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المالية  للسنة  العامة  الموازنة  قانون  بمشروع  اإلنفاق  مستويات  ثبات 
2021/2020 وتسارع وتيرة نمو اإلنفاق االستهالكي في الربع الرابع

شــهد الربــع األخيــر مــن العــام 2019 تراجــع التشــاؤم بشــأن االقتصــاد العاملــي 
إلــى حــد مــا علــى خلفيــة حتســن البيانــات االقتصاديــة وإبــرام »املرحلــة األولــى« 
مــن االتفاقيــة التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن، باإلضافــة إلــى قيــام 
االحتياطــي الفيدرالــي  مبزيــد مــن التيســير فــي السياســات النقديــة. ومــن 
جهــة أخــرى، ارتفعــت أســعار النفــط فــور إعــالن منظمــة األوبــك وحلفائهــا 
عــن زيــادة خفــض حصــص اإلنتــاج قبــل أن تتراجــع مجــدداً فــي ينايــر فــي 
ــي، ممــا  ــاق منــو االقتصــاد الصين ــى آف ــا عل ــروس كورون ــر تفشــي في ظــل تأثي
أزال أثــر تداعيــات التوتــرات بــن الواليــات املتحــدة وإيــران علــى االســعار. أمــا 
فــي الكويــت، فقــد أظهــرت أحــدث البيانــات ارتفــاع منــو القطــاع غيــر النفطــي 
ــة.  األساســي فــي الربــع الثالــث مــن 2019 وإن ظــل عنــد مســتويات متواضع
وفــي ذات الوقــت، تواصــل التوقعــات بضعــف الرؤيــة املســتقبلية لســوق النفــط 
تأثيرهــا علــى الوضــع املالــي، حيــث يتوقــع مشــروع املوازنــة للعــام املقبــل تســجيل 
عجــز مالــي مــرة أخــرى مبســتويات أكثــر ارتفاعــاً وذلــك علــى الرغــم مــن االبقاء 
علــى النفقــات احلكوميــة ثابتــة عنــد نفــس مســتويات الســنة املاليــة الســابقة. 

أسعار النفط تنهي العام 2019 على ارتفاع

حتســن  بفضــل  ارتفــاع  علــى   2019 العــام  تــداوالت  النفــط  أســعار  أنهــت 
ــى«  ــة األول ــى »املرحل ــاً لإلعــالن عــن التوصــل إل ــزى جزئي ــا يع ــات، فيم املعنوي
مــن االتفاقيــة التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن وقــرار األوبــك اخلــاص 
بتعميــق خفــض حصــص اإلنتــاج ســعياً لتصحيــح حالــة عــدم التــوازن بــن 
العــرض والطلــب. وفــي واقــع األمــر فانــه خــالل العــام 2019 شــهد النفــط 
أفضــل أداء لــه منــذ العــام 2016. حيــث أنهــي خــام التصديــر الكويتــي تداوالتــه 
عنــد ســعر 68.4 دوالراً للبرميــل، بنمــو بلغــت نســبته 11.1٪ علــى أســاس ربــع 
ســنوي وبنســبة 31٪ علــى أســاس ســنوي، ومقتربــاً بذلــك مــن أعلــى مســتوياته 
املســجلة فــي ســبعة أشــهر والبالغــة 69.0 دوالراً للبرميــل والتــي ســجلها في 27 
ديســمبر. كمــا شــهد شــهر ينايــر عوامــل جديــدة دفعــت باألســعار إلــى التذبــذب، 
حيــث أدى حــادث مقتــل شــخصية عســكرية إيرانيــة بــارزة علــى يــد الواليــات 
املتحــدة إلــى ارتفــاع األســعار، إال انهــا ســرعان مــا انخفضــت مجــدداً فــي ظــل 
تراجــع وتيــرة التصعيــد. حيــث تراجــع ســعر مزيــج خــام برنــت إلــى مــا دون 60 
دوالراً بنهايــة شــهر ينايــر نظــراً لعــودة ضعــف املقومــات األساســية مجــدداً 

إلــى واجهــة االحــداث، حيــث هــدد تفشــي فيــروس كورونــا اآلفــاق االقتصاديــة 
بالدرجــة األولــى للصــن و ثــم العالــم.

الرسم البياني 1: إنتاج النفط اخلام
)مليون برميل يوميا(

املصدر: منظمة الدول املصدرة للنفط

وخــالل شــهر ديســمبر، أقــرت األوبــك وحلفائهــا زيــادة خفــض حصــص اإلنتــاج 
مبقــدار 0.5 مليــون برميــل يوميــاً ليصــل إلــى 1.7 مليــون برميــل يوميــاً حتــى 
الربــع األول مــن العــام 2020 علــى أقــل تقديــر علــى أن يتــم إعــادة تقييــم 
املوقــف فــي مــارس املقبــل، وذلــك باإلضافــة إلــى التخفيضــات الطوعيــة التــي 
ــت  ــل الســعودية. وســوف تشــهد الكوي ــاً مــن قب ــل يومي ــون برمي بلغــت 0.4 ملي
- التــي تخطــت مســتويات التزامهــا حصــص اخلفــض املفروضــة فــي الســابق 
- انخفــاض املســتوى املســتهدف اجلديــد مبقــدار 55 ألــف برميــل يوميــاً ليصــل 
معــدل إنتاجهــا إلــى 2.67 مليــون برميــل يوميــاً.  ولقــد بلــغ إنتــاج النفــط 
الكويتــي فــي شــهر ديســمبر 2.71 مليــون برميــل يوميــاً، وبالتالــي ســيتعن علــى 
الكويــت خفــض إنتاجهــا مبقــدار 39 ألــف برميــل يوميــاً فــي ينايــر حتــى تصــل 
ــة  ــدادات النفطي ــوي لإلم ــو الق ــد. ونظــراً الســتمرار النم ــى املســتوى اجلدي إل
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أبرز النقاط
إنتاج الكويت من النفط يرتفع إلى 2.71 مليون برميل يوميًا بنهاية الربع الرابع من العام 2019، إال أنه من املقرر أن يتراجع مجددًا بدءًا من يناير 

في إطار االلتزام باتفاقية األوبك اجلديدة خلفض حصص اإلنتاج.
البيانــات املبدئيــة تشــير إلــى منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي للقطــاع غيــر النفطــي 1.1% علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2019، فــي 

حــن تباطــأ معــدل النمــو اإلجمالــي إلــى %0.4.
مشــروع قانــون املوازنــة العامــة للســنة املاليــة 2021/2020 يبقــي علــى مســتويات اإلنفــاق دون تغييــر، إال أنــه يتوقــع ارتفــاع مســتويات العجــز فــي ظــل 

تقديــر ســعر برميــل النفــط علــى أســاس 55 دوالرًا للبرميــل.
ارتفــاع اإلنفــاق االســتهالكي فــي الربــع الرابــع مــن 2019 واحتفاظــه مبســتويات قويــة بدعــم مــن اســتقرار منــاخ االقتصــاد الكلــي وســوق العمــل 

اجليــد.
تراجــع معــدل التضخــم إلــى 1.5% علــى أســاس ســنوي فــي ديســمبر، ليصــل فــي املتوســط إلــى 1.1% فــي 2019 علــى خلفيــة تراجــع اإليجــارات 

الســكنية.
ارتفاع منو االئتمان إلى 4.7% على أساس سنوي في نوفمبر بفضل حتسن مستويات القروض التجارية، وخفض أسعار الفائدة في أكتوبر.
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المستوى المستهدف



مــن خــارج األوبــك واســتقرار منــو الطلــب بوتيــرة معتدلــة، فانــه مــن املتوقــع أن 
ــام 2020  ــدة خــالل الع ــة مــن النفــط مبســتويات جي تتوافــر االمــدادات العاملي
ونتوقــع أن يصــل متوســط ســعر مزيــج خــام برنــت إلــى 60 دوالراً للبرميــل فــي 

العــام 2020، أي أدنــى مــن مســتويات العــام املاضــي البالغــة 64 دوالراً.

تباطــؤ النمــو فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2019 علــى خلفيــة تراجــع القطــاع 
النفطــي

تباطــأ معــدل منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي فــي الربــع الثالــث ليصــل 
إلــى 0.4٪ علــى أســاس ســنوي مقابــل 1.4٪ فــي الربــع الســابق فيمــا يعــد أدنــى 
ــع األول مــن العــام 2018. ويعــزى هــذا التباطــؤ  ــذ الرب معــدل منــو يســجله من
لتراجــع النــاجت احمللــي اإلجمالــي النفطــي )-5.3٪( علــى خلفيــة التــزام الكويــت 
بخفــض حصــص اإلنتــاج فــي إطــار اتفاقيــة أوبــك وحلفائهــا. مــن جهــة أخــرى، 
فإنــه وفقــاً لألرقــام الرســمية واألوليــة، ارتفــع منــو القطــاع غيــر النفطــي إلــى 
7.8٪ مقابــل 4.3٪ فــي الربــع الثانــي بفضــل منــو قطــاع »اخلدمــات األخــرى«، 
والــذي يشــمل العقــارات )+ 9.2٪( والكهربــاء والغــاز وامليــاه )+ 4.1 ٪(، وهــي 
القطاعــات التــي عــادة مــا ترتفــع خــالل أشــهر فصــل الصيــف، تبعهــا فــي نطــاق 
أضيــق قطاعــي التعليــم )+ 2.9 ٪( واإلدارة احلكوميــة )+1.3٪(.  فــي املقابــل، 
شــملت القطاعــات التــي شــهدت انكماشــاً فــي أدائهــا قطاعــات الصناعــات 
ــاء )-7.3 ٪( واالتصــاالت )-5.8٪(. إال  ــة )-3.7٪( والتشــييد والبن التحويلي
أنــه مــن املرجــح أن يتــم تعديــل النمــو غيــر النفطــي )كمــا عهدنــا فــي الســابق( 
فــي البيانــات الســنوية حلســاب بنــد »الضرائــب والدعــوم« املتقلــب وكذلــك 
بنــد الوســاطة املاليــة، والــذي ال يتــم تضمينــه فــي البيانــات ربــع الســنوية. ولــو 
قمنــا بذلــك، لكانــت مســتويات النمــو غيــر النفطــي قــد ســجلت مســتويات أكثــر 

تواضعــا بنســبة 1.1٪ مقابــل 0.5٪ فــي الربــع الثانــي.

الرسم البياني 2: التقرير الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ النمو السنوي(

 

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء / بنك الكويت الوطني

املاليــة  الســنة  مــن  األولــى  أشــهر  التســعة  ميزانيــة  فــي  مالــي  عجــز  تســجيل 
2020/2019

ســجلت امليزانيــة احلكوميــة عجــزاً ماليــاً قــدره 1.0 مليــار دينــار كويتــي خــالل 
ــل نســبة ٪3  ــا ميث ــة 2020/2019، م ــن الســنة املالي ــى م األشــهر التســعة األول
مــن تقديــرات النــاجت احمللــي اإلجمالــي للعــام 2019 مقابــل تســجيل فائــض 
ــار كويتــي خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام املالــي الســابق.  ــار دين قــدره 3.6 ملي
وبلغــت قيمــة العجــز بعــد اســتقطاع حصــة صنــدوق األجيــال القادمــة 2.3 مليــار 
دينــار كويتــي. ويعــزى تزايــد مســتوى عجــز امليزانيــة لتراجــع أســعار النفــط مبــا 
دفــع إجمالــي اإليــرادات إلــى االنخفــاض بنســبة 19٪ علــى أســاس ســنوي. 
ــاع النفقــات  ــع بنســبة 13٪ فــي ظــل ارتف ــاق، فقــد ارتف ــد االنف ــى صعي أمــا عل
اجلاريــة بنســبة 18٪، علــى الرغــم مــن أننــا نــرى أن تلــك الزيــادة القويــة ترجــع 
باألســاس إلــى ضعــف غيــر اعتيــادي مت تســجيله خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 
املاضــي. وفــي ظــل تراجــع أســعار النفــط وبالنظــر إلــى أن النفقــات عــادة مــا 
تقفــز بنهايــة العــام، فإننــا نتوقــع أن يرتفــع مســتوى العجــز املالــي للعــام بأكملــه، 
حيــث نتوقــع تســجيل عجــز بنســبة 8٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي قبــل اقتطــاع 

حصــة صنــدوق األجيــال القادمــة. وفــي ظــل اســتمرار غيــاب قانــون الديــن العــام 
اجلديــد ســيتم تغطيــة هــذا العجــز مــن صنــدوق االحتياطــي العــام الــذي شــهد 
ــة  ــه املتبقي ــرة، إال أن أصول ــدار الســنوات األخي ــى م ــره عل ــات ســحب كبي عملي
ــى  ــي كمــا فــي ســبتمبر املاضــي وذلــك عل ــار كويت ــار دين ــي 21 ملي قاربــت حوال
الرغــم مــن ان بعــض التقاريــر تشــير إلــى أن مســتوى األصــول الســائلة قــد يكــون 

أقــل مــن ذلــك بكثيــر.

كمــا يتوقــع اســتمرار الضغــوط املاليــة علــى مــدار العــام املقبــل، وان يصــل العجــز 
ــى موافقــة  ــزال متوقفــاً عل ــذي مــا ي ــة )ال ــة العامــة التقديري فــي مشــروع املوازن
مجلــس األمــة( فــي الســنة املاليــة 2021/2020 إلــى 7.7 مليــار دينــار كويتــي 
)19٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي املتوقــع( وذلــك قبــل اقتاطــع مخصصــات 
صنــدوق األجيــال القادمــة، علــى أن يصــل العجــز إلــى 9.2 مليــار دينــار كويتــي 
بعــد حتويــل تلــك املخصصــات. وبذلــك يكــون مســتوى العجــز قــد اتســع بحوالــي 
أكثــر مــن مليــار دينــار كويتــي تقريبــاً مقارنــة بالعجــز املتوقــع فــي املوازنــة 
التقديريــة للعــام املالــي 2020/2019. إال ان هنــاك بعــض الدالئــل التــي تشــير 
إلــى ضبــط النفقــات، حيــث أســتقر إجمالــي النفقــات عنــد مســتوى 22.5 مليــار 
دينــار كويتــي دون تغيــر، مبــا فــي ذلــك النفقــات اجلاريــة والتــي ارتفعــت بنســبة 
متواضعــة بلغــت 0.9٪ فيمــا انخفضــت النفقــات الرأســمالية بنســبة ٪4.5. 
ــرادات بنســبة 6.5٪ لتصــل إلــى 14.8  ــل، مــن املتوقــع انخفــاض اإلي فــي املقاب
ــر الســعر  ــم يتغي ــرادات النفــط. فــي حــن ل ــة تراجــع إي ــى خلفي ــار عل ــار دين ملي
االفتراضــي لبرميــل النفــط عــن املســتوى املقــرر فــي ميزانيــة العــام املاضــي حيث 
ثبــت عنــد مســتوى 55 دوالراً للبرميــل، فــي حــن يفتــرض أن يصــل متوســط 
ــاً.  إنتــاج النفــط إلــى 2.7 مليــون برميــل يوميــاً مقابــل 2.8 مليــون برميــل يومي
ومــن جهتنــا، نتوقــع أن يســجل العجــز مســتوى أقــل مــن املتوقــع باملوازنــة ليصــل 
إلــى 9٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي وذلــك قبــل اقتطــاع مخصصــات صنــدوق 
األجيــال القادمــة وبافتــراض ســعر النفــط عنــد مســتوى 60 دوالراً للبرميــل، هــذا 
إلــى جانــب تراجــع النفقــات إلــى حــد مــا مبــا يتماشــى مــع الســنوات الســابقة. 
هــذا وال تشــمل تلــك األرقــام إيــرادات االســتثمار مــن صنــدوق الثــروة الســيادية.

الرسم البياني 3 : رصيد امليزانية املالية
)٪ من الناجت احمللي اإلجمالي(

     املصدر: وزارة املالية

تباطؤ وتيرة إسناد املشاريع التنموية في الربع الرابع ألقل من التوقعات 

جــاءت وتيــرة اســناد املشــاريع التنمويــة فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2019 
أقــل مــن التوقعــات، حيــث متــت ترســية مشــاريع بقيمــة 177 مليــون دينــار 
ــة.  ــرات واملفاوضــات املطول ــى التأخي ــب إل ــي فقــط فيمــا يعــزى فــي الغال كويت
وترتكــز اغلبيــة املشــاريع التــي مت اســنادها خــالل الربــع الرابــع علــى أحــد أكبــر 
ــت  ــل شــركة نفــط الكوي املشــروعات املتعلقــة بقطــاع النفــط واملطــروح مــن قب
بقيمــة 122 مليــون دينــار كويتــي. وبذلــك يصــل إجمالــي قيمــة املشــاريع التــي مت 
اســنادها فــي العــام 2019 إلــى مســتوى مخيــب لآلمــال لــم يتخطــى 1.1 مليــار 
دينــار كويتــي فيمــا يعــد أدنــى مســتويات الترســيات الســنوية التــي مت تســجيلها 
علــى اإلطــالق. أمــا علــى الصعيــد القطاعــي، فقــد جــاء قطــاع البنــاء والتشــييد 
فــي الصــدارة حيــث بلغــت قيمــة املشــاريع التــي مت اســنادها ضمــن هــذا القطــاع 
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ــار كويتــي، تبعــه قطــاع النفــط والغــاز بقيمــة اجماليــة  حوالــي 500 مليــون دين
بلغــت 293 مليــون دينــار كويتــي.

ووفقــا لـــمجلة ميــد، مت التخطيــط لتنفيــذ مشــاريع بقيمــة تصــل إلــى حوالــي 8 
ــات.  ــا ضمــن قطــاع البتروكيماوي ــام 2020 معظمه ــي فــي الع ــار كويت ــار دين ملي
ويعتبــر هــذا الهــدف طموحــاً للغايــة وســوف ينتهــي بــه األمــر علــى األرجــح 
عنــد مســتوى أقــل مــن ذلــك بكثيــر. ويالحــظ ان هنــاك جــزءاً كبيــراً مــن قيمــة 
املشــاريع املتوقــع اســنادها خــالل العــام 2020 يعــود إلــى مشــروع مجمــع الــزور 
للبتروكيماويــات التابــع للشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة املتكاملة »كيبيك« 
املرتقــب طرحــه فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2020 بقيمــة اجماليــة تقــدر بحوالي 
2.8 مليــار دينــار كويتــي، هــذا إلــى جانــب عــدد مــن املشــاريع الكبــرى األخــرى 
ضمــن قطــاع الطاقــة مبــا فــي ذلــك مشــروعي محطــة الدبدبة للطاقة الشمســية 
ــة الشــراكة بــن القطاعــن العــام  ــران الــذي تقــوم بتنفيذهمــا هيئ ومحطــة خي
ــى 360   ــة تصــل إل ــاء بقيمــة اجمالي ــاء وامل ــاون مــع وزارة الكهرب واخلــاص بالتع

مليــون دينــار كويتــي و 1.1 مليــار دينــار كويتــي علــى التوالــي.

أداء قوي للمبيعات العقارية خالل العام عام 2019

بلغــت املبيعــات العقاريــة 774 مليــون دينــار كويتــي فــي الربــع الرابــع مــن العــام 
2019، أي بتراجــع بلغــت نســبته 24٪ عــن أداء الفتــرة املماثلــة مــن العــام 2018، 
ــة، بانخفــاض بلغــت  ــة 1،472 صفق ــي الصفقــات العقاري ــغ إجمال فــي حــن بل
نســبته 24٪ عــن العــام الســابق. وكانــت املبيعــات مدفوعــة فــي الغالــب بــاألداء 
القــوي للقطــاع الســكني، حيــث بلــغ إجمالــي مبيعــات القطــاع 380 مليــون دينــار 
كويتــي، بزيــادة 3 ٪ علــى أســاس ســنوي وذلــك علــى الرغــم مــن تراجــع عــدد 
الصفقــات بنســبة 8٪ لتصــل إلــى 1،119  صفقــة. ومــن جهــة أخــرى، كان 
نشــاط قطــاع العقــار االســتثماري ضعيفــا باملقارنــة بغيــره مــن القطاعــات، 
حيــث بلــغ إجمالــي مبيعــات القطــاع 277 مليــون دينــار كويتــي فــي الربــع الرابــع، 
منخفضــة بنســبة 41٪ علــى أســاس ســنوي.  وانطبــق كذلــك نفــس األداء علــى 
مســتوى الصفقــات التــي تراجعــت بنســبة 35٪ لتصــل إلــى 326 صفقــة فقــط. 
فــي حــن كان نشــاط القطــاع التجــاري جيــداً، حيــث بلغــت مبيعاتــه 122 مليــون 
دينــار، إال أن أداء شــهر أكتوبــر كان ضعيفــاً بصفــة غيــر اعتياديــة مبــا أدى إلــى 

تراجعــه بنســبة 34٪ علــى أســاس ســنوي.

الرسم البياني 4: مبيعات العقارات
)مليون دينار(

المصدر: وزارة العدل

بحســب  أكتوبــر  شــهر  فــي  األســعار  اجتاهــات  تباينــت  الوقــت،  ذات  وفــي 
املؤشــرات العقاريــة لبنــك الكويــت الوطنــي. حيــث شــهد قطــاع العقــار الســكني 
مكاســب قويــة فــي العــام 2019، مســجال منــواً بنســبة 16٪ و11٪علــى أســاس 
ســنوي فــي كل االراضــي واملنــازل الســكنية علــى التوالــي، بينمــا أدى تزايــد 
العــرض وتراجــع الطلــب إلــى الضغــط علــى أســعار املبانــي والشــقق الســكنية، 
مســبباً تراجــع مؤشــرات أســعار املبانــي االســتثمارية والشــقق الســكنية بنســبة 
3.2٪ و3.5٪ علــى التوالــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فانــه فــي ظــل اســتقرار 
مــدار  علــى  املســتهلك  أســعار  مؤشــر  أداء  واســتقرار  واإليجــارات  األســعار 

األشــهر األخيــرة، هــذا باإلضافــة إلــى حتســن معــدالت النمــو االقتصــادي 
بوتيــرة معتدلــة، نتوقــع أن يشــهد كال القطاعــن االســتثماري والســكني أداًء 

ــام 2020. ــاً خــالل الع ثابت

ارتفاع معدالت اإلنفاق االستهالكي في الربع الرابع من العام 2019

ــاً فــي أداء اإلنفــاق االســتهالكي، حيــث أظهــرت  شــهد العــام 2019 زخمــاً قوي
البيانــات اإلجماليــة لقيمــة معامــالت نقــاط البيــع واملشــتريات عبــر االنترنــت 
ومعامــالت أجهــزة الســحب اآللــي منــواً قويــاً بنســبة 13.0٪ على أســاس ســنوي 
فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2019 مقابــل 7.9٪ فــي الربــع الثالــث مــن العــام 
2019، فيمــا كانــت أكثــر ارتفاعــاً مقارنــة مبتوســط النمــو املســجل فــي العــام 
2018 والــذي بلغــت نســبته 11.6٪. ويعــزى منــو املعامــالت بصفــة رئيســية إلــى 
حتســن اإلنفــاق عبــر اإلنترنــت والــذي ارتفــع بنســبة 92٪ علــى أســاس ســنوي 
فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2019. ويعــد الزخــم اإليجابــي الــذي اكتســبه منــو 
اإلنفــاق االســتهالكي انعكاســاً لتحســن أداء ســوق العمــل الكويتــي واالســتقرار 
النســبي ملنــاخ االقتصــاد الكلــي، حيــث بلــغ معــدل منــو الوظائــف بــن املواطنــن 
الكويتيــن 3.5٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2019 وفقــاً 

ألحــدث البيانــات املتوفــرة.  

الرسم البياني 5: إنفاق املستهلك عبر نقاط البيع والصراف اآللي و اإلنترنت
)٪ النمو السنوي(

)Knet( املصدر: شركة اخلدمات املصرفية اآللية

فــي ذات الوقــت، تظهــر أحــدث البيانــات حتســناً ملحوظــاً ملتوســط منــو أجــور 
املوظفــن الكويتيــن، حيــث ارتفــع بنســبة 2.0٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع 
الثانــي مــن العــام 2019 مقابــل ارتفاعــه بنســبة 1.2٪ فــي الربــع األول مــن 
العــام 2019 ومقابــل 0.8٪ فــي العــام 2018 ككل. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن منــو 
أجــور املوظفــن الكويتيــن )+ 1.7٪( قــد تخطــى منــو أجــور الوافديــن للمــرة 
األولــى منــذ ثالثــة أعــوام فيمــا قــد يرجــع ذلــك جلهــود التوطــن بــن صفــوف 
العاملــن مــن ذوي املهــارات العاليــة علــى مســتوى القطاعــن العــام واخلــاص. 
ــرة  ــة الوافــدة أبطــأ وتي ــات تســجيل العمال ــل، أظهــرت أحــدث البيان فــي املقاب
منــو منــذ ثمانيــة أعــوام عنــد اســتبعاد فئــة العمالــة املنزليــة. وفــي إطــار جهــود 
ــي املتوســط،  ــة ف ــف ذات األجــور املرتفع ــت واســتهدافها لقطــاع الوظائ التكوي
فــإن اســتهداف وظائــف العمالــة الوافــدة التــي تتطلــب مهــارات أقــل، قــد يــؤدي 

إلــى الضغــط علــى منــو أجــور الوافديــن فــي املســتقبل.

معدل التضخم يصل إلى 1.1% في املتوسط في العام 2019

ــل  ــى أســاس ســنوي فــي ديســمبر مقاب ــى 1.5٪ عل تراجــع معــدل التضخــم إل
1.6 ٪ فــي نوفمبــر و1.7٪ بنهايــة الربــع الثالــث. وجــاء تراجــع معــدل التضخــم 
مقارنــة مبســتويات شــهر نوفمبــر بالتزامــن مــع تباطــؤ التضخــم الــذي شــهدته 
أســعار املــواد الغذائيــة )1.8٪ مقابــل 2.0 ٪( ونظــراً الســتمرار االداء الســلبي 
ــدل التضخــم األساســي  ــا تراجــع مع ــات اإلســكان )-0.9٪(. كم لقطــاع خدم
)أي باســتثناء املــواد الغذائيــة والســكن( هامشــياً مــن 3.1٪ إلــى 3.0٪، حيــث 
تراجــع معــدل تضخــم قطــاع التعليــم )2.9٪ مقابــل 3.9٪( والنقــل )٪3.9 
ــر ارتفــاع معــدالت التضخــم للســلع  مقابــل 4.4٪( مبــا ســاهم فــي تعويــض إث
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املنزليــة واالتصــاالت والســلع واخلدمــات األخــرى. وبالنســبة للعــام 2019 ككل، 
ــغ معــدل التضخــم فــي املتوســط 1.1 ٪ علــى أســاس ســنوي، مبــا يتماشــى  بل
مــع توقعاتنــا وأعلــى مــن مســتوى 0.6٪ املســجل فــي العــام 2018. ويعــزى 
منــو التضخــم بصفــة عامــة الرتفــاع أســعار قطاعــات املــواد الغذائيــة والســلع 
ــة، هــذا إلــى جانــب تباطــؤ وتيــرة انكمــاش  املنزليــة والنقــل واملالبــس واألحذي
ــى  ــه إل ــذي وصــل وزن ــل -1.1٪(، وال قطــاع خدمــات اإلســكان )-0.8 ٪ مقاب

33٪ مــن ســلة مؤشــر أســعار املســتهلك.

ومســتقبلياً، نتوقــع أن يصــل معــدل التضخــم فــي العــام 2020 فــي املتوســط مــا 
بــن 1.5 - 2.0٪ فــي ظــل االســتقرار النســبي لإليجــارات الســكنية وان كان 
تأثيرهــا مــا يــزال واضحــاً علــى معــدل التضخــم. مــن جهــة أخــرى، مــن املتوقــع 
ان يســتقر معــدل التضخــم األساســي فــي حــدود تتــراوح مــا بــن 2.0 – ٪2.5 
ــة  ــان بوتيــرة معتدل ــو االقتصــادي ومنــو االئتم ــدالت النم ــي ظــل تواضــع مع ف
والقــوة واالســتقرار الــذي يتميــز بهمــا الدينــار الكويتــي وضعــف الضغــوط 

التضخميــة الناجتــة عــن أســعار اجلملــة.

الرسم البياني 6:  التضخم في أسعار املستهلك
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء 

منو االئتمان 4.7 % واملركزي الكويتي يخفض الفائدة في أكتوبر

الرسم البياني 7: االئتمان املصرفي
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: بنك الكويت املركزي 

ارتفــع منــو االئتمــان إلــى 4.7٪ علــى أســاس ســنوي فــي نوفمبــر 2019 مقابــل 
4.2٪ بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2019 ذلــك علــى خلفيــة تســارع وتيــرة 
اإلقــراض التجــاري. وقــد ارتفــع منــو اإلقــراض التجــاري إلــى 4.4٪ فــي نوفمبر 
مقابــل 4 ٪ فــي ســبتمبر علــى خلفيــة اســتمرار قــوة اقــراض القطــاع العقــاري 
والــذي شــهد اعلــى معــدالت النمــو املســجلة منــذ عــدة أعــوام، حيــث ارتفــع إلــى 

10.2٪ فــي نوفمبــر )9٪ فــي ســبتمبر( وســاهم فــي واقــع األمــر بنســبة ٪92 
مــن إجمالــي منــو اإلقــراض التجــاري منــذ نوفمبــر 2018.

ومــن جهــة أخــرى، اســتقر أداء االئتمــان املقــدم لألفــراد عنــد مســتوى ٪5.2 
فــي نوفمبــر )5.1٪ بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2019( فــي ظــل احتفــاظ 
ــث تباطــأ منــو القــروض  ــة. حي ــى اجتاهــات متباين ــه عل ــن الرئيســين ل املكون
الســكنية إلــى 2.3٪ فــي نوفمبــر )2.8٪ فــي ســبتمبر(، بينمــا اســتمرت قــروض 
االســتهالك الشــخصي )حوالــي 10٪ فقــط مــن القــروض الشــخصية( فــي 
النمــو بوتيــرة ســريعة بلغــت 37٪ )30٪ بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2019( 
. أمــا بالنســبة للعــام 2020، نتوقــع أن يصــل إجمالــي منــو االئتمــان إلــى أرقــام 
متوســطة فــي خانــة اآلحــاد، مبــا مياثــل إلــى حــد كبيــر معــدل النمــو املســجل 

فــي العــام 2019.

وفــي ذات الوقــت، وعلــى الرغــم مــن أن تراكــم الودائــع ظــل ضعيفــاً فــي العــام 
ــام  ــث مــن الع ــع الثال ــة الرب ــذ نهاي ــه قــد شــهد بعــض التحســن من 2019 إال أن
2019، حيــث ارتفــع مــن 0.8٪ علــى أســاس ســنوي إلــى 1.5٪ خــالل شــهر 

ــة. ــع احلكومي ــك بالكامــل للودائ ــر، ويعــزى الفضــل فــي ذل نوفمب

وبعــد اإلبقــاء علــى أســعار الفائــدة دون تغييــر عنــد قيــام االحتياطــي الفيدرالــي 
ــام  ــي كل مــن أغســطس وســبتمبر، ق ــدار 25 نقطــة أســاس ف ــا مبق بتخفيضه
بنــك الكويــت املركــزي بخفــض أســعار الفائــدة مبقــدار 25 نقطــة أســاس فــي 
ــدة  ــي األمريكــي أســعار الفائ ــر فــي أعقــاب خفــض االحتياطــي الفيدرال أكتوب

للمــرة الثالثــة. 

نظيراتهــا  علــى  وتفوقهــا   2019 العــام  مــن  الرابــع  الربــع  فــي  األســهم  ارتفــاع 
خلليجيــة ا

كانــت بورصــة الكويــت األفضــل أداء علــى مســتوى كافــة البورصــات اخلليجيــة 
ــاًل،  ــام منــواً هائ ــث ســجل املؤشــر الع ــام 2019، حي ــن الع ــع م ــع الراب ــي الرب ف
ليرتفــع بنســبة 10.6٪ علــى أســاس ربــع ســنوي بدعــم مــن أداء الســوق األول 
ــام.  ــي يشــهده خــالل الع ــد أقــوى أداء فصل ــع بنســبة 13٪ فيمــا يع ــذي ارتف ال
فــي املقابــل، ارتفــع مؤشــر مورجــان ســتانلي اخلليجــي بنســبة 3.7٪. وعلــى 
قطــاع  مؤشــر  الكويتيــة  املؤشــرات  صــدارة  فــي  جــاء  القطاعــي،  املســتوى 
اخلدمــات االســتهالكية )14٪( والعقــار )14٪( والبنــوك )14٪( واالتصــاالت 
)13٪(. فــي حــن بلغــت القيمــة الســوقية 35.8 مليــار دينــار كويتــي بنهايــة 
ــث  ــة، حي ــت مســتويات الســيولة قوي ــام 2010. وكان ــذ الع ــى من ديســمبر، األعل
بلــغ متوســط قيمــة التــداوالت اليوميــة نحــو 150 مليــون ســهم فــي الربــع الرابــع 
مــن العــام 2019، بزيــادة قدرهــا 67٪ مقارنــة بالربــع الرابــع مــن العــام 2018.

أمــا بالنســبة لصافــي التدفقــات األجنبيــة والــذي شــهد اداًء ضعيفــاً خــالل 
الربــع املاضــي مقارنــة بالفتــرات الســابقة، فقــد بلــغ فــي االجمالــي 90.2 
مليــون دينــار كويتــي فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2019. وفــي ذات الوقــت، شــهد 
الربــع الرابــع مــن العــام طــرح اثنــن مــن أكبــر االكتتابــات العامــة األوليــة بنجــاح، 
وهمــا اكتتــاب شــركة شــمال الــزور وشــركة بورصــة الكويــت وتخطــت قيمــة 
ــا  ــاب فــي كال الطرحــن القيمــة املعروضــة ومــن املقــرر ادراج أســهم كلت االكتت
الشــركتن فــي وقــت الحــق مــن العــام احلالــي وان كانــت أســهم شــركة بورصــة 

الكويــت قــد بــدأ تداولهــا فــي الســوق املــوازي بســعر يفــوق ســعر الطــرح.

وقــد تعــزز أداء األســهم الكويتيــة بفضــل املعنويــات القويــة وتدفقــات رأس املــال 
ــي  ــل اإلدراج املرتقــب ضمــن مؤشــر مورجــان ســتانلي لألســواق الناشــئة ف قب
مايــو 2020، والــذي مــن املتوقــع أن يســاهم فــي زيــادة التدفقــات الرأســمالية 
الســلبية اإلضافيــة ودعــم الســوق للمضــي قدمــاً فــي العــام 2020. إال انــه مــن 
املمكــن أن نشــهد بعــض عمليــات جنــي األربــاح بعــد االرتفــاع الهائل الذي شــهده 
الســوق خــالل العــام املاضــي، كمــا تبحــث الســوق عــن محفــزات جديــدة بعــد 
خطــوة ترقيتهــا ملصــاف األســواق الناشــئة فــي مايــو املقبــل. وبالفعــل لــم تشــهد 
تــداوالت الســوق أي منــو يذكــر خــالل األســابيع األولــى مــن العــام 2020 علــى 

خلفيــة تراجــع أســعار النفــط واملخــاوف العامليــة مــن تفشــي فيــروس كورونــا.
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات

20132014201520162017201820192020

)مليار دينار(
49.446.334.533.136.642.541.741.4الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

32.729.215.713.616.221.019.217.6النفطي
22.423.223.923.925.226.127.128.4غير النفطي

)نسبة التغّير(
1.20.01.8-1.10.50.62.94.7الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

1.0-0.22.5-3.99.0-1.7-2.1-1.8النفطي
4.24.80.41.62.62.32.52.5غير النفطي

......8.16.18.52.93.14.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
......103.41.73.63.83.9عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
2.73.23.73.51.50.61.11.7التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.63.03.12.41.10.41.51.5التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

-9.0-8.0-3.0-8.9-13.9-26.17.313.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(
64.453.939.539.643.748.444.443.7اإليرادات
59.348.635.035.439.043.438.837.0النفطية

5.15.24.54.34.75.05.76.8غير النفطية
38.346.352.953.652.651.452.452.8املصروفات

16.113.54.04.04.44.84.44.4حتويالت صندوق األجيال القادمة
-13.4-12.4-7.9-13.2-17.9-17.3-10.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(

7.08.512.413.412.911.311.611.8الدخل االستثماري*

3.13.44.619.619.814.512.315.8الدين العام

8.014.57.04.0-40.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

51.847.724.417.821.329.123.120.6ميزان السلع
66.564.247.542.545.751.446.445.0 الصادرات
14.716.623.224.724.422.323.324.4 الواردات

-20.7-19.4-17.3-16.7-18.3-17.4-11.1-8.5صافي اخلدمات
8.09.611.111.715.613.214.315.2صافي الدخل االستثماري

-11.2-11.1-10.6-12.2-15.8-14.5-12.7-11.0حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

...0.2840.2850.3010.3020.3030.3020.304سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
...2.002.002.252.502.753.002.75سعر فائدة البنك املركزي

1059.5483951696458سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.922.872.862.952.702.742.682.66إنتاج النفط )مليون برميل يومياً(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني  

* باالستناد إلى تقديرات اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني.
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الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية

ديسمبر  )مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2017

ديسمبر  
2018

أغسطس يوليو 2019
2019

سبتمبر
ديسمبر نوفمبر 2019أكتوبر 20192019

2019

...35.436.937.837.938.138.338.2االئتمان
...3.14.24.24.64.24.74.7النمو )٪النمو السنوي(

...37.138.638.437.838.338.538.2عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
...-0.00.30.3-3.84.01.10.3النمو )٪النمو السنوي(

1.10.41.21.21.71.51.61.5التضخم )٪النمو السنوي(
2.61.72.62.83.23.23.13.0باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

171470380139307210233331املبيعات العقارية )مليون دينار(
-56.115.616.818.213.17.56.0-6.9النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
......152156158160162164املنازل السكنية

......170175195198195191األراضي السكنية
......182195177177176183املباني االستثمارية

...110110109105107108104ثقة املستهلك )مؤشر(

6157656062616466سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

48305080611759715679571760136282البورصة - املؤشر الوزني
0.75.24.5-4.9-4.92.4-0.6...النمو )٪النمو السنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية

الربع الرابع  )مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2015

الربع الرابع
  2016

الربع الرابع  
2017

الربع الثالث
2018

الربع الرابع
2018

الربع األول
2019

الربع الثاني
2019

الربع الثالث
2019

2.72.00.91.80.4-1.74.04.3منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
-5.3-3.62.41.60.4-0.92.25.8النفطي

0.32.71.61.51.60.24.37.8غير النفطي

...2.12.32.63.02.92.93.2إنفاق أجهزة نقاط البيع
...10.09.111.414.110.97.86.8النمو )٪النمو السنوي(

0.61.20.91.82.72.81.3-0.1ميزان احلساب اجلاري
3.64.14.76.05.45.05.24.8الصادرات
2.12.12.42.52.32.22.22.2الواردات

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 
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بعد توخي الحذر الشديد في صياغة هذا اإلصدار، يخلي بنك الكويت الوطني كامل مسؤوليته عن أي خسائر مترتبة على استخدامه. يتم توزيع تقرير االقتصاد الكويتي لعمالء البنك الوطني وشركائه مجانًا، ويمكن 
إيجاده، باإلضافة إلى التقارير السابقة، على موقع بنك الكويت الوطني اإللكتروني تحت قائمة “التقارير”. الرجاء زيارة موقعنا: www.nbk.com لالّطالع على تقارير أخرى. للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع 

. econ@nbk.com :قسم البحوث االقتصادية في بنك الكويت الوطني على رقم: 5500 2259 )965+(، أو على البريد اإللكتروني

© مالحظة على حقوق النشر: يعد هذا التقرير أحد إصدارات بنك الكويت الوطني احملفوظة، وال يحق ألحد إعادة نشره أو طباعته دون املوافقة املسبقة من بنك الكويت الوطني. 

الفرع   الرئيسي

الكويت  
  بنك   الكويت   الوطني

Abdullah Al-Ahmed Street
P.O. Box 95, Safat 13001

Kuwait City, Kuwait
Tel: +965 2242 2011
Fax: +965 2259 5804

Telex: 22043-22451 NATBANK
www.nbk.com

البحرين
  بنك   الكويت   الوطني

GB Corp Tower, Block 346
Road 4626, Building 1411 

P.O.Box 5290
  Manama Kingdom of Bahrain

Tel: +973 17 155 555
Fax: +973 17 104 860

األردن
  بنك   الكويت   الوطني

 الفرع   الرئيسي
Al Hajj Abdul Rahim Street Hijazi 

Plaza, Building # 70
 P.O Box 941297

Amman 11194, Jordan
Tel: +962 6 580 0400
Fax: +962 6 580 0441

  المملكة   العربية   السعودية 
  بنك   الكويت   الوطني

Al Khalidiah District, 
Al Mukmal Tower, Jeddah 

P.O Box: 15385 Jeddah 21444
Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966 2 603 6300
Fax: +966 2 603 6318

لبنان
بنك   الكويت   الوطني 

 الفرع   الرئيسي 
BAC Building

Justinien Street
P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh

1107 2200 Beirut, Lebanon
Tel: +961 1 759700
Fax: +961 1 747866

العراق
  بنك   االئتمان   العراقي

Street 9, Building 187
Sadoon Street, District 102

P.O. Box 3420
Baghdad, Iraq

    Tel: +964 1 7182198/7191944 
+964 1 7188406/7171673

Fax: +964 1 7170156

مصر
   البنك   الوطني   المصري  

Plot 155, City Center, First Sector 
5th Settlement, New

P.O Box 229, 11835
 Cairo, Egypt

Tel: + 20 2 26149300
Fax: + 20 2 26133978

  اإلمارات   العربية   المتحدة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   دبي
Latifa Tower

Sheikh Zayed Road
P.O. Box. 9293

 Dubai, UAE
Tel: +971 4 3161600
Fax: +971 4 3888588

  اإلمارات   العربية   المتحدة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   أبوظبي
Sheikh Rashed Bin Saeed 

Al Maktoom Road 
P.O. Box 113567

Abu Dhabi, U.A.E
Tel: +971 2 4199555
Fax: +971 2 2222477

  الواليات   المتحدة   األمريكية
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   نيويورك

299 Park Avenue
New York, NY 10171

United States of America
Tel: +1 212 303 9800
Fax: +1 212 319 8269

فرنسا
بنك   الكويت   الوطني    إنترناشونال

90 Avenue des Champs-Élysée
75008, Paris

France
Tel: +33 1 5659 8600 
Fax: +33 1 5659 8623

المملكة المتحدة
 الفرع   الرئيسي

13 George Street
London, W1U 3QJ
United Kingdom

Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7224 2101

المملكة المتحدة
  فرع   بورتمان   سكوير

7 Portman Square
London, W1H 6NA

United Kingdom
Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7486 3877

سنغافورة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   سنغافورة
9 Raffles Place # 24-02

Republic Plaza 
Singapore 048619

Tel: +65 6222 5348
Fax: +65 6224 5438

الصين
  بنك   الكويت   الوطني

Suite 1501-1502, 
AZIA Center 1233

Lujiazui Ring Road 
Shanghai 200120, China

Tel: +86 21 8036 0800
Fax: +86 21 8036 0801

NBK Capital -    إن   بي   كي   كابيتال

 الكويت  
38th Floor, Arraya II Building 

Block 6, Shuhada’a Street 
Sharq

P.O. Box 4950, Safat 13050
Kuwait

Tel: +965 2224 6900
Fax: +965 2224 6904 / 5

  اإلمارات   العربية   المتحدة
Precinct Building 3, Office 404

DIFC
Sheikh Zayed Road

P.O. Box 506506, Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 4 365 2800
Fax: +971 4 365 2805

تركيا
البنك   التركي  - شركة   تابعة

Valikonagi Avenue No. 1
P.O. Box 34371

Nisantasi, Istanbul
Turkey

Tel: +90 212 373 6373
Fax: +90 212 225 0353

     دليل   الفروع   الخارجية   والشركات   التابعة


