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 تراجع إنتاج الكويت من النفط في ظل خفض األوبك لحصص االنتاج،
والميزانية العامة للدولة قد تنهي السنة المالية 2019/2018 بتحقيق التوازن

ــى تراجــع االقتصــاد العاملــي، إال  ــة عل ــد االشــارات الدال ــى الرغــم مــن تزاي عل
أن االســواق املاليــة العامليــة واصلــت ارتفاعاتهــا فــي فبرايــر وبدايــة شــهر 
مــارس بفضــل مزيــٍج مــن التفــاؤل بشــأن توصــل الواليــات املتحــدة والصــن 
إلــى اتفــاق جتــاري وتعزيــز التوقعــات املتعلقــة بإقــدام البنــوك املركزيــة مبــا فــي 
ذلــك االحتياطــي الفيدرالــي االمريكــي والبنــك املركــزي األوروبــي علــى وقــف 
ــت أســعار النفــط بدعــم مــن خفــض  ــا ارتفع ــة. كم تشــديد السياســات النقدي
األوبــك حلصــص االنتــاج، وهــو األمــر الــذي انعكــس علــى انتــاج النفــط الكويتــي 
دافعــاً إيــاه لتســجيل أدنــى معــدالت االنتــاج منــذ تســعة أشــهر. مــن جهــة اخــرى، 
كانــت هنــاك بعــض اإلشــارات اإليجابيــة علــى صعيــد االقتصــاد الكويتــي غيــر 
النفطــي، خاصــة عــودة مؤشــر بنــك الكويــت الوطنــي لإلنفــاق االســتهالكي إلــى 
النمــو، كمــا شــهد القطــاع العقــاري أداًء قويــاً خــالل الشــهر، هــذا إلــى جانــب 
منــو االئتمــان الــذي تخطــى أعلــى معدالتــه منــذ أكثــر مــن عامــن. وتشــير هــذه 
ــة  ــاع أســعار النفــط والسياســة املالي ــى ارتف ــة إل العالمــات املشــجعة، باإلضاف
التوســعية املوضحــة فــي مســودة امليزانيــة األخيــرة، إلــى أن الكويــت قــد تكــون 

فــي وضــع جيــد نوعــاً مــا ملواجهــة تباطــؤ النمــو العاملــي خــالل العــام القــادم.

أسعار النفط تواصل ارتفاعها على خلفية خفض األوبك حلصص االنتاج

بعــد أن ســجلت أســعار خــام التصديــر الكويتــي ارتفاعــاً بنســبة 17٪ فــي ينايــر، 
اســتكملت االســعار مســار صعودهــا بنمــو بلغــت نســبته 7٪ فــي فبرايــر لتصــل 
إلــى 66 دوالر للبرميــل بنهايــة الشــهر، ولــم تتوقــف عنــد هــذا احلــد بــل واصلــت 
صعودهــا فــي مســتهل شــهر مــارس أيضــا. وقــد ســاهم تطبيــق االتفــاق املبــرم 
بــن األوبــك وحلفائهــا فــي ديســمبر املاضــي خلفــض حصــص االنتــاج فــي دعــم 
أســعار النفــط، حيــث بلــغ معــدل التــزام الــدول االحــدى عشــر االعضــاء مبنظمة 
األوبــك 106٪ فــي فبرايــر، هــذا إلــى جانــب العقوبــات التــي فرضتهــا الواليــات 
ــة األمريكيــة إليــران )التــي تســمح  ــى فنزويــال وامكانيــة إنهــاء املهل املتحــدة عل
ــو املقبــل، مبــا قــد يــؤدي إلــى خــروج  ــر النفــط لبعــض الــدول( فــي ماي بتصدي
النفــط االيرانــي مــن الســوق. ومــن جانــب آخــر، تراجــع االنتــاج الكويتــي بواقــع 
14 ألــف برميــل يوميــاً وبلــغ 2.71 مليــون برميــل يوميــاً فــي فبرايــر. وبذلــك، 
ــة  ــاً لالتفاقي ــررة وفق ــاج املق ــل بحصــة االنت ــد التزمــت بالكام ــت ق ــون الكوي تك
ــاً مــن املســتوى  ــاج مبعــدل 85 ألــف برميــل يومي التــي اســتهدفت تقليــص االنت

املرجعــي لشــهر ســبتمبر املاضــي البالــغ 2.8 مليــون برميــل يوميــاً.

الرسم البياني 1: إنتاج النفط اخلام الكويتي
)مليون برميل يومياً(

املصدر: أوبك / بنك الكويت الوطني

الفائض التراكمي للميزانية يتقلص هامشيًا في يناير

تظهــر بيانــات املاليــة العامــة األوليــة لألشــهر العشــرة األولــى )حتــى ينايــر( مــن 
العــام املالــي 2018/ 2019 أن فائــض امليزانيــة )قبــل اســتقطاع حصــة صنــدوق 
ــة  ــذ بداي ــي من ــار كويت ــار دين ــى 3.3 ملي ــاًل إل ــص قلي ــال املســتقبلية( تقل األجي
ــي فــي ديســمبر. وارتفعــت  ــار كويت ــار دين ــل 3.6 ملي ــى تاريخــه مقاب ــام حت الع
ــار  ــى 17 ملي ــر إل ــي خــالل شــهر يناي ــار كويت ــار دين ــع 1.3 ملي ــرادات بواق اإلي
ــرة مــن  ــة مــع نفــس الفت ــي، فيمــا يعــد معــدل ارتفــاع أبطــأ باملقارن ــار كويت دين
العــام الســابق والتــي شــهدت تراجعــاً فــي أســعار النفــط. غيــر أن اإلنفــاق قــد 
ارتفــع بواقــع 1.6 مليــار دينــار كويتــي إلــى 13.7 مليــار دينــار كويتــي. فــي حــن 
تشــير البيانــات إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن اإلنفــاق يــزداد تدريجيــاً، إال أنــه 
ــا مقارنــة بالســنوات الســابقة. حيــث انخفــض إجمالــي النفقــات  ال يــزال بطيًئ
بنســبة 3٪ علــى أســاس ســنوي، مــع انخفــاض اإلنفــاق الرأســمالي بنســبة ٪4. 
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أبرز النقاط

أســعار النفــط ترتفــع فــي فبرايــر فــي ظــل خفــض األوبــك حلصــص االنتــاج، وإنتــاج النفــط الكويتــي يصــل إلــى أدنــى مســتوياته منــذ تســعة أشــهر عنــد 
مســتوى 2.71 مليون برميل يوميًا.

امليزانيــة العامــة للدولــة تســجل فائضــًا يصــل إلــى 3.3 مليــار دينــار كويتــي للعشــرة أشــهر األولــى مــن الســنة املاليــة 2019/2018 إال أنهــا قــد تنهــي العــام 
بتحقيق التــوازن .

أداء القطاع العقاري كان قويًا في يناير مببيعات بلغت قيمتها 245 مليون دينار كويتي في ظل مؤشرات تدل على استقرار السوق.

معدالت التضخم ثابتة عند مستوى 0.4% على أساس سنوي في يناير، ويبدو أنها سوف تأتي أدنى من توقعاتنا البالغة 2% للعام 2019 ككل. 

االئتمان يرتفع متخطيًا أعلى مستوياته منذ عامني بنمو 5% على أساس سنوي في يناير، بفضل عودة االقراض االستهالكي إلى النمو.

ارتفــاع املؤشــر العــام لبورصــة الكويــت بنســبة 0.5% علــى أســاس شــهري فــي فبرايــر، فــي ظــل اعتــدال مســتويات التــداول ليســجل منــوًا بنســبة 3% منــذ 
بدايــة العــام حتــى تاريخــه.
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مستوى االنتاج المستهدف ابتداًء من
 يناير 2019

الهدف السابق



كمــا مثلــت نســبة النفقــات اجلاريــة والنفقــات الرأســمالية الفعليــة مــن إجمالــي 
املســتهدف للعــام املالــي اجلــاري بأكملــه أقــل مــن مســتويات نســبة اإلنفــاق 

الفعلــي العــام املاضــي.

الرسم البياني 2: اإلنفاق احلكومي
)مليار دينار، قبل استقطاع نسبة احتياطي األجيال القادمة(

 

املصدر: وزارة املالية / بنك الكويت الوطني

وكالعــادة، نتوقــع أن يرتفــع اإلنفــاق بشــكل كبير في الشــهرين األخيريــن من العام، 
ولكــن يبــدو أن معــدالت اإلنفــاق ســتنتهي إلــى مــا دون مســتويات الســنة املاليــة 
2018/2017. واســتناًدا إلــى افتــراض ثبــات اإليــرادات، يشــير هــذا الوضــع إلــى 
أن ميزانيــة العــام بأكملــه قــد تنهــي الســنة املاليــة محققــة التــوزان املالــي أو حتــى 
فائضــاً صغيــراً - األول منــذ أربعــة أعــوام - بــدالً من تســجيل عجٍز بنســبة ٪0.5 

مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي كمــا أوردنــا فــي توقعاتنــا احلاليــة.

تراجع املبيعات العقارية بعد ارتفاعها االستثنائي في ديسمبر

تراجعــت قيمــة صفقــات املبيعــات العقاريــة إلــى 245 مليون دينار كويتي في شــهر 
ينايــر مقابــل 470 مليــون دينــار كويتــي فــي ديســمبر، إال انهــا مــا تــزال مرتفعــة 
بنســبة 8٪ علــى أســاس ســنوي. حيــث تراجعــت املبيعــات فــي ينايــر إلــى مــا دون 
مســتويات املتوســط الشــهري للعــام 2018 البالــغ 283 مليــون دينــار كويتي، والذي 
كان يعــد مــن األعــوام القويــة نســبياً. ويعــزى التراجــع الــذي مت تســجيله فــي شــهر 
ينايــر بصفــة خاصــة إلــى قلــة عــدد الصفقــات فــي القطــاع االســتثماري )الشــقق 
الســكنية( وأيًضــا بســبب تقلــص متوســط أحجــام الصفقــات، في أعقاب تســجيل 
ــام املاضــي. وقــد يعــزى  ــة الع ــر املتكــررة بنهاي ــرى غي عــدد مــن الصفقــات الكب
أيًضــا انخفــاض املبيعــات جزئًيــا إلــى العوامــل املوســمية، حيــث تظهــر االجتاهات 

التاريخيــة مبيعــات ضعيفــة نســبًيا فــي شــهري ينايــر وفبرايــر.

الرسم البياني 3 : مبيعات قطاع العقار
)مليون دينار(

     املصدر: وزارة العدل

وتفاوتــت أســعار العقــارات فــي ينايــر، حيــث شــهدت أســعار القطاع االســتثماري 
تراجعــاً طفيفــاً، بينمــا ســجل القطــاع الســكني مكاســباً. أمــا علــى أســاس 
ســنوي، ظلــت تغيــرات األســعار إيجابيــة فــي االغلــب، باســتثناء أســعار الشــقق 
التــي عــاودت تراجعهــا بتســجيلها النخفــاض متواضــع بنســبة 1.4٪ علــى 
أســاس ســنوي. وتعــد حتــركات األســعار املشــار إليهــا وقــوة التــداوالت النشــطة 
واســتقرار االيجــارات، كمــا هــو موضــح وفقــاً ملؤشــر أســعار املســتهلك )انظــر 
أدنــاه(، مــن العوامــل الداعمــة الســتعادة الســوق لتوازنــه علــى نطــاق واســع بعــد 

االنخفــاض الــذي ألــم بــه فــي الســابق.

عودة اإلنفاق االستهالكي إلى النمو في فبراير

ــي  ــت الوطن ــك الكوي ــا ملؤشــر بن ــر وفًق ــاق االســتهالكي فــي فبراي حتســن اإلنف
لإلنفــاق االســتهالكي. فبعــد تراجــع االنفــاق علــى مــدى ثالثــة أشــهر متتاليــة، 
عــاد إلــى االرتفــاع مســجاًل منــواً بنســبة 0.2٪ علــى أســاس ســنوي مقابــل 
تراجعــه بنســبة 1.7٪ فــي ينايــر. وجــاء هــذا النمــو الطفيــف علــى خلفيــة 
تزايــد االنفــاق علــى قطــاع اخلدمــات وتراجــع شــراء الســلع املعمــرة وغيــر 
ــا إلــى تطبيــق  املعمــرة بنســبة هامشــية فقــط، ويرجــع الفضــل فــي ذلــك جزئًي
اخلصومــات علــى املنتجــات فــي إطــار االحتفــال بالعيــد الوطنــي وعيــد التحريــر 
طــوال الشــهر. فبعــد التباطــؤ الــذي شــهده االنفــاق االســتهالكي خــالل النصــف 
الثانــي مــن العــام 2018، قــد تعــود معــدالت النمــو لالســتقرار فــي أوائــل العــام 
2019 علــى خلفيــة تزايــد ثقــة املســتهلكن وتراجــع معــدالت التضخــم وتزايــد 

مســتويات التوظيــف أيضــاً. 

الرسم البياني 4: مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي

المصدر: بنك الكويت الوطني

استقرار معدالت التضخم عند مستوى 0.4% على أساس سنوي في يناير

لــم يتغيــر معــدل التضخــم فــي ينايــر وظــل ثابتــاً عنــد مســتوى 0.4٪ علــى 
أســاس ســنوي، كمــا بقــي التضخــم األساســي ثابًتــا أيضــاً عنــد مســتوى ٪1.7. 
ــات املختلفــة، حيــث شــهدت قطاعــات  ــد املكون ــى صعي ــرات عل وتباينــت التغيي
املــواد الغذائيــة واملشــروبات واملالبــس والرعايــة الصحيــة واالتصــاالت إمــا 
ارتفــاع معــدالت التضخــم أو تباطــؤ معــدل االنكمــاش، ممــا زاد مــن الضغــط 
علــى معــدل التضخــم. إال أن ذلــك قابلــه مزيــد مــن االنخفــاض أو تســارع وتيــرة 
ــغ والســكن وخدمــات النقــل والســلع واخلدمــات.  ــات التب االنكمــاش فــي مكون
وعلــى الرغــم مــن تســارع االنكمــاش فــي تكاليــف اإلســكان بوتيــرة هامشــية 
بلغــت -1.2٪، إال أن املؤشــر كان ثابًتــا علــى أســاس شــهري. ومــن املتوقــع 
ــام 2019، مــع تخفيــف حــدة  أن يرتفــع معــدل التضخــم بصفــة عامــة فــي الع
الضغــط الســلبي مــن مكــون القطــاع الســكني – والــذي ميثــل 33٪ مــن وزن 
املؤشــر. وتشــير توقعاتنــا احلاليــة إلــى بلــوغ متوســط التضخــم 2.0٪ للعــام 
2019، مرتفًعــا مــن 0.6٪ فــي العــام 2018، إال اننــا قــد نقــوم مبراجعــة هــذا 
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الرقــم وتخفيضــه خــالل األســابيع املقبلــة فــي ضــوء تراجــع األرقــام مؤخــراً إلــى 
مســتويات أقــل مــن املتوقــع.

الرسم البياني 5: مؤشر أسعار املستهلك
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي / بنك الكويت الوطني

منو االئتمان إلى أعلى مستوياته منذ عامني

ارتفــع معــدل منــو االئتمــان إلــى أعلــى مســتوى لــه منــذ أكثــر مــن عامــن ببلوغــه 
نســبة 5٪ علــى أســاس ســنوي فــي ينايــر مقابــل 4.3٪ فــي ديســمبر، مدعوًمــا 
معــدالت  ارتفعــت  حيــث  واالفــراد.  للشــركات  االقــراض  معــدالت  بارتفــاع 
االقــراض للشــركات بنســبة 6٪ علــى أســاس ســنوي مقابــل 5.3٪ فــي ديســمبر 
التجــاري والقــروض  القطــاع  امللحــوظ علــى صعيــدي  التحســن  بدعــم مــن 
العقاريــة. كمــا ارتفعــت القــروض الشــخصية بنســبة 5.8٪ علــى أســاس ســنوي 
يــزال منــو القــروض الســكنية هــو احملــرك الرئيســي  فــي ينايــر، هــذا وال 
ــع منــو القــروض  ــى أســاس ســنوي، فــي حــن ارتف بارتفاعــه بنســبة 5.8٪ عل
ــة أعــوام مــن التراجــع، فيمــا قــد  ــر مــن ثالث ــد أكث االســتهالكية بنســبة 1٪ بع
يعــزى لالســتفادة مــن تخفيــف البنــك املركــزي مؤخــراً للقيــود املفروضــة علــى 

االقــراض.  

الرسم البياني 6: االئتمان املصرفي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي 

ومــن جهــة اخــرى، ارتفــع منــو الودائــع فــي ينايــر إلــى 4.2٪ علــى أســاس ســنوي 
مــن 3.2٪ فــي ديســمبر، نتيجــة لالرتفــاع القــوي فــي الودائــع اخلاصــة بنســبة 
5.2٪، فــي حــن واصلــت الودائــع احلكوميــة تراجعهــا. كمــا ارتفــع عــرض 
النقــد مبفهومــه الواســع )ن2( بنســبة 5.2٪ علــى أســاس ســنوي مقابــل ٪4 

فــي ديســمبر. 

سوق األسهم يرتفع مرة أخرى في ظل ارتفاع أنشطة التداول  

ســجل املؤشــر العــام لبورصــة الكويــت منــواً معتــدالً بنســبة 0.5٪ فــي فبرايــر 
علــى أســاس شــهري متفوًقــا علــى أداء مؤشــر مورغــان ســتانلي اخلليجــي الــذي 
والســعودي.  القطــري  الســوق  أداء  بضعــف  متأثــًرا  بنســبة ٪0.9  انخفــض 
وبإضافــة االرتفــاع الــذي ســجله املؤشــر العــام فــي ينايــر يصبــح معــدل النمــو 
ــاً مــن مكاســب  ــث تلقــى الســوق دعم ــى تاريخــه. حي ــام حت ــة الع ــذ بداي 3٪ من
قطاعــات التكنولوجيــا والنفــط والغــاز والبنــوك، ممــا ســاهم فــي دفــع القيمــة 

ــار كويتــي. ــار دين الســوقية للســوق لتتجــاوز 30 ملي

ــة  ــى الرغــم مــن تراجــع متوســط التــداوالت اليوميــة مــن املســتويات القوي وعل
لشــهر ينايــر البالغــة 172 مليــون ســهم، إال أنهــا ظلــت ثابتــة عنــد 125 مليــون 
ســهم، أعلــى بكثيــر مــن املتوســط اليومــي للعــام 2018. واســتمرت التدفقــات 
األجنبيــة فــي الهيمنــة علــى أنشــطة الشــراء، مبعــدل صافــي بلغــت قيمتــه 26 
مليــون دينــار كويتــي فــي فبرايــر. أمــا علــى صعيــد موســم األربــاح والــذي ال يزال 
مســتمراً، فقــد كان إيجابيــاً إلــى حــد كبيــر، ويبــدو أنــه عــزز املعنويــات اجليــدة 
والزخــم الــذي شــهده الســوق حتــى اآلن منــذ بدايــة العــام. وكان اســتقرار النمــو 
ــاع  ــدة، وارتف ــاض أســعار الفائ ــة، وانخف ــدالت ضعيف االقتصــادي وان كان مبع
أســعار النفــط، والتدفقــات اإلضافيــة املتوقعــة مــن اإلدراج الفعلــي أو املتوقــع 
ضمــن املؤشــرات العامليــة ) ســتاندرد آنــد بــورز ومورغــان ســتانلي( قــد ســاعدت 

الســوق علــى مواصلــة أدائــه اجليــد فــي العــام 2019.

الرسم البياني 7: بورصة الكويت

املصدر: بورصة الكويت
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القيمة اليومية للحصص المتداولة (مليون دينار، على اليسار)
مؤشر بورصة الكويت الرئيسي (على اليمين)
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نمو االئتمان
االقراض الشخصي (باستثناء شراء األوراق المالية)



الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات

20122013201420152016201720182019

)مليار دينار(
48.749.446.334.533.136.341.943.5الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.616.221.622.1النفطي
21.422.423.223.923.924.625.526.8غير النفطي

)نسبة التغّير(
2.92.2-6.61.10.50.62.93.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

3.01.5-3.97.2-1.7-2.1-10.31.8النفطي
3.44.24.80.41.62.22.83.0غير النفطي

...4.68.16.18.52.93.14.3االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
...7.7103.41.73.63.84.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.50.62.0التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.12.41.10.42.4التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

-1.0-0.5-9.0-13.9-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(
65.764.453.939.539.644.147.946.1اإليرادات
61.559.348.635.035.439.443.340.6النفطية

4.25.15.24.54.34.74.65.5غير النفطية
39.638.346.352.953.653.148.447.1املصروفات

16.416.113.54.04.04.44.84.6حتويالت صندوق األجيال القادمة
-5.6-5.3-13.4-17.9-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(

5.97.08.512.413.413.011.411.6الدخل االستثماري*

3.23.13.44.619.620.014.917.8الدين العام

5.915.010.0-45.540.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

54.851.847.724.417.821.429.225.5ميزان السلع
68.766.564.247.542.546.152.050.1 الصادرات
13.914.716.623.224.724.722.824.5 الواردات

-20.2-18.2-19.1-18.3-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.38.09.611.111.715.914.915.9صافي الدخل االستثماري

-11.3-10.9-12.3-15.8-14.5-12.7-11.0-9.6حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

...0.2800.28540.2850.3010.3020.3030.302سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
...2.002.002.002.252.502.753.00سعر فائدة البنك املركزي

109105954839516962سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.742.70إنتاج 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(
2015

ديسمبر
2016 

ديسمبر
2018 

أكتوبر
2018

نوفمبر
2018

ديسمبر
2018

يناير
2019

فبراير
2019

...33.334.335.436.636.536.937.0االئتمان
...8.52.93.12.93.04.35.0النمو )٪النمو السنوي(

...34.535.837.138.438.438.638.6عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
...1.73.63.85.74.44.05.2النمو )٪النمو السنوي(

...3.22.61.10.20.10.40.4التضخم )٪النمو السنوي(
...0.72.82.61.31.31.71.7باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

...249288171285269470245املبيعات العقارية )مليون دينار(
...26.335.256.153.7-6.9-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
...174152152148153156158املنازل السكنية

...190178174165170177182األراضي السكنية
...211190181189192194192املباني االستثمارية

......9599110111112110ثقة املستهلك )مؤشر(

3150617965575864سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

44744575483050425109508052065232البورصة - املؤشر الوزني
2.50.5-1.30.6-1.7.........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(
2014

الربع الرابع 
2015

الربع الرابع  
2016

الربع الرابع 
2017

الربع األول
2018

الربع التاني
2018

الربع الثالث
2018

الربع الرابع
2018

...0.61.8-0.5-1.74.04.3-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
...1.5-2.1-2.2-0.92.25.8-4.0النفطي

...0.32.71.62.12.91.5-0.3غير النفطي

1.92.12.32.62.73.03.02.9إنفاق أجهزة نقاط البيع
14.810.09.111.415.816.614.110.9النمو )٪النمو السنوي(

...0.61.21.92.72.2-2.40.1ميزان احلساب اجلاري
...6.03.64.14.75.76.26.0الصادرات
...2.02.12.12.42.32.42.5الواردات

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

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - مارس 2019

 5إدارة البحوث االقتصادية، هاتف 5500 2259 )965( ، فاكس: 2224 6973 )econ@nbk.com، )965  ، © 2019 بنك الكويت الوطني  



التوازن املالي

املصدر: وزارة املالية وبنك الكويت الوطني

أسعار النفط
)دوالر للبرميل، سعر خام التصدير الكويتي(  

املصدر:  وزارة املالية ومؤسسة البترول الكويتية

ميزانية احلساب اجلاري
)مليار دينار(  

املصدر: بنك كويت املركزي

الرسوم البيانية
مؤشرات أسعار العقارات

املصدر: وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطني

ثقة املستهلك
)مؤشر(

املصدر: مؤسسة آراء لبحوث واستشارات التسويق

أسعار الفائدة األساسية
)٪(

املصدر: بنك الكويت املركزي وتومسون رويترز داتاسترمي
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