
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

الحالي، إال أن انخفاض أسعار تعافي النشاط االقتصادي في الربع الثالث من العام 

 النفط وعودة تفشي الجائحة على مستوى العالم ساهما في تقليص االنتعاش

T: (965) 2259 5500,  econ@nbk.com, © 2020 NBK                                                             www.nbk.com 

 أبرز النقاط    

   لر ظل تخفيف القيوي الافاوضااال توتواا الئاةوال وام نام اتصتداااي ل  يخاد لعي ام  2020انتعاش النشاااا اتصتداااي  لر الالث ال ال  ام  ا

 .ااولال الخاا

  اليوم لاايل  2.3ى يوتااً لللاايل لر انتدف أنتولا، ليناا ااتفث إنتاد النفا النويتر إل 41أسعاا الخا  النويتر اا زالت انخفضال  ني استوى

 .يواياً لر سلتالا

  إت انه سينوم ام الاانم توصث أياا 2020 لى أساس سنو  لر الالث األول ام  ا   %3.5الناتج الاولر اإلئاالر غيا النفار ينخفض لنسلال ،

 .ديوا ليانات الالث ال انر والالعا  لأناله لشنل ألضل 

  وساااوف ياتفث لر العا  الوالر، وصانوم الييم الئييي ام أ    2019/2020إلئاالر لر السااانال الااليال ام الناتج الاولر ا %9.5العئز الاالر للغ

 .العواال الويويال لاعالئال شح السيولال

  لتدلح لذلك صايلال ام استويات اا صلل األزاال 2020اليوم ييناا نويتر لر الالث ال ال  ام  ا   662الاليعات العقاايال تدل إلى. 

 لر سلتالا لفضل تأئيل سياي أصساا الييوم ، لى أساس سنو  ،%30ااتفث لنسلال  إذق اتستهالنر انتعاشه لوتياة صويال، وادل اإلنفا. 

  لى أساس سنو  %4.9 لنسلالاتةتاام اإلئاالر  تاتفاعأيى اتاتفاع القو  للقاوض الشخديال لر أغساس . 

 

      لالعر لالصتداي النويتراالتقايا
2020 نولالا I  2 إيااة اللوو  اتصتداييال  

 النويت

لالتزاام  2020لر الالث ال ال  ام  ا   اً الووظ اً شهي النشاا اتصتداي  تعالي

لاا لر ذلك  اليات اإلغالق ووظا  –اث الث اعظ  التياليا اتوتاازيال تيايئياً 

التر ت  لاضها خالل الفتاة  –التئول والقيوي الافاوضال  لى الوانال والتنقل 

. إت ام أنشاال 19 -الااتية اا ليم اااس ويونيو توتواا تفشر ئاةوال نوليي

 اال اازالت أصل ام استوياتها ات تياييال صلل األزاال، ناا ام ظهوا اوئال األ

 انيال ام الئاةوال  لى استوى العال  ا تلاااً ام سلتالا )خادال لر أواولا(، 

لضالً  م الزياية الالووظال لر واتت اإلدالات الئييية  لى الاستوى الاولر، 

ييال إلى وائهال اتويا  ائيياً تهيي لفاض صيوي ئييية و وية التيا يات اتصتدا

 .(1)الاس  الليانر  لر الالث الاالث ام العا  الوالر

 عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت  :1الرسم البياني 

 يوايا( (

 

 وزااة الدوالالاديا: 
 

استقات اعيتت اإلنفاق  إذوصي تلاينت الليانات اتصتداييال الداياة اؤخااً، 

اتستهالنر  ني استويات صويال للغايال  لى خلفيال الالب الانلوت وإئاااات الي   

التر ت  تاليقها، لر ويم  ايت اليعات العقاا تقايلا إلى استويات اا صلل الئاةوال. 

ام ئهال أخاى، اا يزال إنتاد النفا ضعيفاً لر إااا اتلتزا  لتاليق سياسال األولك 

اةها،  ذا إلى ئانب ضعف وتياة تاسيال الاشاايث لر الالث ال ال  ام العا  وولف

الوالر والتر ل  تزيي ن يااً  م أينى استوياتها الاسئلال انذ  ية سنوات والتر 

شهيتها لر الالث ال انر ام العا  الوالر. ولر ذات الوصت، يستاا انخفاض أسعاا 

زيي ام الضغوا التر توائه الونواال النفا وااتفاع العئز الاالر لر تشنيل الا

لياا يتعلق لشح السيولال  لى الايى القديا. ولر الوصت الذ  تشيا ليه تلك العواال 

إلى اانانيال التغلب  لى ضغوا التاويل  لى الايى القايب ام خالل إصااا صانوم 

ال الييم العا  الئييي، إت أنها تلاز أيضاً الوائال الالوال إلئااا إدالوات االي

ئو ايال يوتاد اللالاام الئييي إلى اعالئتها لعي اتنتخالات الاقاا إئااؤ ا لر 

 ييسالا الاقلل. 5

 تراجع أسعار النفط على خلفية المخاوف المتعلقة بالطلب

 سعر النفط :2الرسم البياني 

 ) يوتا لللاايل(

 

  Refinitiv : الاديا
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، اذ تاائث سعا ازيج 2020ال ال  ام  ا  انخفضت أسعاا النفا ئزةياً لر الالث 

يوتااً  41.0 لى أساس الث سنو  وأغلق  ني استوى  %0.5-خا  لانت لنسلال 

. و لى الاغ  ام تواك األسعاا ضام نااق اويوي (2)الاس  الليانر  لللاايل

خالل شها يوليو، إت انها ااتفعت لر أغساس واصتالت ام أ لى استوياتها خالل 

يوتا تقايلاً وذلك لي   ام توسم ليانات سوق  45شهايم  ني استوى اا يقااب 

العال األااينر وتاائث اخزونات الخا  األااينر لاستويات ألضل ااا نام 

 اتوصعاً.

إت ام تزايي واتت اإلدالال لالفياوس، خادال لر أواولا والوتيات الاتوية، ألقت 

استيااال انتعاش الالب  لى النفا لظاللها  لى سوق النفا ااا أ اا اخاوف لشأم 

خالل لدل الديف. ولر واصث األاا، خفضت ونالال الااصال اليوليال تقييااتها 

للالب  لى النفا للعاايم الوالر والاقلل لر ظل استاااا ااتفاع اخزونات النفا 

العالايال لالتزاام اث العوية إلى لاض وظا التئول الئزةر والقيوي الافاوضال 

ر أئزاا اختلفال ام أواولا. ولر انتدف أنتولا، ااتفث سعا ازيج  لى التنقل ل

يوتااً لللاايل لفضل التقي  الاواز  لى دعيي انتاد  43خا  لانت إلى ووالر 

اللقاح والتفاؤل لشأم وزاال التوفيز الاالر اتااينيال. وصي للغ سعا خا  التدييا 

يوتااً لللاايل لر  41.3النويتر، والذ  يعتلا الاؤشا الاولر ألسعاا النفا، 

لر الالث ال ال  نظااً لتقليص اعيل  %13انتدف أنتولا لعي أم ااتفث لنسلال 

 الخدواات  لى أسعاا أنواع النفا القياسيال األخاى لر ظل تعالر الالب.

األولك وولفاةها وتقليص اعيل خفض  أل يافأاا  لى دعيي العاض، لإنه ولقاً 

ودص اإلنتاد، لقي ااتفث إنتاد النفا النويتر لر الالث ال ال  ام أينى استوياته 

اليوم  2.29اليوم لاايل يواياً ليدل إلى  2.09 اااً لاقياا  16الاسئلال لر 

. ونام التزا  النويت لخفض ودص (3)الاس  الليانر  لاايل يواياً لر سلتالا

خالل  %101.3للغ لر الاتوسا  إذد التر أصاتها األولك وولفاةها ا الياً، اإلنتا

 الالث الااضر.

 : اإلنتاج النفطي للكويت3الرسم البياني 

 )اليوم لاايل يوايا(

 

 JODIو   انظاال اليول الادياة للنفاالاديا:
 

انتعاشه في قبل  2020انكماش الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من عام 

 2021عام 

 %1.0أظهات الليانات األوليال أم الناتج الاولر اإلئاالر الوقيقر صي انناش لنسلال 

. ويعتلا  ذا (4)الاس  الليانر  2020 لى أساس سنو  لر الالث األول ام  ا  

لر  %1.1ل انخفاض لنسلال يسئت و الالث ال انر  لى التوالر ام اتننااش لعي 

 لى أساس سنو ، والذ  تفاص  نتيئال لتاائث النشاا  2019ا  الالث الاالث ام  

التئاا  لر اااس  لى خلفيال الئاةوال ااا أئلا الاوظفيم لللقاا لر انازله  

وتسلب لر اغالق لعض األ اال التئاايال وسا لاض تياليا وظا التئول 

 لى  %3.5الئزةر. وصي للغت نسلال اتننااش لر الناتج الاولر غيا النفار 

 الااضيال، وصي تزاام األالاع ال اانيالساس سنو  لياا يعتلا األسوأ  لى اياا أ

ذلك اث تسئيل اننااش لر العييي ام القاا ات الفا يال لاا لر ذلك اإليااة العااال 

( %17.2-( والتعلي  )%0.5-( الوسااال الااليال والتأايم )%5.9-واليلاع )

تج الاولر اإلئاالر للقااع النفار (. لر الاقالل، شهي النا%12.2-واتتداتت )

اليوم لاايل يواياً لر  2.74لر ظل ااتفاع إنتاد النفا ) %1.2ناواً لنسلال 

الاتوسا لر الالث األول ام العا  الوالر( لعي انتهاا العال لاتفاصيال األولك وولفاةها 

 لر اااس.

 %6.2-ال ننل لنسل 2020وام الاتوصث أم ينناش الناتج الاولر اإلئاالر لعا  

، %4.0-والقااع غيا النفار لنسلال  %8.0-اث اننااش القااع النفار لنسلال 

وذلك اث األخذ لر ات تلاا اشاانال النويت لر اتفاصيال األولك وولفاةها لخفض 

ودص اإلنتاد التر ت  التودل إليها لر اايو الااضر )والتر أيت إلى انخفاض 

 اااً(،  ذا إلى ئانب ودول  16ال انذ اإلنتاد لر يونيو ألينى استوياته الاسئل

تفشر الئاةوال إلى استويات الذاوة ااا أيى إلى لاض صيوي  لى التنقل لر الالث 

، ناا شهيت تلك الفتاة ايضاً إغالق الشانات وتاائث إنفاق 2020ال انر ام  ا  

 . إت انه يانم التودل إلى توصعات أن ا يصال لنتاةجوتاائث اتست اااالاستهلنيم 

 .2020ليانات الناتج الاولر للالث ال انر ام  ا  وال ديوا  2020 ا  

  الناتج المحلي اإلجمالي :4الرسم البياني 

 (الناو السنو  ٪)

 

 القياال الاضالال  لى اساس*   اإليااة الاانزيال لإلوداا / لنك النويت الوانر :الاديا
 

ي   نشهيه والياً للقااع غيا النفار لواستقلالً، لانه لر ظل التعالر الئزةر الذ  

ام اتنفاق  لى اليعات التئزةال، ولفضل تقليص تخفيضات ودص اتنتاد  لى 

الئانب النفار، ووسا توصعات لااتفاع  ااشر لر أسعاا النفا العا  الاقلل، يانم 

. وام الاتوصث أم يناو القااع غيا 2021لر  ا   %2لالصتداي أم يناو لنوو 

لر العا  الاقلل، لياا يعي أساع وتياة ناو يسئلها انذ  ا   %3.0سلال النفار لن

2015. 

 العجز المالي يضغط على السيولة قصيرة األجل المتوفرة لدى الحكومة

 رصيد الميزانية المالية: 5الرسم البياني 

 )٪ ام الناتج الاولر اإلئاالر(

 

 لنك النويت الوانر، وزااة الااليال :الاديا
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الياا ييناا نويتر لر السنال الااليال  3.9سئلت الونواال  ئزاً االياً صياه 

تاائعت  إذ( 2019ام الناتج الاولر اإلئاالر لعا   9.5%) 2019/2020

الياا ييناا  لى خلفيال انخفاض أسعاا خا   17.2إلى  %16.2اإلياايات لنسلال 

وتاائث اإلنفاق لنسلال . (5)الاس  الليانر  %10.2تدييا النفا النويتر لنسلال 

لر  %13.1الياا ييناا اث انخفاض النفقات الاأسااليال لنسلال  21.1إلى  3.2%

ظل إلغاا أو تأئيل الاشاايث التناويال إلى ئانب خفض التناليف. وانخفضت النفقات 

 لى خلفيال خفض الي و  )والتر تشال تناليف الوصوي( لنسلال  %1.7الئاايال لنسلال 

17.5%. 

العئز ام خالل دنيوق اتوتياار العا ، الذ  انخفضت أدوله وت  تاويل 

. وصي  ية وسب تقاايا ،2020الياا ييناا نويتر لر اااس  16.9الاتلقيال إلى 

اتخذت الونواال  ية إئاااات للوي ام  اليات السوب والوفاظ  لى األاوال 

 2.5اال لقيالساةلال الاتاوال لر دنيوق اتوتياار العا  لاا لر ذلك الايلال أدول 

الياا ييناا نويتر ليى دنيوق اتوتياار العا  اقالل سيولال ام دنيوق األئيال 

الاستقلال ووصف استقااع ودص  الاؤسسات الونوايالالقاياال وتوويل األاوال ام 

 لر والال تسئيل  ئز.   %10دنيوق األئيال القاياال لنسلال 

 14لقياال  2020/2021وتتوصث الونواال تسئيل  ئز لر ايزانيال السنال الااليال 

يوتااً لللاايل.  30الياا ييناا نويتر ولقاً تلتااض سعا النفا  ني استوى 

ام الناتج الاولر  %33الياا ييناا نويتر ) 10.5ونتوصث أم يدل العئز إلى 

إت  %5يوتااً لللاايل وتقليص النفقات لنسلال  50ولقاً لسعا صياه  –اإلئاالر( 

ااتفعاً للغايال ويؤني  لى أ ايال اتخاذ تياليا  ائلال لتعزيز ام ذلك العئز اا يزال 

النفااة وتلنر لانااج اإلدالح الشاال لر الايى الاتوسا. و لى الاغ  ام 

التياليا األخياة لي   دنيوق اتوتياار العا ، إت ام ادوله الساةلال صي تستنفي 

انوم الييم العا  الئييي. خالل األشها الاقللال ااا يعنر أم  ناك وائال الوال إلصااا ص

وصي استقا اتوسا سعا النفا لر األشها السلعال األولى ام السنال الااليال  ني 

يوتااً الالز   78يوتااً لللاايل، أ  أصل لن يا ام تقييانا اللالغ  35استوى 

 لتوقيق توازم الايزانيال.

وانعناساً للتوييات التاويليال التر توائه النويت  لى الايى القايب، خفضت ونالال 

، والتر اا  A1اوييز اؤخااً التدنيف اتةتاانر السياي  للنويت يائتيم إلى 

تزال تعتلا يائال است ااايال صويال. ويانم للنويت توال الازيي ام اتصتااض نظااً 

لر اإلئاالر. ولر واصث األاا، إذا ت  إصااا تنخفاض نسلال الييم إلى الناتج الاو

صانوم الييم العا  الئييي واستغلت النويت أسواق الييم الاوليال واليوليال ام خالل 

الياا ييناا نويتر سنوياً، لإم الييم  3.0إديااات ئييية لقياال داليال تدل إلى 

يال سنال الااللقا ام الناتج الاولر اإلئاالر لولول ال %31العا  سيظل  ني استوى 

لر العا  الوالر. إت انه  لى الاغ  ام ذلك، ت ينلغر  %12اقالل  2023/2024

ا تلاا إانانيال زياية الييوم لييالً  م تاليق اإلدالوات الااليال التر تولا اايقاً 

إلى اتستيااال  لى الايى الاويل. ويئب أم تتضام خاوات ضلا أوضاع الااليال 

الئاةوال خفض النفقات الاتنااة اث إ ااا األولويال العااال لر ااولال اا لعي 

 للاشاايث التناويال، إضالال إلى زياية اإلياايات غيا النفايال.  

 المبيعات العقارية تعود إلى مستوياتها االعتيادية

 لى خلفيال  2020لعي الضعف التاايخر الذ  أدالها لر الالث ال انر ام  ا  

 ايت الاليعات  ،اال األ اال لر النويتا إغالق أنشتيا يات الئاةوال وتأ ي

العقاايال تيايئياً لالنتعاش لعي تخفيف التياليا اتوتاازيال لر شها يونيو. وللغ 

اليوم ييناا نويتر لر الالث ال ال  ام  ا   662إئاالر الاليعات العقاايال 

، لزياية صيا ا نوو ستال أضعاف  م الالث السالق وذلك  لى الاغ  ام 2020

)الاس  الليانر  2019اقاانال لأياا الالث ال ال  ام  ا   %20انخفاضها لنسلال 

 ، ليوم است ناا )اتست ااا لاليعات القاا ات الفا يال ال ال وصي شال زخ  ا .(6

والتئاا ، والسننر( و و األاا الذ  صي ينوم اي واا لالالب الانلوت لعي  ية 

اةر لسلب القيوي الافاوضال  لى أشها ام ضعف النشاا العقاا  لشنل است ن

 279لر الالث ال ال  اقالل  1،855ااتفث  يي الاعااالت إلى  ، إذأنشاال األ اال

لقا لر الالث ال انر ام العا  الوالر. ونظااً لقلال وئ  الدفقات خالل الالث ال انر 

 اواويوييال توالا الليانات، يفضل تأئيل ائااا تقيي  يعتاي  ليه تتئا ات األسعا

 إلى األشها الاقللال.

واستقللياً، ولر ظل التيا يات الشييية التر خلفتها الئاةوال  لى النشاا التئاا  

والب الوالييم  لى العقاا، نعتقي أم القاا يم التئاا  واتست ااا  نانت األن ا 

تضاااً ئااا اتننااش اتصتداي ، ناا انها سوف تستغاق وصتاً أاول للتعالر 

ا القااع اتست ااا  سللاً لااتفاع اعيتت الشواغا نسلياً وتى صلل خادال اث تأ 

الئاةوال. ام ئهال أخاى، نتوصث أم يشهي اياا القااع السننر ااونال الووظال نظااً 

لقا ية الالب الاولر التر ل  تتأ ا لر األغلب ونتيئال للعاض الاويوي خادال لر 

عالر لر صااع العقاا  لى وتياة التالانااق الاةيسيال. ولر نهايال األاا، سيعتاي تعا

 اتصتداي  وايى استاااا الئاةوال.

 مبيعات العقارات: 6الرسم البياني  

 (اليوم ييناا)

 

 وزااة العيل: الاديا
 

 اسناد المشاريع في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاع معدل

اليوم ييناا  192إلى  إسناي اااتفعت صياال الاشاايث التر تات لقي ولقاً لائلال ايي، 

اقاانال لأينى استوياتها الاسئلال لر  ية  2020نويتر لر الالث ال ال  ام  ا  

 اليوم ييناا نويتر لر الالث ال انر ام العا  الوالر 106سنوات والتر للغت 

الى إسناي اشاوع واوي لقا،  . ويعوي ذلك لشنل ودا  تقايلاً (7)الاس  الليانر 

األاضيال ام اشاوع توسعال النى الاناب الئييي لاااا النويت و و األ اال 

 غ إئاالر صياال الاشاو ات التر ت اليوم ييناا نويتر. وصي لل 165اليولر لقياال 

اليوم ييناا نويتر انذ ليايال العا  ووتى نهايال الالث ال ال  ام  ا   866 إسناي ا

ل   لئاةوال. ونظااً ألنهل ، ويعزى تلااؤ وتياة اسناي الاشاايث إلى وي نليا2020

يتلق  لى انتهاا العا  الوالر سوى أصل ام  ال ال أشها، ليليو انه لم يت  توقيق 

الياا ييناا نويتر ناا نام  2.1الاستويات الاستهيلال لتاسيال اشاايث اللالغال 

 اتوصعاً لر وصت سالق، لوسب توصعات ائلال ايي.

الياا  1.3يال تاسيال اشاايث لقياال ونام ام الاقاا ولقاً للخاال الونوايال األول

، لاا لر ذلك الئانب السننر والتئاا  2020ييناا نويتر لر الالث الاالث ام  ا  

اليوم ييناا نويتر. ولالنظا إلى  202لاشاوع تاويا ايينال ئالا األواي لقياال 

، تتضام الاشاايث الاةيسيال الاخاا لها تلك 2021التاسيات الاتوصعال وتى  ا  

اليوم  270التالث لشانال نفا النويت لقياال JPF5 و JPF4قال لاشاوع  الاتعل

ييناا نويتر وئزا ام الااولال األولى ام اشاوع ايناا الااك النليا التالث 

ل يدلقي اليوم ييناا نويتر. وولقاً لائلال ايي،  271لوزااة الااصال والاياه لقياال 

 4.6إلى  2021ام  ا   إئاالر الاشاايث الاخاا تنفيذ ا خالل الندف األول

الياا  2.85الياا ييناا نويتر، ويا ل اشاوع ائاث الزوا لللتاونيااويات )

أن ا ام ندف تلك  2021ييناا نويتر( الااتقب ااوه لر الالث األول ام  ا  

القياال اتئااليال. إت أنه نظااً لواتت التأخيا الواليال، صي تنوم تلك النظاة اتفاةلال 

 إلى وي اا.
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 إسناد المشاريع: 7رسم البياني ال

 )الياا ييناا(

 

 ، الليانات غيا نهاةيالأنتولا(  15)تاايخ   MEEDايي : الاديا
 

 اإلنفاق االستهالكي يواصل انتعاشه القوي في الربع الثالث من العام الحالي

وادل اإلنفاق اتستهالنر انتعاشه القو ، اذ تشيا أوي  الليانات الداياة  م 

إلى تسااع وتياة ناو إئاالر الاعااالت  Knetشانال الخياات الاداليال اآلليال 

) اليات السوب ام أئهزة السوب اآللر ونقاا الليث والاشتايات  لا اإلنتانت( 

لنسلال  وتاائثلر أغساس  %27 لى أساس سنو  لر سلتالا اقالل  %30إلى 

الياا ييناا  2.1صياال الاعااالت لاستوى صياسر للغ  تلر يونيو، وااتفع 2.6%-

. ويعزى  ذا الناو لدفال اةيسيال إلى تخفيف إئاااات (8)الاس  الليانر  نويتر

اإلغالق، لاا لر ذلك إ اية لتح ااانز التسوق واوالت الليث لالتئزةال لنهايال 

ئيل سياي أصساا القاوض ااا سا   لر تعزيز القوة الشااةيال، يونيو، لضالً  م تأ

عت ديل، ااتفتهى لر سلتالا. ولالازيي ام التفإت ام لانااج التأئيل صي ان

 %35- لى أساس سنو  لر سلتالا اقالل  %13.8اعااالت نقاا الليث لنسلال 

اا تلر يونيو. ولر ذات الوصت يعنس ناو الاشتايات  لا اإلنتانت والذ  اس

لر يونيو التوول  %170اقالل +  %157لشنل صو  للغايال  ني استوى + 

الاستاا لر سلوك الاستهلك الذ  تساا ت وتياته أ ناا اإلغالق. ولالفعل، صفز 

الياا ييناا نويتر لر سلتالا، لتدل  0.64وئ  الاعااالت  لا اإلنتانت إلى 

ل نفس الفتاة ام العا  خال %16ام إئاالر اإلنفاق اقالل  %31اسا اتها إلى 

الااضر. ناا نام ااتفاع اإلنفاق لي   ام ااتفاع  قال الاستهلك، إذ ااتفث اؤشا 

نقاال لر  102اتستشااات إلى  قال الاستهلك الدايا  م شانال أااا لللوو  و

 نقاال لر يونيو. 98اقالل  سلتالا

 اآللي و اإلنترنتاإلنفاق اإلستهالكي عبر نقاط البيع والصراف : 8الرسم البياني 

 (الناو السنو  %(

 

 (Knet) شركة الخدمات المصرفية اآللية: الاديا
 

 

 ارتفاع التضخم في أغسطس، إال انه ما يزال عند مستويات منخفضة

تضخ  أسعاا الاستهلنيم إلى أ لى استوياته الاسئلال لر أن ا ام  اعيل ااتفث

 %1.9 لى أساس سنو  لر أغساس ) %2.2 ال ال أ وا  ودوتً إلى استوى 

( والافاوشات %5.0لر يوليو( لي   ام استاااا زياية تنلفال الاواي الغذاةيال )+ 

 (%5.5+ ( والسلث والخياات الاتنو ال )%3.7الانزليال واعيات الديانال )+ 

. ناا ااتفث أوي اقاييس التضخ  األساسر )الذ  يست نر الاواي (9)الاس  الليانر 

 لى أساس سنو . ويعي الالب الانلوت، لاإلضالال  %2.6الغذاةيال والسنم( لنسلال 

إلى اتضااالات الاستااة لر ئانب العاض نئزا ام تيا يات الئاةوال، ام 

لر اتاتفاع الافائئ لاعيتت التضخ  انذ  العواال الاةيسيال التر صي تنوم سا ات

ألايل الااضر، ت سياا ألسعاا الاواي الغذاةيال، والتر الاا تنوم صي تأ ات أيضاً 

 لااتفاع أسعاا الاواي الغذاةيال اليوليال.

 التضخم في أسعار المستهلك :9الرسم البياني 

 (الناو السنو  ٪(

 

 الوطنيبنك الكويت و Refinitiv: الاديا
 

أاا  لى دعيي تضخ  أسعاا اإليئااات السننيال لقي ظل استقااً  ني استوى 

لر أغساس. و لى الاغ  ام تويي  صاااات الاؤشا  اية نل  ال ال  0.0%

أشها لقا، إت أم اؤشا اإلسنام ظل اوتفظاً وتى اآلم لنفس استوياته السالقال 

ضغا  لوار  لى اإليئااات خالل شهااً  لى التوالر ول  يسئل لعي أ   14لاية 

الئاةوال لر ظل اغاياة لعض الوالييم لللالي. ولالنسلال للعا  الاقلل، نتوصث أم 

 لى أساس سنو  لر ظل تأ يا األياا الضعيف  %1.5يتاائث اعيل التضخ  إلى 

لإليئااات السننيال  لى اعيل التضخ  النلر. إت انه ام الاستلعي ااتياي اوئال 

األساسيال لفتاة اويلال نظااً لتوصث أم يشهي األياا اتصتداي   ضغوا األسعاا

 استويات ناو اتواضعال.

 االقتراض الشخصي يدعم نمو االئتمان

 االئتمان المصرفي: 10الرسم البياني 

 ( لى أساس سنو  %(

 

 لنك النويت الاانز : الاديا
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 لى أساس  %0.5ظل ناو اتةتاام الاولر صوياً خالل شها أغساس، إذ للغ 

. (10)الاس  الليانر   لى أساس سنو  %4.9شها  ااا أيى إلى ناو لنسلال 

وخالل الشها، نانت التسهيالت الشخديال تا ل اليالث الذ  سا   لر توفيز الناو، 

 لر ويم ظل اتةتاام التئاا  ضعيفاً.

 %5.2 لى أساس شها  لر أغساس ) %0.1وصي ااتفث اتةتاام التئاا  لنسلال 

 %0.3ااتفث اإلصااض الاانوح للقااع العقاا  لنسلال  إذ لى أساس سنو (، 

 لى أساس شها ، لياا يعتلا أساع وتياة ناو يشهي ا انذ اااس، ولنسلال ناو 

 لى أساس سنو . ناا ظل أياا التسهيالت اتةتاانيال التر تنياد توت لةال  6%

تنياد توت أ  ام الفةات  "أخاى" )والذ  يعي اتةتاام الاقي  للقاا ات التر ت

الاذنواة واتةتاام الاقي  إلى الشانات اتعيية اتنشاال( صوياً للشها السايس  لى 

 لى أساس سنو (. ولر واصث األاا، لإنه انذ نهايال للاايا  %6.3التوالر )

 ام إئاالر ناو اتةتاام التئاا . %42 تهنسلاا الااضر، شنلت تلك الفةال 

خفاض التسهيالت الشخديال خالل الفتاة الااتية اا ليم ام ئهال اخاى، لعي ان

 لى  %1.5للاايا واايو،  اي ااة أخاى ليسئل انتعاشاً صوياً، إذ ااتفث لنسلال 

 لى أساس سنو . وااتفث نال ام انونر  %4.8أساس شها  لر أغساس و

 %1.4التسهيالت الشخديال لر أغساس لر ظل ااتفاع القاوض السننيال لنسلال 

 لى أساس سنو ( ليناا زايت القاوض  %3.5س شها  )+  لى أسا

 لى أساس سنو (.  %20 لى أساس شها  )+  %2.5اتستهالنيال لنسلال 

ونتوصث أم ينخفض اعيل ناو التسهيالت الشخديال خالل الفتاة القاياال اث تالشى 

آ اا اتنتعاش خالل لتاة اا لعي اإلغالق، خادال ليااً ام أنتولا  نياا ينتهر 

 يل تسييي أصساا القاوض الشخديال.تأئ

ناا انه لعي انخفاض وياةث الاقيايم لر يوليو،  اويت انتعاشها ائيياً وسئلت 

 لى أساس سنو .  %5.4 لى أساس شها  لر أغساس و %1.3ناواً لنسلال 

 %1.6ويعزى  ذا الناو إلى تزايي وياةث القااع الخاص، والتر ااتفعت لنسلال 

ى أساس سنو ، لر ويم انخفضت الوياةث  ل %5.5 لى أساس شها  و

 لى أساس  %4.4الونوايال لر أغساس ااا أيى إلى تسئيلها ااتفا اً لنسلال 

لر أغساس، أ  نفس  %87.3سنو . وللغت نسلال القاوض إلى الوياةث 

 2019وييسالا  2020استوياتها السالقال  لى نااق واسث اقاانال لشها يونيو 

 ت السيولال لدفال  ااال.ااا يشيا إلى استقااا استويا

انتعاش بورصة الكويت وتمكنها من تعويض بعض الخسائر التي تكبدتها منذ 

 بداية العام الحالي حتى تاريخه

 لى أساس الث سنو   %6.1ااتفث اؤشا السوق العا  للوادال النويت لنسلال 

 لى خلفيال ااتفاع أسعاا النفا والتفاؤل لتوقيق  2020لر الالث ال ال  ام  ا  

. ولووظت (11)الاس  الليانر  انتعاش اصتداي  لعي الث القيوي الاتعلقال لالئاةوال

 لى أساس الث سنو ( لديااة الاؤشاات  %7.1اناسب صويال لر السوق األول )

(. %5.7( والعقاا )%9.6( واللنوك )%9.7القاا يال لنل ام صااع التأايم )

اةوال عايتها لاستويات اا صلل الئوسا    ذا اتاتفاع لر تعزيز القياال السوصيال واست

الياا  31 لى أساس الث سنو  ودوتً إلى ووالر  %6تقايلاً لناو للغت نسلته 

أنتولا،  16الياا ييناا نويتر لر  33ييناا نويتر، ناا وادلت ااتفا ها إلى 

أ  أ لى لن يا ام أينى استوياتها الاسئلال لر شها  اااس وألايل الااضييم. 

اا األسه  والقياال السوصيال لدفال اةيسيال إلى اإليااد النائح ويعزى ناو أسع

لسهايم ئييييم ضام السوق األول، و اا سه  شانال شاال الزوا األولى للااصال 

والاياه وشانال لوادال النويت، اذ ااتفعت أسعاا السهايم لأن ا ام  ال ال أضعاف 

 و شاة أضعاف  لى التوالر.

 

 

 

 الكويت: بورصة 11الرسم البياني 

 (انتولا 15, وتى اؤشا، نهايال الشها(

 

 Refinitiv: الاديا
 

اليوم  233وااتفث اتوسا التياوتت اليوايال ام وي  نايال األسه  الاتياولال إلى 

الاتوسا اليوار ل سه  الاتياولال  لخالف، 2020سه  لر الالث ال ال  ام  ا  

والالث  2020اليوم سه  خالل الالث ال انر ام  ا   165و  148والتر للغت 

 لى التوالر ااا يعنس توسم أنشاال التياول والسيولال.  2019ال ال  ام  ا  

ر ساسيال التر سا ات لويعتلا دالر التيلقات األئنليال الوااية  و الانيزة األ

تزاييت وتياتها  لى اياا األشها األخياة ااا يشيا  إذللسوق،  راضال توليا ي  

إلى تئيي ا تاا  اتست ااا األئنلر لاألسه  النويتيال. وصي للغ اتوسا دالر 

اليوم ييناا نويتر شهاياً لر الالث ال ال  اقاانال  27.1التيلقات األئنليال الوااية 

اغ  أنها ظلت أصل  2020لدالر التيلقات الخاائال لر الندف األول ام  ا  

. وأخيااً، صي يسا   ااتفاع األسه  العالايال ايضاً، 2019ام استوى اتوسا  ا  

 لى خلفيال إئاااات التوفيز الاالر الاوسعال والتفاؤل لشأم التعالر اتصتداي ، 

 إلى تعزيز اعنويات الاست اايم.

سوق ااتفث اؤشا ال إذواستاا أياا السوق  لى ايقا ه اإليئالر وتوسنت اعنوياته، 

أنتولا، ونئح السوق لر تعويض  16لر الشها الانتهر لر  %4.4العا  لنسلال 

 16ناا لر  %9.5-اعظ  الخساةا التر تنلي ا انذ ليايال العا  وتى تاايخه )

(. %29-أنتولا اقالل أينى استوياته التر شهي ا لر اااس لتاائث للغت نسلته 

و و صااا تاصيال النويت لر شها نولالا الاقلل ويعتلا الوي  الذ  اال انتظااه، 

ضام اؤشا اوائام ستانلر ل سواق الناشةال ام ألاز العواال التر سا ات لر 

تعزيز أياا السوق. لر ويم أم والال  ي  اليقيم الااتلاال لالئاةوال وأسعاا النفا 

التر  اوالتوييات الااليال، لاإلضالال إلى التاواات العالايال، تعي ام ألاز الاخاا

 تهيي أياا األسه  النويتيال لر الاستقلل.
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   : أهم البيانات االقتصادية1الجدول   

 

 توقعات / تقديرات      

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

 )مليار دينار(

  

 31.9 41.2 42.5 36.6 33.1 34.5 46.3 49.4 الناتج الاولر اإلئاالر اإلسار

 10.1 19.2 21.0 16.2 13.6 15.7 29.2 32.7 النفار 

 21.8 21.9 24.5 20.4 19.5 18.8 17.1 16.7 غيا النفار 

   التغّير( ٪) 

 6.2- 0.7- 1.2 4.7- 2.9 0.6 0.5 1.1 الناتج الاولر اإلئاالر الوقيقر

 8.0- 2.0- 0.2 9.0- 3.9 1.7- 2.1-- 1.8- النفار 

 4.0- 1.0 2.7 1.7 1.5 4.2 4.9 6.5 غيا النفار 

 ... 4.3 4.2 3.1 2.9 8.5 6.1 8.1 اتةتاام الاانوح للقااع الخاص 

 ... 1.2- 3.9 3.8 3.6 1.7 3.4 10 (2 اض النقي لافهواه الواسث )م

 1.8 1.1 0.6 1.5 3.5 3.7 3.2 2.7 الناو السنو ، اتوسا(٪التضخ  )

 1.5 1.5 0.4 1.1 2.4 3.1 3.0 2.6 السنو ، نهايال الفتاة(الناو ٪التضخ  ) 

   من الناتج المحلي اإلجمالي( ٪) 

 33.0- 9.5- 3.0- 8.9- 13.9- 13.4- 7.6 26.1 الايزام الاالر )صلل التوويالت توتياار األئيال القاياال(

 29.8 41.8 48.4 43.7 39.6 39.5 53.9 64.4 اإلياايات      

 24.4 37.3 43.4 39.0 35.4 35.0 48.6 59.3 النفايال      

 5.3 4.5 5.0 4.7 4.3 4.5 5.2 5.1 غيا النفايال     

 62.8 51.3 51.4 52.6 53.6 52.9 46.3 38.3 الاداولات 

 0.0 0.0 4.8 4.4 4.0 4.0 13.5 16.1 توويالت دنيوق األئيال القاياال 

 33.0- 9.5- 7.9- 13.2- 17.9- 17.3- 5.9- 10.0 توتياار األئيال القاياال(الايزام الاالر )لعي التوويالت 

 15.1 11.8 11.3 12.9 13.4 12.4 8.5 7.0 اليخل اتست ااا  

         

 11.6 10.0 13.7 19.3 18.9 4.6 3.4 3.2 الييم العا 
 

        

 2.0- 16.3 14.1 8.0 4.6- 3.5 33.4 40.3 ايزام الوساب الئاا 
 

        

 8.9 26.0 29.2 21.3 17.8 24.4 47.7 51.8 ايزام السلث 

 31.4 47.7 51.3 45.7 42.5 47.5 64.2 66.5 الداياات 

 25.2 21.7 22.1 24.4 24.7 23.2 16.6 14.7 الواايات 

 14.1- 12.4- 17.5- 16.7- 18.3- 17.4- 11.1- 8.5- دالر الخياات 

 16.6 14.3 13.0 15.6 11.7 11.1 9.6 8.0 دالر اليخل اتست ااا  

 13.5- 11.6- 10.6- 12.2- 15.8- 14.5- 12.7- 11.0- توويالت العاالال الوالية إلى الخااد 
 

        

 ... 0.304 0.302 0.302 0.302 0.301 0.285 0.284 سعا الداف )ييناا اقالل يوتا(

 ... 2.75 3.00 2.75 2.50 2.25 2.00 2.00 نسلال اةويال( ٪سعا لاةية اللنك الاانز  )

 39 64 69 51 39 48 95 105 سعا خا  التدييا النويتر )يوتا لللاايل(

 2.44 2.68 2.74 2.70 2.95 2.86 2.87 2.92 إنتاد النفا )اليوم لاايل يواياً(

  النويت الوانرووزااة الااليال ولنك النويت الاانز  وتقيياات لنك  اإليااة الاانزيال لإلوداا الاديا: 

 *لاتستناي إلى تقيياات اإليااة الاانزيال لإلوداا ولنك النويت الوانر.
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: البيانات االقتصادية الشهرية2الجدول      

 

 )الياا ييناا، اا ل  ينص خالف ذلك(
ديسمبر 

8201  
ديسمبر 

9201  

 أبريل

2020 

 مايو
2020 

 يونيو
2020 

 يوليو
2020 

 أغسطس
2020 

 سبتمبر
2020 

         

 ... 39.7 39.5 39.3 39.3 39.3 38.4 36.9 اتةتاام

الناو السنو (  ٪الناو )     4.2 4.3 5.6 4.5 3.8 4.6 4.8 ... 
 

        

(2 اض النقي لافهواه الواسث )م  38.6 38.1 38.8 39.5 40.2 39.8 40.3 ... 

الناو السنو ( ٪الناو )       4.0 -1.2 -0.1 3.3 3.0 3.7 6.7 ... 
 

        

الناو السنو (٪التضخ  )  0.4 1.5 1.9 1.9 1.8 1.9 2.2 ... 

التضخ  لاست ناا الاواي الغذاةيال    1.7 3.0 3.4 3.4 2.5 2.6 2.7 ... 
 

        

 246 252 163 77 21 15 331 470 الاليعات العقاايال )اليوم ييناا(

الناو السنو (٪الناو )اتوسا لتاة اإل نر  شا شهااً،     56.1 -6.0 -21.3 -26.3 -30.9 -34.9 -31.6 -35.5 

         اؤشاات أسعاا العقاا: 

الانازل السننيال    156 164 ... ... ... ... ... ... 

األااضر السننيال    174 195 ... ... ... ... ... ... 

الالانر اتست ااايال    195 193 ... ... ... ... ... ... 
 

        

 102. 102 100 98 96 102 105 110  قال الاستهلك )اؤشا(
 

        

 42 45 44 35 24 17 66 57 سعا خا  التدييا النويتر )يوتا لللاايل(
 

        

الاؤشا الوزنر –اللوادال   5080 6282 4975 4996 5131 5018 5294 5445 

الناو السنو (٪الناو )     -0.6 4.5 3.2 0.4 2.7 -2.2 5.5 2.9 

  ووزااة الااليال ولنك النويت الاانز  وتقيياات لنك النويت الوانر اإليااة الاانزيال لإلوداا الاديا: 
  

 

  : البيانات االقتصادية الربع سنوية3الجدول  
 

   الربع الرابع  )الياا ييناا، اا ل  ينص خالف ذلك(

2015 

 الربع الرابع

2016   

الربع الرابع  

2017 

الربع الرابع  

2018 

 الربع الثاني

2019 

 الربع الثالث

2019 

 الربع الرابع

2019 

 الربع األول

2020 

         

الناو السنو (٪ناو الناتج الاولر اإلئاالر )  1.7 4.0 -4.3 2.0 1.8 0.1 -1.1 -1.0 

النفار    0.9 2.2 -5.8 2.4 -0.4 -5.3 -2.6 1.2 

غيا النفار    0.3 2.7 1.6 1.6 4.3 7.1 0.6 -3.5 
 

        

 ... ... ... 3.2 2.9 2.6 2.3 2.1 اإلنفاق  لى أئهزة نقاا الليث

الناو السنو (  ٪ الناو )     10.0 9.1 11.4 10.9 6.8 ... ... ... 
 

        

 ... 1.9 2.9 2.8 1.8 1.2 0.6 0.1- الوساب الئاا 

الداياات    3.6 4.1 4.7 5.4 5.2 4.8 4.7 ... 

الواايات    2.1 2.1 2.4 2.3 2.2 2.2 2.3 ... 

  ووزااة الااليال ولنك النويت الاانز  وتقيياات لنك النويت الوانر اإليااة الاانزيال لإلوداا الاديا: 

.ت يانم اقاانتها لاا لعي ا 2018 نالك صاث لر السلسلال الاانيال لنسب الناو لر القاا يم النفار وغيا النفار صلل الالث األول ام  ا   *  



 
  

 
 

 

 T: (965) 2259 5500, econ@nbk.com, © 2020 NBK                                                             www.nbk.com 
 

 

 

Head Office International Network  NBK Capital 
Kuwait 

National Bank of Kuwait SAKP 

Shuhada Street,  

Sharq Area, NBK Tower 

P.O. Box 95, Safat 13001 

Kuwait City, Kuwait 

Tel: +965 2242 2011 

Fax: +965 2259 5804 

Telex: 22043-22451 NATBANK 

www.nbk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahrain 

National Bank of Kuwait SAKP 

Zain Branch 

Zain Tower, Building 401, Road 2806 

Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

 

National Bank of Kuwait SAKP 

Bahrain Head Office 

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 

  

United Arab Emirates 

National Bank of Kuwait SAKP 

Dubai Branch 

Latifa Tower, Sheikh Zayed Road 

Next to Crown Plaza 

P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E 

Tel: +971 4 3161600 

Fax: +971 4 3888588 

 

National Bank of Kuwait SAKP 

Abu Dhabi Branch 

Sheikh Rashed Bin Saeed 

 Al Maktoom, (Old Airport Road) 

P.O.Box 113567,Abu Dhabi, U.A.E 

Tel: +971 2 4199 555 

Fax: +971 2 2222 477 

 

Saudi Arabia 

National Bank of Kuwait SAKP 

Jeddah Branch 

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 

 

Jordan 

National Bank of Kuwait SAKP 

Amman Branch 

Shareef Abdul Hamid Sharaf St 

P.O. Box 941297, Shmeisani,  

Amman 11194, Jordan 

Tel: +962 6 580 0400 

Fax: +962 6 580 0441 

 

Lebanon 

National Bank of Kuwait  

(Lebanon) SAL 

BAC Building, Justinien Street, Sanayeh 

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

Beirut 1107 2200, Lebanon 

Tel: +961 1 759700 

Fax: +961 1 747866 

 

Iraq 

Credit Bank of Iraq 

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 

Egypt 

National Bank of Kuwait - Egypt 

Plot 155, City Center, First Sector 

5th Settlement, New Cairo 

Egypt 

Tel: +20  2 26149300 

Fax: +20 2 26133978 

 

United States of America 

National Bank of Kuwait SAKP 

New York Branch 

299 Park Avenue 

New York, NY 10171 

USA 

Tel: +1 212 303 9800 

Fax: +1 212 319 8269 

 

United Kingdom 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Head Office 

13 George Street 

London W1U 3QJ 

UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7224 2101 

 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Portman Square Branch 

7 Portman Square 

London W1H 6NA, UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7486 3877 

 

France 

National Bank of Kuwait France SA 

90 Avenue des Champs-Elysees 

75008 Paris 

France 

Tel: +33 1 5659 8600 

Fax: +33 1 5659 8623 

 

Singapore 

National Bank of Kuwait SAKP 

Singapore Branch 

9 Raffles Place # 44-01 

Republic Plaza 

Singapore 048619 

Tel: +65 6222 5348 

Fax: +65 6224 5438 

 

China 

National Bank of Kuwait SAKP 

Shanghai Office 

Suite 1003, 10th Floor, Azia Center 

1233 Lujiazui Ring Road 

Shanghai 200120, China 

Tel: +86 21 6888 1092 

Fax: +86 21 5047 1011 

Kuwait 

NBK Capital 

34h Floor, NBK Tower 

Shuhada’a street, Sharq Area 

PO Box 4950, Safat, 13050 

Kuwait 

Tel: +965 2224 6900 

Fax: +965 2224 6904 / 5 

 

United Arab Emirates 

NBK Capital Limited - UAE 

Precinct Building 3, Office 404 

Dubai International Financial Center 

Sheikh Zayed Road 

P.O. Box 506506, Dubai 

UAE 

Tel: +971 4 365 2800 

Fax: +971 4 365 2805 

 

 

Associates 
 

Turkey 

Turkish Bank 

Valikonagl CAD. 7 

Nisantasi, P.O. Box. 34371 

Istanbul, Turkey 

Tel: +90 212 373 6373 

Fax: +90 212 225 0353 

© Copyright Notice. The Economic Update is a publication of the National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK. 

While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. GCC Research Note is distributed on a complimentary and discretionary 

basis to NBK clients and associates. This report and other NBK research can be found in the “Reports” section of the National Bank of Kuwait’s web site. Please visit our web site, www.nbk.com, for other bank publications. For further information please 

contact: NBK Economic Research, Tel: (965) 2259 5500, Email: econ@nbk.com 

http://www.nbk.com/

