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الثالث  الربع  في  النمو  انتعاش 
بفضل ارتفاع إنتاج النفط، تزامنا 

مع تباطؤ القطاع غير النفطي 



 انتعاش النمو في الربع الثالث بفضل ارتفاع إنتاج النفط، تزامنا مع تباطؤ
 القطاع غير النفطي

ــث شــهدت األســهم  ــة، حي ــاً بالنســبة لألســواق املالي كان ديســمبر شــهراً صعب
العامليــة تراجعــاً حــاداً علــى خلفيــة مخــاوف تباطــؤ النمــو االقتصــادي وتداعيات 
احلــرب التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن. فقــد كان أداء البورصــة 
الكويتيــة مقبــوالً إلــى حــد مــا، حيــث ســجلت تراجعــاً بنســبة 0.6٪ فقــط وذلــك 

علــى الرغــم مــن االنخفــاض الهائــل فــي أســعار النفــط.

رفــع  حيــث  أيضــاً،  معاكســة  رياحــاً  النقديــة  السياســة  تشــديد  شــكل  كمــا 
االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي أســعار الفائــدة بواقــع 25 نقطــة أســاس للمــرة 
الرابعــة فــي العــام 2018 علــى خلفيــة قــوة ســوق العمــل واقتــراب التضخــم 
ــدة بشــكل  ــع الفائ ــل مــن احتمــاالت رف مــن املعــدالت املســتهدفة، وهــو مــا يقل
كبيــر فــي 2019. وتوجــه بنــك الكويــت املركــزي نحــو إبقــاء ســعر اخلصــم عنــد 
مســتواه احلالــي البالــغ 3.0٪، بهــدف دعــم النمــو االقتصــادي، وان كان قــد قــام 

برفــع ســعر الفائــدة علــى عمليــات إعــادة الشــراء )الريبــو(.

منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي يرتفــع فــي الربــع الثالــث بفضــل تزايــد إنتــاج 
النفــط

ــر، واصــل  ــي نوفمب ــي بنســبة 22٪ ف ــد أن تراجــع ســعر خــام النفــط الكويت بع
انخفاضــه مســجاًل تراجعــاً بنســبة 10٪ فــي ديســمبر وأنهــى العــام عنــد ســعر 
52 دوالر للبرميــل. وقــد بلــغ التراجــع الســنوي لســعر خــام النفــط الكويتــي فــي 
ــط ضعــف ســعر اخلــام فــي ديســمبر  ــد ارتب ــا نســبته 18٪. وق ــام 2018 م الع
االقتصــاد  بنمــو  املتعلقــة  املخــاوف  علــى خلفيــة  املاليــة،  األســواق  بتقلبــات 
العاملــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ارتفعــت األســعار بقــوة فــي مســتهل العــام 
2019، حيــث بلغــت أســعار خــام النفــط الكويتــي 60 دوالر للبرميــل بحلــول 
تقــدم  ينايــر علــى خلفيــة قيــام األوبــك وحلفائهــا بتحقيــق  منتصــف شــهر 
لتخفيــف تخمــة االمــدادات مــن الســوق بعــد االتفــاق علــى خفــض اإلنتــاج بواقــع 
ــا للبيانــات الصــادرة  1.2 مليــون برميــل يوميــاً اعتبــاًرا مــن ينايــر2019. ووفًق
عــن األوبــك، ارتفــع إنتــاج خــام النفــط الكويتــي إلــى 2.8 مليــون برميــل يوميــاً 
فــي ديســمبر، إال أنــه فــي ظــل احلصــص املســتهدفة اجلديــدة مــن املتوقــع أن 

ينخفــض اإلنتــاج إلــى 2.72 مليــون برميــل يوميــاً، أي أن يتراجــع اإلنتــاج بواقــع 
ــة لشــهر ســبتمبر. ــاً )3٪( عــن املســتويات املرجعي ــل يومي ــف برمي 85 أل

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء / بنك الكويت الوطني 

فــي ذات الوقــت، تشــير أحــدث بيانــات النــاجت احمللــي اإلجمالــي إلــى مســاهمة 
ــاجت  ــاع الن ــغ ارتف ــث بل ــو االقتصــادي. حي ــز النم ــي تعزي ــاج النفــط ف ــد إنت تزاي
احمللــي اإلجمالــي 1.8٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثالــث مــن العــام  
2018 مقابــل 0.6٪ فــي الربــع الثانــي ، مســتفيًدا مــن تســارع منــو النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي النفطــي مــن 2.1-٪ فــي الربــع الثانــي إلــى 1.5٪ فــي الربــع 
ــه  ــاج النفــط فــي وقــت كانــت تتســم في ــر ذروة إنت الثالــث. ويعكــس هــذا األخي
األســعار باالرتفــاع وفــي ظــل مخــاوف حــول تضييــق أوضــاع االســواق العامليــة. 
ومــن جهــة اخــرى، تباطــأ النمــو غيــر النفطــي إلــى 2.3 ٪ مقابــل  4.5٪ فــي 
الربــع الثانــي، إال أنــه اســتناداً إلــى طــرق منهجيــة أخــرى )املســتخدم للبيانــات 
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قــرار األوبــك بخفــض اإلنتــاج قــد يــؤدي إلــى تراجــع إنتــاج النفــط الكويتــي مــن مســتويات أكتوبــر، وهــذا مــن شــأنه التأثيــر علــى النمــو املتوقــع للنــاجت 
احمللــي اإلجمالــي للكويــت فــي العــام 2019. 

تزايد إنتاج النفط يعزز من الناجت احمللي االجمالي في الربع الثالث من العام 2018، في ظل تباطؤ النمو غير النفطي. 

تقلص فائض احلساب اجلاري، لكنه ال يزال قويًا عند مستوى 20% من الناجت احمللي االجمالي في الربع الثالث من العام 2018.

اإلنفاق االستهالكي يشهد مزيدًا من التراجع في ديسمبر، مواصاًل التباطؤ الذي سجله في النصف الثاني من العام.

التضخــم يصــل إلــى أدنــى مســتوياته منــذ 15 عاًمــا عنــد 0.1% فقــط فــي نوفمبــر، علــى الرغــم مــن أن التضخــم األساســي الزال ثابًتــا عنــد 
.%1.3

نمو االئتمان يرتفــع بنسبة 3.0% علی أساس سنوي في شھر نوفمبر، ولکن ربما تضرر بســبب إغــالق األعمــال التجاريــة نتيجــة للظــروف 
الطارئــة.
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الســنوية الرســمية( تصــل تلــك النســبة إلــى 1.5٪، مبــا يعــرض توقعاتنــا فــي 
تقديــر منــو النــاجت االجمالــي غيــر النفطــي ككل إلــى نســبة 2.8٪ للتراجــع إلــى 

حــد مــا.

مبيعات العقارات ثابتة في نوفمبر

 ، كويتــي  دينــار  مليــون   224 نوفمبــر  فــي  العقــارات  مبيعــات  قيمــة  بلغــت 
بانخفــاض بلغــت نســبته 26٪ علــى أســاس شــهري إال أنهــا ال تــزال  أعلــى 
مــن متوســط املبيعــات الشــهرية للعــام 2017 البالــغ 180 مليــون دينــار كويتــي. 
ــات الســكنية  ــة الصفق ــة عــن تراجــع قيم ــات اإلجمالي ــف املبيع ــج ضع ــد نت وق
والتجاريــة، والتــي قابلهــا ارتفــاع بنســبة 14٪ فــي مبيعــات القطــاع االســتثماري 
)أي الشــقق(، والتــي شــهدت زيــادة فــي متوســط عــدد الصفقــات وهــو مــا قــد 
ــاء أو اجلــودة أو  ــة البن ــل نوعي ــي )مث ــة مــن املبان ــواع مختلف ــات أن يعكــس مبيع
املوقــع( مقارنــة بالشــهر الســابق. أمــا بالنســبة لــألداء علــى أســاس ســنوي، فقــد 
ارتفعــت مبيعــات العقــارات بنســبة قويــة بلغــت 82٪ بعــد األداء الضعيــف الــذي 

شــهدته خــالل العــام 2017 بصفــة خاصــة.

الرسم البياني 2: مبيعات قطاع العقار
)مليون ديناًر(

 

املصدر: وزارة العدل 

ــام،  ــة بشــكل ع ــارات إيجابي ــر اجتاهــات أســعار العق ــت، تعتب ــس الوق ــي نف وف
حيــث ســجلت أســعار املســاكن فــي نوفمبــر أعلــى زيــادة شــهرية منــذ أكثــر مــن 
ــي  ــى التوال ــاع مؤشــرات األراضــي واملســاكن بنســبة 2٪ و3٪ عل ــع ارتف عــام م
مقارنــة بأكتوبــر املاضــي، وان كانــت تلــك النســب مــا زالــت ســلبية علــى أســاس 
ســنوي. وانخفضــت أســعار قطــاع الشــقق الســكنية فــي نوفمبــر للشــهر الثانــي 
على التوالي، وان كان ذلك يأتي بعد عدة أشــهر من املكاســب إال أن مســتويات 

نوفمبــر تعــد مرتفعــة إلــى حــد كبيــر بنســبة بلغــت 7٪ علــى أســاس ســنوي.

انكماش فائض احلساب اجلاري في الربع الثالث

تقلــص الفائــض فــي احلســاب اجلــاري الكويتــي إلــى حــد مــا فــي الربــع الثالــث 
مــن العــام 2018 لتصــل إلــى 2.2 مليــار دينــار كويتــي )أقــل بشــكل طفيــف، ٪20 
مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي( مقابــل 2.7 مليــار دينــار كويتــي )25٪ مــن النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي( فــي الربــع الثانــي مــن العــام. ويعــد هــذا الفائــض هــو ثانــي 
أعلــى معــدل يســجله احلســاب اجلــاري منــذ حوالــي أربعــة أعــوام.  وجــاء هــذا 
التراجــع علــى الرغــم مــن مواصلــة ســعر نفــط اخلــام الكويتــي الرتفاعــه، حيــث 
بلــغ متوســط الســعر 73 دوالًرا للبرميــل فــي الربــع الثالــث مقابــل 71 دوالًرا 
للبرميــل فــي الربــع الثانــي. وارتفعــت اإليــرادات النفطيــة فــي الربــع الثالــث 
بنســبة 11٪ مقارنــة بالربــع الســابق، واســتحوذت علــى نســبة 92٪ مــن إجمالــي 
إيــرادات التصديــر. وتأثــر مركــز احلســاب اجلــاري بالتراجــع احلــاد الــذي 
شــهدته الصــادرات غيــر النفطيــة )التــي تشــمل إعــادة التصديــر( إلــى 0.5 
مليــار دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مقابــل 1.3 مليــار دينــار كويتــي فــي الربــع 
الثانــي. وارتفعــت الصــادرات غيــر النفطيــة وفقــاً لبيانــات ميــزان املدفوعــات 

إلــى مســتويات مرتفعــة بصفــة اســتثنائية فــي كاًل مــن الربــع األول والثانــي - 
علــى خــالف األرقــام األكثــر اســتقراًرا للبيانــات الفصليــة – والتــي قــد تخضــع 
للمراجعــة فــي اإلصــدارات القادمــة. ومــن جهــة اخــرى، انخفــض فائــض دخــل 
االســتثمار فــي الربــع الثالــث بنســبة 12٪ علــى أســاس ربــع ســنوي، ليبقــى 
فائــض الربــع الثالــث البالــغ 1.8 مليــار دينــار كويتــي مــن بــن أعلــى املســتويات 
ــع  ــة بالرب ــن بنســبة 11٪ مقارن ــة للوافدي ــاً. وتراجعــت التحويــالت املالي تاريخي

الســابق حيــث بلغــت 1.1 مليــار دينــار كويتــي.

الرسم البياني 3 : احلساب اجلاري   

    املصدر: بنك الكويت املركزي / تومسون رويترز داتاسترمي / بنك الكويت الوطني

أمــا فيمــا يخــص احلســاب املالــي )الــذي يعكــس التغيــرات فــي ملكيــة األصــول 
الدوليــة(، كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي الودائــع احلكوميــة فــي اخلــارج بقيمــة 
ــع الثالــث، ممــا قــد يكــون انعكاســاً الرتفــاع  ــار كويتــي فــي الرب ــار دين 1.5 ملي
أســعار النفــط. وكان هنــاك أيضــاً ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي معــدالت االقتــراض 
اخلارجــي مــن قبــل الشــركات احملليــة بلغــت قيمتــه 1.1 مليــار دينــار كويتــي. 
وبنهايــة الربــع الثالــث ســجل إجمالــي ميــزان املدفوعــات عجــزا بقيمــة 0.5 
مليــار دينــار كويتــي )-4٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي(، وهــو مــا أدى إلــى 
ــك  ــدى البن ــي ل ــد األجنب ــي أرصــدة احتياطــي النق ــة ف ــة مماثل ــاض بقيم انخف
ــغ 10.9  املركــزي بنهايــة الفتــرة، والتــي كانــت قــد شــهدت ارتفاعــاً قياســياً بل

مليــار دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي.

منو اإلنفاق االستهالكي ما يزال عند مستويات سلبية

ارتفــع اإلنفــاق االســتهالكي فــي شــهر ديســمبر بنســبة 0.9٪ علــى أســاس 
ــك،  ــن ذل ــى الرغــم م ــات. وعل ــد مشــتريات قطــاع اخلدم شــهري، بســبب تزاي
تراجــع املعــدل الســنوي للشــهر الثانــي علــى التوالــي وبنســبة  أكبــر، فاقــداً 
1.9٪ مــن قيمتــه علــى أســاس ســنوي ليصــل إلــى أســوأ مســتوياته علــى مــدار 

18 شــهًرا بفــارق كبيــر عــن مســتوياته املرتفعــة البالغــة 8.5٪ فــي يونيــو.

وكانــت معــدالت  منــو اإلنفــاق االســتهالكي بطيئــة خــالل النصــف الثانــي مــن 
العــام 2018 بعــد مــا متيــز أداء النصــف األول بالقــوة، متاشــياً مــع تطــورات ثقــة 
املســتهلك، والتــي ال تــزال عنــد مســتوى مرتفــع. إال أن مؤشــر الوطنــي لإلنفــاق 
االســتهالكي قــد ســجل ارتفاعــاً بنســبة 4.9٪ فــي املتوســط فــي العــام 2018 

مقارنــة بالعــام الســابق.  
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الرسم البياني 4: مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي

المصدر: بنك الكويت الوطني

التضخم يصل إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاًما في نوفمبر

انخفــض معــدل التضخــم الرئيســي فــي نوفمبــر إلــى 0.1٪ علــى أســاس ســنوي 
مقابــل 0.2٪ فــي أكتوبــر، بالغــاً بذلــك أدنــى مســتوياته منــذ العــام 2003. 
هــذا ولــم يتغيــر معــدل التضخــم األساســي، الــذي يســتثني املــواد الغذائيــة 
واخلدمــات الســكنية، مســتقراً عنــد مســتوى 1.3٪ فــي نوفمبــر. ومــا تــزال 
املــواد الغذائيــة واخلدمــات الســكنية تلعــب دوراً رئيســياً فــي حتديــد مســتويات 
معــدالت التضخــم.  حيــث انخفــض التضخــم فــي أســعار املــواد الغذائيــة 
مســجاًل نتيجــة ســلبية بنســبة -0.4٪ فــي نوفمبــر، فــي حــن أن تضخــم 
ــد مســتوى  ــاً عن ــر عــن الشــهر الســابق وظــل ثابت ــم يتغي ــات الســكنية ل اخلدم
-1.4٪ بالتزامــن مــع اســتقرار اإليجــارات إلــى حــد مــا علــى مــدى الشــهور 
الثمانيــة املاضيــة. وتراجعــت أســعار اللحــوم والدواجــن واملأكــوالت البحريــة 
فــي نوفمبــر، ممــا أثــر علــى معــدالت تضخــم أســعار املــواد الغذائيــة. فــي حــن 
كان تضخــم قطــاع اخلدمــات ثابتــاً علــى أســاس شــهري وإن ظــل ضعيفــاً عنــد 
مســتوى -1.4٪ علــى أســاس ســنوي. ومــن املتوقــع أن يرتفــع التضخــم خــالل 
ــدل  ــاع مع ــاجت عــن ارتف ــر األساســي الن ــع انحســار التأثي ــارس، م ــر أو م فبراي

ــام 2017. ــع مــن الع ــع الراب التضخــم فــي الرب

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

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي / بنك الكويت الوطني

إغــالق األعمــال التجاريــة نتيجــة للظــروف الطارئــة قــد أثــر علــى منــو االئتمــان 
فــي نوفمبــر  

علــى الرغــم مــن تراجــع منــو االئتمــان علــى أســاس شــهري، إال أنــه قــد ســجل 

ارتفاعــاً بنســبة 3.0٪ علــى أســاس ســنوي فــي نوفمبــر مقابــل 2.9٪ فــي 
أكتوبــر بالتزامــن مــع تراجــع تأثيــر عمليــات الســداد الكبــرى للشــركات فــي 
العــام الســابق. وشــهد االئتمــان تراجعــاً شــهرياً بلــغ 108 مليــون دينــار كويتــي 
ــي فــي قطــاع األعمــال )رمبــا  ــة ضعــف النمــو االئتمان ــى خلفي ــر عل فــي نوفمب
ــة الطــوارئ املتعلقــة باألحــوال  ــة نتيجــة حلال ــًرا بإغــالق األعمــال التجاري متأث
واســتئناف خفــض  املاليــة،  األوراق  لشــراء  االقتــراض  وانخفــاض  اجلويــة(، 
مســتويات املديونيــة مــن قبــل الشــركات املاليــة غيــر املصرفيــة. كمــا تراجعــت 
القــروض الشــخصية إلــى أدنــي مســتوياتها بنســبة 5.8٪ علــى أســاس ســنوي.

فــي ذات الوقــت، تراجعــت  ودائــع القطــاع اخلــاص خــالل نوفمبــر مبــا قيمتــه 
ــات ســحب  ــادة عملي ــى أســاس شــهري، نتيجــة لزي ــي عل ــار كويت ــون دين 75 ملي
الودائــع حتــت الطلــب )174 مليــون دينــار كويتــي( وان كانــت قــد ارتفعــت بنســبة 
4.6٪ علــى أســاس ســنوي. ومــن جهــة أخــرى، تراجعــت الودائــع احلكوميــة 
للشــهر اخلامــس علــى التوالــي ) بانخفــاض قيمتــه 100 مليــون دينــار كويتــي(، 
وكذلــك انخفضــت بنســبة 6٪ علــى أســاس ســنوي. وبنــاًء عليــه، تراجــع عــرض 
النقــد مبفهومــه الواســع )ن 2( بنســبة 4.4٪ مقارنــة بالعــام املاضــي مقابــل 

5.6٪ فــي أكتوبــر.

الرسم البياني 6: االئتمان املصرفي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي 

ارتفاع أسعار األسهم قبيل ترقية السوق لالنضمام إلى مؤشر فوتسي

انخفض مؤشر بورصة الکويت بنسبة 0.6٪في ديسمبر، وهــو أقل مــن أداء 
المؤشر العام لالستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ارتفع بنسبة 
ــر الســوق بانخفاضــات فــي الســلع االســتهالكية واخلدمــات  ــث تأث 0.8٪. حي
األخرى  السوق  مؤشرات  تزال  ال  ذلك،  ومع  االتصــاالت.  وقطاعــات  املاليــة 
قوية، حيث بلغت القيمة الرأسمالية في السوق 29.6 مليار دينار کويتي، مــع 
متوسط دوران يومي بلــغ 112 مليون سھم في ديسمبر، أي أعلی بکثير من 

المتوسط البالغ 88 مليون فــي عــام 2018 ككل.

باإلضافــة إلــى ذلــك، مت دعــم تــداول ديســمبر مــن خــالل تدفقــات أجنبيــة 
صافيــة قياســية بلغــت 101 مليــون دينــار كويتــي، نتيجــة للمرحلــة الثانيــة 
ــغ  مــن إدراجهــا ضمــن مؤشــر فوتســي، التــي متــت فــي 24 ديســمبر. حيــث بل
صافــي التدفقــات األجنبيــة الصافيــة للســنة إلــى 277 مليــون دينــار كويتــي 
)وفقــا لتقريــر التــداول الشــهري لبورصــة الكويــت(، وهــو األكبــر فــي تاريــخ 
الســوق الكويتــي. فإلــى جانــب ارتفــاع أســعار النفــط معظــم العــام، ســاعد هــذا 
االدراج الســوق علــى حتقيــق منــو ســنوي بنســبة 5.2 ٪فــي عــام 2018، متفوًقــا 
ــاق  ــار باآلف ــن االعتب ــع األخــذ بع ــة والناشــئة. وم ــى بعــض األســواق العاملي عل
االيجابيــة للميزانيــة املاليــة واألربــاح املرتقبــة للســوق، والزيــادة فــي اســتقطاب 
املســتثمرين األجانــب فــي ظــل احتمــال إدراجهــا فــي مؤشــر مورغــان ســتانلي 

ــدة. ــدو جي ــاق النمــو فــي عــام 2019 تب ــإن آف MSCI لألســواق الناشــئة، ف
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات
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)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

......4.68.16.18.52.93.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
......7.7103.41.73.63.8عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.50.62.0التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.12.41.10.4التضخم )٪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
68.766.561.247.542.546.152.050.1 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
7.38.09.611.111.745.914.915.9صافي الدخل االستثماري

-11.3-10.9-12.3-15.8-14.5-12.7-11.0-9.6حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج
0

...0.2800.2830.2840.3010.3020.3030.304سعر 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 

أغسطس  
2018

سبتمبر
2018

أكتوبر
2018

نوفمبر
2018 

أغسطس
2018

...33.334.335.436.236.636.636.5االئتمان
...8.52.93.21.72.02.93.0النمو )٪النمو السنوي(

...34.535.837.137.938.338.438.4عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
...1.73.63.84.44.85.74.4النمو )٪النمو السنوي(

...3.22.61.10.90.30.20.1التضخم )٪النمو السنوي(
...0.72.82.62.01.51.31.3التضخم األساس )٪النمو السنوي(

...249288171132200285269املبيعات العقارية )مليون دينار(
...26.727.226.335.2-6.9-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
...174152152145145147151املنازل السكنية

...190178174162162163166األراضي السكنية
...211190181182186189190املباني االستثمارية

...9599110117116111112ثقة املستهلك )مؤشر(

3150617277796557سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

44744575483051385128504251095080البورصة - املؤشر الوزني
-1.30.6-1.7-0.2-0.6.........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(
2014

الربع الرابع 
2015

الربع الرابع  
2016

الربع الثالث  
2017

الربع الرابع 
2017

الربع األول 
2018

الربع الثاني 
2018

الربع الثالث
2018

0.61.8-0.5-4.3-1.74.05.8-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
1.5-2.1-2.2-5.8-0.92.27.4-4.0النفطي

0.32.72.91.62.12.91.5-0.3غير النفطي

1.92.12.32.62.62.73.03.0إنفاق أجهزة نقاط البيع
14.810.09.112.511.415.816.614.1النمو )٪النمو السنوي(

0.60.51.231.92.72.2-2.40.1ميزان احلساب اجلاري
6.03.64.14.04.75.76.26.0الصادرات
2.02.12.12.22.42.32.42.5الواردات

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