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  خفض إنتاج النفط على خلفية تراجع األسعار، وارتفاع معدل النمو االئتماني

مــن المقــرر أن يــؤدي التراجــع الــذي شــهدته أســعار النفــط خــالل شــهر 
نوفمبــر وإعــالن منظمــة األوبــك مؤخــراً عــن خفــض اإلنتــاج  إلــى التأثيــر 
علــى توقعــات نمــو االقتصــاد الكويتــي. حيــث يمثــل القطــاع النفطــي حوالي 
نصــف الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي وحوالــي 90% مــن اإليــرادات 
الحكوميــة، وبالتالــي فــإن التطــورات األخيــرة - التــي لــم يتــم أخذهــا فــي 
ــواردة فــي هــذا التقريــر - ســيكون لهــا  االعتبــار بعــد ضمــن التوقعــات ال
تأثيــر مهــم علــى النمــو االقتصــادي والماليــة العامــة للعــام القــادم. مــن جهــة 
ــر النفطــي خــالل الشــهر الماضــي  ــت أوضــاع االقتصــاد غي أخــرى، كان
متفاوتــة، حيــث ارتفعــت مبيعــات العقــار إلــى مســتويات قويــة فــي أكتوبــر، 
ــى  ــراً عل ــر، متأث ــي نوفمب ــا ف ــتهالكي ضعيًف ــاق االس ــن كان اإلنف ــي حي ف

األرجــح بموجــة االمطــار الغزيــرة التــي شــهدتها البــالد.

تراجــع ســعر النفــط يدفــع منظمــة األوبــك وحلفائهــا إلــى تغييــر السياســات 
لمتبعة ا

بنســبة 7% فــي  بعــد أن ســجل ســعر النفــط الخــام الكويتــي تراجعــاً 
أكتوبر،عــاد وإنخفــض بنســبة أعلــى فــي نوفمبــر بلغــت 22% وصــوالً إلــى 
58 دوالر للبرميــل بنهايــة الشــهر. هــذا التراجــع الــذي منيــت بــه أســعار 
النفــط، والــذي جــاء علــى خلفيــة المخــاوف المتعلقــة  باالمــدادات اإليرانيــه 
ــتوردين  ــض المس ــاء بع ــل إعف ــاً بفض ــا كان متوقع ــض كم ــم تنخف ــي ل الت
ــط الصخــري  ــاج النف ــاع إنت ــات المفروضــة، وارتف ــن العقوب ــيين م الرئيس
ــرات  األمريكــي، والمخــاوف بشــأن تباطــؤ االقتصــاد العالمــي. هــذه التغي
دفعــت باألوبــك وحلفائهــا إلــى الموافقــة فــي مســتهل شــهر ديســمبر علــى 
خفــض اإلنتــاج بواقــع 1.2 مليــون برميــل يوميــاً لمــدة ســتة أشــهر اعتبــاًرا 
مــن ينايــر 2019. وقــد ســاهم هــذا القــرار فــي تعزيــز أســعار النفــط علــى 
المــدى القريــب، حيــث ارتفــع ســعر مزيــج خــام برنــت بنســبة 5% عقــب 
اعــالن هــذا القــرار قبــل أن يتراجــع الحًقــا جــراء مخــاوف مــن عــدم تمكــن 
ــط  ــوق النف ــي س ــدادات ف ــة االم ــاح تخم ــح جم ــن كب ــات م ــك التخفيض تل

العالمــي العــام المقبــل.

وتشــير البيانــات الصــادرة عــن منظمــة األوبــك إلــى تراجــع إنتــاج النفــط 
الخــام الكويتــي فــي أكتوبــر إلــى 2.76 مليــون برميــل يوميــاً مســجالً 
ــف  ــن تخفي ــم م ــى الرغ ــك عل ــي وذل ــى التوال ــي عل انخفاضــاً للشــهر الثان
قيــود اإلنتــاج التــي فرضتهــا األوبــك فــي الصيــف الماضــي والتــي كان مــن 
ــى الرغــم مــن  ــاج. وعل ــاع مســتويات اإلنت ــج عنهــا ارتف المفتــرض أن ينت
عــدم تحديــد حصــص فرديــة لــكل دولــة علــى حــدة، إال أن الخطــوة األخيــرة 
التــي اتخذتهــا منظمــة األوبــك لخفــض اإلنتــاج يمكــن أن تــؤدي إلــى تراجــع 
اإلنتــاج عــن مســتويات أكتوبــر - وهــو مــا يمثــل شــهر األســاس الــذي يتــم 

علــى أساســه تطبيــق مســتويات خفــض اإلنتــاج األخيــرة. 

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

املصدر: أوبك وبنك الكويت الوطني  

وقــد تــم اإلعــالن عــن تلــك التطــورات مباشــرة قبــل نشــر هــذا التقريــر، 
وبالتالــي لــم نغيــر توقعاتنــا رســمًيا بعــد. إال انــه يبــدو مــن المحتمــل تقليــص 
ــاً،  ــل يومي ــون برمي ــى 2.7 ملي ــة ليصــل إل ــهر المقبل ــاج خــالل األش اإلنت
المســتوى الــذي بلغــه قبــل حلــول فصــل الصيــف، األمــر الــذي مــن شــأنه 
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أبرز النقاط

قرار خفض اإلنتاج الصادر مؤخراً عن األوبك قد يؤدي إلى تراجع إنتاج النفط الكويتي من مستويات أكتوبر البالغة 2.76 مليون برميل    
يومياً وهذا من شأنه التأثير على النمو المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي للكويت في العام 2019 والذي استند على ارتفاع مستويات    

اإلنتاج.  

تراجع أسعار النفط سيؤثر سلباً على وضع المالية العامة، التي سجلت فائضاً في السبع أشهر األولى من العام المالي الجاري.  

تعافي مبيعات العقار وارتفاعها إلى 285 مليون دينار في أكتوبر بعد عدة أشهر من التذبذب.     

ضعف االنفاق االستهالكي في نوفمبر على خلفية تعطيل االعمال، نتيجة لموجة االمطار الغزيرة.  

نمو االئتمان إلى 2.1% على أساس سنوي في سبتمبر، بدعم من ارتفاع التسهيالت االئتمانية لكال من القطاع االستهالكي     
واالعمال التجارية.   
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ــي للعــام 2019  ــي اإلجمال ــج المحل ــا للنات ــي تخفيــض توقعاتن أن يســاهم ف
ــاش  ــى انتع ــتند إل ــت تس ــي كان ــة، والت ــبة 4% الحالي ــن نس ــر م ــكل كبي بش

إنتــاج النفــط العــام المقبــل.

المبيعات العقارية تسجل مكاسب قوية في أكتوبر

أظهــرت بيانــات أكتوبــر ارتفاًعــا نســبًيا فــي مبيعــات العقــار، حيــث بلغــت 
285 مليــون دينــار كويتــي مرتفعــة بنســبة 31% على أســاس ســنوي و%42 
علــى أســاس شــهري، ويأتــي ارتفــاع المبيعــات للشــهر الثانــي علــى التوالــي 
ــى  ــتوى أعل ــذا المس ــد ه ــا يع ــطس. كم ــي أغس ــوظ ف ــع الملح ــذ التراج من
بكثيــر مــن المتوســط الشــهري للعــام 2017 )181 مليــون دينــار كويتــي( 
وأعلــى مــن متوســط العــام 2018 )265 مليــون دينــار كويتــي(. ويعــزى 
ارتفــاع المبيعــات بصفــة أساســية لنمــو الصفقــات فــي القطــاع الســكني، هذا 
باإلضافــة إلــى االرتفــاع الملحــوظ فــي نشــاط القطــاع التجــاري. فــي حيــن 
تراجعــت مبيعــات القطــاع االســتثماري بشــكل ملحــوظ )-9%( عــن الشــهر 
الســابق، إال انهــا مــا تــزال قويــة نســبًيا ببلوغهــا قرابــة 100 مليــون دينــار 
كويتــي. وجــاء هــذا التراجــع فــي مبيعــات قطــاع العقــار االســتثماري علــى 
الرغــم مــن ارتفــاع عــدد الصفقــات بنســبة 39% علــى أســاس شــهري، فــي 
ــبة  ــتثمارية بنس ــارات االس ــالت للعق ــم المعام ــط حج ــض متوس ــن انخف حي
ــا  ــر إم ــع األخي ــذا التراج ــزى ه ــد يع ــا ق ــهري، فيم ــاس ش ــى أس 34% عل
إلــى انخفــاض األســعار أو علــى األرجــح تغييــر نوعيــة الشــقق التــي يتــم 

تداولهــا، أي متوســط حجــم المبنى/جودتــه.

الرسم البياني 2: مبيعات قطاع العقار 
)مليون ديناًر(

 

املصدر: وزارة العدل 

تحسن وضع الموازنة العامة على خلفية ارتفاع أسعار النفط

ــاً  ــة العامــة تســجيل الحكومــة فائضــاً مالي ــة للميزاني تظهــر البيانــات األولي
ــن  ــى م ــبعة األول ــهر الس ــي األش ــي ف ــار كويت ــار دين ــى 3.1 ملي يصــل إل
ــتقطاع  ــل اس ــر وقب ــى أكتوب ــل إل ــن أبري ــي 2019/2018 )م ــام المال الع
مخصصــات صنــدوق احتياطــي األجيــال القادمــة(، فيمــا يعــد تحــوالً جذريــاً 
مقارنــة بتســجيل عجــز بقيمــة 1.5 مليــار دينــار كويتــي فــي الفتــرة المماثلــة 
مــن العــام الماضــي. وهنــاك عامــالن أساســيان ســاهما فــي هــذا التحســن، 
ــي  ــدات النفــط - التــي تمثــل عــادة  90-95% مــن إجمال ــاع عائ أوالً: ارتف
إيــرادات الموازنــة - بنســبة 51% علــى أســاس ســنوي بســبب ارتفــاع 
ــة  ــة، فــي حيــن ســجلت اإليــرادات غيــر النفطي أســعار النفــط بنســبة مماثل
ــع  ــر متوق ــاً غي ــي انخفاض ــاق الحكوم ــهد اإلنف ــاً: ش ــيطاً. ثاني ــاً بس تراجع
بنســبة 9% علــى أســاس ســنوي وذلــك علــى الرغــم مــن ارتفاعــه بنســبة %8 
للعــام بأكملــه بحســب تقديــرات الموازنــة العامــة. وعلــى مســتوى المعــدالت 
االجماليــة للميزانيــة، تراجعــت مســتويات كال مــن النفقــات الجاريــة )-%8( 

ــات الرأســمالية )-%13(. والنفق

الرسم البياني 3 : عائدات النفط وأسعار النفط     

    املصدر: زارة املالية / بنك الكويت الوطني

وعلــى الرغــم مــن أننــا ال نســتبعد كليــاً ضعــف البيانــات المتعلقــة بالنفقــات 
ــس تأخــر ارســال  ــد يعك ــاض ق ــدر أن حجــم االنخف ــا نق ــة، إال أنن الحكومي
التقاريــر الخاصــة بهــا وأن لنفقــات الفعليــه هــي أعلــى  مــن ذلــك. ويعتبــر 
التراجــع الشــديد فــي بنــد األجــور والرواتــب غيــر معتــاد علــى وجــه 
الخصــوص، حيــث يعــد أكبــر بنــود الميزانيــة ويتــم دفعــه عــادًة فــي 
موعــده. وبــدون احتســاب هــذا التراجــع، ترتفــع النفقــات العامــة بنســبة %4 
علــى أســاس ســنوي. وإذا صدقــت توقعاتنــا وارتفعــت النفقــات فــي نهايــة 
ــة  ــة للموازن ــورة النهائي ــإن الص ــاد، ف ــارها المعت ــى مس ــادت إل ــام وع الع
ســتكون أقــل إيجابيــة ممــا تشــير إليــه األرقــام األخيــرة - خاصــًة عندمــا يتــم 
احتســاب تراجــع أســعار النفــط منــذ أكتوبــر. ونتوقــع فــي الوقــت الحالــي 
أن تســجل الموازنــة عجــزاً بســيطاً يصــل إلــى حوالــي 0.4 مليــار دينــار 
ــن  ــه م ــه. إال ان ــام بأكمل ــي للع ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــي أو 1% م كويت
المرجــح أن يتــم رفــع توقعــات العجــز لــكال مــن العاميــن الحالــي والمقبــل 

ــار. عنــد أخــذ العوامــل ســالفة الذكــر بعيــن االعتب

االنفاق االستهالكي يشهد تراجعاً في شهر نوفمبر

انخفــض االنفــاق االســتهالكي بنســبة 0.9% علــى أســاس ســنوي فــي 
ــك بعــد انتعــاش  ــذ 17 شــهر، وذل ــه  من ــاض ل ــر، مســجالً أول انخف نوفمب

ــر الماضــي. ــي أكتوب ــف ف طفي

الرسم البياني 4: مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي

المصدر: بنك الكويت الوطني
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ــتثناء،  ــة القطاعــات دون اس ــع شــمل كاف ــن تراج ــؤ ع ــج هــذا التباط ونت
ــرة )خاصــة  ــاق االســتهالكي للســلع المعم ــو االنف ــدالت نم ــع تباطــؤ مع م
الســيارات( و الســلع غيــر المعمــرة وكذلــك اإلنفــاق علــى الخدمــات خــالل 
ــد  ــر بتقي ــد تأث ــاق ق ــه أن ضعــف مســتويات اإلنف الشــهر. وممــا ال شــك في
ــار  ــة االمط ــراً لموج ــا نظ ــم فرضه ــي ت ــة الت ــة والعطــالت الطارئ الحرك

ــر. ــي نوفمب ــالد ف ــا الب ــي تعرضــت له ــرة الت الغزي

تراجع معدالت التضخم مجدداً في أكتوبر

تراجــع معــدل تضخــم أســعار المســتهلكين مــرة أخــرى فــي أكتوبــر مســجالً 
ــاس  ــى أس ــغ 0.2% عل ــث بل ــا، حي ــدار 15 عاًم ــى م ــتوياته عل ــى مس أدن
ســنوي مقابــل 0.3% فــي ســبتمبر. ولــم تشــهد معــدالت التضخــم فــي 
معظــم القطاعــات الفرعيــة أي تغيــر يذكــر، فــي حيــن ســاهم قطــاع »الســلع 
والخدمــات المتنوعــة« بأكبــر نســبة تراجــع بلــغ 0.7% مقابــل 1.7% فــي 
ســبتمبر. وفــي ضــوء ذلــك، تراجــع أحــد معاييــر التضخــم »األساســي« - 
باســتثناء األغذيــة والســكن - إلــى 1.3% ، فيمــا يعــد نصــف المعــدل الــذي 
ــواد  ــعار الم ــي أس ــم ف ــض التضخ ــا انخف ــل. كم ــي أبري ــًرا ف ــهدناه مؤخ ش
الغذائيــة إلــى 0.3%، علــى الرغــم مــن أن انكمــاش خدمــات اإلســكان 

ــى -%1.4. ــالً إل ــد انخفــض قلي ــب( ق ــى األغل )اإليجــارات عل

ــق للضغــوط  ــاب المطل ــى اســتمرار الغي ــام الضــوء عل وتســلط هــذه األرق
ــا يعكــس مزيجــاً  ــة، مم ــة النواحــي االقتصادي ــى كاف ــرى لألســعار عل الكب
ــد  ــل العدي ــي مقاب ــار الكويت ــوة الدين ــدل  وق ــادي المعت ــو االقتص ــن النم م
ــض  ــي خف ــاهم ف ــذي يس ــن وال ــن االخري ــركاء التجاريي ــالت الش ــن عم م
ــؤدي  ــذي ي ــى ضعــف ســوق اإلســكان ال ــة إل ــواردات، باإلضاف ــف ال تكالي

ــارات. ــى اإليج ــط عل ــى الضغ إل

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

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

نمو االئتمان يرتفع إلى %2.1

ارتفــع نمــو االئتمــان إلــى 2.1% فــي ســبتمبر مقابــل 1.7% فــي أغســطس 
ــابق.  ــهر الس ــى أداء الش ــرت عل ــي أث ــمية الت ــل الموس ــي العوام ــع تالش م
وقــد تعــزز هــذا االنتعــاش مــن خــالل تســارع وتيــرة التســهيالت االئتمانيــة 
ــة  ــذا باإلضاف ــي )6.3%(، ه ــاع العائل ــركات )2.0%( والقط ــة للش المقدم
ــراض  ــي االقت ــنوية ف ــع س ــرة رب ــة كل فت ــمي بنهاي ــاع الموس ــى االرتف إل

ــة. ــراء األوراق المالي لش

ــدالت  ــى مع ــاري أعل ــاع العق ــة والقط ــر المصنف ــات غي ــهدت القطاع وش
ــي  ــراض للقطــاع التجــاري للشــهر الثان ــن تراجــع اإلق ــي حي ــاع، ف االرتف

علــى التوالــي. وفــي ذات الوقــت، ارتفعــت ودائــع القطــاع الخــاص بواقــع 
ــع  ــا الودائ ــي حققته ــة المكاســب الت ــى خلفي ــي عل ــار كويت ــون دين 455 ملي
تحــت الطلــب والودائــع بالعمــالت األجنبيــة. وقــد ســاهم ذلــك فــي تعزيــز 
معــدالت نمــو عــرض النقــد بمفهومــه الواســع )ن2( إلــى 4.8% علــى 

ــي أغســطس. ــل 4.4% ف أســاس ســنوي مقاب

الرسم البياني 6: االئتمان املصرفي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي 

ارتفاع أسعار األسهم قبيل ترقية السوق لالنضمام إلى مؤشر فوتسي

ــي  ــذ أربعــة أشــهر ف ــه من ــى ارتفاعات ــت أول ســجل مؤشــر بورصــة الكوي
نوفمبــر بنمــو بلغــت نســبته 1.3% علــى أســاس شــهري، بدعــم مــن ارتفــاع 
مؤشــر الســوق األول )1.6%( والــذي يمثــل أكثــر مــن ثلثــي متوســط قيمــة 
التــداوالت اليوميــة )11 مليــون دينــار كويتــي يوميــا(. ويســتفيد هــذا القطاع 
ــذي  ــئة وال ــواق الناش ــي لألس ــر فوتس ــن مؤش ــة ضم ــن إدراج البورص م
سيشــهد انضمــام 11 مــن أصــل 17 شــركة مدرجــة فــي الســوق األول إلــى 
المؤشــر فــي أواخــر ديســمبر. أمــا علــى صعيــد األداء القطاعــي، جــاءت 
قطاعــات االتصــاالت والعقــارات والخدمــات االســتهالكية والخدمــات 
ــة،  ــة عام ــداول. وبصف ــطة الت ــو أنش ــث نم ــن حي ــة م ــي الطليع ــة ف المالي
ســاعد تحســن ديناميكيــات الســوق علــى نمــو القيمــة الســوقية بواقــع 475 

مليــون دينــار كويتــي، حيــث بلغــت 29.2 مليــار دينــار كويتــي.

وفــي إطــار تأهــب الســوق للمرحلــة الثانيــة لالنضمــام إلــى مؤشــر فوتســي، 
ــتثمارات  ــن االس ــرى م ــون دوالر أخ ــق 500 ملي ــع تدف ــن المتوق ــه م فإن
األجنبيــة. وقــد  دخــل الســوق حتــى اآلن 473 مليــون دوالر مــن صافــي 
التدفقــات األجنبيــة ومــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ممــا يشــكل %23 
مــن إجمالــي أنشــطة التــداول لهــذا الشــهر، بنمــو بلغــت نســبته 18% عــن 

معــدالت الشــهر الســابق.
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات

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(
2.64.0-6.61.10.50.62.93.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

2.55.0-3.97.2-1.7-2.1-10.31.8النفطي
3.44.24.80.41.62.22.83.0غير النفطي

......4.68.16.18.52.93.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
......7.7103.41.73.63.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.50.82.0التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.52.61.31.02.3التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

1.0-1.0-9.0-13.9-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

65.764.453.939.539.644.147.846.6اإليرادات

61.559.348.635.035.439.443.341.3النفطية
4.25.15.24.54.34.74.55.3غير النفطية

39.638.316.352.953.653.148.845.6املصروفات
16.416.113.54.04.04.44.84.7حتويالت صندوق األجيال القادمة

-3.6-5.8-13.4-17.9-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(
5.97.08.512.413.413.011.511.7الدخل االستثماري*

3.23.13.44.618.919.321.022.2الدين العام

5.915.014.0-45.540.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

54.851.847.724.417.821.429.228.8ميزان السلع
68.766.564.247.542.546.152.252.9 الصادرات
13.914.716.623.224.724.723.124.1 الواردات

-19.4-18.2-19.1-18.3-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.38.09.611.111.715.914.815.4صافي الدخل االستثماري

-10.8-10.8-13.3-15.8-14.5-12.7-11.0-9.6حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

......0.2800.2830.2840.3010.3020.303سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
......2.002.002.002.252.502.75سعر فائدة البنك املركزي

109105954839516967سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.772.90إنتاج 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.

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - ديسمبر 2018
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الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية

أغسطس يوليو 2018ديسمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2018

سبتمبر
2018

أكتوبر
2018

نوفمبر 
2018

......33.334.335.436.336.236.6االئتمان
......8.52.93.22.41.72.1النمو )٪النمو السنوي(

......34.535.837.138.037.938.3عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
......1.73.63.85.74.44.8النمو )٪النمو السنوي(

...3.22.61.10.80.90.30.2التضخم )٪النمو السنوي(
...3.03.11.20.70.70.30.1التضخم األساس )٪النمو السنوي(

...249288171500132200285املبيعات العقارية )مليون دينار(
...29.126.727.226.3-6.9-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
......174152152148141143املنازل السكنية

......190178174165162162األراضي السكنية
......211190181193177183املباني االستثمارية

......9599110119117116ثقة املستهلك )مؤشر(

3150617272777965سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

44744575483051685138512850425109البورصة - املؤشر الوزني
6.3-0.3-1.2-2.35.64.00.8...النمو )٪النمو السنوي(

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

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية

الربع الرابع الرابع 2014)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2015

الربع الرابع  
2016

الربع الثالث  
2017

الربع الرابع 
2017

الربع األول 
2018

الربع الثاني 
2018

الربع الثالث
2018

...1.9-0.5-2.7-1.72.33.6-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
...-2.2-2.2-5.8-0.92.27.4-4.0النفطي

...0.32.72.91.62.17.5-0.3غير النفطي

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

...0.60.51.21.92.9-2.40.1ميزان احلساب اجلاري
...6.03.64.14.04.65.76.2الصادرات
...2.02.12.12.22.42.32.4الواردات

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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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


