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تتقدم  والكويت  العالمي،  االقتصاد  تباطؤ  وسط  تتراجع  النفط  أسعار 
في مؤشري التنافسية وسهولة ممارسة األعمال

شــهد الربــع الثالــث مــن العــام اجلــاري تصاعــد حالــة عــدم اليقــن حــول توقعات 
النمــو العاملــي، ال ســيما علــى خلفيــة اســتمرار احلــرب التجاريــة األمريكيــة 
الصينيــة ممــا أدى إلــى قيــام صنــدوق النقــد الدولــي مبراجعــة توقعــات النمــو 
العاملــي للعــام احلالــي وخفضــه إلــى أدنــى مســتوياته منــذ األزمــة املاليــة العامليــة 
عنــد مســتوى 3.0٪. وكان التأثيــر املباشــر علــى الكويــت حتــى اآلن مقتصــراً 
ــع الثالــث مــن العــام  ــى ســعر النفــط، الــذي انخفــض فــي الرب ــب عل فــي األغل
2019، وإن كان مــازال يشــهد املزيــد مــن التقلبــات. لذلــك، فــإن اســتمرار 
تقليــص إنتــاج النفــط إلــى مســتويات أقــل مــن املتوقــع وخفــض توقعــات أســعار 
النفــط، قــد يدفعنــا إلــى خفــض توقعاتنــا للنمــو فــي عامــي 2019-2020. كمــا 
أدت مخــاوف تباطــؤ النمــو أيضــاً إلــى دفــع البنــوك املركزيــة الرئيســية لالجتــاه 
ــم  ــة تيســيريه، إال أن أســعار الفائــدة فــي الكويــت ل نحــو تبنــي سياســات نقدي
يطــرأ عليهــا أي تغيــر نظــراً الجتــاه البنــك املركــزي إلــى املوازنــة مــا بــن تعزيــز 

النمــو واحلفــاظ علــى جاذبيــة الدينــار.

أسعار النفط تتراجع رغم الهجوم على املنشأت النفطية السعودية

بدشــهدت أســعار النفــط تقلبــات شــديدة خــالل الربــع الثالــث علــى خلفية مزيج 
مــن العوامــل التــي تتضمــن اســتمرار احلــرب التجاريــة وتخمــة االمــدادات، 
ممــا أدى إلــى تراجــع ســعر خــام التصديــر الكويتــي إلــى 58 دوالراً للبرميــل 
ــي  ــاً حاجــز 68 دوالر ف ــع متخطي ــاد وارتف ــه ع ــي منتصــف أغســطس، إال أن ف
منتصــف ســبتمبر فــي أعقــاب الهجــوم علــى البنيــة التحتيــة للنفــط الســعودي. 
غيــر أن األســعار تراجعــت الحقــاً إلــى حوالــي 60 دوالراً فــي أوائــل شــهر أكتوبــر 
بســبب العــودة الســريعة لإلنتــاج الســعودي وزيــادة املخــاوف حــول النمــو العاملــي 
مبــا فــي ذلــك تباطــؤ منــو االقتصــاد الصينــي. وفــي املتوســط، تراجعت األســعار 

بنســبة 8٪ فــي الربــع الثالــث مــن العــام مقارنــة بالربــع الثانــي.

ومــن جهــة أخــرى، تواصــل منظمــة األوبــك وحلفائهــا مــن املنتجــن املســتقلن 
تخطــي مســتوى االلتــزام بخفــض احلصــص املســتهدفة بهــدف دعــم األســعار، 
والتــي مــن املقــرر مراجعتهــا  بنهايــة مــارس 2020. كمــا يعــزى ذلــك جزئيــاً 
ــاج  ــغ إنت ــاج الســعودي فــي ســبتمبر. وقــد بل ــى االنخفــاض املؤقــت فــي اإلنت إل
الكويــت مــن النفــط اخلــام 2.66 مليــون برميــل يوميــاً فــي ســبتمبر ليصــل 
بذلــك معــدل التزامهــا بحصــص خفــض اإلنتــاج إلــى 175٪ مقارنــة باالســتقطاع 
املســتهدف مــن مســتويات إنتاجهــا )85000 برميــل يوميــاً( ومتخطيــة بذلــك 

لتوقعــات  ووفقــاً  احلالــي.  العــام  مــن  ســابق  وقــت  فــي  التزامهــا  معــدالت 
الســيناريو األساســي التــي خلصنــا إليهــا، نتوقــع ارتفــاع إنتــاج الكويــت مــن 
ــى 2.71  ــاج إل ــود مســتويات االنت ــل لتع ــام املقب ــن الع ــدءاً م ــاً ب ــط تدريجي النف
مليــون برميــل يوميــاً فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2020 تزامنــاً مــع حصــص 
خفــض اإلنتــاج املقــررة والتــي مــن املتوقــع ان يتــم متديدهــا فــي ظــل اســتمرار 
املخــاوف بشــأن ضعــف الطلــب وتباطــؤ االقتصــاد العاملــي. هــذا ومــن املتوقــع 
أيضــاً أن يبلــغ متوســط ســعر مزيــج خــام برنــت 60 دوالراً للبرميــل فــي العــام 
املقبــل )58 دوالراً للبرميــل خلــام التصديــر الكويتــي( مقابــل 64 دوالراً للبرميــل 

ــام 2019. ــي الع ــي( ف ــر الكويت ــل خلــام التصدي )63 دوالراً للبرمي

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

املصدر: منظمة الدول املصدرة للنفط

مراجعة توقعات النمو على خلفية انخفاض إنتاج النفط

ظــل ضعــف إنتــاج النفــط، نتوقــع أن يســجل النــاجت احمللــي اإلجمالــي النفطــي 
ــا  ــة بتوقعاتن ــر مقارن ــام 2019، أي بتراجــع أكب ــي الع تباطــؤاً بنســبة -2.5٪ ف
الســابقة بتباطــؤ تصــل نســبته إلــى 0.5٪. ومــن املتوقــع أن ينمــو النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي النفطــي فــي العــام املقبــل بنســبة 2.0٪ نتيجــة ارتفــاع هامشــي مــن 
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أبرز النقاط
إنتاج النفط الكويتي يتراجع ملستويات أدنى من حصص خفض اإلنتاج وفقًا التفاق األوبك وحلفائها، ويصل إلى 2.66 مليون برميل يوميًا بنهاية 

الربع الثالث بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.
األرقــام األوليــة تشــير لبلــوغ منــو القطــاع غيــر النفطــي 0.8% فــي املتوســط علــى أســاس ســنوي فــي النصــف األول مــن العــام 2019، ممــا يؤثــر علــى 

توقعاتنــا للعــام بأكملــه البالغــة %2.5.
الكويــت حتســن مركزهــا علــى مؤشــر التنافســية العامليــة، وكذلــك تتقــدم 14 مركــًزا فــي التصنيــف العاملــي املتعلــق بســهولة ممارســة أنشــطة 

األعمــال.
اســتقرار معــدالت التوظيــف عنــد مســتوى 3.7% علــى أســاس ســنوي فــي النصــف األول مــن العــام 2019، ممــا يعــزز التوقعــات املســتقبلية للقطــاع 

االســتهالكي.
التضخم يصل إلى أعلى مستوياته املسجلة خالل 22 شهرًا، ولكن يبقى معتدال عند مستوى 1.7% على أساس سنوي في سبتمبر 

منو االئتمان بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أغسطس في ظل النمو القوي للقروض الشخصية، واإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغير.
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عجز في الميزانية المالية
بعد تحويل مستحقات الصندوق

االحتياطي لألجيال القادمة

توقعات البنك
 الوطني

جانــب إنتــاج الغــاز والنفــط املكــرر علــى خلفيــة بدايــة إنتــاج مصفــاة الــزور 
اجلديــدة. وفــي ذات الوقــت، أظهــرت البيانــات الفصليــة األوليــة بلــوغ متوســط 
النمــو غيــر النفطــي نســبة 0.8٪ علــى أســاس ســنوي فــي النصــف األول مــن 
العــام 2019. وفــي حالــة لــم يطــرأ عليهــا أي مراجعــة، ســيصعب الوصــول إلــى 
ــر النفطــي بنســبة 2.5٪ فــي العــام 2019. وترجــع  ــا لنمــو القطــاع غي توقعاتن
توقعاتنــا لنمــو القطــاع غيــر النفطــي إلــى مزيــج مــن السياســة املاليــة التوســعية 
وقــوة القطــاع االســتهالكي املدعــوم بنمــو قــوي لســوق العمــل. وقد أدى اســتمرار 
ــر النفطــي للعــام  ــا لنمــو القطــاع غي تباطــؤ النمــو العاملــي إلــى خفــض توقعاتن
املقبــل إلــى 2.5 ٪ مقارنــة بتوقعاتنــا الســابقة البالغــة 2.75٪، علــى أن تــؤدي 
تلــك التغييــرات إلــى توقعنــا تســجيل منــو النــاجت احمللــي االجمالــي ملعــدل منــو 

بنســبة 0٪ للعــام احلالــي وبنســبة 2.3٪ فــي العــام 2020.

تقدم الكويت على املؤشرات العاملي

فــي الوقــت الــذي تظــل فيــه توقعــات النمــو علــى املــدى القريــب متواضعــة، 
هنــاك بعــض االنبــاء اإليجابيــة علــى صعيــد اإلصالحــات الهيكليــة وهــو مــا 
عكســه اإلصــدار األخيــر لتقريريــن عامليــن مــن اهــم التقاريــر املؤثــرة لقيــاس 
بيئــة أنشــطة األعمــال. حيــث قفــزت الكويــت ثمانيــة مراكــز إلــى الترتيــب 46 
)مــن أصــل 141 دولــة( علــى مؤشــر التنافســية الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي 
العاملــي وذلــك بفضــل اإلصالحــات الكبــرى علــى مســتوى عــدد مــن املؤشــرات 
ــة  ــة الصحي ــا املعلومــات واالتصــاالت، والرعاي ــا تكنولوجي ــة مــن ضمنه الفرعي
تفوقــت  التصنيــف،  هــذا  خلفيــة  وعلــى  العمــل.  وســوق  التشــغيلية  والبيئــة 
الكويــت علــى ترتيــب ســلطنة عمــان، حيــث جــاءت خلــف البحريــن مباشــرة علــى 
ــة  ــت املرتب ــاون اخلليجــي. وتصــدرت الكوي ــس التع ــف دول مجل مســتوى تصني
األولــى علــى مســتوى العالــم مــن حيــث »اســتقرار االقتصــاد الكلــي« بفضــل 

ــدة. ــون الســيادية اجلي ــة الدي انخفــاض معــدل التضخــم وديناميكي

الرسم البياني 2: تصنيفات القدرة التنافسية العاملية

 

املصدر: تقرير التنافسية للمنتدى االقتصادي العاملي 2019

ومــن جهــة أخــرى، صنــف البنــك الدولــي الكويــت ضمــن قائمــة أفضــل 10 دول 
»األكثــر حتســناً« مــن بــن 190 اقتصــاًدا فــي تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال 
الســنوي لعــام 2020 الــذي صــدر مؤخــًرا. حيــث قفــز تصنيــف الكويــت مــن 97 
عــام 2019 إلــى 83 عــام 2020، ممــا يعكــس اإلصالحــات التــي مت تطبيقهــا فــي 
مجــاالت عديــدة مــن ضمنهــا إجــراءات بــدء النشــاط التجــاري واحلصــول علــى 
ــك التطــورات فــي حتســن  ــر احلــدود. وقــد ســاهمت تل ــاء والتجــارة عب الكهرب
منــاح االســتثمار وحتســن بيئــة األعمــال فــي إطــار حتقيــق رؤيــة كويــت جديــدة 
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تســجيل فائــض مالــي صغيــر خــالل اخلمســة أشــهر األولــى مــن الســنة املاليــة 
 2020/2019

ســجلت احلكومــة فائضــا ماليــاً متواضعــاً بقيمــة 0.2 مليــار دينــار كويتــي، أي 
مــا يعــادل حوالــي 1٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي خــالل األشــهر اخلمســة 
األولــى مــن الســنة املاليــة 2020/2019 )حتــى أغســطس(. فيمــا يتحــول ذلــك 

الفائــض لعجــز بعــد اســتقطاع حصــة صنــدوق األجيــال املســتقبلية، ليصــل 
حجــم العجــز إلــى 0.5 مليــار دينــار كويتــي. وقــد مت تســجيل هــذا الفائــض 
علــى الرغــم مــن انخفــاض اإليــرادات بنســبة 13٪ علــى أســاس ســنوي إلــى 
7.4 مليــار دينــار - معظمهــا عائــدات نفطيــة – ويأتــي ذلــك التراجــع فــي ظــل 
ــي  ــرة. وف ــك الفت ــاج النفطــي خــالل تل ــص اإلنت ــط وتقلي ــاض أســعار النف انخف
املقابــل، ارتفعــت النفقــات بنســبة 21٪ إلــى 7.1 مليــار دينــار علــى خلفيــة زيــادة 
النفقــات اجلاريــة بنســبة 25٪ مبــا فــي ذلــك األجــور واإلعانــات والتحويــالت إلى 

ــدوق الضمــان االجتماعــي. صن

إال أن تلــك األرقــام األوليــة ال ميكــن االعتمــاد عليهــا كليــا للتنبــؤ مبــا ســيحدث 
علــى مــدار العــام بأكملــه وذلــك بســبب عــدم اليقــن بشــأن أســعار النفــط وامليــل 
إلــى تســارع وتيــرة اإلنفــاق بقــوة خــالل األشــهر األخيــرة مــن العــام. كمــا ان منــو 
معــدالت االنفــاق فــي الســنة املاليــة 2020/2019 يشــهد زيــادات ملحوظــة حتــى 
اآلن نظــراً للضعــف غيــر االعتيــادي لــأداء فــي بدايــة العــام املاضــي وهــو األمــر 
الــذي مت تعويضــه الحقــاً بنهايــة العــام. ومــن األمــور التــي تزيــد مــن تعقيــد تلــك 
التوقعــات، إمكانيــة تســديد متأخــرات حكوميــة 1.8، علمــا أن مليــار دينــار كويتي 
أُضيفــت إلــى النفقــات العامــة خــالل العــام املاضــي وقــد يتكــرر نفــس األمــر 

خــالل العــام املالــي احلالــي علــى األرجــح. 

واســتناداً إلــى افتراضاتنــا، والتــي تتضمــن افتــراض ســعر خــام التصديــر الكويتي 
بقيمــة 62 دوالراً للبرميــل للســنة املاليــة ككل، واحلفــاظ علــى النفقــات عنــد 
مســتوى مرتفــع نظــراً لتزايــد تســديد املتأخــرات املســتحقة، نتوقــع أن يصــل 
ــي اإلجمالــي فــي الســنة  ــة إلــى حوالــي 8٪ مــن النــاجت احملل العجــز فــي امليزاني
املاليــة 2020/2019، مقابــل 3.1٪ خــالل العــام املاضــي. وهــو مــا يعنــي تســجيل 
عجــز بقيمــة 5 مليــارات دينــار كويتــي مــا يعــادل حوالــي 13٪ مــن النــاجت احمللــي 
ــل هــذا العجــز مــن  ــى األرجــح ســيتم متوي ــد االســتقطاعات. وعل ــي بع اإلجمال
ــد.  ــن العــام اجلدي ــون الدي صنــدوق االحتياطــي العــام فــي ظــل عــدم إقــرار قان
وتســتثني تلــك األرقــام عائــدات االســتثمارات احلكوميــة فــي اخلــارج، والتــي 

تصــل قيمتهــا إلــى أكثــر مــن 10٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي ســنوياً.

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

     املصدر: وزارة املالية

تسارع وتيرة إسناد املشاريع بالربع الثالث يزيد التفاؤل بنموها للعام 2019

ميــد  مجلــة  مــن  والصــادرة  مراجعتهــا  متــت  التــي  للبيانــات  وفًقــا 
االقتصاديــة)MEED(، فقــد ارتفعــت وتيــرة اســناد املشــاريع إلــى 330 مليــون 
دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2019 مقابــل 270 مليــون دينــار 
ــاه )200  ــي، كان معظمهــا ضمــن قطاعــي الطاقــة واملي ــع الثان ــي فــي الرب كويت
مليــون دينــار كويتــي(. ليبلــغ بذلــك إجمالــي قيمــة اســناد املشــاريع منــذ بدايــة 
ــي فيمــا يعــد أقــل مــن التوقعــات،  ــار كويت ــون دين ــى تاريخــه 770 ملي العــام حت
ويرجــع ذلــك إلــى اســتمرار تأجيــل ترســية بعــض املشــاريع الكبــرى إلــى فتــرات 
مســتقبلية. حيــث مــن املخطــط مبدئيــاً اســناد مشــاريع بقيمــة تقــارب حوالــي 
1.5 مليــار دينــار كويتــي - مبــا فــي ذلــك مشــروع كبــد ملعاجلــة النفايــات الصلبــة 
)264 مليــون دينــار كويتــي( خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 2019. ولكــن اســتناًدا 
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ــر  ــا تقدي ــح لدين ــرات الســابقة، أصب ــي شــهدناها فــي الفت ــى االجتاهــات الت إل
متحفــظ ألن تصــل قيمــة املشــاريع التــي ســوف يتــم إســنادها هــذا العــام إلــى 
حوالــي 2 مليــار دينــار كويتــي تقريبــاً فيمــا يعــد حتســناً متواضعــاً يفــوق القيمــة 
االجماليــة للعــام 2018 والتــي بلغــت 1.7 مليــار دينــار كويتــي فــي ظــل املزيــد 

ــة. ــرات احملتمل ــالت والتأخي مــن التأجي

أمــا بالنســبة للعــام املقبــل، مــن املتوقــع إســناد مشــاريع كبــرى فــي قطاعــات 
الطاقــة والكيماويــات والبنــاء. وتشــمل املشــاريع الرئيســية املخطــط لهــا مشــروع 
محطــة الدبدبــة للطاقــة الشمســية )360 مليــون دينــار كويتــي( ومحطــة اخليــران 
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة وتقطيــر امليــاه )225 مليــون دينــار كويتــي( املخطــط 
ــي. كمــا  ــى التوال ــي عل ــع الثان ــع األول مــن العــام 2020 والرب إســنادها فــي الرب
يتوقــع طــرح مشــروع مجمــع الــزور للبتروكيماويــات الــذي طــال انتظــاره والــذي 
تبلــغ قيمتــه 3 مليــارات دينــار كويتــي فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2020. ووفقــاً 
ملجلــة ميــد )MEED(، يصــل إجمالــي قيمــة املشــروعات املتوقــع إســنادها فــي 
العــام 2020 إلــى نحــو أكثــر مــن 6 مليــارات دينــار كويتــي وان كنــا نعتقــد أن هــذا 

الرقــم متفائــل ومــن غيــر املرجــح أن يتحقــق.

حتسن املبيعات العقارية في الربع الثالث من العام 2019

انتعشــت قيمــة املبيعــات العقاريــة فــي ســبتمبر لتصــل إلــى 307 ماليــن دينــار 
كويتــي بزيــادة قدرهــا 53٪ علــى أســاس ســنوي، متخطيــة بذلــك أكثــر مــن 
ضعــف املبيعــات املســجلة فــي أغســطس، والتــي عانــت مــن ضعــف موســمي. 
ويعــزى ارتفــاع املبيعــات العقاريــة فــي ســبتمبر إلــى زخــم القطاعــن الســكني 
واالســتثماري، حيــث ارتفــع عــدد الصفقــات بنســبة 85٪ و75٪ علــى أســاس 
شــهري فــي كال القطاعــن علــى التوالــي. وبالنظــر إلــى بيانــات الربــع الثالــث 
بصفــة عامــة، جنــد أن إجمالــي املبيعــات العقاريــة قــد بلــغ 825 مليــون دينــار 
ــون  ــام املاضــي )832 ملي ــن الع ــل م ــع املماث ــي، بتراجــع هامشــي عــن الرب كويت
دينــار كويتــي( وذلــك علــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد الصفقــات وهــو مــا يرجــع 

ــى انخفــاض أســعار القطــاع االســتثماري. ــى األرجــح إل عل

الرسم البياني 4: مبيعات العقارات
)مليون دينار(

المصدر: وزارة العدل

ومــن جهــة أخــرى، تباينــت اجتاهــات األســعار. حيــث اســتقرت أســعار القطــاع 
الســكني فــي أغســطس وحافظــت علــى مكاســب ســنوية قويــة )19٪ لقطــع 
القطــاع  أســعار  تراجعــت  حــن  فــي  الســكنية(،  للمنــازل   ٪ و9  األراضــي 
االســتثماري لتشــهد انكماشــاً على أســاس ســنوي )-3٪ للمباني و-1٪ للشــقق( 
ــى الرغــم مــن النمــو القــوي  بنســبة 7٪ الــذي ســجله القطــاع فيمــا  وذلــك عل
يخــص الشــقق خــالل األشــهر الثالثــة )يونيــو – أغســطس(. إال أن أســعار 
املبانــي االســتثمارية اتخــذت اجتاهــاً تراجعيــاً واضحــاً، حيــث انخفضــت بنســبة 
10٪ منــذ شــهر مايــو فيمــا قــد يكــون مبثابــة رد فعــل متأخــر علــى ضغــوط 
الســوق التــي أثــرت ســابقاً علــى أســعار الشــقق، والتــي ترجــع إلــى الزيــادة 

املفرطــة مــن جانــب العــرض واســتمرار الشــواغر وانخفــاض اإليجــارات.

منو الوظائف يظل قويًا في النصف األول من العام 2019

وفًقــا ألحــدث االصــدارات نصــف الســنوية للبيانــات الدميوغرافيــة، ارتفــع 
عــدد ســكان الكويــت بنســبة 2.1٪ علــى أســاس ســنوي فــي يونيــو 2019 إلــى 
4.7 مليــون نســمة، فيمــا يعــد أدنــى مــن نســبة النمــو املســجلة فــي العــام 2018 
والبالغــة 2.7٪، ويرجــع تباطــؤ النمــو الســكاني إلــى انخفــاض وتيــرة منــو 
ــام 2018. وفــي  ــي الع ــل 2.8٪ ف ــو مقاب ــى 2.1٪ فــي يوني ــدة إل ــة الواف العمال
ذات الوقــت، كان منــو التعــداد الســكاني للمواطنــن الكويتيــن ثابتــا بصفــة 
عامــة بنمــو بلغــت نســبته 2.3٪ فــي يونيــو مقابــل 2.4٪ فــي العــام 2018 عنــد 

ــون نســمة.  مســتوى 1.4 ملي

وانخفــض منــو إجمالــي القــوى العاملــة مــن 4.2٪ علــى أســاس ســنوي فــي العام 
2018 إلــى 3.7٪ فــي يونيــو 2019، وهــو مــا يعــد أقــل بكثيــر مــن املعــدالت 
التــي شــهدناها فــي األعــوام 2015-2016. ويعــزى هــذا التباطــؤ بشــكل رئيســي 
ــن فــي القطــاع العــام )-٪3.1  ــن العامل للتراجــع املســتمر فــي أعــداد الوافدي
علــى أســاس ســنوي( وذلــك علــى خلفيــة جهــود التكويــت. وفــي حــن ظــل منــو 
الوظائــف فــي الكويــت ثابًتــا عنــد نســبة 3.5٪، تباطــأ معــدل منــو العمالــة 
ــو املاضــي. كمــا انخفــض معــدل منــو  ــى 3.7٪ فــي يوني الوافــدة مــن 4.3٪ إل
وظائــف الوافديــن فــي القطــاع اخلــاص مــن 4.6٪ فــي العــام 2018 إلــى ٪4.1. 
وإذا أخذنــا باالعتبــار العمالــة املنزليــة، قــد نلحــظ املزيــد مــن التراجــع فــي 
بيانــات شــهر يونيــو 2019 والتــي بلغــت نســبة 2.7٪ علــى أســاس ســنوي مقابــل 
ــن فــي القطــاع اخلــاص  5.1٪ فــي ديســمبر. وكان منــو فــرص العمــل للوافدي

أكثــر ضعفــاً علــى خلفيــة تباطــؤ معــدالت التوظيــف فــي قطــاع البنــاء.

الرسم البياني 5: سوق الشغل
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: الهيئة العامة للمعلومات املدنية

معــدل التضخــم يرتفــع فــي ســبتمبر إلــى أعلــى مســتوياته خــالل 22 شــهرًا عنــد 
%1.7

بلــغ تضخــم أســعار املســتهلك أعلــى مســتوى لــه فــي 22 شــهًرا عنــد 1.7٪ علــى 
أســاس ســنوي فــي شــهر ســبتمبر، مقارنــة بـــ 1.2٪ فــي شــهر أغســطس، مــع 
ارتفــاع املعــدالت بشــكل تدريجــي منــذ شــهر أبريــل )الرســم البيانــي 6(. وكان 
االرتفــاع يشــمل أغلــب املكونــات، خاصــة منهــا الغــذاء )1.8٪ مقابــل ٪1.1 
فــي أغســطس(، واملفروشــات )3.3٪ مــن 2.6٪(، واملالبــس واألحذيــة )٪2.3 
مقابــل 1.7٪(، والتــي تشــكل مجتمعــة 36 ٪ مــن ســلة مؤشــر أســعار املســتهلك. 
وفــي الوقــت نفســه، كان معــدل التضخــم فــي إيجــارات املســاكن دون تغييــر 
عنــد -0.8٪. وقــد ارتفــع معــدل التضخــم األساســي )الــذي يســتثني الطعــام 
واإلســكان( ارتفاًعــا حــاًدا إلــى 3.3٪ مــن 2.8٪ فــي أغســطس، مبــا يتوافــق مــع 

منــو القــروض االســتهالكية القــوي وظــروف التوظيــف اجليــدة.

وبنهايــة شــهر ســبتمبر، بلــغ متوســط التضخــم هــذا العــام 0.9٪ علــى أســاس 
ســنوي، وهــو فــي طريقــه للوصــول إلــى متوســط توقعاتنــا البالــغ 1.0٪ )علــى 
أن ينهــي العــام عنــد حوالــي 1.5 ٪(. أمــا فــي العــام املقبــل، نتوقــع أن يرتفــع 
معــدل التضخــم ولكــن ســيظل منخفًضــا عنــد 1.5٪ تقريبــاً، مــع اســتقرار 
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إيجــارات الســكن. وعلــى الرغــم مــن أن التضخــم األساســي قــد ارتفــع مؤخــراً، 
إال أنــه مــن غيــر احملتمــل أن تســتمر الضغــوط علــى األســعار األساســية، فــي 
ظــل معــدالت النمــو املتواضعــة، واعتــدال منــو االئتمــان، واســتقرار الدينــار 
عنــد مســتوى قــوي نســبياً. حيــث تظهــر األســعار علــى مســتوى البيــع باجلملــة 
ــدل التضخــم األساســي قــد  ــى أن مع ــة، ممــا يشــير إل ــة قليل ضغــوط تضخمي

يبقــى فــي حــدود 2 إلــى 2.5٪ العــام املقبــل.

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

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء 

منــو االئتمــان ال يــزال مســتقرًا عنــد مســتوى 4-5 % والبنــك املركــزي الكويتــي 
يبقــي علــى أســعار الفائــدة دون تغيــر

بعــد أن شــهد االئتمــان احمللــي منــواً بنســبة 4.8٪ علــى أســاس ســنوي فــي 
الربــع الثانــي مــن العــام 2019، تراجــع إلــى مســتوى 4.6٪ فــي أغســطس، إال 
أنــه ظــل أعلــى مــن معــدل يوليــو البالــغ 4.2٪. ويعــزى هــذا التباطــؤ البســيط 
إلــى تراجــع اإلقــراض لــكل مــن الشــركات واألفــراد. حيــث ســجل االئتمــان 
املمنــوح لقطــاع األعمــال منــواً بنســبة 4.6٪ فــي أغســطس، فــي حــن بلــغ معــدل 
األوراق  لشــراء  املمنوحــة  القــروض  )باســتثناء  الشــخصية  التســهيالت  منــو 
ــة( 5.3٪ فــي ظــل تباطــؤ منــو القــروض الســكنية. إال أن منــو القــروض  املالي
االســتهالكية )أي غيــر الســكنية( - التــي متثــل قيمتهــا أقــل مــن 10٪ مــن 
اجمالــي القــروض الشــخصية –ســجلت منــواً قويــاً بنســبة 31٪ فــي أغســطس، 
ــراض  ــود إق ــزي لقي ــت املرك ــك الكوي ــف بن ــن تخفي ــت تســتفيد م ــا زال ــث م حي
األفــراد فــي أواخــر العــام املاضــي. ومــن املتوقــع أن يصــل إجمالــي منــو االئتمــان 
فــي العــام 2019 فــي حــدود تتــراوح مــا بــن 4-5٪ بدعــم مــن اســتقرار منــاخ 
االقتصــاد الكلــي واالنتعــاش الطفيــف فــي إســناد املشــاريع ومنــو ســوق العمــل.

ومــن جهــة أخــرى، تباطــأ منــو إجمالــي الودائــع مــن 1.2٪ علــى أســاس ســنوي 
فــي يوليــو إلــى 0.8٪ فــي أغســطس. ويعكــس هــذا االنخفــاض تراجــع الودائــع 
اخلاصــة بنســبة 0.5٪، فــي حــن تســارعت وتيــرة منــو الودائــع احلكوميــة إلــى 
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وقــد أبقــى بنــك الكويــت املركــزي علــى ســعر اخلصــم دون تغييــر عنــد مســتوى 
3.0٪ فــي ســبتمبر املاضــي وذلــك على الرغم مــن خفض االحتياطي الفيدرالي 
األمريكــي ســعر الفائــدة مبقــدار 25 نقطــة أســاس، متبعــاً نفــس األســلوب الــذي 
ــو  ــي يولي ــدة ف ــي بخفــض أســعار الفائ ــام االحتياطــي الفيدرال ــد قي اتخــذه عن
ــي يدعمهــا  ــة الت ــة السياســة النقدي املاضــي. ويعكــس هــذا القــرار مــدى مرون
ربــط الدينــار بســلة مــن العمــالت بــدالً مــن الــدوالر األمريكــي فقــط، هــذا 

باإلضافــة إلــى االجتــاه إلــى تعزيــز جاذبيــة األصــول املقومــة بالدينــار.

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

املصدر: بنك الكويت املركزي 

سوق األسهم يفقد بعض الزخم في الربع الثالث

فقــدت بورصــة الكويــت زخمهــا فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2019 وذلــك 
ــى صعيــد االرتفــاع القــوي للمؤشــر  ــى الرغــم مــن تســجيل منــو قياســي عل عل
العــام منــذ بدايــة العــام حتــى تــداوالت أغســطس بنســبة 21٪. وقــد يكــون 
أداء البورصــة قــد تأثــر علــى خلفيــة التصعيــد الالحــق للتوتــرات التجاريــة 
واجليوسياســية وتقلــب أســعار النفــط وهــو مــا أثــر ســلباً علــى املعنويــات وأدى 
إلــى التوجــه إلــى جنــي األربــاح وتباطــؤ وتيــرة صافــي التدفقــات األجنبيــة فــي 
شــهري أغســطس وســبتمبر مقارنــة بالفتــرة الســابقة مــن العــام. أمــا بالنســبة 
لــأداء علــى أســاس ربــع ســنوي، فقــد تراجــع املؤشــر العــام 2.6٪ خــالل الربــع 
ــة  ــي بنهاي ــار كويت ــار دين ــى 33 ملي ــث. كمــا انخفضــت القيمــة الســوقية إل الثال
ســبتمبر مقابــل 35 مليــار دينــار فــي أغســطس. وســاهم إدراج الســوق ضمــن 
مؤشــر ســتاندرد أنــد بــورز داو جونــز لأســواق الناشــئة فــي 23 ســبتمبر فــي 
تقــدمي بعــض الدعــم خــالل األســبوع األخيــر مــن الشــهر ممــا ســاهم فــي 
ــى  ــام )حت ــة الع ــذ بداي ــاً. إال ان املكاســب من تعويــض اخلســائر الســابقة جزئي
15 أكتوبــر( ظلــت قويــة بنمــو بلغــت نســبته 13٪، متفوقــة بذلــك علــى أداء 
مؤشــر مورجــان ســتانلي اخلليجــي )-2.4٪(. ولقــد كانــت ســيولة الســوق 
قويــة فــي شــهر ســبتمبر، حيــث بلــغ متوســط حجــم التــداول اليومــي 35 مليــون 
دينــار كويتــي، فيمــا يعــد أعلــى مــن املتوســط اليومــي للتــداوالت خــالل األشــهر 

ــي.   الســابقة مــن العــام احلال

ومحتفظــاً مبســتويات  الســوق مســتقراً  يظــل  أن  املتوقــع  ومســتقبلياً، فمــن 
ســيولة جيــدة إلــى حــد مــا علــى املديــن القريــب إلــى املتوســط وذلــك بدعــم مــن 
حتســن املعنويــات بعــد االنخفــاض األخيــر، وطــرح اثنــن مــن أكبــر االكتتابــات 
ــع مــن العــام )شــركة بورصــة الكويــت وشــمال  ــع الراب ــة فــي الرب العامــة األولي
ــق  ــى توقــع تدفــق اســتثمارات املؤسســات والصنادي ــزور(، هــذا باإلضافــة إل ال
النشــطة وغيــر النشــطة علــى خلفيــة ادراج الســوق ضمــن مؤشــر مورجــان 
ســتانلي لأســواق الناشــئة واملقــرر لــه فــي مايــو 2020. إال ان املخاطــر الســلبية 
مــا زالــت متواجــدة علــى الســاحة والتــي تتمثــل فــي  التوتــرات اجليوسياســية 
باملنطقــة واحلــرب التجاريــة ومــا يتبعهمــا مــن تقلبــات فــي أســعار النفــط 

وتباطــؤ النمــو العاملــي.
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إجمالي االئتمان

االئتمان الممنوح للقطاع الخاص
االئتمان الشخصي
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التضخم
باستثناء الغداء والسكن



الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات

20132014201520162017201820192020

)مليار دينار(
49.446.334.533.136.341.539.840.1الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

32.729.215.713.616.221.318.517.7النفطي
22.423.223.923.924.625.426.327.3غير النفطي

)نسبة التغّير(
1.80.02.3-1.10.50.62.93.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

2.0-1.22.5-3.97.2-1.7-2.1-1.8النفطي
4.24.80.41.62.22.52.52.5غير النفطي

......8.16.18.52.93.14.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
......103.41.73.63.83.9عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
2.73.23.73.51.50.61.01.5التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

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

-8.0-8.0-3.1-9.0-13.9-26.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(
64.453.939.539.644.149.546.846.5اإليرادات
59.348.635.035.439.444.441.139.8النفطية

5.15.24.54.34.75.15.86.7غير النفطية
38.346.352.953.653.152.654.954.5املصروفات

16.113.54.04.04.45.04.74.7حتويالت صندوق األجيال القادمة
-12.7-12.7-8.1-13.4-17.9-17.3-10.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(

7.08.512.413.413.011.511.911.7الدخل االستثماري*

3.13.44.619.620.014.812.916.0الدين العام

8.014.86.03.0-40.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

51.847.724.417.821.529.822.919.9ميزان السلع
66.564.247.542.546.252.648.446.7 الصادرات
14.716.623.224.724.722.825.426.8 الواردات

-21.4-20.3-17.7-16.9-18.3-17.4-11.1-8.5صافي اخلدمات
8.09.611.111.715.713.515.016.1صافي الدخل االستثماري

-11.5-11.6-10.8-12.3-15.8-14.5-12.7-11.0حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

......0.2840.2850.3010.3020.3030.302سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
......2.002.002.252.502.753.00سعر فائدة البنك املركزي

10595483951696358سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.922.872.862.952.702.742.672.68إنتاج 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  
أغسطس  يوليو 2019يونيو 2019مايو 2019أبريل 20182019

2019
سبتمبر  

2019

...35.436.937.237.637.937.837.9االئتمان
...3.14.25.06.04.84.24.6النمو )٪النمو السنوي(

...37.138.638.838.239.038.437.8عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
...-3.84.02.60.61.61.10.3النمو )٪النمو السنوي(

...1.10.40.70.81.11.21.2التضخم )٪النمو السنوي(
...2.61.71.61.62.52.62.8باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

171470353225225380139307املبيعات العقارية )مليون دينار(
56.137.937.735.815.616.818.2-6.9النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
...152156160159159158159املنازل السكنية

...170175176180187192192األراضي السكنية
...182195195197193177178املباني االستثمارية

...109105.........110110ثقة املستهلك )مؤشر(

6157717063656062سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

48305080563057265832611759715679البورصة - املؤشر الوزني
-4.9-0.21.71.94.92.4-0.6...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 التاني
2018

الربع الثالث
2018

الربع الرابع 
2018

الربع األول
2019

الربع التاني
2019

0.62.72.00.90.4-1.74.04.3منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
-3.62.41.60.4-0.3-0.92.25.8النفطي

0.32.71.61.61.51.60.21.4غير النفطي

2.12.32.63.03.02.92.93.2إنفاق أجهزة نقاط البيع
10.09.111.416.614.110.97.86.8النمو )٪النمو السنوي(

...0.61.22.70.91.82.0-0.1ميزان احلساب اجلاري
...3.64.14.76.26.05.45.0الصادرات
...2.12.12.42.42.52.32.2الواردات

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
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Plaza, Building # 70
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لبنان
بنك   الكويت   الوطني 
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BAC Building
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Street 9, Building 187
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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
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Tel: +33 1 5659 8600 
Fax: +33 1 5659 8623

المملكة المتحدة
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Tel: +44 20 7224 2277
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سنغافورة
  بنك   الكويت   الوطني

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

الصين
  بنك   الكويت   الوطني
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Tel: +86 21 8036 0800
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DIFC
Sheikh Zayed Road

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

تركيا
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