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التحسن



 انتعاش نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من العام 2019، واالئتمان
يواصل التحسن

ــي خــالل األشــهر  ــة باالقتصــاد العامل ــد املخــاوف املتعلق ــن تزاي ــى الرغــم م عل
أغلــب  فــي  معتــدال  كان  الكويتــي  االقتصــاد  أداء  أن  إال  املاضيــة  القليلــة 
األحــوال. فقــد ارتفعــت أســعار النفــط فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2019 علــى 
خلفيــة خفــض األوبــك وحلفائهــا لإلنتــاج وتصاعــد التوتــرات اجليوسياســية 
ــى الرغــم مــن الضغــوط الناجتــة عــن احتمــال انخفــاض آفــاق منــو  ــك عل وذل
االقتصــاد العاملــي. حيــث ارتفعــت مؤشــرات النشــاط غيــر النفطــي، مبــا فــي 
ذلــك اإلنفــاق االســتهالكي ومنــو االئتمــان، وتفــوق أداء ســوق األســهم علــى 
أقرانــه فــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي بدعــم مــن انضمــام البورصــة ملؤشــر 
آخــر مــن مؤشــرات األســواق الناشــئة، ممــا ســاهم فــي تعزيــز الثقــة وأدى إلــى 
ــق  ــى تطبي ــى الرغــم مــن اســتمرار احلاجــة إل ــد تدفقــات رأس املــال. وعل تزاي
اإلصالحــات االقتصاديــة الكليــة والهيكليــة لتعزيــز النمــو غيــر النفطــي طويــل 
األجــل وحتســن أوضــاع املاليــة العامــة، نــرى أن االقتصــاد فــي وضــع جيــد 
ملواجهــة أي تباطــؤ طفيــف فــي النمــو العاملــي  أو فــي أســعار النفــط خــالل 

ــة. ــرات القادم الفت

ارتفــاع أســعار النفــط فــي الربــع الثانــي قبــل متديــد األوبــك اتفاقيــة خفــض 
االنتــاج

ــام 2019، إال  ــي مــن الع ــع الثان ــدأت أســعار النفــط فــي االرتفــاع خــالل الرب ب
أنهــا ســرعان مــا تراجعــت علــى خلفيــة تصاعــد املخــاوف املتعلقــة بآفــاق منــو 
االقتصــاد العاملــي. وبلــغ ســعر خــام مزيــج التصديــر الكويتــي أعلــى مســتوياته 
القياســية مقتربــاً مــن مســتوى 75 دوالراً للبرميــل فــي أواخــر أبريــل فــي ظــل 
اإلشــارات الدالــة علــى تشــديد ســوق النفــط اســتجابة خلفض األوبــك وحلفائها 
لإلمــدادات، إال انــه تراجــع إلــى 61 دوالراً بحلــول منتصــف يونيــو قبــل أن يرتفــع 
قليــاًل نتيجــة للتوتــرات اجليوسياســية اإلقليميــة لينهــي تــداوالت الشــهر عنــد 
مســتوى 66 دوالر. وفــي املتوســط، ارتفعــت األســعار بنســبة 9٪ فــي الربــع 
الثانــي مــن العــام 2019 مقارنــة بالربــع األول. وفــي ظــل خفــض توقعــات منــو 
ــي تواجــه ســوق النفــط، وافقــت  ــرة« الت ــى النفــط و«الشــكوك الكبي ــب عل الطل
ــاج ملــدة  ــد اتفاقيــة خفــض اإلنت األوبــك وحلفائهــا فــي أوائــل يوليــو علــى متدي
تســعة أشــهر إضافيــة حتــى نهايــة مــارس 2020. وبلــغ إنتــاج النفــط اخلــام 
ــزام  ــدل الت ــك مع ــع بذل ــو، ليرتف ــاً فــي يوني ــل يومي ــون برمي ــي 2.69 ملي الكويت
الكويــت بحصــة خفــض اإلنتــاج املســتهدفة. ويشــير ذلــك إلــى أن إنتــاج النفــط 
فــي الكويــت لــن يشــهد تغيــرات علــى نطــاق واســع خــالل الفتــرة املتبقيــة مــن 
العــام احلالــي ومــا بعــد ذلــك، مــع افتــراض عــدم حــدوث أي تغييــر فــي ظــروف 

الســوق الكليــة مبــا قــد يــؤدي إلــى اتخــاذ األوبــك وحلفائهــا ملوقــف مغايــر. 
ومــا زلنــا نتوقــع أن مزيجــا مــن االحــداث التــي جتمــع مــا بــن خفــض األوبــك 
وحلفائهــا ملعــدالت اإلنتــاج وضعــف منــو الطلــب علــى النفــط قــد يســاهم فــي 
موازنــة الســوق علــى نطــاق واســع فــي املســتقبل، كمــا نتوقــع أن يصــل ســعر خــام 
ــي  ــن العامــن احلال ــل خــالل كل م ــى 65 دوالراً للبرمي ــي املتوســط إل ــت ف برن

واملقبــل، حيــث بلــغ فــي املتوســط 66 دوالراً للبرميــل منــذ بدايــة العــام.

منو الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 2.6% في الربع األول من العام 2019

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

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء / * البيانات املتعلقة بالقطاعن النفطي وغير النفطي غير متاحة 
قبل الربع األول من عام 2018

تشــير البيانــات الرســمية األوليــة للربــع األول مــن العــام 2019 إلــى حتســن 
ملحــوظ فــي معــدالت النمــو االقتصــادي فــي الربــع األول مــن العــام احلالــي، 
وذلــك علــى الرغــم مــن خفــض اإلنتــاج النفطــي ملنظمــة األوبــك وحلفائهــا ومــا 
لذلــك مــن تأثيــر علــى أداء االقتصــاد بشــكل عــام. حيــث ارتفــع النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي بنســبة 2.6٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع األول مــن العــام 2019، 
مســجاًل أداًء قويــاً مقابــل منــوه بنســبة 1.7٪ فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2018 
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أبرز النقاط
إنتاج النفط الكويتي يستقر عند 2.7 مليون برميل يوميًا خالل العام احلالي بعد متديد األوبك وحلفائها التفاقية خفض اإلنتاج.

ارتفاع الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الربع األول من العام 2019، بدعم من منو القطاع غير النفطي،
والذي نتوقع أن يسجل منوًا بنسبة 2.5% في العام احلالي.

ارتفاع النفقات بنسبة 5% في ميزانية السنة املالية 2020/2019، مما قد يزيد من عجز املوازنة.
املبيعات العقارية ما زالت قوية رغم تراجعها كما هو متوقعًا في مايو، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان املبارك.

منو االئتمان يقترب من أعلى مستوياته املسجلة منذ ثالثة أعوام تقريبا بنسبة  6% على أساس سنوي في مايو.  
األسهم الكويتية شهدت أداًء جيدًا مقارنة بنظيراتها اخلليجية في الربع الثاني من العام، قبيل اإلعالن عن نتائج ضم السوق

ملؤشر مورغان ستانلي.
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)والــذي مت خفضــه مــن 2.0٪(.  كمــا ســجل النــاجت احمللــي اإلجمالــي للقطــاع 
النفطــي - الــذي يشــمل قطــاع التكريــر – منــواً بنســبة 1.3٪ )2.0٪ فــي 
الربــع الرابــع( فيمــا يعــد أقــوى قليــاًل مــن منــو اإلنتــاج الرســمي للنفــط خــالل 
الربــع - ورمبــا ســاهم فــي ذلــك ارتفــاع نــاجت التكريــر علــى أســاس ســنوي، إال 
أن املفاجــأة األكبــر كانــت النمــو فــي القطــاع غيــر النفطــي، الــذي ارتفــع بشــدة 
إلــى 4.1٪ مــن 1.5٪ فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2018 )مت خفضــه مــن 
2.0٪(. إال أن تســارع وتيــرة النمــو كانــت فــي أغلبهــا بســبب التعديــالت املهمــة 
ــز أســعار الســوق  ــي تســتخدم لتميي ــى الضرائــب والدعــوم الت ــي طــرأت عل الت
مقارنــة بأســعار املنتجــن. باســتثناء ذلــك، لــكان منــو القطــاع غيــر النفطــي أكثــر 
تواضعــا بنســبة 2.3٪ فــي الربــع األول مــن العــام 2019، وهــي النســبة األقــرب 

إلــى توقعاتنــا اخلاصــة باملقومــات الرئيســية لــألداء االقتصــادي.

وأشــارت البيانــات الرســمية الفصليــة إلــى منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي و 
القطــاع غيــر النفطــي خــالل العــام املاضــي بنســبة 1.2٪ و1.1٪ علــى التوالــي، 
إال أن تلــك االرقــام قــد يتــم مراجعتهــا عنــد إصــدار بيانات ســنوية أكثر شــمولية 
فــي األســابيع املقبلــة. ومــن جهتنــا، قمنــا باإلبقــاء علــى توقعاتنــا بالنســبة ملعــدل 
النمــو املســجل فــي العــام املاضــي دون تغيــر، ونتوقــع منــواً للقطــاع غيــر النفطــي 

بنســبة 2.5٪ هــذا العــام وبنســبة أعلــى قليــاًل فــي العــام 2020.

ارتفاع عجزاملوازنة  في السنة املالية 2020/2019

أقــر مجلــس األمــة املوازنــة للســنة املاليــة 2019/ 2020 مــع االحتفــاظ بنفــس 
مســتويات النفقــات االجماليــة كمــا ورد فــي مســودة امليزانيــة بقيمــة اجماليــة 
بلغــت 22.5 مليــار دينــار كويتــي، بزيــادة تقــارب 5٪ عــن ميزانيــة العــام الســابق. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم نشــر التفاصيــل النهائيــة بعــد، إال أن مســودة امليزانيــة 
أظهــرت أن النفقــات الرأســمالية )املرتبطــة باملشــروعات اإلنشــائية ومــا يرتبــط 
ــار  ــد مســتوى 3.3 ملي ــت عن ــف وظل ــل طفي ــا ســوى تعدي ــم يطــرأ عليه ــا( ل به
دينــار، لتمثــل بذلــك نســبة 15٪ مــن النفقــات االجماليــة. إال انــه مت تعديــل 
االيــرادات وخفضهــا عــن القيمــة احملــددة فــي املســودة إلــى 15.8 مليــار دينــار 
علــى خلفيــة تراجــع إيــرادات النفــط ومــع افتــراض ســعر النفــط عنــد 55 دوالراً 
للبرميــل، وقــد يكــون هــذا التعديــل بســبب انخفــاض إنتــاج النفــط املتوقــع علــى 
خلفيــة خفــض األوبــك لإلمــدادات. وتشــير األرقــام إلــى تســجيل عجــز فــي 
امليزانيــة قــدره 6.7 مليــار دينــار كويتــي قبــل خصــم حصــة احتياطــي األجيــال 

القادمــة، أي مــا يــوازي 17٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي. 

الرسم البياني 2:امليزانية املالية
)٪ من الناجت احمللي اإلجمالي(

 

املصدر: وزارة املالية / بنك الكويت الوطني

وغالبــاً مــا تكــون توقعــات عجــز امليزانيــة احلكوميــة متواضعــة للغايــة علــى 
خلفيــة مزيــج مــن االفتراضــات املتحفظــة بالنســبة ألســعار النفــط وانخفــاض 
النفقــات مقارنــة  مبســودة املوازنــة )خاصــة علــى صعيــد اإلنفــاق الرأســمالي(. 
وبنــاًء علــى افتــراض ســعر مزيــج خــام برنــت عنــد مســتوى 65 دوالراً للبرميــل 
واملزيــد مــن ترشــيد النفقــات، فإننــا نتوقــع عجــًزا أقــل بكثيــر بقيمــة 1.2 مليــار 
ــم يتــم  ــار كويتــي، أو 3٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي هــذا العــام. هــذا ول دين
ــا  ــة 2019/2018، إال أنن ــد عــن  احلســاب  اخلتامــي للســنة املالي اإلعــالن بع

نقــدر وجــود فائــض قــدره 0.8 مليــار دينــار كويتــي )2٪ مــن النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي( بنــاًء علــى البيانــات األوليــة لألحــد عشــر شــهراً األولــى مــن العــام. 
إال أن تقديرنــا قــد يكــون متفائــاًل حيــث قــد يتــم زيــادة اإلنفــاق فــي الشــهر 
األخيــر لتســوية بعــض االلتزامــات قبــل إغــالق احلســابات النهائيــة للســنة 

املاليــة.

إسناد املشاريع أقل من التوقعات األولية في الربع الثاني من العام 2019  

تباطــأت وتيــرة إســناد املشــاريع إلــى 377 مليــون دينــار فقــط فــي الربــع الثانــي 
مــن العــام، أقــل مــن قيمــة الربــع األول البالغــة 700 مليــار دينــار فــي والتــي 
كانــت أفضــل مــن التوقعــات. وبالتالــي، بلــغ إجمالــي املشــاريع التــي مت اســنادها 
خــالل النصــف األول مــن العــام 2019 مــا قيمتــه 1.1 مليــار دينــار كويتــي، ممــا 
يشــير إلــى إمكانيــة حتقيــق أداء أفضــل هــذا العــام مقابــل 1.7 مليــار دينــار 
كويتــي خــالل العــام 2018 بالكامــل. وجــاءت مشــاريع قطــاع البنــاء فــي الصــدارة 
خــالل النصــف األول مــن العــام 2019 بإجمالــي بلغــت قيمتــه )523 مليــون دينــار 
كويتــي( وقطــاع النقــل بقيمــة )360 مليــون دينــار كويتــي( وتركــزت معظمهــا فــي 

مشــروعات اإلســكان والطــرق.

مــن جهــة أخــرى، تقــرر إدراج املشــاريع التــي تأخــر  اســنادها إلــى اجنــدة 
اعمــال النصــف الثانــي مــن العــام 2019، مــع اســتهداف مشــاريع كبــرى بقيمــة 
4 مليــارات دينــار كويتــي ليتــم اســنادها خــالل تلــك الفتــرة، والتــي تشــمل عــدداً 
ــة األولــى مــن مشــروع  مــن املشــاريع فــي قطاعــي النقــل والطاقــة، مثــل املرحل
مينــاء مبــارك الكبيــر ومشــروع محطــة الدبدبــة للطاقــة الشمســية ومشــروع كبد 
لتحويــل النفايــات إلــى طاقــة كهربائيــة.  وإذا مت تأخيــر اســناد تلــك املشــاريع 
ــر. واســتناداً  ــف بكثي ــام أضع ــن الع ــي م الرئيســية، ســيكون أداء النصــف الثان
إلــى االجتاهــات التاريخيــة، نتوقــع إســناد املشــاريع بوتيــرة أكثــر حتفًظــا لتبلــغ 
حوالــي 2.5 مليــار دينــار كويتــي فــي العــام 2019 بصفــة عامــة، مبــا سيســجل 

حتســنا عــن مســتويات العــام املاضــي.

القطاع العقاري يسلك اجتاهًا إيجابيًا

الرسم البياني 3 :مبيعات قطاع العقار
)مليون دينار(

     املصدر: وزارة العدل

بلغــت املبيعــات العقاريــة 225 مليــون دينــار كويتــي فــي مايــو، بتراجــع بلغــت 
نســبته 36٪ علــى أســاس شــهري بعــد األداء القــوي لشــهر أبريــل وتراجــع أيضــاً 
بنســبة 25٪ علــى أســاس ســنوي. و يعــزى هــذا التراجــع علــى األرجــح للعوامــل 
املوســمية نظــراً لبــطء وتيــرة الصفقــات فــي شــهر رمضــان املبــارك، حيــث حدث 
معظــم هــذا التراجــع فــي مايــو. كمــا يرجــع تباطــؤ قيمــة املبيعــات أيضــاً إلــى 
انخفــاض عــدد صفقــات العقــار االســتثماري )أي الشــقق( والعقــار الســكني 
علــى أســاس شــهري بنســبة – 46٪ و – 20٪ علــى التوالــي.  مــن جهــة أخــرى، 
ارتفــع نشــاط القطــاع التجــاري بأكثــر مــن ثالثــة أضعــاف علــى أســاس شــهري، 
ــارات  ــع العق ــى بي ــزى إل ــد يع ــا ق ــة فيم ــث ســجل 120 صفق ــأداء قياســي حي ب
التجاريــة الصغيــرة فــي املناطــق اجلديــدة فــي جنــوب الكويــت. ومــا زالــت 
املبيعــات مرتفعــة بنســبة 3٪ علــى أســاس ســنوي حتــى مايــو فــي ظــل االرتفــاع 
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القــوي فــي مبيعــات الوحــدات الســكنية، إال أن مبيعــات الشــقق انخفضــت بعــد 
ــة مــن  النمــو القــوي الــذي شــهده العــام 2018. ونــرى أن الســوق يشــهد مرحل

االســتقرار بصفــة عامــة فــي الوقــت احلالــي.

وشــهدت األســعار منــواً فــي شــهر مايــو علــى أســاس شــهري، باســتثناء أســعار 
ــا بالنســبة  ــاً بنســبة 0.6٪. أم ــي شــهدت انخفاضــاً طفيف ــازل الســكنية الت املن
لــألداء علــى أســاس ســنوي، فقــد ارتفعــت األســعار فــي معظــم قطاعــات الســوق، 
ــى أســاس  ــازل الســكنية بنســبة 7٪ عل ــت أســعار املن ــال ارتفع ــى ســبيل املث فعل
ســنوي علــى الرغــم مــن االنخفــاض الشــهري الــذي ســجلته فــي مايــو. أما أســعار 
الشــقق فكانــت هــي االســتثناء امللحــوظ، حيــث تراجعــت األســعار بنســبة ٪1.3 
علــى أســاس ســنوي فــي مايــو. ويؤكــد هــذا األداء وجهــة نظرنــا الســابقة بــأن 
ســوق العقــارات يبــدو أنــه يتمتــع بوضــع عــام جيــد إال ان قطــاع االســتثمار 
مــا يــزال ضعيفــا وذلــك فــي ظــل زيــادة العــرض وضعــف الطلــب نســبياً بســبب 
الشــواغر املســتمرة، كمــا شــهدت اإليجــارات الســكنية  التــي يتــم تضمينهــا 

كعنصــر مــن عناصــر مؤشــر أســعار املســتهلك انخفاضــاً طفيفــا مؤخــراً.

ارتفاع منو اإلنفاق االستهالكي في الربع الثاني من العام

بعــد تراجــع منــو اإلنفــاق االســتهالكي خــالل الربــع األول مــن العــام 2019، 
يبــدو انــه قــد شــهد حتســناً فــي الربــع الثانــي مــن العــام، وإن كان مبعــدل 
معتــدل. ووفقــاً ملؤشــر بنــك الكويــت الوطنــي لإلنفــاق االســتهالكي، ارتفــع 
اإلنفــاق االســتهالكي بنســبة 1.9٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثانــي مــن 
العــام احلالــي،   مقارنــة بارتفــاع بلغــت نســبته 1.4٪ فــي الربــع األول مــن 
العــام 2019، حيــث واصــل االنفــاق فــي  قطــاع اخلدمــات منــوه بثبــات وصــوالً 
إلــى نســبة 5.8٪، وتزايــدت مشــتريات الســلع املعمــرة بنســبة 1.9٪ مقابــل 
0.4٪ فــي الربــع الســابق. إال انــه علــى الرغــم مــن ذلــك، واصلــت الســلع غيــر 
املعمــرة تراجعهــا، حيــث شــهدت تراجعــاً حــاداً بنســبة 7.0٪ مقابــل تراجــع 
بنســبة 5.7٪ فــي الربــع الســابق، حيــث ظلــت مبيعــات املالبــس ومســتحضرات 

التجميــل ومبيعــات املتاجــر العامــة ضعيفــة.

الرسم البياني 4: مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي

المصدر: بنك الكويت الوطني

وتتوافــق تلــك األرقــام مــع االجتاهــات العامــة لبيانــات نقــاط البيــع وأجهــزة 
ــى  ــى أدن ــث تباطــأ النمــو إل ــك املركــزي، حي ــي الصــادرة عــن البن الســحب اآلل
مســتوياته منــذ أكثــر مــن عامــن وســجل منــواً بنســبة 4٪ علــى أســاس ســنوي 
فــي الربــع األول مــن العــام 2019. واســتناًدا إلــى مؤشــر بنــك الكويــت الوطنــي، 
ــي مــن العــام. حيــث  ــع الثان ــات الرب ــد إصــدار بيان قــد نشــهد بعــض النمــو عن
نتوقــع أن يســتقر منــو اإلنفــاق أو يتحســن بشــكل طفيــف فــي النصــف الثانــي 
مــن العــام 2019 فــي ظــل اســتقرار منــاخ االقتصــاد الكلــي، واســتقرار أســعار 
النفــط فــي حــدود تتــراوح مــا بــن 60 و 70 دوالراً للبرميــل، مــا يدفــع نحــو 
ــة التوســعية )مبــا فــي  ــة احلكومي ــك اســتمرار امليزاني ــات، وكذل حتســن املعنوي
ذلــك األجــور واملرتبــات( ومنــو معــدالت التوظيــف مبعــدل جيــد. ومــن جهــة 
أخــرى، ســاهم قــرار البنــك املركــزي بتخفيــف القيــود املفروضــة علــى القــروض 

ــي  ــار كويت ــى 25،000 دين ــروض االســتهالكية إل ــع ســقف الق االســتهالكية )رف
حاليــاً مقابــل 15،000 دينــار كويتــي ســابقاً( فــي ديســمبر املاضــي فــي ارتفــاع 
ملحــوظ فــي قيمــة  هــذه القــروض وذلــك علــى الرغــم مــن ضعــف حجمهــا 

بالنظــر ملســتوى اإلنفــاق االســتهالكي بصفــة عامــة.

معدالت التضخم ما زالت منخفضة  

ارتفــع مؤشــر الرقــم القياســي ألســعار املســتهلكن 0.8٪ علــى أســاس ســنوي 
فــي مايــو مقابــل 0.7٪ فــي أبريــل. ويعــزى هــذا االرتفــاع بصفــة رئيســية الرتفــاع 
معــدالت تضخــم املــواد الغذائيــة )1.0٪ مقابــل 0.8٪ فــي أبريــل( واســتمرار 
االنكمــاش فــي قطــاع اإلســكان )-0.5٪ مقابــل -0.6٪ فــي أبريــل( وذلــك علــى 
خلفية ارتفاع تكاليف الصيانة، إال ان تأثير ارتفاع التضخم في قطاع االتصاالت 
كان لــه التأثيــر األكبــر. هــذا ولم يتغير مســتوى التضخم األساســي، الذي يســتثني 
املــواد الغذائيــة والســكن، حيــث اســتقر عنــد معــدل 1.6٪. ويرجــع ارتفــاع أســعار 
مؤشــر قطــاع املــواد الغذائيــة واملشــروبات إلــى ارتفــاع أســعار املأكــوالت البحريــة 
ــى  ــى األرجــح إل ــك عل ــاع، ويرجــع ذل ــي هــذا االرتف ــة( ف ــر املدعوم واللحــوم )غي
ارتفــاع الطلــب خــالل شــهر رمضــان الكــرمي الــذي جــاء فــي أغلــب أيام شــهر مايو.

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

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي / بنك الكويت الوطني

ــد  ــي بع ــام احلال ــى اآلن خــالل الع ــف حت ــدل التضخــم بشــكل طفي ــع مع وارتف
أن أنهــي العــام 2018 عنــد مســتوى 0.4٪ إال انــه مــا يــزال عنــد مســتويات 
منخفضــة للغايــة. كمــا أن معظــم االرتفــاع األخيــر يعكــس التأثيــرات األساســية 
بعــد انخفــاض األســعار قبــل عــام. وبالتالــي، فإننــا نتوقــع أن يشــهد التضخــم 
ارتفاعــاً متواضعــاً بصفــة عامــة خــالل العــام احلالــي، ليبلــغ فــي املتوســط ٪1 
ــل 0.6٪ فــي العــام 2018، ومــن املمكــن ان نشــهد ايضــاً تراجــع مبؤشــر  مقاب
قطــاع اإلســكان بانكمــاش تبلــغ نســبته -1٪ فــي ضــوء اإلشــارات األخيــرة 
الدالــة علــى اســتمرار تراجــع اإليجــارات الســكنية. وقــد يصــل معــدل التضخــم 
ــام املاضــي، مبــا  ــي الع ــل 1.9٪ ف ــل مقاب ــى 2٪ أو أق ــام إل األساســي هــذا الع
يعكــس تزايــد النمــو االقتصــادي مبعــدالت معتدلــة وقــوة الدينــار الكويتــي مقابل 
عمــالت الشــركاء التجاريــن للكويــت، وعــدم تطبيــق ضرائــب جديــدة )مثــل 
ــور املســتبعد  ــن األم ــة( وهــو م ــة االنتقائي ــة أو الضريب ــة املضاف ــة القيم ضريب

حتقيقهــا، وكذلــك ضعــف احتماليــة خفــض الدعــوم خــالل العــام احلالــي.

االئتمان يواصل تعافيه تدريجيًا  

واصــل منــو االئتمــان التعافــي التدريجــي الــذي شــهده منــذ أواخــر العــام 2018، 
ــي  ــى أســاس ســنوي ف ــت نســبتها 6٪ عل ــرة أســرع بلغ ــث ســجل منــواً بوتي حي
مايــو مقابــل 5 ٪ فــي أبريــل و5.2٪ فــي مــارس، ليســجل أعلــى وتيــرة منــو منــذ 
ــكل مــن الشــركات  ــراض ل ــادة اإلق ــاً بزي ــة أعــوام. وجــاء التحســن مدعوم ثالث
ــى  ــراض للشــركات أعل ــدالت منــو اإلق ــت مع ــر، بلغ ــع األم ــي واق ــراد. وف واألف
ــو بدعــم مــن  ــي شــهر ماي ــى 6.5٪ ف ــة أعــوام وصــوالً إل ــذ ثالث مســتوياتها من
ــارات )+ 7.5٪( والصناعــة )+ 5.9٪(، فــي حــن  منــو اإلقــراض لقطــاع العق
ظلــت التســهيالت الشــخصية )باســتثناء القــروض املمنوحــة لشــراء األوراق 
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ــى الرغــم  ــك عل ــت نســبته 5.6٪، وذل ــو بلغ ــة بنم ــد مســتويات ثابت ــة( عن املالي
مــن تباطــؤ قــروض اإلســكان )4.3٪(. أمــا علــى صعيــد القــروض االســتهالكية، 
فقــد واصلــت منوهــا علــى خلفيــة االســتفادة مــن قــرار بنــك الكويــت املركــزي 
الصــادر فــي ديســمبر املاضــي بخصــوص احلــد مــن قيــود اإلقــراض، حيــث 
متكــن مــن تســجيل منــو بلغــت نســبته 14.2٪ فــي مايــو. ونتوقــع أن يصــل 
ــى أســاس ســنوي  ــي 5٪ عل ــى حوال ــي منــو االئتمــان فــي العــام 2019 إل إجمال
بدعــم مــن اســتقرار بيئــة االقتصــاد الكلــي والنمــو امللحــوظ فــي اســناد املشــاريع 

التنمويــة وســوق العمــل.

الرسم البياني 6: االئتمان املصرفي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي 

فــي ذات الوقــت، منــت الودائــع فــي مايــو وان كان مــا مبعــدل ضعيــف بلــغ 
1.5٪ علــى أســاس ســنوي مقابــل 1.3٪ فــي أبريــل. ويعــزى هــذا االرتفــاع لنمــو 
الودائــع احلكوميــة، فــي حــن تباطــأ منــو الودائــع اخلاصــة إلــى 0.1 ٪ فقــط 

مقابــل 2.2٪ فــي أبريــل.

فائض احلساب اجلاري يتضاعف في العام 2018

ــام 2018، حيــث ســجل فائضــاً للســنة  تعــزز وضــع احلســاب اجلــاري فــي الع
الثانيــة علــى التوالــي منــذ العــام 2016 و هــو أول عجــز منــذ أكثــر مــن خمســة 
وعشــرين عامــاً. وارتفــع الفائــض فــي العــام 2018 إلــى 6.2 مليــار دينــار كويتــي 
ــر مــن ضعــف الرقــم املســجل  ــي(، أي أكث ــي اإلجمال ــاجت احملل )14.8٪ مــن الن
النــاجت احمللــي  البالــغ 2.9 مليــار دينــار كويتــي )8٪ مــن  العــام 2017  فــي 
اإلجمالــي(. ويعــزى ذلــك فــي املقــام األول إلــى ارتفــاع إيــرادات تصديــر النفــط 
ــار  ــار دين بنســبة 31٪ بفضــل ارتفــاع األســعار وتســجيل دخــل بقيمــة 6.4 ملي
كويتــي مــن االســتثمارات األجنبيــة. ويعكــس هــذا األخيــر عائــدات االســتثمارات 
احلكوميــة فــي اخلــارج بصفــة رئيســية. كمــا كان منــو الــواردات الســلعية معتــدالً 
وبلغــت نســبته 6٪ مبــا يعكــس منــواً ضعيفــاً )إلــى حــد مــا( مــن جهــة  القطــاع 

غيــر النفطــي بصفــة عامــة خــالل العــام املاضــي.

ومــن جهــة أخــرى، شــهد احلســاب املالــي والرأســمالي مليــزان املدفوعــات ارتفــاع 
ــار  ــار دين ــار كويتــي مقابــل 5.4 ملي ــار دين خــروج رؤؤس االمــوال إلــى 7.5 ملي
كويتــي فــي العــام 2017. وبلغــت تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر 104 
ــي  ــد ثان ــا يع ــي( فيم ــي اإلجمال ــاجت احملل ــن الن ــي )0.3٪ م ــار كويت ــن دين مالي
أقــل مســتوى منــذ عشــرة أعــوام. إال ن صافــي االســتثمار فــي محفظــة األوراق 
املاليــة قــد ارتفــع إلــى 726 مليــون دينــار كويتــي بدفــع مــن قيــام املواطنــن 
بشــراء  األجانــب  املســتثمرين  وقيــام  األجنبيــة  ســنداتهم  ببيــع  الكويتيــن 
الســندات واألســهم الكويتيــة علــى خلفيــة ادراج الســوق الكويتــي ضمــن مؤشــر 

فوتســي راســل لألســواق الناشــئة.

الرسم البياني 7: احلساب اجلاري وأسعار النفط

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي 

تفــوق بورصــة الكويــت علــى البورصــات اخلليجيــة فــي الربــع الثانــي مــن العــام 
2019

ارتفــع املؤشــر العــام لبورصــة الكويــت بنســبة 1.9٪ علــى أســاس شــهري فــي 
يونيــو، مبعــدل منــو أقــل بشــكل طفيــف مــن أداء مؤشــر مورغــان ســتانلي 
اخلليجــي )2.1٪( الــذي ســاهمت بورصــات الســعودية وقطــر فــي حتســن 
أدائــه خــالل الشــهر. كمــا ارتفعــت معــدالت الســيولة نســبياً، حيــث بلــغ متوســط 
قيمــة األســهم املتداولــة علــى أســاس يومــي 38 مليــون دينــار كويتــي. وجــاء 
ــوك فــي الصــدارة بنمــو بلغــت نســبته ٪12  قطاعــي الســلع االســتهالكية والبن
ــد  ــة، فق ــات األجنبي ــي التدفق ــة صاف ــا مــن جه ــى أســاس شــهري. ام و 3٪ عل
تراجعــت فــي يونيــو مقارنــة باملســتوى االســتثنائي الــذي بلغــت فــي مــارس 
بقيمــة 141 مليــون دينــار، إال انــه ظــل فــي حــدود مقبولــة نســبياً، حيــث بلــغ 35 
مليــون دينــار. وبالنســبة للربــع الثانــي ككل، كان أداء ســوق الكويــت قويــاً مقارنــة 

ــة. ــل 0.5٪ للبورصــات اخلليجي ــع بنســبة 3.8٪ مقاب ــث ارتف ــه، حي بأقران

وســاهم فــي تعزيــز املعنويــات اإليجابيــة خــالل العــام احلالــي عمليــات إعــادة 
تصنيــف الــوزن الترجيحــي لألســهم ضمــن مؤشــر فوتســي راســل فــي مــارس 
ــى جانــب توقــع إعــالن  ــدة، إل ــة جي ــج مالي ــق نتائ وإعــالن الشــركات عــن حتقي
اإلعــالن  إدراج الســوق ضمــن مؤشــر مورغــان ســتانلي، والــذي مت رســمياً 
عنــه فــي 25 يونيــو، وســيتم تطبيقــه بــدءاً مــن مايــو 2020 مبجــرد اصــدار 
تأكيــداً بذلــك فــي ديســمبر. ومــن املتوقــع أن تســاهم تلــك اخلطــوة فــي تدفــق 
اســتثمارات صناديــق غيــر نشــطة إضافيــة فــي حــدود 2.3 إلــى 2.8 مليــار 
دوالر، باإلضافــة إلــى تدفقــات اســتثمارات صناديــق نشــطة مبســتويات كبيــرة. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب أال نغفــل ان األســواق اإلقليميــة تواجــه العديــد 
مــن املخاطــر الســلبية، حيــث شــهدنا بالفعــل تباطــؤاً ملحوظــاً فــي أداء الربــع 
الثانــي مقابــل الربــع األول فــي ظــل تصاعــد التوتــرات الجيوسياســية، وتعــر 

ــي. ــو العامل ــة، وتراجــع أســعار النفــط وتباطــؤ النم ــات التجاري املحادث

آفاق النمو االقتصادي للعام 2019

سيســاهم ضعــف أداء قطــاع النفــط فــي احلــد مــن منــو النــاجت احمللــي اإلجمالي 
خــالل العــام احلالــي وميكــن أن ميتــد ذلــك فــي العــام املقبــل ايضــاً فــي ضــوء 
ــى مــارس 2020 ورمبــا  ــاج حت ــة خفــض االنت ــد األوبــك وحلفائهــا التفاقي متدي
لفتــرة أطــول مــن ذلــك. ويقــدر أن يتــراوح النمــو غيــر النفطــي فــي حــدود ٪2.5 
بدعــم مــن السياســات النقديــة املواتيــة وزيــادة النفقــات العامــة كمــا تشــير 
مســودة املوازنــة. هــذا ويقــع متويــل عجــز امليزانيــة بشــكل أساســي علــى عاتــق 
مــوارد صنــدوق االحتياطــي العــام فــي ظــل غيــاب إقــرار مشــروع قانــون الديــن 
العــام اجلديــد. ويتطلــب هــذا الوضــع اعتمــاد تدابيــر ماليــة وهيكليــة لتوســيع 
قاعــدة اإليــرادات )ضريبــة القيمــة املضافــة والضرائــب االنتقائيــة(، وخفــض 
الدعــم، وحتفيــز أنشــطة القطــاع اخلــاص مبــا فــي ذلــك خلــق بيئــة اســتثمارية 
داعمــة مــن خــالل حتســن ســهولة ممارســة األعمــال التجاريــة واحلــد مــن 

القيــود التــي تواجــه االســتثمار األجنبــي املباشــر.
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات

20122013201420152016 201720182019

)مليار دينار(
48.749.446.334.533.136.341.540.5الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.716.316.221.319.2النفطي
21.422.423.223.923.924.625.426.3غير النفطي

)نسبة التغّير(
1.81.0-6.61.10.50.62.93.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

-1.20.5-3.97.2-1.7-2.1-10.31.8النفطي
3.44.24.80.41.62.22.52.5غير النفطي

...4.68.16.18.52.93.14.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
...7.7103.41.73.63.83.9عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.50.61.0التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.63.03.12.41.10.41.5التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

-2.03.0-9.0-13.9-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(
65.764.453.939.539.644.149.347.9اإليرادات
61.559.348.635.035.439.444.942.4النفطية

4.25.15.24.54.34.74.45.6غير النفطية
39.638.346.352.953.653.147.350.9املصروفات

16.416.113.54.04.04.44.94.8حتويالت صندوق األجيال القادمة
-7.8-3.0-13.4-17.9-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(

5.97.08.512.413.413.011.511.9الدخل االستثماري*

3.23.13.44.619.620.014.812.7الدين العام

8.014.88.0-45.540.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

54.851.847.724.417.821.529.824.7ميزان السلع
68.766.564.247.542.546.252.649.4 الصادرات
13.914.716.623.224.724.722.824.8 الواردات

-20.0-17.7-16.9-18.3-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.38.09.611.111.715.713.514.7صافي الدخل االستثماري

-11.4-10.8-12.3-15.8-14.5-12.7-11.0-9.6حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

...0.2800.2840.2850.3010.3020.3030.302سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
...2.002.002.002.252.502.753.00سعر فائدة البنك املركزي

109105954839516963سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.742.71إنتاج 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
2018 

يناير
2019

فبراير
2019

مارس
2019

أبريل
2019

مايو 
2019

يونيو 
2019

...35.436.937.037.137.437.237.6االئتمان
...3.14.35.05.35.25.06.0النمو )٪النمو السنوي(

...37.138.638.638.738.938.838.2عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
...3.84.05.24.75.02.60.6النمو )٪النمو السنوي(

...1.10.40.40.60.80.70.8التضخم )٪النمو السنوي(
...2.61.71.72.01.71.61.6باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

...171470245284260353225املبيعات العقارية )مليون دينار(
...56.153.755.645.237.937.7-6.9النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
...152156158159161160159املنازل السكنية

...174176178176172170175األراضي السكنية
...181194192190187190194املباني االستثمارية

.........110110103180103ثقة املستهلك )مؤشر(

6157586467717063سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

48305080520652325618563057265832البورصة - املؤشر الوزني
2.50.57.40.21.71.9-0.6...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 األول 
2018

الربع التاني
2018

الربع الثالث
2018

الربع التاني
2018

الربع األول
2019

0.62.91.72.6-0.5-1.74.04.3منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
3.32.01.3-0.1-0.1-0.92.25.8النفطي

1.52.31.54.1-0.32.71.60.9غير النفطي

2.12.32.62.73.03.02.92.9إنفاق أجهزة نقاط البيع
10.09.111.415.816.614.110.97.8النمو )٪النمو السنوي(

...0.61.21.92.70.91.6-0.1ميزان احلساب اجلاري
...3.64.14.75.76.26.05.4الصادرات
...2.12.12.42.32.42.52.3الواردات

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