
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

أسعار النفط تتراجع في الربع الثالث على خلفية المخاوف العالمية والكويت تتقدم 

 في مؤشر التنافسية العالمي

T: (965) 2259 5500,  econ@nbk.com, © 2019 NBK                                                             www.nbk.com 

 أبرز النقاط    

  مليون برميل يومياً بنهاية  6622إنتاج النفط الكويتي يتراجع لمستويات أدنى من حصص خفض اإلنتاج وفقاً التفاق األوبك وحلفائها، ويصل إلى

 .الربع الثالث بالتزامن مع تراجع أسعار النفط

  مما يؤثر على 6802في المتوسط على أساس سنوي في النصف األول من العام  %860األرقام األولية تشير لبلوغ نمو القطاع غير النفطي ،

 .%662توقعاتنا للعام بأكمله البالغة 

 ممارسة أنشطة األعمال ةلوسه، وكذلك بعض المؤشرات المتعلقة بعلى مؤشر التنافسية العالمية هاالكويت تحسن مركز. 

  مما يعزز التوقعات المستقبلية للقطاع 6802سنوي في النصف األول من العام على أساس  %763استقرار معدالت التوظيف عند مستوى ،

 .االستهالكي

  سبتمبرعلى أساس سنوي في  %063عند مستوى  ولكن يبقى معتدالشهراً،  66 خاللالتضخم يصل إلى أعلى مستوياته المسجلة 

  للقروض الشخصية، واإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغيرعلى أساس سنوي في أغسطس في ظل النمو القوي  %662نمو االئتمان بنسبة. 

 الموجز االقتصادي
2680 أكتوبر I  67 إدارة البحوث االقتصادية  

 الثالثالربع  - اقتصاد الكويت
 

شهد الربع الثالث من العام الجاري تصاعد حالة عدم اليقين حول توقعات النمو 

العالمي، ال سيما على خلفية استمرار الحرب التجارية األمريكية الصينية مما 

أدى إلى قيام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعات النمو العالمي للعام الحالي 

. وكان %768الية العالمية عند مستوى وخفضه إلى أدنى مستوياته منذ األزمة الم

التأثير المباشر على الكويت حتى اآلن مقتصراً في األغلب على سعر النفط، الذي 

، وإن كان مازال يشهد المزيد من 6802انخفض في الربع الثالث من العام 

استمرار تقليص إنتاج النفط إلى مستويات أقل من المتوقع  لذلك، فإنالتقلبات. 

خفض توقعاتنا للنمو في عامي يدفعنا إلى قد  ،عات أسعار النفطوخفض توق

. كما أدت مخاوف تباطؤ النمو أيضاً إلى دفع البنوك المركزية 6802-6868

الرئيسية لالتجاه نحو تبني سياسات نقدية تيسيريه، إال أن أسعار الفائدة في الكويت 

 الموازنة ما بين تعزيز لم يطرأ عليها أي تغير نظراً التجاه البنك المركزي إلى

 النمو والحفاظ على جاذبية الدينار.

 السعودية المنشأت النفطيةأسعار النفط تتراجع رغم الهجوم على 

شهدت أسعار النفط تقلبات شديدة خالل الربع الثالث على خلفية مزيج من العوامل 

جع التي تتضمن استمرار الحرب التجارية وتخمة االمدادات، مما أدى إلى ترا

، إال أنه دوالراً للبرميل في منتصف أغسطس 20سعر خام التصدير الكويتي إلى 

دوالر في منتصف سبتمبر في أعقاب الهجوم على  20متخطياً حاجز  عاد وارتفع

 28أن األسعار تراجعت الحقاً إلى حوالي  غيرالبنية التحتية للنفط السعودي. 

لسريعة لإلنتاج السعودي وزيادة دوالراً في أوائل شهر أكتوبر بسبب العودة ا

المخاوف حول النمو العالمي بما في ذلك تباطؤ نمو االقتصاد الصيني. وفي 

في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع  %0المتوسط، تراجعت األسعار بنسبة 

 الثاني.

ومن جهة أخرى، تواصل منظمة األوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين تخطي 

لتزام بخفض الحصص المستهدفة بهدف دعم األسعار، والتي من مستوى اال

. كما يعزى ذلك جزئياً إلى االنخفاض 6868المقرر مراجعتها  بنهاية مارس 

المؤقت في اإلنتاج السعودي في سبتمبر. وقد بلغ إنتاج الكويت من النفط الخام 

خفض  صمليون برميل يومياً في سبتمبر ليصل بذلك معدل التزامها بحص 6622

 02888مقارنة باالستقطاع المستهدف من مستويات إنتاجها ) %032اإلنتاج إلى 

برميل يومياً( ومتخطية بذلك معدالت التزامها في وقت سابق من العام الحالي. 

ووفقاً لتوقعات السيناريو األساسي التي خلصنا إليها، نتوقع ارتفاع إنتاج الكويت 

مليون  6630م المقبل لتعود مستويات االنتاج إلى من النفط تدريجياً بدءاً من العا

تزامناً مع حصص خفض اإلنتاج  6868برميل يومياً في النصف الثاني من العام 

المقررة والتي من المتوقع ان يتم تمديدها في ظل استمرار المخاوف بشأن ضعف 

 رالطلب وتباطؤ االقتصاد العالمي. هذا ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ متوسط سع

دوالراً للبرميل لخام  20دوالراً للبرميل في العام المقبل ) 28مزيج خام برنت 

دوالراً للبرميل لخام التصدير  27دوالراً للبرميل ) 26التصدير الكويتي( مقابل 

 .6802الكويتي( في العام 

 إنتاج النفط الخام: 1الرسم البياني 

 (مليون برميل يوميا(

 

 المصدرة للنفطمنظمة الدول المصدر: 

 

 مراجعة توقعات النمو على خلفية انخفاض إنتاج النفط

 اً ضعف إنتاج النفط، نتوقع أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي النفطي تباطؤ ظل

، أي بتراجع أكبر مقارنة بتوقعاتنا السابقة بتباطؤ 6802في العام  %662-بنسبة 

. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي في %862تصل نسبته إلى 

نتيجة ارتفاع هامشي من جانب إنتاج الغاز والنفط  %668العام المقبل بنسبة 
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ور الجديدة. وفي ذات الوقت، أظهرت المكرر على خلفية بداية إنتاج مصفاة الز

على أساس  %860البيانات الفصلية األولية بلوغ متوسط النمو غير النفطي نسبة 

. وفي حالة لم يطرأ عليها أي مراجعة، 6802سنوي في النصف األول من العام 

في العام  %662سيصعب الوصول إلى توقعاتنا لنمو القطاع غير النفطي بنسبة 

وقعاتنا لنمو القطاع غير النفطي إلى مزيج من السياسة المالية . وترجع ت6802

التوسعية وقوة القطاع االستهالكي المدعوم بنمو قوي لسوق العمل. وقد أدى 

استمرار تباطؤ النمو العالمي إلى خفض توقعاتنا لنمو القطاع غير النفطي للعام 

، على أن تؤدي تلك %6632مقارنة بتوقعاتنا السابقة البالغة  % 662المقبل إلى 

 %8التغييرات إلى توقعنا تسجيل نمو الناتج المحلي االجمالي لمعدل نمو بنسبة 

 .6868في العام  %667للعام الحالي وبنسبة 

 تقدم الكويت على مؤشر "التنافسية" العالمي

في الوقت الذي تظل فيه توقعات النمو على المدى القريب متواضعة، هناك بعض 

ابية على صعيد اإلصالحات الهيكلية وهو ما عكسه اإلصدار األخير االنباء اإليج

لتقريرين عالميين من اهم التقارير المؤثرة لقياس بيئة أنشطة األعمال. حيث 

دولة( على مؤشر  060)من أصل  62قفزت الكويت ثمانية مراكز إلى الترتيب 

ات صالحالتنافسية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي وذلك بفضل اإل

الكبرى على مستوى عدد من المؤشرات الفرعية من ضمنها تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، والرعاية الصحية والبيئة التشغيلية وسوق العمل. وعلى خلفية هذا 

التصنيف، تفوقت الكويت على ترتيب سلطنة عمان، حيث جاءت خلف البحرين 

الخليجي. وتصدرت الكويت مباشرة على مستوى تصنيف دول مجلس التعاون 

المرتبة األولى على مستوى العالم من حيث "استقرار االقتصاد الكلي" بفضل 

 انخفاض معدل التضخم وديناميكية الديون السيادية الجيدة.

 تصنيفات القدرة التنافسية العالمية: 2الرسم البياني 

 

 

 6802تقرير التنافسية للمنتدى االقتصادي العالمي : المصدر
 

دولة "األكثر  68ومن جهة أخرى، صنف البنك الدولي الكويت ضمن قائمة أفضل 

تحسناً" في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال السنوي الذي سيصدر قريباً، 

بما يعكس اإلصالحات التي تم تطبيقها في مجاالت عديدة من ضمنها إجراءات 

بر الحدود. وقد ساهمت بدء النشاط التجاري والحصول على الكهرباء والتجارة ع

تلك التطورات في تحسين مناح االستثمار وتحسين بيئة األعمال في إطار تحقيق 

 .  6872رؤية كويت جديدة 

تسجيل فائض مالي صغير خالل الخمسة أشهر األولى من السنة المالية 

2112/2121 

ا يعادل مليار دينار كويتي، أي م 866سجلت الحكومة فائضا مالياً متواضعاً بقيمة 

من الناتج المحلي اإلجمالي خالل األشهر الخمسة األولى من السنة  %0حوالي 

)حتى أغسطس(. فيما يتحول ذلك الفائض لعجز بعد  6802/6868المالية 

مليار  862استقطاع حصة صندوق األجيال المستقبلية، ليصل حجم العجز إلى 

سبة انخفاض اإليرادات بن دينار كويتي. وقد تم تسجيل هذا الفائض على الرغم من

ويأتي  –معظمها عائدات نفطية  -مليار دينار  366على أساس سنوي إلى  07%

ذلك التراجع في ظل انخفاض أسعار النفط وتقليص اإلنتاج النفطي خالل تلك 

مليار دينار على خلفية  360إلى  %60الفترة. وفي المقابل، ارتفعت النفقات بنسبة 

بما في ذلك األجور واإلعانات والتحويالت  %62ة بنسبة زيادة النفقات الجاري

 إلى صندوق الضمان االجتماعي.

لى مدار ما سيحدث عب ال يمكن االعتماد عليها كليا للتنبؤن تلك األرقام األولية أإال 

العام بأكمله وذلك بسبب عدم اليقين بشأن أسعار النفط والميل إلى تسارع وتيرة 

هر األخيرة من العام. كما ان نمو معدالت االنفاق في السنة اإلنفاق بقوة خالل األش

يشهد زيادات ملحوظة حتى اآلن نظراً للضعف غير  6802/6868المالية 

االعتيادي لألداء في بداية العام الماضي وهو األمر الذي تم تعويضه الحقاً بنهاية 

ات سديد متأخرالعام. ومن األمور التي تزيد من تعقيد تلك التوقعات، إمكانية ت

لنفقات العامة خالل العام ا أُضيفت إلى مليار دينار كويتي ، علما أن060حكومية 

 الماضي وقد يتكرر نفس األمر خالل العام المالي الحالي على األرجح.  

واستناداً إلى افتراضاتنا، والتي تتضمن افتراض سعر خام التصدير الكويتي بقيمة 

مالية ككل، والحفاظ على النفقات عند مستوى مرتفع دوالراً للبرميل للسنة ال 26

نظراً لتزايد تسديد المتأخرات المستحقة، نتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 

، مقابل 6802/6868من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية  %0حوالي 

ار مليارات دين 2خالل العام الماضي. وهو ما يعني تسجيل عجز بقيمة  760%

. بعد االستقطاعات من الناتج المحلي اإلجمالي %07كويتي ما يعادل حوالي 

من صندوق االحتياطي العام في ظل عدم  هذا العجز سيتم تمويل وعلى األرجح

إقرار قانون الدين العام الجديد. وتستثني تلك األرقام عائدات االستثمارات 

من الناتج المحلي  %08الحكومية في الخارج، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 

 اإلجمالي سنوياً.

 رصيد الميزانية المالية: 3الرسم البياني 

 )اإلجماليمن الناتج المحلي  ٪(

 

 وزارة الماليةالمصدر: 
 

 2112تسارع وتيرة إسناد المشاريع بالربع الثالث يزيد التفاؤل بنموها للعام 

 (MEED)مجلة ميد االقتصاديةللبيانات التي تمت مراجعتها والصادرة من  وفًقا

مليون دينار كويتي في الربع الثالث  778فقد ارتفعت وتيرة اسناد المشاريع إلى 

مليون دينار كويتي في الربع الثاني، كان معظمها  638مقابل  6802من العام 

مليون دينار كويتي(. ليبلغ بذلك إجمالي قيمة  688ضمن قطاعي الطاقة والمياه )

مليون دينار كويتي فيما يعد  338خه اسناد المشاريع منذ بداية العام حتى تاري

أقل من التوقعات، ويرجع ذلك إلى استمرار تأجيل ترسية بعض المشاريع الكبرى 

إلى فترات مستقبلية. حيث من المخطط مبدئياً اسناد مشاريع بقيمة تقارب حوالي 

بما في ذلك مشروع كبد لمعالجة النفايات الصلبة  -مليار دينار كويتي  062

. ولكن استناًدا 6802ن دينار كويتي( خالل الربع الرابع من العام مليو 626)

25

29

36

45 46

53

27
30

39

50

54

47

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

االمارات قطر السعودية البحرين الكويت عمان

2019 2018

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

05/06 07/08 09/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20

عجز في الميزانية المالية

قادمةبعد تحويل مستحقات الصندوق االحتياطي لألجيال ال

توقعات 
البنك 

الوطني



 
  
 
 

 
 
 

 

 T: (965) 2259 5500, econ@nbk.com, © 2019 NBK                                                             www.nbk.com 
 

إلى االتجاهات التي شهدناها في الفترات السابقة، أصبح لدينا تقدير متحفظ ألن 

مليار دينار  6تصل قيمة المشاريع التي سوف يتم إسنادها هذا العام إلى حوالي 

والتي  6800يمة االجمالية للعام كويتي تقريباً فيما يعد تحسناً متواضعاً يفوق الق

 مليار دينار كويتي في ظل المزيد من التأجيالت والتأخيرات المحتملة. 063بلغت 

أما بالنسبة للعام المقبل، من المتوقع إسناد مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة 

والكيماويات والبناء. وتشمل المشاريع الرئيسية المخطط لها مشروع محطة 

مليون دينار كويتي( ومحطة الخيران لتوليد الطاقة  728قة الشمسية )الدبدبة للطا

مليون دينار كويتي( المخطط إسنادها في الربع  662الكهربائية وتقطير المياه )

والربع الثاني على التوالي. كما يتوقع طرح مشروع  6868األول من العام 

مليارات  7قيمته  مجمع الزور للبتروكيماويات الذي طال انتظاره والذي تبلغ

،  (MEED) . ووفقاً لمجلة ميد6868دينار كويتي في الربع الرابع من العام 

إلى نحو أكثر  6868يصل إجمالي قيمة المشروعات المتوقع إسنادها في العام 

مليارات دينار كويتي وان كنا نعتقد أن هذا الرقم متفائل ومن غير المرجح  2من 

 أن يتحقق.

 2112قارية في الربع الثالث من العام تحسن المبيعات الع

ماليين دينار كويتي  783انتعشت قيمة المبيعات العقارية في سبتمبر لتصل إلى 

على أساس سنوي، متخطية بذلك أكثر من ضعف المبيعات  %27بزيادة قدرها 

المسجلة في أغسطس، والتي عانت من ضعف موسمي. ويعزى ارتفاع المبيعات 

إلى زخم القطاعين السكني واالستثماري، حيث ارتفع عدد  العقارية في سبتمبر

على أساس شهري في كال القطاعين على  %32و %02الصفقات بنسبة 

التوالي. وبالنظر إلى بيانات الربع الثالث بصفة عامة، نجد أن إجمالي المبيعات 

مليون دينار كويتي، بتراجع هامشي عن الربع المماثل من  062العقارية قد بلغ 

مليون دينار كويتي( وذلك على الرغم من ارتفاع عدد  076العام الماضي )

 الصفقات وهو ما يرجع على األرجح إلى انخفاض أسعار القطاع االستثماري.

 مبيعات العقارات: 4 الرسم البياني

 )مليون دينار(

 

 وزارة العدلالمصدر: 
 

ومن جهة أخرى، تباينت اتجاهات األسعار. حيث استقرت أسعار القطاع السكني 

 % 2لقطع األراضي و %02في أغسطس وحافظت على مكاسب سنوية قوية )

للمنازل السكنية(، في حين تراجعت أسعار القطاع االستثماري لتشهد انكماشاً على 

النمو القوي   للشقق( وذلك على الرغم من %0-للمباني و %7-أساس سنوي )

 –الذي سجله القطاع فيما يخص الشقق خالل األشهر الثالثة )يونيو  %3بنسبة 

أغسطس(. إال أن أسعار المباني االستثمارية اتخذت اتجاهاً تراجعياً واضحاً، حيث 

منذ شهر مايو فيما قد يكون بمثابة رد فعل متأخر على  %08انخفضت بنسبة 

لى أسعار الشقق، والتي ترجع إلى الزيادة ضغوط السوق التي أثرت سابقاً ع

 المفرطة من جانب العرض واستمرار الشواغر وانخفاض اإليجارات.

 2112نمو الوظائف يظل قوياً في النصف األول من العام 

وفًقا ألحدث االصدارات نصف السنوية للبيانات الديموغرافية، ارتفع عدد سكان 

مليون نسمة،  663إلى  6802على أساس سنوي في يونيو  %660الكويت بنسبة 

، ويرجع %663والبالغة  6800فيما يعد أدنى من نسبة النمو المسجلة في العام 

في يونيو  %660ة الوافدة إلى تباطؤ النمو السكاني إلى انخفاض وتيرة نمو العمال

. وفي ذات الوقت، كان نمو التعداد السكاني 6800في العام  %660مقابل 

في يونيو مقابل  %667للمواطنين الكويتيين ثابتا بصفة عامة بنمو بلغت نسبته 

 مليون نسمة.   066عند مستوى  6800في العام  666%

 6800أساس سنوي في العام على  %666وانخفض نمو إجمالي القوى العاملة من 

، وهو ما يعد أقل بكثير من المعدالت التي شهدناها 6802في يونيو  %763إلى 

. ويعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي للتراجع المستمر 6802-6802في األعوام 

على أساس سنوي( وذلك  %760-في أعداد الوافدين العاملين في القطاع العام )

في حين ظل نمو الوظائف في الكويت ثابًتا عند نسبة على خلفية جهود التكويت. و

في يونيو  %763إلى  %667، تباطأ معدل نمو العمالة الوافدة من 762%

 %662الماضي. كما انخفض معدل نمو وظائف الوافدين في القطاع الخاص من 

د نلحظ المزي قد العمالة المنزلية،االعتبار نا بأخذإذا . و%660إلى  6800في العام 

على أساس  %663والتي بلغت نسبة  6802ن التراجع في بيانات شهر يونيو م

في ديسمبر. وكان نمو فرص العمل للوافدين في القطاع  %260سنوي مقابل 

 الخاص أكثر ضعفاً على خلفية تباطؤ معدالت التوظيف في قطاع البناء.

 سوق الشغل: 5الرسم البياني 

 (على أساس سنوي %(

 

 الهيئة العامة للمعلومات المدنية: المصدر
 

 %1.1عند  شهراً  22أعلى مستوياته خالل  إلىفي سبتمبر يرتفع معدل التضخم 

على أساس  ٪063شهًرا عند  66في  له تضخم أسعار المستهلك أعلى مستوى بلغ

في شهر أغسطس، مع ارتفاع المعدالت  ٪066سنوي في شهر سبتمبر، مقارنة بـ 

يشمل أغلب كان االرتفاع و .(2بشكل تدريجي منذ شهر أبريل )الرسم البياني 

 والمفروشات ،في أغسطس( ٪060مقابل  ٪060الغذاء ) منها المكونات، خاصة

(، والتي تشكل ٪063مقابل  ٪667بس واألحذية )(، والمال٪662من  767٪)

من سلة مؤشر أسعار المستهلك. وفي الوقت نفسه، كان معدل  ٪ 72مجتمعة 

ارتفع معدل التضخم وقد . ٪860-التضخم في إيجارات المساكن دون تغيير عند 

في  ٪660من  ٪767األساسي )الذي يستثني الطعام واإلسكان( ارتفاًعا حاًدا إلى 

 وظروف التوظيف قويبما يتوافق مع نمو القروض االستهالكية الأغسطس، 

 ة.الجيد

على أساس سنوي،  ٪862هذا العام التضخم بلغ متوسط ، سبتمبروبنهاية شهر 

العام  على أن ينهي) ٪068توقعاتنا البالغ وهو في طريقه للوصول إلى متوسط 
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تفع معدل التضخم ولكن في العام المقبل، نتوقع أن يرأما  (.٪ 062حوالي عند 

على الرغم من و، مع استقرار إيجارات السكن. باً تقري ٪062منخفًضا عند  سيظل

غوط ضالستمر أن ت، إال أنه من غير المحتمل اً أن التضخم األساسي قد ارتفع مؤخر

ن، نمو االئتمال اعتدوامتواضعة، المعدالت النمو  ، في ظلاألسعار األساسيةعلى 

ع تظهر األسعار على مستوى البي ياً. حيثعند مستوى قوي نسب الديناراستقرار و

د يبقى قمعدل التضخم األساسي  يشير إلى أن ، ممابالجملة ضغوط تضخمية قليلة

 العام المقبل. ٪662إلى  6في حدود 

 التضخم في أسعار المستهلك: 6الرسم البياني 

 (على أساس سنوي %(

 

 لإلحصاءاإلدارة المركزية : المصدر
 

والبنك المركزي الكويتي  % 5-4نمو االئتمان ال يزال مستقراً عند مستوى 

 يبقي على أسعار الفائدة دون تغير

على أساس سنوي في الربع  %660بعد أن شهد االئتمان المحلي نمواً بنسبة 

نه ظل أفي أغسطس، إال  %662، تراجع إلى مستوى 6802الثاني من العام 

إلى تراجع  البسيط. ويعزى هذا التباطؤ %666يوليو البالغ  معدلأعلى من 

لقطاع  نوحاإلقراض لكل من الشركات واألفراد. حيث سجل االئتمان المم

في أغسطس، في حين بلغ معدل نمو التسهيالت  %662نمواً بنسبة  األعمال

في ظل  %267الشخصية )باستثناء القروض الممنوحة لشراء األوراق المالية( 

ؤ نمو القروض السكنية. إال أن نمو القروض االستهالكية )أي غير السكنية( تباط

سجلت نمواً –من اجمالي القروض الشخصية  %08التي تمثل قيمتها أقل من  -

في أغسطس، حيث ما زالت تستفيد من تخفيف بنك الكويت  %70قوياً بنسبة 

المتوقع أن يصل المركزي لقيود إقراض األفراد في أواخر العام الماضي. ومن 

بدعم من  %2-6في حدود تتراوح ما بين  6802إجمالي نمو االئتمان في العام 

استقرار مناخ االقتصاد الكلي واالنتعاش الطفيف في إسناد المشاريع ونمو سوق 

 العمل .  

على أساس سنوي في  %066ومن جهة أخرى، تباطأ نمو إجمالي الودائع من 

يعكس هذا االنخفاض تراجع الودائع الخاصة في أغسطس. و %860يوليو إلى 

 .%067، في حين تسارعت وتيرة نمو الودائع الحكومية إلى %862بنسبة 

 %768وقد أبقى بنك الكويت المركزي على سعر الخصم دون تغيير عند مستوى 

في سبتمبر الماضي وذلك على الرغم من خفض االحتياطي الفيدرالي األمريكي 

نقطة أساس، متبعاً نفس األسلوب الذي اتخذه عند قيام  62سعر الفائدة بمقدار 

االحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يوليو الماضي. ويعكس هذا القرار 

مدى مرونة السياسة النقدية التي يدعمها ربط الدينار بسلة من العمالت بدالً من 

ز جاذبية األصول الدوالر األمريكي فقط، هذا باإلضافة إلى االتجاه إلى تعزي

 المقومة بالدينار.

 

 االئتمان المصرفي: 1الرسم البياني 

 (على أساس سنوي %(

 

 بنك الكويت المركزي: المصدر
 

 سوق األسهم يفقد بعض الزخم في الربع الثالث

وذلك على الرغم  6802فقدت بورصة الكويت زخمها في الربع الثالث من العام 

من تسجيل نمو قياسي على صعيد االرتفاع القوي للمؤشر العام منذ بداية العام 

. وقد يكون أداء البورصة قد تأثر على خلفية %60حتى تداوالت أغسطس بنسبة 

هو ما وتقلب أسعار النفط والتصعيد الالحق للتوترات التجارية والجيوسياسية 

أثر سلباً على المعنويات وأدى إلى التوجه إلى جني األرباح وتباطؤ وتيرة صافي 

التدفقات األجنبية في شهري أغسطس وسبتمبر مقارنة بالفترة السابقة من العام. 

خالل  %662أما بالنسبة لألداء على أساس ربع سنوي، فقد تراجع المؤشر العام 

مليار دينار كويتي بنهاية  77كما انخفضت القيمة السوقية إلى  الربع الثالث.

مليار دينار في أغسطس. وساهم إدراج السوق ضمن مؤشر  72سبتمبر مقابل 

سبتمبر في تقديم بعض  67ستاندرد أند بورز داو جونز لألسواق الناشئة في 

قة ابالدعم خالل األسبوع األخير من الشهر مما ساهم في تعويض الخسائر الس

أكتوبر( ظلت قوية بنمو بلغت  02جزئياً. إال ان المكاسب منذ بداية العام )حتى 

(. %666-، متفوقة بذلك على أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي )%07نسبته 

ولقد كانت سيولة السوق قوية في شهر سبتمبر، حيث بلغ متوسط حجم التداول 

ى من المتوسط اليومي للتداوالت مليون دينار كويتي، فيما يعد أعل 72اليومي 

 خالل األشهر السابقة من العام الحالي.  

ومستقبلياً، فمن المتوقع أن يظل السوق مستقراً ومحتفظاً بمستويات سيولة جيدة 

إلى حد ما على المديين القريب إلى المتوسط وذلك بدعم من تحسن المعنويات 

ع تتابات العامة األولية في الرببعد االنخفاض األخير، وطرح اثنين من أكبر االك

الرابع من العام )شركة بورصة الكويت وشمال الزور(، هذا باإلضافة إلى توقع 

ادراج  على خلفية وغير النشطة تدفق استثمارات المؤسسات والصناديق النشطة

السوق ضمن مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة والمقرر له في مايو 

السلبية ما زالت متواجدة على الساحة والتي تتمثل في  . إال ان المخاطر 6868

التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والحرب التجارية وما يتبعهما من تقلبات في 

 .سعار النفط وتباطؤ النمو العالميأ
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   : أهم البيانات االقتصادية1الجدول   

 

 توقعات / تقديرات      

 2113 2114 2115 2116 2111 2112 2112 2121 

  

 )مليار دينار(

  

 6860 7260 6062 7267 7760 7662 6267 6266 الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي

 0363 0062 6067 0266 0762 0263 6266 7663 النفطي 

 6367 6267 6266 6662 6762 6762 6766 6666 غير النفطي 

   التغّير( ٪) 

 9.5 5.5 1.1 5.0- 9.2 5.0 5.0 1.1 اإلجمالي الحقيقيالناتج المحلي 

 9.5 9.0- 1.9 1.9- 5.2 1.1- 9.1- 1.1- النفطي 

 9.0 9.0 9.0 9.9 1.0 5.2 2.1 2.9 غير النفطي 

 ... ... 2.9 5.1 9.2 1.0 0.1 1.1 االئتمان الممنوح للقطاع الخاص 

 ... ... 5.2 5.1 5.0 1.1 5.2 15 (6عرض النقد بمفهومه الواسع )ن

 1.0 1.5 5.0 1.0 5.0 5.1 5.9 9.1 النمو السنوي، متوسط(٪التضخم )

 1.0 1.0 5.2 1.1 9.2 5.1 5.5 9.0 النمو السنوي، نهاية الفترة(٪التضخم ) 

   من الناتج المحلي اإلجمالي( ٪) 

 1.5- 1.5- 5.1- 2.5- 15.2- 15.2- 1.0 90.1 الميزان المالي )قبل التحويالت الحتياطي األجيال القادمة(

 20.0 20.1 22.0 22.1 52.0 52.0 05.2 02.2 اإليرادات      

 52.1 21.1 22.2 52.2 50.2 50.5 21.0 02.5 النفطية      

 0.1 0.1 0.1 2.1 2.5 2.0 0.9 0.1 غير النفطية     

 02.0 02.2 09.0 05.1 05.0 09.2 20.5 51.5 المصروفات 

 2.1 2.1 0.5 2.2 2.5 2.5 15.0 10.1 األجيال القادمةتحويالت صندوق  

 19.1- 19.1- 1.1- 15.2- 11.2- 11.5- 0.2- 15.5 الميزان المالي )بعد التحويالت الحتياطي األجيال القادمة(

 11.1 11.2 11.0 15.5 15.2 19.2 1.0 1.5 الدخل االستثماري 
 

 10.5 19.2 12.1 95.5 12.0 2.0 5.2 5.1 الدين العام
 

 5.5 0.5 12.1 1.5 2.0- 5.0 55.2 25.5 ميزان الحساب الجاري
 

 12.2 99.2 92.1 91.0 11.1 92.2 21.1 01.1 ميزان السلع 

 20.1 21.2 09.0 20.9 29.0 21.0 02.9 00.0 الصادرات 

 90.1 90.2 99.1 92.1 92.1 95.9 10.0 12.1 الواردات 

 91.2- 95.5- 11.1- 10.2- 11.5- 11.2- 11.1- 1.0- الخدماتصافي  

 10.1 10.5 15.0 10.1 11.1 11.1 2.0 1.5 صافي الدخل االستثماري 

 11.0- 11.0- 15.1- 19.5- 10.1- 12.0- 19.1- 11.5- تحويالت العمالة الوافدة إلى الخارج 
 

 ... ... 5.559 5.555 5.559 5.551 5.910 5.912 سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(

 ... ... 5.55 9.10 9.05 9.90 9.55 9.55 نسبة مئوية( ٪سعر فائدة البنك المركزي )

 01 05 02 01 52 21 20 150 سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

 9.01 9.01 9.12 9.15 9.20 9.10 9.11 9.29 إنتاج النفط )مليون برميل يومياً(

  ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر: 

 *باالستناد إلى تقديرات اإلدارة المركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني.
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: البيانات االقتصادية الشهرية2الجدول      

 

 ديسمبر  )مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
1211  

 ديسمبر 
2211  

 أبريل
2112 

 مايو
2112 

 يونيو
2112 

 يوليو
2112 

  أغسطس
2112 

  سبتمبر
2112 

 
         

 ... 51.2 51.1 51.2 51.0 51.9 50.2 50.2 االئتمان

النمو السنوي(  ٪النمو )     5.1 2.9 0.5 0.5 2.1 2.9 2.0 ... 
 

(6عرض النقد بمفهومه الواسع )ن  51.1 51.0 51.1 51.9 52.5 51.2 51.1 ... 

النمو السنوي( ٪النمو )       5.1 2.5 9.0 5.0 1.0 1.1 -5.5 ... 
 

النمو السنوي(٪التضخم )  1.1 5.2 5.1 5.1 1.1 1.9 1.9 ... 

التضخم باستثناء المواد الغذائية    9.0 1.1 1.0 1.0 9.0 9.0 9.1 ... 
 

العقارية )مليون دينار(المبيعات   111 215 505 990 990 515 152 551 

النمو السنوي(٪النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً،     -0.2 00.1 51.2 51.1 50.1 10.0 10.1 11.9 

 مؤشرات أسعار العقار: 

المنازل السكنية    109 100 105 102 102 101 102 ... 

األراضي السكنية    115 110 110 115 111 129 129 ... 

المباني االستثمارية    119 120 120 121 125 111 111 ... 
 

 ... 150 152 ... ... ... 115 115 ثقة المستهلك )مؤشر(
 

 09 05 00 05 15 11 01 01 سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
 

المؤشر الوزني –البورصة   2155 0515 0055 0190 0159 0111 0211 0012 

النمو السنوي(٪النمو )     ... -5.0 5.9 1.1 1.2 2.2 -9.2 -2.2 

  ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر: 
  

 

  : البيانات االقتصادية الربع سنوية3الجدول  
 

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

2115 

الربع الرابع 

6211  

  الربع الرابع 

1211  

 الربع الثاني

2112 

 الربع الثالث

2112 

 الربع الرابع

2112 

 الربع األول

2112 

 الربع الثاني

2112 

         

النمو السنوي(٪نمو الناتج المحلي اإلجمالي )  1.1 2.5 -2.5 5.0 9.1 9.5 5.2 5.2 

النفطي    5.2 9.9 -0.1 -5.5 5.0 9.2 1.0 -5.2 

غير النفطي    5.5 9.1 1.0 1.0 1.0 1.0 5.9 1.2 
 

 5.9 9.2 9.2 5.5 5.5 9.0 9.5 9.1 اإلنفاق على أجهزة نقاط البيع

النمو السنوي(  ٪ النمو )     15.5 2.1 11.2 10.0 12.1 15.2 1.1 0.1 
 

 ... 9.5 1.1 5.2 9.1 1.9 5.0 5.1- الحساب الجاري

الصادرات    5.0 2.1 2.1 0.9 0.5 0.2 0.5 ... 

الواردات    9.1 9.1 9.2 9.2 9.0 9.5 9.9 ... 

  ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر: 
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