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 (2102)المستجدات األخيرة  

  في  %2.2أن يكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي قد بلغ  من المقّدر

، نتيجة النمو واسع النطاق في لك من 6102% في 1.0، بعد تراجعه بنسبة 6102عام 

 القطاعين النفطي  وغير النفطي 

 

 دون تغيير  عن العام السابق حيث  6102في % 3.2عند  التضخم استقر معدل

 السكن عن االنخفاض في أسعار المواد الغذائيةعوض االرتفاع في تاكليف 

 

   من الناتج المحلي 3.2تحّول الميزان المالي إلى عجز ُتقدر نسبته بـ %

% 0.6بسبب تراجع أسعار النفط وذلك مقارنة بفائض بنسبة  6102في  اإلجمالي

  6102في 

  

  في  % من الناتج المحلي اإلجمالي5.5سّجل الحساب الجاري عجزًا نسبته

على خلفية تراجع أسعار النفط وقوة الطلب على الواردات مقارنة بفائض  6102

  6102% في 0.2نسبته 

 

 وض متعثرة منخفضة ) ظلت البنوك الكويتية في وضع صحي %( 6.6بنسبة قر

   6102%( في 2..0ونسبة عالية لكفاية راس المال )

 

 (2102 – 2107)االقتصاد اللكي آفاق  

 ع نمو أن يتوقع من الم -2102 خالل %5.0القطاع غير النفطي إلى متوسط تسار

ول والبنية  2102 ي لتطوير  مصافي البتر مع قيام السلطات بتنفيذ برنامج استثمار

 التحتية 

 

 على خلفية تراجع  2107% في 2.2إلى باعتدال التضخم  من المقّدر أن يتراجع

، ولكنه سيعود لالرتفاع بعد ذلك في  يبة  .610أسعار اإليجار مع الفرض المتوقع لضر

 القيمة المضافة

   

  من المتوقع أن يعود الحساب الجاري إلى فائض يبلغ في المتوسط نسبة

على خلفية ارتفاع أسعار  2102-2107% من الناتج المحلي اإلجمالي خالل 2.2

يادة في إنتاج النفط في   6102النفط وبفعل الز

 

  في 2.2من المتوقع أن يعود ميزان الموازنة الحكومية إلى فائض نسبته %

-.610% خالل ..0ثم يتراجع إلى متوسط  ايرادات النفط والغاز نتيجة تعافي  2107

يل هاالحكومة في برنامج مع استمرار  6102  إلنفاق االستثمار

 

  تزايد مع  2102-2107% خالل 2.2من المتوقع أن يبلغ نمو االئتمان متوسط

ي  اإلقراض للحكومة بسبب برنامجها الضخم لإلنفاق االستثمار

 

 

           

يق االقتصادي  الفر

economics@qnb.com 
 

ياد داود             ز

 قتصاد رئيس قسم اال

6266 6620 276+ 

ziad.daoud@qnb.com  
 

وري فايف   ر

 اقتصادي أول

6260 6620 276+                  

rory.fyfe@qnb.com  
 

 علي جعفري

 اقتصادي

6660 6620 276+ 

ali.jaffery@qnb.com 
 

 نانسي فهيم 

 ةاقتصادي

+974 4453 4648 

nancy.fahim@qnb.com 
 

 عبد الرحمن الجهني 

 محلل

+974 4453 4436 

abdulrahman.aljehani@qnb.com 

 

 

يري:  2107  يونيو 0 اإلغالق التحر
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 خلفية

تملك الكويت أعلى مستوى لنصيب الفرد من االحتياطيات النفطية في 

  العالم

النسبي  صغر الو مليار برميل( 016) احتياطيات الكويت النفطية المؤكدةضخامة 

لنفط ااحتياطي نصيب للفرد من   أن لديها أكبر انعنيي( مليون 6.6) حجم ساكنهال

 21 لمدة تدومساإلنتاج الحالي، فإن احتياطيات الكويت  وبمعدلفي العالم. 

ثاني أكبر حقل الذي ُيعد برقان،  حقل في هذه االحتياطيات أساسا  وتوجد . ةسن

  الكويت احتياطيات كبيرة من الغازتملك  نفط في العالم. وباإلضافة إلى ذلك،

، 6102معدالت االستخراج الحالية. في عام حسب ب عاما   .00 حواليستدوم ل

من اإليرادات  %70.0من الصادرات و  %1. على نسبة  استحوذ قطاع النفط والغاز

وتستمر  من الناتج المحلي اإلجمالي للكويت.  %60.7الحكومية و 

بونات في النمو وكر في برميل  مليون 6النفط من حوالي فقد ارتفع إنتاج  -الهيدر

وخالل . 6102في  يومفي ال مليون برميل 6.2إلى  بأوائل العقد الماضييوم ال

 ماكفئ يوميا  نفط برميل  مليون 1.07 قل من، ارتفع إنتاج الغاز من أنفس الفترة

النفطي،  في القطاع غير   النفط والغاز عائدات ر ااستثمتم ت. وقد  مليون .1.6إلى 

يادة النمو االقتصادي. وبشلك عام، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي ما أدى إلى  ز

يكي 20للفرد الواحد على أساس تعادل القوة الشرائية من  في  ألف دوالر  أمر

يكي ..70 حوالي إلى 6111عام   .6102في عام  ألف دوالر  أمر

 

 

 (2105) المؤكدة يةالنفط حتياطياتاالنصيب الفرد من 

 )ألف برميل(

 
وليوم BPالمصادر:  يتيش بتر ( )بر  النقد الدولي وصندوق سابقا 

 QNB وقسم االقتصاد في 
 

دول مجلس التعاون منطقة في  مالية احتياطيات ببناء أكبر الكويت  قامت

 الخليجي
 

من حيث القدرة على واحدة من أفضل الدول المصدرة  الكويتدولة تعّد 

ي  مواجهة انخفاض أسعار النفط. وقد ساعدتها فوائض الحساب الجار

مركز من األصول األجنبية بين دول الخليج، وهو  أكبر بناء  علىوالفوائض المالية 

  جزء كبير وقد تم استثمار النفط.  من انخفاض أسعار  ما شلك مصد حماية لها

ج من خالل صندوق األجيال القادمة التابع للهيئة  من هذه الفوائض في الخار

ي عالكويت –العامة لالستثمار   ابر. وصندوق األجيال القادمة عبارة عن وعاء ادخار

ج. كما تقوم الهيئة  لألجيال يقوم باستثمار  جزء من الفوائض الحكومية في الخار

األصول  يتكون منالعامة لالستثمار أيضا  بإدارة صندوق االحتياطي العام الذي 

الكويت والمنطقة ويحتفظ باحتياطيات العمالت واستثمارات داخل الحكومية 

ت الدولة إلى صندوق % من إيرادا01وبموجب القانون، يتم تحويل . األجنبية

% من دخل صندوق االحتياطي العام إلى 01كما يتم تحويل االحتياطي العام، 

صندوق األجيال القادمة. وقد ساعدت هذه المدخرات على قيام السلطات باتباع 

  .  النفط  خطة تنويع اقتصادي طموحة بالرغم من تدني أسعار

 

 

 2102 وضع صافي األصول المالية التقديري

 (من الناتج المحلي اإلجمالي% )

 

وات الخارجية لألمم المصادر:   QNB قسم االقتصاد فيو صندوق النقد الدوليوالثر
 

استراتيجية "الكويت الجديدة" التي تهدف  2107في  أطلقت الحكومة

 قتصادااللتنويع 
 

أطلقت الكويت خطة تطوير "الكويت الجديدة" بهدف تحويل االقتصاد إلى مركز 

ي  . وتركز الخطة على سبع راكئز هي: الماكنة 6102ومالي بحلول عام تجار

ي والرعاية الصحية والبيئة المعيشية والبنية التحتي ة العالمية ورأس المال البشر

نتائج مختلفة. على سبيل ركيزة بتحقيق رتبط لك تواالقتصاد واإلدارة العامة . و

يادة عدد الشراك  0211 بمقدار ت الصغيرة المثال، في االقتصاد، الهدف هو ز

ي، رأس المال البششركة، وفي  يادة قدرة ر  61اللكيات الستيعاب الجامعات وز

االستثمار جهود المدى متوسطة هداف هذه األإضافي. وتكمل  ألف طالب

يادة إلى جانب  ساعدتالحالية للحكومة التي  انخفاض أسعار النفط، على ز

 6106في عام  المحلي اإلجمالي تجمن النا %00.2من  النفطيحصة القطاع غير 

 .6102في عام  %1..2بنحو   إلى ما يقدر

 الناتج المحلي اإلجمالي االسمي بالقطاع

 ينص بخالفه( م% من الناتج المحلي اإلجمالي، مال) 

 
 QNB قسم االقتصاد فيبنك الكويت المركزي والمصدر: 
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 (2107-2102 المستجدات األخيرة )
 

ية لتجديد مصافيها وتطوير بنيتها الكويت في  خضم حملة استثمار

 التحتية
 

بنشاط في البنية التحتية في السنوات األخيرة، واستمر تستثمر  الكويت  ظلت

ير. وتهدف السلطات إلى 6102هذا االتجاه في عام  ، خاصة في قطاع التكر

يادة القدرة اإلنتاجية أل ير في البلد.تطوير ودمج وز  كبر مصافي التكر

الخدمة  من اهتم إخراج المصفاة التياستبدال  ميتذلك، س ىباإلضافة إل

يع في عام  وقد. جديدةبمصفاة  تسارعت أعمال التشييد في هذه المشار

ية ترتفع الطاقة التكر  وعند اكتمالها، يتوقع أن، 6102  1.2اإلجمالية من ير

. 6161أو  6102مليون برميل بحلول نهاية عام  0.6إلى  مليون برميل يوميا  

يعأيضا   تكما زاد ومنح الطاقة والمرافق،  لفي مجا خاصة، أنشطة المشار

يع توسعة حدا  إل ا  الحكومة عقود أرستلبنية التحتية. وقد ا العقود لمشار

ع ،  6102في عام   كبرى للمطار و ومن المتوقع أن تعلن عن مناقصة لمشر

 عقود على السلطات وقعت عام، وبوجه. 6107 عام في وطنية حديد كسك

يعلتنفيذ  في  براألك وهي ،6102 عام في دوالر مليار 06.6 بقيمة كبرى مشار

مع استراتيجية  العام، وذلك تمشيا   خاللدول مجلس التعاون الخليجي 

يز القطاع غير   .وتنويع االقتصاد النفطيالحكومة لتعز

 

يع البنية التحتية الكبرى  مشار

 

يخ  تار

 *التنفيذ

 التلكفة

 )دوالر(
ع الوصف  و   المشر

 مليار 00  2014-2020
تطوير ودمج مصافي الكويت 

 الكبرى، األحمدي وميناء عبد الله

يع الوقود   مشار

 النظيف

 مليار 2  2014-2020 

توسعة مصنع )تكسير( 

وكيماويات حالي ليسهم في  بتر

  التصنيع الكيماوي 

ع  و   مشر

Olefins 3  

وكيماويات  للبتر

  

 مليار 2   2014-2019  
يادة الطاقة  مصفاة جديدة لز

ية  ير  التكر
ور  الز

 مليار 01 2017-2023 

بناء خط سكك حديدية بطول 

بط يكيلو  200 مدينة الكويت ر

بالمطار والموانئ والحدود 

 السعودية 

السكك الحديدية 

  الوطنية 

 مليار 6  2016-2019 
يادة  إضافة صالة جديدة لز

 استيعاب المطار
  توسعة المطار

 

ولوغلف بيزنس وكويت تايمز المصادر:   شركة الكويت الوطنية للبتر

ع إلى *               و يخ ترسية المشر يخ المن تار   هالكتمالالمتوقع تار
 

يادة بفضل 2102في عام % 2.2ارتفع النمو إلى ما يقدر بنحو   إنتاج  ز

 النفط ونشاط البناء
 

ع نمو الناتج المحلي ا في  %6.2جمالي الحقيقي إلى ما يقدر بنحو إلتسار

، وذلك بسبب 6102في عام  %1.0الطفيف بنسبة  االنخفاضبعد  6102عام 

قطاع النفط،  وفيالنمو القوي في لك من القطاعين النفطي وغير النفطي. 

على مدى السنوات القليلة  اكن متوقفا  بعد أن  6102انتعش اإلنتاج في عام 

ز نفطيختارة ألسباب فنية. وفي القطاع غير الم حقولالماضية في  ، تعز

ية الحكومية، خلفية النشاط على  يع االستثمار  وخاصةسرعة تنفيذ المشار

يع الطاقة والمرافق العامة. وأدى تزايد نشاط البناء  في المصافي ومشار

ز النفاق الحكومي إلى تداعيات إيجابية على بقية ااإل نتيجة قتصاد، مما عز

عض الضعف في عن ب . وقد عوض ذلك أيضا  مجال األعمالمن معنويات 

 .الحكومي الدعم فيالتخفيضات  نتيجةية الستهالكخدمات االقطاع 

 

 *نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

 (على أساس سنوي، )%

 
 QNB قسم االقتصاد فيو بنك الكويت المركزي المصادر:

وفات  الضرائب والدعم   *األسعار األساسية، باستثناء تعديالت مصر

 2102ظل معدل التضخم مستقرًا في عام 

 

 قوبلحيث  6102عام  في %0.6عند  ظل معدل التضخم مستقرا  

وتراجع جار. ياالتاكليف في  ارتفاعبأسعار المواد الغذائية  في نخفاضاال

 في% 0.2إلى  6102 عام في% 0.6من أسعار المواد الغذائية  في تضخمال

ز هبوط أسعار الوذلك بفعل التأثير المتأخر ل 6102 عام غذاء العالمية وتعز

الدوالر  ارتفعت قيمته بشلك رئيسي نتيجة ارتفاع قيمةي ذكويتي الال دينارال

يكي.  بوط ال دينارفالاألمر ويتمتع الدوالر  سلة من العمالتبكويتي مر

يكي ب ن األمر  ارتفع تضخم السكن ،من ناحية أخرىو. لك السلةفي تأكبر وز

وض  ةيمحدود حيث أدت 6102في  %2.2 إلى 6102 % في2.1من  المعر

% 0.1إلى قليال  التضخم وقد تراجع . اإليجارأسعار على  ةتصاعديط وضغ إلى

بع األول من عام في دينار ال وأدى االرتفاع المتواصل في قيمة. 6107 الر

ارتفاع أسعار  عن عوض جزئيا  وهو ما ، غذاءأسعار ال تراجع إلىكويتي ال

 6102في سبتمبر  الدعمالوقود بعد أن خفضت الحكومة 

 تضخم أسعار المستهلك

 (تغيير سنوي، األوزان في سلة أسعار المستهلك بين قوسين)% 
 

 

 QNB قسم االقتصاد فيبنك الكويت المركزي والمصادر: 
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 2102/2107الكويت عجزًا ماليًا في سجلت 

 

% من الناتج المحلي 0.6من فائض نسبته  لكويتلالمالي  تحول الميزان

السبب و. 6102/6107في  %0.2ُيقدر بـ  عجز إلى  6102/6102اإلجمالي في 

 سعاربسبب تراجع األضعف عائدات النفط المتوقع هو  هبوطلي في االرئيس

 فيالتي تم تنفيذها اكمل لتخفيضات أوبك الوانخفاض االنتاج الذي يعود ب

بع األول من بالقيمة االسمية في أيضا  قد انخفض  اإلنفاقأن  قدر يُ و  .6107 الر

 تخفيضات، على وجه التحديد تدابير  بفرضالكويت حيث قامت  6102/6107

ي وهو ما عوض عن االترشيد اإلنفاق الللدعم، ل اإلنفاق  في رتفاعجار

يادات في األسعار دعم تخفيضات وقد أدت الرأسمالي.  ين إلى ز بلغت البنز

باء والمياه رفع أسعار ال عن خطط أيضا   عالناإل مت. وفي المتوسط% 21 لكهر

يبة  تفاصيل  اإلعالن عنحتى اآلن لم يتم ولكن  6107شراكت في وإدخال ضر

صندوق أصول لتمويل العجز، سحبت الكويت من . وتنفيذ تلك الخطط

يد قمتها علىوأصدرت  ي العاماالحتياط يكي 7 سندات محلية تز . مليار دوالر أمر

اإلجمالي في من الناتج المحلي % 00.6لذلك، ارتفع الدين العام من نتيجة و

 .6102في نهاية % 7..0 ما يقدر بـ إلى 6102نهاية 

 

  *الموحدالميزان المالي 

 ()مليار دينار كويتي، ما لم يذكر خالف ذلك
 

 

 QNB قسم االقتصاد فيصندوق النقد الدولي والمصادر: 

ي ويمثل * المالية من السنوات يشمل تقديرات صندوق النقد الدولي للدخل االستثمار

يل إلى مارس  أبر
 

بسبب انخفاض أسعار النفط  2102تحول الحساب الجاري إلى عجز في 

 والطلب القوي على الواردات
 

ي من فائض  تحول من الناتج المحلي اإلجمالي % 0.2 نسبتهالحساب الجار

وقد . 6102من الناتج المحلي اإلجمالي في % 6.2إلى عجز يبلغ  6102 في

ي ميزان  تراجع في دهور اإلضافي تات والالصاد بسبب ضعفالحساب الجار

يادة في أأسعار النفط وارتفاع الطلب على الواردات نتيجة ل . عير االمش ةطنشلز

من الناتج المحلي % 7.0من عجز بلغ الحساب الرأسمالي والمالي وانتقل 

الفائض ويعكس ذلك . 6102في % ..6 نسبتهإلى فائض  6102اإلجمالي في 

األصول من صندوق االحتياطي العام لسد  الواردة حيث تم سحب تدفقاتال

كبيرة  الحذوفاتخطاء واألذلك، اكنت باإلضافة إلى المالي. و العجز جزء من 

 ارتفعتذلك، نتيجة لوإضافية.  واردة تدفقات ساساأل في تمثل يهو

يكي  29.0االحتياطيات الدولية إلى   من غطاء أشهر  2.0أو مليار دوالر أمر

يكي أ 25.7بالمقارنة مع  6102في نهاية  توقعةالواردات الم  ..2 ومليار  دوالر أمر

 .6102الواردات في نهاية  من غطاء  أشهر

 

 ميزان الحساب الجاري 

 (من الناتج المحلي اإلجمالي )%

 

 
 

 QNB قسم االقتصاد فيبنك الكويت المركزي والمصادر: 

 

 تباطأ نمو االئتمان بسبب ضعف االستهالك 
 

. واكن السبب 6102 في %0.7 إلى 6102% في عام 2..ئتمان من نمو اال تباطأ

ية.  في ذلك هو تراجعالرئيسي  وض العقار وض االستهالكية والقر فقد القر

وض االستهالكية )تراجعت  وض المحلية( % من ال66.0القر بسبب ضعف قر

وض انخفاض أسعار النفط في حين نتيجة  المزاج العام انخفضت القر

ية ) وض تأثرت سوق. وعالوة على ذلك، مع ركود ال%( 66.2العقار القر

ية  وض العقار بنك  قبل مناإلقراض بتشديد لوائح  سلبا  االستهالكية والقر

اإلقراض ة في اديز الهذه العوامل عن  جزئيا   تعوضوقد المركزي. الكويت 

يع اإلنفاق ارتفاع على خلفيةالبناء قطاع لقطاع النفط والغاز و . على المشار

يادة في  6102في % 0.1إلى  6102في % 6.2من  الودائعنمو وارتفع  بفضل الز

ج في األصول الودائع الحكومية على خلفية إيداع  التي تم سحبها من الخار

، لودائعلحجم اقراض مع تجاوز  اإلت السيولة قل، امعبشلك المحلية. و بنوكال

وض إلى الودائع.  وهو ما أدى إلى ارتفاع ال تزال ، بشلك إجماليلكن ونسبة القر

وض إلى الودائع لدى ا  بنك% المحدد من قبل 21لبنوك دون سقف نسبة القر

وض  تدني نسبة، مع يظل وضعها صحيا  المركزي و  الكويت % 6.6ة )المتعثرالقر

 %(.2..0نسب كفاية رأس المال )ارتفاع ( و6102في عام 

 نمو القطاع المصرفي

 (سنوي ساس، على أ)%

 

 
 

 QNB قسم االقتصاد فيبنك الكويت المركزي والمصادر: 
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 (2102 – 2107االقتصاد اللكي )آفاق 
 

لكن إنتاج الكويت  2107عام  النفط في تتعافى أسعارمن المتوقع أن 

 سيتأثر بتخفيضات أوبك
 

حيث ُينتظر أن يتحول  6107أسعار النفط في عام من المتوقع أن تتعافى 

أن يبلغ متوسط أسعار نتوقع . والطلبفائض  العرض إلى فائض السوق من

دوالر للبرميل  62بالمقارنة مع متوسط  6107 عام فيدوالر للبرميل  22النفط 

العرض من خالل نمو الطلب  التخلص من فائضسيتم و. 6102في عام 

ي حيز التنفيذ ف تي دخلتأوبك ال من قبل منظمةاإلنتاج  اتضيخفتالعالمي و

 االنتاج تخفيضات بتمديد أوبك قيامنتوقع ، .610. في عام 6107بداية عام 

 قليصتببغية التوصل إلى هدفها المعلن  .610من عام  للجزء المتبقي مجددا  

ونات العالمية   يسمح ومن شأن ذلك أنمتوسط خمس سنوات، لالمخز

تستأنف أوبك  ُيتوقع أن، 6102في عام و. دوالر للبرميل .2باالرتفاع إلى ألسعار ل

ي للنفط تعادل ال تلكفةرتفاع اللكن ينبغي و ،ةالعادي بالمعدالت اإلنتاج الصخر

ج مدادات اإلفي  ارتفاع أن يحول دون حدو  تبقى بحيث أوبك من خار

يبا   ن.  حالة في السوق تقر  21سعار إلى األنتيجة لذلك، ينبغي أن ترتفع وتواز

ي. للنفط تعادل ال سعرمع  شيا  اتمدوالر للبرميل  فإن للكويت، وبالنسبة الصخر

 سقفبلاللتزام  .610-6107 خالل الفترة منخفضة إنتاج معدالتيعني  ذلك

يادة الكويت  قيام نتوقع فإنناأوبك. ومع ذلك،  المحدد لها من قبل نتاجاإل بز

يصل إلى المستوى الذي اكن عليه قبل ل 6102في عام بسرعة اإلنتاج 

 .التخفيضات

 

 انتاج وأسعار النفط الخام 

 

 QNBوتوقعات قسم االقتصاد في  (جودي) بيانات النفط المشتركةمبادرة المصادر: 

 

سيكون النمو في القطاع غير النفطي قويًا لكن من المتوقع أن يظل 

 النمو اللكي منخفضًا بسبب خفض أوبك لإلنتاج. 

% مع خفض الكويت إلنتاجها 0.6يتقلص النمو بنسبة ، نتوقع أن 6107في عام 

من النفط استجابة للهدف المحدد من طرف أوبك. لكن من المرتقب أن 

% مع تكثيف الحكومة لإلنفاق 0.7يتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 

يع كبرى، وهو ما يعوض جزئيا  عن نقص انتاج النفط.  ي على مشار االستثمار

ي 0.2يرتفع النمو إلى ، من المرجح أن .610في  % مع تزايد اإلنفاق االستثمار

في القطاع غير النفطي وفي ظل تراجع عامل السحب الذي يشلكه القطاع 

النفطي مع اإلبقاء على إنتاج النفط في المستويات المستهدفة من طرف 

% مع عودة انتاج النفط 2.6، من المتوقع أن يقفز النمو إلى 6102أوبك. وفي 

يع. عالوة على ذلك،  إلى مستواه العادي واستمرار  اإلنفاق الكبير  على المشار

ير  6102سيرتفع نمو القطاع النفطي في  يادة اإلنتاج في قطاع التكر مع ز

 بفضل دخول طاقة انتاجية إضافية على الخط.    

 الحقيقي  جمالياإل نمو الناتج المحلي

)%( 

 
 QNBبنك الكويت المركزي وتوقعات قسم االقتصاد في المصادر : 

يبة القيمة المضافة في  يادة التضخم 2102سيؤدي تطبيق ضر  إلى ز

مع  6107% في 6.2ينخفض التضخم قليال  في الكويت إلى المتوقع أن  من

يد من الوحدات السكنية إلى السوق، مما سيقلص من تضخم  دخول مز

يقابل تأثير  ارتفاع تاكليف النقل بسبب رفع الدعم اإليجارات. ومن شأن ذلك أن 

عن الوقود، وأيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي من شأنها أن ترتفع نتيجة 

، مع ضعف التحسن في العالمية السلع أسعارفي  الذي حد  سلفا   لالرتفاع

ع التضخم إلى .610قيمة الدينار الكويتي. لكن في  ، من المرجح أن يتسار

يبة القيمة المضافة بنسبة 6.6 بع األول، 2.1% مع ترقب تطبيق ضر % في الر

مما يرفع من أسعار  السلع والخدمات غير األساسية. إلى جانب ذلك، من شأن 

يد  ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع العالمية، أن يز

% في 0.0ع التضخم إلى من الضغوط التضخمية. لكن من المتوقع أن يتراج

يبة القيمة المضافة خالل العام األول، في حين أن  6102 مع تالشي تأثير ضر

من المتوقع أن تظل أسعار بقية المواد في السلة االستهالكية، بما في ذلك 

 المواد الغذائية والسكن، مستقرة بشلك عام.  

 

 التضخم

 )% تغيير سنوي(

 

 QNBبنك الكويت المركزي وتوقعات قسم االقتصاد في المصادر : 

2.85

2.71 2.71

2.85

45.0
55.0 57.9 60.0

2016        توقعات          توقعات       توقعات  

  مليون برميل في اليوم إنتاج النفط الخام 

يكي للبرميل أسعار خام برنت    دوالر أمر

3.2

-4.9
0.0

6.3

2.5

3.7 4.3 4.3

2.9

-1.4

1.9

5.4

     توقعات      توقعات      توقعات      تقديرات 
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 من المرجح أن يعود الحساب الجاري إلى فائض

ي إلى فائض بنسبة نتوقع أن  % من الناتج 6.7يعود وضع الحساب الجار

. ومن المتوقع أيضا  أن ترتفع قيمة الصادرات مع 6107المحلي اإلجمالي في 

يادة أسعار النفط على تأثير  خفض إنتاج النفط. في  ، من المتوقع .610تفوق ز

ي مستقر ا  بشلك عام عند نسبة  ل % في ظ6.2أن يظل ميزان الحساب الجار

وال تأثير   بقاء حجم التصدير  على حاله بفعل خفض اإلنتاج وأيضا بسبب ز

يادة اسمية على طلب الواردات. وفي  ، من 6102ارتفاع أسعار النفط بفعل ز

ي إلى  % بفضل ارتفاع الصادرات 6.7المتوقع أن يرتفع ميزان الحساب الجار

ف في األسعار. مع عودة إنتاج النفط إلى المستوى االعتيادي مع مكسب طفي

كحصة  6102و 6107لكن  من المتوقع أن تتراجع الصادرات والواردات ما بين 

من الناتج المحلي اإلجمالي حيث سيفوق نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

% من 6.7االسمي لكيهما. نتوقع أن يبلغ فائض الحساب الرأسمالي والمالي 

دات سيادية في مطلع بسبب إصدار سن 6107الناتج المحلي اإلجمالي في 

يكي. وبعد ذلك، من المتوقع أن يعود الحساب  .بقيمة  6107 مليار دوالر أمر

ج.  ي في الخار الرأسمالي والمالي إلى عجز   مع استثمار فائض الحساب الجار

ومن المتوقع أن ترتفع االحتياطيات من حيث عدد أشهر تغطية الواردات إلى 

 .              6102شهر في  2.0، من 6102في  2.2

 ميزان الحساب الجاري

 )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

 
 بنك الكويت المركزي وصندوق النقد الدوليالمصادر : 

  QNBوتوقعات قسم االقتصاد في  

سيساعد ارتفاع أسعار النفط واالدخار المتأتي من خفض الدعم 

 والضرائب الجديدة على عودة الكويت إلى الفوائض المالية.  
 

الناتج % من 6.6تعود الكويت إلى حالة الفائض المالي بنسبة  من المتوقع أن

مع تفوق ارتفاع أسعار النفط على تأثير  .6107/610المحلي اإلجمالي في

ج النفط من طرف أوبك. ومن المرجح أن ترتفع العائدات غير خفض إنتا

ين محليَا نتيجة رفع الدعم. عالوة على ذلك،  النفطية بسبب ارتفاع أسعار البنز

سيؤدي النمو القوي للواردات إلى رفع العائدات غير  النفطية من خالل ارتفاع 

حسبما تم أيضا  الرسوم المحصلة من الواردات. ومن المتوقع أن يرتفع اإلنفاق 

من  6102/.610. وفي عام .6107/610اإلعالن عنه في آخر  موازنة لعام 

% من الناتج المحلي اإلجمالي مع 0.0المتوقع أن يتقلص الفائض إلى 

ي، بينما يظل نمو  استمرار  نمو  اإلنفاق في إطار  برنامج الحكومة االستثمار

يادة صغيرة في األسعار .  العائدات مقوضا  بسبب استقرار إنتاج النفط مع ز

% 0.0، من المتوقع أن يتسع الفائض بشلك طفيف إلى 6102/6161وفي عام 

يادة العائدات بسبب ارتفاع إنتاج النفط.  من الناتج المحلي اإلجمالي مع ز

بشلك عام، فإنه من المرجح أن تؤدي الفوائض المالية وارتفاع نمو الناتج 

% من 02.1ليص مستوى الدين العام من المحلي اإلجمالي االسمي إلى تق

  .     6102% في 1..0إلى  6107الناتج المحلي اإلجمالي في 
 

 

 * الميزان المالي الموحد
 كويتي، ما لم يذكر خالف ذلك(ينار )مليار د

 

 بنك الكويت المركزي وصندوق النقد الدوليالمصادر : 

 QNBوتوقعات قسم االقتصاد في  

 يشمل تقديرات صندوق النقد الدولي لعائدات االستثمار ويعكس *

يل إلى مارس  السنوات المالية من أبر

يع الحكومية سيدفع نمو االئتمان  اإلنفاق على المشار
 

ع نتوقع  مع  6102و 6107% ما بين 2.6االئتمان ليبلغ متوسط نمو أن يتسار

ي النمو الكبير  الذي يشهده اإلقراض للحكومة على خل فية البرنامج االستثمار

، نتوقع أن يتعافى اإلقراض إلى القطاع 6107الكبير  الذي تنفذه الحكومة. في 

الخاص قليال  مع ارتفاع اإلنفاق الحكومي مدفوعا  بارتفاع أسعار النفط، وتأثير 

ذلك باإليجاب على المداخيل الحقيقية. وسيكون التعافي بوتيرة معتدلة 

ابط المتشددة التي تم تنفيذها على اإلقراض لقطاع بسبب رفع الدعم والضو

، مما .610. ومن المحتمل أن تتالشى هذه التأثيرات في 6102العقارات في 

يز نمو االئتمان بشلك عام قبل االستقرار في  . وفيما 6102يساعد على تعز

يخص نمو الودائع،  نتوقع أن تنمو بشلك طفيف مع عودة الوضع المالي 

% ما 0.2حالة الفائض. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الودائع للحكومة إلى 

وض إلى الودائع خالل الفترة 6102و 6107بين  . ونتوقع أن ترتفع نسبة القر

% الذي يفرضه بنك الكويت 21رغم أنها ستبقى تحت سقف  6107-6102

 المركزي.     

 

 نمو القطاع المصرفي

 ذلك( )%، على أساس سنوي، ما لم ُيذكر خالف

 
 QNBبنك الكويت المركزي وتوقعات قسم االقتصاد في المصادر : 
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 المؤشرات الرئيسية
 

 توقعات

2012 

 توقعات

2012 

 توقعات

2017 

تقديرات 

2102 2015 2015 2013 2012 

 

 مؤشرات القطاعات الحقيقية                

 *%() الحقيقي اإلجمالينمو الناتج المحلي  7.5 0.6 0.9 0.3- 2.9 1.4- 1.9 5.4

 قطاع النفط والغاز    10.3 1.8- 2.1- 1.7- 3.2 4.9- 0.0 6.3

 القطاع غير النفطي      3.4 4.2 4.8 1.3 2.5 3.7 4.3 4.3

يكي( 174.1 174.2 162.7 114.1 108.9 124.8 134.6 151.7  الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )مليار دوالر أمر

  %()النمو     13.0 0.1 6.6- 29.9- 4.5- 14.5 7.9 12.7

 % من الناتج المحلي اإلجمالي()قطاع النفط والغاز     68.1 66.2 63.1 45.8 42.0 40.5 42.3 40.5

75.7 73.4 71.3 71.9 71.2 70.9 71.2 71.7 

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي    

يكي(       )معادل القوة   الشرائية، ألف دوالر أمر

 %()تضخم مؤشر أسعار المستهلك  3.2 2.7 2.9 3.2 3.2 2.9 4.2 3.3

 **% من الناتج المحلي االجمالي()ميزان الموازنة  33.3 34.4 27.1 1.2 3.6- 2.2 1.1 1.3

 اإليرادات 72.1 72.5 71.4 55.9 52.3 56.9 56.0 52.8

وفات 38.8 38.1 44.3 54.7 55.9 54.8 54.8 51.6  المصر

 الدين العام 6.8 6.5 7.5 11.2 18.7 18.5 18.2 17.4

 % من الناتج المحلي االجمالي() الخارجي القطاع                

ي 45.2 40.1 32.1 3.5 4.5- 2.7 2.9 4.7  ميزان الحساب الجار

 السلع والخدماتن ميزا    47.9 43.3 37.2 7.0 0.4- 4.1 4.5 6.4

  الصادرات        73.8 70.1 68.2 53.8 48.1 47.9 46.7 45.1

    الواردات        25.9- 26.8- 31.0- 46.8- 48.5- 43.9- 42.2- 38.8-

 ميزان الحساب الرأسمالي والمالي 45.8- 38.8- 37.6- 7.1- 2.8 4.7 1.7- 4.7-

 (المتوقعة الواردات غطاءاالحتياطيات الدولية ) 6.7 7.0 6.6 5.8 6.4 6.4 6.5 6.4

 المؤشرات النقدية                

 نمو النقد وشبه النقد 6.5 9.8 3.7 1.8 3.8 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

 %()سعر الفائدة  2.4 2.0 2.0 2.0 2.3 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

يكي مقابل الدينار الكويتي )متوسط(  0.28 0.28 0.28 0.30 0.30 0.3 0.3 0.3  سعر صرف الدوالر األمر

 %()لمؤشرات المصرفية ا                

 العائد على حقوق المساهمين 9.0 7.4 8.7 8.8 8.3 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

وض المتعثرة 5.2 3.6 2.9 2.4 2.2 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة  نسبة القر

متوفرةغير   نسبة كفاية رأس المال 18.0 18.9 16.9 17.5 17.9 غير متوفرة غير متوفرة 

 نمو األصول 7.0 9.2 7.7 5.7 3.1 5.3 4.5 5.0

 االئتماننمو  4.4 8.6 6.8 8.6 3.7 6.0 6.5 6.0

 نمو الودائع 8.1 8.7 5.8 2.5 3.0 3.6 4.0 4.0

وض إلى الودائعنسبة  77.8 77.8 78.5 83.2 83.7 85.7 87.7 89.4  القر

 بنود المذكرة                

 (يونالساكن )مل 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6

  %()النمو      2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

 انتاج النفط )مليون برميل في اليوم( 2.98 2.92 2.87 2.86 2.85 2.71 2.71 2.85

 انتاج الغاز  )مليار قدم مكعب في اليوم( 0.28 0.29 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29

يكي / برميل) متوسط سعر خام برنت 111.7 108.8 99.5 53.6 45.0 55.0 57.9 60.0  (دوالر أمر

غ و  QNBوتوقعات قسم االقتصاد في  جوديبنك الكويت المركزي وهيفر  وصندوق النقد الدولي و و BPالمصادر: بلومبير

 اإلجمالي باألسعار )األساسية( للمنتجينالناتج المحلي *

يل التي ت 5102/5101السنة المالية  على سبيل المثال تشير إلى 5102 ولذلك فإن محددة، لسنة ماليةتعود  وازنة**جميع بيانات الم  5101إلى مارس  5102متد من أبر
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 QNBمطبوعات مجموعة 
 

ؤى االقتصادية األخيرة ير الر  تقار
 

     
6107-الهند  6102 -األردن   6102 - الصين  6102 -فيتنام   6102 -إندونيسيا    

 
 

   
6102 -الكويت  6102سبتمبر  -قطر   6102يونيو  -قطر   6102 -الهند   6102-سنغافورة    

 

 

ير قطر  تقار

ي لدولة   قطرالراصد الشهر
 

 التحليالت االقتصادية األخيرة
 

 لماذا انتعشت أسعار النفط  

 هل انخفاض التضخم العالمي ظاهرة مؤقتة  

 ما هي مبادرة "الحزام االقتصادي" الصينية  

 قطر تحافظ على هيمنتها على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال

ق منظمة أوبك لعام   .610مأز

 بنك االحتياطي الفيدرالي متحمس للتشديد بالرغم من مخاوف تدني معدل التضخم

يكي  ي األمر  هل توقف االنخفاض في أسعار التعادل للنفط الصخر

 جبل الديون الصينية يشلّك مخاطر طويلة األجل على النمو

 دت أوبك اتفاق تخفيض االنتاج لماذا مّد 

   6107هل تنتعش التجارة العالمية أخيرا  في عام 

 مو القطاع غير النفطي في قطر سينتعش مع ارتفاع أسعار النفطن

و  ون يدعم زخم النمو اإليجابي في منطقة اليور  فوز ماكر

  استئناف قطر لتطوير الغاز ينسجم مع حركة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي

يادة من الواليات المتحدة وخفض من أوبك –ت النفط العالمية إمدادا  ز

   6107ما الذي يدفع عجلة النمو العالمي في عام 

ج النمو العالمي من حالة الركود   هل خر

 6107توقعات بانتعاش نمو االقتصاد القطر ي في 

 قوي في الواليات المتحدة بالرغم من تأخر الحوافز  نمو

ؤوس األموال من األسواق الناشئة  وب ر  هل انتهت أزمة هر

 

 إبراء ذمة وإشعار بحقوق الطبع والنشر
 

ير والتحقق منها بعناية، غير أن مجموعة بنك قطر الوطني ال تقبل أي مسئولية مهما اكنت عن أي خلقد تم جمع اكفة  سائر مباشرة أو المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقر

، وال يجوز نسبة هذا الرأي ألي عرضية تنشأ عن استخدامه. ومتى تم التعبير عن أي رأي، ما لم يتم النص على خالف ذلك، فهو رأي المؤلفين وال يتفق مع رأي أي  طرف آخر

 طرف آخر.

يح. ير مجانا  لشراكء األعمال المهمين بالنسبة لمجموعة بنك قطر الوطني، وال يجوز نسخه سواء لكيا أو جزئيا بدون تصر يع التقر  تم توز

http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355569213192&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570650674&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570644013&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570647053&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570643987&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355558746077&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355558746574&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570646652&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570646972&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355542129789&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite/QNBQatar/en_QA/InvestorRelations/enQatarMonthlyMonitor
http://www.qnb.com/cs/Satellite/QNBQatar/en_QA/InvestorRelations/enQatarMonthlyMonitor
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414672458&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414672458&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414654956&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414654956&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414638591&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414638591&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414607954&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414607954&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414504527&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414354024&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414354024&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414317463&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414317463&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414158363&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414158363&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414134319&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414117644&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355414076794&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355412297111&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355412297111&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355412127242&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355412127242&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411059929&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411059929&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411059929&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411683492&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411625137&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411563937&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411563937&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411525232&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411513160&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411478404&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1355411478404&locale=1338474029769&p=1344242846796&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355569213192&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570650674&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570644013&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570647053&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570643987&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570643908&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355558746574&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570646652&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355570646972&ssbinary=true
http://www.qnb.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355542129789&ssbinary=true
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ع الدولية والماكتب التمثيلية والمركز الرئيسي  و  الفر
 

 الصين

 مكتب تمثيلي

 العالمي بمدينة شانغهايالمركز المالي 

 201، غرفة 2الطابق 

ي أفينيو، 011  سنشور

 منطقة بودونغ الجديدة

 611061الرمز البر يدي 

 شانغهاي، الصين

 +2. 60 2.77 2.1.هاتف: 

 +2. 60 2.77 2.0.فاكس: 

qnb.com 

 

يتانيا  مور

 فر ع

 سيتي سنتر الخيمة

 شار ع مامادو كوناتي 01

 6162ص.ب. 

 يتانيانواكشوط، مور 

 +66662662220الهاتف: 

 +66662662222الفاكس: 

QNBMauritania@qnb.com 

 

 سنغافورة

ع  فر

 تيماسيك أفنيو 0

 ، بر ج سينتينيال67-10

02021 

 سنغافورة

 +22 2622 1.22الهاتف: 

 +22 6..2 2272الفاكس: 

QNBSingapore@qnb.com 

 فرنسا

ع   فر

 أفنيو إينا 22

72002  

يس، فرنسا  بار

 +00 0 20 60 1177 الهاتف:

 +00 0 20 60 1171الفاكس: 

QNBParis@qnb.com 

 ميانمار

 مكتب تمثيلي

يق ستراند رقم  20رقم   002، طر

 ستراند، بلدة بابيدان

 يانغون ميانمار

 +2206017070الهاتف: 

 +2206017076الفاكس: 

QNBMyanmar@qnb.com 

 جنوب السودان

 فر ع

 27مخطط رقم 

يق الميناء  طر

 أسواق كونيو كونيو

 جنوب السودان -، جوبا  2.7ص.ب. 

 959 000 959 211+ الهاتف: 

QNBSouthSudan@qnb.com 

 

 *إيران

 تمثيلي مكتب

يق  17 يع يقيا أفر طر  السر

 14 وحدة السادس، الطابق نافاك، مبنى

 إيران طهران،

 22-88889814 21 98+الهاتف: 

 824 889 88 21 98+الفاكس: 

QNBIran@qnb.com 

 عمان

ع  فر

ح، QNBمبنى   MBD، مطر

 مقابل البنك المركزي العماني

 ر وي ، 006، 6121ص.ب. 

 مسقط، عمان

 +.22 .667 0222الهاتف: 

 +.22 6677 2600الفاكس: 

QNBOman@qnb.com 

 

 السودان

 ع فر

ج  يق - QNBبر  يقيا أفر طر

 07 رقم ات العمار ع شار

 8134 ب. .ص

 السودان الخرطوم،

   0000 48 183 249+الهاتف: 

 486666 183 249+الفاكس: 

QNBSudan@qnb.com 

 

 الكويت

 ع فر

 الجابر أحمد ع شار بية، العر ج بر

 583ب. .ص ق، الشر منطقة

 الكويت ، 15456دسمان

 +222 6662 7160الهاتف: 

 +222 6662 7021الفاكس: 

QNBKuwait@qnb.com 

 قطر

 المركز الرئيسي

 0111ص.ب. 

 الدوحة، دولة قطر

  97444252444+ الهاتف:

 44413753 974+الفاكس: 

ccsupport@qnb.com 

qnb.com 

 المملكة المتحدة

 فر ع

 شار ع جر وزفينور 20

W1K 3HH لندن 

 المملكة المتحدة

 +66 617 267 6211الهاتف: 

 +66 617 267 6267الفاكس: 

QNBLondon@qnb.com 

 

 لبنان

 فر ع

 شار ع أحمد شوقي -بالزا  مبنى اكبيتال

 بير وت -ميناء الحصن سوليدير 

ياض الصلح   00-601ر

وت، لبنان  بير

 +2200726666الهاتف: 

 +2200077077الفاكس: 

QNBLebanon@qnb.com 

بية السعودية  المملكة العر

ع  فر

ي  مبنى حمد التجار

ج الفيصلية( يق الملك فهد )بجانب بر  طر

 .60101ص. ب. 

ياض  بية السعودية المملكة  –الر   العر

 +222 261101221الهاتف: 

QNBKSA@qnb.com 

  

 فيتنام

 مكتب تمثيلي

 مركز  تايمز سكوير

 خويشار ع دونغ  - 69F-57الطابق العاشر   

 0مقاطعة بن نغي ويرد 

 مدينة هو تشي منة، فيتنام

 7525 3911 8 84+الهاتف: 

  9889 3827 8 84+ الفاكس:

QNBVietnam@qnb.com 

 

  

 

 اليمن

ع  فر

 QNBمبنى 

ي، ص.ب.  بير   6001شار ع الز

 صنعاء، اليمن

 +227 0 207207الهاتف: 

 +227 0 207222الفاكس: 

QNBYemen@qnb.com 

 
 

 * غير نشط
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ع و  والشراكت التابعة  QNB فر
 

 الجزائر

 (HBTF)بنك اإلساكن للتجارة والتمويل 

 شركة شقيقة

ع أحمد أوقاويد02رقم   ، شار

 010دالي إبراهيم، ص.ب. 

 ، الجزائر الجزائر 

 21918787 213+الهاتف: 

 21918881 213+ الفاكس:

info@hbtf.com.jo 

 العراق

 مصرف المنصور  

 تابعةشركة 

 منطقة الوحدة

 20مبنى ، 06مقاطعة 

 0026العلوية 

 بغداد، العراق 

 +226 0 70722.2الهاتف: 

 +226 0 7072206الفاكس: 

info@mansourbank.com 
 

 سويسرا

QNB Suisse SA 

 شركة تابعة

 0اكي دو مونت بالنك 

 0610-07.2ص.ب. 

 سويسراجنيف، 

 +60 66217 7171الهاتف: 

 +60 66217 7170الفاكس: 

info@qnb.ch 

ين  البحر

نس بانكافاين  QNB 

 شركة تابعة

، الطابق الخامس، يونيتاغ هاوس، 20شقة   

يق  021عمارة  ،002، مجمع  0.0، طر  

6602شار ع الحكومة، ص. ب.   

 المنامة، البحر ين

600066الهاتف:  973+  

 211339 973+الفاكس: 

dstk@finansbank.com 

 األردن

 (HBTF) بنك اإلساكن للتجار ة والتمويل

 شقيقة شركة 

 7220ص.ب. 

  .0000الرمز  البر يدي 

 األردن، عّمان

 5555 500 6 962+الهاتف: 

 56781211 6 962+الفاكس: 

info@hbtf.com.jo 

ية  سور

QNB ية  سور

 شركة تابعة

 ميدان العباسيين

 دمشق 00111ص.ب. 

 +220 00-6621 0111الهاتف: 

 +220 00-66 06660الفاكس: 

QNBSyria@qnb.com 

 

 

 مصر

QNB األهلي 

ع شامبليون 2، دار  شامبليون  ، شار

 6226مركز  المدينة 

 مصر، القاهر ة

 7000 2770 202+الهاتف: 

 7099 2770 202+الفاكس: 

Info.QNBAA@QNBALAHLI.COM 

 ليبيا

 مصرف التجارة  والتنمية

 شركة شقيقة

ع جمال عبد الناصر   ج بي سي دي، شار  بر

 البرقاء  ، 2162  .ص.ب

 ليبيا، بنغازي

 230 080 619 218+الهاتف: 

 115 097 619 218+الفاكس: 

info@bcd.ly 

 تونس

QNB تونس 

 تابعةشركة 

ع مدينة العلوم  شار

  01.1 - 061ص.ب. 

 تونس، تونس

 911 754 71 216+الهاتف: 

 533 728 70 216+الفاكس: 

 الهند

QNB  (India )Private Limited 

 شركة تابعة

 C 53، المركز المالي -تي سي جي  16.

 مجمع باندرا كيرال، شر ق باندرا

  611120مومباي 

 الهند

 26525613 22 91+الهاتف: 

QNBindia@qnb.com 

 

 فلسطين

 (HBTF)بنك اإلساكن للتجارة والتمويل 

 شركة شقيقة

ع القدس، مبنى باديكو  رام الله، شار

 0670ص. ب. 

بية، فلسطين  الضفة الغر

 2986270 2 970+الهاتف: 

 2986275 2 970+الفاكس: 

info@hbtf.com.jo 

 تركيا

QNB فاينانس بنك 

 شركة تابعة 

ع بويكدر  منطقة أسن تبه، شار

يستال كولمبنى   602، رقم كر

 إسطنبولمقاطعة شيشلي، 

 22245249651+الهاتف: 

 9655 4524 222+الفاكس: 

 dstk@finansbank.com.tr 

 إندونيسيا

شركة تابعة بي تي بانك كيو أن بي  إندونيسيا تي بي كي 

ج   بارك اس سي بي دي .0إندونيسيا،  QNBبر

يمان اكف.    20-26جي آي. جند.  سودر

  06021جاكرتا 

 +26 60 202 2022الهاتف: 

 +26 60 202 ..20الفاكس: 

corporate.communication@qnb.co.id  

 قطر

يرة للتمويل   شركة الجز

 زميلةشركة  

ع سحيم بن حمد  منطقة السد، شار

  66001ص.ب. 

 قطر -الدوحة

 +276 6612 1666الهاتف: 

 +276 6612 1662الفاكس: 

 توغو

 ترانسناشونال إنكور بور يتدإكوبنك 

 شركة زميلة

 أفينيو سيلفانوس أوليمبيو 61رقم 

 0016ص. ب. 

 لومي، توجو

 +22822217214الهاتف: 

 +22822214237الفاكس: 

ecobanktg@ecobank.com 

بية المتحدة}    اإلمارات العر

ي الدولي   البنك التجار

 شقيقةشركة 

، والثالث الثالث الطابق   فستيفال، ج بر عشر

 سيتي فستيفال دبي

 4449ب. .ص

 المتحدة بية العر اإلمارات دبي،

 000 4023 4 971+الهاتف: 

 737 4023 4 971+الفاكس: 
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