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Oil price and production forecasts revised up; credit 
growth rose in July

August was a tough month for many emerging markets, with 

sharp falls in both currency and equity markets triggered by 

the escalating US-China trade war and concerns over tightening 

global liquidity. Kuwait – along with most other Gulf countries 

– was largely spared the sell-off, with equities only fractionally 

lower and currency markets stable. Although we have revised 

down our forecasts for Kuwaiti non-oil growth recently, this 

largely reflects weaker outturn GDP data for last year rather 

than a change in view, and overall growth has been revised 

up on recent oil market strength. Indeed, the rise in oil prices 

has improved the fiscal outlook and it looks possible that the 

budget could be close to balance this year.   

Revised 2017 GDP data leads to forecast change

Revised GDP data show that economic growth was weaker 

than previously thought last year, at -3.5% versus the initial 

estimate of -2.9%. (Chart 1.) The fall in oil sector production 

of 7.2% – driven by OPEC policy-led cuts in oil output – was 

actually milder than the previous estimate of an 8.0% decline. 

But this was more than offset by the non-oil sector, where 

growth was revised down to 2.2% from 3.3% before. Non-

oil growth in 2017 was weighed down by weakness in the 

construction sector where output dropped 12% y/y, perhaps 

related to softness in the real estate market. But there were 

strong performances by the hospitality (11%), transport (5%) 

and telecoms (5%) sectors. 

More recent data for 1Q18 show non-oil growth at 3.1% y/y, 

stronger than at the end of last year. And in general, we continue 

to believe that the economic backdrop is gradually improving, 

given the continued recovery in government spending after 

earlier cuts, stronger regional growth and especially the 

upward revision to our oil price forecast (see below). However, 

we have recalibrated our growth forecast with the new, softer 

data for 2017 and now expect non-oil growth of 2.8% this year 

and 3.0% next versus 3.5% before. Incorporating upgrades to 

our oil sector growth (see below), total GDP is now forecast at 

2.6% and 3.0%, respectively, in 2018 and 2019.

Chart 1: Real GDP

(% y/y)

Source: CSB, NBK

Oil prices and production also revised higher

Crude oil prices rallied in the second half of August, with Kuwait 

Export Crude ending the month up 3% at $75/bbl and in early 

September hitting a new four-year high of just below $76. 

Although there was concern over the impact of US-China trade 

tariffs and emerging market currency crises, the outlook for 
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Highlights

•	 Revised data show that non-oil GDP growth came in at 2.2% in 2017 and we now expect a pick-up to 3% this year.

•	 We have also revised up our oil price and Kuwaiti oil production forecasts due to tightness in the global oil market.

•	 Real estate sales surged in July, helped by the apartment sector; but property prices remain soft. 

•	 Inflation	picked	up	to	0.8%	y/y	in	July,	helped	by	higher	food	costs,	while	core	inflation	rose	to	1.9%.

•	 Credit growth rose for the second consecutive month in July, to 2.5% y/y, driven by rising business lending. 

•	 The Kuwaiti stock market edged down 0.6% in August, though still outperformed the GCC region overall.
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oil demand remains reasonably solid. Meanwhile, however, 

there were reports that Iranian oil exports had dropped by an 

unexpectedly large 0.6 million b/d following the restart of US 

sanctions, implying the need for higher output from other OPEC 

members to help balance the market. Prices have averaged 

$69/bbl so far this year, up around one-third from the average 

for 2017, and based upon this strength and the continued risk 

of supply disruptions, we have revised up our forecasts for KEC 

to $69 and $67/bbl this year and next ($72 and $70 for Brent), 

from $61 and $56 before.

Helped by stronger prices, we have also upgraded our oil 

production forecasts for Kuwait. According to OPEC figures, 

Kuwait’s crude output rose from 2.71 million b/d in June to 

2.79 million b/d in July, and as one of the few OPEC countries 

with any meaningful spare capacity, could increase further in 

coming months to help the group meet its aggregate policy 

goal of lifting output by up to 1 million b/d from pre-summer 

levels. (Chart 2.) We expect Kuwait’s production to reach 2.85 

million b/d by end-year and remain there through 2018. This 

translates into an increase in oil sector GDP of around 2.5% this 

year and 3.0% next.

Chart 2: Kuwait crude oil production

(million barrels per day)

Source: OPEC, NBK

Real estate sales surge in July

Real estate sales in July were the highest in 4 years, at nearly 

KD 500 million, over double the value from the previous month 

and triple the value from 1 year ago (see chart). The record 

sales were driven by a rise in activity in all three real estate 

sectors combined, but most notably the investment sector, 

which saw a sharp rise in building sales and transactions during 

the period, followed by the residential sector which also posted 

strong gains with more than double the sales of June.  Prices on 

the other hand continued on a negative trend, easing further in 

July, with the exception of the apartment sector index, which 

has risen moderately (3.8% m/m), a sign of improvement in 

a sector which has been burdened by oversupply and softer 

demand over the past 2 years. The July surge in sales and activity 

was likely helped by lower prices, and a possible correction 

after 3 consecutive months of declines during Ramadan and 

the early summer months.

Chart 3: Real estate sales

(KD million)

Source: Ministry of Justice

Consumer spending growth eases on seasonal factors

Growth in NBK’s consumer spending index slowed to 3.5% 

y/y in August from 6.5% in July, affected by travel and 

holidays. (Chart 4.) The index dropped 2.5% on the month, 

coinciding with Hajj (Islamic pilgrimage) and a 10-day Eid 

holiday. According to the Directorate General of Civil Aviation, 

the number of passengers that traveled during Eid-al-Adha 

is expected to have reached 542,000, up 52% on the same 

period last year. Year-to-date, the NBK PCE index is down 3.5%, 

though is expected to pick-up upon the end of the summer 

season and the start of the academic year.

Chart 4: NBK consumer spending index

Source: NBK

Consumer spending is projected to continue growing through 

2018, albeit at a softer pace than originally expected. A steady 

expansion in both Kuwaiti and expat employment (better than 

earlier expectations) should support the spending climate, with 
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further help from low inflation and higher public spending.

Inflation	in	July	rose	in	line	with	expectations

Headline inflation rose to 0.8% in July from 0.5% in June on 

the back of higher food prices. (Chart 5.) Food prices rose 0.8% 

m/m in July and to 1.2% y/y from 0.1% y/y in June. With 

food accounting for 17% of the CPI basket, July’s price rise 

contributed more than two-thirds of the increase in inflation 

overall. The pickup in food inflation appears to be stemming 

from fish and seafood prices, which rose 5.5% m/m and 7.8% 

y/y. Meanwhile, deflation in housing services (mostly rents) – 

which has been the main factor behind low inflation in 2018 

– was steady in July at -0.9% y/y. 

Excluding food and housing, inflation rose to 1.9% from 1.7% 

in June. We expect inflation to trend flat-to-higher for the 

remainder of the year as the pace of decline in rents eases 

in tandem with some recent improvement in the investment 

real estate market. Food prices are also showing a modest 

uptrend. Our forecast is now for inflation to average 0.8% in 

2018 overall, rising to 2% next year.

Chart 5: Consumer price inflation

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream, NBK

Credit growth picks up helped by oil sector lending

Although still running at modest levels, credit growth increased 

for a second consecutive month in July, increasing by 2.5% y/y 

(1.7% in June). (Chart 6.) The improvement was due to solid 

borrowing by both businesses and households, with the former 

supported by a recent pick-up in project financing. Household 

borrowing, however, was unusually supported by borrowing 

through credit cards, which offset a decline – the first since 

2012 – in installment loans, which are used for home financing 

and typically the main driver of household debt. The overall 

pick-up in credit growth should accelerate towards the end 

of the year as some large one-off corporate repayments that 

reduced credit levels in 4Q17 fall out of the annual comparison. 

Chart 6 : Private credit

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream, NBK

Deposit growth meanwhile eased to 3.9% y/y from 4.6% 

in June due to drawdowns in both private and government 

deposits. Despite rising oil prices, growth in government 

deposits, saw its seventh consecutive monthly decline, now 

at -5.0% y/y. Government deposits account for 15.7% of all 

deposits from over 17% a year ago.. 

Stock market outperforms GCC peers in August

Kuwait’s All-Share equity index fell 0.6% in August, but this was 

better than the 2.2% decline in the MSCI GCC index. Regional 

stocks in August were affected by both a global sell-off and 

trade war concerns, which more than offset the positive impact 

of rising oil prices. Year-to-date (end of August), the Kuwaiti 

market was up 6.4%. 

August’s trading volume, at KD20 million, was high relative to 

early in the year and last year, although down from the KD 27 

million recorded in July. Strong activity is on the back of positive 

expectations related to the imminent inclusion of the first 

tranche of Kuwaiti stocks in the FTSE Emerging Market index 

due on September 24. The market did suffer its first net outflow 

of foreign institutional investment this year, likely related to the 

global sell-off, but net foreign purchases so far this year remain 

high at above KD100 million. Market capitalization stood at 

close to KD 29 billion. 
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Table 1: Key economic data
Forecast

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(KD billion)

Nominal GDP 48.7 49.4 46.3 34.5 33.1 36.3 41.9 43.1

Oil 33.2 32.7 29.2 15.7 13.6 16.2 21.6 21.7

Non-oil 21.4 22.4 23.2 23.9 23.9 24.6 25.5 26.8

(percent change)

Real GDP 6.6 1.1 0.5 0.6 2.9 -3.5 2.6 3.0

Oil 10.3 -1.8 -2.1 -1.7 3.9 -7.2 2.5 3.0

Non-oil 3.4 4.2 4.8 0.4 1.6 2.2 2.8 3.0

Private credit 4.6 8.1 6.1 8.5 2.9 3.2 … …

Money supply (M2) 7.7 10 3.4 1.7 3.6 3 … …

Inflation (% y/y, average) 3.3 2.7 3.2 3.7 3.5 1.5 0.8 2.0

Inflation (% y/y, e.o.p) 2.8 2.7 3.6 3.5 2.6 1.3 1.0 2.3

(percent of GDP)

Fiscal balance (before FGF transfers) 26.1 26.1 7.6 -13.4 -13.9 -9.0 -1.0 0.0

Revenues 65.7 64.4 53.9 39.5 39.6 44.1 47.8 45.6

Oil 61.5 59.3 48.6 35.0 35.4 39.4 43.3 40.2

Non-oil 4.2 5.1 5.2 4.5 4.3 4.7 4.5 5.3

Expenditure 39.6 38.3 46.3 52.9 53.6 53.1 48.8 45.6

Transfers to Future Generations Fund 16.4 16.1 13.5 4.0 4.0 4.4 4.8 4.6

Fiscal balance (after transfers to FGF) 9.6 10.0 -5.9 -17.3 -17.9 -13.4 -5.8 -4.6

Investment income* 5.9 7.0 8.5 12.4 13.4 13.0 11.5 11.7

Public debt 3.2 3.1 3.4 4.6 18.9 19.3 21.0 22.7

Current account balance 45.5 40.3 33.4 3.5 -4.6 5.9 10.0 6.0

Goods balance 54.8 51.8 47.7 24.4 17.6 21.3 25.2 21.5

Export 68.7 66.5 64.2 47.5 41.9 45.9 49.2 47.2

Imports 13.9 14.7 16.6 23.2 24.3 24.6 24.0 25.7

Services (net) -7.0 -8.5 -11.1 -17.4 -18.1 -19.0 -19.2 -20.4

Investment income (net) 7.3 8.0 9.6 11.1 11.5 15.8 15.4 16.5

Worker remittances -9.6 -11.0 -12.7 -14.5 -15.6 -12.2 -11.4 -11.6

Exchange rate (KD per 1 USD) 0.280 0.283 0.284 0.301 0.302 0.303 … …

CBK discount rate 2.00 2.00 2.00 2.25 2.50 2.75 … …

Kuwait export crude price (USD per barrel) 109 105 95 48 39 51 69 67

Oil production (million barrels per day) 2.98 2.92 2.87 2.86 2.95 2.70 2.77 2.85

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates.

* Based on estimated figures by CSB and NBK.
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Table 2: Monthly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) Dec-15 Dec-16 Dec-17 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18

Credit 33.3 34.3 35.4 35.4 35.4 36.1 36.3 …

Growth (% y/y) 8.5 2.9 3.2 1.5 0.8 1.7 2.5 …

Money supply (M2) 34.5 35.8 37.1 37.9 38.0 38.4 38.0 …

Growth (% y/y) 1.7 3.6 3.8 4.0 4.0 5.3 5.7 …

Inflation (% y/y) 3.2 2.6 1.1 0.7 0.4 0.5 0.8 …

ex food (% y/y) 3.0 3.1 1.2 0.9 0.4 0.6 0.7 …

Real estate sales (KD million) 249 288 171 300 265 210 500 …

Growth (12-month average, % y/y) -28.7 -23.2 -6.9 16.4 11.3 14.7 29.1 …

Real estate price indices: 

Residential homes 174 152 152 153 154 148 150 …

Residential plots 190 178 174 163 162 161 143 …

Investment buildings 211 190 181 192 189 178 176

Consumer confidence (index) 95 99 110 106 108 114 119 ...

Kuwait export crude price (USD per barrel) 31 50 61 106 108 114 119 72

Stock market - All Share index (e.o.p) 4,474 4,575 4,830 4,799 4,735 4,890 5,168 5,138

Growth (% y/y) … 2.3 5.6 -2.5 -2.8 1.9 4.0 0.8-

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates

Table 3: Quarterly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) 4Q14 4Q15 4Q16 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18

GDP growth (% y/y) -2.7 1.7 2.9 -2.1 -3.0 -2.5 1.6 …

Oil -4.0 0.9 0.5 -7.6 -8.3 -6.5 0.7 …

Non-oil -0.3 0.3 3.7 3.5 4.0 2.4 3.1 …

Point-of-sale card spending 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 2.6 2.7 200

Growth (% y/y) 14.8 10.0 9.1 9.1 12.5 11.4 15.8 16.6

Current account balance 2.4 -0.1 0.6 0.3 0.5 1.2 1.7 …

Exports 6.0 3.6 4.1 3.9 4.0 4.6 5.6 …

Imports 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.3 …
Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates
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Public Finance

Source: Ministry of Finance, NBK

Oil prices 

($ per barrel, Kuwait Export Crude)

Source: Ministry of Finance, Kuwait Petroleum Corporation

Boursa Kuwait

Source: Thomson Reuters Datasteam 

Charts

Real estate indices 

Source: Ministry of Justice, NBK estimates

Consumer confidence

(index)

Source: Central Bank of Kuwait

Policy interest rates

(%)

Source: Central Bank of Kuwait, Thomson Reuters Datastream
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املالية العامة

املصدر: وزارة املالية وبنك الكويت الوطني

أسعار النفط
)دوالر للبرميل، سعر خام التصدير الكويتي(  

املصدر: وزارة املالية ومؤسسة البترول الكويتية

بورصة الكويت

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي

الرسوم البيانية
مؤشرات قطاع العقار

املصدر: وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطني

ثقة املستهلك
)مؤشر(

املصدر: بنك الكويت املركزي

أسعار الفائدة األساسية
)٪(

املصدر: بنك الكويت املركزي وتومسون رويترز داتاسترمي

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - سبتمبر 2018
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الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية
أغسطس 2018يوليو 2018يونيو 2018مايو 2018أبريل 2018ديسمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(

-33.334.335.435.435.436.136.3االئتمان
-8.52.93.21.50.81.72.5النمو )٪النمو السنوي(

-34.535.837.137.938.038.438.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
-1.73.63.84.04.05.35.7النمو )٪النمو السنوي(

-3.22.61.10.70.40.50.8التضخم )٪النمو السنوي(
-3.03.11.20.90.40.60.7التضخم األساس )٪النمو السنوي(

-249288171300265210500املبيعات العقارية )مليون دينار(
-16.411.314.729.1-9.6-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
-174152152153155148150املنازل السكنية

-190178174163163161143األراضي السكنية
-211190181190184178176املباني االستثمارية

-9599110106108114119ثقة املستهلك )مؤشر(

3150616772727272سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

4.4744،5754.8304.7994.7354،8905.1685،138البورصة - املؤشر الوزني

-1.94.00.8-2.8-2.35.62.5-النمو )٪النمو السنوي(
املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية
الربع الرابع الرابع 2014)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(

2015
الربع الرابع  

2016
الربع الثاني 

 2017
الربع الثالث  

2017
الربع الرابع 

2017
الربع األول 

2018
الربع الثاني 

2018

1.61.6-2.5-3.0-1.72.92.1-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
0.70.7-6.5-8.3-0.90.57.6-4.0النفطي

0.33.73.54.02.43.13.1-0.3غير النفطي

1.92.12.32.62.62.62.7200إنفاق أجهزة نقاط البيع
14.810.09.19.112.511.415.816.6النمو )٪النمو السنوي(

-0.60.30.51.21.7-2.40.1ميزان احلساب اجلاري
-6.03.64.13.94.04.65.6الصادرات
-2.02.12.12.12.22.42.3الواردات

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات

20122013201420152016201720182019

)مليار دينار(
48.749.446.334.533.136.341.943.1الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.616.221.621.7النفطي
21.422.423.223.923.924.625.526.8غير النفطي

)نسبة التغّير(
2.63.0-6.61.10.50.62.93.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

2.53.0-3.44.24.80.43.97.2النفطي
1.62.22.83.0-1.7-2.1-10.31.8غير النفطي

--4.68.16.18.52.93.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
--7.710.03.41.73.63عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.50.82.0التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.52.61.30.12.3التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

0.0-1.0-9.0-13.9-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

65.764.453.939.539.644.147.845.6اإليرادات

61.559.348.635.035.439.443.340.2النفطية
4.25.15.24.54.34.74.55.3غير النفطية

39.638.346.352.953.653.148.845.6املصروفات
16.416.113.54.04.04.44.84.6حتويالت صندوق األجيال القادمة

-4.6-5.8-13.4-17.7-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(
5.97.08.512.413.413.011.511.7الدخل االستثماري*

3.23.13.44.618.919.321.022.7الدين العام

5.910.06.0-45.540.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

54.851.847.724.417.621.325.221.5ميزان السلع
68.766.564.247.541.945.949.247.2 الصادرات
13.914.716.623.224.324.624.025.7 الواردات

-20.4-19.2-19.0-18.1-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.38.09.611.111.515.815.416.5صافي الدخل االستثماري

-11.6-11.4-12.2-15.6-14.5-12.7-11.0-9.6حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

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

109105954839516967سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.772.85إنتاج 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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ــام. ــاق الع ــاع اإلنف التضخــم وارتف

ارتفاع التضخم في يوليو، تماشياً مع التوقعات

ارتفــع التضخــم العــام إلــى 0.8٪ فــي يوليــو مــن 0.5٪ فــي يونيــو علــى 
خلفيــة ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة. فقــد ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة 
بنســبة 0.8٪ علــى أســاس شــهري فــي يوليــو و1.2٪ علــى أســاس ســنوي 
ــادة  ــذه الزي ــد ســاهمت ه ــو. وق ــي يوني ــى أســاس ســنوي ف ــن 0.1٪ عل م
بأكثــر مــن ثلثــي إجمالــي التضخــم  حيــث تشــكل المــواد الغذائيــة 17٪ مــن 
ســلة التضخــم. ويبــدو أن ارتفــاع معــدل التضخــم فــي أســعار الغــذاء ينبــع 
ــي ارتفعــت بنســبة ٪5.5  ــة الت ــن أســعار األســماك والمأكــوالت البحري م
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــنوي. ف ــاس س ــى أس ــهري و 7.8٪ عل ــاس ش ــى أس عل
اســتقر االنكمــاش فــي اســعار خدمــات المســكن خــال شــهر يوليــو )الــذي 
يشــكل معظمــه اإليجــارات( والــذي كان العامــل الرئيســي وراء انخفــاض 

التضخــم فــي 2018 عنــد -0.9٪ علــى أســاس ســنوي.

وباســتثناء المــواد الغذائيــة وخدمــات المســكن، ارتفــع التضخــم إلــى ٪1.9 
ــاع  ــو. ونتوقع أن يســتقر او يتجه التضخم نحو االرتف ــي يوني ــن 1.7٪ ف م
اإليجارات  في  االنخفاض  وتيرة  تراجع  العام مع  مــن  تبّقــى  مــا  خــال 
ــار االســتثماري. كمــا أظهــرت  بالتزامن مع بعض التحسن األخير في العق
أســعار المــواد الغذائيــة أيضــاً مؤشــرات باالرتفــاع المعتــدل. ونتوقــع حاليــاً 
بلــوغ التضخــم متوســط 0.8٪ فــي 2018 بشــكل عــام وارتفاعــه إلــى ٪2 

فــي العــام المقبــل.

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

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

ارتفاع نمو االئتمان بدعم من االئتمان الممنوح لقطاع النفط

ارتفــع نمــو االئتمــان للشــهر الثانــي علــى التوالــي فــي يوليــو رغــم بقائــه 
ــى أســاس ســنوي  ــع بنســبة 2.5٪ عل ــة، حيــث ارتف ــد مســتويات معتدل عن
)1.7٪ فــي يونيــو(. ويرجــع هــذا التحســن إلــى قــوة القــروض الشــخصية 
واالئتمــان الممنــوح للشــركات الــذي جــاء بدعــم مــن تســارع تمويــل 
المشــاريع. فــي المقابــل، جــاءت قــوة القــروض الشــخصية مدعومــًة مــن 
ــاد فــي االقتــراض مــن خــال بطاقــات االئتمــان والتــي  ارتفــاع غيــر معت
عوضــت االنخفــاض األول منــذ العــام 2012 فــي القــروض المقّســطة التــي 
ــاً تكــون المحــرك الرئيســي  ــازل وغالب تســتخدم عــادًة بغــرض شــراء المن
ــرة نمــو االئتمــان  للقــروض الشــخصية. ومــن المفتــرض أن تتســارع وتي
ــرة لبعــض  ــروض كبي ــر ســداد ق ــام نتيجــة لتاشــي تأثي ــة الع ــول نهاي بحل
الشــركات التــي خفضــت مــن مســتويات ائتمــان قطــاع األعمــال فــي الربــع 

ــع مــن العــام 2017. الراب

الرسم البياني 6: االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

فــي الوقــت نفســه، تراجــع نمــو الودائــع إلــى 3.9٪ علــى أســاس ســنوي 
مــن 4.6٪ فــي يونيــو بســبب الســحب فــي كل مــن الودائــع الخاصــة 
والحكوميــة. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار النفــط، انخفــض نمــو 
الودائــع الحكوميــة للشــهر الســابع علــى التوالــي ليســتقر اآلن عنــد -٪5.0 
علــى أســاس ســنوي، حيــث تمثــل الودائــع الحكوميــة 15.7٪ مــن إجمالــي 

ــام الماضــي. ــي الع ــا يتجــاوز 17٪ ف ــت تشــّكل م ــد أن كان ــع بع الودائ

سوق األوراق المالية يتفّوق على أسواق الخليج في أغسطس

انخفــض مؤشــر األســهم فــي ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة بنســبة ٪0.6 
ــتانلي  ــان س ــر مورغ ــن مؤش ــل م ــه كان أفض ــطس، إال أن أدائ ــي أغس ف
ــد  ــبة 2.2٪. فق ــع بنس ــذي تراج ــي ال ــاون الخليج ــس التع ــهم دول مجل ألس
تأثــرت األســهم فــي المنطقــة خــال شــهر أغســطس بالقلــق العالمــي حــول 
ــي  ــر اإليجاب ــّدد التأثي ــذي ب ــر ال ــة، األم ــرب التجاري ــع والح ــات البي عملي
ــذ  ــبة 6.4٪ من ــي بنس ــوق الكويت ــع الس ــد ارتف ــط. وق ــعار النف ــاع أس الرتف

ــة أغســطس(. ــى نهاي ــة الســنة )حت بداي

ــار  ــون دين ــداول اليومــي لشــهر أغســطس 20 ملي ــغ متوســط حجــم الت وبل
ــى  ــك عل ــة، وذل ــام والســنة الماضي ــة الع ــع بداي ــة م ــاً مقارن ــي مرتفع كويت
ــث  ــو. حي ــي يولي ــي ف ــار كويت ــون دين ــن 27 ملي ــن انخفاضــه م ــم م الرغ
ــريحة  ــول إدراج الش ــة ح ــات اإليجابي ــة التوقع ــوي نتيج ــاط الق ــود النش يع
ــئة  ــواق الناش ــي مؤشــر »فوتســي« لأس ــة ف ــهم الكويتي ــن األس ــى م األول
فــي الرابــع والعشــرين مــن ســبتمبر. وقــد تأثــر الســوق بخــروج التدفقــات 
االســتثمارية العالميــة الــذي قــد يكــون ناتجــاً عــن عمليــات البيــع الكبيــرة، 
إال أن صافــي المشــتريات األجنبيــة حتــى اآلن هــذا العــام ال يــزال مرتفعــاً 
بمــا يزيــد عــن 100 مليــون دينــار. وبلغــت القيمــة الســوقية مــا يقــارب 29 

مليــار دينــار.
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ــى مســتوى  ــى أعل ــل ســبتمبر إل ــي أوائ ــع ف ــل، كمــا ارتف 75 دوالر للبرمي
لــه منــذ أربــع ســنوات عنــد أقــل مــن 76 دوالر. وعلــى الرغــم مــن وجــود 
قلــق بشــأن تأثيــر الرســوم الجمركيــة بيــن أميــركا والصيــن وأزمــة انهيــار 
ــزال  ــط ال ت ــى النف ــب عل ــات الطل عمــات االســواق الناشــئة، إال أن توقع
قويــة إلــى حــد معقــول. فــي هــذه األثنــاء، كانــت هنــاك تقاريــر تفيــد بــأن 
صــادرات النفــط اإليرانيــة انخفضــت بنســبة كبيــرة غيــر متوقعــة بمقــدار 
ــة، ممــا  ــات األميركي ــوم بعــد اســتئناف العقوب ــي الي ــل ف ــون برمي 0.6 ملي
يعنــي الحاجــة إلــى زيــادة اإلنتــاج مــن أعضــاء آخريــن فــي منظمــة أوبــك 
ــغ متوســط األســعار  ــد بل ــي الســوق. وق ــوازن ف ــق الت ــي تحقي للمســاعدة ف
69 دوالر للبرميــل حتــى اآلن هــذا العــام، بزيــادة بلغــت نحــو الثلــث عــن 
متوســط عــام 2017، واســتناداً إلــى  انتعاش األســعار والمخاطر المســتمرة 
مــن انقطــاع اإلنتــاج، قمنــا بتعديــل توقعاتنــا لخــام التصديــر الكويتــي إلــى 
69 دوالر و 67 دوالر  للبرميــل هــذا العــام والعــام المقبــل )72 و 70 

ــت( مــن 61 دوالر و 56 دوالر ســابقاً. ــج برن دوالر لمزي

ونتيجــة لقــوة األســعار، قمنــا بتحديــث توقعاتنــا إلنتــاج النفــط فــي الكويــت. 
حيــث تشــير بيانــات منظمــة أوبــك إلــى ارتفــاع إنتــاج النفــط الكويتــي مــن 
ــاً فــي يونيــو إلــى 2.79 مليــون برميــل يوميــاً  2.71 مليــون برميــل يومي
فــي يوليــو. وبمــا أن الكويــت إحــدى دول أوبــك القليلــة التــي تمتلــك ســعة 
ــي األشــهر القادمــة بهــدف  ــا ف ــزداد إنتاجه ــد ي ــة، فق ــة كافي ــة إضافي إنتاجي
مســاعدة المجموعــة لتحقيــق هــدف رفــع اإلنتــاج إلــى مليــون برميــل 
يوميــاً مــن مســتويات مــا قبــل الصيــف. ونتوقــع أن يصــل إنتــاج الكويــت 
إلــى 2.85 مليــون برميــل يوميــاً بحلــول نهايــة العــام، وســيظل عنــد هــذا 
ــي  ــج المحل ــي النات ــى إجمال ــك عل ــينعكس ذل ــى 2019. وس ــتوى حت المس
ــام  ــام و 3.0٪  للع ــذا الع ــو 2.5٪ ه ــيرتفع بنح ــذي س ــي ال ــاع النفط للقط

ــل. المقب

الرسم البياني 2: إنتاج النفط الكويتي 
)مليون برميل يومياً(

 

املصدر: أوبك وبنك الكويت الوطني

ارتفاع مبيعات العقار في يوليو 

بلغــت مبيعــات العقــار فــي شــهر يوليــو أعلــى مســتوياتها منذ أربع ســنوات، 
ــة  ــف القيم ــن ضع ــر م ــار، أي أكث ــون دين ــي 500 ملي ــت حوال ــث بلغ حي
ــي.  ــام الماض ــن الع ــة م ــاف القيم ــة أضع ــابق، وثاث ــهر الس ــة بالش مقارن
ــي نشــاط القطاعــات  ــاع ف ــات القياســية مدفوعــة بارتف ــد جــاءت المبيع وق
العقاريــة الثاثــة مجتمعــة، لكــن أبرزهــا قطــاع العقــار االســتثماري الــذي 
ــرة،  ــي خــال هــذه الفت ــات المبان ــي مبيعــات وصفق شــهد ارتفاعــاً حــاداً ف
يليــه قطــاع العقــار الســكني الــذي حقــق أيضــاً مكاســباً قويــة بلغــت أكثــر 
مــن ضعــف مبيعــات يونيــو. بالمقابــل، واصلــت األســعار تراجعهــا، 
وانخفضــت أكثــر فــي يوليــو، باســتثناء مؤشــر أســعار الشــقق الــذي ارتفــع 
بشــكل معتــدل )3.8٪ علــى أســاس شــهري( ممــا يعكــس تحســن القطــاع 

بعــد أن كان مثقــاً بوفــرة المعــروض وضعــف الطلــب علــى مــدى العاميــن 
ــات  ــي المبيع ــئ ف ــاع المفاج ــون االرتف ــل أن يك ــن المحتم ــن. وم الماضيي
ــد  ــل بع ــح محتم ــاض األســعار، وتصحي ــو  نتيجــة انخف ــي يولي والنشــاط ف
ــهر  ــل أش ــان وأوائ ــهر رمض ــي ش ــع ف ــن التراج ــة م ــهر متتالي ــة أش ثاث

ــف. الصي
الرسم البياني 3 : مبيعات قطاع العقار        

)مليون دينار(

   املصدر: وزارة العدل

إنفاق المستهلك يتراجع بسبب عوامل موسمية

تباطــأ النمــو فــي مؤشــر  بنــك الكويــت الوطنــي لإلنفــاق االســتهاكي إلــى 
3.5٪  فــي أغســطس علــى أســاس ســنوي مــن 6.5٪ فــي يوليــو، متأثــراً 
ــا  ــهري انخفاض ــاس ش ــى أس ــجل عل ــا س ــات. فيم ــفر والعط ــم الس بموس
بنســبة 2.5٪ حيــث تزامــن مــع موســم الحــج وعطلــة عيــد أألضحــى التــي 
امتــدت لعشــرة أيــام. وتشــير تقديــرات اإلدارة العامــة للطيــران بلــوغ عــدد 
المســافرين خــال عيــد األضحــى نحــو 542 ألــف مســافر، بزيــادة قدرهــا 
52٪ عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. ومنــذ بدايــة العــام، انخفــض 
ــا  ــبة 3.5٪، فيم ــتهاكي بنس ــاق االس ــي لإلنف ــت الوطن ــك الكوي ــر بن مؤش
تشــير التوقعــات ارتفاعــه مــع نهايــة موســم الصيــف وبدايــة العام الدراســي.

الرسم البياني 4: مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي

المصدر: بنك الكويت الوطني

ــتهلك في النمو خــال عام 2018 وإن  ــاق المس ومن المتوقع أن يستمر إنف
کان بوتيرة أقل من المتوقع ســابقاً. ومــن المفتــرض أن يســاهم التوســع فــي 
ــات  ــن التوقع ــتويات أفضــل م ــدة )بمس ــة الواف ــن والعمال ــف الكويتيي توظي
الســابقة( فــي دعــم اإلنفــاق باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى كانخفــاض 
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مستوى اإلنتاج المحتمل بحلول 
نهاية العام



 رفع توقعات إنتاج وأسعار النفط بعد مراجعة البيانات، وارتفاع منو
 االئتمان في يوليو

ــات خــال شــهر أغســطس،  ــد مــن األســواق الناشــئة صعوب شــهدت العدي
حيــث  ســجلت  العمــات وأســواق األســهم انخفاضــاً حــاّداً نتيجــة للحــرب 
التجاريــة األميركيــة الصينيــة المتصاعــدة والمخــاوف جــراء شــح الســيولة 
ــب معظــم  ــى جان ــة ، إل ــة الكويتي ــت  ســوق األوراق المالي ــة. وكان العالمي
دول الخليــج األخــرى، قــد نجــت إلــى حــد كبيــر مــن عمليــات البيــع، حيــث 
انخفضــت األســهم بشــكل طفيــف فقــط مــع اســتقرار عماتهــا. وعلــى الرغم 
مــن أننــا خفضنــا توقعاتنــا لنمــو القطــاع غيــر النفطــي الكويتــي مؤخــراً، إال 
أن هــذا يعكــس إلــى حــد كبيــر ضعــف بيانــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
العــام الماضــي وال يعنــي تغييــراً فــي النظــرة، كمــا رفعنــا توقعاتنــا للنمــو 
اإلجمالــي، نتيجــة قــوة ســوق النفــط مؤخــراً. فقــد أدى ارتفــاع أســعار النفــط 
إلــى تحســن التوقعــات الماليــة، حيــث مــن الممكــن أن تقتــرب الميزانيــة مــن  

الوصــول  إلــى نقطــة التعــادل هــذا العــام. 

ــج  ــو النات ــام 2017 لنم ــات الع ــة بيان ــد مراجع ــات بع ــي التوقع ــر ف تغيي
ــي     المحلــي اإلجمال

النمــو  أن  المراجعــة  بعــد  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  بيانــات  وتظهــر 
االقتصــادي كان أضعــف مــن توقعــات العــام الماضــي عنــد -٪3.5، 
ــو  ــل نم ــى تعدي ــك إل ــود ذل ــغ  -2.9٪. ويع ــي البال ــر األول ــة بالتقدي مقارن
القطــاع غيــر النفطــي إلــى 2.2٪ مــن 3.3٪ فــي الســابق، رغــم تســجيل 
القطــاع النفطــي انخفــاض كان أقــل مــن التقديــرات الســابقة بنســبة ٪7.2 
مقارنــة بالتقديــرات األولويــة البالغــة 8.0٪، نتيجــة االمتثــال التفــاق  أوبك. 

 وتأثــر النمــو غيــر النفطــي فــي عــام 2017 بضعف قطــاع البناء والتشــييد، 
ــا بســبب ضعــف  ــى أســاس ســنوي، ربم ــث انخفــض  بنســبة 12٪ عل حي
ســوق العقــار. وفــي المقابــل، ســجلت القطاعــات األخــرى أداًء قويــاً  علــى 
ــر  ــا تظه ــاالت )5٪(. كم ــل )5٪( واالتص ــة )11٪( والنق ــها الضياف رأس
ــر النفطــي ٪3.1  ــوغ النمــو غي ــام بل ــع األول مــن الع ــات الرب أحــدث بيان
علــى أســاس ســنوي، مســجاً نســبة أقــوى ممــا كان عليــه فــي نهايــة العــام 

ــي  ــة ف ــاع االقتصادي ــد أن األوض ــا نعتق ــا زلن ــام، م ــكل ع ــي. وبش الماض
تحســن تدريجــي نظــراً الســتمرار تعافــي اإلنفــاق الحكومــي بعــد  تباطــؤ 
ســجله ســابقاً، باإلضافــة إلــى قــوة النمــو فــي المنطقــة وتوقعاتنــا ألســعار 
ــع  ــو م ــا للنم ــل توقعاتن ــا بتعدي ــد قمن ــك، فق ــع ذل ــا. وم ــي رفعناه ــط الت النف
البيانــات الجديــدة المنخفضــه لعــام 2017، حيــث نتوقــع اآلن بلــوغ النمــو 
غيــر النفطــي 2.8٪ هــذا العــام و 3.0٪ العــام المقبــل وذلــك مقابــل ٪3.5 
ــو  ــع  نم ــا نتوق ــط، فإنن ــاع النف ــو قط ــات لنم ــادة  التوقع ــع زي ــابقاً.  وم س
إجمالــي الناتــج المحلــي 2.6٪ و 3.0٪ فــي 2018 و2019 علــى التوالــي.  

الرسم البياني 1:  منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني 

رفع توقعات إنتاج وأسعار النفط

ــث  ــي مــن شــهر أغســطس، حي ــي النصــف الثان ــط ف ارتفعــت أســعار النف
ــى  ــغ 3٪ ليصــل إل ــاع بل ــي الشــهر بارتف أنهــى ســعر خــام التصديرالكويت

 1إدارة البحوث االقتصادية، هاتف 5500 2259 )965( ، فاكس: 2224 6973 )econ@nbk.com، )965  ، © 2018 بنك الكويت الوطني  
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أبرز النقاط
توقعات بتعافي نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.8 % في 2018.  

رفع توقعات أسعار وإنتاج النفط الكويتي، بسبب شح السوق النفط العالمية.  

القطاع االستثماري يدعم نمو مبيعات العقار في يوليو رغم بقاء األسعار منخفض.  

ارتفاع أسعار المواد الغذائية ساهم في زيادة التضخم إلی 0.8% علی أساس سنوي في يوليو، مع ارتفاع التضخم األساس إلی   
.%1.9  

االئتمان ينمو للشهر الثاني علی التوالي في يوليو على اساس سنوي إلی 2.5% ، مدفوعاً بارتفاع االئتمان الممنوح لقطاع    
األعمال.  

أداء مؤشر سوق األوراق المالية جاء أفضل من أسواق الخليج رغم تراجعه 0.6% في أغسطس.  

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۸-

٦-

٤-

۲-

۰

۲

٤

٦

۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸* ۲۰۱۹*

الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي
النفطي



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: )965( 2259 5500، أو فاكس: )965( 2224 6973، أو على البريد اإللكتروني

© مالحظة على حقوق النشر: يعد هذا التقرير أحد إصدارات بنك الكويت الوطني احملفوظة، وال يحق ألحد إعادة نشره أو طباعته دون املوافقة املسبقة من بنك الكويت الوطني. 

الفرع   الرئيسي

الكويت  
  بنك   الكويت   الوطني

Abdullah Al-Ahmed Street
P.O. Box 95, Safat 13001

Kuwait City, Kuwait
Tel: +965 2242 2011
Fax: +965 2259 5804

Telex: 22043-22451 NATBANK
www.nbk.com

البحرين
  بنك   الكويت   الوطني

GB Corp Tower, Block 346
Road 4626, Building 1411 

P.O.Box 5290
  Manama Kingdom of Bahrain

Tel: +973 17 155 555
Fax: +973 17 104 860

األردن
  بنك   الكويت   الوطني

 الفرع   الرئيسي
Al Hajj Abdul Rahim Street Hijazi 

Plaza, Building # 70
 P.O Box 941297

Amman 11194, Jordan
Tel: +962 6 580 0400
Fax: +962 6 580 0441

  المملكة   العربية   السعودية 
  بنك   الكويت   الوطني

Al Khalidiah District, 
Al Mukmal Tower, Jeddah 

P.O Box: 15385 Jeddah 21444
Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966 2 603 6300
Fax: +966 2 603 6318

لبنان
بنك   الكويت   الوطني 

 الفرع   الرئيسي 
BAC Building

Justinien Street
P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh

1107 2200 Beirut, Lebanon
Tel: +961 1 759700
Fax: +961 1 747866

العراق
  بنك   االئتمان   العراقي

Street 9, Building 187
Sadoon Street, District 102

P.O. Box 3420
Baghdad, Iraq

    Tel: +964 1 7182198/7191944 
+964 1 7188406/7171673

Fax: +964 1 7170156

مصر
   البنك   الوطني   المصري  

Plot 155, City Center, First Sector 
5th Settlement, New

P.O Box 229, 11835
 Cairo, Egypt

Tel: + 20 2 26149300
Fax: + 20 2 26133978

  اإلمارات   العربية   المتحدة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   دبي
Latifa Tower

Sheikh Zayed Road
P.O. Box. 9293

 Dubai, UAE
Tel: +971 4 3161600
Fax: +971 4 3888588

  اإلمارات   العربية   المتحدة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   أبوظبي
Sheikh Rashed Bin Saeed 

Al Maktoom Road 
P.O. Box 113567

Abu Dhabi, U.A.E
Tel: +971 2 4199555
Fax: +971 2 2222477

  الواليات   المتحدة   األمريكية
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   نيويورك

299 Park Avenue
New York, NY 10171

United States of America
Tel: +1 212 303 9800
Fax: +1 212 319 8269

فرنسا
بنك   الكويت   الوطني    إنترناشونال

90 Avenue des Champs-Élysée
75008, Paris

France
Tel: +33 1 5659 8600 
Fax: +33 1 5659 8623

المملكة المتحدة
 الفرع   الرئيسي

13 George Street
London, W1U 3QJ
United Kingdom

Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7224 2101

المملكة المتحدة
  فرع   بورتمان   سكوير

7 Portman Square
London, W1H 6NA

United Kingdom
Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7486 3877

سنغافورة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   سنغافورة
9 Raffles Place # 24-02

Republic Plaza 
Singapore 048619

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

الصين
  بنك   الكويت   الوطني

Suite 1501-1502, 
AZIA Center 1233

Lujiazui Ring Road 
Shanghai 200120, China

Tel: +86 21 8036 0800
Fax: +86 21 8036 0801

NBK Capital -    إن   بي   كي   كابيتال

 الكويت  
38th Floor, Arraya II Building 

Block 6, Shuhada’a Street 
Sharq

P.O. Box 4950, Safat 13050
Kuwait

Tel: +965 2224 6900
Fax: +965 2224 6904 / 5

  اإلمارات   العربية   المتحدة
Precinct Building 3, Office 404

DIFC
Sheikh Zayed Road

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

تركيا
البنك   التركي  - شركة   تابعة

Valikonagi Avenue No. 1
P.O. Box 34371

Nisantasi, Istanbul
Turkey

Tel: +90 212 373 6373
Fax: +90 212 225 0353

     دليل   الفروع   الخارجية   والشركات   التابعة



سبتمبر 2018

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي

رفع توقعات إنتاج وأسعار النفط 
وارتفاع  البيانات،  مراجعة  بعد 

نمو االئتمان في يوليو 

بنك الكويت الوطني
 إدارة البحوث االقتصادية


	Kuwait Brief - Headlines - English
	Kuwait Brief - English
	Key Economic Data - English
	Monthly & Quarterly Economic Data - English
	Charts - English
	Charts - Arabic
	Monthly & Quarterly Economic Data - Arabic
	Key Economic Data - Arabic
	Kuwait Brief - Arabic
	Kuwait Brief - Headlines - Arabic


