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Economic indicators remained positive for Kuwait, supported by 
a healthy projects pipeline and a recovering consumer sector. 
This is also being reflected in continued improvement in the 
real estate market and healthy bank profits. Last year’s rally in 
oil prices has played no small part, bolstering the fiscal position 
and supporting consumer and investor sentiment. We expect 
non-oil GDP to have increased by 3% in 2017 in real terms, 
and for growth to accelerate to 3.5% in 2018 and 4% in 2019.

Consumer sector continued to bounce back 

Support for the recovery in the non-oil economy continued to 
come in part from improvement in the consumer. Though Ara’s 
consumer confidence index slipped in January to 105, it was 
still up 9% y/y. Growth in consumers’ point-of sale spending 

data has also been robust, standing at 12% y/y in 4Q177.

Chart 1: Bank card transactions growth

(percent change)

Source: Central Bank of Kuwait

Credit growth slipped to 3.2% in December

Despite the robust economic picture, bank credit has been 

lackluster. We feel this is largely due to corporate repayments 

during the second half of last year, while underlying growth re-

mains robust. In December, credit contracted for the third con-

secutive month, slowing growth to 3.2% y/y. Business credit 

was particularly weak, registering its largest monthly decline 

in over a year. We expect credit growth to improve in 2018, 

supported by an improvement in non-oil growth.

Private deposits have done well; they rose for the second con-

secutive month in December, pushing money supply growth to 

its most rapid pace in 13 months (3.7% y/y). 

Chart 2: Private credit growth

(percent change)

Source: Central Bank of Kuwait
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Highlights

• Consumer sector continued to stabilize, with card spending growth accelerating in 4Q17, though confidence slipped 
in January.

• Real estate market sales were robust in January, with the residential and investment sector seeing healthy gains.

• Bank credit contracted for the third consecutive month in December, with growth slowing to 3.2% y/y.

• Oil prices remained firm, bolstering the fiscal position and supporting the move to positive government spending growth.

• Inflation remained subdued in January, coming in at 1% y/y. 

• Banks profits saw healthy growth in 2017, following years of more lackluster performance. 

• Kuwaiti equities managed to eke out a 0.5% gain in February despite declines globally and in the region.



Higher oil prices are likely to narrow the FY17/18 deficit

The benign economic environment has been supported by the 

return to positive spending growth in FY17/18, and the rally 

in oil prices since the middle of last year has further bolstered 

that trend. Kuwait’s average crude price rose to $66 in January 

before slipping slightly to $62 in February. This has more than 

offset the decline in production as Kuwait adheres to OPEC’s 

production cuts. Despite the cuts, oil revenues for the fiscal 

year to-date rose by 17% y/y. Actual spending looks to be on 

track to grow by around 3% this fiscal year, according to interim 

figures. The deficit is expected to narrow to KD 3.7 billion or 

10% of GDP, down from last year’s 18%.

Few surprises in the cabinet’s FY18/19 budget

FY18/19 is expected to continue to see positive spending 

growth of around 4%. While the cabinet approved the official 

budget with expenditure growth of just 0.5%, underspending 

in FY17/18 should leave enough room for growth in actual 

spending next year. At the same time, the budget expects non-

oil revenue growth of 8.5%, albeit from a low base. The official 

proposal sees a deficit of 16% of GDP (after the transfer to the 

FGF) on a $50 price for Kuwaiti crude; we expect a smaller 

deficit of 13% of GDP. 

Chart 3: Inflation

(percent)

Source: Central Statistical Bureau

Inflation ended 2017 on a softer note

Despite an improving economy, inflation has been weak. In-

flation slipped to 1.0% y/y in January. It had already eased 

noticeably in 2017 to an average of 1.5% (from 3.5% in 2016). 

Weaker housing rent and the fading impact of 2016’s fuel price 

hikes have been key contributors to softer inflation. In January, 

further weakness came from a decline in more volatile food 

prices. We still expect inflation to pick up from current levels to 

around 1.5-2% by the end of 2018.

Real estate continued to bounce back in January

The real estate market has benefited from economic condi-

tions, as a two-year-old market slowdown comes to an end. 

Real estate sales bounced back in January, rising 26% y/y to KD 

226 million, boosted by the residential and investment sectors. 

Prices were mixed in January, but residential home prices were 

robust, recording their first annual gain in 2.5 years of 1.1% 

y/y. The more volatile residential land and investment prices 

were soft in January, but continued to look broadly steady.

Chart 4: Real estate price indices

(index)

Source: Ministry of Justice, NBK estimates  

Bank results have been healthy

Given the improving economic landscape, it is no surprise that 

Kuwaiti bank profits saw healthy growth in 2017. Profits for 

the sector rose by 9.1% to KD 800 million, with return on as-

sets (ROA) rising to average 1.1%. Rising net interest margins 

(NIMs) and robust loan growth supported the positive results. 

The average NIM for the sector rose to 2.43% for the year as 

a whole, while loan growth topped 7.5%. NIMs are expected 

to improve further in 2018 and beyond as interest rates rise.

Kuwait stocks outperformed in February

The equity market was flat in February, as stocks weathered 

global and regional declines thanks to a positive earnings 

season. Indeed, the weighted index rose by 0.5% during the 

month and 3.1% year-to-date (ytd), compared to a GCC-wide 

decline of 3.2% m/m, and 2.4% ytd, as per the MSCI GCC in-

dex. Kuwait was the second strongest bourse in the region 

during the month, after Abu Dhabi. However, February’s trading 

activity eased compared to the previous month, dropping to a 

daily average of KD 11.6 million. Nonetheless, healthy bank 

and corporate earnings helped the market add KD 136 million 

in value, to settle at KD 28.9 billion.
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Table 1: Key economic data
Est. Forecast

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(KD billion)

Nominal GDP 48.7 49.4 46.3 34.5 33.5 37.7 39.9 40.9

Oil 33.2 32.7 29.2 15.7 13.6 17.2 18.2 17.5

Non-oil 21.4 22.4 23.2 23.9 24.5 25.6 27.1 29.0

(percent change)

Real GDP 6.6 1.1 0.5 0.6 3.5 -1.0 1.7 2.8

Oil 10.3 -1.8 -2.1 -1.7 2.3 -4.5 0.0 1.5

Non-oil 3.4 4.2 4.8 0.4 2.0 3.0 3.5 4.0

Inflation (% y/y, average) 3.3 2.7 3.2 3.7 3.5 1.5 2.1 2.8

Inflation (% y/y, e.o.p) 2.8 2.7 3.6 3.5 2.6 1.3 2.5 3.0

(percent of GDP)

Budget balance 9.6 10.0 -5.9 -17.3 -17.7 -9.9 -9.2 -9.2

Revenues 65.7 64.4 53.9 39.5 39.1 42.8 41.7 41.8

Expenditure 39.6 38.3 46.3 52.9 52.8 48.4 47.6 48.4

Transfer to Future Generations Fund 16.4 16.1 13.5 4.0 3.9 4.3 4.2 4.2

Broader budget balance* 31.9 33.1 16.1 -1.0 -0.6 6.9 6.8 6.7

Investment income** 5.9 7.0 8.5 12.4 13.2 12.5 11.8 11.7

Current account balance 22.1 19.9 15.5 1.2 -1.5 1.9 2.8 2.1

Export 68.3 66.5 64.2 47.5 41.9 44.2 44.9 43.4

Imports 13.9 14.7 16.6 23.2 23.8 21.8 21.0 21.2

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 curde price (USD per barrel) 109 105 95 48 39 51 57 57

Oil production (million barrels per day) 2.98 2.92 2.87 2.86 2.95 2.70 2.71 2.75

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

* Broader balance: before FGF transfer and including investment income. ** Based on estimated figures by CSB and NBK.

Table 2: Monthly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) Dec-15 Dec-16 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18

Credit 33.3 34.3 35.8 35.6 35.5 35.4 ... ...

Growth (% y/y) 8.5 2.9 3.1 4.6 4.3 3.2 ... ...

Money supply (M2) 34.5 35.8 36.6 36.3 36.7 37.1 ... ...

Growth (% y/y) 1.7 3.6 2.5 1.9 2.9 3.8 ... ...

Inflation (% y/y) 3.2 2.6 0.5 1.4 1.5 1.1 1.0 ...

Core inflation (% y/y) 3.0 3.1 0.6 1.6 1.7 1.2 1.3 ...

Real estate sales (KD million) 249 288 144 217 147 171 226 ...

Growth (12-month average, % y/y) -28.7 -23.2 -5.0 -1.1 -0.3 -6.9 -3.5 ...

Consumer confidence (index) 95 99 110 105 113 110 105 ...

Stock market - weighted index 382 380 435 420 399 401 412 414

Growth (% y/y) -13.0 -0.4 23.7 18.6 8.6 5.6 -3.6 -2.4

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 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17

Point-of-sale card spending 1.93 2.12 2.32 2.31 2.31 2.55 2.61 2.57

Growth (% y/y) 14.6 10.0 -0.7 9.1 7.0 9.1 12.5 11.4

Current account balance 2.43 -0.08 0.39 0.63 0.44 0.26 0.42 ...

Exports 5.97 3.57 3.65 4.14 4.18 3.93 4.10 ...

Imports 1.99 2.12 1.92 2.13 2.23 2.14 2.18 ...
Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates
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التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - مارس 2018

الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات*مقدرة

20122013201420152016201720182019

)مليار دينار(
48.749.446.334.533.537.739.940.9الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.617.218.217.5النفطي
21.422.423.223.924.525.627.129.0غير النفطي

)نسبة التغّير(
1.72.8-6.61.10.50.63.51.0الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

0.01.5-2.34.5-1.7-2.1-10.31.8النفطي
3.44.24.80.42.03.03.54.0غير النفطي

3.32.73.23.73.51.52.12.8التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(  اإلجمالي
2.82.73.63.52.61.32.53.0التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(

)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(
-9.2-9.2-9.9-17.7-17.3-9.610.05.9امليزانية )وزارة املالية(

65.764.453.939.539.142.841.741.8      اإليرادات

39.638.346.352.952.848.447.648.4      املصروفات
16.416.113.54.03.94.34.24.2      حتويالت صندوق األجيال القادمة

6.96.86.7-0.6-31.933.116.11.0امليزانية األشمل*
5.97.08.512.413.212.511.811.7      الدخل االستثماري**

1.92.82.1-22.119.915.51.21.5ميزان احلساب اجلاري
68.366.564.247.541.944.244.943.4      الصادرات
13.914.716.623.223.821.821.021.2      الواردات

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

109105954839515552سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.712.75إنتاج النفط )مليون برميل يومياً(

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

* اامليزانية األـشمل: بعد حتويالت صندوق األجيال القادمة ومع احتساب الدخل االستثماري. **باالستناد إلى بيانات من اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني

الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية
فبراير-18يناير-18ديسمبر-17نوفمبر-17أكتوبر-17سبتمبر-17ديسمبر-16ديسمبر-15)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(

......33.334.335.835.635.535.4االئتمان
......8.52.93.14.64.33.2النمو )٪النمو السنوي(

......34.535.836.636.336.737.1عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
......1.73.62.51.92.93.8النمو )٪النمو السنوي(
...3.22.60.51.41.51.11.0التضخم )٪النمو السنوي(

...3.03.10.61.61.71.21.3التضخم األساس )٪النمو السنوي(
...249288144217147171226املبيعات العقارية )مليون دينار(

...-3.5-6.9-0.3-1.1-5.0-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(
...9599110105113110105ثقة املستهلك )مؤشر(
382380435420399401412414ثقة املستهلك )مؤشر(

-2.4-23.718.68.65.63.6-0.4-13.0النمو )٪النمو السنوي(
املصدر:  اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 

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

2014
الربع الرابع 

2015
الربع الثالث 

2016
الربع الرابع 

2016
الربع األول 

2017
الربع الثاني 

2017
الربع الثالث 

2017
الربع الرابع 

2017

1.932.122.322.312.312.552.612.57إنفاق أجهزة نقاط البيع
9.17.09.112.511.4-14.610.00.7النمو )٪النمو السنوي(

...0.390.630.440.260.42-2.430.08ميزان احلساب اجلاري
...5.973.573.654.144.183.934.10الصادرات
...1.992.121.922.132.232.142.18الواردات

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



الرســمية، مــع املصروفــات عنــد 0.5٪، ســاهمت قلــة اإلنفــاق فــي املوازنــة 
الســابقة فــي وجــود مســاحة كافيــة لنمــو اإلنفــاق احلقيقــي خــالل العــام املقبــل. 
وتتوقــع املوازنــة فــي الوقــت ذاتــه منــو اإليــرادات غيــر النفطيــة بواقــع 8.5 ٪ 
ــراح  ــع االقت ــي ولكــن مــن قاعــدة منخفضــة. ويتوق ــي اإلجمال ــاجت احملل مــن الن
ــد  ــن بع ــي )م ــي اإلجمال ــاجت احملل ــن الن ــع 16٪ م الرســمي تســجيل عجــز بواق
خــام  ســعر  إلــى  وباالســتناد  القادمــة(.  األجيــال  إلــى صنــدوق  التحويــالت 
التصديــر الكويتــي عنــد 50 دوالر، نتوقــع تســجيل عجــز أقــل، بنســبة 13٪ مــن 

ــي. ــي اإلجمال ــاجت احملل الن

الرسم البياني 2: منو االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص
) نسبة النمو السنوي(

 

املصدر: بنك الكويت املركزي 

التضخم ينهي العام 2017 ببعض الركود 

بالرغــم مــن حتســن االقتصــاد، شــهد التضخــم فــي الكويــت ضعفــاً، حيــث 
ــى أســاس ســنوي فــي ينايــر. وقــد تراجــع مســبقاً  تراجــع ليصــل إلــى 1.0 عل
فــي العــام 2017 ليصــل إلــى متوســط 1.5 )مــن 3.5 فــي 2016(. وقــد ســاهم 
كل مــن ضعــف اإليجــارات الســكنية وتالشــي أثــر رفــع أســعار الوقــود فــي 2016 
فــي ركــود التضخــم. وشــهد شــهر ينايــر املزيــد مــن التراجــع فــي التضخــم نتيجة 
تراجــع أســعار املــواد الغذائيــة التــي تعتبــر كثيــرة التقلبــات. ومــا زلنــا نحتفــظ 
بتوقعاتنــا بــأن يتســارع التضخــم مــن مســتوياته احلاليــة ليبلــغ مــا يقــارب 1 .٪5 

إلــى 2٪ بحلــول نهايــة العــام 2018.

قطاع العقار يواصل قوته في يناير 

ــاً التباطــؤ الــذي شــهده  اســتفاد قطــاع العقــار مــن األوضــاع االقتصاديــة منهي
فــي األســواق ملــدة عامــن. فقــد اســتعادت أســعار العقــار قوتهــا فــي ينايــر، 
مرتفعــة بواقــع 26٪ علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 226 مليــون دينــار وذلــك 
بدعــم مــن الزيــادات املســجلة فــي قطاعــي العقــار الســكني واالســتثماري. فقــد 
جــاءت األســعار متفاوتــة فــي ينايــر، إال أن أســعار املنــازل الســكنية جــاءت 
قويــة، مســجلة أول زيــادة ســنوية لهــا منــذ عامــن ونصــف بواقــع 1.1٪ علــى 
أســاس ســنوي. بينما شــهدت أســعار األراضي الســكنية واألســعار االســتثمارية 
املتقلبــة بطبيعتهــا ركــوداً فــي ينايــر ولكنهــا حافظــت رغــم ذلــك علــى ثبــات 

وتيرتهــا.

البنوك سجلت أرباحًا جيدة

ــام  ــدة فــي الع ــت أرباحــاً جي ــوك فــي الكوي ــاً أن تســجل البن ليــس أمــراً مفاجئ
2017 وذلــك بالنظــر إلــى حتســن اآلفــاق االقتصاديــة. فقــد ارتفعــت أربــاح 
ــى  ــد عل ــاع العوائ ــار مــع ارتف ــون دين ــى 800 ملي القطــاع بواقــع 9.1 لتصــل  إل
األصــول إلــى متوســط 1.1٪. وتلقــى القطــاع دعمــاً أيضــاً مــن ارتفــاع صافــي 
هامــش الفائــدة وقــوة منــو القــروض. فقــد ارتفــع صافــي هامــش الفائــدة إلــى 

2.43٪ خــالل العــام بأكملــه بينمــا بلــغ منــو القــروض 7.5٪. ومــن املتوقــع أن 
يســجل صافــي هامــش الفائــدة املزيــد مــن التحســن فــي العــام 2018 ومــا بعــد 

متاشــياً مــع ارتفــاع الفائــدة.
 

الرسم البياني 3: التضخم
)نسبة(

 املصدر: إدارة اإلحصاء املركزية

األسهم الكويتية سجلت أداًء استثنائيًا في فبراير

ــر بعــد أن واجهــت التراجــع  ــاً خــالل شــهر فبراي ــت ثبات شــهدت بورصــة الكوي
ــاح. فقــد ارتفــع  ــوة األرب ــة بفضــل ق ــة والعاملي ــذي شــهدته األســواق اإلقليمي ال
املؤشــر الوزنــي بواقــع 0.5 خــالل الشــهر وبواقــع 3.1 منــذ بدايــة الســنة مقارنة 
بالتراجــع الــذي شــهدته األســواق اخلليجيــة البالــغ 3.2 علــى أســاس شــهري 
ــس  ــدول مجل ــق مؤشــر مورغــان ســتانلي ل ــك وف ــة الســنة وذل ــذ بداي و2.4 من
التعــاون. واحتلــن بورصــة الكويــت املرتبــة الثانيــة مــن بــن أفضــل األســواق بعــد 
ســوق أبوظبــي، إال أن نشــاطها قــد تراجــع فــي فبرايــر مقارنــة بالشــهر األســبق 
ليتراجــع متوســط التــداوالت اليوميــة إلــى 11.6 مليــون دينــار. إال أن قــوة أربــاح 
البنــوك والشــركات قــد ســاهمت فــي ارتفــاع قيمــة التــداوالت بواقــع 136 مليــون 

دينــار لتســتقر عنــد 28.9 مليــار دينــار.

الرسم البياني 4: مؤشرات أسعار قطاع العقار
)مؤشر(

المصدر: وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطني  
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 أسعار النفط تتراجع على إثر توقعات بارتفاع منو
إنتاج النفط الصخري في 2018

منر كنفاني < 
رئيس األبحاث
+965 2259 5365
nemrkanafani@nbk.com

حافظــت مؤشــرات االقتصــاد الكويتــي علــى قوتهــا بدعــم مــن قــوة نشــاط 
املشــاريع وتعافــي قطــاع املســتهلك. وينعكــس ذلــك جليــاً علــى التحســن املســتمر 
فــي نشــاط قطــاع العقــار وقــوة أربــاح البنــوك. كمــا كان النتعــاش أســعار النفــط 
العــام املاضــي دوراُ كبيــراً فــي دعــم األوضــاع املاليــة ودعــم ثقــة املســتهلك 
النفطــي  غيــر  اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  منــو  ارتفــاع  ونتوقــع  واملســتثمر. 
)احلقيقــي( بواقــع 3 فــي العــام 2017 وتســارع النمــو إلــى 3.5٪ فــي 2018 

وإلــى 4٪ فــي 2019. 

قطاع املستهلك واصل استعادة قوته

اســتمر التحســن فــي قطــاع املســتهلك بتقــدمي بعــض الدعــم لوتيــرة تعافــي منــو 
االقتصــاد غيــر النفطــي. إذ يالرغــم مــن تراجــع مؤشــر آراء لثقــة املســتهلك فــي 
ينايــر ليصــل إلــى 105، إال أنــه ال يــزال مرتفعــاً بواقــع 9 علــى أســاس ســنوي. 
كمــا جــاء منــو إنفــاق املســتهلك مــن أجهــزة نقــاط البيــع قويــاً عنــد مســتوى 12 

علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2017.  

الرسم البياني 1: منو صفقات البطاقات االئتمانية
)نسبة النمو السنوي(

املصدر: مؤشري ستاندرد آند بورز و داو جونز

منو االئتمان تراجع إلى 3.2٪ في ديسمبر 

شــهد منــو االئتمــان املصرفــي  تباطــؤاً علــى الرغــم مــن قــوة اآلفــاق االقتصادية. 
إذ نعتقــد بــأن هــذا التباطــؤ يعــزى بشــك كبيــر إلــى املدفوعــات الضخمــة مــن 
ــي الوقــت  ــا ف ــام املاضــي، بينم ــي مــن الع ــل الشــركات خــالل النصــف الثان قب
ــص االئتمــان فــي ديســمبر للشــهر  ــاً. فقــد تقلّ ــام قوي ــزال النمــو الع ــه، ال ي ذات
الثالــث علــى التوالــي، ليتباطــأ منــوه إلــى 3.2٪ علــى أســاس ســنوي. وجــاء 
االئتمــان املمنــوح لقطــاع األعمــال باألخــص ضعيفــاً، مســجاًل أكبــر تراجــع 
شــهري لــه منــذ مــا يتجــاوز العــام. ونتوقــع أن يتحســن منــو االئتمــان فــي العــام 

2018 بدعــم مــن حتســن النمــو غيــر النفطــي

وكان أداء ودائــع القطــاع اخلــاص جيــداً، إذ ارتفعــت للشــهر الثانــي علــى التوالــي 
فــي ديســمبر، ممــا أدى إلــى ارتفــاع منــو عــرض النقــد إلــى أســرع وتيــرة لــه منــذ 

ثالثة عشــر شــهراً )3.7٪ على أســاس ســنوي(.

توقعــات بتراجــع عجــز موازنــة الســنة املاليــة 2017-2018 علــى إثــر ارتفــاع أســعار 
النفط

حظيــت البيئــة االقتصاديــة اجليــدة بدعــم مــن عــودة قــوة منــو اإلنفــاق فــي 
الســنة املاليــة 2017-2018 باإلضافــة أيضــاً إلــى انتعــاش أســعار النفــط وذلــك 
منــذ منتصــف العــام املاضــي. فقــد ارتفــع ســعر متوســط خــام التصديــر الكويتي 
إلــى 66 دوالر فــي ينايــر ليتراجــع الحقــاً بصــورة طفيفــة إلــى 62 دوالر فــي 
فبرايــر. وقــد ســاهم هــذا الرتفــاع بالتعويــض بشــكل كبيــر عــن تراجــع اإلنتــاج 
نظــراً اللتــزام الكويــت باتفاقيــة خفــض اإلنتــاج مــن قبــل أوبــك وشــركائها. 
ــة الســنة  ــاج، ارتفعــت اإليــرادات النفطيــة منــذ بداي وبالرغــم مــن خفــض اإلنت
املاليــة بواقــع 17٪ علــى أســاس ســنوي. كمــا ظهــرت أيضــاً مؤشــرات النمــو فــي 
اإلنفــاق الفعلــي بنحــو 3٪ لهــذه الســنة املاليــة وذلــك وفــق بيانــات مؤقتــة. ومــن 
املتوقــع أن يتراجــع العجــز عــن العــام املاضــي بواقــع 18٪، ليصــل إلــى 3.7 

مليــار دينــار، أو مــا يســاوي 10٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي.

موازنة السنة املالية 2018-2019 حتمل بعض املفاجئات

مــن املتوقــع أن يســتمر منــو اإلنفــاق بالتحســن خــالل الســنة املاليــة 2018-
2019 بنحــو 4٪. إذ بينمــا متــت املوافقــة مــن قبــل احلكومــة علــى املوازنــة 

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

٥-

۰

٥

۱۰

۱٥

۲۰

أجهزة نقاط البيع فقط
بما فيها السحوبات النقدية

الربع الرابع
۲۰۱۳ 

الربع الرابع 
۲۰۱٤

الربع الرابع
۲۰۱٥ 

الربع الرابع
۲۰۱٦ 

الربع الرابع 
۲۰۱۷

 1إدارة البحوث االقتصادية، هاتف 5500 2259 )965( ، فاكس: 2224 6973 )econ@nbk.com، )965  ، © 2018 بنك الكويت الوطني  

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - مارس 2018

أبرز النقاط
قطاع املستهلك واصل حتسنه مع تسارع وتيرة اإلنفاق من بطاقات االئتمان في الربع الرابع من العام 2017، بينما تراجعت ثقة املستهلك في يناير.  

مبيعات قطاع العقار جاءت قوية في يناير مع تسجيل قطاعي العقار السكني واالستثماري زيادات جيدة. 

االئتمان املصرفي شهد تراجعًا للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر مع تباطؤ منوه إلى 3.2٪ على أساس سنوي.

أسعار النفط حافظت على قوتها لتشّكل دعمًا لألوضاع املالية وحتسني منو اإلنفاق احلكومي. 

التضخم شهد ركودًا في يناير ليصل إلى 1٪ على أساس سنوي.

أرباح البنوك سجلت منوًا جيدًا في 2017 بعد سنوات من الضعف.

األسهم الكويتية استطاعت تسجيل زيادات بواقع 0.5٪ في فبراير بالرغم من التراجع العاملي واإلقليمي.



مارس 2018

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي

استمر  المستهلك  قطاع 
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يدعم نمو اإلنفاق
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