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Oil production starts to climb; budget deficit narrowed to 
9% of GDP last year

Despite the usual lull in activity over the summer and Ramadan 

periods, the economic news flow over the past two months 

has been broadly positive. Kuwait Export Crude oil prices have 

steadied at above $70/bbl – well above start-year levels – and 

Kuwaiti crude production has started to climb. The stock market 

also saw a very strong July, helped by rising foreign interest. 

Meanwhile, there was confirmation of the positive impact of 

higher oil prices on the fiscal and external positions, with the 

fiscal deficit confirmed as having narrowed substantially in 

FY17/18 (albeit by slightly less than we had expected). On a 

less positive note, credit growth remains weak and real estate 

sales fell further in June, perhaps affected by seasonal factors.   

Oil output starts to climb as OPEC targets are lifted

Latest data showed Kuwait’s oil output already started to climb 

in June ahead of the implementation of new OPEC+ production 

targets. Oil production climbed to 2.73 million b/d, up 28,000 

b/d from May, its highest since the production cut agreement 

was made in late 2016. (Chart 1.) The increase follows the 

decision by OPEC and other key producers to hike output by up 

to 1 million b/d announced in mid-June and scheduled to take 

effect from July – a response to the tightening in the global 

oil market that has pushed oil prices to more than three-year 

highs in recent months. 

The ultimate extent of the aggregate production increase is 

as yet uncertain while the group also avoided any country-

specific allocations. However, our assumption is that Kuwait – 

one of the few participating countries with any spare output 

capacity – will eventually see its output rise by around 3% or 

90,000 b/d from May levels to 2.8 million b/d. This would 

imply a potential 2.5% increase in July’s output versus June. 

Our recently-revised macroeconomic forecasts include a 1.5% 

increase in oil sector GDP this year, and combined with 3.5% 

in the non-oil sector, growth of 2.5% for the economy overall.

Chart 1: Kuwait crude oil output

(millions of barrels per day, OPEC secondary sources estimates)

Source: OPEC / NBK

Budget deficit narrows, but less than expected

The fiscal deficit (before transfers to the Reserve Fund for 

Future Generations) shrunk to KD 3.2 billion (8.9% of GDP) in 

FY 2017/18, from KD 4.6 billion (13.8% of GDP) the previous 

fiscal year. (Chart 2.) The improvement was supported by a 

strong increase in oil revenue and rising non-oil receipts, which 

more than offset growing expenditures.

As expected, government revenue came in above budget, at 
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Highlights

• Oil production crept up to 2.73 million b/d in June and should rise further in July given new OPEC+ production targets.

• The fiscal deficit narrowed to 8.9% of GDP in FY17/18 helped by higher oil prices, and despite strong spending.

• Real estate sales fell again in June, perhaps affected by seasonal factors, but were solid overall in Q2. 

• Inflation edged up to 0.5% y/y in June on a slight easing in the pace of decline in housing rents.

• Credit growth slipped to a seven-year low of 0.8% y/y in May, partly on a base effect after a strong rise a year earlier. 

• The current account surplus rose to its highest in three years in 1Q18, at 17% of GDP, boosted by higher oil prices.
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KD 16.0 billion, thanks to higher oil prices, higher fees, and 

better collection efforts. Oil income was up 22%, in line with a 

similar increase in the price of Kuwait Export Crude. Meanwhile, 

non-oil income rose 21% y/y, on higher health insurance 

premiums for expats, and better revenue collection.

Chart 2: Budget balance

(before transfers to the RFFG, and excluding investment income)

Source: Thomson Reuters Datastream / NBK

Expenditures closed at KD 19.2 billion, up 8.7% y/y and 

exceeding our projections thanks to a strong rise in capital 

spending and also rising spending on goods and services as 

a result of higher oil prices. 87% of budgeted construction 

capex was spent in FY 17/18, higher than in most previous 

years. Wages and salaries, the biggest component of the 

expenditure bill, grew by 8% y/y, boosted by rising public 

sector employment and possibly pension transfers.

Going forward, we continue to expect the deficit to narrow this 

year – despite our conservative Brent crude oil price forecast of 

$65/bbl (fiscal year average). But the higher spending outturn 

in FY17/18 represents a stronger base for spending this year. 

As a result, the deficit is now projected to shrink to 6% of GDP, 

compared to our previous estimate of 5%.

Real estate sales ease, possibly on seasonal effects

Real estate sales eased to KD 210 million in June from KD 264 

million in May, the third consecutive monthly decline. (Chart 

3.) The drop was due to softer sales in the residential and 

investment sectors, which saw notable falls of 24% and 33% 

m/m respectively. By contrast, commercial sales rebounded 

27% from the previous month. Transaction volumes also 

eased back in June, particularly in the investment sector, which 

continued to fall after exceptionally strong performance in 

March and April. The latest decline in sales could be affected 

by seasonal factors, including the traditionally slow month of 

Ramadan which fell mid-May to mid-June, and the start of the 

summer period.

Chart 3: Real estate sales

(KD million

Source: Ministry of Justice

After a long period of weakness, prices are showing signs of 

a slight pickup. Year-on-year changes in home prices turned 

positive in June, while residential land prices are almost flat 

after a two-year decline. Prices in the investment sector 

continue to soften, however. 

Inflation edges higher in June, but remains low

Headline inflation rose fractionally in June to 0.5% y/y, but was 

still only slightly above the 14-year low of 0.4% recorded in 

May. (Chart 4.) Our measure of core inflation, which excludes 

food and housing, stood at 1.7%, unchanged from May but 

well below its average for last year.

Chart 4: Consumer price inflation

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream, NBK

The modest pick-up in June was driven by an easing in the 

rate of deflation in housing services (mostly rent) to -0.9% y/y 

from -1.4% in May – though the soft housing sector remains a 

major drag on inflation overall. This more than offset weaker 

price pressures in clothing (-2.0% y/y from -1.0% in May), 

and in the miscellaneous category (+3.2% y/y from +3.7% in 

May). After averaging 0.7% y/y in 1H18, we expect inflation to 
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trend slightly higher in H2 on a modest pick-up in food prices, a 

further easing in declines in housing rents, while ‘core’ inflation 

remains close to the 2% mark. We forecast headline inflation 

to average 1% this year, with risks mildly to the downside, 

versus 3.3% in 2017.

Credit growth slows again in May

Credit growth slowed to a seven-year low of 0.8% y/y in 

May, down from 1.5% in April. (Chart 5.) May’s deceleration 

was driven by a base effect following a strong increase a year 

earlier, but is also part of a sustained weakening of credit 

growth over the past few years triggered by the drop in oil 

prices in 2014. Most categories of lending growth softened in 

May, including the household sector, while business lending 

was affected by continued deleveraging by investment firms. 

However, we expect June figures to be stronger on increased 

lending to the oil sector.

Chart 5: Private credit

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream, NBK

Meanwhile, deposit growth was more or less unchanged 

at 3.0% y/y. Government deposits rose on the month but 

continued to edge lower year-on-year and their share of overall 

deposits at 15.8% is well below its peak of 17.1% last June. 

Private deposit growth stood at a solid 4.0%.

Current account surplus hits three-year high in 1Q18

The current account of the balance of payments registered its 

highest surplus in three years in 1Q18 at KD 1.7 billion (17% of 

Q1 GDP), up from KD1.2 billion in 4Q17. (Chart 6.) A rise in the 

trade surplus, supported by higher oil prices, more than offset a 

widening services deficit, lower investment income, and higher 

remittances. For 2018 as a whole, we forecast a surplus of 

10% of GDP. Since this was based upon a conservative oil price 

assumption of $65/bbl for Brent (which has averaged nearly 

$72 so far this year), the risks to this forecast lie to the upside.

Chart 6 : Current account of the balance of payments

(foreign currency per dinar)

Source: Thomson Reuters Datastream, CBK, NBK

Meanwhile, the financial account deficit eased to KD 1.4 

billion in 1Q18, from KD 4 billion in 4Q17. Large net portfolio 

outflows were slightly offset by a positive FDI balance due to 

divestments by residents of interests abroad. Other investment 

outflows, however, were minimal in 1Q18, after totaling KD 

1.7 billion the previous quarter on repatriation of currency and 

deposits by the government (KD 1.1 billion). 

Stock market enjoyed strong month in July

Kuwait’s bourse experienced its biggest monthly rise in 

18-months in July, with the All-Share index climbing 5.7%. 

The strong performance was led by premier stocks, which 

increased 8% m/m, while the main market was up a smaller 

1.4%. Banks and telecoms were the dominant sectors, while 

consumer goods and services were the worst performers. 

The market rode the wave of growing foreign investor interest 

and was buoyed further by strong demand for Integrated 

Holding stock. July’s average daily trading value was KD 28 

million, its strongest in a little more than three years. 

Foreign investors are increasingly building their positions ahead 

of the two-stage FTSE inclusion slated to start in September, 

with interest stimulated further by the bourse’s addition to 

MSCI’s emerging market watch list late June. Meanwhile, 

Integrated Holding’s listing was well received by investors, with 

trading on its stock accounting for 16% of July’s total value 

traded, despite it being listed mid-month.
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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 33.5 36.4 40.3 40.6

Oil 33.2 32.7 29.2 15.7 13.7 16.5 19.8 18.6

Non-oil 21.4 22.4 23.2 23.9 24.4 25.6 26.7 28.3

(percent change)

Real GDP 6.6 1.1 0.5 0.6 3.5 -2.9 2.5 2.5

Oil 3.4 4.2 4.8 0.4 1.5 3.3 3.5 3.5

Non-oil 10.3 -1.8 -2.1 -1.7 2.8 -8.0 1.5 1.5

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 1.0 2.5

Inflation (% y/y, e.o.p) 2.8 2.7 3.6 3.5 2.6 1.3 1.5 2.7

(percent of GDP)

Fiscal balance (before FGF transfers) 26.1 26.1 7.6 -13.4 -13.8 -8.9 -6.0 -4.0

Revenues 65.7 64.4 53.9 39.5 39.1 43.9 44.6 44.2

Oil 61.5 59.3 48.6 35.0 34.9 39.2 39.7 38.1

Non-oil 4.2 5.1 5.2 4.5 4.2 4.7 4.9 6.1

Expenditure 39.6 38.3 46.3 52.9 52.8 52.8 50.6 48.2

Transfers to Future Generations Fund 16.4 16.1 13.5 4.0 3.9 4.4 4.5 4.4

Fiscal balance (after transfers to FGF) 9.6 10.0 -5.9 -17.3 -17.7 -13.3 -10.4 -8.4

Investment income* 5.9 7.0 8.5 12.4 13.2 13.0 12.0 12.5

Public debt 3.2 3.1 3.4 4.6 18.7 19.2 25.1 29.2

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 61 56

Oil production (million barrels per day) 2.98 2.92 2.87 2.86 2.95 2.70 2.75 2.80

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 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18

Credit 33.3 34.3 35.4 35.6 35.4 35.4 … …

Growth (% y/y) 8.5 2.9 3.2 1.9 1.5 0.8 … …

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

Growth (% y/y) 1.7 3.6 3.8 1.1 4.0 4.0 … …

Inflation (% y/y) 3.2 2.6 1.1 0.6 0.7 0.4 0.5 …

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

Real estate sales (KD million) 249 288 171 353 300 265 210 …

Growth (12-month average, % y/y) -28.7 -23.2 -6.9 6.0 16.4 11.3 14.7 …

Real estate price indices: 

Residential homes 174 152 152 142 153 155 151 …

Residential plots 190 178 174 156 163 163 162 …

Investment buildings 211 190 181 189 190 184 171 …

Consumer confidence (index) 95 99 110 113 106 108 114 …

Kuwait export crude price (USD per barrel) 31 50 61 62 67 72 72 72

Stock market - All Share index (e.o.p) 4,474 4,575 4,830 5,000 4,799 4,735 4,890 5,168

Growth (% y/y) … 2.3 5.6 0.5 -2.5 -2.8 1.9 4.0

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 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18

GDP growth (% y/y) -2.7 1.7 2.9 -3.8 -2.1 -3.0 -2.5 1.6

Oil -4.0 0.9 0.5 -9.8 -7.6 -8.3 -6.5 0.7

Non-oil -0.3 0.3 3.7 3.3 3.5 4.0 2.4 3.1

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

Growth (% y/y) 14.8 10.0 9.1 7.0 9.1 12.5 11.4 15.8

Current account balance 2.4 -0.1 0.6 0.4 0.3 0.5 1.2 1.7

Exports 6.0 3.6 4.1 4.2 3.9 4.0 4.6 5.6

Imports 2.0 2.1 2.1 2.2 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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Real GDP

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datasteam, 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

Point of sale transactions

(% y/y)

Source: Central Bank of Kuwait

Policy interest rates

(%)

Source: Central Bank of Kuwait, Thomson Reuters Datastream
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الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية
يوليو 2018يونيو 2018مايو 2018أبريل 2018مارس 2018ديسمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(

---33.334.335.435.635.435.4االئتمان
---8.52.93.21.91.50.8النمو )٪النمو السنوي(

---34.535.837.137.137.938.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
---1.73.63.81.14.04.0النمو )٪النمو السنوي(

-3.22.61.10.60.70.40.5التضخم )٪النمو السنوي(
-3.03.11.20.90.90.40.6التضخم األساس )٪النمو السنوي(

-249288171353300265210املبيعات العقارية )مليون دينار(
-6.016.411.314.7-9.6-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
-174152152142153155151املنازل السكنية

-190178174156163163162األراضي السكنية
-211190181189190184171املباني االستثمارية

-9599110113106108114ثقة املستهلك )مؤشر(

3150616267727272سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

4.4744،5754.8305.0004.7994.7354،8904،168البورصة - املؤشر الوزني

1.94.0-2.8-2.35.60.52.5-النمو )٪النمو السنوي(
املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية

الربع الرابع )مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2014

الربع الرابع 
2015

الربع الرابع 
2016

الربع األول 
2017

الربع الثاني 
2017

الربع الثالث 
2017

الربع الرابع 
2017

الربع األول 
2018

1.6-2.5-3.0-2.1-1.72.93.8-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
0.7-6.5-8.3-7.6-0.90.59.8-4.0النفطي

0.33.73.33.54.02.43.1-0.3غير النفطي

1.92.12.32.32.62.62.62.7إنفاق أجهزة نقاط البيع
14.810.09.17.09.112.511.415.8النمو )٪النمو السنوي(

0.60.40.30.51.21.7-2.40.1ميزان احلساب اجلاري
6.03.64.14.23.94.04.65.6الصادرات
2.02.12.12.22.12.22.42.3الواردات

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(
48.749.446.334.533.536.440.340.6الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.716.319.818.6النفطي
21.422.423.223.924.425.626.628.3غير النفطي

)نسبة التغّير(
2.52.5-6.61.10.50.63.52.9الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

3.44.24.80.41.53.33.53.5النفطي
1.51.5-2.88.0-1.7-2.1-10.31.8غير النفطي

--4.68.16.18.52.93.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
--7.710.03.41.73.63عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.51.02.5التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.52.61.31.52.7التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

-4.0-6.0-8.9-13.8-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

65.764.453.939.539.143.944.644.2اإليرادات

61.559.348.635.034.939.239.738.1النفطية
4.25.15.24.54.24.74.96.1غير النفطية

39.638.346.352.952.852.850.648.2املصروفات
16.416.113.54.03.94.44.54.4حتويالت صندوق األجيال القادمة

-8.4-10.4-13.3-17.7-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(
5.97.08.512.413.213.012.012.5الدخل االستثماري*

3.23.13.44.618.719.225.129.2الدين 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

109105954839516156سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.752.80إنتاج 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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التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - يوليو/ أغسطس 2018

أن يرتفــع بشــكل طفيــف فــي النصــف الثانــي علــى خلفيــة ارتفــاع معتــدل فــي 
ــرة تراجــع إيجــارات  ــي وتي ــاض ف ــن االنخف ــد م ــة، واملزي ــواد الغذائي أســعار امل
املســكن، مــع بقــاء معــدل التضخــم األساســي قريبــاً مــن مســتوى 2٪. كمــا نتوقع 
أن یصل متوســط التضخم العــام إلی 1٪ فــي 2018، مع احتمــال أن يكــون أدنــى 

مــن ذلــك، مقابل 3.3٪ في 2017.

منو االئتمان يعود للتباطؤ في مايو

تباطــأ منــو االئتمــان ليصــل إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ ســبع ســنوات عنــد 
0.8٪ علــى أســاس ســنوي فــي مايــو، منخفًضــا مــن 1.5٪ فــي أبريــل. حيــث 
كان تباطــؤه فــي شــهر مايــو مدفوعــاً بتأثيــر قاعــدي بعــد الزيــادة القويــة التــي 
ســجلها العــام الســابق، ولكنــه يعــود أيضــاً بشــكل جزئــي إلــى الضعــف املســتمر 
فــي منــو االئتمــان خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة النــاجت عــن انخفــاض 
أســعار النفــط فــي 2014. وقــد تباطــأ النمــو فــي معظــم مكّونــات االئتمــان فــي 
شــهر مايــو، مبــا فــي ذلــك القــروض الشــخصية، بينمــا تأثــر االئتمــان املمنــوح 
لألعمــال باســتمرار شــركات االســتثمار فــي تخفيــض مديونياتهــا. ولكننــا نتوقــع 
أن تکون البيانــات فــي شھر یونیو أکثر قوة نتيجــة زیادة االئتمــان املمنــوح 

النفط. لقطاع 

الرسم البياني 5: االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

فــي الوقــت نفســه، جــاء منــو الودائــع دون تغييــر يذكــر عنــد 3.0٪ علــى أســاس 
ســنوي. فقــد ارتفعت الــودائع الحکوميــة مقارنــة مــع الشــهر املاضــي ولکنھا 
استمرت في التراجع علی أساس سنوي. كما بلغت نسبتها من إجمالي الودائع 
15.8٪، أي أقــل بكثيــر مــن ذروتھا 17.1٪ في یونیو الماضي. واســتقر باملقابــل 
منــو ودائــع القطــاع اخلــاص عنــد نســبة قويــة بلغــت 4.0٪.انتعــاش طفيــف فــي 

ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة خــالل مطلــع شــهر يونيــو.

ارتفــاع فائــض احلســاب اجلــاري فــي الربــع األول مــن العــام 2018 إلــى أعلــى 
ثــالث ســنوات مســتوياته منــذ 

ســجل احلســاب اجلــاري مليــزان املدفوعــات فــي الربــع األول مــن العــام 2018 
أعلــى فائــض لــه منــذ ثــالث ســنوات عنــد 1.7 مليــار دينــار )17٪ مــن النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي للربــع األول( مرتفعــاً مــن 1.2 مليــار دينــار فــي الربــع الرابــع 
مــن العــام 2017. وقــد ســاهم ارتفــاع الفائــض التجــاري، الــذي كان مدعومــاً 
ــد فــي  ــر عــن العجــز املتزاي ــض بشــكل كبي ــي التعوي ــاع أســعار النفــط، ف بارتف
ميــزان اخلدمــات، وعــن انخفــاض الدخــل االســتثماري باإلضافــة إلــى ارتفــاع 
حتويــالت العمالــة الوافــدة إلــى اخلــارج. أمــا بالنســبة للعــام 2018، نتوقــع 
ــم أن هــذه  تســجيل فائــض بواقــع 10٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، مــع العل
التوقعــات تفتــرض ســعر متحفــظ للنفــط عنــد مســتوى 65 دوالراً للبرميــل 
ملزيــج برنــت )الــذي بلــغ متوســطه نحــو 72 دوالراً حتــى اآلن مــن هــذا العــام(.

الرسم البياني 6:احلساب اجلاري في ميزان املدفوعات
)مليار دينار(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت املركزي وبنك الكويت الوطني

فــي الوقــت نفســه، تراجــع عجــز احلســاب املالــي فــي ميــزان املدفوعــات مــن 
4 مليــار دينــار فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2017 ليصــل إلــى 1.4 مليــار 
دينــار فــي الربــع األول مــن العــام 2018. وقــد ســاهمت قــوة رصيــد االســتثمار 
األجنبــي املباشــر فــي التعويــض بشــكل كبيــر عــن صافــي التدفقــات اخلارجــة 
مــن احملافــظ املاليــة، الــذي نتــج عــن عمليــات التصفيــة مــن قبــل املقيمــن فــي 
اخلــارج. أمــا تدفقــات االســتثمارات األخــرى إلــى اخلــارج، فقــد كانــت ضئيلــة 
فــي الربــع األول مــن 2018 مقارنــة بالربــع الســابق حيــث بلــغ إجمالهــا 1.7 

ــة والودائــع مــن قبــل احلكومــة. مليــار دينــار، نتيجــة إعــادة حتويــل العمل

سوق األوراق املالية يسجل أداًء قويًا في يوليو

ســّجلت بورصــة الكويــت أكبــر ارتفــاع شــهري لهــا فــي يوليو وذلك منذ 18 شــهر، 
حيــث ارتفــع املؤشــر الرئيســي بواقــع 5.7٪. ولقــد قــادت األســهم الرئيســية قــوة 
األداء، حيــث ارتفعــت بنســبة 8٪ علــى أســاس شــهري، فــي حــن ارتفــع الســوق 
الرئيســي بنســبة أقــل بقليــل عنــد 1.4٪. وكانــت البنــوك وشــركات االتصــاالت 
هــي القطاعــات املهيمنــة، فــي حــن كانــت الســلع االســتهالكية واخلدمــات 

احللقــة األضعــف.

وقــد ســادت الســوق موجــة اهتمــام متزايــد مــن قبــل املســتثمرين األجانــب، 
واســتطاع الســوق االســتفادة مــن قــوة الطلــب علــى أســهم شــركة »املتكاملــة 
القابضــة«. ولقــد بلــغ متوســط قيمــة التــداول اليومــي 28 مليــون دينــار فــي 

شــهر يوليــو، وهــو أقــوى مســتوى لــه منــذ مــا يتجــاوز الثــالث ســنوات.

ــل  ــد قب ــات الشــراء بشــكل متزاي ــز عملي ــب فــي جتهي ــدأ املســتثمرون األجان وب
اإلدراج لبورصــة الكويــت فــي مؤشــر »فوتســي« علــى مرحلتــن، حيــث مــن املقــرر 
أن يبــدأ فــي ســبتمبر. كمــا ترجــع أيضــا زيــادة االهتمــام إلــى إضافــة البورصــة 
إلــى قائمــة مؤشــر »مورغــان ســتانلي« لألســواق الناشــئة فــي أواخــر يونيــو. فــي 
ــة القابضــة«  الوقــت نفســه، اســتقبل املســتثمرون إدراج أســهم شــركة »املتكامل
بشــكل إيجابــي، حيــث اســتحوذ نشــاط تــداول أســهمها علــى 16٪ مــن إجمالــي 
قيمــة األســهم املتداولــة فــي يوليــو، وذلــك علــى الرغــم مــن أنهــا أُدرجــت فــي 

منتصــف الشــهر.
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الخدماتالسلع
تحويالت العمالة الوافدة إلى الخارجالدخل االستثماري

الحساب الجاري (٪ من الناتج المحلي اإلجمالي الربع سنوي، على اليمين) 



ــات. ــد النفق ــض عــن تزاي ــي التعوي ــر ف بشــكل كبي

ــك احملــددة فــي  ــى مــن تل ــة أعل ــرادات احلكومي ــاً، جــاءت اإلي وكمــا كان متوقع
امليزانيــة، حيــث بلغــت 16.0 مليــار دينــار نتيجــة ارتفــاع أســعار النفــط وكذلــك 
ارتفــاع الرســوم وحتّســن جهــود وآليــات التحصيــل. ولقــد ارتفــع الدخــل النفطــي 
بنســبة 22٪، متاشــياً مــع زيــادة مماثلــة فــي ســعر خــام التصديــر الكويتــي. وفي 
الوقت نفســه، ارتفع الدخل غیر النفطي بنسبة 21٪ علی أساس سنوي علــى 

إثــر ارتفاع أقساط التأمین الصحي للوافديــن، وتحسن حتصيــل اإلیرادات.

الرسم البياني 2: امليزان املالي 
)قبل التحويالت الحتياطي األجيال القادمة وباستثناء الدخل االستثماري(

 

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني 

أمــا بالنســبة للنفقــات، فقــد بلغــت 19.2 مليــار دينــار، مرتفعة بنسبة ٪8.7 
اإلنفاق  في  القوي  االرتفاع  بفضل  توقعاتنــا  ومتجــاوزة  سنوي  أساس  علی 
الرأسمالي وارتفــاع اإلنفاق علــى السلع والخدمات نتيجــة ارتفاع أسعار النفط. 
فقــد مت إنفــاق 87٪ مــن املصروفــات الرأســمالية املخصصــة لقطــاع البنــاء فــي 
ــن معظــم الســنوات الســابقة.  ــى م ــة 2017-2018، أي نســبة أعل الســنة املالي
وســّجلت األجــور واملرتبــات، التــي تعــّد أكبــر مكــون فــي اإلنفــاق، منــواً بواقــع ٪8 
علــى أســاس ســنوي وذلــك بدعــم مــن زيــادة التوظيــف فــي القطــاع احلكومــي 

ورمبــا أيضــاً نتيجــة حتويــالت الرواتــب التقاعديــة.

وفيمــا يخــص رؤيتنــا املســتقبلية، مــا زلنــا نتوقــع أن يتقلــص العجــز هــذا العــام، 
وذلــك بالرغــم مــن توقعاتنــا احملافظــة ببلــوغ ســعر مزيــج برنــت 65 دوالراً 
للبرميــل )متوســط الســنة املاليــة(. ونظــرا الرتفــاع اإلنفــاق فــي الســنة املاليــة 
2017-2018 أعلــى ممــا هــو متوقــع، فمــن املرتقــب أن ينخفــض العجــز إلــى ٪6 

مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، مقارنــة بتقديرنــا الســابق البالــغ ٪5.

تباطؤ املبيعات العقارية على خلفية عوامل موسمية

تراجعــت املبيعــات العقاريــة إلــى 210 مليــون دينــار فــي يونيــو مــن 264 مليــون 
دينــار فــي مايــو، وذلــك للشــهر الثالــث علــى التوالــي. وقــد جــاء هــذا التراجــع 
بســبب انخفــاض ملحــوظ فــي مبيعــات قطاعــي العقــار الســكني واالســتثماري 
علــى أســاس شــهري بنســبة 24٪ و33٪، وذلــك علــى التوالــي. فــي املقابــل، 
ــة بنســبة 27٪ عــن الشــهر الســابق. كمــا تراجعــت  ــات التجاري انتعشــت املبيع
أيضــاً قيمــة الصفقــات فــي يونيــو، ال ســيما فــي العقــار االســتثماري الــذي 
ــل.  ــد األداء القــوي االســتثنائي فــي شــهري مــارس وأبري واصــل انخفاضــه بع
ومــن املرّجــح أن يعــود االنخفــاض األخيــر فــي املبيعــات إلــى عوامــل موســمية 
مبــا فيهــا شــهر رمضــان الــذي عــادًة مــا يشــهد تباطــؤاً فــي النشــاط، والــذي 
أتــى هــذا العــام بــن منتصــف مايــو ومنتصــف يونيــو، متزامنــا مــع بدايــة فصــل 

الصيــف.

الرسم البياني 3 : مبيعات قطاع العقار         
)مليون دينار(

  املصدر: وزارة العدل

و فيمــا يخــص أســعار العقــار، فقــد بــدأت بعــض املؤشــرات تــدل علــى حتســن 
طفيــف، وذلــك بعــد فتــرة طويلــة مــن الضعــف. حيــث جــاءت التغيــرات الســنوية 
املنــازل الســكنية جيــدة فــي شــهر يونيــو، بينمــا ظلــت أســعار  فــي أســعار 
األراضــي الســكنية ثابتــة إلــى حــّد مــا، بعــد انخفاضهــا ملــدة عامــن. أمــا أســعار 

العقــار االســتثماري، فــال تــزال تشــهد ضعفــاً.

التضخم يرتفع في يونيو، لكنه يظل متدنيًا

ارتفــع معــدل التضخــم العــام بنســبة طفيفــة فــي يونيــو ليصــل إلــى 0.5٪ علــى 
أســاس ســنوي، لكنــه كان أعلــى بقليــل مــن مســتواه الــذي ســّجله فــي مايــو 
البالــغ 0.4٪ والــذي يعــّد أدنــى مســتوياته منــذ أربعــة عشــر عامــاً. وقــد اســتقّر 
التضخــم األساســي، الــذي يســتثني املــواد الغذائيــة واملســكن، عنــد 1.7٪ دون 

تغييــر عــن شــهر مايــو، ولكــن أدنــى بكثيــر مــن متوســطه للعــام املاضــي.

الرسم البياني 4: التضخم في أسعار املستهلك
)٪ النمو السنوي(

المصدر: تومسون رويترز داتاستريم وبنك الكويت الوطني

كان ارتفــاع األســعار املعتــدل فــي يونيــو مدفوعــاً بتراجــع معــدل االنكمــاش 
فــي خدمــات االســكان )اإليجــار فــي الغالــب( إلــى -0.9٪ علــى أســاس ســنوي 
مــن -1.4٪ فــي مايــو، وذلــك علــى الرغــم مــن أن قطــاع االســكان ال يــزال 
مصــدر ضغــوط كبيــرة علــى التضخــم بشــكل عــام. وقــد ســاهم هــذا التســارع 
فــي التعويــض بشــكل كبيــر عــن ضعــف األســعار فــي مكــّون املالبــس )-٪2.0 
علــى أســاس ســنوي مــن -1.0٪ فــي مايــو( وفــي مكــّون اخلدمــات املتنوعــة 
ــغ متوســط  ــد أن بل ــو(. وبع ــى أســاس ســنوي مــن +3.7٪ فــي ماي )+3.2٪ عل
التضخــم 0.7٪ علــى أســاس ســنوي فــي النصــف األول مــن العــام 2018، نتوقــع 
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 ارتفاع إنتاج النفط بعد قرار أوبك وتقلص عجز املوازنة إلى 9٪ من
الناجت احمللي اإلجمالي في العام املاضي

بالرغــم مــن الهــدوء املعتــاد فــي النشــاط االقتصــادي خــالل الفتــرة املمتــدة فــي 
فصــل الصيــف وشــهر رمضــان، إال أن األنبــاء االقتصاديــة خــالل الشــهرين 
التصديــر  فقــد حافظــت أسعار خــام  عــام.  بشــكل  كانــت جيــدة  املاضيــن 
الكويتــي علــى مســتواها الــذي جتــاوز 70 دوالراً للبرميــل والــذي يعــّد أعلی 
من مســتواه بدايــة العــام، وذلــك باإلضافــة إلــى ارتفــاع إنتــاج النفــط. كمــا شــهد 
ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة أيضــاً أداًء قويــاً للغايــة خــالل شــهر يوليــو بدعــم 
ــي  ــر اإليجاب ــّد األث ــة. فــي الوقــت نفســه، امت ــد االســتثمارات األجنبي مــن تزاي
الرتفــاع أســعار النفــط إلــى األوضــاع املاليــة واحلســاب اخلارجــي اجلــاري، 
حيــث انخفــض العجــز املالــي بشــكل كبيــر فــي الســنة املاليــة 2017-2018 )وإن 
كان أقــل بقليــل ممــا توقعنــاه(. فــي املقابــل، ال يــزال منــو االئتمــان ضعيفــاً، 
باإلضافــة إلــى تراجــع املبيعــات العقاريــة فــي يونيــو علــى أســاس شــهري، رمبــا 

نتيجــة لعوامــل موســمية.

ارتفاع إنتاج النفط الكويتي على إثر رفع أوبك وشركائها سقف اإلنتاج     

أظهــرت أحــدث البيانــات أن إنتــاج النفــط الكويتــي قــد بــدأ باالرتفــاع فــي يونيــو 
قبــل بــدء أوبــك وشــركائها بتنفيــذ ســقف اإلنتــاج اجلديــد. حيــث ارتفــع اإلنتــاج 
إلــى 2.73 مليــون برميــل يوميــاً بزيــادة 28 ألــف برميــل يوميــاً مــن شــهر مايــو، 
وهــو أعلــى مســتوى لــه منــذ أن مت التوصــل إلــى اتفــاق خفــض اإلنتــاج فــي 
أواخــر العــام 2016. وتأتــي هــذه الزيــادة فــي أعقــاب إعــالن أوبــك وشــركائها 
فــي منتصــف يونيــو قــرار رفــع اإلنتــاج مبــا يصــل إلــى نحــو مليــون برميــل يوميــاً 
والــذي مــن املقــرر أن يدخــل حّيــز التنفيــذ اعتبــاراً مــن يوليــو، رداً علــى ضيــق 
أســواق النفــط العامليــة التــي رفعــت أســعار النفــط خــالل األشــهر األخيــرة إلــى 

أعلــى مســتوياتها منــذ أكثــر مــن ثــالث ســنوات. 

ولــم يتضــح بعــد إلــى أي مــدى ســيتم رفــع إجمالــي اإلنتــاج، كمــا جتنبــت 
ــا نعتقــد أن  ــة. ولكنن ــكل دول ــاج ل ــادة االنت املجموعــة أيضــاً إيضــاح حصــص زي
الكويــت، التــي تعــّد واحــدة مــن الــدول القليلــة املشــاركة ذات قــدرة إنتاجيــة 
ــاً  ــل يومي ــف برمي ــي 3٪ أو 90 أل ــاج بحوال ــاع فــي اإلنت ــة، ستشــهد ارتف إضافي

مــن مســتويات شــهر مايــو، ليصــل إلــى 2.8 مليــون برميــل يوميــاً فــي شــهر 
يوليــو، وهــذا يعنــي زيــادة محتملــة بواقــع 2.5٪ مقارنــة بشــهر يونيــو. وتتضّمــن 
توقعاتنــا لالقتصــاد الكلــي التــي مت تعديلهــا مؤخــًرا منــوا بنســبة 1.5٪ فــي 
ــى ٪3.5  ــة إل ــام، باإلضاف ــي للقطــاع النفطــي هــذا الع ــي اإلجمال ــاجت احملل الن
فــي القطــاع غيــر النفطــي، وبذلــك تصــل نســبة النمــو اإلجماليــة إلــى ٪2.5.

الرسم البياني 1:  إنتاج النفط الكويتي
)مليون برميل يومياً، وفق تقديرات من مصادر أوبك الثانوية(

املصدر: منظمة أوبك وبنك الكويت الوطني 

عجز املوازنة ينخفض، ولكن أقل من املتوقع

انخفــض عجــز املوازنــة )قبــل التحويــالت إلــى احتياطــي األجيــال القادمــة( 
ليصــل إلــى 3.2 مليــار دينــار )8.9٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي( فــي الســنة 
احمللــي  النــاجت  مــن   ٪13.8( دينــار  مليــار   4.6 مــن   ،2018-2017 املاليــة 
اإلجمالــي( فــي الســنة املاليــة الســابقة، وذلــك بدعــم مــن الزيــادة القويــة فــي 
اإليــرادات النفطيــة وارتفــاع اإليــرادات غيــر النفطيــة، األمــر الــذي ســاهم 
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أبرز النقاط
ارتفاع إنتاج النفط إلى 2.73 مليون برميل يوميًا في يونيو وتوقعات باستمرار ارتفاعه في يوليو بعد رفع سقف اإلنتاج ألوبك وشركائها.  

تقلص العجز املالي إلى 8.9٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في السنة املالية 2017-2018 مدعوما بارتفاع أسعار النفط، وذلك رغم قوة    
اإلنفاق.  

تراجع املبيعات العقارية في يونيو على أساس شهري، رمبا نتيجة لعوامل موسمية، لكنها حافظت على قوتها بشكل عام في الربع     
الثاني.  

ارتفاع التضخم إلى 0.5٪ على أساس سنوي في يونيو نتيجة تباطؤ طفيف في وتيرة انخفاض اإليجارات املنزلية.  

تراجع منو االئتمان إلى أدنى مستوياته منذ سبع سنوات عند 0.8٪ على أساس سنوي في مايو، مدفوعًا بتأثير قاعدي، وذلك بعد أن    
سجل ارتفاعًا كبيرًا في العام السابق.   

ارتفاع فائض احلساب اجلاري ألعلى مستوياته منذ ثالث سنوات في الربع األول من العام 2018، ليصل إلى 17٪ من الناجت احمللي     
اإلجمالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط.  
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الهدف السابق
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قرار  بعد  النفط  إنتاج  ارتفاع 
أوبك وتقلص عجز الموازنة إلى 
9٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 

في العام الماضي
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