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 يتولــى إدارة بنــك الكويــت المركزي، مجلــس إدارة مؤلف من محافظ
الكويــت بنــك  محافــظ  ونائــب  رئيســًا،  المركــزي،  الكويــت   بنــك 
 المركــزي، وممثــل عــن وزارة الماليــة، وممثــل عــن وزارة التجــارة
 والصناعــة، باإلضافــة إلــى أربعــة أعضــاء آخريــن مــن ذوي الخبــرة فــي
 الشــؤون االقتصاديــة والعلــوم الماليــة والمصرفيــة، يتــم تعيينهــم

بمرســوم أميــري لفتــرة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد.

المادة 18 من القانون رقم 32 لسنة 1968

السيد/   أسامة محمد النصف
ً عضوا

السيد/   مصطفى جاسم الشمالي
ً عضوا

السيد/   صالح أحمد الصرعاوي
وكيل وزارة المالية

وزارة المالية 
عضواً

السيد/  عبداهلل محمد العفاسي
وكيل وزارة التجارة والصناعة 

وزارة التجارة 
عضواً

السيد/   ناصر عبداهلل الروضان
ً عضوا

السيد/  أحمد يوسف الصقر
ً عضوا

72019  2 2017تقرير االستقرار المالي 
 

سنة في  15السكان والذين تتجاوز أعمارهم % من 79.8
 لدى مؤسسة مالية رسمية.بنكي الكويت لديهم حساب 

  يظل القطاع المصرفي ركيزة النظام المالي
عتبر القطاع المصرفي في الكويت المحور األساسي للنظام ي

، نسبة 2017 ، حيث يشكل، كما في نهاية ديسمبر3المالي
شركات قطاع ، يليه 4% من القطاع المالي المحلي88

شركات التأمين  تشكل. و%10.5االستثمار بحوالي 
يتكون الجهاز المصرفي ووشركات الصرافة النسبة الباقية. 

ن خمسة بنوك تقليدية وخمسة بنوك إسالمية في الكويت م
ً فرع 12عن  ، فضالً وبنك متخصص لبنوك أجنبية منها  ا

في عدد مهم . وللبنوك الكويتيية حضور فرع لبنك إسالمي
من الدول األخرى، حيث يمثل إجمالي أصول شركاتها 

% من النظام المصرفي 22.4ة وفروعها في الخارج عالتاب
 المجمع.

القطاع البنوك التقليدية على تهيمن ، 5عوعلى أساس مجم
 2017 كما في ديسمبر% 60 ثابتة تبلغالمصرفي بحصة 

الشكل )والتي ظلت ثابتة إلى حد كبير على مر السنين 
% من 39 (. أما البنوك اإلسالمية، التي تبلغ حصتها1.2

النظام المصرفي المجمع، فإنها تمثل أحد أهم شبكات البنوك 
لديها نظام مصرفي من الدول المثيلة التي اإلسالمية في أي 

القوي للبنوك التواجد ج، تقليدي وإسالمي. ويؤكد ومزد
بنك التي يبذلها جهود الالتقليدية واإلسالمية على فاعلية 

لكال النوعين الفرص لضمان مبدأ تكافؤ الكويت المركزي 
إتاحة الخيار للعمالء للتعامل لبنوك على حد سواء، ومن ا

 احتياجاتهم المصرفية.ت من اختياراتهم لتلبية مع مؤسسا

يؤكد تحليل الميزانية العمومية للجهاز المصرفي هيمنة و
األدوات التقليدية كأمر بديهي في نظام مالي يعتمد بصورة 
كبيرة على الجهاز المصرفي. على سبيل المثال، تأتي 

% من 60 في المرتبة األولى بنسبةالقروض المصرفية 
(، تليها 1.3 الشكل) 2017ول كما في ديسمبر إجمالي األص

%، والتي 17.6 بنسبةفي المرتبة الثانية االستثمارات 
تتكون من األدوات المالية الحكومية، واألدوات األخرى 

سهم واالستثمارات األذات الدخل الثابت واالستثمارات في 
لمطلوبات، تمثل أما على جانب ا. في القطاع العقاري

% من إجمالي المطلوبات، وهي 59.1 بتهالودائع ما نس
 وهيكل مستقر للتمويل. قاعدة جيدة من الودائع 

 

                                                           
 في الكويت. العاملة فروع البنوك األجنبيةالمحلي  القطاع المصرفييشمل   3
 يعرف القطاع المالي هنا في إطار ضيق ويشمل البنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة.   4
 (.1أنظر المالحظة رقم ) الخارجية للبنوك الكويتيةوالفروع تابعة البيانات المجمعة الشركات الشمل ت  5
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د. محمد يوسف الهاشل
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رئيس مجلس ا�دارة

السيد/ يوسف جاسم العبيد
نائب المحافظ

ً عضوا
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وكيل وزارة المالية

وزارة المالية
عضواً
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عضواً

السيد/ ناصر عبدا� الروضان
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ف ضمــن سلســلة  ي التقريــر القتصــادي لعــام 2019، والــذي يَُعــد الإصــدار الثامــن والأربعــ�ي
ف بالشــأن القتصــادي الكويــ�ت ي أن أُقــِدم للمهتمــ�ي

يُســعد�ف

البيانــات  أحــدث  التقريــر  ويتضمــن  منتظمــة،  ســنوية  بصفــة  هــا  ون�ش إعدادهــا  عــل  المركــزي  الكويــت  بنــك  يحــرص  ي 
الــ�ت القتصاديــة  التقاريــر 

ــام.  ــالل الع ي خ
ــ�ت ــاد الكوي ــهدها القتص ي ش

ــ�ت ــورات ال ــم التط ــق أه ــت ويوثّ ــة الكوي ــادي لدول ــب الأداء القتص ــف جوان ــة بمختل ــة المتعلق ــاءات المتاح والإحص

التفصيــل. مــن  المناســب  بالقــدر  رئيســًيا  منهــا موضوًعــا  كٌل  يتنــاول  أجــزاء،  ســتة  ي 
�ف التطــورات  تلــك  التقريــر  ويعــرض 

والإحصــاءات  البيانــات  واقــع  مــن  وذلــك   ،2019 عــام  خــالل  ي 
الكويــ�ت القتصــاد  لأداء  الرئيســية  التجاهــات  منــه  الأول  الجــزء  ي 

�ف التقريــر  ويتنــاول 

نمــو  إل  المتوفــرة  الإحصــاءات  تُشــ�ي  طــار،  الإ هــذا  ي 
و�ف العاملــة.  والقــوى  والســكان  المحليــة،  والأســعار  القوميــة،  الحســابات  مــن  كلٍّ  عــن  المتاحــة 

القيمــة المضافــة بالأســعار الثابتــة للقطاعــات غــ�ي النفطيــة خــالل عــام 2019 بنحــو 532.4 مليــون دينــار وبمعــدل 3.0% لتصــل إل نحــو 18541.5 

ف انخفضــت القيمــة المضافــة بالأســعار الثابتــة للقطاعــات النفطيــة بنحــو  ي حــ�ي
ف خــالل عــام 2018، �ف مليــون دينــار، مقابــل نحــو 18009.1 ماليــ�ي

370.5 مليــون دينــار وبمعــدل 1.7% لتصــل إل نحــو 20883.2 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقابــل نحــو 21253.7 مليونًــا للعــام الســابق. 

ومحصلــة لتلــك التطــورات، ارتفعــت قيمــة الناتــج المحــلي الإجمــالي بالأســعار الثابتــة لتصــل إل نحــو 39424.7 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، 

ــلي  ــج المح ــة النات ــت قيم ــك، ارتفع ــب ذل ــه 0.4%. إل جان ــا ومعدل ــه 161.9 مليونً ا قيمت ــوًّ ــل نم ــا يُمث ــابق، وبم ــام الس ــا للع ــو 39262.8 مليونً ــل نح مقاب

تراجًعــا  النفطيــة  للقطاعــات  الناتــج  ذلــك  قيمــة  ســجلت  ف  حــ�ي ي 
�ف  ،%1.0 بنســبة   2019 عــام  خــالل  النفطيــة  غــ�ي  للقطاعــات  الجاريــة  بالأســعار 

اجعــًة بمــا  بمعــدل 8.8%. ومــؤدى ذلــك أن بلغــت قيمــة الناتــج المحــلي الإجمــالي بالأســعار الجاريــة لعــام 2019 نحــو 40913.5 مليــون دينــار، م�ت

النفــط  أســعار  بانخفــاض  النفطيــة  للقطاعــات  المحــلي  الناتــج  قيمــة  ـر  تأثُـّ إل  شــارة  الإ تجــدر  الســياق،  هــذا  ي 
و�ف  .2018 عــام  عــن   %3.7 نســبته 

"أوبــك"  نفــوط  الفــوري لســلة  الســعر  انخفــاض متوســط  "أوبــك" إل  للنفــط  الُمصــدرة  الأقطــار  بيانــات منظمــة  تُشــ�ي  العالميــة، حيــث  الأســواق  ي 
�ف

2018، مــا يُمثــل  ميــل كمتوســط لعــام  69.78 دولراً لل�ب 2019، مقارنــة بنحــو  ميــل كمتوســط لعــام  64.04 دولرات لل�ب القياســية ليصــل إل نحــو 

التصديــري خــالل  الكويــت  نفــط خــام  مــن  ميــل  ال�ب انخفــض متوســط ســعر  8.2%. وبالتــوازي مــع ذلــك،  5.74 دولرات ونســبته  انخفاًضــا قيمتــه 

يُمثــل  وبمــا  الســابق،  العــام  خــالل  المتوســط  ي 
�ف ميــل  لل�ب دولًرا   68.545 بنحــو  مقارنــًة  ميــل،  لل�ب دولًرا   64.260 نحــو  إل  ليصــل   2019 عــام 

.%6.3 ونســبته  دولرات   4.285 قيمتــه  انخفاًضــا 

تأثُّــر قيمــة الناتــج المحلــي للقطاعــات النفطيــة بانخفــاض 
أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة

تقـديـــم
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النقديــة  السياســة  مجــالي  ي 
�ف المركــزي  الكويــت  بنــك  ونشــاط  الرئيســية  والمرصفيــة  النقديــة  التطــورات  ي 

الثــا�ف الجــزء  ي 
�ف التقريــر  ويســتعرض 

إل  إضافــًة   ،2019 عــام  خــالل  الرئيســية  النقديــة  ات  والمــؤ�ش الإجماليــات  شــهدتها  ي 
الــ�ت التطــورات  أهــم  عــرض  عــ�ب  وذلــك  المرصفيــة،  والرقابــة 

رصف  ســعر  محافظــة  إل  البيانــات  تُشــ�ي  الصــدد،  هــذا  ي 
و�ف المذكــور.  العــام  مــدى  عــل  المرصفيــة  والرقابــة  اف  �ش الإ مجــال  ي 

�ف التطــورات  أبــرز 

ربــط  عــل  القائــم  الــرصف  ســعر  نظــام  إطــار  ي 
�ف وذلــك   ،2019 عــام  خــالل  الرئيســية  العمــالت  مقابــل  ي  النســ�ب اســتقراره  عــل  ي 

الكويــ�ت الدينــار 

البيانــات  تلــك  تُشــ�ي  حيــث  الكويــت،  لدولــة  ف  والماليــ�ي ف  التجاريــ�ي كاء  الــ�ش أهــم  عمــالت  مــن  موزونــة  خاصــة  بســلة  ي 
الكويــ�ت الدينــار  ســعر رصف 

مقارنــًة   2019 عــام  خــالل  نســبًيا  ضيقــة  هوامــش  ضمــن  انحــرصت  قــد  ي 
الكويــ�ت الدينــار  مقابــل  الأمريــكي  الــدولر  رصف  ســعر  تحــركات  أن  إل 

للــدولر  ســعر  وأد�ف  أعــل  ف  بــ�ي الفــارق  قيمــة  بلغــت  فقــد  الأخــرى،  الرئيســية  العمــالت  مقابــل  الأمريــكي  الــدولر  رصف  ســعر  تغــ�ي  بمعــدلت 

ي خــالل العــام المذكــور مــا نســبته %0.6. 
الأمريــكي مقابــل الدينــار الكويــ�ت

محافظــة ســعر صــرف الدينــار الكويتــي على اســتقراره النســبي 
مقابــل العمــالت الرئيســية خالل عــام 2019

ومــن جانــٍب آخــر، انخفــض عــــرض النقــد بمفهومــه الواســع )ن2( ليبلــغ معدلــه نحــو 1.2%، وانخفضــت أرصــدة ودائــع القطــاع الخــاص الُمقيــم لــدى البنــوك 

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنهايــة العــام الســابق. إل جانــب ذلــك، تُشــ�ي تطــورات أرصــدة التســهيالت الئتمانيــة المقدمــة 
المحليــة ليبلــغ معدلــه نحــو 1.7% �ف

ي ضــوء المتابعــة 
ــور. و�ف ــة العــام المذك ــغ نحــو 4.3% بنهاي ــك الأرصــدة ليبل ــو تل ــاع معــدل نم ــة إل ارتف ــف القطاعــات القتصادي ــة لمختل ــوك المحلي ــن البن م

ي اتجاهــات أســعار 
ي يقــوم بهــا بنــك الكويــت المركــزي لمســتجدات الأوضــاع القتصاديــة والنقديــة والمرصفيــة المحليــة مــن جهــة، والتطــورات �ف

المســتمرة الــ�ت

الفائــدة عــل العمــالت العالميــة الرئيســية خــالل عــام 2019 مــن جهــٍة أخــرى، خفــض بنــك الكويــت المركــزي ســعر الخصــم لديــه بمقــدار 0.25 نقطــة مئويــة 

ي 
اف والرقابــة المرصفيــة، فقــد اســتمرت خــالل العــام المذكــور جهــود بنــك الكويــت المركــزي �ف �ش ي شــهر أكتوبــر 2019 ليصــل إل 2.75%. أمــا عــل صعيــد الإ

�ف

، وذلــك مــن خــالل  ي والمــالي المحــلي الراميــة إل تعزيــز متانــة أوضاعهــا وترســيخ أجــواء الســتقرار المــالي
اف والرقابــة عــل وحــدات القطــاع المــرص�ف �ش مجــال الإ

. ي
ي القتصــاد الوطــ�ف

افيــة والرقابيــة عــل وحــدات القطــاع المــالي المحــلي عــل النحــو الــذي يعــزز قــدرة القطــاع عــل القيــام بــدوره �ف �ش تكثيــف الجهــود الإ

تكثيــف الجهــود اإلشــرافية والرقابيــة علــى وحــدات القطــاع 
ــى  ــاع عل ــدرة القط ــزز ق ــذي يع ــو ال ــى النح ــي عل ــي المحل المال

القيــام بــدوره فــي االقتصــاد الوطنــي
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المجّمعــة  الماليــة  البيانــات  زه  ِ تُــ�ب مــا  ضــوء  ي 
�ف والمــالي  ي 

المــرص�ف للجهــاز  الماليــة  ات  المــؤ�ش تطــور  الثالــث  الجــزء  ي 
�ف القتصــادي  التقريــر  ويتابــع 

كات رصافــة، وذلــك للوقــوف عــل بعــض جوانــب النمــو  كات اســتثمار و�ش لمختلــف مجموعــات الوحــدات المرصفيــة والماليــة مــن بنــوك محليــة، و�ش

انيــة للبنــوك  ف ي هــذا الســياق، حقــق إجمــالي الم�ي
اتهــا عــل الأوضــاع الماليــة لــكلٍّ مــن تلــك المجموعــات. و�ف ات وتأث�ي والأداء واتجاهــات تلــك المــؤ�ش

 2019 نهايــة عــام  ي 
6.7% �ف نمــًوا معدلــه نحــو  الكويــت(  المحليــة وفروعهــا داخــل دولــة  البنــوك  )نشــاط  المحــلي  النشــاط  المحليــة عــل مســتوى 

بنــك  الخاضعــة لرقابــة  المحليــة  كات الرصافــة  لــ�ش المجمعــة  انيــة  ف الم�ي ارتفــع إجمــالي  الســابق، وكذلــك  العــام  نهايــة  ي 
المســجل �ف مقارنــة بمســتواه 

المركــزي  الكويــت  بنــك  لــدى  المســجلة  المحليــة  كات الســتثمار  لــ�ش المجّمعــة  انيــة  ف الم�ي ف تراجــع إجمــالي  ي حــ�ي
13.4%، �ف المركــزي بمعــدل  الكويــت 

ي نهايــة العــام الســابق.
ي نهايــة العــام عــن مســتواه المســجل �ف

بمعــدل 5.9% �ف

، حيــث يتنــاول أولهمــا الحســـاب  ف ف رئيســي�ي ي التقريــر القتصــادي فيتنــاول تطــورات أوضــاع الماليــة العامــة، وذلــك ضمــن قســم�ي
أمــا الجــزء الرابــع �ف

ي هــذا 
دارات الحكوميــة للســنة الماليــة 2020/19. و�ف ي الموازنــة العامــة للــوزارات والإ

الختــــامي للســنة الماليــة 2019/18، بينـــما يتنـــاول القســم الثــا�ف

ٍّ بلغــت  انيــة العامــة خــالل الســنة الماليــة 2019/18 عجــًزا فعلًيــا بلغــت قيمتــه نحــو 1290.1 مليــون دينــار مقابــل عجــٍز فعــلي ف طــار، ســجلت الم�ي الإ

قيمتــه نحــو 3247.8 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة، وذلــك قبــل اســتقطاع مخصصــات صنــدوق احتياطــي الأجيــال القادمــة. 

كمــا  وذلــك  الأخــرى،  القتصــادات  مــع  الكويــت  لدولــة  والماليــة  التجاريــة  العالقــات  أوضــاع  تطــورات  التقريــر  ي 
�ف الخامــس  الجــزء  ويســتعرض 

الســلعي  ان  ف المــ�ي ي 
�ف المحقــق  الفائــض  شــهد  حيــث   ،2019 عــام  خــالل  الكويــت  دولــة  مدفوعــات  ان  ف ومــ�ي الخارجيــة  التجــارة  إحصــاءات  تعكســها 

النخفــاض  إثــر  عــل  النفطيــة  الصــادرات  قيمــة  انخفــاض  إل  الأســاس  ي 
�ف ذلــك  ويُعــزى   .%13.3 ونســبته  دينــار  مليــون   1650.4 قيمتــه  تراجًعــا 

عــام  خــالل  دينــار  مليــون   6722.5 نحــو  قيمتــه  بلغــت  فائًضــا  الجــاري  الحســاب  ســجل  وبذلــك  العالميــة.  الأســواق  ي 
�ف النفــط  أســعار  ي 

�ف ي  النســ�ب

ان مدفوعــات دولــة الكويــت لعــام  ف ف دينــار خــالل العــام الســابق. وقــد حقــق الوضــع الــكلي لمــ�ي 2019 مقابــل فائــض قيمتــه نحــو 6008.0 ماليــ�ي

2019 فائًضــا كلًيــا بلغــت قيمتــه نحــو 821.2 مليــون دينــار.



4

ات  مــؤ�ش مــن خــالل  2019، وذلــك  عــام  الكويــت خــالل  أداء بورصــة  نشــاط  القتصــادي تطــورات  التقريــر  ي هــذا 
�ف الســادس  الجــزء  ًا يرصــد  وأخــ�ي

الأســهم  )قيمــة  الرئيســية  التــداول  ات  مــؤ�ش حققــت  طــار  الإ هــذا  ي 
و�ف البورصــة.  أداء  ي 

�ف المؤثــرة  والعوامــل  الأســعار،  وحركــة  الرئيســية،  التــداول 

العــام  نهايــة  ي 
�ف المســجلة  بمســتوياتها  مقارنــًة  تيــب  ال�ت عــل  و%82.7   %92.3 بنســبة   2019 عــام  نهايــة  ي 

�ف ملموًســا  ارتفاًعــا  وكميتهــا(  المتداولــة 

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بإقفــال عــام 2018، وكذلــك ســّجل مــؤ�ش 
الســابق. أمــا مــؤ�ش الســوق العــام، فقــد أقفــل عــل ارتفــاع بنســبة 23.7% �ف

ارتفاًعــا  الرئيــ�ي  الســوق  مــؤ�ش  ســجل  ف  حــ�ي ي 
�ف  ،2018 عــام  بإقفــال  مقارنــًة   2019 عــام  نهايــة  ي 

�ف  %32.6 بنحــو  ملموًســا  ارتفاًعــا  الأول  الســوق 

ارتفاًعــا  المدرجــة  كات  للــ�ش الرأســمالية  الســوقية  القيمــة  وســّجلت   ،2018 عــام  بإقفــال  مقارنــة   %3.6 نســبته  بمــا   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف طفيًفــا 

ي نهايــة العــام المذكــور مقارنــًة بنهايــة العــام الســابق.
ملموًســا بلغــت نســبته 24.6% �ف

وازدهــاره،  رفعتــه  ســبيل  ي 
�ف الجهــد  وبــذل  العمــل  ومواصلــة   ، الغــالي وطننــا  خدمــة  عــل  ويُعيننــا  يوفقنــا  أن  وتعــال  ســبحانه  هللا  نســأل  وختاًمــا، 

ف  الأمــ�ي العهــد  ولي  وســمو  الصبــاح،  الجابــر  الأحمــد  صبــاح  الشــيخ  ى  الُمفــدَّ البــالد  أمــ�ي  الســمو  صاحــب  ة  حــرصف وتوجيــه  رعايــة  ظــل  ي 
�ف وذلــك 

ورعاهــم. الصبــاح حفظهــم هللا  الحمــد  خالــد  الشــيخ صبــاح  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وســمو  الصبــاح،  الجابــر  الأحمــد  نــواف  الشــيخ 

وهللا ولي التوفيق،،،،،

د. محمد يوسف الهاشل

محافظ بنك الكويت المركزي
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ي 
ي شــهدها القتصــاد الكويــ�ت

يتنــاول التقريــر القتصــادي لعــام 2019 أهــم التطــورات والمســتجدات القتصاديــة والماليــة والنقديــة والمرصفيــة الــ�ت

: شــارة إل أهــم وأبــرز تلــك التطــورات والمســتجدات بشــكٍل موجــز عــل النحــو التــالي خــالل العــام المذكــور، وذلــك ضمــن ســتة أجــزاء، ويمكــن الإ

أواًل - أداء االقتصاد المحلي:

تُشــ�ي التقديــرات الأوليــة لإحصــاءات الحســابات القوميــة لدولــة الكويــت عــن عــام 2019 إل نمــو القيمــة المضافــة بالأســعار الثابتــة مــن مجمــوع 

ف خــالل عــام  القطاعــات غــ�ي النفطيــة بنحــو 532.4 مليــون دينــار وبمعــدل 3.0% لتصــل إل نحــو 18541.5 مليونًــا، مقابــل نحــو 18009.1 ماليــ�ي

2018، بعــد أن حققــت خــالل عــام 2018 نمــًوا قيمتــه 232.8 مليونًــا ومعدلــه 1.3% مقارنــًة بعــام 2017. أمــا مــن حيــث الأهميــة النســبية للقيمــة 

ي قيمــة الناتــج المحــلي الإجمــالي بالأســعار الثابتــة لعــام 2019 فقــد بلغــت نحــو 47.0% مقابــل نحــو 
المضافــة لمجمــوع القطاعــات غــ�ي النفطيــة �ف

ي مجمــوع القطاعــات النفطيــة بنحــو 370.5 مليــون 
45.9% خــالل عــام 2018. ومــن جهــة أخــرى، انخفضــت القيمــة المضافــة بالأســعار الثابتــة �ف

ــورات،  ــك التط ــًة لتل ــابق. ومحصل ــام الس ــا للع ــو 21253.7 مليونً ــل نح ــام 2019، مقاب ــالل ع ــون خ ــو 20883.2 ملي ــل إل نح ــدل 1.7% لتص ــار وبمع دين

 39262.8 نحــو  مقابــل   ،2019 عــام  خــالل  دينــار  مليــون   39424.7 نحــو  إل  لتصــل  الثابتــة  بالأســعار  الإجمــالي  المحــلي  الناتــج  قيمــة  ارتفعــت 

مليــون دينــار للعـــــام السابــــــق، وبمــــــــا يمـــــــــثل نمــًوا قيمــــته 161.9 مليونـًـا ومعدلـــــه 0.4% مقـــــارنًة بنمــو قيمتــه 813.2 مليونـًـا ومعدلــه 1.2% خــالل 

العــام الســابق. وعــل صعيــٍد آخــر، شــهدت القيمــة المضافــة بالأســعار الجاريــة مــن مجمــوع القطاعــات غــ�ي النفطيــة ارتفاًعــا طفيًفــا لتصــل إل 

ــه  ــون ومعدل ــه 214.0 ملي ــا قيمت ــل ارتفاًع ــا يمث ــام 2018، وبم ــالل ع ــا خ ــو 22351.8 مليونً ــل نح ــام 2019، مقاب ــالل ع ــار خ ــون دين ــو 22565.8 ملي نح

1.0%، بعــد أن ارتفعــت بمــا قيمتــه 1118.8 مليونًــا ومعدلــه 5.3% خــالل العــام الســابق. ومــن جهــة أخــرى، شــهدت القيمــة المضافــة بالأســعار 

ي مجمــوع القطاعــات النفطيــة تراجًعــا بنحــو 1775.4 مليــون دينــار وبمعــدل 8.8% لتصــل إل نحــو 18347.7 مليــون دينــار خــالل عــام 
الجاريــة �ف

2019، مقابــل نحــو 20123.1 مليونًــا للعــام الســابق. ومحصلــة لتلــك التطــورات، انخفضــت قيمــة الناتــج المحــلي الإجمــالي بالأســعار الجاريــة لتصــل 

إل نحــو 40913.5 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقابــل نحــو 42474.9 مليونًــا للعــام الســابق.

العــام لأســعار  القيــاسي  الرقــم  ي 
ي �ف النســ�ب بالتغــ�ي  ُمقاًســا  الكويــت  ي دولــة 

التضخــم �ف ارتفــع معــدل  المحليــة،  الأســعار  يتعلــق بمســتويات  وفيمــا 

المســتهلك )عــام 2013=100( خــالل عــام 2019 ليبلــغ نحــو 1.1% مقابــل نحــو0.6% خــالل العــام الســابق. وقــد جــاء هــذا الرتفــاع المشــار إليــه 

الرئيســية  الأقســام  أســعار  ي متوســطات 
التضخــم �ف ي معــدلت 

ات �ف للتغــ�ي 2019 محصلــًة  المســجل خــالل عــام  الســنوي  التضخــم  ي معــدل 
آنًفــا �ف

ي متوســط أســعار كّل مــن 
المكونــة للرقــم القيــاسي العــام لأســعار المســتهلك مقارنــًة بمســتوياتها خــالل عــام 2018، حيــث ارتفــع معــدل التضخــم �ف

ــو  ــغ نح ــل ليبل ــم النق ــام 2018، وقس ــالل ع ــو 2.0% خ ــل نح ــام 2019 مقاب ــالل ع ــو 2.6% خ ــغ نح ــة ليبل ــدات الصيان ــة ومع لي ف ــات الم�ف ــم المفروش قس

3.4% خــالل عــام 2019 مقــــــــابل نحــــــــــــــــو 1.4% خـــالل عــــــــام 2018، وقســم التصــالت ليبلــغ نحــو 5.1% خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو %3.7 

ــغ  ــم ليبل ــم التعلي ــام 2018، وقســــــ ــالل ع ــو 0.1% خ ــل نح ــام 2019 مقاب ــالل ع ــو 1.1% خ ــغ نح ــات ليبل وب ــة والم�ش ــم الأغذي ــام 2018، وقس ــالل ع خ

ــل  ــام 2019 مقاب ــالل ع ــو 1.3% خ ــغ نح ــدم  ليبل ــات الق ــاء وملبوس ــم الكس ــام 2018، وقس ــالل ع ــو 1.4% خ ــل نح ــام 2019 مقاب ــالل ع ــو 2.7% خ نح

انخفــاض بنحــو 0.5% خــالل عــام 2018، وقســم الصحــة  ليبلــغ نحــو 2.7% خــالل عــام 2019 مقــــــــابل نحــــــــــــــــو 1.9% خـــالل عــــــــام 2018، 

فيهيــة والثقافيــة ليبلــغ نحــو 2.8% خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو %4.1  ي متوســط أســعار كّل مــن الخدمــات قســم ال�ت
وتباطــؤ معــدل التضخــم �ف

ــغ  ــغ ليبل ــجائر والتب ــم الس ــام 2018، وقس ــالل ع ــل 1.7% خ ــام 2019 مقاب ــالل ع ــو 0.7% خ ــغ نح ــادق ليبل ــم والفن ــم المطاع ــام 2018، وقس ــالل ع خ

نحــو 3.7% خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 11.5% خــالل عــام 2018، وانخفــاض متوســط أســعار قســم خدمــات المســكن بنحــو 0.8% خــالل عــام 

2019 بعــد انخفاضــه بنحــو 1.1% خــالل عــام 2018.

الســكان  عــدد  إجمــالي  نمــو  أن معــدل  إل  المتوافــرة  الإحصــاءات  تشــ�ي  الكويــت،  ي دولــة 
�ف العاملــة  والقــوى  الســكان  أعــداد  تطــورات  وعــل صعيــد 

ي نهايــة عــام 2019 قــد بلــغ نحــو 3.3% مقارنــًة بنمــو معدلــه 2.7% لعــام 2018. وقــد جــاء ذلــك نتيجــة لزيــادة أعــداد الســكان 
ي دولــة الكويــت �ف

�ف

ي نهايــة عــام 
2.1% �ف ف بنحــو  2018، وزيــادة أعــداد الســكان الكويتيــ�ي 2.8% لعــام  2019 مقابــل نحــو  ي نهايــة عــام 

3.9% �ف ف بنحــو  غــ�ي الكويتيــ�ي

ي عــام 2019 بنحــو 5.1% مقارنــًة بنمــو معدلــه نحــو 
ي إجمــالي القــوى العاملــة �ف

ن بذلــك ارتفــاع �ف 2019 مقابــل نحــو 2.4% لعــام 2018. وقــد اقــ�ت

ــو %4.3  ــل نح ــام 2019 مقاب ــو 5.3% لع ــغ نح ــة ليبل ــ�ي الكويتي ــة غ ــوى العامل ــداد الق ــو أع ــدل نم ــاع مع ــًة لرتف ــك محصل ي ذل
ــأ�ت ــام 2018، وي 4.4% لع

ــام 2018. ــل نحــو 4.7% لع ــام 2019 مقاب ــة بنحــو 3.5% لع ــة الكويتي ــوى العامل ــداد الق ــاع أع ــام 2018، وارتف لع

ثانًيـا - التطورات النقديـة ونشـاط بنك الكويت المركــزي:

ي خــالل عــام 2019 إل مواصلــة بنــك الكويــت المركــزي تطبيــق سياســة ســعر الــرصف المعمــول بهــا اعتبــاًرا مــن 20 
تشــ�ي تطــورات ســعر رصف الدينــار الكويــ�ت

ي ترتبــط بعالقــات 
ي مقابــل العمــالت الأخــرى بســلة موزونــة مــن عمــالت أهــم الــدول الــ�ت

مايــو 2007، والقائمــة عــل أســاس ربــط ســعر رصف الدينــار الكويــ�ت

ي قــد انحــرصت 
ي هــذا الصــدد، تُشــ�ي البيانــات إل أن تحــركات ســعر رصف الــدولر الأمريــكي مقابــل الدينــار الكويــ�ت

تجاريــة وماليــة مؤثــرة مــع دولــة الكويــت. و�ف

ف  ضمــن هوامــش ضيقــة نســبًيا خــالل عــام 2019 مقارنــًة بمعــدلت تغــ�ي ســعر رصف الــدولر الأمريــكي مقابــل العمــالت الرئيســية الأخــرى. فقــد بلــغ الفــرق بــ�ي

ي مــن واقــع البيانــات اليوميــة خــالل عــام 2019 مــا نســبته 0.6%. مــن جهــٍة أخــرى، تُشــ�ي البيانــات 
أعــل وأد�ف ســعر للــدولر الأمريــكي مقابــل الدينــار الكويــ�ت

ف أعــل ســعر وأد�ف ســعر للــدولر الأمريــكي  ي ســعر رصف الــدولر الأمريــكي مقابــل العمــالت الرئيســية الأخــرى، حيــث وصــل الفــارق بــ�ي
إل تقلبــات أكــ�ش وضوًحــا �ف

ي ونحــو 5.2% مقابــل 
ف اليابــا�ف ، ونحــو 6.2% مقابــل اليــورو، ونحــو 6.4% مقابــل الــ�ي ي

لي�ف ســ�ت مقابــل العمــالت الرئيســية الأخــرى نحــو 11.2% مقابــل الجنيــه الإ

الفرنــك الســوي�ي.
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وتُشــ�ي البيانــات المتعلقــة بالمجاميــع النقديــة والمرصفيــة الرئيســية لدولــة الكويــت إل انخفــاض عــرض النقــد بالمفهــوم الواســع )ن2( ليبلــغ مــا نســبته %1.2 

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنهايــة العــام 
بنهايــة عــام 2019، كمــا شــهدت أرصــدة ودائــع القطــاع الخــاص الُمقيــم لــدى البنــوك المحليــة انخفاًضــا بنســبة 1.7% �ف

الســابق، إل جانــب ذلــك تُشــ�ي تطــورات أرصــدة التســهيالت الئتمانيــة النقديــة المقدمــة مــن البنــوك المحليــة لمختلــف القطاعــات القتصاديــة بنهايــة عــام 2019 

إل نمــو بنحــو %4.3.

ي ظــل التطــورات 
ي ضــوء المتابعــة المســتمرة لبنــك الكويــت المركــزي لمســتجدات الأوضــاع القتصاديــة والنقديــة والمرصفيــة المحليــة مــن جهــة، و�ف

و�ف

المركــزي بخفــض ســعر  الكويــت  بنــك  قــام  أخــرى،  2019 مــن جهــٍة  الرئيســية خــالل عــام  العالميــة  العمــالت  الفائــدة عــل  أســعار  اتجاهــات  ي 
�ف

الخصــم لديــه بمقــدار 0.25 نقطــة مئويــة بتاريــخ 30 أكتوبــر 2019 ليصــل إل 2.75% وذلــك عــن مســتواه البالــغ %3.0.

مجــال  ي 
�ف المركــزي  الكويــت  بنــك  جهــود   2019 عــام  خــالل  اســتمرت  فقــد  المرصفيــة،  والرقابــة  اف  �ش الإ مجــال  ي 

�ف التطــورات  صعيــد  وعــل 

الســتقرار  أجــواء  وترســيخ  القطــاع  ذلــك  وحــدات  متانــة  تعزيــز  إل  الراميــة  المحــلي  والمــالي  ي 
المــرص�ف القطــاع  وحــدات  عــل  والرقابــة  اف  �ش الإ

افيــة والرقابيــة عــل وحــدات القطــاع المــالي المحــلي عــل النحــو الــذي يعــزز قــدرة القطــاع عــل القيــام  �ش المــالي مــن خــالل تكثيــف الجهــود الإ

. ي
الوطــ�ف القتصــاد  ي 

�ف بــدوره 

ثالًثا - المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي:

ي نهايــة عــام 2019، مقابــل نحــو 66537.6 
انيــة للبنــوك المحليــــة عــل مســتوى النشــاط المحــلي نحــو 71021.3 مليــون دينــار �ف ف بلـــــغ إجمــالي الم�ي

ا بمعــدل 6.7% وبقيمــة 4483.8 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقارنــًة بنمــو مماثــل معدلــه  ي نهايــة العــام الســابق، محققــة بذلــك نمــوًّ
مليونًــا �ف

 .2018 عــام  مليونًــا خــالل   3126.9 وقيمتــه   %4.9

اســتثمار  كــة  31 �ش )منهــا  كــة  55 �ش إل  انخفــض عددهــا  فقــد  المركــزي،  الكويــت  بنــك  لــدى  المســجلة  المحليــة  الســتثمار  كات  بــ�ش يتعلــق  وفيمــا 

يعــة  كــة اســتثمار تعمــل وفــق أحــكام ال�ش كــة )منهــا 34 �ش ي نهايــة عــام 2019، مقارنــًة بعــدد 59 �ش
ســالمية( �ف يعــة الإ تعمــل وفــق أحــكام ال�ش

أحــكام  وفــق  تعمــل  ي 
الــ�ت كات  والــ�ش )التقليديــة  المحليــة  الســتثمار  كات  �ش موجــودات  إجمــالي  بلــغ  وقــد  الســابق.  العــام  نهايــة  ي 

�ف ســالمية(  الإ

أي   ،2018 عــام  بنهايــة  دينــار  مليــون   6653.0 بنحــو  مقارنــًة  دينــار،  مليــون   6258.6 نحــو  قيمتــه  مــا   2019 عــام  بنهايــة  ســالمية(  الإ يعــة  ال�ش

.%5.9 ونســبته  دينــار  مليــون   394.5 قيمتــه  اجــع  ب�ت

انيــة  ف الم�ي إجمــالي  بلــغ  فقــد  كــة(،  �ش  40( لرقابتــه  والخاضعــة  المركــزي  الكويــت  بنــك  لــدى  المســجلة  المحليــة  الرصافــة  كات  �ش صعيــد  عــل  أمــا 

ي نهايــة عــام 2019، بارتفــاع قيمتــه 27.0 مليــون دينــار ونســبته 13.4% عــن مســتواه البالــغ 
كات نحــو 228.0 مليــون دينــار �ف المجمعــة لتلــك الــ�ش

الســابق. العــام  نهايــة  ي 
�ف مليونًــا   201.0

رابًعا - المالية العامة:

المحّصلــة  الفعليــة  العامــة  يــرادات  الإ إجمــالي  أن  إل   2019/18 الماليــة  للســنة  الحكوميــة  دارات  والإ للــوزارات  الختامــي  الحســاب  بيانــات  تُشــ�ي 

ــو  ــه نح ــابقة قيمت ــة الس ــنة المالي ــن الس ــا ع ــك ارتفاًع ــّجالً بذل ــار، مس ــون دين ــو 20558.6 ملي ــغ نح ــد بل ــورة ق ــة المذك ــنة المالي ــة للس ــة العام ــن الموازن ضم

يــرادات النفطيــة الفعليــة المحّصلــة بمــا قيمتــه  ي الجانــب الرئيــ�ي منــه ارتفــاع الإ
4559.0 مليــون دينــار ونســبته 28.5%. ويعكــس ذلــك الرتفــاع �ف

ي الســنة الماليــة 2019/18. أمــا عــل صعيــد المرصوفــات العامــة 
نحــو 4146.2 مليــون دينــار ونســبته 29.0% لتصــل إل نحــو 18428.4 مليونًــا �ف

الفعليــة، فقــد أظهــرت بيانــات الحســاب الختامــي للســنة الماليـــــة 2019/18 ارتفاًعــا بنحــو 2601.3 مليــون دينــار وبنســبة 13.5% لتصــل إل نحـــــو 

21848.7 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة المذكــورة. ونتيجــًة لتلــك التطــورات، فقــد ســّجل الحســاب الختامــي للســنة الماليــة 2019/18 عجــًزا 

ــتقطاع  ــل اس ــك قب ــابقة وذل ــة الس ــنة المالي ــون للس ــو 3247.8 ملي ــه نحـ ــت قيمت ٍّ بلغ ــلي ــٍز فع ــل عج ــار مقاب ــون دين ــو 1290.1 ملي ــه نح ــت قيمت ــا بلغ فعلًي

القادمــة.  الأجيــال  احتياطــي  صنــدوق  مخصصــات 

ــه  ــة المذكــورة بمــا قيمت ــرادات العامــة للســنة المالي ي ــة الإ ــرات جمل ــة 2020/19 إل ارتفــاع تقدي ــة العامــة للســنة المالي ــات الموازن ــك، تشــ�ي بيان ــب ذل إل جان

ــة  ــابقة 2019/18 البالغ ــة الس ــنة المالي ــة للس ــرادات العام ي ــرات الإ ــًة بتقدي ــا مقارن ــو 15811.7 مليونً ــل إل نح ــبته 4.8% لتص ــار ونس ــون دين ــو 722.7 ملي نح

يــرادات العامــة ضمــن الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19 ارتفــاع تقديــرات  ي تقديــرات جملــة الإ
نحــو 15089.0 مليــون دينــار. ويعكــس ذلــك الرتفــاع �ف

يــرادات النفطيــة بمــا قيمتــه 546.0 مليــون دينــار ونســبته 4.1% لتصــل إل نحــو 13863.4 مليونًــا مقارنــًة بالتقديــرات المعتمــدة للســنة الماليــة 2019/18  الإ

البالغــة نحــو 13317.4 مليــون دينــار. أمــا عــل صعيــد اعتمــادات المرصوفــات العامــة للموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19، فقــد ســجلت انخفاًضــا قيمتــه 

ــٍة  ــة الســابقة. وكمحصل ــا للســنة المالي ــار، وذلــك مقابــل نحــو 22772.7 مليونً ــار ونســبته 1.2% لتصــل إل نحــو 22500 مليــون دين نحــو 272.7 مليــون دين

يــرادات واعتمــادات المرصوفــات للموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19، ســجلت الموازنــة العامــة عجــًزا تقديريًــا بلغــت قيمتــه نحــو  لتطــورات تقديــرات الإ

6688.3 مليــون دينــار مقابــل عجــز تقديــري بلغــت قيمتــه نحــو 7683.7 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة 2019/18، وذلــك قبــل اســتقطاع مخصصــات 

صنــدوق احتياطــي الأجيــال القادمــة.

خامًسا - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

ان مدفوعــات دولــة الكويــت لعــام 2019 إل أن الحســاب الجــاري قــد ســجل فائًضــا بلغــت قيمتــه نحــو  ف تشــ�ي التقديــرات الأوليــة لإحصــاءات مــ�ي

ف دينــار خــالل عــام 2018. 6722.5 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقابــل فائــض بلغــت قيمتــه نحــو 6008.0 ماليــ�ي

ان  ف المــ�ي يحققــه  الــذي  العجــز  أو  بالفائــض  الكويــت  دولــة  مدفوعــات  ان  ف لمــ�ي الجــاري  الحســاب  ي 
�ف العجــز  أو  الفائــض  يرتبــط  أساســية،  وبصفــة 

مليــون   10731.6 نحــو  إل  ليصــل   2019 عــام  الســلعي خــالل  ان  ف المــ�ي ي 
�ف الُمحّقــق  الفائــض  قيمــة  انخفــاض  إل  التقديــرات  تُشــ�ي  حيــث  الســلعي، 
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دينــار مقارنــًة بنحــو 12382.0 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، وبمــا يمثــل انخفاًضــا بلغــت قيمتــه نحــو 1650.4 مليــون دينــار ونســبته %13.3.

وفيمــا يتعلــق بحســاب الخدمــات، فقــد ســجل عجــًزا بلغــت قيمتــه نحــو 5112.9 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقابــل عجــز بلغــت قيمتــه نحــو 

ــار ونســبتها %31.2.  ــون دين ــو 2313.3 ملي ــه نح ــت قيمت ــز بلغ ــك العج ــة ذل ي قيم
ــا �ف ــل انخفاًض ــا يمث ــابق، وبم ــام الس ــالل الع ــار خ ــون دين 7426.2 ملي

بلغــت  الخــارج(  نحــو  الرأســمالية  للتحويــالت  صافًيــا  )تدفًقــا  فائًضــا  أظهــر  أنــه  إل  الأوليــة  الإحصــاءات  تُشــ�ي   ، الرأســمالي الحســاب  صعيــد  وعــل 

قيمتــه نحــو 41.6 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقابــل عجــز بلــغ نحــو 64.8 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق. كمــا تشــ�ي الإحصــاءات إل 

مــن  الخــارج  ي 
�ف الســتثمارات  قيمــة  ي 

صــا�ف ي 
�ف )زيــادة  الخــارج  إل  صافًيــا  تدفًقــا  ســجل  قــد  الكويــت  دولــة  مدفوعــات  ان  ف لمــ�ي المــالي  الحســاب  أن 

( بلــغ نحــو 7427.4 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقابــل تدفــق صــاٍف إل الخــارج أيًضــا بنحــو 6602.5  ي القتصــاد المحــلي
ف �ف جانــب المقيمــ�ي

ــابق. ــام الس ــالل الع ــار خ ــون دين ملي

ــون  ــه نحــو 821.2 ملي ــا خــالل عــام 2019 بلغــت قيمت ــا كلًي ــت فائًض ــة الكوي ان مدفوعــات دول ف ــكلي لمــ�ي ــق الوضــع ال ــر، حّق ــًة للتطــورات ســالفة الذك ومحصل

ان المدفوعــات مــا تحقــق مــن ارتفــاع  ف ي مــ�ي
دينــار مقارنــًة بفائــض كلي بلغــت قيمتــه نحــو 1139.8 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق. ويعكــس الفائــض الــكلي �ف

ي إجمالـــــي قيمة الأصول الحتياطية لدى بنك الكويت المركزي وبذات القيمة. وبالنـــظر إل الوضـــــع الكلـــــي لميـــــزان مدفوعـــــات دولـــــة الكويـــــت ضمــــــن 
�ف

ي إجمــالي قيمــة الأصــول 
ي قيمــة الســتثمارات الخارجيــة لبعــض الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة، والتغــ�ي �ف

ي صــا�ف
إطـــــاٍر أوســــع، يشـــــمل كــــاًل مـــــن التغــ�ي �ف

ر بنحــو 3797.4  ان المدفـــــوعات بالمفهـــــوم الأوســـــع يُظهـــــر فائًضــا يُقــدَّ ف الحتياطيــة لبنــك الكويــت المركــزي المشــار إليــه أعــاله، فــإن الوضــع الكــــلي لمــ�ي

مليــون دينــار خــالل عــام 2019 مقارنــًة بفائــض بلغــت قيمتــه نحــو 7853.2 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق.

سادًسا - تطورات بورصة الكويت:

ات التــداول الرئيســية )قيمــة  ي بورصــة الكويــت أداًء إيجابًيــا خــالل عــام 2019، حيــث ســجلت مــؤ�ش
ات التــداول ومســتويات الأســعار الرئيســية �ف شــهدت مــؤ�ش

ــل مــؤ�ش  ــام 2018، وأقف ــًة بمســتوياتها المســجلة خــالل ع ــوالي مقارن ــا بلغــت نســبته 92.3% و82.7% عــل الت ــا ملموًس ــا( ارتفاًع ــة وكميته الأســهم المتداول

ي نهايــة عــام 2019 مرتفًعــا بنســبة 23.7% مقارنــًة بإقفــال عــام 2018، وكذلــك ســّجل مــؤ�ش الســوق الأول ارتفاًعــا ملموًســا بنســبة أعــل مــن 
الســوق العــام �ف

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بإقفــال عــام 2018. وكذلــك ســجل مــؤ�ش الســوق الرئيــ�ي ارتفاًعــا 
ي الســوق العــام والســوق الرئيــ�ي مرتفًعــا بنحــو 32.6% �ف مــؤ�ش

كات المدرجــة ارتفاًعــا ملموًســا  ي ضــوء ذلــك، ســجلت القيمــة الســوقية الرأســمالية للــ�ش
ي نهايــة عــام 2019 بنســبة 3.6% مقارنــة بإقفــال عــام 2018. و�ف

طفيًفــا �ف

ــة  ــذي ســجلته القيم ــاع ال ــك بعــد الرتف ــام 2018 وذل ــة ع ــن نهاي ــاع نســبته 24.6% ع ــام 2019 بارتف ــة ع ي نهاي
ــار �ف ــون دين لتصــل إل نحــو 36272.93 ملي

ي نهايــة عــام 2018 مقارنــًة بالعــام الســابق لــه. 
الســوقية الرأســمالية بنســبة 6.0% �ف
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أداء االقتصاد المحلي

أواًل - الناتج المحلي اإلجمالي والنمو االقتصادي :

تُشــ�ي التقديــرات الأوليــة لإحصــاءات الحســابات القوميــة لدولــة الكويــت عــن عــام 2019 إل نمــو القيمــة المضافــة بالأســعار الثابتــة مــن مجمــوع 

ف خــالل عــام  القطاعــات غــ�ي النفطيــة بنحــو 532.4 مليــون دينــار وبمعــدل 3.0% لتصــل إل نحــو 18541.5 مليونًــا، مقابــل نحــو 18009.1 ماليــ�ي

2018، بعــد أن حققــت خــالل عــام 2018 نمــًوا قيمتــه 232.8 مليونًــا ومعدلــه 1.3% مقارنــًة بعــام 2017. أمــا مــن حيــث الأهميــة النســبية للقيمــة 

ي قيمــة الناتــج المحــلي الإجمــالي بالأســعار الثابتــة لعــام 2019 فقــد بلغــت نحــو 47.0% مقابــل نحــو 
المضافــة لمجمــوع القطاعــات غــ�ي النفطيــة �ف

ــام 2018.  ــالل ع 45.9% خ

ي مجمــوع القطاعــات النفطيــة بنحــو 370.5 مليــون دينــار وبمعــدل 1.7% لتصــل 
ومــن جهــة أخــرى، انخفضــت القيمــة المضافــة بالأســعار الثابتــة �ف

ــلي  ــج المح ــة النات ــت قيم ــورات، ارتفع ــك التط ــًة لتل ــابق. ومحصل ــام الس ــا للع ــو 21253.7 مليونً ــل نح ــام 2019، مقاب ــالل ع ــون خ ــو 20883.2 ملي إل نح

ــا  ــق، وبمــــــ ــام السابــــ ــار للعـــ ــون دين ــل نحــو 39262.8 ملي ــام 2019، مقاب ــار خــالل ع ــون دين ــة لتصــل إل نحــو 39424.7 ملي ــالي بالأســعار الثابت الإجم

ف )جــدول 1( تطــورات  ــا ومعدلــه 1.2% خــالل العــام الســابق. ويبــ�ي ــارنًة بنمــو قيمتــه 813.2 مليونً ــا ومعدلـــــه 0.4% مقـــ يمـــــــــثل نمــًوا قيمــــته 161.9 مليونً

ة )2016 - 2019(. الناتــج المحــلي الإجمــالي بالأســعار الثابتــة لــكل مــن القطاعــات النفطيــة والقطاعــات غــ�ي النفطيــة خــالل أعــوام الفــ�ت

ي )1(
رسم بيا�ف

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة

دارة المركزية لالإحصاء.           المصدر: الإ

دارة المركزيــة لالإحصــاء بنقــل نشــاط صناعــة فحم الكــوك والمنتجــات النفطية المكــررة والوقود النــووي من قطــاع النفط والمنتجــات النفطيــة إل القطاعات  ي اعتمدتهــا الإ
)1( تــم إعــداد هــذا الجــزء وفًقــا للمنهجيــة الجديــدة الــ�ت

غــ�ي النفطية.

1
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جدول )1(

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بحسب القطاعات )نفطية وغ�ي نفطية(

)مليون دينار(

2019*201620172018البيـــان

23032.220884.921134.920767.0استخراج النفط الخام والغاز الطبيعياستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي. 1

1.7-9.31.2-2.0   معدل التغ�ي )%(

56.653.953.852.7   الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي )%(

ــتثناء . 2 ــاز باس ــام والغ ــط الخ ــتخراج النف ــة باس ــات المتصل ــطة الخدم ــتثناء  أنش ــاز باس ــام والغ ــط الخ ــتخراج النف ــة باس ــات المتصل ــطة الخدم  أنش

ــح ــات المس ــحخدم ــات المس خدم
111.4118.4118.7116.2

2.2-10.26.30.3   معدل التغ�ي )%(

0.30.30.30.3   الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي )%(

23143.621003.321253.720883.2 مجموع القطاعات النفطيــة ) مجموع القطاعات النفطيــة )11++22((. 3

1.7-9.21.2-2.0   معدل التغ�ي )%(

56.954.254.153.0   الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي )%(

17553.717776.318009.118541.5 القطاعات غ�ي النفطيــــة القطاعات غ�ي النفطيــــة. 4

4.11.31.33.0   معدل التغ�ي )%(

43.145.845.947.0  الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي )%(

ي يالناتج المحلي الإجمالي بقيمة الُمش�ت 40697.338779.639262.839424.7الناتج المحلي الإجمالي بقيمة الُمش�ت

4.71.20.4-2.9   معدل التغ�ي )%(

*  بيانات ربعية.
دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

وعــل صعيــٍد آخــر، شــهدت القيمــة المضافــة بالأســعار الجاريــة مــن مجمــوع القطاعــات غــ�ي النفطيــة ارتفاًعــا طفيًفــا لتصــل إل نحــو 22565.8 

ــد أن  ــه 1.0%، بع ــون ومعدل ــه 214.0 ملي ــا قيمت ــل ارتفاًع ــا يمث ــام 2018، وبم ــالل ع ــا خ ــو 22351.8 مليونً ــل نح ــام 2019، مقاب ــالل ع ــار خ ــون دين ملي

ارتفعــت بمــا قيمتــه 1118.8 مليونًــا ومعدلــه 5.3% خــالل العــام الســابق. وشــكلت الأهميــة النســبية للقيمــة المضافــة مــن مجمــوع تلــك القطاعــات 

ي قيمــة الناتــج المحــلي الإجمــالي بالأســعار الجاريــة نحــو 55.2% خــالل عــام 2019، مقابــل نحــو 52.6% خــالل عــام 2018.
�ف

ي )2(
رسم بيا�ف

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

ي مجمــوع القطاعــات النفطيــة تراجًعــا بنحــو 1775.4 مليــون دينــار وبمعــدل 8.8% لتصــل إل 
ومــن جهــة أخــرى، شــهدت القيمــة المضافــة بالأســعار الجاريــة �ف

ــا للعــام الســابق. ومحصلــة لتلــك التطــورات، انخفضــت قيمــة الناتــج المحــلي  ــار خــالل عــام 2019، مقابــل نحــو 20123.1 مليونً نحــو 18347.7 مليــون دين

ــا  ــل تراجًع ــا للعــام الســابق، )بمــا يمث ــل نحــو 42474.9 مليونً ــار خــالل عــام 2019، مقاب ــون دين ــة لتصــل إل نحــو 40913.5 ملي الإجمــالي بالأســعار الجاري

ي 2( 
ف )جــدول 2، والرســم البيــا�ف قيمتــه 1561.4 مليونـًـا ومعدلــه 3.7% مقارنـًـة بنمــو قيمتــه 5864.3 مليــون دينــار ومعدلــه 16.0% خــالل العــام الســابق(. ويبــ�ي

ة )2016 - 2019(. تطــورات الناتــج المحــلي الإجمــالي بالأســعار الجاريــة لــكل مــن القطاعــات النفطيــة والقطاعــات غــ�ي النفطيــة خــالل أعــوام الفــ�ت
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جدول )2(

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحسب القطاعات )نفطية وغ�ي نفطية( 

)مليون دينار(

2019*201620172018البيـــان

112715.815240.219985.418216.3- استخراج النفط الخام والغاز الطبيعياستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

8.9-13.919.931.1-   معدل التغ�ي )%(

38.541.647.144.5   الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي )%(

2- أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام والغاز باستثناء    نشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام والغاز باستثناء    
     خدمات المسح     خدمات المسح

119.2137.4137.7131.4

4.6-9.815.30.2   معدل التغ�ي )%(

0.40.40.30.3   الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي )%(

312835.015377.620123.118347.7- مجموع القطاعات النفطيــةمجموع القطاعات النفطيــة ))1++2(

8.8-13.819.830.9-     معدل التغ�ي )%(

38.842.047.444.8     الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي )%(

420220.621233.022351.822565.8- القطاعات غ�ي النفطيــــةالقطاعات غ�ي النفطيــــة

3.25.05.31.0     معدل التغ�ي )%(

61.258.052.655.2     الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي )%(

ي يالناتج المحلي الإجمالي بقيمة الُمش�ت 33055.636610.642474.940913.5الناتج المحلي الإجمالي بقيمة الُمش�ت

3.7-4.110.816.0-     معدل التغ�ي )%(

*  بيانات ربعية.
دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

ي كلٍّ مــن القطاعــات النفطيــة والقطاعــات غــ�ي النفطيــة الرئيســية خــالل عــام 2019 مقارنــًة 
ٍء مــن التفصيــل تطــورات الأداء القتصــادي �ف ي

وفيمــا يــلي نتنــاول بــ�ش

: بالعــام الســابق، وذلــك عــل النحــو التــالي

القطاعات النفطية:أ. 

ي مجمــوع القطاعــات النفطيــة )اســتخراج النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي، أنشــطة الخدمــات المتصلــة 
شــهدت القيمــة المضافــة بالأســعار الجاريــة �ف

إل  لتصــل   %8.8 وبنســبة  دينــار  مليــون   1775.4 بنحــو   2019 عــام  خــالل  انخفاًضــا  المســح(  خدمــات  باســتثناء  والغــاز  الخــام  النفــط  باســتخراج 

ــة  ــام 2019 نتيج ــالل ع ــاض خ ي النخف
ــأ�ت ــام 2018. وي ــالل ع ــبة 30.9% خ ــار وبنس ــون دين ــو 4745.5 ملي ــو بنح ــد نم ــار بع ــون دين ــو 18347.7 ملي نح

ي كل مــن القيمــة المضافــة لقطــاع اســتخراج النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي لتصــل إل نحــو 18216.3 مليــون دينــار خــالل عــام 2019 
النخفــاض �ف

ي 
�ف النخفــاض  وأيًضــا   ،%8.9 ونســبته  دينــار  مليــون   1769.1 نحــو  قيمتــه  اجــع  ب�ت أي  الســابق،  العــام  خــالل  دينــار  مليــون   19985.4 نحــو  مقابــل 

ف دينــار وبنســبة  القيمــة المضافــة لقطــاع أنشــطة الخدمــات المتصلــة باســتخراج النفــط الخــام والغــاز باســتثناء خدمــات المســح بنحــو 6.3 ماليــ�ي

4.6% لتصــل إل نحــو 131.4 مليــون دينــار خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 137.7 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق. 

وتُشــ�ي بيانــات منظمــة الأقطــار الُمصــدرة للنفــط "أوبــك" إل انخفــاض متوســط الســعر الفــوري لســلة نفــوط "أوبــك" القياســية، ليصــل إل نحــو 64.04 دولًرا 

ميــل كمتوســط لعــام 2018، مــا يمثــل انخفاًضــا قيمتــه 5.74 دولرات ونســبته 8.2%. وبمــوازاة  ميــل كمتوســط لعــام 2019 مقارنــًة بنحــو 69.78 دولراً لل�ب لل�ب

ميــل مقارنــًة بنحــو 68.72 دولراً  ميــل مــن نفــط خــام الكويــت التصديــري خــالل عــام 2019 ليصــل إل نحــو 64.02 دولًرا لل�ب ذلــك، انخفــض متوســط ســعر ال�ب

ي المتوســط خــالل العــام الســابق، مــا يمثــل انخفاًضــا قيمتــه 4.70 دولرات ونســبته %6.8. 
ميــل �ف لل�ب

ي المتوســط خــالل عــام 2018 إل نحــو 
ي انخفاًضــا مــن نحــو 2.736 مليــون برميــل يومًيــا �ف

نتــاج مــن النفــط الخــام الكويــ�ت ي ذات التجــاه، ســجلت معــدلت الإ
و�ف

ــاً وبنســبة 2.2%. ومــن جهــة أخــرى، ارتفعــت كميــات  ــا كمتوســط لعــام 2019، مــا يمثــل انخفاًضــا بواقــع 59.0 ألــف برميــل يومي 2.677 مليــون برميــل يومًي

ي المتوســط 
ي المتوســط خــالل عــام 2018 إل نحــو 693.15 ألــف برميــل يومًيــا �ف

نتــاج مــن المنتجــات النفطيــة المكــررة مــن نحــو 672.75 ألــف برميــل يومًيــا �ف الإ

خــالل عــام 2019، مــا يمثــل ارتفاًعــا بواقــع 20.4 ألــف برميــل يومًيــا وبنســبة 3.0%. أمــا كميــة إنتــاج الغــاز الطبيعــي المُســال، فقــد انخفضــت مــن نحــو 175.19 

ي المتوســط خــالل عــام 2019، مــا يمثــل انخفاًضــا بواقــع 6.0 
أ يومًيــا �ف ي المتوســط خــالل عــام 2018 إل نحــو 169.19 ألــف برميــل مــكا�ف

أ يومًيــا �ف ألــف برميــل مــكا�ف

ي هــذا الصــدد إل انخفــاض إجمــالي تلــك الكميــات 
، فتشــ�ي البيانــات المتاحــة �ف ي

آلف برميــل وبنســبة 3.4%. وعــل صعيــد الكميــات الُمصــدرة مــن النفــط الكويــ�ت

ي المتوســط خــالل عــام 2019، مــا يمثــل انخفاًضــا 
ي المتوســط خــالل عــام 2018 إل نحــو 1.986 مليــون برميــل يومًيــا �ف

مــن نحــو 2050.0 مليــون برميــل يومًيــا �ف

بنحــو 65.0 ألــف برميــل يومًيــا وبنســبة %3.2. 
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القطاعات غير النفطية:	. 

ي مجمــوع القطاعــات غــ�ي النفطيــة نمــًوا خــالل عــام 2019 قيمتــه نحــو 532.4 مليــون دينــار ومعدلــه 
كمــا ورد آنًفــا، شــهدت القيمــة المضافــة بالأســعار الثابتــة �ف

3.0% لتصــل إل نحــو 18541.5 مليــون دينــار، مقارنــًة بنمــو قيمتــه نحــو 232.8 مليونًــا ومعدلـــه 1.3% خــالل عــام 2018. ويوضــح )جــدول 3( تطــور قيمــة 

ة )2016 – 2019(.  ة الأعــــوام الأربــــعة الأخــ�ي الناتــج المحــلي الإجــــمالي بالأســعار الثابتــة بحســب أقســام النشــاط القتصــادي خـــــالل فــ�ت

غــ�ي  المحــلي  الناتــج  مــن  نحــو %16.8  )تمثــل  والتجاريــة  يجاريــة  والإ العقاريــة  لالأنشــطة  الثابتــة  بالأســعار  المضافــة  القيمــة  أن  إل  البيانــات  وتُشــ�ي 

ا قيمتــه 122.0 مليــون دينــار ومعدلــه 4.1% لتصــل إل نحــو 3123.2 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقابــل نمــو قيمتــه  النفطــي( قــد ســجلت نمــوًّ

ــو %7.3  ــل نح ــاه )يمث ــاز والمي ــاء والغ ــاط الكهرب ــة لنش ــعار الثابت ــة بالأس ــة المضاف ــت القيم ــام 2018. وبلغ ــالل ع ــه 4.6% خ ــار ومعدل ــون دين 131.5 ملي

ي قيمتهــا المضافــة بنحــو 15.1 مليــون دينــار ومعدلــه 1.1% لتصــل إل نحــو 1352.3 مليــون دينــار خــالل 
ا �ف مــن الناتــج المحــلي غــ�ي النفطــي( نمــوًّ

ف ســجل نشــاط المطاعــم والفنــادق )يمثــل نحــو 1.8% مــن الناتــج المحــلي  ي حــ�ي
عــام 2019 مقابــل نحــو 1337.2 مليــون دينــار خــالل عــام 2018. �ف

 ،2019 دينــار خــالل عــام  مليــون   331.0 نحــو  إل  لتصــل   %4.3 دينــار وبنســبة  مليــون   13.7 بنحــو  المضافــة  ي قيمتــه 
أيًضــا �ف ا  نمــوًّ النفطــي(  غــ�ي 

مقابــل نمــو بنحــو 34.6 مليــون دينــار وبمعــدل 11.6% خــالل عــام 2018. 

مــن جانــب آخــر، حافــظ نشــاط خدمــات المجتمــع والخدمــات الجتماعيــة والشــخصية )يمثــل نحــو 45.5% مــن الناتــج المحــلي غــ�ي النفطــي( عــل 

ي 
�ف نمــًوا  حقــق  فقــد  النفطــي.  غــ�ي  المحــلي  الناتــج  ي 

�ف النســبية  مســاهمته  حيــث  مــن  النفطيــة  غــ�ي  للقطاعــات  المكونــة  الأنشــطة  ف  بــ�ي صدارتــه 

قيمتــه المضافــة بنحــو 258.5 مليــون دينــار وبمعــدل 3.2% لتصــل إل نحــو 8444.1 مليــون دينــار خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 8185.6 مليــون 

ــالل عــام 2018. ــار خـ دين

ي قيمتــه المضافــة خــالل عــام 
ف )يمثــل نحــو 17.4% مــن الناتــج المحــلي غــ�ي النفطــي(، فقــد ســجل تراجًعــا �ف أمــا فيمــا يتعلــق بنشــاط الوســاطة الماليــة والتأمــ�ي

2019 بنحــو 12.3 مليــون دينــار ومعدلــه 0.4% لتصــل إل نحــو 3218.6 مليــون دينــار مقارنــًة بنمــو قيمتــه 4.6 مليــون دينــار ومعدلــه 0.1% خــالل عــام 2018. 

ي قيمتهــا المضافــة بنحــو 50.9 مليــون دينــار ومعدلــه %1.9 
كمــا ســجل نشــاط الصناعــات التحويليــة )يمثــل 14.4% مــن الناتــج المحــلي غــ�ي النفطــي( تراجًعــا �ف

لتصــل إل نحــو 2668.0 مليــون دينــار خــالل عــام 2019 مقابــل تراجــع بنحــو 162.2 مليــون دينــار وبمعــدل 5.6% خــالل عــام 2018. وبلغــت القيمــة المضافــة 

بالأســعار الثابتــة لنشــاط النقــل والتخزيــن والتصــالت )يمثــل نحــو 12.2% مــن الناتــج المحــلي غــ�ي النفطــي( خــالل عــام 2019 نحــو 2266.2 مليــون دينــار 

مقابــل نحــو 2399.4 مليــون خــالل عــام 2018، وهــو مــا يمثــل تراجًعــا قيمتــه 133.2 مليــون دينــار ومعدلــه 5.6%. كمــا بلغــت القيمــة المضافــة بالأســعار 

الثابتــة لنشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة )يمثــل نحــو 7.3% مــن الناتــج المحــلي غــ�ي النفطــي( خــالل عــام 2019 نحــو 1358.7 مليــون دينــار مقابــل نحــو 1378.4 

ف ســجل نشــاط التشــييد والبنــاء )يمثــل نحــو 4.2% مــن الناتــج  ي حــ�ي
مليــون خــالل عــام 2018، وهــو مــا يمثــل تراجًعــا قيمتــه 19.7 مليــون دينــار ومعدلــه 1.4%. �ف

ي قيمتــه المضافــة خــالل عــام 2019 بنحــو 58.4 مليــون دينــار ومعدلــه 7.0% لتصــل إل نحــو 780.5 مليــون دينــار مقارنــًة بنمــو 
المحــلي غــ�ي النفطــي( تراجًعــا �ف

قيمتــه 16.0 مليــون دينــار ومعدلــه 1.9% خــالل عــام 2018.
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جدول )3(

الناتج المحلي الإجمالي غ�ي النفطي بالأسعار الثابتة حسب أقسام النشاط القتصادي

)مليون دينار(

2019*201620172018 البيــان

168.8179.3178.6167.7الزراعة وصيد البحر

2694.12881.12718.92668.0الصناعات التحويلية

1295.41392.81337.21352.3الكهرباء والغاز والمياه

659.8822.9838.9780.5التشييد والبناء

1341.61367.91378.41358.7تجارة الجملة والتجزئة

329.3298.2317.3331.0المطاعم والفنادق

2643.32260.32399.42266.2النقل والتخزين والتصالت

ف 3097.53226.33230.93218.6الوساطة المالية والتأم�ي

يجارية والتجارية 2751.42869.73001.23123.2الأنشطة العقارية والإ

7796.47982.88185.68444.1خدمات المجتمع والخدمات الجتماعية والشخصية

ي 
ي المجموع الجز�أ
22777.623181.323586.423710.3المجموع الجز�أ

ة 2028.3-2026.9-2019.2-1902.2-خدمات الوساطة المالية المقاسة بطريقة غ�ي مبا�ش

ائب( ي الرصف
عانات )صا�ف ائب ناقص الإ 3140.5-3550.3-3486.0-3321.7-الرصف

17553.717776.118009.218541.5إجمالي القطاعات غ�ي النفطية إجمالي القطاعات غ�ي النفطية 

4.11.31.33.0معدل التغ�ي )%(

* بيانات ربعية.
دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

ي مجمــوع القطاعــات غــ�ي النفطيــة نمــًوا طفيًفــا خــالل عــام 2019 قيمتــه نحــو 
وعــل صعيــٍد آخــر، شــهدت القيمــة المضافــة بالأســعار الجاريــة �ف

214.0 مليــون دينــار ومعدلــه 1.0% لتصــل إل نحــو 22565.8 مليــون دينــار، مقارنــًة بنمــو قيمتــه نحــو 1118.8 مليونًــا ومعدلـــه 5.3% خــالل عــام 

الأعــوام  ة  فــ�ت خــالل  القتصــادي  النشــاط  أقســام  بحســب  الجاريــة  بالأســعار  الإجمــالي  المحــلي  الناتــج  قيمــة  تطــور   )4 )جــدول  ويوضــح   .2018

.)2019  -  2016( ة  الأخــ�ي الأربعــة 

ويُســتدل مــن بيانــات الجــدول عــل أن نشــاط خدمــات المجتمــع والخدمــات الجتماعيــة والشــخصية )يمثــل نحــو 44.1% مــن الناتــج المحــلي غــ�ي 

مليــون   9945.6 نحــو  إل  لتصــل   %3.1 ومعــدل  دينــار  مليــون   295.2 بنحــو   2019 عــام  خــالل  المضافــة  قيمتــه  ي 
�ف نمــًوا  ل  ســجَّ فقــد  النفطــي(، 

دينــار، مقارنــًة بنمــو قيمتــه 427.7 مليــون دينــار ومعدلــه 4.6% خــالل عــام 2018. وإل جانــب ذلــك، شــهدت القيمــة المضافــة لالأنشــطة العقاريــة 

ــل  ــام 2019 لتص ــالل ع ــدل 2.5% خ ــار وبمع ــون دين ــو 94.6 ملي ا بنح ــوًّ ــي( نم ــ�ي النفط ــلي غ ــج المح ــن النات ــو 17.1% م ــل نح ــة )تمث ــة والتجاري يجاري والإ

الوســاطة  نشــاط  شــهد  ف  حــ�ي ي 
�ف الســابق.  العــام  ي 

�ف  %2.4 وبمعــدل  دينــار  مليــون   84.7 بنحــو  نمــوٍّ  مــع  مقارنــًة  دينــار  مليــون   3867.7 نحــو  إل 

ــل إل  ــه 3.8% ليص ــار ومعدل ــون دين ــو 140.2 ملي ــام 2019 بنح ــالل ع ــًوا خ ــي( نم ــ�ي النفط ــلي غ ــج المح ــن النات ــو 16.8% م ــل نح ف )يمث ــ�ي ــة والتأم المالي

نحــو 3802.2 مليــون دينــار مقارنــًة بنمــو قيمتــه 23.0 مليــون دينــار ومعدلــه 0.6% خــالل عــام 2018. كمــا ســجل نشــاط الكهربــاء والغــاز والميــاه 

)يمثــل نحــو 5.0% مــن الناتــج المحــلي غــ�ي النفطــي(، نمــواً قيمتــه نحــو 78.4 مليــون دينــار ومعدلــه 7.4% لتصــل القيمــة المضافــة لذلــك النشــاط 

إل نحــو 1136.6 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقارنًــة بنمــو قيمتــه نحــو 1.1 مليــون دينــار ومعدلــه 0.1% خــالل عــام 2018.  أمــا فيمــا يتعلــق 

بنشــاط المطاعــم والفنــادق )يمثــل نحــو 1.8% مــن الناتــج المحــلي غــ�ي النفطــي( فقــد ســجل نمــًوا بنحــو 15.8 مليــون دينــار وبمعــدل 4.0% لتصــل 

ف دينــار خــالل عــام 2019 مقارنــة مــع نمــوٍّ بنحــو 27.6 مليــون دينــار وبمعــدل 7.5% خــالل عــام 2018. القيمــة المضافــة إل نحــو 409.0 ماليــ�ي
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جدول )4(

الناتج المحلي الإجمالي غ�ي النفطي بالأسعار الجارية 

حسب أقسام النشاط القتصادي

)مليون دينار(

2019*201620172018البيــان

171.4192.2186.6178.1الزراعة وصيد البحر

2380.72746.32903.92820.4الصناعات التحويلية

1030.81057.11058.21136.6الكهرباء والغاز والمياه

987.01181.51224.31148.5التشييد والبناء

1627.01644.91655.21645.0تجارة الجملة والتجزئة

376.2365.6393.2409.0المطاعم والفنادق

2396.62290.12501.32478.8النقل والتخزين والتصالت

ف 3482.03639.03662.03802.2الوساطة المالية والتأم�ي

يجارية والتجارية 3480.03628.53773.13867.7الأنشطة العقارية والإ

8706.59222.79650.49945.6خدمات المجتمع والخدمات الجتماعية والشخصية

ي 
ي المجموع الجز�أ
24638.225967.927008.227431.9المجموع الجز�أ

ة 2263.6-2254.1-2521.2-2319.7-خدمات الوساطة المالية المقاسة بطريقة غ�ي مبا�ش

ائب( ي الرصف
عانات )صا�ف ائب ناقص الإ 2602.5-2402.3-2213.8-2097.9-الرصف

20220.621232.922351.822565.8إجمالي القطاعات غ�ي النفطية إجمالي القطاعات غ�ي النفطية 

3.25.05.31.0معدل التغ�ي )%(

*   بيانات ربعية.
دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

ــون  ــو 83.5 ملي ــة بنح ــه المضاف ــت قيمت ــد تراجع ــي( فق ــ�ي النفط ــلي غ ــج المح ــن النات ــو 12.5% م ــل نح ــة )يمث ــات التحويلي ــاط الصناع ــق بنش ــا يتعل وفيم

دينــار وبمعــدل 2.9% لتصــل إل نحــو 2820.4 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، بعــد أن حقــق نمــًوا بمــا قيمتــه نحــو 157.6 مليــون دينــار ومعدلــه 

النفطــي(،  الناتــج المحــلي غــ�ي  النقــل والتخزيــن والتصــالت )يمثــل نحــو 11.0% مــن  5.7% خـــالل عــام 2018 )الجــدول 4(. كمــا ســجل نشــاط 

تراجًعــا قيمتــه نحــو 22.5 مليــون دينــار ومعدلــه 0.9% لتصــل القيمــة المضافــة لذلــك النشــاط إل نحــو 2478.8 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، 

ف بلغــت القيمــة المضافــة لنشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة  ي حــ�ي
مقارنًــة بنمــو قيمتــه نحــو 211.2 مليــون دينــار ومعدلــه 9.2% خــالل عــام 2018. �ف

)يمثــل نحــو 7.3% مــن الناتــج المحــلي غــ�ي النفطــي( خــالل عــام 2019 نحــو 1645.0 مليــون دينــار مقابــل نحــو 1655.2 مليــون دينــار خــالل عــام 

ف دينــار ومعدلــه 0.6%. أمــا نشــاط التشــييد والبنــاء )يمثــل نحــو 5.1% مــن الناتــج المحــلي غــ�ي  2018، وهــو مــا يمثــل تراجًعــا قيمتــه 10.2 ماليــ�ي

ي قيمتــه المضافــة بنحــو 75.8 مليــون دينــار وبمعــدل 6.2% لتصــل إل نحــو 1148.5 مليــون دينــار خــالل عــام 2019 
النفطــي(، فقــد ســجل تراجًعــا �ف

مقارنــًة بنحــو 1224.3 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق.
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ثانًيا - المستوى العام لألسعار المحلية:

الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك:. 1

ــة الكويــت )ســنة الأســاس 2013=100(  ي دول
ــاسي العــام لأســعار المســتهلك �ف ي الرقــم القي

ي �ف ارتفــع معــدل التضخــم المحتســب عــل أســاس التغــ�ي النســ�ب

نفــاق الســتهالكي ليبلــغ نحــو 1.1% خــالل عــام 2019، وذلــك بعــد أن ســجل نحــو 0.6% خــالل عــام 2018 ونحــو %1.6  بحســب الأقســام الرئيســية المكّونــة لالإ

خــالل عــام 2017 )جــــدول 5، ورســم بيـــانـــي 3(.

ي )3(
رسم بيا�ف

معدلت التغ�ي للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك )%( 

دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

ي متوســطات 
ي معــدلت التضخــم �ف

ات �ف ي معــدل التضخــم الســنوي المســجل خــالل عــام 2019 محصلــًة للتغــ�ي
وقــد جــاء هــذا الرتفــاع المشــار إليــه آنًفــا �ف

ي متوســط 
أســعار الأقســام الرئيســية المكونــة للرقــم القيــاسي العــام لأســعار المســتهلك مقارنــًة بمســتوياتها خــالل عــام 2018، حيــث ارتفــع معــدل التضخــم �ف

جيحــي نحــو 11.4%( ليبلــغ نحــو 2.6% خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو %2.0  ليــة ومعــدات الصيانــة )ويبلــغ وزنــه ال�ت ف أســعار كّل مــن قســم المفروشــات الم�ف

جيحــي نحــو 7.5%( ليبلــغ نحــو 3.4% خالل عــام 2019 مقــــــــابل نحــــــــــــــــو 1.4% خـــالل عــــــــام  خــالل عــام 2018، وقســم النقــل )ويبلــغ وزنــه ال�ت

جيحــي نحــو 4.0%( ليبلــغ نحــو 5.1% خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 3.7% خــالل عــام 2018، وقســم الأغذيــة  2018، وقســم التصــالت )ويبلــغ وزنــه ال�ت

جيحــي نحــو 16.7%( ليبلــغ نحــو 1.1% خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 0.1% خــالل عــام 2018، وقســــــــم التعليــم )ويبلــغ  وبــات )ويبلــغ وزنــه ال�ت والم�ش

جيحــي نحــو 4.2%( ليبلــغ نحــو 2.7% خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 1.4% خــالل عــام 2018، وقســم الكســاء وملبوســات القــدم )ويبلــغ وزنــه  وزنــه ال�ت

جيحــي نحــو  جيحــي نحــو 8.0%( ليبلــغ نحــو 1.3% خــالل عــام 2019 مقابــل انخفــاض بنحــو 0.5% خــالل عــام 2018، وقســم الصحــة )ويبلــغ وزنــه ال�ت ال�ت

ي متوســط أســعار كّل مــن 
1.5%( ليبلــغ نحــو 2.7% خــالل عــام 2019 مقــــــــابل نحــــــــــــــــو 1.9% خـــالل عــــــــام 2018، وتباطــؤ معــدل التضخــم �ف

جيحــي نحــو 3.8%( ليبلــغ نحــو 2.8% خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 4.1% خــالل عــام 2018، وقســم  فيهيــة والثقافيــة )ويبلــغ وزنــه ال�ت الخدمــات قســم ال�ت

جيحــي نحــو 3.4%( ليبلــغ نحــو 0.7% خــالل عــام 2019 مقابــل 1.7% خــالل عــام 2018، وقســم الســجائر والتبــغ  المطاعــم والفنــادق )ويبلــغ وزنــه ال�ت

جيحــي نحــو 0.3%( ليبلــغ نحــو 3.7% خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 11.5% خــالل عــام 2018، وانخفــاض متوســط أســعار قســم خدمــات  )ويبلــغ وزنــه ال�ت

جيحــي نحــو 33.2%( بنحــو 0.8% خــالل عــام 2019 بعــد انخفاضــه بنحــو 1.1% خــالل عــام 2018.  المســكن )ويبلــغ وزنــه ال�ت

ي )4(
رسم بيا�ف

ي تغ�ي الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك
المساهمة النسبية �ف

بحسب الأقسام الرئيسية )%(

دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

األغدية والمشروبات

التعليم

خدمات المسكن

االتصاالت

النقل

 المفروشات المنزلية
ومعدات الصيانة

أخرى

-25.629.1

27.9

24.9 17.0

15.8

10.9
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جدول )5(

تطور الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك

)سنة الأساس 2013=100(

المساهمة النسبية 
ي تغ�ي الرقم 

�ف
العام %

التغيـر )%(
2019 2018

متوسط 
ة الف�ت

)2019-2017(

الأوزان 
جيحية ال�ت

البيـــــــان

2019 2018 2019 2018

100.0 100.0 1.1 0.6 114.2 113.0 113.2 100.0 الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك:

نفاق. 1 بحسب أقسام الإ

15.8 1.8 1.1 0.1 108.8 107.6 108.0 16.7 وبات الأغذية والم�ش

1.3 6.8 3.7 11.5 130.8 126.2 123.4 0.3 السجائر والتبغ

8.8 -6.2 1.3 -0.5 106.8 105.5 106.1 8.0 الكساء وملبوسات القدم

-25.6 -70.1 -0.8 -1.1 115.2 116.2 116.3 33.2 خدمات المسكن

27.9 42.1 2.6 2.0 120.0 117.0 117.3 11.4 لية ومعدات الصيانة ف المفروشات الم�ف

3.5 4.5 2.7 1.9 108.5 105.6 105.9 1.5 الصحة

24.9 18.9 3.4 1.4 123.6 119.5 120.3 7.5 النقل

17.0 22.9 5.1 3.7 109.1 103.8 104.4 4.0 التصالت

9.4 24.9 2.8 4.1 108.0 105.1 104.7 3.8 فيه والثقافة ال�ت

10.9 10.6 2.7 1.4 122.1 118.9 119.5 4.2 التعليم

2.2 11.0 0.7 1.7 121.8 121.0 120.6 3.4 المطاعم والفنادق

4.0 32.7 0.8 3.4 108.3 107.5 106.6 5.8 السلع والخدمات المتنوعة

دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ
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ي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليـــــج العربيــة إل تبايــن معــدلت 
ومــن جانــٍب آخــر، تشـــ�ي الإحصـــاءات المتوافــرة عــن الأرقــام القياســية لأســعار المســتهلك �ف

التضخــم الســنوية المســجلة خــالل عــام 2019 مقارنــًة بالعام الســابق فـــــي تلـــــك الدول، حيـــــث بلــــغ معـــــدل التضـــــخم خـــــالل العـــــــام المذكور فـــــي 

ي ســلطنة ُعمــان نحــو 1.0% )0.9% لعــام 2018(، 
ي مملكــة البحريــن نحــو 1.0% )2.1% لعــام 2018(، و�ف

دولــة الكويــت نــــحو 1.1% )0.6% لعــــــام 2018(، و�ف

مــارات العربيــة المتحــدة نحــو -1.9% )3.1% لعــام 2018(. ي دولــة الإ
وفــــــــي المملكــة العريــة الســعودية نحــو -1.2% )2.5% لعــام 2018(، و�ف

ي )5( 
رسم بيا�ف

ي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
معدلت التضخم �ف

خالل عام  2019 )%(

المصدر: الجهات الوطنية الرسمية.

الرقم القياسي العام لأسعار الجملة:. 2

ــة  ي دول
ي )6( والجــدول )6( تطــورات الرقــم القيــاسي العــام لأســعار الجملــة )ســنة الأســاس 2007=100( بحســب الأقســام الرئيســية �ف

ــا�ف يوضــح الرســم البي

ي الرقــم القيــاسي العــام لأســعار الجملــة ليصــل إل نحــو 0.6% خــالل عــام 2019، وذلــك بعــد أن 
الكويــت، وتشــ�ي تلــك البيانــات إل تباطــؤ معــدل التغــ�ي �ف

بلــغ نحــو 1.3% خــالل عــام 2018 ونحــو 3.1% خــالل عــام 2017. 

ي )6(
رسم بيا�ف

معدلت التغ�ي للرقم القياسي العام لأسعار الجملة

دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

ي متوســط أســعار كل مــن 
ي الرقــم القيــاسي العــام لأســعار الجملــة خــالل عــام 2019 محصلــة لتباطــؤ معــدل التغــ�ي �ف

ي معــدل التغــ�ي �ف
وقــد جــاء التباطــؤ �ف

ي الرقــم القيــاسي العــام لأســعار الجملــة( ليبلــغ نحــو 0.7% خــالل عــام 2019 بعــد أن 
جيحــي نحــو 90.0% �ف قســم الصناعــات التحويليــة )ويبلــغ وزنهــا ال�ت

ي الرقــم القيــاسي العــام لأســعار الجملــة( ليبلــغ نحــو 
جيحــي نحــو 0.3% �ف بلــغ نحــو 1.4% خــالل عــام 2018، وقســم اســتغالل المحاجــر )ويبلــغ وزنهــا ال�ت

ي معــدل التغــ�ي لمتوســط أســعار قســم الزراعــة والحراجــة وصيــد 
0.2% خــالل عــام 2019 بعــد أن بلــغ نحــو 1.2% خــالل عــام 2018، والرتفــاع بشــكل طفيــف �ف

ي الرقــم القيــاسي العــام لأســعار الجملــة( ليبلــغ نحــو 0.6% خــالل عــام 2019 بعــد أن بلــغ نحــو 0.5% خــالل 
جيحــي نحــو 4.5% �ف الأســماك )ويبلــغ وزنهــا ال�ت

عــام 2018. 

 

1.1

1.0

1.0

-1.2

-1.9

1.1

1.0

1.0

-1.2

-1.9



20

 

 

 

 

الرقــم  ي 
�ف التغــ�ي  تباطــؤ معــدل  إل  البيانــات  فتشــ�ي  والمســتوردة،  المنتجــة محلًيــا  للســلع  الجملــة  أســعار  ي شــهدتها 

الــ�ت التطــورات  وعــل صعيــد 

جيحــي نحــو 64.4% مــن الرقــم القيــاسي العــام لأســعار الجملــة( خــالل عــام  ي يبلــغ وزنهــا ال�ت
القيــاسي لأســعار الجملــة للســلع المســتوردة )الــ�ت

ي الرقــم القيــاسي لأســعار الجملــة 
2019 ليبلــغ نحــو 0.6%، وذلــك بعــد أن بلــغ نحــو 0.9% خــالل العــام 2018، وكذلــك تباطــؤ معــدل التغــ�ي �ف

ي الرقــم القيــاسي العــام لأســعار الجملــة( ليبلــغ نحــو 0.7% خــالل عــام 2019، 
جيحــي نحــو 35.6% �ف ي يبلــغ وزنهــا ال�ت

للســلع المنتجــة محلًيــا )الــ�ت

ــام 2018.  ــالل ع ــو 2.0% خ ــغ نح ــد أن بل ــك بع وذل

جدول )6(

 تطور الرقم القياسي العام لأسعار الجملة

سنة الأساس )2007 = 100(

البيـــــان
الأوزان 

جيحية ال�ت
201720182019

معدل التغ�ي )%(

20182019

100.00134.6136.3137.21.30.6الرقم القياسي العام لأسعار الجملة

- بحسب الأقسام الرئيسية:

4.5154.6155.3156.30.50.6* الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

0.3122.5124.0124.31.20.2* استغالل المحاجر

90.0135.6137.5138.41.40.7* الصناعات التحويلية

5.2100.0100.0100.00.00.0* توليد الطاقة الكهربائية ومعالجة المياه

64.4132.3133.5134.40.90.6- الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 

35.6138.7141.4142.42.00.7- الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المنتجة محلًيا

دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

ثالًثا - السكان والقوى العاملة:

بلــغ  قــد   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف الكويــت  دولــة  ي 

�ف الســكان  عــدد  إجمــالي  نمــو  معــدل  أن  إل   )7 ي 
بيــا�ف 7، ورســم  )جــدول  المتوافــرة  البيانــات  تُشــ�ي 

ف  4.776 ماليــ�ي 2019 إل نحــو  نهايــة عــام  ي 
الســكان �ف 2018، ليصــل بذلــك إجمــالي عــدد  نهايــة عــام  ي 

2.7% �ف بنمــو معدلــه  3.3% مقارنــًة  نحــو 

ي نهايــة العــام الســابق.
ف نســمة �ف نســمة مقابــل نحــو 4.622 ماليــ�ي

ي )7(
رسم بيا�ف

تطور معدلت نمو أعداد السكان بدولة الكويت

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

إل   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف عددهــم  وصــل  الذيــن  ف  الكويتيــ�ي غــ�ي  الســكان  أعــداد  ي 

�ف الزيــادة  إل  النمــو  ذلــك  مــن   )%81.3( الأكــ�ب  الجانــب  ويرجــع 

 ،)2018 ي عــام 
)2.8% �ف  %3.9 بلــغ نحــو  نمــو  الســابق، وبمعــدل  العــام  نهايــة  ي 

ف نســمة �ف 3.219 ماليــ�ي ف نســمة مقابــل نحــو  3.344 ماليــ�ي نحــو 

ف  ي عــام 2018(، ليصــل مجمــوع الســكان الكويتيــ�ي
ي نهايــة عــام 2019 فقــد بلــغ نحــو 2.1% )2.4% �ف

ف �ف أمــا معــدل نمــو أعــداد الســكان الكويتيــ�ي

أعــداد  ي 
�ف الســابقة  للتطــورات  ونتيجــة  الســابق.  العــام  نهايــة  ي 

�ف مليونًــا   1.403 نحــو  مقابــل  نســمة  مليــون   1.432 نحــو  إل   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف

 %30.4(  %30.0 نحــو  إل  لتصــل   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف الســكان  جملــة  ي 

�ف ف  الكويتيــ�ي الســكان  أعــداد  نســبة  محــدود  وبشــكل  تراجعــت  الســكان، 

 %70.0 نحــو  إل   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف لتصــل  الســكان  جملــة  ي 

�ف ف  الكويتيــ�ي غــ�ي  الســكان  أعــداد  نســبة  طفيــف  وبشــكل  وارتفعــت   ،)2018 لعــام 

)69.6% لعــام 2018(.
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أقل من 15 عاماً من 15 ألقل من 60 عاماً من 60عاماً فأكثر

مليون نسمة

جدول )7(

ي دولة الكويت
ات الأساسية للسكان �ف تطور المؤ�ش

ة( )نهاية الف�ت

201720182019البيـــــــــان

السكان:

137001314031131432045الكويتيون:. 1

2.42.42.1معدل التغ�ي )%(

30.430.430.0الأهمية النسبية لجملة السكان )%(

2 .: ف 313046332185253344362غ�ي الكويتي�ي

1.92.83.9معدل التغ�ي )%(

69.669.670.0الأهمية النسبية لجملة السكان )%(

450047646216384776407جملة السكان: )1 + 2(. 3

2.02.73.3معدل التغ�ي )%(

19.719.218.6الأهمية النسبية لأقل من 15 عام )%(

76.176.577.0الأهمية النسبية من 15 إل أقل من 60 عام )%(

4.24.34.4الأهمية النسبية 60 عام فأك�ش )%(

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

عالــة المرتبطــة بهــا، فقــد  ي النشــاط القتصــادي ومعــدلت الإ
كيــب العمــري للســكان وانعكاســاتها عــل كّل مــن معــدلت المســاهمة �ف وعــل صعيــد تطــورات ال�ت

ي جملــة الســكان عــن العــام الســابق، حيــث بلغــت تلــك النســبة 
ف اقتصاديـًـا )ذوي الأعمــار مــن 15 عاًمــا إل أقــل مــن 60 عاًمــا( �ف ارتفعــت نســبة الســكان النشــط�ي

ي نهايــة العــام الســابق.
ي نهايــة عــام 2019 مقابــل نحــو 76.5% �ف

نحــو 77.0% �ف

ي )8(
رسم بيا�ف

ي نهاية عامي 2018  و2019
توزيع السكان بحسب فئات العمر �ف

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ي نهايــة عــام 2019، تشــ�ي البيانــات المتوافــرة )جــدول 8( إل نمــو إجمــالي القــوى العاملــة بمعــدل 
ات الخاصــة بتطــورات القــوى العاملــة �ف وعــل صعيــد المــؤ�ش

ي نهايــة العــام الســابق. ويُعــزى ذلــك 
5.1% مقارنــًة بنمــو معدلــه 4.4% لعــام 2018، ليصــل ذلــك الإجمــالي إل نحــو 2.966 مليونـًـا مقارنــًة بنحــو 2.823 مليونـًـا �ف

الرتفــاع إل ارتفــاع معــدل نمــو أعــداد القــوى العاملــة غــ�ي الكويتيــة ليصــل إل نحــو 5.3% لعــام 2019 مقابــل نحــو 4.3% لعــام 2018، ولتصــل بذلــك تلــك 

ي نهايــة العــام الســابق، كمــا ارتفعــت أعــداد القــوى العاملــة الكويتيــة بنحــو 
ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنحــو 2.398 مليونـًـا �ف

الأعــداد إل نحــو 2.526 مليونـًـا �ف

ي نهايــة عــام 2019 )نحــو 223 ألــف وبنســبة %50.7 
3.5% لعــام 2019 مقابــل نحــو 4.7% لعــام 2018، ولتصــل بذلــك تلــك الأعــداد إل نحــو 440 ألًفــا �ف

ي نهايــة العــام الســابق. 
ذكــور، ونحــو 217 ألــف وبنســبة 49.3% إنــاث( مقارنــًة بنحــو 425 ألًفــا �ف
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جدول )8(

ي دولة الكويت
ات الأساسية للقوى العاملة �ف تطور المؤ�ش

ة( )نهاية الف�ت

201720182019البيـــــــــان

القوى العاملة:

406201425324440022الكويتيون:الكويتيون:. 1

9.24.73.5-معدل التغ�ي )%(

15.015.114.8الأهمية النسبية للجملة )%(

2 .: ف :غ�ي الكويتي�ي ف 229941223980632526234غ�ي الكويتي�ي

1.84.35.3معدل التغ�ي )%(

85.084.985.2الأهمية النسبية للجملة )%(

270561328233872966256جملة القوى العاملة: جملة القوى العاملة: ))11 +  + 22((. 3

0.024.45.1-معدل التغ�ي )%(

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ي تمثــل عــدد الســكان خــارج 
عالــة لجملــة الســكان )الــ�ت واتســاًقا مــع التطــورات ســالفة الذكــر عــل صعيــد أعــداد الســكان والقــوى العاملــة، انخفــض مــؤ�ش الإ

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنحــو 
القــوى العاملــة إل جملــة القــوى العاملــة(، حيــث بلــغ ذلــك المعــدل نحــو 610 أفــراد لــكل ألــف فــرد مــن القــوى العاملــة �ف

، فقــد انخفــض ذلــك المــؤ�ش  ف عالــة للســكان الكويتيــ�ي ي نهايــة عــام 2018 )جــدول 9(. وبالنســبة لمــؤ�ش الإ
637 فــرًدا لــكل ألــف فــرد مــن القــوى العاملــة �ف

ي نهايــة العــام الســابق، ويرجــع ذلــك إل ارتفــاع أعــداد 
ي نهايــة عــام 2019 مقابــل نحــو 2299 فــرًدا لــكل ألــف فــرد �ف

ليبلــغ نحــو 2254 فــرًدا لــكل ألــف فــرد �ف

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنهايــة العـــام 
ف خــارج قــوة العمــل بنحــو 1.5% �ف القــوى العاملــة الكويتيــة بمعـــــــدل 3.5% مقابــل زيــادة أعــداد الســكان الكويتيــ�ي

ي 
ف مــن نحــو 342 فــرًدا لــكل ألــف فــرد مــن القــوى العاملــة غــ�ي الكويتيــة �ف عـــالـــة للســكان غــ�ي الكويتيــ�ي السابـــــق. وفـــــي ذات التجــاه، انخفــض مـؤشـــــر الإ

ي نهايــة عــام 2019، ويرجــع ذلــك إل زيــادة أعــداد القــوى العاملــة غــ�ي الكويتيــة بمعــدل 5.3% مقابــل 
نهايــة عــام 2018 إل نحــو 324 فــرًدا لــكل ألــف فــرد �ف

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنهايــة العــام الســابق.
ف خــارج قــوة العمــل بمعــدل 0.3% �ف انخفــاض أعــداد الســكان غــ�ي الكويتيــ�ي

جدول )9(

ي دولة الكويت
عالة �ف ات الإ تطور مؤ�ش

ة( )نهاية الف�ت

201720182019البيـــــــــان

عالة معدلت الإ

)لكل 1000 فرد من القوى العاملة(

237322992254الكويتيون. 1

ف. 2 361342324غ�ي الكويتي�ي

663637610جملة السكانجملة السكان. 3

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ــطة  ــتحوذت أنش ــد اس ــدول 10(، فق ــام 2019 )ج ــة ع ي نهاي
ــادي �ف ــاط القتص ــام النش ــب أقس ــة بحس ــوى العامل ــالي الق ي لإجم ــ�ب ــع النس ــق بالتوزي ــا يتعل وفيم

ي نهايــة عــام 2018، ثــم 
"الخدمــات العامــة والجتماعيــة والشــخصية والمنظمــات الدوليــة" عــل نحــو 46.8% مــن إجمــالي تلــك العمالــة مقابــل نحــو 45.4% �ف

نشــاءات" بنســبة 14.9% مقابــل نحــو 15.7% لعــام  الأنشــطة المرتبطــة "بالتجــارة والمطاعــم والفنــادق" بنســبة 19.2% مقابــل نحــو 18.9% لعــام 2018، ثــم "الإ

ي 
ي نهايــة عــام 2019، فقــد تركــزت تلــك العمالــة أيًضــا �ف

ي لأعــداد القــوى العاملــة الكويتيــة بحســب النشــاط القتصــادي �ف 2018. أمــا فيمــا يخــص التوزيــع النســ�ب

الأنشــطة المرتبطــة "بالخدمــات العامــة والجتماعيــة والشــخصية والمنظمــات الدوليــة" )81.1%(، ثــم "الوســاطة الماليــة والأنشــطة العقاريــة وخدمــات الأعمــال" 

)7.5%(، ثــم "التجــارة والمطاعــم والفنــادق" )%4.4(. 
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جدول )10(

ي للقوى العاملة بحسب أقسام النشاط القتصادي )%( التوزيع النس�ب

ة( )نهاية الف�ت

2019 2018 2017

أقسام النشاط القتصادي
جملة

غ�ي 

ي
كوي�ت ي

كوي�ت جملة
غ�ي 

ي
كوي�ت ي

كوي�ت جملة
غ�ي 

ي
كوي�ت ي

كوي�ت

2.3 2.7 0.1 2.1 2.5 0.1 2.1 2.5 0.1 الزراعة والصيد

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 التعدين واستغالل المحاجر

5.2 6.0 1.2 5.4 6.2 1.1 5.6 6.4 1.1 الصناعات التحويلية

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الكهرباء والغاز والماء

14.9 16.8 4.3 15.7 17.7 4.1 15.0 17.0 4.2 نشاءات الإ

19.2 21.8 4.4 18.9 21.5 3.8 18.6 21.2 4.0 التجارة والمطاعم والفنادق

2.5 2.8 0.6 2.5 2.9 0.6 2.5 2.9 0.7 النقل والتخزين والتصالت

7.1 7.0 7.5 7.3 7.3 7.2 6.8 7.0 5.3
الوساطة المالية والأنشطة العقارية 

وخدمات الأعمال

46.8 40.8 81.1 45.4 39.0 81.0 46.6 40.3 82.5
الخدمات العامة والجتماعية والشخصية  

والمنظمات الدولية

1.9 2.1 0.7 2.7 2.8 2.0 2.6 2.7 2.1 ف غ�ي مب�ي

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الإجمــالــي

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ي 9( 
، متعطلــون(، فتشــ�ي البيانــات المتوافــرة )جــدول 11، ورســم بيــا�ف ي للقــوى العاملــة بحســب القطاعــات )حكومــي، خــاص، عائــلي وعــل صعيــد التوزيــع النســ�ب

ي نهايــة عــام 2019، ومــع ذلــك انخفضــت الأهميــة النســبية لمجمــوع أعــداد القــوى 
ي "القطــاع الخــاص" بمعــدل 2.2% �ف

إل زيــادة مجمــوع أعــداد القــوى العاملــة �ف

ي 
ي نهايــة عــام 2019 )نحــو 96.3% غــ�ي كويــ�ت

ي نهايــة عــام 2018 إل نحــو 58.0% �ف
ي إجمــالي القــوى العاملــة مــن نحــو 59.7% �ف

العاملــة بالقطــاع الخــاص �ف

ي مــن إجمــالي القــوى العاملــة بالقطــاع الخــاص(.
ونحــو 3.7% كويــ�ت

ي )9(
رسم بيا�ف

ي للقوى العاملة لعام 2019 الهيكل النس�ب

) ) % من الإجمالي

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بالعــام الســابق، 
ي "القطــاع الحكومــي"، فقــد ارتفعــت تلــك الأعــداد بنحــو 1.5% �ف

وفيمــا يتعلــق بمعــدل نمــو أعــداد القــوى العاملــة �ف

ــة عــام 2018 إل نحــو  ي نهاي
ــة مــن نحــو 16.3% �ف ي إجمــالي القــوى العامل

ــة بالقطــاع الحكومــي �ف ــة النســبية لأعــداد القــوى العامل ومــع ذلــك انخفضــت الأهمي

ي مــن إجمــالي القــوى العاملــة بالقطــاع الحكومــي(. ومــن جانــب آخــر، ارتفــع مجمــوع 
ي ونحــو 25.8% غــ�ي كويــ�ت

ي نهايــة عــام 2019 )نحــو 74.2% كويــ�ت
15.7% �ف

القطاع الحكومي

القطاع الخاص
القطاع العائلي

المتعطلون

58.0

25.1

15.7

1.2
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ي 
ي الأهميــة النســبية لتلــك الأعــداد �ف

ي نهايــة عــام 2019 بنحــو 14.4% مقارنــًة بنهايــة العــام الســابق، الأمــر الــذي أدى إل ارتفــاع طفيــف �ف
" �ف ف أعــداد "المتعطلــ�ي

ي نهايــة العــام المذكــور مقارنــًة بنحــو 
( �ف ف ي مــن إجمــالي المتعطلــ�ي

ي ونحــو 12.0% كويــ�ت
إجمــالي القــوى العاملــة ليصــل إل نحــو 1.2% )نحــو 88.0% غــ�ي كويــ�ت

ي نهايــة العــام الســابق.
1.1% �ف

جدول )11(

ي لإجمالي القوى العاملة بحسب الجنسية والقطاع )%( التوزيع النس�ب

ة( )نهاية الف�ت

201720182019القطاع

16.616.315.7القطاع الحكومي

ي
11.911.911.6كوي�ت

ي
4.64.44.1غ�ي كوي�ت

59.359.758.0القطاع الخاص

ي
2.32.32.2كوي�ت

ي
57.057.455.9غ�ي كوي�ت

23.123.025.1القطاع العائلي

ي
0.00.00.0كوي�ت

ي
23.123.025.1غ�ي كوي�ت

1.01.11.2المتعطلون

ي
0.80.91.0كوي�ت

ي
0.20.20.1غ�ي كوي�ت

100.0100.0100.0إجمالي القوى العاملة

ي
15.015.114.8كوي�ت

ي
85.084.985.2غ�ي كوي�ت

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية.



التطورات النقدية
ونشاط بنك الكويت المركزي
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التطورات النقدية ونشاط بنك الكويت المركزي

مــع  ينســجم  بمــا  المرصفيــة  والرقابــة  اف  الإ�ش وبرامــج  النقديــة  السياســة  مجــال  ي 
�ف  2019 عــام  خــالل  المركــزي  الكويــت  بنــك  جهــود  تواصلــت 

ي ذلــك ضمــن مســاعي بنــك الكويــت 
ي الأســواق العالميــة مــن جانــٍب آخــر. ويــأ�ت

مســتجدات الأوضــاع القتصاديــة المحليــة مــن جانــب، والتطــورات �ف

القتصــادي. النمــو  ف  وتحفــ�ي ي 
الوطــ�ف القتصــاد  ي 

�ف للثقــة  الداعمــة  الأجــواء  يوفــر  بمــا  والمــالي  النقــدي  الســتقرار  أجــواء  وتكريــس  ســيخ  ل�ت المركــزي 

ي تُشــّكل أحــد المصــادر 
الــ�ت ي إطــار حــرص بنــك الكويــت المركــزي عــل تعزيــز تنافســية العملــة الوطنيــة وجاذبيتهــا كوعــاء للمدخــرات المحليــة 

و�ف

الكويــت  بنــك  أجــرى  فقــد  المختلفــة،  ي 
الوطــ�ف القتصــاد  لقطاعــات  المحــلي  والمــالي  ي 

المــرص�ف القطــاع  وحــدات  تقدمــه  الــذي  للتمويــل  الأساســية 

ي ســعر الخصــم لديــه بمقــدار 25.0 نقطــة أســاس ليصــل ســعر الخصــم إل 2.75%. ويهــدف 
ي 30 أكتوبــر مــن عــام 2019 تخفيًضــا �ف

المركــزي �ف

هذا التخفيض إل توف�ي مناخ مواٍت لمواصلة النمو القتصادي عل أسس مستدامة.    

ي  ي مجال المحافظة عل الســتقرار النســ�ب
ي خـــالل عـــام 2019 لتعكــس جهـــود بنك الكويــت المركــزي �ف

وجـــاءت التطـــورات المرتبطــة بسعـــر رصف الدينـــار الكويــ�ت

ي حددهــا المرســوم رقــم 147 لســنة 
ي الــ�ت

ي مقابــل العمــالت الرئيســية الأخــرى، وذلــك وفًقــا لسياســة ربــط ســعر رصف الدينــار الكويــ�ت
لســعر رصف الدينــار الكويــ�ت

ي 
ي بســلة خاصــة موزونــة مــن عمــالت الــدول الــ�ت

2007 الصــادر بتاريــخ 20 مايــو 2007. وتقــوم تلــك السياســة عــل أســاس ربــط ســعر رصف الدينــار الكويــ�ت

ف أعــل ســعر وأد�ف ســعر رصف للــدولر الأمريــكي  ترتبــط بعالقــــات تجاريـــــة وماليـــــة رئيسيـــــة مـــــع دولـــــة الكويـــــت. وتشــ�ي تلــك التطــورات إل أن الفــرق بــ�ي

ف كان تحــرك ســعر رصف الــدولر الأمريــكي مقابــل العمــالت الرئيســية الأخــرى ضمــن  ي حــ�ي
ي خــالل عــام 2019 قــد بلــغ مــا نســبته 0.6% �ف

مقابــل الدينــار الكويــ�ت

ي و5.2% مقابــل الفرنــك 
ــا�ف ف الياب ــل الــ�ي ، و6.2% مقابــل اليــورو، و6.4% مقابـ ي

لي�ف ســ�ت ــه الإ ــابل الجني هوامــش أوســع، فقــد بلــغ الفــرق مــا نســبته 11.2% مقـ

الســوي�ي.

ي كٍل مــن عــرض النقــد بالمفهــوم الواســع 
ة النمــو �ف وتُشــ�ي البيانــات المتعلقــة بالمجاميــع النقديــة والمرصفيــة الرئيســية لدولــة الكويــت إل تباطــؤ وتــ�ي

)ن2( ليبلــغ مــا نســبته 1.2% بنهايــة عــام 2019، كمــا شــهدت أرصــدة ودائــع القطــاع الخــاص الُمقيــم لــدى البنــوك المحليــة انخفاًضــا بنســبة %1.7 

البنــوك  ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنهايــة العــام الســابق، إل جانــب ذلــك تُشــ�ي تطــورات أرصــدة التســهيالت الئتمانيــة النقديــة المقدمــة مــن 
�ف

المحليــة لمختلــف القطاعــات القتصاديــة بنهايــة عــام 2019 إل نمــو بنحــو %4.3.

2019، وأبــرز  الرئيســية خــالل عــام  النقديــة  ات  الإجماليــات والمــؤ�ش ي شــهدتها 
الــ�ت التطــورات  أبــرز  القتصــادي  التقريــر  مــن  الجــزء  ويتنــاول هــذا 

: التــالي النحــو  عــل  وذلــك  المرصفيــة،  والرقابــة  اف  �ش الإ مجــال  ي 
�ف التطــورات 

1- تطورات سعر صرف الدينار الكويتي:

ي المعمــول بــه اعتبــاًرا مــن 20 مايــو 2007، والقائــم 
واصــل بنــك الكويــت المركــزي خــالل عــام 2019 تطبيــق نظــام ســعر رصف الدينــار الكويــ�ت

تجاريــة  بعالقــات  الكويــت  دولــة  معهــا  ترتبــط  ي 
الــ�ت الــدول  أهــم  عمــالت  مــن  موزونــة  خاصــة  بســلة  ي 

الكويــ�ت الدينــار  رصف  ســعر  ربــط  عــل 

الأخــرى،  العمــالت  مقابــل  ي 
الكويــ�ت الدينــار  رصف  لســعر  ي  النســ�ب الســتقرار  عــل  المحافظــة  ي 

�ف العمــالت  ســلة  نظــام  ويســاهم  رئيســية.  وماليــة 

لســّيما  المســتوردة،  التضخميــة  الضغــوط  مــن  الحــد  إل  الراميــة  النقديــة  سياســته  وتنفيــذ  رســم  عــل  المركــزي  البنــك  قــدرة  ز  يَُعــزِّ الــذي  الأمــر 

النمــو  معــدلت  لتعزيــز  الداعمــة  الأجــواء  وتوفــ�ي  جهــة،  مــن  العالميــة  الأســواق  ي 
�ف الرئيســية  العمــالت  رصف  أســعار  تقلبــات  عــن  الناجمــة  تلــك 

القتصــادي المســتدام مــن جهــة أخــرى.

مــن  الأخــرى  الرئيســية  العمــالت  وبعــض  جهــة،  مــن  ي 
الكويــ�ت الدينــار  مــن  كّل  مقابــل  الأمريــكي  الــدولر  رصف  ســعر  ي 

�ف ات  التغــ�ي صعيــد  وعــل 

الدينــار  مقابــل  الأمريــكي  الــدولر  ســعر رصف  انخفــاض  فُيالحــظ   ،)12 )جــدول  الســابق  العــام  بنهايــة  مقارنــًة   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف أخــرى،  جهــة 

الجنيــه  مــن  كّل  مقابــل  انخفاًضــا  ة  الفــ�ت ذات  خــالل  الأمريــكي  الــدولر  رصف  ســعر  ســجل  كمــا   ،%0.1 ومعدلــه  فلًســا   0.40 قيمتــه  بمــا  ي 
الكويــ�ت

الــدولر  رصف  ســعر  ســجل  بينمــا   ،%1.3 نســبته  بمــا  ي 
اليابــا�ف ف  والــ�ي  ،%1.7 نســبته  بمــا  الســوي�ي  والفرنــك   ،%3.2 نســبته  بمــا  ي 

لي�ف ســ�ت الإ

.%1.9 نســبته  بمــا  اليــورو  مقابــل  تراجًعــا  الأمريــكي 

ي )10(
رسم بيا�ف

ي 
سعر رصف الدولر الأمريكي مقابل الدينار الكوي�ت

ة(  )نهاية الف�ت

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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جدول )12(

ي
أسعار رصف الدولر الأمريكي مقابل كّل من الدينار الكوي�ت

ي نهاية عام 2019 مقارنًة بنهاية العام السابق
وبعض العمالت الرئيسية �ف

)1(نهاية الفتـرة
ي
ياليـورودينار كوي�ت

يفرنك سوي�يين يابا�ف
لي�ف جنيه إس�ت

2018303.550.88110.890.990.79

2019303.150.89109.430.970.76

3.16-1.73-1.32-0.131.92-معدل التغ�ي )%(

)1( بالفلس.

المصدر: بنك الكويت المركزي.

خــالل  اليوميــة  التــداولت  واقــع  مــن  ي 
الكويــ�ت الدينــار  مقابــل  الأمريــكي  الــدولر  رصف  ســعر  تحــركات  أن  إل  البيانــات  تشــ�ي  الصــدد  هــذا  ي 

و�ف

ــو  ي نحـ
ــ�ت ــار الكوي ــل الدين ــكي مقاب ــدولر الأمري ــعر لل ــعر وأد�ف س ــل س ف أع ــ�ي ــرق ب ــغ الفـ ــث بلـ ــبًيا، حيــ ــقة نســ ــش ضيــ ــن هوام ــت ضم ــام 2019 كان ع

ــه  ــل الجني ــت 11.2% مقاب ــعدلت بلغ ــلت إل مــــ ــث وصــــ ، حي ــ�ب ــات أك ــات إل تقلبـ ــر البيان ــرى فتشيــــ ــية الأخــــ ــالت الرئيس ــل العمــ ــا مقاب 0.6%، أم

.)13 )جــدول  الســوي�ي  الفرنــك  مقابــل  و%5.2   ، ي
اليابــا�ف ف  الــ�ي مقابــل  و%6.4  اليــورو،  مقابــل  و%6.2   ، ي

لي�ف ســ�ت الإ

جدول )13(

ي
سعر رصف الدولر الأمريكي مقابل الدينار الكوي�ت

 وبعض العمالت الرئيسية من واقع التداولت اليومية خالل عام 2019

التغ�ي %الفرقأد�فأعلالعمالت

ي )فلس(
304.450302.6501.8000.6دينار كوي�ت

ي
لي�ف 0.83080.74700.08411.2جنيه إس�ت

0.91830.86470.0546.2اليورو

1.02050.97020.0505.2فرنك سوي�ي

ي
112.0300105.31006.7206.4ين يابا�ف

المصدر: بنك الكويت المركزي. 

2- تطورات عرض النقد:

عــرض  انخفــض  حيــث   ،2019 عــام  خــالل  المحليـــة  الســيولة  مســتويات  ي 
�ف النمــو  ة  وتــ�ي تباطــؤ  إل   )11 ي 

بيــا�ف ورســم   ،14 )جــدول  البيانــات  تُشــ�ي 

دينــار  مليــون   477.2 نحــو  قيمتــه  تراجًعــا  مســجالً   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف دينــار  مليــون   38129.2 نحــو  إل  ليصــل  )ن2(  الواســع  بمفهومــه  النقــد 

ي نهايــة عــام 2018 مقارنــًة بنهايــة عــام 2017.
ونســبته 1.2%، وذلــك بعــد ارتفــاع قيمتــه 1474.4 مليــون دينــار ونســبته 4% �ف

جدول )14(

تطور إجماليات عرض النقد

)مليون دينار(

20182019البيـــــــان
التغيـر

%قيمة التغ�ي

10378.810489.4110.61.1الكتلة النقديةالكتلة النقدية )نن1(

1755.21889.7134.57.7ومنها: النقد المتداول

2.1-587.8-28227.627639.8شبه النقـــد وتشمل:شبه النقـــد وتشمل:

25610.925108.2502.72     الودائع بالدينار )بخالف الودائع تحت الطلب(

3.3-85-2616.72531.6     الودائع بالعمالت الأجنبية

1.2-477.2-38606.438129.2عرض النقد بالمفهوم الواسععرض النقد بالمفهوم الواسع )نن2(

كات الستثمار)1( ----الودائع لدى �ش

1.2-477.4-38606.438129.2عرض النقد بالمفهوم الأوسععرض النقد بالمفهوم الأوسع )نن3(

ي تقبل الودائع بحكم نظمها الأساسية.
كات الستثمار ال�ت )1( ودائع القطاع الخاص لدى �ش

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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2

مليون دينار (%)

قيمتــه  بمــا  النقــد  شــبه  مــن  كٍل  ي 
�ف لالنخفــاض  محصلــًة   2019 عــام  خــالل  )ن2(  الواســع  بمفهومــه  النقــد  عــرض  ي 

�ف إليــه  المشــار  اجــع  ال�ت وجــاء 

ف دينــار وبنســبة  ي الكتلــة النقديــة )المفهــوم الضيــق لعــرض النقــد ن1( بنحــو 110.6 ماليــ�ي
587.8 مليــون دينــار ونســبته 2.1% مــن جهــة، والرتفــاع �ف

 .%1.1

ي )11( 
رسم بيا�ف

تطورات عرض النقد )ن2(

المصدر: بنك الكويت المركزي. 

ــة المحــررة  ــوك المحلي ــدى البن ــم ل ــع القطــاع الخــاص المقي ي أرصــدة ودائ
ــذي شــهده شــبه النقــد خــالل عــام 2019 نتيجــة النخفــاض �ف وجــاء النخفــاض ال

ــم  ــاص المقي ــاع الخ ــع القط ــدة ودائ ي أرص
ــاض �ف ــته 2%، والنخف ــار ونسبــ ــون دين ــه 502.7 ملي ــا قيمت ــب( بم ــت الطل ــع تح ــالف الودائ ي )بخ

ــ�ت ــار الكوي بالدين

ــدول 15(. ــبة 3.3% )ج ــار وبنس ــون دين ــو 85.1 ملي ــوك بنح ــك البن ــدى تل ــة ل ــالت الأجنبي بالعم

جدول )15(

أرصدة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية لعام 2019

ة( )القيمة بالمليون دينار، نهاية الف�ت

20182019البيـــان
التغ�ي

التغ�ي )%(القيمة

ي
يالودائع بالدينار الكوي�ت
1.5-526.6-34234.533707.9الودائع بالدينار الكوي�ت

0.3-24-8623.68599.7تحت الطلب

4990.75112121.32.4الدخار

3.0-623.9-20620.219996.2لأجل

يداع ----شهادات الإ

3.3-85.1-2616.72531.6الودائع بالعمالت الأجنبيةالودائع بالعمالت الأجنبية

1.7-611.7-36851.236239.5الإجماليالإجمالي

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ات عــرض  ي تغــ�ي
وضمــن الوضــع النقــدي المجمــع للبنــك المركــزي والبنــوك المحليــة خــالل عــام 2019، تُشــ�ي البيانــات المتعلقــة بالعوامــل المؤثــرة �ف

للجهــات  الأجنبيــة  الموجــودات  ي 
المحليــة وصــا�ف الموجــودات  ي 

مــن صــا�ف كّل  تطــرأ عــل عنــارص  ي 
الــ�ت ات  التغــ�ي ي 

�ف المتمثلــة  العوامــل  - وهــي  النقــد 

لالنخفــاض  محصلــًة  جــاء  قــد   ،2019 عــام  خــالل  )ن2(  النقــد  عــرض  ي 
�ف آنًفــا  إليــه  المشــار  النخفــاض  أن  إل   - و17(   16 ف  )جدولــ�ي المذكــورة 

ي الموجــودات الأجنبيــة 
ي الموجــودات المحليــة لتلــك الجهــات بنحــو 1598 مليــون دينــار وبنســبة 7.8% مــن جهــة، والرتفــاع �ف

ي صــا�ف
)جــدول 16( �ف

للجهــات المذكــورة بنحــو 1120.9 مليــون دينــار وبنســبة 6.2% مــن جهــٍة أخــرى.

البنــوك  مطالــب  مــن  كل  رصيــد  ي 
�ف لالنخفــاض  المحليــة  والبنــوك  المركــزي  للبنــك  المحليــة  الموجــودات  ي 

صــا�ف ي 
�ف إليــه  المشــار  النخفــاض  ويُعــزى 

ي 
صــا�ف مــن  كّل  رصيــد  ي 

�ف والنخفــاض   ،%55.4 ونســبته  دينــار  مليــون   2412.9 قيمتــه  بمــا  انخفاضــاً  ســجلت  ي 
والــ�ت الحكومــة  عــل  المحليــة 

ي عــل 
انكمــاسش أثــر  لهــا  كان  ي 

)والــ�ت  %6.4 دينــار ونســبته  مليــون   880 قيمتــه  انخفاًضــا  ي ســجلت 
والــ�ت "أخــرى"،  بنــد  المحليــة ضمــن  الموجــودات 

ي مطالــب البنــوك المحليــة عــل القطــاع الخــاص بمــا قيمتــه 1695 مليــون دينــار ونســبته 4.4% عــل التــوالي 
عــرض النقــد( مــن جهــة، والرتفــاع �ف

ي كان لها أثر توسعي عل عرض النقد( من جهة أخرى. 
ي نهاية عام 2019 مقارنًة بالعام السابق )وال�ت

�ف
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جدول )16(

ي تغ�ي عرض النقد )ن2( 
العوامل المؤثرة �ف

)القيمة بالمليون دينار(

20182019البيــــــــــان

التغيـــر )1(

)%(القيمة

1.2-477.2-38606.438129.2عرض النقدعرض النقد )نن2(

ي الموجودات المحلية:
ي الموجودات المحلية:صا�ف
7.8-1598-20485.818887صا�ف

)2( ) ي
55.4-2412.9-4355.26768.2-المطالب عل الحكومة )صا�ف

38669.640358.316954.4المطالب عل القطاع الخاص

) ي
6.4-880-13828.514703.1-البنود الأخرى )صا�ف

ي الموجودات الأجنبية:
ي الموجودات الأجنبية:صا�ف
18120.619242.21120.96.2صا�ف

10408.211266.6858.48.2البنك المركزي

7712.47975.7262.43.4البنوك المحلية

شارة الموجبة عن التأث�ي التوسعي عل نمو عرض النقد )ن2(. ِّ الإ ف تُع�ب ي ح�ي
ي عل نمو عرض النقد )ن2(، �ف

شارة السالبة عن التأث�ي النكماسش ِّ الإ )1( تُع�ب

سالمية. ي أبريل 2016. ول تتضمن أرصدة التورق لأدوات الدين العام للبنوك المحلية العوائد عليها، كما أنها ل تتضمن عمليات التورق الحكومي لأك�ش من سنة المقتناة من البنوك الإ
)2( بدأت عمليات التورق للدين العام �ف

المصدر: بنك الكويت المركزي. 

ــة  ي الموجــودات الأجنبي
ي صــا�ف

ــة للبنــك المركــزي والبنــوك المحليــة )جــدول 17( فقــد جــاء نتيجــًة لالرتفــاع �ف ي الموجــودات الأجنبي
ي صــا�ف

أمــا الرتفــاع المذكــور �ف

ي الموجــودات الأجنبيــة للبنــوك المحليــة بمــا يعــادل نحــو 262.4 مليــون 
ي صــا�ف

للبنــك المركــزي بمــا يعــادل نحــو 858.4 مليــون دينــار وبنســبة 8.2%، والرتفــاع �ف

دينــار وبنســبة %3.4.

ي الموجــودات الأجنبيــة للبنــك المركــزي محصلــًة لرتفــاع إجمــالي الموجــودات الأجنبيــة )بمــا يعــادل 794.6 مليــون دينــار وبنســبة 
ي صــا�ف

وجــاء الرتفــاع المذكــور �ف

ــدى  ــة ل ي الموجــودات الأجنبي
ي صــا�ف

ــار وبنســبة 38.9%(. كمــا جــاء الرتفــاع �ف ــة )بمــا يعــادل 63.8 مليــون دين ــات الأجنبي ي إجمــالي المطلوب
7.5%(، والرتفــاع �ف

ــالي  ي إجم
ــاض �ف ــة، والنخف ــن جه ــبة 20.8%( م ــار وبنس ــون دين ــادل 2876.4 ملي ــا يع ــة )بم ــا الأجنبي ــالي موجوداته ي إجم

ــاع �ف ــًة لالرتف ــة محصل ــوك المحلي البن

مطلوباتهــا الأجنبيــة )بمــا يعــادل 2613.9 مليــون دينــار وبمــا نســبته 42.9%(  مــن جهــة أخــرى.

جـدول )17(

ي الموجودات الأجنبية المجّمع للبنك المركزي والبنوك المحلية
صا�ف

)القيمة بالمليون دينار(

البيـــان

التغ�ينهاية عام 2019نهاية عام 2018

الموجودات 

الأجنبية

المطلوبات 

يالأجنبية
الصا�ف

الموجودات 

الأجنبية

المطلوبات 

يالأجنبية
)%(القيمةالصا�ف

10574.5166.410408.211369.1102.611266.6858.48.2البنك المركزي

13803.56090.07712.616679.88704.17975.7262.43.4البنوك المحلية

24360.56256.518120.728048.98806.719242.21121.66.2الإجماليالإجمالي

المصدر: بنك الكويت المركزي.

3- تطورات االئتمان المصرفي:

مــة مــن البنــوك المحليــة إل القطاعــات  تشــ�ي البيانــات )جــدول 18( إل ارتفــاع أرصــدة الجــزء النقــدي المســتخدم مــن التســهيالت الئتمانيــة المقدَّ

ــام 2019  ــة ع ي نهاي
ــار �ف ــون دين ــو 38428.2 ملي ــل إل نح ــبته 4.3%، لتص ــار ونس ــون دين ــه 1573.5 ملي ــا قيمت ــك بم ــة، وذل ــة المختلف ــة المحلي القتصادي

 1482.9 2018 بلغــت قيمتــه  ي نهايــة عــام 
ارتفاًعــا �ف تلــك الأرصــدة  2018، بعــد أن ســجلت  ي نهايــة عــام 

36854.7 مليــون دينــار �ف مقابــل نحــو 

مليــون دينــار ونســبته 4.2% مقارنــًة بنهايــة عــام 2017.

ي 
وتســتحوذ أرصــدة الجــزء النقــدي المســتخدم مــن التســهيالت الئتمانيــة الشــخصية عــل مــا نســبته 42.8% مــن إجمــالي التســهيالت الئتمانيــة، وبلــغ الرتفــاع �ف

ي إجمــالي التســهيالت الئتمانيــة 
أرصــدة التســهيالت الئتمانيــة الشــخصية نحــو 618.3 مليــون دينــار وبنســبة 3.9%، واســتحوذت عــل نحــو 39.3% مــن الزيــادة �ف

بنهايــة عــام 2019. وتُشــ�ي تفاصيــل التســهيالت الئتمانيــة الشــخصية إل ارتفــاع الأرصــدة الموّجهــة إل كل مــن القــروض الســتهالكية )بمــا قيمتــه 382.1 مليــون 

ســكانية )بمــا قيمتــه 236.6 مليــون دينــار ونســبته 2.0%(، وبنــد "أخــرى" )بمــا قيمتــه 41.1 مليــون دينــار ونســبته  دينــار ونســبته 35.9%( وأرصــدة القــروض الإ

اء الأوراق الماليــة )بمــا قيمتــه 41.5 مليــون دينــار ونســبته %1.6(.  11.5%(، وانخفــاض أرصــدة التســهيالت لــ�ش
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 760.4 )بقيمــة  العقــار  قطــاع  مــن  لــكّل  المقدمــة  التســهيالت  أرصــدة  ي 
�ف لالرتفــاع  محصلــًة  الئتمانيــة  التســهيالت  أرصــدة  ي 

�ف الرتفــاع  ي 
بــا�ت وجــاء 

والغــاز  الخــام  النفــط  وقطــاع   ،)%9.1 وبنســبة  دينــار  مليــون   98.1 )بقيمــة  البنــوك  غــ�ي  ماليــة  مؤسســات  وقطــاع   ،)%9.3 وبنســبة  دينــار  مليــون 

)بقيمــة 35.9 مليــون دينــار وبنســبة 2.1%(، وقطــاع الصناعــة )بقيمــة 35.3 مليــون دينــار وبنســبة 1.8%(، وقطــاع الزراعــة وصيــد الأســماك )بقيمــة 

المقدمــة  التســهيالت  أرصــدة  ي 
�ف والنخفــاض   ،)%7.7 وبنســبة  دينــار  مليــون   200.5 )بقيمــة  أخــرى  وقطاعــات   ،)%10.3 وبنســبة  دينــار  مليــون   1.8

نشــاء )بقيمــة 84.0 مليــون دينــار وبنســبة 4.1%(، وقطــاع الخدمــات  لــكّل مــن قطــاع التجــارة )بقيمــة 90.6 مليــون دينــار وبنســبة 2.7%(، وقطــاع الإ

العامــة )بقيمــة 2.2 مليــون دينــار وبنســبة 1.9%( مــن جهــٍة أخــرى.

جدول )18(

تطور أرصدة الجزء النقدي الُمستخدم من التسهيالت الئتمانية المحلية 

)القيمة بالمليون دينار( 

القطــــــــــــــــــــاع
ي نهاية عام

التغ�يالرصيـــد �ف

)%(القيمــة20182019

2.7-90.6-3315.93225.3التجارة

1981.32016.635.31.8الصناعة

نشاء 4.1-84.0-2063.81979.8الإ

17.319.11.810.3الزراعة وصيد الأسماك

1081.81179.998.19.1المؤسسات المالية )غ�ي البنوك(

15820.916439.2618.33.9التسهيالت الشخصية:

1063.31445.3382.135.9- القروض الستهالكية

11723.311959.9236.62- القروض الُمقسطة

اء أوراق مالية 1.6-41.5-2675.72634.2- �ش

358.6399.741.111.5- أخرى

8157.68918.1760.49.3العقار

1689.91725.735.92.1النفط الخام والغاز

1.9-2.2-114.2112.1الخدمات العامة

2611.92812.4200.57.7أخرى

36854.738428.21573.54.3المجموعالمجموع

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ف خــالل  ي مــع المقيمــ�ي
ي تــم إبرامهــا بالدينــار الكويــ�ت

مــن جانــٍب آخــر، تشــ�ي بيانــات )جــدول 19( عــن اتفاقيــات التســهيالت الئتمانيــة الجديــدة الــ�ت

الممنوحــة  التســهيالت  حــدود  مــن  كالًّ  التســهيالت  هــذه  وتتضمــن  المذكــور.  العــام  خــالل  ي 
المــرص�ف الئتمــان  عــل  الطلــب  إل وضــع   2019 عــام 

تلــك  أن  عــل  المتوفــرة  البيانــات  مــن  ويُســتدل   ، ف حاليــ�ي لعمــالء  الممنوحــة  التســهيالت  حــدود  ي 
�ف التغيــ�ي  و/أو  التجديــد  وكذلــك  جــدد،  عمــالء  إل 

ي نهايــة عــام 2019 بمــا قيمتــه 1395.7 مليــون دينــار ونســبته 42.0% لتصــل إل نحــو 1924.9 مليــون دينــار، وذلــك 
التفاقيــات قــد انخفضــت �ف

.2018 عــام  نهايــة  ي 
�ف مليونًــا   3320.6 قيمتــه  بمــا  مقارنــًة 

 838.2 قيمتــه  )بمــا  العقــار  قطــاع  مــن  كّل  ضمــن  مــة  الم�ب الئتمانيــة  التســهيالت  اتفاقيــات  قيمــة  ي 
�ف لالنخفــاض  محصلــًة  النخفــاض  ذلــك  وجــاء 

 148.1 قيمتــه  )بمــا  الصناعــة  قطــاع   ،)%54.4 ونســبته  مليونًــا   482.8 قيمتــه  )بمــا  الشــخصية  التســهيالت  وقطــاع   ،)%67.0 ونســبته  دينــار  مليــون 

مليــون   81.1 قيمتــه  )بمــا  نشــاء  الإ وقطــاع   ،)%30.0 ونســبته  دينــار  مليــون   110.8 قيمتــه  )بمــا  التجــارة  وقطــاع   ،)%73.3 ونســبته  دينــار  مليــون 

مــن  كل  ضمــن  والرتفــاع  جهــة.  مــن   )%70.1 ونســبته  دينــار  مليــون   1.8 قيمتــه  )بمــا  الســماك  وصيــد  الزراعــة  وقطــاع   ،)%33.7 ونســبته  دينــار 

قطــاع النفــط الخــام والغــاز )بمــا قيمتــه 42.3 مليــون دينــار ونســبته 82.3%(، وقطــاع الخدمــات العامــة )بمــا قيمتــه 26.1 مليــون دينــار ونســبته 

أخــرى. مــن جهــٍة  ي 
�ف  ،)%23.8 ونســبته  دينــار  مليــون   21.5 قيمتــه  )بمــا  البنــوك  غــ�ي  الماليــة  المؤسســات  1083.3%(، وقطــاع 
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مليون دينار

جدول )19(
ف ي مع المقيم�ي

مة بالدينار الكوي�ت تطور اتفاقيات التسهيالت الئتمانية الجديدة الم�ب

)القيمة بالمليون دينار( 

القطــــــــــــــــــــاع
ي نهاية عام

التغ�يالرصيـــد �ف

 )%(القيمــة20182019

30.0-110.8-369.8258.9التجارة

73.3-148.1-202.053.8الصناعة

نشاء 33.7-81.1-240.7159.6الإ

70.1-1.8-2.60.8الزراعة وصيد الأسماك

90.4111.921.523.8المؤسسات المالية )غ�ي البنوك(

54.4-482.8-888.1405.3التسهيالت الشخصية:

88.792.43.74.2القروض الستهالكية- 

60.9-486.5-779.5313.0أخرى- 

67.0-838.2-1251.0412.7العقار

51.593.842.382.3النفط الخام والغاز

2.428.426.11083.3الخدمات العامة

222.3399.6177.379.7أخرى

42.0-1395.7-3320.61924.9المجموعالمجموع

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ي 12( إل أن إجمــالي قيمــة المبالــغ المدفوعــة 
، فتشــ�ي البيانــات )الرســم البيــا�ف ي

وعــل صعيــد البيانــات الخاصــة بتمويــل الــواردات الســلعية للقطــاع الخــاص الكويــ�ت

عــن طريــق البنــوك المحليــة لتمويــل تلــك الــواردات قــد انخفــض بنحــو 85.0 مليــون دينــار وبنســبة 2.3%، ليبلــغ نحــو 3544.8 مليــون دينــار خــالل عــام 2019 

مقابــل نحــو 3629.8 مليــون دينــار خــالل عــام 2018. 

ي )12(
رسم بيا�ف

تمويل الواردات الكويتية المدفوعة عن طريق البنوك المحلية 

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ف عامــي 2019 و2018 محصلــًة لنخفــاض قيمــة التمويــل بــكّل مــن الــدولر الأمريــكي )مــن  ي قيمــة تمويــل الــواردات بــ�ي
وجــاء النخفــاض المذكــور �ف

296.5 مليــون دينــار(، والفرنــك  366.3 مليــون دينــار إل نحــو  )مــن نحــو  ف دينــار(، واليــورو  2103.5 ماليــ�ي 2187.7 مليــون دينــار إل نحــو  نحــو 

ف دينــار( هــذا مــن جهــة، وارتفــاع قيمــة ذلــك التمويــل للــواردات بــكّل مــن مجموعــة  ف دينــار إل نحــو 5.0 ماليــ�ي الســوي�ي )مــن نحــو 7.1 ماليــ�ي

ي )مــن نحــو 42.4 مليــون دينــار إل نحــو 42.7 
ف اليابــا�ف ف دينــار إل نحــو 1056.4 مليــون دينــار(، والــ�ي العمــالت الأخــرى )مــن نحــو 1005.3 ماليــ�ي

ف المذكوريــن. ف العامــ�ي ي )مــن نحــو 21.0 مليــون دينــار إل نحــو 40.8 مليــون دينــار( مــن جهــٍة أخــرى فيمــا بــ�ي
لي�ف ســ�ت مليــون دينــار(، والجنيــه الإ
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 %10.1 )مــن  59.3%(، واليــورو  إل   %60.3 )مــن  الأمريــكي  الــدولر  مــن  بــكّل  المدفـــــوعات  لقيمــة  النسبيـــــة  الأهميــــة  انخفضــت  لذلــك،  ونتيجــًة 

الأخــرى  العمــالت  بمجموعــة  المدفوعــات،  لقيمــة  النســبية  الأهميــة  وارتفعــت  جهــة.  مــن   )%0.1 إل   %0.2 )مــن  الســوي�ي  والفرنــك   ،)%8.4 إل 

ف لــم تتغــ�ي الأهميــة النســبية لقيمــة المدفوعــات  ي حــ�ي
ي )مــن 0.6% إل 1.2%( خــالل عــام 2019، �ف

لي�ف ســ�ت )مــن 27.7% إل 29.8%(، والجنيــه الإ

.)%1.2( ي 
اليابــا�ف ف  بالــ�ي

4- تطورات أسعار الفائدة المحلية:

مــن جهــة،  المحليــة  والمرصفيــة  والنقديــة  القتصاديــة  الأوضــاع  لمســتجدات  المركــزي  الكويــت  بنــك  بهــا  يقــوم  ي 
الــ�ت المســتمرة  المتابعــة  ي ضــوء 

�ف

لتعزيــز  الراميــة  المركــزي  البنــك  لجهــود  واســتمراًرا  أخــرى،  جهــة  مــن  الرئيســية  العالميــة  العمــالت  عــل  الفائــدة  أســعار  اتجاهــات  ي 
�ف والتطــورات 

ي تُشــّكل أحــد المصــادر 
دعامــات النمــو القتصــادي المحــلي مــع المحافظــة عــل جاذبيــة وتنافســية العملــة الوطنيــة كوعــاء للمدخــرات المحليــة الــ�ت

المواتيــة  يُكــرّس الأجــواء  ي المختلفــة بمــا 
ي والمــالي والمحــلي لقطاعــات القتصــاد الوطــ�ف

المــرص�ف الــذي تقدمــه وحــدات القطــاع  الأساســية للتمويــل 

لمواصلــة النمــو القتصــادي عــل أســس مســتدامة، فقــد قــام بتخفيــض ســعر الخصــم بمقــدار ربــع نقطــة مئويــة ابتــداًء مــن 30 أكتوبــر 2019 

ليصبــح 2.75% بــدلً مــن %3.

ي الــذي بــدأ العمــل بــه منــذ 30 
ي تطبيــق هيــكل أســعار الفائــدة المحليــة بالدينــار الكويــ�ت

كمــا اســتمر بنــك الكويــت المركــزي خــالل عــام 2019 �ف

ســكانية(،  )الإ المقســطة  والقــروض  الســتهالكية  القــروض  عــل  ســنويًا  الفائــدة  لســعر  الأقــى  الحــد  يكــون  بــأن  ي 
يقــىف والــذي   ،2008 مــارس 

ي تُمنــح لمــدة 
ســكانية(، والــ�ت ي مــا ل يزيــد عــل ثــالث نقــاط مئويــة فــوق ســعر الخصــم. وبالنســبة للقــروض المقســطة )الإ

المحــررة بالدينــار الكويــ�ت

ة ســنة، فإنهــا تُمَنــح بأســعار فائــدة ثابتــة عــل أن يتضمــن عقــد القــرض بنــًدا ينــص عــل قيــام الجهــة المقرضــة بمراجعــة  أقصاهــا خمــس عــ�ش

ــدد  ــم المح ــعر الخص ــع س ــًيا م ــة متماش ــد المراجع ــق عن ــذي يطّب ــدة ال ــعر الفائ ــون س ــرض، ليك ــل الق ــالل أج ــنوات خ ــس س ــق كّل خم ــدة المطّب ــعر الفائ س

ف زيــادًة أو نقصانًــا  ف مئويتــ�ي ي ســعر الفائــدة نقطتــ�ي
مــن البنــك المركــزي لذلــك التاريــخ لهــذا النــوع مــن القــروض، وعــل أل يتجــاوز مقــدار التغيــ�ي �ف

. أمــا فيمــا يتعلــق بالأنــواع الأخــرى مــن القــروض، فيكــون الحــد الأقــى ســنويًا  عــن ســعر الفائــدة المطّبــق بمقتــىف عقــد القــرض قبــل التغيــ�ي

ف  نقطتــ�ي عــل  يزيــد  ل  بمــا  ي 
الكويــ�ت بالدينــار  المحــررة  الأخــرى  قــراض  الإ وصــور  التجــاري  قــراض  الإ صــور  جميــع  عــل  التفاقيــة  الفائــدة  لســعر 

ــد  ــون الح ــنة. ويك ــل س ــا ع ــد مدته ي ل تزي
ــ�ت ي وال

ــ�ت ــار الكوي ــررة بالدين ــراض المح ق ــالت الإ ــور معام ــل ص ــم ع ــعر الخص ــوق س ــة ف ــة المئوي ــف النقط ونص

قــراض المحــررة  الأقــى ســنويًا لســعر الفائــدة بالدينــار بمــا ل يزيــد عــل أربــع نقــاط مئويــة فــوق ســعر الخصــم عــل جميــع صــور معامــالت الإ

ي تزيــد مدتهــا عــل ســنة.
ي والــ�ت

الكويــ�ت بالدينــار 

جـدول )20(

ي 
تطور هيكل أسعار الفائدة المحلية عل الدينار الكوي�ت

)% سنويًا(

ة نهاية الف�ت

ي
قراض المحررة بالدينار الكوي�ت الحدود القصوى لأسعار الفائدة التفاقية عل جميع صور معامالت الإ

سعر الخصم
ي 

قراض ال�ت معامالت الإ

ل تزيد مدتها عل سنة

ي 
قراض ال�ت معامالت الإ

القروض الستهالكيةتزيد مدتها عل سنة

المعدلالمعدلالمعدل

20152.254.756.255.25

20162.505.06.55.5

20172.755.256.755.75

20183.05.57.06.0

20192.755.256.755.75

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ي لــدى البنــوك المحليــة خــالل عــام 2019 بالمقارنــة مــع عــام 
وتشــ�ي بيانــات متوســطات أســعار الفائــدة عــل ودائــع العمــالء لأجــل بالدينــار الكويــ�ت

)مــن  اســتحقاق شــهر  0.558 نقطــة مئويــة عــل ودائــع  الآجــال، وبنحــو  الودائــع لجميــع  تلــك  الفائــدة عــل  أســعار  ارتفــاع متوســطات  إل   2018

ومــن   .)%2.839 نحــو  إل   %2.285 نحــو  )مــن  أشــهر   3 اســتحقاق  ودائــع  عــل  مئويــة  نقطــة   0.555 وبنحــو   ،)%2.707 نحــو  إل   %2.149 نحــو 

جهــٍة أخــرى، ارتفعــت متوســطات أســعار الفائــدة عــل الودائــع لأجــل بالــدولر الأمريــكي لــدى البنــوك المحليــة لجميــع الآجــال خــالل عــام 2019 

مقابــل عــام 2018 بنحــو 0.483 نقطــة مئويــة عــل ودائــع اســتحقاق شــهر )مــن نحــو 1.329% إل نحــو 1.812%(، وبنحــو 0.465 نقطــة مئويــة 

ف متوســطات  ي ضــوء ذلــك، فقــد اســتمرت الهوامــش القائمــة فيمــا بــ�ي
عــل ودائــع اســتحقاق 3 أشــهر )مــن نحــو 1.542% إل نحــو 2.007%(. و�ف

، وذلــك عــل النحــو  ي
ي والــدولر الأمريــكي لــدى البنــوك المحليــة لصالــح الدينــار الكويــ�ت

أســعار الفائــدة عــل ودائــع العمــالء بــكّل مــن الدينــار الكويــ�ت

ي العــام الســابق للودائــع لأجــل شــهر، 
ي )جــدول 21(، حيــث بلــغ الهامــش نحــو 0.895 نقطــة مئويــة مقابــل نحــو 0.820 نقطــة مئويــة �ف

ف �ف
ّ المبــ�ي

ي العــام الســابق للودائــع اســتحقاق 3 أشــهر، إل جانــب ذلــك شــهدت متوســطات أســعار 
ونحــو 0.833 نقطــة مئويــة مقابــل نحــو 0.743 مئويــة �ف

ف البنــوك المحليــة ارتفاًعــا لجميــع الآجــال خــالل عــام 2019، وذلــك مقارنــًة بمســتوياتها  ي فيمــا بــ�ي
الفائــدة عــل الودائــع المتبادلــة بالدينــار الكويــ�ت

ــام 2018.  ــالل ع خ
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جدول )21(

ي والدولر الأمريكي لدى البنوك المحلية
متوسطات أسعار الفائدة عل ودائع العمالء بالدينار الكوي�ت

الفتـــرة

متوسطات أسعار الفائدة عل ودائع 

الهامش العمالء لأجل شهر )%(

لصالح الدينار

متوسطات أسعار الفائدة عل ودائع 

الهامش لصالح العمالء لأجل 3 أشهر )%(

الدينار

ي
يبالدولر الأمريكيبالدينار الكوي�ت

بالدولر الأمريكيبالدينار الكوي�ت

20150.6190.1540.4640.7890.2690.519

20160.8680.2780.5911.0700.4090.661

20171.3450.6420.7031.5140.7990.715

20182.1491.3290.8202.2851.5420.743

20192.7071.8120.8952.8392.0070.833

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ــة  ــندات الخزان ــات وس ــا )أذون ــإدارة إصداراته ــزي ب ــت المرك ــك الكوي ــوم بن ي يق
ــ�ت ــام وال ــن الع ــل أدوات الدي ــد( ع ــدة )العائ ــعار الفائ ــد أس ــل صعي ــا ع أم

ي عــام 
والتــورق المقابــل( نيابــًة عــن وزارة الماليــة، فقــد انخفضــت أســعار الفائــدة )العائــد( عــل ســندات الخزانــة اســتحقاق ســنة واحــدة إل 3% �ف

 %3.125 إل  ف  ســنت�ي اســتحقاق  الخزانــة  ســندات  عــل  )العائــد(  الفائــدة  أســعار  متوســطات  انخفضــت  كمــا   .2018 عــام  ي 
�ف  %3.25 مقابــل   2019

ي عــام 2018، إل جانــب انخفــاض أســعار الفائــدة )العائــد( عــل كل مــن ســندات الخزانــة اســتحقاق 3 ســنوات، 
ي عــام 2019 مقابــل 3.375% �ف

�ف

اســتحقاق  الخزانــة  انخفضــت ســندات  3.375%، و3.375%، و3.500%، كمــا  3.125% و3.250%، و3.375% مقابــل  إل  و5 ســنوات، و7 ســنوات 

.2018 عــام  ي 
�ف  3.875 مقابــل   %3.625 نحــو  إل  10 ســنوات 

وعــل صعيــد أســعار الفائــدة عــل ســندات البنــك المركــزي والتــورق المقابــل، فقــد شــهدت أســعار الفائــدة عــل تلــك الســندات اســتحقاق 3 أشــهر ارتفاًعــا لتبلــغ 

ــل  ــورق المقاب ــك المركــزي والت ــدة عــل ســندات البن ــل نحــو 2.458% خــالل عــام 2018، كمــا ارتفعــت أســعار الفائ نحــو 2.938% خــالل عــام 2019 مقاب

اســتحقاق 6 أشــهر لتصــل إل نحــو 3.063% خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 2.583% خــالل العــام الســابق.

5- إصدارات أدوات الدين العام، وسندات البنك المركزي:

أ. إصدار أدوات الدين العام:

ي 
يتــول بنــك الكويــت المــــــــــركزي إدارة إصــدارات أدوات الديــن العــام )أذونــات وســندات الخزانــة الكويتيــة والتــورق المقابــل(1 نيابــًة عــن وزارة الماليــة. هــذا و�ف

اض العــام،  ي شــهر أكتوبــر2017 دون إصــدار قانــون لالقــ�ت
ذن للحكومــة بعقــد قــرض عــام �ف ضــوء انتهــاء أجــل المرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2009 بــالإ

صــدارات الســابقة لتلــك الســندات،  فــإن بنــك الكويــت المركــزي لــم يطــرح أي إصــدار خــالل عــام 2019، بينمــا اســتحق خــالل العــام ذاتــه 16 إصــداًرا مــن الإ

ســمية نحــو 150 مليــون دينــار، و6  ســمية نحــو 1470.0 مليــون دينــار )منهــا إصــداران اســتحقاق ســنة واحــدة بلــغ مجمــوع قيمتهمــا الإ بلــغ إجمــالي قيمهــا الإ

ســمية 700 مليــون دينــار،  ف بلغــت قيمتهــا الســمية نحــو 600 مليــون دينــار، و7 إصــدارات اســتحقاق 3 ســنوات بلغــت قيمتهــا الإ إصــدارات اســتحقاق ســنت�ي

وإصــداًرا واحــًدا اســتحقاق 7 ســنوات بلغــت قيمتــه الســمية 20 مليــون دينــار(. وقــد ترتّــب عــل ذلــك انخفــاض الرصيــد القائــم لســندات الخزانــة ليصــل إل 

ي نهايــة عــام 2019. 
نحــو 2072.3 مليــون دينــار �ف

ي نهايــة عــام 2019، فتشــ�ي 
ف مختلــف الجهــات المقتنيــة لــالأدوات المذكــورة �ف أمــا فيمــا يتعلــق بتوزيــع الأرصــدة القائمــة لأدوات الديــن العــام بــ�ي

المحليــة  البنــوك  مقتنيــات  رصيــد  انخفــاض  ي 
�ف انعكــس  العــام  الديــن  لأدوات  القائمــة  الأرصــدة  إجمــالي  شــهده  الــذي  النخفــاض  أن  إل  البيانــات 

ي 
ي نهايــة عــام 2018 إل نحــو 2072.3 مليــون دينــار �ف

بمــا قيمتــه 1470 مليــون دينــار ونســبته 41.5%، وذلــك مــن نحــو 3542.3 مليــون دينــار �ف

نهــــاية عــــام 2019.
جدول )22(

تطورات أدوات الدين العام 

)مليون دينار(

20182019 2017البيــــان

--3100الإصدارات:

--3100سندات الخزانة والتورق المقابل

160012251470الستحقاقـات:

160012251470سندات الخزانة والتورق المقابل

ة: 4767.33542.32072.3الأرصدة بنهاية الف�ت

4767.33542.32072.3سندات الخزانة والتورق المقابل

  المصدر: بنك الكويت المركزي.

)1( بدأت عمليات التوّرق للدين العام ابتداًء من أبريل 2016.
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	.  إصدارات سندات البنك المركزي والتورق المقابل:

ــون آجــال  ي تك
ــ�ت ــزي" وال ــت المرك ــك الكوي ــزي بإصــدار "ســندات بن ــت المرك ــك الكوي ــة، يقــوم بن ــم مســتويات الســيولة المحلي ي مجــال تنظي

ــوده �ف ي إطــار جه
�ف

طــار قــام بنــك الكويــت  ي هــذا الإ
كات الســتثمار الخاضعــة لرقابتــه، و�ف اؤهــا عــل البنــوك المحليــة و�ش ة ثالثــة أشــهر وســتة أشــهر ويقتــرص �ش اســتحقاقاتها لفــ�ت

ف دينــار )منهــا 26 إصــداًرا  ســمية نحـــــو 8710 ماليــ�ي المركــزي خــالل عــام 2019 بطــرح 37 إصــداًرا مــن الســندات والتــورق المقابــل بلــــــغ إجمــــالي قيمــــها الإ

ســمية نحــو 3040 مليــون  ســمية نحــو 5670 مليــون دينــار، و11 إصــداًرا اســتحقاق 6 أشــهر بلــغ مجمــوع قيمهــا الإ اســتحقاق 3 أشــهر بلــغ مجمــوع قيمهــا الإ

دينــار( )جــــدول 23(.

ف دينــار خــالل عــام 2019  صــدارات الســابقة لتلــك الســندات وبقيمــة إســمية إجماليــة بلغــت نحــو 8710 ماليــ�ي وفـــي الوقـــت ذاتــه، استحـــق 34 إصــداًرا مــن الإ

ســمية نحــو  ســمية نحــو 5700 مليــون دينــار، و11 إصــداًرا اســتحقاق 6 أشــهر بلــغ مجمــوع قيمهــا الإ )منهــا 23 إصــداًرا اســتحقاق 3 أشــهر بلــغ مجمــوع قيمهــا الإ

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنحــو 2988 
ف دينــار(، ونجــم عــن هــذه التطــورات انخفــاض الرصيــد القائــم ليصــل إل نحــو 2958 مليــون دينــار �ف 3010 ماليــ�ي

ي نهايــة العــام الســابق.
مليونـًـا �ف

جدول )23(

تطورات سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل

)مليون دينار(

201720182019البيــــان

صـــدارات: صـــدارات:الإ 782591408710الإ

34505.061605670 أشهر

63320.029803040 أشهر

صـــدارات: 384237عدد الإ

3243026 أشهر

6141211 أشهر

774089808710الستحقاقـات:الستحقاقـات:

34740.059205700 أشهر

63000.030603010 أشهر

384234عدد الستحقاقات:عدد الستحقاقات:

3252923 أشهر

6131311 أشهر

ة: ة:الأرصدة بنهاية الف�ت 288329882958الأرصدة بنهاية الف�ت

31200.014401410 أشهر

61570.014901520 أشهر

) 1135828التورق مع البنك المركزي )سنة فأك�ش

المصدر: بنك الكويت المركزي.

6- نشاط سوق الودائع المتبادلة فيما بين البنوك المحلية:

ي هــذا 
المعامــالت �ف 2019، لتصــل قيمــة  ارتفاًعــا خــالل عــام  ي 

الكويــ�ت بالدينــار  المحليــة  البنــوك  ف  بــ�ي المتبادلــة فيمــا  الودائــع  شــهد نشــاط ســوق 

الســوق إل نحــو 120714.7 مليــون دينــار مقابــل نحــو 80741.6 مليــون دينــار خــالل عــام 2018، بارتفــاع قيمتــه 39973.0 مليــون دينــار ونســبته 

 2019 لعــام   %47.8 نحــو  إل  لتصــل  واحــدة  ليلــة  لأجــل  المعامــالت  لقيمــة  النســبية  الأهميــة  ارتفــاع  إل  البيانــات  وتشــ�ي   ،)24 )جــدول   %49.5

مقابــل نحــو 45.9% لعــام 2018، كمــا تشــ�ي البيانــات إل اســتقرار الأهميــة النســبية لقيمــة المعامــالت لأجــل أكــ�ش مــن ليلــة ولغايــة أســبوع عنــد 

لقيمــة  النســبية  الأهميــة  شــهدت  المقابــل  ي 
و�ف  .%1.3 نســبته  مــا  عنــد  أشــهر   3 ولغايــة  شــهر  مــن  أكــ�ش  لأجــل  اســتقرت  كمــا   ،%39.3 نســبته  مــا 

المعامــالت انخفاًضــا لأجــل أكــ�ش مــن أســبوع ولغايــة شــهر لتصــل إل مــا نســبته 10.8% مقابــل مــا نســبته 12.5% خــالل عــام 2019.
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جدول )24(

ف البنوك المحلية* توزيع قيم عمليات سوق الودائع المتبادلة فيما ب�ي

ات الستحقاق  بحسب ف�ت

)القيمة بالمليون دينار(

ة الستحقاق ف�ت
20182019

% للمجموع القيمة% للمجموع القيمة

37045.745.957683.547.8ليلة واحدة

31726.639.347484.639.3أك�ش من ليلة واحدة ولغاية أسبوع

10079.112.512988.910.8أك�ش من أسبوع ولغاية شهر

1019.81.31570.11.3أك�ش من شهر ولغاية 3 أشهر

339.90.4410.50.3أك�ش من 3 أشهر ولغاية 6 أشهر

530.50.7567.10.5أك�ش من 6 أشهر 

80741.6100.0120714.7100.0المجمــوعالمجمــوع

* ل تشمل عمليات البنك المركزي.
المصدر: بنك الكويت المركزي.

7- أرصدة حسابات البنوك المحلية مع البنك المركزي: 

ي أثــر العمليــات المتبادلــة فيمــا 
ف كّل مــن بنــك الكويــت المركــزي مــن جهــة، والبنــوك المحليــة مــن جهــة أخــرى صــا�ف ز أرصــدة الحســابات بــ�ي ِ تُــ�ب

ــن  ــزي م ــك المرك ــل البن ــة ع ــوك المحلي ــب للبن ــب، ومطال ــن جان ــة م ــوك المحلي ــل البن ــزي ع ــك المرك ــب للبن ــات مطال ــك العملي ــل تل ــب ع ت ــا، وي�ت بينهم

ي حالــة التجــاه الموجــب، 
ي مــن البنــك المركــزي إل البنــوك المحليــة �ف

جانــٍب آخــر، الأمــر الــذي يعكــس إّمــا إمــداًدا صافًيــا للســيولة بالدينــار الكويــ�ت

ي حالــة التجــاه 
ي يقــوم مــن خاللــه البنــك المركــزي بســحب الســيولة مــن البنــوك المحليــة �ف

أو امتصاًصــا صافًيــا لفائــض الســيولة بالدينــار الكويــ�ت

ي إطــار جهــود البنــك المركــزي لتنظيــم مســتويات الســيولة المحليــة )الجــدول 25(. 
الســالب، وذلــك �ف

 557.8 قيمتــه   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف ارتفاًعــا  شــهد  قــد  المركــزي  البنــك  عــل  المحليــة  البنــوك  مطالــب  رصيــد  أن  إل  المتوافــرة  البيانــات  وتُشــ�ي 

ي نهايــة 
ي نهايــة ذلــك العــام مقابــل نحــو 5841.7 مليــون دينــار �ف

مليــون دينــار ونســبته 9.5%، ليبلــغ ذلــك الرصيــد نحــو 6399.4 مليــون دينــار �ف

المركــزي بمــا  البنــك  لــدى  المقابــل  البنــوك المحليــة لأجــل والتــورق  ي رصيــد كل مــن ودائــع 
2018، وجــاء ذلــك الرتفــاع محصلــًة لالرتفــاع �ف عــام 

قيمتــه 445.2 مليــون دينــار ونســبته 28.6%، ورصيــد الودائــع تحــت الطلــب للبنــوك المحليــة لــدى البنــك المركــزي بمــا قيمتــه 142.6 مليــون دينــار 

دينــار  ف  ماليــ�ي  30.0 قيمتــه  بمــا  المقابــل  والتــورق  المركــزي  البنــك  ســندات  مــن  المحليــة  البنــوك  مقتنيــات  رصيــد  ي 
�ف والنخفــاض   ،%11.1 ونســبته 

ي نهايــة عــام 2019. 
ل أيــة مطالــب لبنــك الكويــت المركــزي عــل البنــوك المحليــة �ف ونســبته 1.0%. ولــم تُســجَّ

جدول )25(

ي مع البنوك المحلية
اتجاهات تطور أرصدة البنك المركزي بالدينار الكوي�ت

)القيمة بالمليون دينار(

الفتـرة

مطالب البنك المركزي عل البنوك المحليةمطالب البنوك المحلية عل البنك المركزي

الرصيد 

ي
الصا�ف

ودائع 

تحت 

الطلب

سندات 

البنك 

المركزي 

والتورق 

المقابل

ودائع لأجل 

لدى البنك 

المركزي 

والتورق 

المقابل

المجموع

تبادل 

العمالت 

لأجل

الخصم 

وإعادة 

الخصم

ودائع 

وحسابات 

جارية لدى 

البنوك 

المحلية

المجموع

20172.92892.51035.20.6----4600.6

20185.73000.81555.21.7----5841.7

20191428.22970.82000.46399.46399.4

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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8- نشاط غرفة المقاصة في البنك المركزي: 

ي أُجريَــت 
تشــ�ي البيانــات )جــدول 26( إل زيــادة عــدد عمليــات المقاصــة للشــيكات المســحوبة عــل حســابات العمــالء لــدى البنــوك المحليــة، والــ�ت

العمليــات  تلــك  عــدد  إجمــالي  ليصــل   ،%2.2 ألــف عمليــة وبنســبة   64.8 بنحــو   2019 عــام  المركــزي خــالل  البنــك  ي 
�ف المقاصــة  مــن خــالل غرفــة 

إل نحــو 2978.3 ألــف عمليــة، بلــغ إجمــالي قيمهــا نحــو 17436.3 مليــون دينــار، وذلــك مقابــل نحــو 2913.5 ألــف عمليــة بلــغ إجمــالي قيمهــا نحــو 

17014.9 مليــون دينــار خــالل عــام 2018، ليحقــق إجمــالي قيمــة عمليــات المقاصــة خــالل عــام 2019 ارتفاًعــا بنحــو 421.4 مليــون دينــار ونســبة 

ي عــام 2018، وترتيًبــا عــل ذلــك ارتفــع متوســط قيمــة العمليــة الواحــدة )متوســط قيمــة الشــيك( بنحــو 14.4 دينــار وبنســبة 
2.5% عــن مســتوياته �ف

ــام 2018. ــار لع ــو 5840.0 دين ــل نح ــام 2019 مقاب ــار لع ــو 5854.4 دين ــل إل نح 0.2% ليص

شــعارات الدائنــة والمدينــة مــن خــالل نظــام  ف البنــوك المحليــة عــن طريــق الإ ي تمــت فيمــا بــ�ي
كمــا تشــ�ي البيانــات إل أن قيمــة عمليــات تســوية المدفوعــات الــ�ت

ف )KASSIP( قــد حققــت انخفاًضــا بلغــت قيمتــه 72.1 مليــار دينــار ونســبته 27.6% لتصــل إل نحــو  ف المشــارك�ي لي لتســوية المدفوعــات فيمــا بــ�ي
الكويــت الآ

333.2 مليــار دينــار خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 261.1 مليــار دينــار خــالل عــام 2018.

جدول )26(

ف البنوك المحلية عمليات المقاصة والتسويات فيما ب�ي

الفتـرة

ف الشيكات عمليات التسويات فيما ب�ي

البنوك المحلية متوسط العمليةعدد العملياتالقيمة الإجمالية

)مليون دينار()دينار()ألف عملية()مليون دينار(

201614087.02624.85366.9299961.8

201715163.62769.45475.5289959.5

201817014.92913.55840.0261097.3

201917436.32978.35854.4333145.0

المصدر: بنك الكويت المركزي.

9- العمليات باستخدام البطاقات البالستيكية:

لي 
ي تشــمل العمليــات باســتخدام بطاقــات الئتمــان وبطاقــات الســحب الآ

ي مجــال العمليــات باســتخدام البطاقــات البالســتيكية )الــ�ت
تُشــ�ي البيانــات المتوافــرة �ف

ي تمــت عــ�ب أجهــزة 
ــا( إل ارتفــاع إجمــالي قيــم المعامــالت الــ�ت "المدينــة" الصــادرة عــن البنــوك المحليــة وتلــك الصــادرة عــن بنــوك أجنبيــة وتــم تمريرهــا محلًي

لي داخــل دولــة الكويــت وخارجهــا خــالل عــام 2019 بمــا نســبته 0.8% لتصــل إل نحــو 12479.2 مليــون دينــار )موزعــة عــل 99197.7 ألــف معاملــة( 
الســحب الآ

مقابــل نحــو 12378.5 مليــون دينــار )موزعــة عــل 96981.4 ألــف معاملــة( خــالل عــام 2018. 

ي )13(
رسم بيا�ف

إجمالي قيم وأعداد المعامالت باستخدام البطاقات البالستيكية

لي
ع�ب أجهزة السحب الآ

المصدر: بنك الكويت المركزي.

لي داخــل دولــة الكويــت خــالل عــام 2019 نحــو 12123.6 مليــون دينــار 
ي تمــت عــ�ب أجهــزة الســحب الآ

وضمــن ذلــك، بلــغ إجمــالي قيــم المعامــالت الــ�ت

وبارتفــاع  الســابق،  العــام  خــالل  معاملــة(  ألــف   93544.7 عــل  )موزعــة  دينــار  ف  ماليــ�ي  12012.4 نحــو  مقابــل  معاملــة(  ألــف   95718.4 عــل  )موزعــة 

 .%0.9 نســبته 
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ي تمــت عــ�ب أجهـــزة نقــاط البيــع داخــل دولــة الكويــت وخارجهــا بنحـــو 675.0 مليــون دينــار 
إل جانــب ذلــك، انخفــض إجمــالي قيــم المعامــالت الــ�ت

وبنســبة 5.9% لتصــل إل نحــو 10803.1 مليـــون دينـــار )مـــوزعة عــل 253661.7 ألــف معاملــة( خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 11478.1 مليــون 

ــع  ــاط البي ــزة نق ــ�ب أجه ــت ع ي تم
ــ�ت ــالت ال ــم المعام ــالي قي ــغ إجم ــك، بل ــن ذل ــابق. وضم ــام الس ــالل الع ــة( خ ــف معامل ــل 245166.7 أل ــة ع ــار )موزع دين

داخــل دولــة الكويــت خــالل عــام 2019 نحــو 9937.9 مليــون دينــار )موزعــة عــل 234253.6 ألــف معاملــة( مقابــل نحــو 10431.4 مليــون دينــار 

)موزعــة عــل 222338.7 ألــف معاملــة( خــالل العــام الســابق، وبانخفــاض نســبته %4.7.

ي )14(
رسم بيا�ف

إجمالي قيم وأعداد المعامالت باستخدام البطاقات البالستيكية ع�ب أجهزة نقاط البيع

المصدر: بنك الكويت المركزي.

لي إل انخفــاض عــدد 
ي أجهــزة نقــاط البيــع وأجهــزة الســحب الآ

وتُشــ�ي بيانــات عــدد أجهــزة الســداد المســتخدمة داخــل دولــة الكويــت، والمتمثلــة �ف

ي نهايــة عــام 2018 وبانخفــاض نســبته 2.2%، وارتفــاع 
ي نهايــة عــام 2019 مقابــل 59547 جهــاز �ف

أجهــزة نقــاط البيــع ليصــل إل 58240 جهــاز �ف

ي نهايــة العــام الســابق. 
2378 أجهــزة �ف 9425 أجهــزة مقابــل  296.3% ليصــل إل  2019 بمــا نســبته  ي نهايــة عــام 

لي �ف
عــدد أجهــزة الســحب الآ

10- التطورات في مجال اإلشراف والرقابة المصرفية:

لديــه، وذلــك  المســجلة  المرصفيــة والماليــة  الوحــدات  اف والرقابــة عــل  �ش الإ ي مجــال 
2019 �ف المركــزي خــالل عــام  الكويــت  بنــك  اســتمرت جهــود 

الدولــة.  ي 
�ف المــالي  الســتقرار  دعائــم  وترســيخ   ، ي

المــرص�ف القطــاع  ف  وزيــادة تحصــ�ي الوحــدات  لتلــك  الماليــة  الأوضــاع  عــل ســالمة  الحفــاظ  إطــار  ي 
�ف

ــال: ــذا المج ي ه
ــزي �ف ــت المرك ــك الكوي ــود بن ــم جه ــلي أه ــا ي ــرض فيم ونع

ف بالحصــول  	 ف الجــدد والحاليــ�ي عيــ�ي ف ال�ش ســالمية بشــأن إلــزام المدققــ�ي أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميًمــا بتاريــخ 3 مــارس 2019 إل جميــع البنــوك الإ

ــي  ع ــق ال�ش ــة والتدقي ــول الرقاب ي أص
ــاً �ف ــاً ومهني ــة معرفي ــوادر المؤهل ــر الك ــو تطوي ــعي نح ــار الس ي إط

ــك �ف ــد، وذل ــي المعتم ع ــق ال�ش ــهادة المدق ــل ش ع

عــي  عــي الداخــلي والمدقــق ال�ش عــي الداخــلي والمدقــق ال�ش ف عــل مــن يشــغل وظائــف مديــر إدارة التدقيــق ال�ش ، وبنــاء عــل ذلــك التعميــم يعــ�ي الداخــلي

ي دولــة الكويــت 
عــي المعتمــد" مــن معهــد الدراســات المرصفيــة �ف عــي الخارجــي الحصــول عــل شــهادة "المدقــق ال�ش ي مكتــب التدقيــق ال�ش

عــل البنــوك �ف

ســالمية الصــادرة بتاريــخ 20 ديســم�ب  ي البنــوك الكويتيــة الإ
عيــة �ف ي تعليمــات حوكمــة الرقابــة ال�ش

وط الأخــرى الــواردة �ف ضافــة إل اســتيفاء الــ�ش وذلــك بالإ

.2016

أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعميمــاً بتاريــخ 14 مايــو 2019 إل جميــع البنــوك المحليــة بشــأن تحديــث التعليمــات الســابق إصدارهــا بتاريــخ 23 يوليــو  	

ي تمــت مــن قبــل بنــك الكويــت 
ي كشــفت المتابعــة الــ�ت

ــز وإيضــاح بعــض المتطلبــات الــ�ت رهــاب، لتعزي 2013 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإ

اف بنــك الكويــت  ام المؤسســات المرصفيــة والماليــة الخاضعــة لرقابــة وإ�ش ف ة الزمنيــة الســابقة عــن الحاجــة إليهــا، بهــدف تحقيــق الــ�ت المركــزي خــالل الفــ�ت

ي 28 أغســطس 2019 بتشــكيل لجنــة لــدى كل بنــك 
المركــزي لمتطلبــات تلــك المكافحــة عــل الوجــه الأمثــل المطلــوب منهــا. إلحاقــاً بذلــك صــدر تعميــم �ف

ام عــن مكافحــة غســل  ف ي عضويتهــا مســؤول اللــ�ت
تختــص باتخــاذ قــرارات إبــالغ وحــدة التحريــات الماليــة أو عــدم إبالغهــا عنــد كل حالــة اشــتباه، وتضــم �ف

رهــاب، عــل أن تــدون جميــع المناقشــات لــكل واقعــة اشــتباه يعــد عنهــا تقريــر يعــرض عــل اللجنــة، ورأي كل عضــو بشــأنها وقــرار  الأمــوال وتمويــل الإ

ي مــع الحتفــاظ بمــا يفيــد ذلــك وتقديمــه عنــد الطلــب.
اللجنــة النهــا�أ

ف عــل  	 ، ودعمــه لمــا حققــه هــذا القطــاع مــن نجــاح وتمــ�ي ي
ي الكويــ�ت

ة القطــاع المــرص�ف ي إطــار الحــرص الدائــم لبنــك الكويــت المركــزي عــل متابعــة مســ�ي
�ف

ــورة  ــا تطــورات أوضــاع القتصــاد العالمــي، وث ي فرضته
ــ�ت ــة ال ــة والخارجي ــات الداخلي ي ظــل التحدي

قليمــي، وســعياً لســتدامة هــذا النجــاح �ف المســتوى الإ

ي أســاليب ورؤى جديــدة 
ي توقعــات العمــالء واحتياجاتهــم، مــن خــالل مواجهــة تلــك التحديــات عــ�ب تبــ�ف

ات المتســارعة �ف التقنيــات الماليــة الحديثــة، والتغــ�ي

ي المنتجــات والخدمــات وتطويــر الكفــاءة التشــغيلية للبنــوك، طلــب بنــك الكويــت المركــزي 
تنســجم مــع المســتقبل، ومــا يصاحــب ذلــك التحــول مــن ابتــكار �ف

اتيجية واضحــة المعالــم محــددة العنــارص تســتهدف  ف اســ�ت مــن جميــع البنــوك الكويتيــة بموجــب التعميــم الصــادر بتاريــخ 6 أكتوبــر 2019  إعــداد وتجهــ�ي

ي الصناعــة المرصفيــة، إل جانــب فهــم أفضــل لمتطلبــات العمــالء وتوقعاتهــم واحتياجاتهــم، بمــا يطــور نمــاذج 
ي �ف

مواجهــة هــذه التحديــات والتطــور التقــ�ف

ي يجــب عــل البنــوك تغطيتهــا 
عمــل هــذه البنــوك عــل المــدى المتوســط )3-5 ســنوات(، وقــد حــدد تعميــم بنــك الكويــت المركــزي مختلــف العنــارص الــ�ت

اتيجية. بهــذه الســ�ت



ي  	
اعتمــد مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 10 ســبتم�ب 2019، إدخــال تعديــالت عــل تعليمــات قواعــد ونظــم الحوكمــة �ف

ي تشــكيل مجالــس إدارات النــوك واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، وتأكيــد أهميــة حوكمــة 
ف �ف ي إضافــة الأعضــاء المســتقل�ي

ي تتمثــل �ف
البنــوك الكويتيــة والــ�ت

ي إطــار إدارة المخاطــر الكليــة للبنــك.
ي �ف

ا�ف ام ومخاطــر الأمــن الســي�ب ف دارة، وإضافــة محــور بشــأن حكومــة اللــ�ت إدارة المخاطــر والــدور المنــوط بمجالــس الإ

ي المــادة  	
ة المطلوبــة �ف اعتمــد مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 10 ســبتم�ب 2019، تعديــل القواعــد والضوابــط الخاصــة بالخــ�ب

ــة  ف لعضوي ي المرشــح�ي
وط الواجــب توافرهــا �ف ــ�ش ــد ال ــن تحدي ــداً يتضم ــراراً جدي ــث أصــدر ق ــه، حي ــم )32( لســنة 1968 وتعديالت ــون رق ــن القان )68( م

ي المــادة الأول مــن القــرار المذكــور عــل 
وط الســتة الــواردة �ف ، بحيــث تطبــق الــ�ش ف ف والأعضــاء غــ�ي المســتقل�ي مجلــس إدارة بنــك مــن الأعضــاء المســتقل�ي

ف نائبــاً أو مســاعداً  ة المطلوبــة فيمــن يعــ�ي وط الخــ�ب ضافــة إل تعديــل �ش ، بالإ ف ف المســتقل�ي ة خاصــة بالمرشــح�ي وط خــ�ب ، وإضافــة �ش ف ف غــ�ي المســتقل�ي المرشــح�ي

ي مجــالت التقنيــة.
ي بنــك �ف

لرئيــس الجهــاز التنفيــذي �ف

11-  أعمال وأنشطة أخرى:

ــاد  	 ــدولي لالقتص ــد ال ــدوق النق ــز صن ــا مرك ، ينظمه ي
ــرص�ف اف الم �ش ــة والإ ــول الرقاب ــتوى ح ــة المس ــية رفيع ــة نقاش ــزي حلق ــت المرك ــك الكوي ــتضاف بن اس

ــة ومؤسســات النقــد لــدول  ف مــن البنــوك المركزي ة مــن 24-28 مــارس 2019، وذلــك بمشــاركة ممثلــ�ي ق الأوســط )CEF( خــالل الفــ�ت ي الــ�ش
والتمويــل �ف

ي يبذلهــا بنــك الكويــت المركــزي لتدريــب الكــوادر الوطنيــة والخليجيــة وتعزيــز 
ي إطــار الجهــود المســتمرة الــ�ت

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. وذلــك �ف

ي تعزيــز 
ي هــذا الشــأن، حيــث تناولــت الحلقــة النقاشــية دور البنــوك المركزيــة �ف

قليميــة والعالميــة �ف أســاليب الرقابــة المرصفيــة وتطبيــق أفضــل الممارســات الإ

 ، ضافــة إل آخــر مســتجدات حزمــة إصالحــات بــازل )3(، وســلطت الضــوء عــل معايــ�ي الســيولة ومعيــار الرفــع المــالي ، بالإ ي
الرقابــة عــل القطــاع المــرص�ف

ــ�ي  ــات الرأســمالية الخاصــة بالبنــوك ذات التأث ضافــة إل مناقشــة المتطلب ــاري المعــدل لمخاطــر الئتمــان ومخاطــر التشــغيل، بالإ وكذلــك الأســلوب المعي

النظامــي )D-SIBs(، والمصــدات الرأســمالية للتقلبــات القتصاديــة.

ي وزارة العــدل،  	
اء �ف دارة العامــة للخــ�ب ف لــدى الإ ف الحســابي�ي افيــ�ي �ش اء الإ ة مــن 16-24 أبريــل 2019 ورشــة عمــل للخــ�ب ي الفــ�ت

أقــام بنــك الكويــت المركــزي �ف

ي المجــالت الماليــة والقتصاديــة. حيــث تناولــت الورشــة 
اتيجي إل تطويــر قــدرات الكــوادر الوطنيــة �ف ي إطــار ســعي بنــك الكويــت المركــزي الســ�ت

وذلــك �ف

ات الالزمــة لضمــان إنجــاز الدعــاوى  ف بمزيــد مــن الخــ�ب يعــات والسياســات والتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي، بهــدف إثــراء المشــارك�ي الت�ش

كات  ي لبنــك الكويــت المركــزي عــل البنــوك و�ش . كمــا تخللــت الورشــة جلســات حــول الــدور الرقــا�ب ف اء بال�عــة والدقــة المطلوبتــ�ي المحالــة إل إدارة الخــ�ب

التمويــل والرصافــة، حيــث اطلــع المشــاركون عــل أهــم التعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي، ومنهــا التعليمــات الخاصــة بالقــروض الســتهالكية 

ي هــذه القــروض.
ســكانية مــع أمثلــة وحــالت عمليــة بشــأن احتســاب الفوائــد عــل القــروض، كمــا تــم كذلــك عــرض نمــاذج للعقــود المســتخدمة �ف والإ

ــد  	 ــأن تحدي ــاون بش ــيق والتع ــار التنس ي إط
ــك �ف ــو 2019، وذل ــخ 2 يولي ــة بتاري ــارة والصناع ــع وزارة التج ــم م ــرة تفاه ــزي مذك ــت المرك ــك الكوي ــع بن وق

اف عــل بعــض جوانــب أنشــطة الوحــدات الخاضعــة لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي، وهــذه المذكــرة هــي تحديــث  �ش ي مجــال الرقابــة والإ
الختصاصــات �ف

ي الحســبان المســتجدات والتطــورات الرقابيــة منــذ ذلــك التاريــخ، ل 
ف بتاريــخ 17 ســبتم�ب 2000 لتأخــذ �ف ف الطرفــ�ي ي ســبق توقيعهــا بــ�ي

لمذكــرة التفاهــم الــ�ت

ي 
كة الــ�ت ي مجــالت العمــل المشــ�ت

كات ولئحتــه التنفيذيــة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن مســتجدات �ف ي تمــت عــل بعــض أحــكام قانــون الــ�ش
ســيما التعديــالت الــ�ت

ونيــة، وقانــون تنظيــم  لك�ت رهــاب وقانــون المعامــالت الإ ضافــة إل متطلبــات تطبيــق قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإ تتطلــب التنســيق بشــأنها، بالإ

ي مجــال تحديــد أطــر التنســيق والختصاصــات لمنــع أي ازدواجيــة رقابيــة أو 
تبــادل المعلومــات الئتمانيــة، حيــث تناولــت المذكــرة عديــًدا مــن المحــاور �ف

ضافــة إل تبســيط إجــراءات العمــل. ي إطــار المهــام الأساســية لبنــك الكويــت المركــزي ووزارة التجــارة والصناعــة بالإ
تداخــل �ف

ي هــذا المؤتمــر متحدثــون  	
ف 23 ســبتم�ب 2019. وشــارك �ف ثنــ�ي ي العالمــي: صياغــة المســتقبل"، وذلــك يــوم الإ

عقــد بنــك الكويــت المركــزي "المؤتمــر المــرص�ف

كات التقنيــات الماليــة مــن شــ�ت دول  اء مرصفيــون وممثلــون مــن �ش ي وخــ�ب
ي القطــاع المــرص�ف

مــن صنــاع السياســات ومســؤولون تنفيذيــون رفيعــو المســتوى �ف

ي والفــرص والمخاطــر الناجمــة عــن البتــكارات التقنيــة، 
ي يواجههــا القطــاع المــرص�ف

العالــم. وتنــاول المؤتمــر عرضــا للتحديــات القتصاديــة والجتماعيــة الــ�ت

ف عــل رؤيــة تطويــر الصناعــة المرصفيــة ودعــم التنميــة المســتدامة. كمــا تــم تنظيــم معــرض التقنيــات الماليــة المصاحــب للمؤتمــر بمشــاركة  كــ�ي مــع ال�ت

كات التصــالت الرائــدة عــل مســتوى  ف مشــاركاً مــن الكويــت ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والبنــوك المحليــة، و�ش أكــ�ش مــن خمســة وأربعــ�ي

المنطقــة.

ة 6-7 أكتوبر 2019 بالتنسيق مع المجلس النقدي الخليجي. 	 ي مدينة الكويت خالل الف�ت
تنظيم ورشة عمل حول توقعات وتحليل وإدارة السيولة �ف

ي دعــم القتصــاد  	
ي إدارة المخاطــر بتاريــخ 21 أكتوبــر2019 ، انطالقــاً مــن دور بنــك الكويــت المركــزي وجهــوده �ف

ي جديــد متخصــص �ف إطــالق برنامــج تدريــ�ب

ــة العمــل  ــز بيئ ي تعزي
ة �ف ــ�ي ــة كب ــع بأهمي ي تتمت

ــ�ت ي إدارة المخاطــر ال
ف �ف ــ�ي ــر العامل ــل وتطوي ــة وتطويرهــا، مــن خــالل تأهي ــوادر الوطني ــز الك ي وتعزي

ــ�ت الكوي

ــإدارة معهــد  ــة وب ــوك الكويتي ــت المركــزي بالتعــاون مــع البن ــك الكوي ي أطلقهــا بن
ــ�ت ــادرة كفــاءة ال ــة، وذلــك ضمــن مب ــات المالي ف العملي ي وتحصــ�ي

المــرص�ف

اتيجيات الفعالــة  ف بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لتخــاذ القــرارات المناســبة وتطويــر الســ�ت نامــج إل تزويــد المشــارك�ي الدراســات المرصفيــة، حيــث يهــدف ال�ب

ي البنــوك والمؤسســات الماليــة، ويمتــد عــل مــدى خمســة أشــهر موزعــة عــل ثــالث مراحــل غــ�ي متواصلــة، تبــدأ المرحلتــان الأول والثانيــة 
ي إدارة المخاطــر �ف

�ف

ي المملكــة 
ي والمــالي �ف

ي مجــال إدارة المخاطــر بالتعــاون مــع كل مــن معهــد لنــدن المــرص�ف
ــة �ف ات عملي ــة ومحــارصف ــة الكويــت وتشــتمل برامــج تدريبي ي دول

�ف

39
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ــال،  ــذا المج ي ه
ــة �ف ــدة ومتخصص ــهادات معتم ــل ش ــول ع ــة للحص ــدة الأمريكي ــات المتح ي الولي

ــر �ف ــري إدارة المخاط ــة لمدي ــة الدولي ــدة والجمعي المتح

ــا شــهر  ــة ومدته ــة الثالث ــا المرحل ي مجــال إدارة المخاطــر تليه
ف �ف ــ�ي ف وعالمي ــ�ي ف محلي ــ�ي ف ــن مح�ت ي ــع محارصف ــة متعــددة م ــج مســارات تدريبي نام ويشــمل ال�ب

ي مجــال إدارة المخاطــر 
ي �ف

قامــة والتنقــل، حيــث يتلقــى المشــاركون التدريــب الميــدا�ف نامــج خاللــه تكاليــف الســفر والإ ي المملكــة المتحــدة، يتحمــل ال�ب
واحــد �ف

ة عمليــة وكفــاءة مهنيــة توفرهــا برامــج المحــاكاة ذات المســتوى المتقــدم وورش العمــل  ي هــذا المجــال، ممــا يكســبهم خــ�ب
كــة عالميــة متخصصــة �ف مــع �ش

ات التعليميــة التفاعليــة وكذلــك الزيــارات الميدانيــة لأهــم المؤسســات الماليــة هنــاك. والخــ�ب

ي أطلقهــا بنــك الكويــت  	
عــي المعتمــد بتاريــخ 3 نوفمــ�ب 2019، وهــو أحــد برامــج مبــادرة كفــاءة الــ�ت عقــدت الــدورة الثانيــة مــن برنامــج شــهادة المدقــق ال�ش

عــي وكونــه عمــالً أساســياً  نامــج انطالقــا مــن أهميــة التدقيــق ال�ش ي هــذا ال�ب
المركــزي بالتعــاون مــع البنــوك الكويتيــة وإدارة معهــد الدراســات المرصفيــة. ويــأ�ت

ســالمي والصناعــة المرصفيــة عامــة، الأمــر الــذي حــدا  ي الإ
ي يشــهدها القطــاع المــرص�ف

ات الــ�ت ي ظــل التغيــ�ي
عيــة وحوكمتهــا، خاصــة �ف مــن أعمــال الرقابــة ال�ش

، وبينــت الدراســة الحاجــة إل مزيــد مــن  ي
ي وتأهيلهــم العلمــي والمهــ�ف

ي الســوق الكويــ�ت
ف �ف عيــ�ي ف ال�ش ببنــك الكويــت المركــزي نحــو دراســة مــدى توفــر المدققــ�ي

ي 
ي تســهم �ف

ورة مضاعفــة الجهــود والمبــادرات الــ�ت ي المجــال حاليــاً إل مزيــد مــن التأهيــل، وبالتــالي رصف
الكــوادر المؤهلــة، كمــا بينــت حاجــة الكــوادر العاملــة �ف

ي دولــة الكويــت.
عــي �ف رفــع قــدرات كــوادر التدقيــق ال�ش

ــة  	 ورة تلبي ــة ورصف ي المجــالت التقني
ــة التطــورات �ف ــة وتطويرهــا، بغــرض مواكب ــوادر الوطني ــز الك اتيجية لتعزي ــزي الســ�ت ــت المرك ــك الكوي ــة بن ي إطــار رؤي

�ف

ــاً  ــاً أكاديمي ــاً مرصفي ــخ 16 ديســم�ب 2019 اجتماع ــزي بتاري ــت المرك ــك الكوي ــد بن ــل، عق ــة التأهي ــة عالي ــة الوطني ــن العمال ي م
احتياجــات القطــاع المــرص�ف

ي وســبل تطويــر 
ي القطــاع المــرص�ف

ة، لعقــد نقاشــات معمقــة حــول متطلبــات العمــل المســتقبلية �ف ي والأكاديمــي وذوي الخــ�ب
بمشــاركة قيــادات العمــل المــرص�ف

ي بالكفــاءات 
ف لتلبيــة تلــك الحتياجــات، بمــا يزيــد مــن فــرص العمــل أمــام العمالــة الوطنيــة ويعــزز القطــاع المــرص�ف عــداد الخريجــ�ي التعليــم الجامعــي لإ

ي مجموعــة متنوعــة مــن الختصاصــات.
الوطنيــة �ف
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المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي

ــة  ــوك محلي ــن بن ــالي م ي والم
ــرص�ف ــاع الم ــدات القط ــة لوح ــة المجّمع ات المالي ــؤ�ش ــرز الم ــض أب ــام 2019 بع ــادي لع ــر القتص ــن التقري ــزء م ــذا الج ــتعرض ه يس

)التقليديــة،  المحليــة  الســتثمار  كات  و�ش الكويــت(،  دولــة  ي 
�ف الأجنبيــة  البنــوك  وفــروع  الكويتيــة  البنــوك  تشــمل  ومتخصصــة،  وإســالمية،  )تقليديــة، 

ات بمــا تعكســه عــن الأوضــاع الماليــة لمجموعــات تلــك الوحــدات. كات الرصافــة، وذلــك للتعــرف عــل تطــورات تلــك المــؤ�ش ســالمية(، و�ش والإ

جدول )27(

ي
تطور هيكل الجهاز المرص�ف

ة نهاية الف�ت

البنوك المحلية

عدد البنوك المحلية
عدد فروع البنوك 

المحلية

عدد الفروع 

الخارجية

عدد مكاتب 

التمثيل

مجموع الفروع ومكاتب 

التمثيل

201723408153426

201823413163432

201923400141415

المصدر: بنك الكويت المركزي.

ي نهايــة عــام 
اف ورقابــة بنــك الكويــت المركــزي مــن 120 وحــدة مســجلة لديــه كمــا �ف �ش ي والمــالي المحــلي الخاضــع لإ

ويتكــون الهيــكل المؤســ�ي للجهــاز المــرص�ف

كــة  2019، وتشــمل 23 بنــًكا محلًيــا منهــا 5 بنــوك تقليديــة و5 بنــوك إســالمية، وبنــكاً واحــاداً متخصصــاً، و12 فرًعــا لبنــوك أجنبيــة منهــا فــرع لبنــك إســالمي، و56 �ش

كــة تمويــل )تعمــل وفــق أحكام  كــــة مــع هيئــة أســواق المــال، و�ش سالميـــة( تخضــع لرقابــــة مش�ت يعــــة الإ كــــــة تعمــل وفــق أحكــــام ال�ش استثـــــمار )منهــا 31 �ش

كــة  كات، و41 �ش ســالمية( تخضــع لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي، وتقتــرص رقابــة بنــك الكويــت المركــزي عــل نشــاط التمويــل الــذي تمارســه تلــك الــ�ش يعــة الإ ال�ش

ي هــذا الصــدد، وبموجــب القانــون رقــم )7( لســنة 2010 بإنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة، فقــد انتقلــت المهــام الرقابيــة 
رصافــة. و�ف

كات الســتثمار باســتثناء نشــاط التمويــل إل هيئــة أســواق المــال اعتبــاًرا مــن 13 ســبتم�ب 2011. عــل صناديــق الســتثمار وعــل �ش

إجمالي ميزانية البنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي

ف انخفــض عــدد الفــروع  ي حــ�ي
ي نهايــة العــام الســابق، �ف

ي نهايــة عــام 2019، مقابــل 413 فرعــاً �ف
بلــغ إجمــالي عــدد الفــروع المحليــة للبنــوك المحليــة 400 فرًعــا �ف

ي الخــارج انخفاًضــا 
ف خــالل عــام 2019 ليصــل عددهــا إل 14 فرًعــا خارجًيــا، كمــا شــهدت أعــداد مكاتــب التمثيــل لتلــك البنــوك �ف الخارجيــة للبنــوك المحليــة بفرعــ�ي

خــالل عــام 2019 ليصــل عددهــا إل مكتــب تمثيــل واحــد.

ي نهايــة 
ي نهايــة عــام 2019 نحــو 71021.3 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 66537.6 مليونـًـا �ف

انيــة للبنــوك المحليــة عــل مســتوى النشــاط المحــلي �ف ف وبلــغ إجمــالي الم�ي

ــا  ا بمعــدل 6.7% وبقيمــة 4483.8 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقارنــًة بنمــو معدلــه 4.9% وقيمتــه 3126.9 مليونً ــا بذلــك نمــوًّ العــام الســابق، محقًق

خــالل عــام 2018.

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة 
انيــة للبنــوك المحليــة عــل مســتوى النشــاط المحــلي كمــا �ف ف ي طــرأت عــل أبــرز عنــارص إجمــالي الم�ي

ات الــ�ت وللوقــوف عــل أهــم التغــ�ي

شــارة إل أبــرز العوامــل والتطــورات عــل مســتوى بعــض العنــارص الرئيســية  ي تظهرهــا بيانــات الجــداول )28، و28 - أ، و28 – ب(، يمكــن الإ
بالعــام الســابق، والــ�ت

: ي نهايــة عامــي 2018 و2019، وذلــك عــل النحــو التــالي
انيــة للبنــوك المحليــة عــل مســتوى النشــاط المحــلي كمــا �ف ف لإجمــالي الم�ي

أواًل - الموجودات المحلية:

مجــال  ي 
�ف كــز  وت�ت الأمــوال"،  "اســتخدامات  مجــال  المحــلي  النشــاط  مســتوى  عــل  المحليــة  للبنــوك  انيــة  ف الم�ي إجمــالي  ي 

�ف الموجــودات  جانــب  يمثــل 

ي 
، ونتنــاول فيمــا يــلي أهــم التطــورات �ف ي ضافــة إل الســتثمارات الماليــة وغــ�ي الماليــة، وذلــك عــل الصعيديــن المحــلي والأجنــ�ب قــراض أساًســا، بالإ الإ

: انيــة للبنــوك المحليــة عــل مســتوى النشــاط المحــلي وذلــك عــل النحــو التــالي ف عنــارص موجــودات إجمــالي الم�ي

ي نهايــة عــام 2019 إل نحــو . 1
المطالــب علــى القطــاع الخــاص:المطالــب علــى القطــاع الخــاص: ارتفعــت أرصــدة هــذه المطالــب بنحــو 1695.0 مليــون دينــار وبنســبة 4.4% لتصــل �ف

ي نهايــة العــام الســابق، وجــاءت تلــك الزيــادة نتيجــة ارتفــاع كٍل مــن أرصــدة الجــزء النقــدي 
40358.3 مليــون دينــار مقارنــًة بنحــو 38663.3 مليــون دينــار �ف

ــة الأخــرى بنحــو 121.5  ــار وبنســبة 4.3%، والســتثمارات المحلي ــون دين ف بنحــو 1573.5 ملي ــة الممنوحــة للمقيمــ�ي ــن التســهيالت الئتماني المســتخدم م

مليــون دينــار وبنســبة %6.7.
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مليار دينار

المطالب على الحكومة المطالب على القطاع الخاص الموجودات األجنبية أخرى
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موجودات البنوك المحلية

المصدر: بنك الكويت المركزي.

المطالــب علــى الحكومــة:المطالــب علــى الحكومــة:  تتكــون مطالــب البنــوك المحليــة عــل الحكومــة مــن مقتنيــات هــذه البنــوك مــن أدوات الديــن العــام، وقــد شــهد الرصيــد . 2
ي نهايــة عــام 2019، مقابــل 3861.9 مليونـًـا 

القائــم لمطالــب البنــوك المحليــة عــل الحكومــة انخفاًضــا ملحوًظــا ليصــل إل نحــو 2370.7 مليــون دينــار �ف

ي نهايــة العــام الســابق، مســجالً بذلــك انخفاًضــا قيمتــه 1491.2 مليــون دينــار ونســبته 38.6%، وجــاء هــذا النخفــاض مــع توقــف بنــك الكويــت المركــزي 
�ف

ذن للحكومــة بعقــد  ي ضــوء انتهــاء أجــل المرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 2009 بــالإ
عــن طــرح إصــدارات أدوات الديــن العــام نيابــة عــن وزارة الماليــة، �ف

صــدارات المســتحقة وعــدم تجديدهــا.  قــرض عــام بتاريــخ 4 أكتوبــر 2017، مــع تســديد الإ

المطالــب علــى بنــك الكويــت المركــزي:المطالــب علــى بنــك الكويــت المركــزي: تشــمل تلــك المطالــب كالًّ مــن النقــد والأرصــدة النقديــة، والودائــع تحــت الطلــب، والودائــع لأجــل، والمقتنيات . 3
مــن ســندات بنــك الكويــت المركــزي، وقــد ارتفــع رصيــد مجمــوع هــذه المطالــب خــالل عــام 2019 بمــا قيمتــه نحــو 641.8 مليــون دينــار ونســبته نحــو 

ي نهايــة عــام 2019. 
ي نهايــة عــام 2018 إل نحــو 6822.5 مليونـًـا �ف

10.4%، مــن نحــو 6180.7 مليــون دينــار �ف

جدول )28(

انية للبنوك المحلية عل مستوى النشاط المحلي )الموجودات(* ف إجمالي الم�ي
)مليون دينار(

البنـــود
ي نهاية العام )مليون دينار( 

التغ�ي الأرصدة �ف

)%(القيمة20182019

6180.76822.5641.810.4المطالب عل بنك الكويت المركزيالمطالب عل بنك الكويت المركزي

1555.22000.4445.228.6   ومنها: ودائع لأجل لدى بنك الكويت المركزي

1270.91413.1142.211.2 ودائع تحت الطلب- 

1.0-30.0-3000.82970.8 سندات بنك الكويت المركزي- 

ف البنوك المحلية ف البنوك المحليةالودائع المتبادلة فيما ب�ي 1838.92467.0628.134.2الودائع المتبادلة فيما ب�ي

38.6-1491.2-3861.92370.7المطالب عل الحكومة:المطالب عل الحكومة:

38.6-1491.2-3861.92370.7سندات الخزانة- 

38663.340358.31695.04.4المطالب عل القطاع الخاص:المطالب عل القطاع الخاص:

ف-  36854.738428.21573.54.3تسهيالت ائتمانية للمقيم�ي

1808.61930.0121.56.7استثمارات محلية أخرى- 

13803.416679.82876.420.8الموجودات الأجنبية:الموجودات الأجنبية:

6102.38133.72031.433.3   ومنها: ودائع لدى بنوك أجنبية

4392.84720.0327.17.4استثمارات أجنبية- 

ف-  9.6-16.3-170.0153.6تسهيالت ائتمانية بالدينار لغ�ي المقيم�ي

ف-  2083.82568.6484.923.3تسهيالت بالعملة الأجنبية لغ�ي المقيم�ي

2189.32323.2133.86.1موجودات أخرى

66537.671021.34483.86.7الموجودات الموجودات 

--2323عدد البنوكعدد البنوك

 
كات التابعة. * ل تشمل بيانات الفروع الخارجية وال�ش

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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ثانًيا- المطلوبات المحلية:

َّ مــن خاللهــا المــوارد الماليــة  ي تتــأ�ت
انيــة للبنــوك المحليــة عــل مســتوى النشــاط المحــلي مصــادر التمويــل الرئيســية الــ�ت ف ي إجمــالي الم�ي

يتضمــن جانــب المطلوبــات �ف

َ ودائــع القطــاع الخــاص )المقيــم( المصــدر الرئيــ�ي لمــوارد البنــوك المحليــة الماليــة، حيــث تهيمــن تلــك الودائــع عــل هيــكل المطلوبــات  لتلــك البنــوك. وتُعتــ�ب

انيــة للبنــوك المحليــة عــل مســتوى النشــاط المحــلي  ف لتلــك البنــوك. وفيمــا يــلي نتنــاول بالتحليــل تطــور عنــارص جانــب المطلوبــات المحليــة ضمــن إجمــالي الم�ي

: خــالل عامــي 2018 و2019، وذلــك عــل النحــو التــالي

ــام 2019 لتصــل إل نحــو . 1 ــة ع ي نهاي
ــة �ف ــوك المحلي ــدى البن ــم ل ــع القطــاع الخــاص المقي ــع القطــاع الخــاص )المقيــم(: انخفضــت أرصــدة ودائ ــع القطــاع الخــاص )المقيــم(:ودائ ودائ

ي نهايــة العــام الســابق، وبمــا يمثــل انخفاًضــا قيمتــه نحــو 611.7 مليــون دينــار ونســبته %1.7. 
36239.5 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 36851.2 مليونًــا �ف

ي بنحــو 526.6 مليــون دينــار أو بنســبة 1.5%، وأرصــدة الودائــع المحــررة 
اجــع نتيجــة انخفــاض كل مــن أرصــدة الودائــع بالدينــار الكويــ�ت وقــد جــاء هــذا ال�ت

بالعمــالت الأجنبيــة بمــا يعــادل 85.1 مليــون دينــار أو بنســبة %3.3. 

انيــات الملحقــة، وبنــك الئتمان . 2 ف ودائــع الحكومــة:ودائــع الحكومــة: ارتفعــت أرصــدة ودائــع الحكومــة )الــوزارات والدوائــر الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة ذات الم�ي
ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنحــو 6633.1 مليــون دينــار 

( لــدى البنــوك المحليــة، ليصــل مجمــوع تلــك الأرصــدة إل نحــو 7388.0 مليــون دينــار �ف ي
الكويــ�ت

ي نهايــة العــام الســابق، بارتفــاع قيمتــه نحــو 754.9 مليــون دينــار ونســبته نحــو %11.4.
�ف

ي )16(
رسم بيا�ف

مطلوبات البنوك المحلية

المصدر: بنك الكويت المركزي.

جدول )28 - أ(

انية للبنوك المحلية عل مستوى النشاط المحلي )المطلوبات(* ف إجمالي الم�ي

)مليون دينار ( 

البنـــود
ي نهاية العام )مليون دينار( 

التغ�ي الأرصدة �ف

)%(القيمة20182019

1.7-611.7-36851.236239.5ودائع القطاع الخاص:ودائع القطاع الخاص:

ي
1.5-526.6-34234.533707.9     الودائع بالدينار الكوي�ت

3.3-85.1-2616.72531.6     الودائع بالعمالت الأجنبية

6633.17388.0754.911.4ودائع الحكومةودائع الحكومة

ف البنوك المحلية ف البنوك المحليةالودائع المتبادلة فيما ب�ي 1616.52354.1737.645.6الودائع المتبادلة فيما ب�ي

ف فحقوق المساهم�ي 9173.49425.5252.12.7حقوق المساهم�ي

6090.28704.12613.942.9المطلوبات الأجنبية:المطلوبات الأجنبية:

2410.33342.4932.138.7   ومنها: ودائع من بنوك أجنبية

2384.73687.81303.154.6          ودائع من جهات غ�ي مرصفية أجنبية

6173.16910.2737.011.9مطلوبات أخرىمطلوبات أخرى

66537.671021.34483.86.7المطلوبات المطلوبات 

2323عـدد البنـوك
كات التابعة. * ل تشمل بيانات الفروع الخارجية وال�ش

المصدر: بنك الكويت المركزي.

مليار دينار

ودائع الحكومة ودائع القطاع الخاص المطلوبات األجنبية أخرى
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ي البنــوك المحليــة بمــا فيهــا رأس المــال المدفــوع بنحــو 252.1 مليــون دينــار وبنســبة %2.7، 
ف �ف : ارتفعــت قيمــة حقــوق المســاهم�ي ف حقــوق المســاهم�ي

ي نهاية عام 2019. 
ي نهاية عام 2018 إل نحو 9425.5 مليونًا �ف

وذلك من نحو 9173.4 مليون دينار �ف

ثالًثا - صافي الموجودات األجنبية على مستوى النشاط المحلي:

وتنــدرج ضمــن هــذه  ف  المقيمــ�ي غــ�ي  والأفــراد  الوحــدات  مــن  هــا  والماليــة وغ�ي المرصفيــة  الخارجــي  العالــم  مــع وحــدات  المحليــة  البنــوك  تتعامــل 

 ،) ف المقيمــ�ي لغــ�ي  ائتمــان  ومنــح  أجنبيــة  اســتثمارات  )حيــازة  الخــارج  ي 
�ف الماليــة  التوظيفــات  مجــال  ي 

�ف تجــري  ي 
الــ�ت العمليــات  جميــع  المعامــالت 

ي الحصــول عــل ودائــع القطــاع الخــاص غــ�ي المقيــم. ويمكــن 
ي تتمثــل �ف

ضافــة إل عمليــات التمويــل مــن العالــم الخارجــي )المــوارد الماليــة( والــ�ت بالإ

: التــالي أبــرز التطــورات بذلــك الشــأن، عــل النحــو  إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــل 

الموجــودات األجنبيــة:الموجــودات األجنبيــة: ارتفعــت أرصــدة إجمــالي الموجــودات الأجنبيــة للبنــوك المحليــة خــالل عــام 2019 بمــا قيمتــه 2876.4 مليــون دينــار ونســبته . 1
ي نهايــة عــام 2018. وتُشــّكل الموجــودات الأجنبيــة 

ف �ف ي نهايــة ذلــك العــام، مقارنــًة بنحــو 13803.4 ماليــ�ي
20.8% لتصــل إل 16679.8 مليــون دينــار �ف

ي نهايــة العــام الســابق. 
ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنحــو 20.7% �ف

نحــو 23.5% مــن إجمــالي الموجــودات �ف

ف دينــار بنهايــة عــام 2019 . 2 المطلوبــات األجنبيــة:المطلوبــات األجنبيــة: ارتفعــت أرصــدة إجمــالي المطلوبــات الأجنبيــة عــل البنــوك المحليــة لتصــل إل نحــو 8704.1 ماليــ�ي
ي نهايــة عــام 2018، أي بارتفــاع قيمتــه 2613.9 مليونـًـا ونســبته نحــو 42.9%. وتُشــّكل المطلوبــات الأجنبيــة نحــو %12.3 

مقابــل نحــو 6090.2 مليونـًـا �ف

ي نهايــة العــام الســابق. 
ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنحــو 9.2% �ف

مــن إجمــالي المطلوبــات �ف

ي . 3
صافــي الموجــودات األجنبيــة: صافــي الموجــودات األجنبيــة: بنــاًء عــل تطــورات بنــدي إجمــالي الموجــودات الأجنبيــة وإجمــالي المطلوبــات الأجنبيــة المذكــورة آنًفــا، ارتفــع رصيــد صــا�ف

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنهايــة العــام الســابق.
الموجــودات الأجنبيــة للبنــوك المحليــة بمــا يُعــادل 262.5 مليــون دينــار وبنســبة 3.4% �ف

رابًعا - الحسابات النظامية:

جانــب  عــل  والمطلوبــات، وهــي  الموجــودات  ي  جانــ�ب عــل  المتقابلــة(  بالحســابات  أحيانًــا  )وتســمى  انيــة  ف الم�ي خــارج  بنــود  هــي  النظاميــة  الحســابات 

ويمكــن  عمالئهــا،  مــن  الغــ�ي  لحســاب  أو  ذاتهــا  البنــوك  لحســاب  ســواًء  انيــة،  ف الم�ي تاريــخ  ي 
�ف متحققــة  غــ�ي  أي  عرضيــة،  أصــولً  تشــّكل  الموجــودات 

المطلوبــات  الحســابات عــل جانــب  التحــّول، ويقابــل هــذه  وط  إذا تحققــت �ش المســتقبل  ي 
تتحــول إل أصــول فعليــة �ف العرضيــة أن  لهــذه الأصــول 

لهــا. تحوُّ وط  �ش تحقــق  فــور  فعليــة  امــات  ف ال�ت إل  المســتقبل  ي 
�ف بدورهــا  تتحــّول  قــد  ي 

والــ�ت  ، الغــ�ي تجــاه  للبنــوك  عرضيــة  امــات  ف ال�ت

ي تُصنَّــف عــل اختــالف أنواعهــا ضمــن ثالثــة بنــود رئيســية 
وتتكــون الحســابات النظاميــة أساًســا مــن تســهيالت غــ�ي نقديــة تقدمهــا البنــوك المحليــة لعمالئهــا، والــ�ت

، وهــي العتمــادات المســتندية )أو مــا يُعــرَف بخطابــات العتمــاد(، والكفــالت المرصفيــة  انيــة للبنــوك المحليــة عــل مســتوى النشــاط المحــلي ف خــارج إجمــالي الم�ي

ــوك  ــدى البن ــة ل ــات الجــدول )28 – ب(، فقــد بلغــت قيمــة أرصــدة الحســابات النظامي ــا لبيان ــة. ووفًق ــولت المرصفي ــات الضمــان(، والقب ــرَف بخطاب ــا يُع )أو م

ف  ي نهايــة العــام الســابق، أي بارتفــاع قيمتــه 1304.8 ماليــ�ي
ي نهايــة عــام 2019 نحــو 18239.8 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 16935.0 مليــون دينــار �ف

المحليــة �ف

ي نهايــة عــام 2019 
انيــة للبنــوك المحليــة عــل مســتوى النشــاط المحــلي نحــو 25.7% �ف ف ونســبته 7.7%، وبلغــت نســبة أرصــدة تلــك الحســابات إل إجمــالي الم�ي

ي نهايــة عــام 2018.
مقابــل 25.5% �ف

جدول )28 - ب(

انية للبنوك المحلية عل مستوى النشاط المحلي )الحسابات النظامية(* ف إجمالي الم�ي

)مليون دينار ( 

البنـــود
ي نهاية العام )مليون دينار(

التغ�ي الأرصدة �ف

)%(القيمة20182019

16935.018239.81304.87.7حسابات نظامية:حسابات نظامية:

265.0265.00.00.0كفالت مرصفية

9.9-119.2-1198.11078.9اعتمادات مستندية

453.0493.540.58.9قبولت مرصفية

2323عـدد البنـوك

كات التابعة. * ل تشمل بيانات الفروع الخارجية وال�ش
المصدر: بنك الكويت المركزي.

خامًسا - التدفقات المالية:

ــة أو  ي إطــار عملياتهــا المحلي
ــة - ســواًء �ف ي البنــوك المحلي

ــة الناجمــة عــن حركــة الأمــوال �ف ي اتجــاه وقيمــة التدفقــات المالي
يمكــن مــن خــالل متابعــة التطــورات �ف

ي نهايــة عــام 2019، وتفســ�ي عالقــة التفاعــل فيمــا 
نهــا الجــدول )29( - معرفــة انعكاســاتها عــل الأوضــاع الماليــة لتلــك البنــوك �ف معامالتهــا مــع الخــارج، كمــا يبيِّ

: ي كٍل مــن العمليــات المحليــة والعمليــات الأجنبيــة للبنــوك المحليــة. وفيمــا يــلي نتنــاول أبــرز تلــك التطــورات عــل النحــو التــالي
ف حركــة الأمــوال �ف بــ�ي
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1- مصادر األموال من العمليات المحلية:

هــذه  قيمــة  وتُحَســب  الموجــودات.  عنــارص  ي 
�ف تراجــع  أي  و/أو  المطلوبــات  عنــارص  ي 

�ف زيــادة  أي  مــن  المحليــة  العمليــات  مــن  الأمــوال  مصــادر  ي 
تــأ�ت

ِّ عــن خالصــة التدفقــات الماليــة  ي المقارنــة، لتعــ�ب
�ت ي نهايــة فــ�ت

المصــادر بمقــدار التغــ�ي الــذي يطــرأ عــل أرصــدة عنــارص المطلوبــات والموجــودات �ف

ف المذكوريــن. وخــالل عــام 2019 توافــرت للبنــوك المحليــة مــوارد ماليــة إجماليــة مــن عملياتهــا المحليــة بلغــت قيمتهــا  ف التاريخــ�ي ة بــ�ي خــالل الفــ�ت

نحــو 3972.8 مليــون دينــار، مقارنــًة بنحــو 3952.0 مليونًــا خــالل العــام الســابق.

وجــاء الجانــب الأكــ�ب مــن هــذه المــوارد الماليــة المحليــة المحققــة خــالل عــام 2019 )مــا قيمتــه نحــو 2481.5 مليــون دينــار ونســبته 62.5% مــن 

ي مــن تلــك المــوارد )والبالــغ 1491.2 
ف جــاء البــا�ت ي حــ�ي

ي بعــض عنــارص المطلوبــات المحليــة، �ف
مجمــوع المــوارد الماليــة المحليــة( عــن طريــق الزيــادة �ف

ي بعــض عنــارص الموجــودات المحليــة.  
مليــون دينــار ونســبته 37.5% مــن مجمــوع المــوارد المحليــة( مــن خــالل النقــص �ف

2- استخدامات األموال في العمليات المحلية:

ي أرصــدة عنــارص 
ي أي تخفيــض يطــرأ عــل أرصــدة عنــارص المطلوبــات المحليــة و/أو أي زيــادة تحــدث �ف

ي العمليــات المحليــة �ف
تتمثَّــل مجــالت اســتخدامات الأمــوال �ف

ف المذكوريــن، وقــد اســتخدمت  ف التاريخــ�ي ة بــ�ي ، كتعبــ�ي عــن خالصــة التدفقــات الماليــة المحليــة خــالل الفــ�ت ف ف متتاليتــ�ي تــ�ي ف نهايــة ف�ت الموجــودات المحليــة بــ�ي

ي بلغــت قيمتهــا نحــو 
ــ�ت ــة وال ــارص الموجــودات المحلي ــادة بعــض عن ــة خــالل عــام 2019 لزي ــها المحلي قــة مــن عملياتـ ــة المحقَّ ــة المــوارد المالي البنــوك المحلي

ي بلغــت قيمتهــا نحــو 611.7 مليــون دينــار 
3098.6 مليــون دينــار )83.5% مــن مجمــوع الســتخدامات المحليــة(، وتخفيــض بعــض المطلوبــات المحليــة، والــ�ت

)16.5% مــن مجمــوع الســتخدامات المحليــة(. 

جدول )29(

ي البنوك المحلية خالل عامي 2018 و2019
خالصة حركة التدفقات المالية �ف

)مليون دينار(

البيــــــــان
20182019

النسبة للمجموع )%(قيمـة التـدفقالنسبة للمجموع )%(قيمـة التـدفق

أولً - العمليــات المحليــة:أولً - العمليــات المحليــة:

3952.0100.03972.8100.0مجموع مصادر الأموال:مجموع مصادر الأموال:. 1

ي المطلوبات:
ي المطلوبات:* من الزيادة �ف
2754.869.72481.562.5* من الزيادة �ف

  -  -1465.937.1ودائع القطاع الخاص 

754.919.0  -  -ودائع الحكومة

ف 553.414.0252.16.3حقوق المساهم�ي

387.39.8737.618.6ودائع البنوك المحلية

348.28.8737.018.6مطلوبات محلية أخرى

ي الموجودات:
ي الموجودات:* من النقص �ف
1197.230.31491.237.5* من النقص �ف

1197.230.31491.237.5مطالب عل الحكومة

3381.4100.03710.3100.0مجموع استخدامات الأموال:مجموع استخدامات الأموال:. 2

ي تخفيض المطلوبات:
ي تخفيض المطلوبات:* �ف
122.33.6611.716.5* �ف

611.716.5  -  -ودائع البنوك المحلية

  -  -122.33.6ودائع الحكومة

ي زيادة الموجودات:
ي زيادة الموجودات:* �ف
3259.196.43098.683.5* �ف

1464.543.31695.045.7مطالب عل القطاع الخاص

1160.934.3641.817.3مطالب عل البنك المركزي

583.917.3628.116.9ودائع لدى البنوك المحلية

49.81.5133.83.6موجودات محلية أخرى

  -262.4  -570.6فائض )+( أو عجز )-( الموارد عن الستخداماتفائض )+( أو عجز )-( الموارد عن الستخدامات

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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تابع / جدول )29(

ي البنوك المحلية خالل عامي 2018 و2019 
خالصة حركة التدفقات المالية �ف

)مليون دينار(

البيــــــــان
20182019

النسبة للمجموع )%(قيمـة التـدفقالنسبة للمجموع )%(قيمـة التـدفق

ثانياً – العمليــات الأجنبيــة:ثانياً – العمليــات الأجنبيــة: 

512.5100.02630.3100  مجموع مصادر الأموال:مجموع مصادر الأموال:. 1

ي المطلوبات:
ي المطلوبات:* من الزيادة �ف
494.396.42613.999.4* من الزيادة �ف

ف )البنوك( 263.151.3932.135.4ودائع غ�ي المقيم�ي

ف )غ�ي البنوك( 37.07.21303.149.5ودائع غ�ي المقيم�ي

194.237.9378.714.4مطلوبات أجنبية أخرى )بما فيها السندات(

ي الموجودات:
ي الموجودات:* من النقص �ف
18.33.616.30.6* من النقص �ف

  -  -  -  -ودائع البنوك المحلية لدى بنوك أجنبية

ف بالعملة الأجنبية    -  -  -  -تسهيالت ائتمانية لغ�ي المقيم�ي

ف بالدينار  18.33.716.30.6تسهيالت ائتمانية لغ�ي المقيم�ي

1083.1100.02892.7100.0 مجموع استخدامات الأموال: مجموع استخدامات الأموال:. 2

ي تخفيض المطلوبات:
ي تخفيض المطلوبات:* �ف
0.00.00.00.0* �ف

ف )غ�ي البنوك(   -  -  -  -ودائع غ�ي المقيم�ي

ف )البنوك(   -  -  -  -ودائع غ�ي المقيم�ي

  -  -  -  -مطلوبات أجنبية أخرى )بما فيها السندات(مطلوبات أجنبية أخرى )بما فيها السندات(

ي زيادة الموجودات:
ي زيادة الموجودات:* �ف
1083.1100.02892.7100.0* �ف

451.441.7327.111.3استثمارات أجنبية

214.019.82031.470.2ودائع البنوك المحلية لدى بنوك أجنبية

ف بالدينار  115.010.6484.916.8تسهيالت ائتمانية لغ�ي المقيم�ي

302.727.949.31.7موجودات أجنبية أخرىموجودات أجنبية أخرى

  -262.4-  -570.6-فائض)+( أو عجز )-( الموارد عن الستخداماتفائض)+( أو عجز )-( الموارد عن الستخدامات

المصدر: بنك الكويت المركزي.

3- فائض الموارد من العمليات المحلية:

ي العمليــات المحليــة لــدى البنــوك المحليــة خــالل عــام 2019 عــن فائــٍض صــاٍف بلغــت قيمتــه نحــو 262.4 مليــون دينــار 
أســفرت حركــة الأمــوال �ف

ي العمليــات المحليــة، والبالــغ مجموعهــا 
ي تلــك المــوارد المحليــة، وبلــغ مجموعهــا 3972.8 مليــون دينــار، بعــد تغطيــة اســتخدامات تلــك الأمــوال �ف

�ف

ي المــوارد الماليــة الناتجــة مــن العمليــات الأجنبيــة، وبمــا يُشــ�ي إل 
ي تغطيــة الفجــوة �ف

3710.3 مليــون دينــار، وقــد تــم اســتخدام هــذا الفائــض �ف

أن ثَمــة تدفًقــا مالًيــا صافًيــا قــد جــرى مــن الداخــل إل الخــارج بــذات قيمــة الفائــض )262.4 مليــون دينــار(. 

4- التدفقات المالية من العمليات األجنبية:

حققــت البنــوك المحليــة مــوارد ماليــة إجماليــة مــن عملياتهــا الأجنبيــة خــالل عــام 2019 بلغــت قيمتهــا مــا يعــادل 2630.3 مليــون دينــار، وجــاءت 

ي بعــض عنــارص المطلوبــات الأجنبيــة )والبالــغ نحــو 2613.9 مليــون دينــار ونســبته 99.4% مــن مجمــوع 
تلــك المــوارد المحققــة عــن طريــق الزيــادة �ف

ي بعــض عنــارص الموجــودات الأجنبيــة )والبالــغ نحــو 16.3 
ي مــن تلــك المــوارد مــن خــالل الخفــض �ف

ف جــاء البــا�ت ي حــ�ي
المــوارد الماليــة الأجنبيــة(، �ف

ي عملياتــه الأجنبيــة خــالل عــام 2019 
مليــون دينــار أو 0.6% مــن مجمــوع المــوارد الأجنبيــة(. وبلغــت قيمــة توظيفــات البنــوك المحليــة لالأمــوال �ف

ي زيــادة بعــض عنــارص الموجــودات الأجنبيــة )بمــا قيمتــه نحــو 2892.7 مليــون دينــار أو %100 
مــا يُعــادل 2892.7 مليــون دينــار، اســُتخِدَمت كلهــا �ف

ي المــوارد الماليــة مــن 
ي بلغــت قيمتــه مــا يعــادل 262.4 مليــون دينــار �ف

مــن مجمــوع الســتخدامات الماليــة الأجنبيــة(، ونتــج عــن ذلــك عجــز صــا�ف
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ــة  ــات المحلي ــن العملي ــم ع ــا والناج ــه آنًف ــار إلي ــة المش ــوارد المالي ي الم
ــض �ف ــتخدام الفائ ــالل اس ــن خ ــز م ــذا العج ــة ه ــم تغطي ــد ت ــة، وق ــادر الأجنبي المص

وبــذات القيمــة )262.4 مليــون دينــار(.

سادًسا - المؤشرات والنسب المالية: 

ــة عــام 2019 وتطــور أدائهــا خــالل العــام المذكــور، وذلــك مــن خــالل بعــض  ي نهاي
ــة �ف ــة للبنــوك المحلي ات الأوضــاع المالي يعــرض هــذا الجــزء بعــض مــؤ�ش

ــا  ــا يبّينه ــي 2018 و2019، كم ــن عام ــة كل م ي نهاي
ــة �ف ــوك المحلي ــرة عــن البن ــات المجّمعــة المتواف ــل البيان ــن تحلي ــة الُمســتخلصة م ات والنســب المالي المــؤ�ش

ــالي  : ــك عــل النحــو الت الجــدول )30(، وذل

1- معايير السيولة:

ــد، والأرصــدة  ــة )النق ــوك المحلي ــة للبن ــة الموجــودات النقدي ــس مــدى كفاي ــذي يقي ــار النقــدي، ال ــن المعي ــة كالًّ م ــ�ي المالي ــن المعاي ــة م تضــم هــذه المجموع

لــدى بنــك الكويــت المركــزي، والمقتنيــات مــن ســندات بنــك الكويــت المركــزي، والودائــع لــدى البنــوك المحليــة، والودائــع لــدى البنــوك الأجنبيــة، 

ف وودائــع البنــوك المحليــة والأجنبيــة، ومعيــار الســيولة، الــذي يقيــس  ف وغــ�ي المقيمــ�ي ي ســداد المطلوبــات مــن ودائــع المقيمــ�ي
يــداع( �ف وشــهادات الإ

ي 
ضافــة إل مقتنيــات البنــوك المحليــة مــن أدوات الديــن العــام، واســتثماراتها �ف ي تغطيهــا الموجــودات الســائلة )الموجــودات النقديــة، بالإ

النســبة الــ�ت

ــورة. ــع المذك ــن الودائ ــة( م ــة والأجنبي ــهم المحلي الأس

 ،2018 عــام  نهايــة  ي 
�ف  %31.8 بنحــو  مقارنــًة   2019 عــام  نهايــة  ي 

�ف  %30.2 نحــو  إل  ليصــل  النقــدي  المعيــار  تراجــع  إل  المتاحــة  البيانــات  وتُشــ�ي 

 2018 بلــغ متوســط عامــي  2018، وبهــذا  ي نهايــة عــام 
38.8% �ف 2019 مقارنــًة بنحــو  ي نهايــة عــام 

30.2% �ف وانخفــاض معيــار الســيولة إل نحــو 

ــيولة(. ــار الس ــدي، و34.5% لمعي ــار النق ــن )31.0% للمعي ــكال المعياري و2019 ل

2- معايير التوظيف المالي:

ف مــدى توظيــف ودائــع 
ّ ي تُبــ�ي

يُشــ�ي التحليــل إل اســتمرار نســب التوظيــف المــالي عنــد مســتويات مرتفعــة نســبًيا، حيــث وصلــت النســبة الأول، والــ�ت

 %100.0 بنحــو  مقارنــًة   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف  %106.7 نحــو  إل  القطــاع  ذلــك  لأنشــطة  الئتمانيــة  التســهيالت  تقديــم  مجــال  ي 

�ف الخــاص  القطــاع 

ف أمــور أخــرى،  ي تُظِهــر، مــن بــ�ي
ي نهايــة عــام 2018، وبمتوســط ســنوي لعامــي 2018 و2019 يبلــغ نحــو 103.3%. وارتفعــت النســبة الثانيــة الــ�ت

�ف

 %104.7 بنحــو  مقارنــًة   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف  %111.4 إل  لتصــل  المحــلي  الخــاص  القطــاع  تمويــل  ي 

�ف المحليــة  الخاصــة  الودائــع  توظيــف  مــدى 

ي توضــح مــدى مســاهمة ودائــع 
ي نهايــة عــام 2018، وبمتوســط ســنوي لعامــي 2018 و2019 يبلــغ نحــو 108.1%. وارتفعــت النســبة الثالثــة والــ�ت

�ف

عــام  نهايــة  ي 
�ف  %95.8 بنحــو  مقارنــًة   ،2019 عــام  نهايــة  ي 

�ف  %97.6 نحــو  إل  لتصــل  المحليــة،  التوظيفــات  ي 
�ف ف  المســاهم�ي وحقــوق  ف  المقيمــ�ي

2018، بمتوســط ســنوي لعامــي 2018 و2019 يبلــغ نحــو %96.7.  

3- معايير الربحية:

ــة العــام  ــة بنهاي ــة عــام 2019 مقارن ي نهاي
ف �ف ــح إل كٍل مــن متوســط الموجــودات، ومتوســط حقــوق المســاهم�ي ي الرب

يوضــح )الجــدول 30( تطــور نســبة صــا�ف

ــق للبنــوك المحليــة خــالل عــام 2019 نحــو 969.3 مليــون دينــار، مقارنــًة بنحــو 997.0 مليــون دينــار خــالل عــام  ي الربــح المحقَّ
الســابق، وبلــغ مجمــوع صــا�ف

ــق مــا نســبته نحــو 1.4% و10.3% إل كّل مــن متوســط الموجــودات، ومتوســط  ي الربــح الُمحقَّ
2018 ونحــو 847.6 مليــون دينــار خــالل عــام 2017. ويمثِّــل صــا�ف

ي عــام 2018.
ي عــام 2019 وذلــك مقابــل 1.5% و10.9% عــل التــوالي �ف

ف عــل التــوالي �ف حقــوق المســاهم�ي

4- معايير كفاية حقوق المساهمين:

11.2% و%13.1  النقديــة، نحــو  الموجــودات غــ�ي  التوظيفــات، وإجمــالي  الموجــودات، وإجمــالي  كٍل مــن إجمــالي  ف إل  المســاهم�ي بلغــت نســبة حقــوق 

كفايــة  نســب  متوســط  بلــغ  وبهــذا   ،2018 عــام  نهايــة  ي 
�ف و%20.2  و%16.2   %13.8 بنحــو  مقارنــًة   ،2019 عــام  نهايــة  ي 

�ف التــوالي  عــل  و%15.0 

و%17.6  التوظيفــات  إجمــالي  إل  و%14.7  الموجــودات،  إجمــالي  إل   %12.5 نحــو  و2019   2018 عامــي  خــالل  الذكــر  الســالفة  ف  المســاهم�ي حقــوق 

.)Consolidated( وليست حسب البيانات المدمجة )Aggregated( ات والنسب المالية حسب البيانات المجّمعة للبنوك المحلية )3( المؤ�ش

3
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المحليــة  النقديــة  وغــ�ي  الماليــة  الســتثمارات  وبعــض   ، ف المقيمــ�ي وغــ�ي  ف  للمقيمــ�ي الئتمانيــة  التســهيالت  ي 
�ف )الُمتمثلــة  النقديــة  غــ�ي  الموجــودات  إل 

والأجنبيــة(.

جدول )30(

ات والنسب المالية للبنوك المحلية )%( بعض المؤ�ش

المتوسط20182019البيـــــــان

أول - معاي�ي السيولة:أول - معاي�ي السيولة:

31.830.231.0)1( المعيار النقدي

38.830.234.5)2( معيار السيولة

ثانًيا - معاي�ي التوظيف:ثانًيا - معاي�ي التوظيف:

100106.7103.3)1( التسهيالت الئتمانية إل ودائع القطاع الخاص

104.9111.4108.1)2( المطالب عل القطاع الخاص إل ودائع القطاع الخاص

ف ف وحقوق المساهم�ي 95.897.696.7)3( التوظيفات المحلية إل ودائع المقيم�ي

ثالًثا - معاي�ي الربحية:ثالًثا - معاي�ي الربحية:

ي الربح إل متوسط الموجودات
1.51.41.4)1( صا�ف

ف ي الربح إل متوسط حقوق المساهم�ي
10.910.310.6)2( صا�ف

: ف :رابًعا - معاي�ي كفاية حقوق المساهم�ي ف رابًعا - معاي�ي كفاية حقوق المساهم�ي

ف إل إجمالي الموجودات 13.811.212.5)1( حقوق المساهم�ي

ف إل إجمالي التوظيفات 16.213.114.7)2( حقوق المساهم�ي

ف إل الموجودات غ�ي النقدية 20.215.017.6)3( حقوق المساهم�ي

خامًسا - معيار كفاية رأس المال:خامًسا - معيار كفاية رأس المال:

18.318.518.4)1( معدل كفاية رأس المال )البنوك المحلية(*

)*( معدل كفاية رأس المال لعام 2015 و2016 وفًقا لبازل )3(.

المصدر: بنك الكويت المركزي.

5- معيار كفاية رأس المال »المالءة«:

عــة المتوافــرة عــن البنــوك الكويتيــة عــل أن معــدل كفايــة رأس المــال لـــدى كل بنــك يفــوق -وبصــورة واضحــة- الحــد  يُســتدل مــن البيانــات المجمَّ

ي هــذا الصــدد، 
الأد�ف المطلــوب بموجــب تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي والــذي بــدوره أعــل مــن الحــد الأد�ف المطلــوب وفًقــا للمعايــ�ي الدوليــة. و�ف

ي إطــار تطبيــق حزمــة إصالحــات بــازل )3(، أصــدر مجلــس إدارة بنــك الكويــت المركــزي قــراًرا بشــأن تطبيــق معيــار كفايــة رأس المــال بــازل )3( 
و�ف

: ي
الآ�ت النحــو  عــل  مراحــل  عــل  تطبيقهــا  مــع   ،%13 الأد�ف  حدهــا  إجماليــة  نســبة  بتحديــد 

بداية عام 2014 نسبة %12. 	

بداية عام 2015 نسبة %12.5. 	

بداية عام 2016 نسبة %13. 	

ي نهايــة 
ي نهايــة ديســم�ب 2019 مقابــل نســبة قدرهــا 18.3% �ف

وقــد بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال لــدى البنــوك الكويتيــة وفًقــا لتعليمــات بــازل )3( نحــو 18.5% �ف

ديســم�ب 2018.

عة لشركات االستثمار المحلية الميزانية المجمَّ

ي نهايــة العــام 
كــة �ف ي نهايــة عــام 2019، مقارنــًة بعــدد 59 �ش

كــة �ف كات الســتثمار المحليــة المســّجلة لــدى بنــك الكويــت المركــزي ليبلــغ 55 �ش انخفــض عــدد �ش

يعــة  كــة اســتثمار تعمــل وفــق أحــكام ال�ش كــة اســتثمار تقليديــة، و31 �ش ي نهايــة عــام 2019 مــن 24 �ش
كات الســتثمار المحليــة كمــا �ف الســابق. ويتكــون قطــاع �ش

ايــر 2010 بشــأن "إنشــاء هيئــة أســواق المال وتنظيم نشــاط الأوراق  ي 21 ف�ب
ي هــذا الصــــدد وبموجــب القانـــــون رقــم )7( لســنة 2010 الصــادر �ف

سالميــــــة، و�ف الإ
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كات الســتثمار  كات التمويــل، فقــد انتقلــت الرقابــة عــل �ش الماليــة" والقــرار الــوزاري رقــم )38( لســنة 2011 بشــأن تنظيــم رقابــة بنــك الكويــت المركــزي عــل �ش

كات  ي بالنســبة ل�ش وصناديــق الســتثمار مــن بنــك الكويــت المركــزي إل هيئــة أســواق المــال اعتبــاًرا مــن 13 ســبتم�ب 2011، واقتــرص دور بنــك الكويــت المركــزي الرقــا�ب

ي تعمــل وفــق أحــكام 
كات الــ�ت كات الســتثمار المحليــة )التقليديــة والــ�ش الســتثمار عــل الرقابــة عــل نشــاط التمويــل الــذي تزاولــه، ولقــد بلــغ إجمــالي موجــودات �ش

اجــع قيمتــه 394.5  ي نهايــة عــام 2019 مــا قيمتــه نحــو 6258.6 مليــون دينــار مقارنــًة بنحــو 6653.0 مليــون دينــار بنهايــة عــام 2018 ب�ت
ســالمية( �ف يعــة الإ ال�ش

مليــون دينــار ونســبته 5.9% )جــدول 32(.

جدول )31(

تطور هيكل الجهاز المالي

ة الف�ت
كات الستثمار عدد �ش

كات الرصافة عدد �ش
المجموعإسالميةتقليدية

201538478540

201634447841

201729396842

201825345942

201924315541

المصدر: بنك الكويت المركزي.

جدول )32(

كات الستثمار المحلية*  عة ل�ش انية المجمَّ ف الم�ي

)مليون دينار(

البنــــــــــود
ي نهاية العام

التغ�ي الأرصدة �ف

)%(القيمة20182019

الموجوداتالموجودات

كات الستثمار المحلية كات الستثمار المحليةنقد وأرصدة لدى البنوك و�ش 7.0-29.6-423.9394.4نقد وأرصدة لدى البنوك و�ش

1.0-6.7-644.5637.7تمويل العمالء وتشمل: تمويل العمالء وتشمل: 

كات تقليدية( ف )�ش 6.9-23.0-335.2312.2   القروض والسلفيات للمقيم�ي

309.3325.516.35.3   تمويل العمالء

3.7-80.6-2195.52114.9الستثمارات المحليةالستثمارات المحلية

3.4-58.9-1718.21659.3   الستثمارات المالية

4.5-21.7-477.3455.7   الستثمارات غ�ي المالية

11.5-262.6-2276.22013.6الموجودات الأجنبيةالموجودات الأجنبية

1.3-14.9-1112.91098.0الموجودات الأخرىالموجودات الأخرى

5.9-394.5-6653.06258.6الموجودات = المطلوباتالموجودات = المطلوبات

المطلوباتالمطلوبات

3018.73073.554.81.8رأس المال والحتياطي

ف 2.7-41.3-1540.61499.3التمويل من المقيم�ي

67.367.30.00.0السندات وصكوك التمويل

44.5-356.2-800.0443.8المطلوبات الأجنبية

4.2-51.8-1226.41174.6مطلوبات أخرى

كات كاتعدد ال�ش  4-6662عدد ال�ش

كات التابعة. * تشمل بيانات ال�ش
 المصدر: بنك الكويت المركزي.



52

الســتثمار  كات  و�ش التقليديــة  الســتثمار  كات  �ش ي 
مجموعــ�ت أدنــاه  العــرض  يتنــاول  المحليــة،  الســتثمار  كات  �ش أداء  مالمــح  أبــرز  عــل  وللوقــوف 

 : ســالمية كالً عــل ِحــدة خــالل عامــي 2018 و2019، وذلــك عــل النحــو التــالي يعــة الإ ي تعمــل وفًقــا لأحــكام ال�ش
الــ�ت

أواًل - شركات االستثمار التقليدية:

كــة(  �ش  27( كات  الــ�ش لتلــك  عــة  المجمَّ انيــة  ف الم�ي إجمــالي  أن  إل  التقليديــة  الســتثمار  كات  �ش عــن   )33 )الجــدول  المتوفــرة  الماليــة  البيانــات  تُشــ�ي 

9.7% عــن  289.7 مليــون دينــار ونســبته  بذلــك تراجًعــا بلغــت قيمتــه  2019، مســجالً  ي نهايــة عــام 
2707.0 مليــون دينــار �ف قــد وصــل إل نحــو 

اجــع محصلــة تطــورات عنــارص الموجــودات والمطلوبــات لمجمــوع تلــك  ي نهايــة العــام الســابق. ويعكــس هــذا ال�ت
مســتواه البالــغ 2996.7 مليونًــا �ف

: ي نهايــة عــام 2019 بالمقارنــة مــع نهايــة عــام 2018 عــل النحــو التــالي
كات، ففــي جانــب الموجــودات، يمكــن تنــاول أبــرز هــذه التطــورات �ف الــ�ش

ي نهايــة عــام 2019 . 1
انخفــاض أرصــدة الموجــودات الأجنبيــة بمــا يعــادل 196.6 مليــون دينــار وبمــا نســبته 16.0% ليصــل إل نحــو 1029.3 مليــون دينــار �ف

مقارنــًة بالعــام الســابق.

ي نهايــة عــام 2018 إل . 2
انخفــاض أرصــدة الســتثمارات المحليــة بمــا قيمتــه 28.8 مليــون دينــار ونســبته 2.9%، وذلــك مــن نحــو 998.2 مليــون دينــار �ف

ي نهايــة عــام 2019. وجــاء النخفــاض المشــار إليــه نتيجــة انخفــاض كل مــن أرصــدة الســتثمارات الماليــة بنحــو 27.0 مليــون دينــار 
نحــو 969.4 مليونـًـا �ف

أو بنســبة 3.1%، وأرصــدة الســتثمارات غــ�ي الماليــة بنحــو 1.9 مليــون دينــار أو بنســبة %1.3. 

ي نهايــة عــام . 3
ف بنحــو 23.0 مليــون دينــار ونســبته 6.9% لتصــل إل نحــو 312.2 مليــون دينــار �ف مــة للمقيمــ�ي انخفــاض أرصــدة القــروض والســلفيات المقدَّ

ي نهايــة العــام الســابق. 
2019 مقابــل نحــو 335.2 مليونًــا �ف

: ي جانب المطلوبات، فيمكن إبراز أهم التطورات الحاصلة فيه بنهاية عام 2019 وبالمقارنة بنهاية عام 2018 وذلك عل النحو التالي
أما �ف

ي نهايــة عــام 2018 إل نحــو 1565.0 . 1
ارتفــاع رأس المــال والحتياطــي بمــا قيمتــه 2.1 مليــون دينــار ونســبته 0.1%، وذلــك مــن نحــو 1562.9 مليــون دينــار �ف

ي نهايــة عــام 2019. 
مليونـًـا �ف

ي نهايــة عــام 2018 إل نحــو . 2
تراجــع أرصــدة المطلوبــات الأجنبيــة بمــا يعــادل 193.1 مليــون دينــار وبنســبة 60.8%، وذلــك مــن نحــو 317.6 مليــون دينــار �ف

ي نهايــة عــام 2019. 
124.5 مليونـًـا �ف

ف بنهايــة عــام 2019 بنحــو 72.1 مليــون دينــار وبنســبة 12.1% مقارنــًة بنهايــة العــام الســابق، وذلــك مــن نحــو . 3 ي أرصــدة التمويــل مــن المقيمــ�ي
النخفــاض �ف

596.3 مليــون دينــار إل نحــو 524.2 مليونـًـا. 

جدول )33(

كات الستثمار التقليدية* عة ل�ش انية المجمَّ ف الم�ي

)مليون دينار(

البنــــــــــود
ي نهاية العام

التغ�ي الأرصدة �ف

)%(القيمة20182019

الموجوداتالموجودات

كات الستثمار المحلية 9.7-21.0-216.1195.1نقد وأرصدة لدى البنوك و�ش

كات تقليدية( ف )�ش 6.9-23.0-335.2312.2القروض والسلفيات للمقيم�ي

2.9-28.8-998.2969.4الستثمارات المحلية، وتشمل:

3.1-27.0-858.3831.4   الستثمارات المالية

1.3-1.9-139.9138.0   الستثمارات غ�ي المالية

16.0-196.6-1225.91029.3الموجودات الأجنبيةالموجودات الأجنبية

9.1-20.2-221.3201.1الموجودات الأخرىالموجودات الأخرى

9.7-289.7-2996.72707.0الموجودات = المطلوباتالموجودات = المطلوبات

المطلوباتالمطلوبات

1562.91565.02.10.1رأس المال والحتياطي

ف 12.1-72.1-596.3524.2التمويل من المقيم�ي

67.367.30.00.0السندات وصكوك التمويل

60.8-193.1-317.6124.5المطلوبات الأجنبية

5.9-26.6-452.6426.0مطلوبات أخرى

كات كاتعدد ال�ش 2-2927عدد ال�ش

كات التابعة. * تشمل بيانات ال�ش
   المصدر: بنك الكويت المركزي.
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ثانًيا - شركات االستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية:

ســالمية لعامــي  يعــة الإ كــة اســتثمار تعمــل وفًقــا لأحــكام ال�ش ي هــذا الجــزء عــل بيانــات الوضــع المــالي المجّمــع لعــدد )37( �ش
يعتمــد العــرض �ف

ف  ي نهايــة عــام 2019 وتتوافــر بياناتهــا المقارنــة للعامــ�ي
ي كانــت قائمــة ومســجلة لــدى بنــك الكويــت المركــزي �ف

كات الــ�ت 2018 و2019، وهــي الــ�ش

ــا. ــار إليهم المش

ف دينــار ونســبته %2.9  ي نهايــة عــام 2019 بمــا قيمتــه نحــو 104.8 ماليــ�ي
انيــة المجّمعــة �ف ف وتُشــ�ي البيانــات الماليــة المتوافــرة )الجــدول 34( إل تراجــع إجمــالي الم�ي

ــا بنهايــة العــام الســابق، وفيمــا يــلي عــرض لأهــم  مقارنــًة بالعــام الســابق، ليصــل ذلــك الإجمــالي إل نحــو 3551.6 مليــون دينــار مقابــل نحــو 3656.4 مليونً

: ي جانــب الموجــودات وذلــك عــل النحــو التــالي
انيــة المجمعــة المذكــورة �ف ف ي شــهدتها عنــارص الم�ي

التطــورات الــ�ت

ي نهايــة عــام 2019 بمــا قيمتــه نحــو 51.8 مليــون دينــار ونســبته 4.3% ليصــل إل نحــو 1145.5 مليــون دينــار مقارنــًة . 1
انخفــاض بنــد الســتثمارات المحليــة �ف

ي نهايــة عــام 2018. 
بنحــو 1197.3 مليونـًـا �ف

ي . 2
ي نهايــة عــام 2019 بمــا قيمتــه نحــو 16.3 مليــون دينــار ونســبته 5.3% لتصــل إل نحــو 325.5 مليــون دينــار �ف

ارتفــاع أرصــدة عمليــات تمويــل العمــالء �ف

ي نهايــة عــام 2018. 
ف �ف نهايــة عــام 2019 مقابــل نحــو 309.3 ماليــ�ي

انخفــاض قيمــة الموجــودات الأجنبيــة )وتتكــون مــن أصــول ماليــة وغــ�ي ماليــة أجنبيــة( بمــا مقــداره 66.0 مليــون دينــار ونســبته 6.3%، وذلــك مــن نحــو . 3

ي نهايــة عــام 2019. 
ي نهايــة عــام 2018 إل نحــو 984.3 مليــون دينــار �ف

1050.4 مليــون دينــار �ف

: ي
شارة إل أهم التطورات الحاصلة فيه بنهاية عام 2019 وبالمقارنة بنهاية عام 2018 عل النحو الآ�ت ي جانب المطلوبات، فيمكن الإ

أما �ف

ي نهايــة عــام 2019 مقابــل نحــو . 1
انخفــاض المطلوبــات الأجنبيــة بنحــو 163.1 مليــون دينــار أو بنســبة 33.8% لتبلــغ مــا قيمتــه نحــو 319.3 مليــون دينــار �ف

ي نهايــة عــام 2018. 
482.4 مليونـًـا �ف

ي والمــالي المحــلي بنحــو 30.8 مليــون دينــار أو بنســبة 3.3% ليبلــغ نحــو 975.2 مليــون دينــار بنهايــة . 2
ارتفــاع عمليــات التمويــل مــن خــالل القطــاع المــرص�ف

عــام 2019 مقابــل نحــو 944.3 مليونـًـا بنهايــة عــام 2018. 

ي نهايــة عــام 2019 . 3
ف )رأس المــال والحتياطــي( بمــا قيمتــه 52.8 مليــون دينــار أو 3.6% لتصــل إل نحــو 1508.5 مليــون دينــار �ف ي حقــوق المســاهم�ي

ارتفــاع �ف

ي نهاية عــام 2018. 
مقارنــًة بنحــو 1455.8 مليــون �ف

جدول )34(

سالمية* يعة الإ ي تعمل وفق أحكام ال�ش
كات الستثمار ال�ت عة ل�ش انية المجمَّ ف الم�ي

)مليون دينار(

البنــــــــــود
ي نهاية العام

التغ�ي الأرصدة �ف

)%(القيمة20182019

الموجوداتالموجودات 

كات الستثمار المحلية 4.1-8.5-207.8199.3نقد وأرصدة لدى البنوك و�ش

309.3325.516.35.3تمويل العمالء

4.3-51.8-1197.31145.5الستثمارات المحلية، وتشمل:الستثمارات المحلية، وتشمل:

3.7-31.9-859.9827.9   الستثمارات المالية

5.9-19.8-337.4317.6   الستثمارات غ�ي المالية

6.3-66.0-1050.4984.3الموجودات الأجنبيةالموجودات الأجنبية

891.7896.95.30.6الموجودات الأخرىالموجودات الأخرى

2.9-104.8-3656.43551.6الموجودات = المطلوباتالموجودات = المطلوبات

المطلوباتالمطلوبات 

1455.81508.552.83.6رأس المال والحتياطي

) ف )القطاع المالي 944.3975.230.83.3التمويل من المقيم�ي

33.8-163.1-482.4319.3المطلوبات الأجنبية

3.3-25.3-773.9748.6مطلوبات أخرى

كات كاتعدد ال�ش  2-3735عدد ال�ش

كات التابعة.  * تشمل بيانات ال�ش
المصدر: بنك الكويت المركزي.
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ثالًثا - الحسابات النظامية لشركات االستثمار المحلية:

ي مجــال تقديــم عديــد مــن الخدمــات الماليــة 
كات الســتثمار المحليــة �ف انيــة( إل جانــب مهــم مــن نشــاط �ش ف تُشــ�ي أرصــدة الحســابات النظاميــة )بنــود خــارج الم�ي

كات الســتثمار المحليــة المســجلة لــدى بنــك الكويــت  ف عــل حــدٍّ ســواء )جــدول 35(. وقــد بلغــت هــذه الأرصــدة لــدى �ش ف وغــ�ي المقيمــ�ي إل العمــالء المقيمــ�ي

ف  ي نهايــة عــام 2019 مــا قيمتــه 22346.5 مليــون دينــار )منهــا 19805.2 ماليــ�ي
كــة إســالمية( كمــا �ف كــة تقليديــة و35 �ش كــة )29 �ش المركــزي وعددهــا 64 �ش

ســالمية( مســجلًة بذلــك ارتفاًعــا  يعــة الإ ي تعمــل وفــق أحــكام ال�ش
كات الســتثمار الــ�ت كات الســتثمار التقليديــة، و2541.3 مليونًــا أو 11.4% لــ�ش أو 88.6% لــ�ش

ي نهايــة عــام 2018 )منهــا 17998.7 مليــون 
كــة مســجلة �ف بنحــو 1719.4 مليــون دينــار وبنســبة 8.3% عــن مســتواها البالــغ 20627.1 مليــون دينــار لعــدد 64 �ش

ســالمية  يعــة الإ ي تعمــل وفــق أحــكام ال�ش
كات الســتثمار الــ�ت كــة، و2628.5 مليونـًـا أو 12.7% لــ�ش كات الســتثمار التقليديــة وعددهــا 27 �ش دينــار أو 87.3% لــ�ش

كــة(.  وعددهــا 37 �ش

جدول )35(

كات الستثمار المحلية* الحسابات النظامية ل�ش

)القيم بالمليون دينار(

البيــــان
ي نهاية العام

التغ�ي الأرصدة �ف

)%(القيمة20182019

20627.122346.51719.48.3الحسابات النظامية:الحسابات النظامية:

كات الستثمار التقليدية 17998.719805.21806.610.0   �ش

سالمية كات الستثمار الإ 3.3-87.1-2628.52541.3   �ش

16913.818040.31126.56.7محافظ الستثمار

1778.52102.2323.618.2صناديق الستثمار

1495.21752.3257.117.2صناديق مدارة أجنبية

425.3444.819.54.6أصول مدارة بصفة أمانة

51.5-7.3-14.36.9التعهدات / الكفالت / الضمانات

كات الستثمار كات الستثمارعدد �ش 64640عدد �ش

كات الستثمار التقليدية ** 27292   �ش

سالمية** كات الستثمار الإ  2-3735   �ش

كات التابعة. * تشمل بيانات ال�ش
كة تمويل إسالمي. كة تمويل تقليدي والأخرى �ش ي تمويل تخضعان لرقابة بنك الكويت المركزي أحدهما �ش

ك�ت ** وهناك أيًضا �ش
المصدر: بنك الكويت المركزي.

عة لشركات الصرافة المحلية الميزانية المجمَّ

عــام  نهايــة  ي 
�ف كــة(  )40 �ش لرقابتــه  وتخضــع  المركــزي  الكويــت  بنــك  لــدى  لة  المســجَّ المحليــة  الرصافــة  كات  لمجمــوع �ش المتوافــرة  البيانــات  تُشــ�ي 

 27.0 ي نهايــة ذلــك العــام، بارتفــاع قيمتــه 
228.0 مليــون دينــار �ف كات قــد بلــغ  عــة لتلــك الــ�ش انيــة المجمَّ ف 36( إل أن إجمــالي الم�ي 2019 )جــدول 

كل  ي 
�ف تطــورات  لعــدة  كانعــكاس  الرتفــاع  هــذا  وجــاء  الســابق.  العــام  نهايــة  ي 

�ف مليونًــا   201.0 البالــغ  مســتواه  عــن   %13.4 ونســبته  دينــار  مليــون 

: ي يُمكــن تناولهــا عــل النحــو التــالي
ي الموجــودات والمطلوبــات، والــ�ت مــن جانــ�ب

أواًل - الموجودات:

ــة عــام . 1 ي نهاي
ــار �ف ــون دين ــار وبنســبة 58.2% لتصــل إل نحــو 91.5 ملي ــون دين كات الرصافــة بنحــو 33.6 ملي ــة لــ�ش ارتفعــت أرصــدة الموجــودات الأجنبي

ــام 2018. ــة ع ي نهاي
ــا �ف ــًة بنحــو 57.8 مليونً 2019 مقارن

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة . 2
كات الرصافــة بنحــو 287.9 ألــف دينــار لتصــل إل نحــو 1.9 مليــون دينــار �ف ارتفعــت قيمــة الســتثمارات الماليــة والعقاريــة لــ�ش

ي نهايــة عــام 2018.
بنحــو 1.6 مليونـًـا �ف

ي نهايــة عــام . 3
كات الرصافــة عــل المؤسســات الماليــة بنحــو 26.4 مليــون دينــار وبنســبة 38.2% لتصــل إل نحــو 42.7 مليــون دينــار �ف انخفضــت مطالــب �ش

ي نهايــة العــام الســابق.
2019 مقابــل نحــو 69.0 مليونـًـا �ف

ي نهايــة . 4
ي صــورة أرصــدة النقــد والموجــودات النقديــة بنحــو 6.7 مليــون دينــار وبنســبة 21.3% )مــن نحــو 31.3 مليــون دينــار �ف

ارتفعــت الموجــودات الســائلة �ف

ي نهايــة عــام 2019(. 
عــام 2018 إل نحــو 38.0 مليونـًـا �ف



ثانًيا - المطلوبات:

ي 
�ف دينــار  مليــون   11.2 نحــو  )مــن   %66.8 وبنســبة  دينــار  مليــون   7.5 بنحــو  المحليــة  الرصافــة  كات  �ش عــل  الماليــة  المؤسســات  مطالــب  ارتفعــت 

 .)2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف مليونًــا   18.7 نحــو  إل   2018 عــام  نهايــة 

ي نهايــة عــام 2018 إل نحــو 139.4 
ة( بنحــو 7.0 مليــون دينــار وبنســبة 5.3% )مــن نحــو 132.4 مليــون دينــار �ف كاء )المتضمنــة لنتائــج الفــ�ت ارتفــاع حقــوق الــ�ش

ي نهايــة عــام 2019(.
مليونـًـا �ف

ي نهاية عام 2019(. 
ي عام 2018 إل نحو 60.4 مليونًا �ف

ارتفاع المطلوبات الأخرى بنحو 5.1 مليون دينار وبنسبة 9.1% )من نحو 55.3 مليون دينار �ف

ي عــام 2018 إل نحــو 2.3 
ارتفــاع المطلوبــات الأجنبيــة بشــكل ملحــوظ بنحــو 1.9 مليــون دينــار وبنســبة 460.5% )مــن نحــو 0.4 مليــون دينــار �ف

.)2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف مليونًــا 

جدول )36(

كات الرصافة المحلية انية المجمعة ل�ش ف الم�ي

)القيمة بالألف دينار(

البنــــــــــود
ي نهاية العام 

 التغ�ي الأرصدة �ف

%قيمة20182019

الموجوداتالموجودات

31320.238005.66685.421.3نقد وموجودات نقدية

38.2-26364.6-69060.142695.5مطالب عل مؤسسات مالية 

3926.97686.33759.495.7إجمالي الذمم المدينة

1579.71867.6287.918.2استثمارات مالية وعقارية

21154.726619.45464.725.8موجودات ثابتة

57829.891468.333638.558.2موجودات أجنبية

16168.019691.43523.421.8الموجودات الأخرى

201039.4228034.126994.713.4الموجودات = المطلوباتالموجودات = المطلوبات

المطلوباتالمطلوبات 

ة كاء ونتائج الف�ت 132363.5139374.87011.35.3حقوق ال�ش

11196.918673.47476.566.8مطلوبات لمؤسسات مالية 

1684.17271.85587.7331.8أجمالي الذمم الدائنة

404.02264.61860.6460.5مطلوبات أجنبية

55390.660449.35058.79.1مطلوبات أخرى

13.9-302.9-2177.31874.4حسابات نظاميةحسابات نظامية

ي الربح(
ة )صا�ف 2.3-414.6-18379.217964.6نتائج الف�ت

كات كاتعدد ال�ش  1-4140عدد ال�ش

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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ثالًثا - نسب السيولة والربحية والمالءة:

الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  مــع  كات  الــ�ش لهــذه  الدائــن  الوضــع  ي 
صــا�ف أنَّ  عــل  المحليــة  الرصافــة  كات  �ش عــن  المتوافــرة  البيانــات  مــن  يُســتَدل 

انخفاًضــا نســبته  2019 )مســجالً  نهايــة عــام  ي 
�ف 24.0 مليونــاً  2018 إل نحــو  نهايــة عــام  ي 

57.9 مليــون دينــار �ف انخفــض مــن نحــو  المحليــة قــد 

المحليــة.  الرصافــة  كات  �ش صالــح  ي 
�ف بقائــه  مــع   ،)%58.5

نحــو  قيمتهــا  بلغــت  ســيولة  كات  الــ�ش لتلــك  يتوافــر   ،2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف المحليــة  الرصافــة  كات  �ش لــدى  الســيولة  وضــع  ي 

بصــا�ف يتعلــق  وفيمــا 

عــل  الرصافــة  كات  لــ�ش مطالــب  ي 
وصــا�ف  ،)%25.1 ونســبتها  دينــار  مليــون   38.0 )بنحــو  نقديــة  وموجــودات  نقــد  ف  بــ�ي موزعــة  دينــار،  مليــون   151.2

الرصافــة  كات  لــ�ش الربحيــة  نســب  74.9%(، وشــهدت جميــع  دينــار ونســبتها  مليــون   113.2 )بنحــو  والأجنبيــة  المحليــة  الماليــة  والمؤسســات  البنــوك 

عــام  ي 
�ف دينــار  مليــون   18.0 نحــو  إل  ليصــل   %2.3 وبنســبة  دينــار  مليــون   0.4 بنحــو  الربــح  ي 

صــا�ف لنخفــاض  نتيجــًة  وذلــك  انخفاًضــا،  المحليــة 

مقابــل   2019 عــام  ي 
�ف  %12.9 نحــو  إل  كاء  الــ�ش حقــوق  إل  الربــح  ي 

صــا�ف نســبة  وانخفضــت   ،2018 عــام  ي 
�ف مليونًــا   18.4 نحــو  مقابــل   2019

ي 
�ف  %9.1 نحــو  مقابــل   2019 عــام  ي 

�ف  %7.9 نحــو  إل  لتصــل  الموجــودات  إجمــالي  إل  العائــد  نســبة  وانخفضــت   ،2018 عــام  ي 
�ف  %13.9 نحــو 

ي نهايــة عــام 
61.1% �ف 2018 إل نحــو  ي نهايــة عــام 

65.8% �ف كاء إل إجمــالي الموجــودات مــن نحــو  الــ�ش العــام الســابق. وانخفضــت نســبة حقــوق 

 %65.1 نحــو  مــن  النظاميــة  الحســابات  ي 
�ف المتمثلــة  العرضيــة  امــات  ف والل�ت الموجــودات  إجمــالي  إل  كاء  الــ�ش حقــوق  نســبة  انخفضــت  كمــا   .2019

.2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف  %60.6 نحــو  إل   2018 عــام  نهايــة  ي 

�ف
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الماليـة العامـة
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مليون دينار

 

الماليـة العامـة

دارات  يتنــاول هــذا الجــزء مــن التقريــر القتصــادي تطــورات الماليــة العامــة لدولــة الكويــت مــن خــالل اســتعراض تطــورات الحســاب الختامــي لموازنــة الــوزارات والإ

ــة  ــنة المالي ــة للس دارات الحكومي ــوزارات والإ ــة لل ــة العام ــات للموازن ــادات المرصوف ــرادات واعتم ي ــرات الإ ــب تقدي ــة 2019/18، إل جان ــنة المالي ــة للس الحكومي

ة )أبريــل - ديســم�ب 2019( مــن الســنة الماليــة 2020/19. 2020/19، وكذلــك العمليــات الماليــة الحكوميــة ضمــن الموازنــة العامــة خــالل الفــ�ت

أواًل - الحسا	 الختامي للسنة المالية 2019/18:

1- اإليرادات العامة

لــة ضمــن الموازنــة العامــة للســنة الماليــة المذكــورة قــد  يــرادات العامــة الفعليــة المحصَّ تشــ�ي بيانــات الحســاب الختامــي للســنة الماليــة 2019/18 إل أن إجمــالي الإ

بلــغ نحــو 20558.6 مليــون دينــار مقارنــًة بنحــو 15999.6 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة، مســجالً بذلــك ارتفاًعــا قيمتــه نحــو 4559.0 مليــون دينــار 

يــرادات النفطيــة الفعليــة المحّصلــة بمــا قيمتــه نحــو 4146.2 مليــون  ي الجانــب الرئيــ�ي منــه ارتفــاع كل مــن الإ
ونســبته 28.5%. وجــاء ذلــك الرتفــاع ليعكــس �ف

يــرادات  ي الســنة الماليــة 2019/18 مقارنــًة بنحــو 14282.2 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة، والإ
دينــار ونســبته 29% لتصــل إل نحــو 18428.4 مليونًــا �ف

غــ�ي النفطيــة المحصلــة بمــا قيمتــه 412.8 مليــون دينــار ونســبته 24.0% )جــدول 37(.

يــرادات النفطيــة مدفوًعــا بتحســن متوســط ســعر برميــل نفــط خــام الكويــت التصديــري الــذي شــهد ارتفاًعــا خــالل الســنة الماليــة 2019/18  وقــد جــاء ارتفــاع الإ

ميــل مقابــل نحــو 54.53 دولًرا للســنة الماليــة السابقـــــة. أمــا متوســط إنـــــتاج الـنفـــــط  بنحــو 13.95 دولًرا وبنســبة 26.0% ليصــل إل نحــو 68.48 دولًرا لل�ب

الخــــام لــدولــــة الكــــويت خــالل الســنة الماليــة 2019/18 فقــد بلــغ نحــو 2.739 مليــون برميــل يومًيــا مقابــل نحــو 2.703 مليــون برميــل يومًيــا للســنة الماليــة 

الســابقة بارتفــاع مقــداره 36 ألــف برميــل يومًيــا.

جدول )37(

يرادات الفعلية للموازنة العامة  الإ

)مليون دينار(

البيــــــان

حساب ختـامي
تغ�ي

2018/172019/18

%قيمة% لالإجماليقيمة% لالإجماليقيمة

يرادات الفعلية: يرادات الفعلية:إجمالي الإ 15999.610020558.61004559.028.5إجمالي الإ

يرادات النفطية 14282.289.318428.489.64146.229.0الإ

يرادات غ�ي النفطية 1717.410.72130.210.4412.824.0الإ

المصدر: وزارة المالية.

ــًة بالســنة الماليــة الســابقة، فقــد ارتفعــت لتصــل إل نحــو  لــة خــالل الســنة الماليــة 2019/18 مقارن يــرادات غــ�ي النفطيــة الفعليــة المحصَّ أمــا عــل صعيــد الإ

2130.2 مليون دينار مقابل نحو 1717.4 مليون ديــــنار خالل الســنة المالية السابقــــة وبمــــا يمـــــثل ارتفـــــاًعا قيمـــــته نحـــــو 412.8 مليـــــون دينار ونسبــتــــه 

.%24.0

ي )17(
رسم بيا�ف

يرادات غ�ي النفطية يرادات النفطية والإ تطور الإ

المصدر: وزارة المالية.

ــة  ــرادات الفعلي ي ي الإ
ــاع �ف ــة الرتف ــا محصل ــة 2019/18 أساًس ــة خــالل الســنة المالي ــة المحصل ــ�ي النفطي ــرادات غ ي ــالي الإ ي إجم

ــه �ف ــاع المشــار إلي ويعكــس الرتف

ــة( بنحــو 6.8  ــاب الثالــث )المســاهمات الجتماعي ــار وبنســبة 13.4 %، الب ائــب والرســوم( بنحــو 67.9 مليــون دين ي )الرصف
ــا�ف ــاب الث المحّصلــة ضمــن كل مــن الب

ف دينــار وبنســبة 7.2 %، والبــاب الخامــس )إيــرادات أخــرى( بنحــو 369.1 مليــون دينــار وبنســبة 34.2 %، والبــاب الســادس )إيــرادات التخلــص مــن أصــول،  ماليــ�ي

وإيــرادات غــ�ي تشــغيلية أخــرى( بنحــو 214.9 مليــون دينــار وبنســبة 50 % مــن جهــٍة أخــرى )جــدول 38(. 
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جدول )38(

يرادات غ�ي النفطية الفعلية للموازنة العامة  الإ

)مليون دينار(

البــــيــــــان

الحساب الختـامي
التغيـــر

2018/172019/18

%القيمة% لالإجماليالقيمة% لالإجماليالقيمة

يرادات غ�ي النفطية: يرادات غ�ي النفطية:الإ 1717.41002130.2100412.824.0الإ

ائب والرسوم، ومنها: ائب والرسوم، ومنها:- الرصف 506.329.5574.227.067.913.4- الرصف

ــب  ــاح والمكاس ــل والرب ــل الدخ ــب ع ائ الرصف

ــمالية الرأس
162.19.4181.38.519.211.8

ائب عل الملكية 13.80.820.31.06.547.2 الرصف

ائب عل التجارة والمعامالت   الرصف

الدولية
330.419.2372.617.542.212.8

94.65.5101.44.86.87.2- المساهمات الجتماعية- المساهمات الجتماعية

1077.862.81446.967.9369.134.2- إيرادات أخرى، ومنها: - إيرادات أخرى، ومنها: 

5.9-4.1-69.34.065.23.1- دخل ملكية 

456.726.6599.628.1142.931.3- مبيعات السلع والخدمات

121.67.1137.26.415.612.8الغرامات والجزاءات والمصادرات

ي مكان آخر
430.125.0645.030.3214.950.0       - إيرادات متنوعة وغ�ي مصنفة �ف

- إيرادات التخلص من أصول، وإيرادات غ�ي - إيرادات التخلص من أصول، وإيرادات غ�ي 

  تشغيلية أخرى  تشغيلية أخرى
38.62.27.50.4-31.1-80.5

المصدر: وزارة المالية.

2- المصروفات العامة

أظهــرت بيانــات الحســاب الختامــي للســنة الماليــة 2019/18 ارتفــاع المرصوفــات العامــة الفعليــة بنحــو 2601.3 مليــون دينــار وبنســبة 13.5% لتصــل إل نحــو 

شـــارة إل أن قيمــــة  21484.7 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة المذكــورة مقابــل نحــو 19247.4 مليون ديـــــنار للـســـــنة الــماليــــة الــسابقـــــــة. وتجـــــدر الإ

ــة الفعليــــــة خــالل الســنة الماليــة 2019/18 شــّكلت مــا نســبته 94.3% مــن قيمــة اعتمــادات المرصوفــات العامــة لــذات الســنة الماليــة  المرصوفــات العامــ

المذكــورة والبالغــة نحــو 22772.7 مليــون دينــار.

جـدول )39(

المرصوفات الفعلية للموازنة العامة 

)مليون دينار(

البيــــــان

الحساب الختامي
التغـيـــر

2018/172019/18

% القيمة% لالإجماليالقيمة% لالإجماليالقيمة

19247.410021848.71002601.313.5المرصوفات العامة:المرصوفات العامة:

ف 6747.435.17185.932.9438.56.5- تعويضات العامل�ي

2810.814.62999.813.7189.06.7- السلع والخدمات

عانات 328.21.71428.86.51100.6335.3- الإ

4682.624.35243.024.0560.412.0- المنح

7.9-84.1-1065.15.5981.04.5- المنافع الجتماعية

1108.25.81396.86.4288.626.0- مرصوفات وتحويالت أخرى

اء الأصول غ�ي المتداولة 2505.113.02613.412.0108.34.3- �ش

المصدر: وزارة المالية.
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ي المرصوفــات العامــة الفعليــة ضمــن الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2019/18 ارتفــاع المرصوفــات الفعليــة ضمــن كلٍّ مــن البــاب الأول 
ويعكــس ذلــك الرتفــاع �ف

ــل 6747.4  ــة 2019/18 مقاب ــار خــالل الســنة المالي ــون دين ــار وبنســبة  6.5% لتصــل إل نحــو 7185.9 ملي ــون دين ( بنحــو 438.5 ملي ف ــ�ي )تعويضــات العامل
ي )الســلع والخدمــات( بنحــو 189 مليــون دينــار وبنســبة 6.7% لتصــل ال نحــو 2999.8 مليــون دينــار خــالل 

مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة، والبــاب الثــا�ف
ف دينــار للســنة الماليــة الســابقة، والبـــاب الخامــس )العانــات( بنحــو 1100.6 مليــون دينــار وبنســبة 335.3 %  الســنة الماليــة 2019/18 مقابــل 2810.8  ماليــ�ي
لتصــل إل نحــو 1428.8 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة 2019/18 مقابــل 328.2 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة،  والبـــاب الســادس )المنــح( بنحــو 
560.4 مليــون دينــار وبنســبة 12 % لتصــل إل نحــو 5243 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة 2019/18 مقابــل 4682.6 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة، 

والبـــاب الثامــن )مرصوفــات وتحويــالت أخــرى( بنحــو 288.6 مليــون دينــار وبنســبة 26 % لتصــل إل نحــو 1396.8 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة 2019/18 
ف دينــار وبنســبة  اء الأصــول غــ�ي المتداولــة )ضمــن المرصوفــات الرأســمالية( بنحــو 108.3 ماليــ�ي ف دينــار للســنة الماليــة الســابقة، وبــاب �ش مقابــل 1108.2 ماليــ�ي
ف دينــار للســنة الماليــة الســابقة )جــدول 39(. والجديــر  4.3 % لتصــل إل نحــو 2613.4 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة 2019/18 مقابــل 2505.1 ماليــ�ي

( مــن المرصوفــات العامــة يســتحوذ عــل أعــل نســبة مــن إجمــالي المرصوفــات العامــة تصــل إل نحــو %32.9،  ف ــ�ي ــاب الأول )تعويضــات العامل ــر أن الب بالذك
ف يســتحوذ البــاب الســابع )المنافــع  ي حــ�ي

ي أعــل نســبة تصــل إل نحــو 24 % مــن إجمــالي المرصوفــات العامــة، �ف
كمــا يســتحوذ البــاب الســادس )المنــح( عــل ثــا�ف

الجتماعيــة( عــل أقــل نســبة مــن إجمــالي المرصوفــات العامــة بنحــو 4.5 % وذلــك خــالل الســنة الماليــة 2019/18.

شــارة إل أن ارتفــاع المرصوفــات الفعليــة ضمــن البــاب الأول جــاء نتيجــًة لرتفــاع مرصوفــات مجموعــة أجــور ورواتــب بمــا قيمتــه 414.8 مليــون دينــار  وتجــدر الإ
ونســبته 6.6%  )مــن 6279.3 مليــون دينــار إل 6694.1 مليــون دينــار(، حيــث تشــّكل هــذه المجموعــة مــا نســبته 93.2 % مــن جملــة البــاب الأول. مــن جانــب 
ف دينــار ونســبته %112.6  كات عامــة بمــا قيمتــه 1103.6 ماليــ�ي عانــات لــ�ش آخــر، جــاء ارتفــاع المرصوفــات الفعليــة للبــاب الخامــس نتيجــًة لرتفــاع مجموعــة الإ
)مــن 98.0 مليــون دينــار إل 1201.6 مليــون دينــار( حيــث تشــكل هــذه المجموعــة مــا نســبته 84.1% مــن جملــة البــاب الخامــس. إل جانــب ذلــك، جــاء ارتفــاع 
المرصوفــات الفعليــة للبــاب الســادس نتيجــًة لرتفــاع مجموعــة المنــح لوحــدات أخــرى تابعــة للحكومــة العامــة بمــا قيمتــه 575.8 مليــون دينــار ونســبته %13.3  

 . ي
)مــن 4321.3 مليــون دينــار إل 4897.1 مليــون دينــار( حيــث تشــّكل هــذه المجموعــة مــا نســبته 93.4% مــن جملــة البــاب الثــا�ف

مــن جهــٍة أخــرى، وفيمــا يتعلــق بالتصنيــف القتصــادي للمرصوفــات العامــة، فتشــ�ي بيانــات الحســاب الختامــي للســنة الماليــة 2019/18 إل ارتفــاع المرصوفــات 
ــا للســنة الماليــة 2018/17 وبمــا يمثــل  الجاريــة لتصــل قيمتهــا خــالل الســنة الماليــة المذكــورة إل نحــو 19235.3 مليــون دينــار مقابــل نحــو 16742.3 مليونً
ــة  ــن جمل ــبته 88.0% م ــا نس ــّكلت م ــة ش ــات الجاري ــر أن المرصوف ــر بالذك ــدول 40(. والجدي ــبته 14.9% )ج ــار ونس ــون دين ــو 2493 ملي ــه نح ــا قيمت ارتفاًع
ــة 2019/18  ــة للســنة المالي ــات الجاري ــا نســبته 98.7%  مــن اعتمــادات المرصوف ــة م ــات الجاري ــك المرصوف ف شــّكلت تل ي حــ�ي

ــة، �ف ــة الفعلي ــات العام المرصوف
ــار. ــون دين والبالغــة نحــو 19494.3 ملي

جدول )40(

التصنيف القتصادي للمرصوفات العامة الفعلية 

)مليون دينار(

البيــــــان

الحساب الختامي
التغـيـــر

2018/172019/18

% القيمة% لالإجماليالقيمة% لالإجماليالقيمة

16742.387.019235.388.02493.014.9المرصوفات الجارية:المرصوفات الجارية:

، ومنها: ف 6747.435.17185.932.9438.56.5- تعويضات العامل�ي

6279.332.66694.130.6414.86.6    * المرتّبات والأجور

445.32.3461.92.116.63.7    * مساهمات اجتماعية

2810.814.62999.813.7189.06.7- السلع والخدمات

عانات  328.21.71428.86.51100.6335.3- الإ

4682.624.35243.024.0560.412.0- المنح، ومنها: 

3.5-12.3-356.11.9343.81.6    * المنح لحكومات أجنبية

    * المنح لوحدات أخرى تابعة  

       للحكومة العامة
4321.322.54897.122.4575.813.3

7.9-84.2-1065.25.5981.04.5- المنافع الجتماعية

1108.25.81396.86.4288.626.0- مرصوفات وتحويالت أخرى

2505.113.02613.412.0108.34.3المرصوفات الرأسمالية:المرصوفات الرأسمالية:

اء الأصــول غــ�ي المتداولــة،  - �ش

ومنهــا:
2505.113.02613.412.0108.34.3

اء الأصول غ�ي المتداولة      * �ش
       غ�ي المالية الملموسة

660.83.4670.73.19.91.5

    * مشاريع انشائية وصيانة 
       جذرية

1844.29.61942.78.998.55.3

19247.4100.021848.7100.02601.313.5الإجمالــيالإجمالــي

           المصدر: وزارة المالية.
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ف  أمــا عــل صعيــد المرصوفــات الرأســمالية الفعليــة للموازنــة العامــة، فقــد ارتفعــت خــالل الســنة الماليــة 2019/18 بمــا قيمتــه نحــو 108.3 ماليــ�ي

ف خــالل الســنة الماليــة الســابقة 2018/17، وعــل الرغــم مــن  دينــار ونســبته 4.3 % لتصــل إل نحــو 2613.4 مليــون دينــار مقابــل 2505.1 ماليــ�ي

% خــالل   13 % مقابــل نحــو   12 لتبلــغ نحــو  تراجعــت   2019/18 الماليــة  الســنة  الفعليــة خــالل  الرأســمالية  المرصفــات  أن نســبة  إل  ذلــك الرتفــاع 

الســنة الماليــة الســابقة 2018/17. إل جانــب ذلــك، شــّكلت المرصوفــات الرأســمالية خــالل الســنة الماليــة 2019/18 مــا نســبته 79.7 % مــن جملــة 

3278.4 مليــون دينــار.  اعتمــادات المرصوفــات الرأســمالية لــذات الســنة الماليــة والبالغــة نحــو 

ي المرصوفــات الرأســمالية الفعليــة ضمــن الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2019/18 ارتفــاع مرصوفــات مجموعــة مشــاريع إنشــائية وصيانــة مجموعــة مشــاريع إنشــائية وصيانــة 
ويعكــس ذلــك الرتفــاع �ف

اء الأصــول غــ�ي المتداولــة( بنحــو 98.5 مليــون دينــار وبنســبة 5.3% )مــن 1844.2 مليــون دينــار إل 1942.7 مليــون دينــار(، حيــث تشــّكل  جذريــةجذريــة )ضمــن بــاب �ش

هــذه المجموعــة مــا نســبته 74.3 % مــن جملــة المرصوفــات الرأســمالية.

ي )18(
رسم بيا�ف

التصنيف القتصادي للمرصوفات العامة

المصدر: وزارة المالية.

 ،2019/18 الماليــة  للســنة  الختامــي  الحســاب  الفعليــة ضمــن  يــرادات والمرصوفــات  الإ مــن  كلٍّ  آنًفــا عــل صعيــد  إليهــا  المشــار  للتطــورات  ونتيجــًة 

ــه  ــت قيمت ــلي بلغ ــز فع ــل عج ــار مقاب ــون دين ــو 1290.1 ملي ــه نح ــت قيمت ــا بلغ ــًزا فعلًي ــورة عج ــة المذك ــنة المالي ــالل الس ــة خ ــة العام ــجلت الموازن ــد س فق

ي قيمــة العجــز بنحــو 1957.7 مليــون دينــار ونســبته 60.3 %، وذلــك 
نحــو 3247.8 مليونًــا للســنة الماليــة الســابقة 2018/17، وبمــا يمثــل تراجًعــا �ف

فعليــاً  عجــًزا   2019/18 الماليــة  الســنة  خــالل  العامــة  الموازنــة  ســجلت  ف  حــ�ي ي 
�ف القادمــة.  الأجيــال  احتياطــي  اســتقطاع مخصصــات صنــدوق  قبــل 

ــدوق  ــات صن ــتقطاع مخصص ــد اس ــك بع ــار، وذل ــون دين ــو 4847.8 ملي ــه نح ــت قيمت ــلي بلغ ــز فع ــل عج ــار مقاب ــون دين ــو 3346.0 ملي ــه نح ــت قيمت بلغ

.)41 )جــدول  القادمــة  الأجيــال  احتياطــي 

جدول )41(

موجز الحساب الختامي للموازنة العامة 

)مليون دينار(

2018/172019/18البيـــــــان

يرادات العامة الفعلية، ومنها: يرادات العامة الفعلية، ومنها:الإ 15999.620558.6الإ

يرادات النفطية الفعلية 14282.218428.4الإ

19247.421848.7المرصوفات العامة الفعليةالمرصوفات العامة الفعلية

1290.1-3247.8-الفائض أو )العجز(الفائض أو )العجز( )1(

3346.0-4847.8-الفائض أو )العجز(الفائض أو )العجز( )2(

)1( قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

)2( بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة

المصدر: وزارة المالية.



63

 

مليون دينار

 

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

-5000

-10000
2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18

ي )19(
رسم بيا�ف

تطور بيانات الحساب الختامي

المصدر: وزارة المالية، الحسابات الختامية

ثانًيا - السنة المالية 2020/19:

1-  الموازنة العامة للسنة المالية 2020/19

ــة 2020/19.  ــة للســنة المالي دارات الحكومي ــوزارات والإ ــة العامــة لل ــط الموازن ــو 2019 برب ــخ 25 يولي ــون رقــم )90( لســنة 2019 بتاري صــدر المرســوم بقان

يــرادات العامــة للســنة الماليــة المذكــورة قيمتهــا نحــو 722.7 مليــون دينــار ونســبتها 4.8 % لتصــل  ي تقديــرات جملــة الإ
وتضمنــت تلــك الموازنــة العامــة زيــادة �ف

ي الجانــب الرئيــ�ي منــه 
إل نحــو 15811.7 مليــون دينــار مقارنــًة بنحــو 15089.0 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة 2019/18. وجــاء ذلــك الرتفــاع ليعكــس �ف

ي الســنة الماليــة 2020/19 
يــرادات النفطيــة بمــا قيمتــه نحــو 546.0 مليــون دينــار ونســبته 4.1 % لتصــل إل نحــو 13863.4 مليونـًـا �ف محصلــة ارتفــاع تقديــرات الإ

يــرادات غــ�ي النفطيــة بمــا قيمتــه 176.9 مليــون دينــار ونســبته %10.0   مقارنــًة بنحــو 13317.4 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة مــن جهــة، وارتفــاع تقديــرات الإ

لتصــل إل نحــو 1948.4 مليــون دينــار مقابــل نحــو 1771.5 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة الســابقة مــن جهــة أخــرى )جــدول 42(.

ميــل النفــط الــذي تــم  شــادي ل�ب يــرادات النفطيــة للموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19 أساًســا ارتفــاع الســعر الس�ت ي قيمــة تقديــرات الإ
ويعكــس الرتفــاع �ف

ميــل، وبمــا يمثــل ارتفــاع قيمتــه 5  ي إعــداد تلــك التقديــرات ضمــن الموازنــة العامــة للســنة الماليــة المذكــورة، حيــث بلــغ ذلــك الســعر 55 دولًرا لل�ب
اســتخدامه �ف

يــرادات النفطيــة ضمــن الموازنــة العامــة للســنة الماليــة الســابقة 2019/18  ي إعــداد تقديــرات الإ
شــادي المســتخَدم �ف دولرات ونســبته 10 % عــن الســعر الس�ت

يــرادات النفطيــة ضمــن الموازنــة العامــة للســنة الماليــة  ي إعــداد تقديــرات الإ
ي تــم اســتخدامها �ف

نتــاج الــ�ت ف لــم تتغــ�ي كميــة الإ ي حــ�ي
ميــل. �ف البالــغ 50 دولًرا لل�ب

ي الســنة الماليــة الســابقة والبالغــة نحــو 2.8 مليــون برميــل يومًيــا.
2020/19 عــن الكميــة المســتخدمة �ف

جدول )42(

يرادات ضمن الموازنة العامة  تقديرات الإ

)مليون دينار(

البـــــيان

موازنة معتمدة
تغ�ي

2019/182020/19

القيمة
 %

الإجمالي
القيمة

 %

الإجمالي
% القيمة

يرادات العامة يرادات العامةالإ 15089100.015811.7100.0722.74.8الإ

يرادات النفطية يرادات النفطيةالإ 13317.488.313863.487.7546.04.1الإ

يرادات غ�ي النفطية: يرادات غ�ي النفطية:الإ 1771.511.71948.412.3176.910.0الإ

ائب والرسوم 5513.7575.93.624.94.5- الرصف

4.5-5.1-113.20.8108.10.7- المساهمات الجتماعية

1098.87.31247.37.9148.513.5- إيرادات أخرى

غــ�ي  وإيــرادات  أصــول،  مــن  التخلــص  إيــرادات   -

أخــرى تشــغيلية 
8.50.117.10.18.6101.3

المصدر: وزارة المالية.
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أمــا فيمــا يتعلــق باعتمــادات مرصوفــات الموازنــة العامــة، أظهــرت بيانــات الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19 انخفــاض اعتمــادات مرصوفــات الموازنــة 

العامــة بنحــو 272.7 مليــون دينــار وبنســبة 1.2% لتصــل إل نحــو 22500.0 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة المذكــورة مقابــل نحــو 22772.7 مليون ديـــــنار 

للـســـنة الــماليــة الــسابقـــــة. 

جدول )43(

اعتمادات مرصوفات الموازنة العامة 

)مليون دينار(

البـــــيان

موازنة معتمدة
تغ�ي

2019/182020/19
% القيمة

1.2-272.7-22772.722500المرصوفات العامة:المرصوفات العامة:

ف 7235.07692.1457.16.3- تعويضات العامل�ي

3162.63386.3223.77.1- السلع والخدمات

عانات 55.3-792.1-1431.6639.5- الإ

5243.05252.29.20.2- المنح

1.0-9.9-1004.6994.7- المنافع الجتماعية

10.9-154.0-1417.51263.5- مرصوفات وتحويالت أخرى

اء الأصول غ�ي المتداولة  0.2-6.7-3278.43271.7- �ش

المصدر: وزارة المالية.

ي اعتمــادات مرصوفــات الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19 انخفــاض اعتمــادات المرصوفــات ضمــن كلٍّ مــن البـــاب الخامــس 
ويعكــس ذلــك النخفــاض �ف

عانــات( بنحــو 792.1 مليــون دينــار وبنســبة 55.3% لتصــل إل نحــو 639.5 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة 2020/19 مقابــل 1431.6 مليــون دينــار  )الإ

ــار  ــون دين ــار وبنســبة 10.9% لتصــل إل نحــو 1263.5 ملي ــون دين ــالت أخــرى( بنحــو 154.0 ملي ــات وتحوي ــن )مرصوف ــاب الثام ــة الســابقة، والب للســنة المالي

ف دينــار وبنســبة  خــالل الســنة الماليــة 2020/19 مقابــل 1417.5 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة، والبــاب الســابع )المنافــع الجتماعيــة( بنحــو 9.9 ماليــ�ي

اء الأصــول  ــاب �ش ــة الســابقة، وب ــار للســنة المالي ف دين ــ�ي ــل 1004.6 مالي ــة 2020/19 مقاب ــار خــالل الســنة المالي ــون دين 1.0% لتصــل إل نحــو 994.7 ملي

ف دينــار وبنســبة 0.2% لتصــل إل نحــو 3271.7 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة 2020/19  غــ�ي المتداولــة )ضمــن المرصوفــات الرأســمالية( بنحــو 6.7 ماليــ�ي

( بنحــو 457.1  ف مقابــل 3278.4 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة مــن جهــة. وارتفــاع اعتمــادات المرصوفــات ضمــن كل مــن البــاب الأول )تعويضــات العاملــ�ي

مليــون دينــار وبنســبة 6.3% لتصــل ال نحــو 7692.1 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة 2020/19 مقابــل 7235.0 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة، 

ي )الســلع والخدمــات( بنحــو 223.7 مليــون دينــار وبنســبة 7.1% لتصــل ال نحــو 3386.3 مليــون دينــار خــالل الســنة الماليــة 2020/19 مقابــل 
والبــاب الثــا�ف

ف دينــار وبنســبة 0.2% لتصــل إل نحــو 5252.2 مليــون دينــار خــالل  3162.6 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة، والبـــاب الســادس )المنــح( بنحــو 9.2 ماليــ�ي

الســنة الماليــة 2020/19 مقابــل 5243.0 مليــون دينــار للســنة الماليــة الســابقة مــن جهــٍة أخــرى )جــدول 43(.

مــن جهــٍة أخــرى، وفيمــا يتعلــق بالتصنيــف القتصــادي لعتمــادات مرصوفــات الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19، فتشــ�ي البيانــات إل انخفــاض اعتمادات 

المرصوفــات الجاريــة لتصــل قيمتهــا خــالل الســنة الماليــة المذكــورة إل نحــو 19228.3 مليــون دينــار مقابــل نحــو 19494.3 مليونًــا للســنة الماليــة 2019/18 

وبمــا يمثــل انخفاًضــا قيمتــه نحــو 266.0 مليــون دينــار ونســبته 1.4% )جــدول 44(. والجديــر بالذكــر أن المرصوفــات الجاريــة شــّكلت مــا نســبته 85.5% مــن 

جملــة المرصوفــات العامــة الفعليــة.
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مليون دينار

جدول )44(

التصنيف القتصادي لعتمادات المرصوفات العامة

)مليون دينار(

البيــــــــــــــــــــــــــان

التغ�يموازنة معتمدة

2019/182020/19
%القيمة

%لالإجماليالقيمة%الإجماليالقيمة

1.4-266-19494.385.619228.385.5المرصوفات الجارية:المرصوفات الجارية:

، ومنها: ف 7235.031.87692.134.2457.16.3- تعويضات العامل�ي

6738.029.66974.431.0236.43.5    * المرتّبات والأجور

467.02.1487.42.220.44.4    * مساهمات اجتماعية

3162.613.93386.315.1223.77.1- السلع والخدمات

عانات  55.3-792.1-1431.66.3639.52.8- الإ

5243.023.05252.223.39.20.2- المنح، ومنها: 

36.9-126.8-343.81.5217.01.0    * المنح لحكومات أجنبية

4897.121.54999.222.2102.12.1    * المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة

1.0-9.9-1004.64.4994.74.4- المنافع الجتماعية

10.9-154-1417.56.21263.55.6- مرصوفات وتحويالت أخرى

0.2-6.7-3278.414.43271.714.5المرصوفات الرأسمالية:المرصوفات الرأسمالية:

اء الأصول غ�ي المتداولة، ومنها: 0.2-6.7-3278.414.43271.714.5- �ش

اء الأصول غ�ي المتداولة غ�ي المالية الملموسة 11.7-98.9-847.23.7748.33.3    * �ش

2431.110.72523.311.292.23.8    * مشاريع إنشائية وصيانة جذرية

1.2-272.7-22772.7100.022500.0100الإجمالــيالإجمالــي

المصدر: وزارة المالية.

ف دينــار ونســبته  أمــا عــل صعيــد اعتمــادات المرصوفــات الرأســمالية ضمــن الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19، فقــد انخفضــت بمــا قيمتــه نحــو 6.7 ماليــ�ي

0.2% لتصــل إل نحــو 3271.7 مليــون دينــار مقابــل 3278.4 مليونـًـا خــالل الســنة الماليــة الســابقة 2019/18.

ي اعتمــــادات المصــــروفات الرأسمــــالية ضمــــن الموازنــة العــــامة للسنــــة الماليــة 2020/19 انخفــــاض اعتمــــادات مرصوفــات 
ويعكــــس ذلــك النخفــــاض �ف

اء الأصــول غــ�ي المتداولــة غيـــر الماليـــة الملموســـة بنحـــو 98.9 مليــون دينــار وبنســبة 11.7 % مــن جهــة، وارتفــاع اعتمــادات مرصوفــات مجموعــة مجموعــة  اء الأصــول غــ�ي المتداولــة غيـــر الماليـــة الملموســـةمجموعــة �ش مجموعــة �ش

ــة أخــرى. ــن جه ــار وبنســبة 3.8 % م ــون دين ــة بنحــو 92.2 ملي ــة جذري ــةمشــاريع إنشــائية وصيان ــة جذري مشــاريع إنشــائية وصيان

يــرادات واعتمــادات المرصوفــات ضمــن الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19، فقــد ســجلت  ونتيجــًة للتطــورات المشــار إليهــا آنًفــا عــل صعيــد كلٍّ مــن الإ

ــا بلغــت قيمتــه نحــو 6688.3 مليــون دينــار مقابــل عجــز تقديــري بلغــت قيمتــه نحــو 7683.7  الموازنــة العامــة خــالل الســنة الماليــة المذكــورة عجــًزا تقديريً

ف ســجلت الموازنــة العامــة خــالل الســنة  ي حــ�ي
مليونـًـا للســنة الماليــة الســابقة 2019/18، وذلــك قبــل اســتقطاع مخصصــات صنــدوق احتياطــي الأجيــال القادمــة. �ف

ــك بعــد  ــار، وذل ــون دين ــه نحــو 9192.6 ملي ــري بلغــت قيمت ــل عجــز تقدي ــار مقاب ــون دين ــه نحــو 8269.4 ملي ــاً بلغــت قيمت ــة 2020/19 عجــزاً تقديري المالي

اســتقطاع مخصصــات صنــدوق احتياطــي الأجيــال القادمــة )جــدول 45(.

ي )20(
رسم بيا�ف

ي الموازنة العامة
يرادات واعتمادات المرصوفات �ف تطور تقديرات الإ

المصدر: وزارة المالية.
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جدول )45(

ملخص الفائض أو العجز

)مليون دينار(

2019/182020/19البيــــــــــــــــــــــــــان

يرادات العامة، ومنها: يرادات العامة، ومنها:تقديرات الإ 1508915811.7تقديرات الإ

يرادات النفطية  13317.413863.4    الإ

22772.722500.0اعتمادات المرصوفات العامة اعتمادات المرصوفات العامة 

6688.3-7683.7-الفائض أو )العجز( الفائض أو )العجز( ))11((

8269.4-9192.6-الفائض أو )العجز( الفائض أو )العجز( ))22((
)1( قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

)2( بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
المصدر: وزارة المالية.

2- العمليات المالية للحكومة ضمن الموازنة العامة خالل األشهر التسعة األولى )أبريل - ديسمبر( من السنة المالية 2020/19

يــرادات ومرصوفــات الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19 إل انخفــاض إجمــالي  تُشــ�ي البيانــات المتوافــرة )جــدول 46( مــن كشــوف المتابعــة الشــهرية لإ

يــرادات العامــة الفعليــة المحصلــة خــالل الأشــهر التســعة الأول )أبريــل - ديســم�ب 2019( مــن الســنة الماليــة المذكــورة بمــا قيمتــه نحــو 3011 مليــون دينــار  الإ

ي بلغــت نحــو 
ة المقابلــة )أبريــل - ديســم�ب 2018( مــن الســنة الماليــة 2019/18 والــ�ت ــًة بالفــ�ت ونســبته 19.2 % لتصــل إل نحــو 12675.5 مليــون دينــار مقارن

ة )أبريــل - ديســم�ب 2019( بنحــو 3071.9 مليــون دينــار  يــرادات النفطيــة الفعليــة المحصلــة خــالل الفــ�ت 15686.5 مليونـًـا. ويُعــَزى ذلــك إل انخفــاض قيمــة الإ

ــٍب  ــة الســابقة 2019/18. مــن جان ــة مــن الســنة المالي ة المقابل ــا للفــ�ت ــار مقابــل نحــو 14659.5 مليونً وبنســبة 20.9 % لتصــل إل نحــو 11587.6 مليــون دين

ة )أبريــل - ديســم�ب 2019( بمــا قيمتــه 60.9 مليــون دينــار ونســبته 6% لتصــل  يــرادات غــ�ي النفطيــة المحصلــة خــالل الفــ�ت آخــر، فقــد ارتفعــت قيمــة إجمــالي الإ

يــرادات  ي إجمــالي الإ
ة المقابلــة مــن الســنة الماليــة الســابقة. وجــاء النخفــاض المشــار إليــه �ف إل نحــو 1087.9 مليــون دينــار مقارنــًة بنحــو 1027.0 مليونًــا للفــ�ت

ي متوســط ســعر برميــل نفــط خــام الكويــت التصديــري 
ــة 2020/19 ليعكــس النخفــاض �ف ــة خــالل الأشــهر التســعة الأول مــن الســنة المالي ــة المحصل النفطي

ة المقابلــة مــن الســنة الماليــة الســابقة، كمــا تراجــع متوســط إنتــاج  بنحــو 5.89 دولرات وبنســبة 8.3 % ليصــل إل نحــو 64.66 دولًرا مقابــل 70.55 دولًرا للفــ�ت

اجعــاً بنســبة %3.0  النفــط الخــام لدولــة الكويــت خــالل الأشــهر التســعة الأول مــن الســنة الماليــة 2020/19 ليصــل إل نحــو 2.667 مليــون برميــل يومًيــا م�ت

ة المقابلــة مــن الســنة الماليــة الســابقة. مقارنــًة بالفــ�ت

يــرادات غــ�ي النفطيــة الفعليــة المحّصلــة خــالل الأشــهر التســعة الأول )أبريــل - ديســم�ب 2019( مــن الســنة  يــرادات النفطيــة والإ وبنــاًء عــل تطــورات كلٍّ مــن الإ

يــرادات لكامــل الســنة الماليــة  يــرادات العامــة الفعليــة المحصلــة مــا نســبته 80.2 % مــن جملــة التقديــرات المعتمــدة لتلــك الإ الماليــة 2020/19، بلغــت الإ

المذكــورة والبالغــة نحــو 15811.7 مليــون دينــار.
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جدول )46(

يرادات العامة الإ

)مليون دينار(

البـــيان
التغ�يكشوف متابعة

%القيمةأبريل - ديسم�ب 2019أبريل - ديسم�ب 2018

يرادات العامة: يرادات العامة:إجمالي الإ 19.2-3011.0-15686.512675.5إجمالي الإ

يرادات النفطية 20.9-3071.9-14659.511587.6الإ

يرادات غ�ي النفطية 1027.01087.960.96.0الإ

ائب والرسوم-  393.8400.97.11.8الرصف

38.154.416.342.8المساهمات الجتماعية- 

590.9621.230.35.1إيرادات أخرى- 

إيرادات التخلص من أصول، - 

وإيرادات غ�ي تشغيلية أخرى
4.211.37.1169.0

المصدر: وزارة المالية.

أمــا عــل صعيــد المرصوفــات العامــة الفعليــة خــالل الأشــهر التســعة الأول )أبريــل - ديســم�ب 2019( مــن الســنة الماليــة 2020/19، فقــد ســجلت ارتفاًعــا قيمتــه 

نحــو 1968.9 مليــون دينــار ونســبته 19.9 % لتصــل إل نحــو 11881.8 مليــون دينــار، وذلــك مقابــل نحــو 9912.9 مليونـًـا للفتــــرة المقابلــة مــن الســنة المالــــية 

السابقـــــة. وجديـــــر بالـــذكــــر، أن قيــــمة المصــروفــــات الفـــعـــــلية ضـــــمن الموازنة العامة خالل الأشهر التسعة الأول من السنة المالية 2020/19 تُشّكل 

مــا نســبته 52.8 % مــن قيمــة اعتمــادات المرصوفــات العامــة للموازنــة لكامــل الســنة الماليــة المذكــورة والبالغــة نحــو 22500.0 مليــون دينــار.

جدول )47(

المرصوفات العامة

)مليون دينار(

البـــيان
التغ�يكشوف متابعة

%القيمةأبريل - ديسم�ب 2019أبريل - ديسم�ب 2018

8973.910986.12012.222.4المرصوفات الجارية  المرصوفات الجارية  

ف -  2419.43955.71536.363.5تعويضات العامل�ي

1732.32001.2268.915.5السلع والخدمات  - 

عانات -  249.3407.7158.463.5الإ

3397.63570.9173.35.1المنح- 

367.1382.415.34.2المنافع الجتماعية- 

17.3-140-808.2668.2مرصوفات وتحويالت أخرى- 

4.6-43.3-939.0895.7المرصوفات الرأسماليةالمرصوفات الرأسمالية

اء الأصول غ�ي المتداولة-  4.6-43.3-939.0895.7�ش

9912.911881.81968.919.9إجمالي المرصوفات العامة إجمالي المرصوفات العامة 

المصدر: وزارة المالية.

ة المقابلــة مــن الســنة الماليــة الســابقة  ة )أبريــل - ديســم�ب 2019( مقارنــًة بالفــ�ت ي إجمــالي قيمــة المرصوفــات الفعليــة خــالل الفــ�ت
ويعــزى الرتفــاع المشــار إليــه �ف

ــار ونســبته 63.5 %،  ( بمــا قيمتــه 1536.3 مليــون دين ف ي قيمــة المرصوفــات الفعليــة ضمــن كل مــن: مرصوفــات البــاب الأول )تعويضــات العاملــ�ي
إل الرتفــاع �ف

عانــات( بمــا قيمتــه 158.4  ي )الســلع والخدمــات( بمــا قيمتــه نحــو 268.9 مليــون دينــار ونســبته 15.5%، ومرصوفــات البــاب الخامــس )الإ
ومرصوفــات البــاب الثــا�ف

مليــون دينــار ونســبته 63.5%، والبــاب الســادس )المنــح( بمــا قيمتــه 173.3 مليــون دينــار ونســبته 5.1% والبــاب الســابع )المنافــع الجتماعيــة( بمــا قيمتــه 15.3 

ي قيمــة المرصوفــات الفعليــة ضمــن كل مــن مرصوفــات البــاب الثامــن )مرصوفــات وتحويــالت أخــرى( بمــا 
مليــون دينــار ونســبته 4.2 % مــن جهــة، والنخفــاض �ف

اء الأصــول غــ�ي المتداولــة )ضمــن المرصوفــات الرأســمالية( بمــا قيمتــه 43.3 مليــون دينــار ونســبته 4.6 % مــن  قيمتــه 140 مليــون دينــار ونســبته 17.3%، و �ش

جهــة أخــرى.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالتصنيــف القتصــادي للمرصوفــات العامــة، فتشــ�ي بيانــات كشــوف المتابعــة الشــهرية للموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020/19 

مقابــل  دينــار  مليــون   10986.1 نحــو  إل  قيمتهــا  لتصــل   )2019 ديســم�ب   - )إبريــل  الأول  التســعة  الأشــهر  خــالل  الجاريــة  المرصوفــات  ارتفــاع  إل 

ة المقابلــة مــن الســنة الماليــة الســابقة وبمــا يمثــل ارتفاًعــا قيمتــه نحــو 2012.2 مليــون دينــار ونســبته 22.4%. إل  نحــو 8973.9 مليــون دينــار للفــ�ت

جانــب ذلــك، شــّكلت المرصوفــات الجاريــة خــالل الأشــهر التســعة الأول مــن الســنة الماليــة 2020/19 مــا نســبته 57.1 % مــن اعتمــادات المرصوفــات 

الجاريــة لكامــل الســنة الماليــة المذكــورة والبالغــة نحــو 19228.3 مليــون دينــار. أمــا عــل صعيــد المرصوفــات الرأســمالية، فقــد انخفضــت خــالل 

الأشــهر التســعة الأول مــن الســنة الماليــة 2020/19 بمــا قيمتــه نحــو 43.3 مليــون دينــار ونســبته 4.6 % لتصــل إل نحــو 895.7 مليــون دينــار 

ــابقة. ــة الس ــنة المالي ــن الس ــة م ة المقابل ــ�ت ــالل الف ــا خ ــل 939.0 مليونً مقاب

الماليــة  الســنة  مــن   )2019 ديســم�ب   - )إبريــل  الأول  التســعة  الأشــهر  خــالل  الفعليــة  العامــة  والمرصوفــات  يــرادات  الإ لتطــورات  وكمحصلــٍة 

ة فائًضــا فعلًيــا بلغــت قيمتــه نحــو 793.7 مليــون دينــار مقابــل فائــض فعــلي بلغــت قيمتــه  2020/19، ســجلت الموازنــة العامــة خــالل تلــك الفــ�ت

ة المقابلــة مــن الســنة الماليــة الســابقة 2019/18، وذلــك قبــل اســتقطاع مخصصــات صنــدوق احتياطــي الأجيــال القادمــة.  نحــو 3577.6 مليونًــا للفــ�ت

فعليــا  عجــًزا   2020/19 الماليــة  الســنة  مــن   )2019 ديســم�ب   - )إبريــل  الأول  التســعة  الأشــهر  خــالل  العامــة  الموازنــة  ســجلت  آخــر،  جانــب  مــن 

ــابقة،  ــة الس ــنة المالي ــن الس ــة م ة المقابل ــ�ت ــار للف ف دين ــ�ي ــو 2008.9 مالي ــه نح ــت قيمت ــلي بلغ ــض فع ــل فائ ــار مقاب ــون دين ــو 473.8 ملي ــه نح ــت قيمت بلغ

القادمــة الأجيــال  احتياطــي  اســتقطاع مخصصــات صنــدوق  بعــد  وذلــك 

جدول )48(

ملخص الفائض أو العجز

)مليون دينار(

البـــيان
   كشوف متابعة

أبريل - ديسم�ب 2019أبريل - ديسم�ب 2018

يرادات العامة الفعلية 15686.512675.5الإ

12108.911881.8المرصوفات العامة الفعلية

3577.6793.7الفائض أو العجز )1(

473.8-2008.9الفائض أو العجز )2(

)1( قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

)2( بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

المصدر: وزارة المالية.
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التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

بعــام  مقارنــًة   2019 عــام  خــالل  الخارجيــة  وتجارتهــا  الكويــت  لدولــة  المدفوعــات  ان  ف مــ�ي إحصــاءات  تطــورات  التقريــر  مــن  الجــزء  هــذا  يســتعرض 

الخدمــات، والدخــل  الســلعي، وحســاب  ان  ف المــ�ي ي كل مــن 
تتمثــل �ف ي 

الأساســية، والــ�ت الجــاري وبنــوده  الحســاب  2018، وذلــك مــن خــالل تطــورات 

المــالي  الرأســمالي والحســاب  الحســاب  بــكٍل مــن  المتعلقــة  التطــورات  الجاريــة(، وكذلــك  )التحويــالت  الثانــوي  الأســاسي )دخــل الســتثمار(، والدخــل 

 : ان المدفوعــات، وذلــك عــل النحــو التــالي ف لمــ�ي

أواًل- الحسا	 الجاري:

، ويُعــرَّف رصيــد هــذه الحســابات بأنــه  ف ف وغــ�ي المقيمــ�ي ف المقيمــ�ي يعــرض الحســاب الجــاري تدفقــات الســلع والخدمــات والدخــل الأســاسي والدخــل الثانــوي بــ�ي

ف مجمــوع الصــادرات والدخــل مســتحق القبــض مــن ناحيــة ومجمــوع الــواردات والدخــل مســتحق الدفــع مــن  رصيــد الحســاب الجــاري، وهــو عبــارة عــن الفــرق بــ�ي

ناحيــة أخــرى )تشــ�ي الصــادرات والــواردات إل الســلع والخدمــات عــل الســواء، بينمــا يشــ�ي الدخــل إل الدخــل الأســاسي والدخــل الثانــوي(.

ان مدفوعــات دولــة الكويــت إل أن الحســاب الجــاري ســجل فائًضــا بلغــت قيمتــه نحــو 6722.5 مليــون دينــار خــالل  ف وتُشــ�ي التقديــرات الأوليــة لإحصــاءات مــ�ي

ف دينــار خــالل العــام الســابق، بارتفــاع قيمتــه 714.5 مليــون دينــار ونســبته %11.9. عــام 2019، مقابــل فائــض بلغــت قيمتــه نحــو 6008.0 ماليــ�ي

ي )21(
رسم بيا�ف

ان مدفوعات دولة الكويت ف الحساب الجاري لم�ي

المصدر: بنك الكويت المركزي.

 جدول )49(

الحساب الجاري

)مليون دينار(

البيان
التغ�ي20182019

)%(قيمة)أولية()معدلة(

6008.06722.5714.511.9أولً: الحساب الجاريأولً: الحساب الجاري )4+3+2+1(:

13.3-1650.4-12382.010731.6الميــزان السلعي:الميــزان السلعي:. 1

9.6-2097.2-21771.119673.9* الصادرات السلعية )فوب( ومنها:

9.7-1916.6-19731.017814.4  الصادرات النفطية

8942.3446.84.8-9389.1-* ناقًصا الواردات السلعية )فوب(

5112.92313.331.2-7426.2-الخدمات ومنها:الخدمات ومنها:. 2

850.988.49.4-939.3-* النقل

3356.1293.68.0-3649.7-* السـفـر

 

مليون دينار
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مليون دينار

 

893.51222.1328.636.8* التصالت

7.7-21.5-301.6-280.1-* خدمات حكومية

، ومنه:. 3 ، ومنه:الدخل الأساسي 5537.05894.6357.56.5الدخل الأساسي

ف 19.111.337.2-30.5-* تعويضات العامل�ي

5567.55913.7346.26.2* دخل الستثمار

6.8-305.9-4790.7-4484.8-الدخل الثانوي :الدخل الثانوي :. 4

92.4-122.1-254.4-132.2-* الحكومة العامة

4.2-183.8-4536.3-4352.6-* قطاعات أخرى، ومنها:

ف 3.7-160.9-4467.2-4306.3-    تحويالت العامل�ي

المصدر: بنك الكويت المركزي.

: ي البنود الأساسية المكونة للحساب الجاري وذلك عل النحو التالي
ي هذا الرتفاع كنتيجة للتطورات �ف

ويأ�ت

1- الميزان السلعي :

اًدا وتصديــًرا عــل أســاس فــوب( خــالل  تشــ�ي البيانــات والتقديــرات الأوليــة المتاحــة إل انخفــاض إجمــالي قيمــة التجــارة الخارجيــة الســلعية لدولــة الكويــت )اســت�ي

عــام 2019 مقارنــًة بالعــام الســابق، ليصــل ذلــك الإجمــالي إل نحــو 28616.2 مليــون دينــار مقابــل نحــو 31160.2 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، وبمــا 

يمثــل انخفاًضــا قيمتــه نحــو 2544.1 مليــون دينار ونســبته 8.2%. وكذلك انخفضت قيـــــمة الفــائـــض الُمحّقـــق فـــي الــمـيـــــزان السـلــعـــي )المــُـع�ب عن الفرق 

ف قيمـــــــــة الصــادرات والــواردات الســلعية عــل أســاس "فــوب"( خــالل عــام 2019 لتبلــغ نحــو 10731.6 مليــون دينــار مقارنــًة بنحــو 12382.0  ي بــ�ي الحســا�ب

مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، وبمــا يمثــل انخفاًضــا قيمتــه نحــو 1650.4 مليــون دينــار ونســبته %13.3.

ي )22(
رسم بيا�ف

ان مدفوعات دولة الكويت ف ان السلعي لم�ي ف الم�ي

المصدر: بنك الكويت المركزي.

 : ء من التفصيل خالل عام 2019 مقارنًة بالعام السابق، وذلك عل النحو التالي ي
ونتناول تطورات التجارة الخارجية السلعية لدولة الكويت ب�ش

أ. الصادرات السلعية:

بلــغ إجمــالي قيمــة الصــادرات الســلعية لدولــة الكويــت )عــل أســاس "فــوب"( خــالل عــام 2019 نحــو 19673.9 مليــون دينــار مقارنــًة بنحــو 21771.1 

ــا  ــس أساًس ــاض ليعك ــاء ذلــك النخف ــار ونســبته 9.6%. وج ــون دين ــو 2097.2 ملي ــه نح ــا قيمت ــل انخفاًض ــا يمث ــابق، وبم ــام الس ــار خــالل الع ــون دين ملي

ــابق،  ــام الس ــالل الع ــار خ ــون دين ــو 19731.0 ملي ــل نح ــار مقابـ ــون دين ــو 17814.4 ملي ــغ نح ــام 2019 لتبل ــالل ع ــة خ ــادرات النفطي ــة الص ــاض قيم انخف

وبمــا يمثــل انخفاًضــا قيمتــه 1916.6 مليــون دينــار ونســبته %9.7. 

مــن  التصديــري  الكويــت  خــام  نفــط  مــن  ميــل  ال�ب ســعر  متوســط  لنخفــاض  نتيجــة  أساًســا  النفطيــة  الصــادرات  قيمــة  ي 
�ف النخفــاض  ذلــك  ي 

ويــأ�ت

بانخفــاض  أي   ،2019 عــام  خــالل  المتوســط  ي 
�ف ميــل  لل�ب دولًرا   64.02 نحــو  إل   2018 عــام  خــالل  المتوســط  ي 

�ف ميــل  لل�ب دولًرا   68.72 نحــو 

اليومــي  للمتوســط  نســبته  بلغــت  انخفاًضــا  ي 
الكويــ�ت النفــط  مــن  المصــدرة  الكميــات  ســجلت  كمــا   ،%6.8 ونســبته  ميــل  لل�ب دولرات   4.70 قيمتــه 

ي المتوســط خــالل عــام 2018 لتصــل إل نحــو 1.986 مليــون 
ف عامــي 2018 و2019 )مــن نحــو 2.050 مليــون برميــل يومًيــا �ف نحــو 3.1% فيمــا بــ�ي

الكويــت )عــل أســاس "فــوب"(  النفطيــة لدولــة  ي ذات التجــاه، انخفضــت قيمــة الصــادرات غــ�ي 
2019(. و�ف المتوســط خــالل عــام  ي 

برميــل يومًيــا �ف

لتصــل خــالل عــام 2019 إل نحــو 1859.5 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 2040.1 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، وبمــا يمثــل انخفاًضــا قيمتــه 

نحــو 180.6 مليــون دينــار ونســبته %8.9. 

دارة المركزيــة لالإحصــاء  ي تقــوم الإ
ان التجــاري« ضمــن إحصــاءات التجــارة الخارجيــة الــ�ت ف ان المدفوعــات الــذي يقــوم بنــك الكويــت المركــزي بإعدادهــا عــن مفهــوم »المــ�ي ف ان الســلعي« ضمــن إحصــاءات مــ�ي ف )4( يختلــف مفهــوم »المــ�ي

د ذكــر ذلــك لحًقــا عنــد اســتعراض تطــورات قيمــة الصــادرات والــواردات  ف المذكوريــن كمــا ســ�ي انــ�ي ف ي يتــم عــل أساســها إعــداد الم�ي
بإعدادهــا، وذلــك نتيجــًة لختــالف شــمولية بيانــات قيمــة الصــادرات والــواردات الســلعية الــ�ت

الســلعية ضمــن هــذا التقريــر.

4
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جدول )50(

ي لقيمة الصادرات غ�ي النفطية لدولة الكويت إل أهم ع�ش دول
التوزيع الجغرا�ف

ي الإجمالي %(
)القيمة بالمليون دينار، والأهمية النسبية �ف

الـدول
20182019

%القيمة%القيمة

188.19.2291.515.7العراق

ف الشعبية 287.314.1276.514.9الص�ي

346.917.0244.613.2الهند

166.08.1199.910.8المملكة العربية السعودية

مارات العربية المتحدة 168.68.3173.09.3الإ

129.36.3109.25.9قطر

61.33.062.03.3سلطنة عمان

87.44.357.13.1باكستان

29.41.432.51.7الأردن

50.82.525.91.4تركيا

1515.174.31472.379.2المجموعالمجموع

2040.1100.01859.5100.0إجمالي قيمة الصادرات غ�ي النفطيةإجمالي قيمة الصادرات غ�ي النفطية

دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

غــ�ي  الصــادرات  قيمــة  أن  إل  البيانــات  تُشــ�ي   ، ف التجاريــ�ي كاء  الــ�ش أهــم  بحســب  النفطيــة  غــ�ي  الصــادرات  لقيمــة  ي  النســ�ب بالتوزيـــع  يتعلــق  وفيمــا 

النفطيــة إل أهــم عــ�ش دول قــد بلغــت نحــو 1472.3 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، وبمــا يمثــل نحــو 79.2% مــن إجمــالي قيمــة الصــادرات 

ــك  ــابق لتل ــام الس ــالل الع ــو 74.3% خ ــل نح ــا يمث ــار وبم ــون دين ــو 1515.1 ملي ــل نح ــك مقاب ــه، وذل ــار إلي ــام المش ــالل الع ــت خ ــة الكوي ــة لدول ــ�ي النفطي غ

الــدول )جــدول 50(.

	- الواردات السلعية:

بلــغ إجمــالي قيمــة الــواردات الســلعية لدولــة الكويــت خــالل عــام 2019 )عــل أســاس "ســيف"( 5 نحــو 10198.8 مليــون دينــار مقابــل نحــو 10750.4 مليــون 

ي لإجمـــالي قيمــة الــواردات  دينــار خــالل العــام الســابق، وبمــا يمثــل انخفاًضــا بلغــت قيمتــه 515.6 مليــون دينــار ونســبته 5.1%. وفيمــا يخــص التوزيـــع النســ�ب

، تُشــ�ي البيانــات إل أن قيمــة الــواردات الســلعية مــن أهــم عــ�ش دول قــد بلغــت نحــو 6564.0 مليــون دينــار خــالل  ف كاء التجاريــ�ي الســلعية بحســب أهــم الــ�ش

عــام 2019، وبمــا يمثــل نحــو 64.4% مــن إجمــالي قيمــة الــواردات الســلعية لدولــة الكويــت خــالل العــام المشــار إليــه، وذلــك مقابــل نحــو 6834.9 مليــون 

دينــار وبمــا يمثــل نحــو 63.0% خــالل العــام الســابق لتلــك الــدول )جــدول 51(.

جدول )51(

ي لقيمة الواردات السلعية لدولة الكويت )عل أساس »سيف«( من أهم ع�ش دول
التوزيع الجغرا�ف

ي الإجمالي %(
)القيمة بالمليون دينار، والأهمية النسبية �ف

الـدول
20182019

%القيمة%القيمة

ف الشعبية 1803.316.81818.117.8الص�ي

937.08.7926.79.1الوليات المتحدة المريكية

مارات العربية المتحدة 936.48.7856.88.4الإ

635.35.9641.66.3اليابان

616.65.7630.76.2المملكة العربية السعودية

561.85.2578.15.7الهند

ي 
ي يتــم احتســابها عــل أســاس "فــوب")Free On Board-FOB(  عــن قيمــة الــواردات بالجــدول )51( والــ�ت

ي هــذا البنــد كمــا هــو موضــح بالجــدول )49( والــ�ت
)5(  تختلــف قيمــة واردات دولــة الكويــت �ف

.)CIF -Cost, Insurance and Freight ف يتــم احتســابها عــل أســاس "ســيف" )قيمــة الســلع مضاًفــا إليهــا قيمــة الشــحن والتأمــ�ي
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478.54.5387.93.8فرنسا

426.04.0273.82.7كوريا الجنوبية

230.12.1253.02.5المملكة المتحدة

209.82.0197.31.9تركيا

6834.963.66564.064.4المجموعالمجموع

10750.4100.010198.8100.0إجمالي قيمة الواردات إجمالي قيمة الواردات 

دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

ف دينــار وبمــا يمثــل  اد لدولــة الكويــت وبقيمــة بلغــت نحــو 1818.1 ماليــ�ي ف أســواق الســت�ي ي المرتبــة الأول مــن بــ�ي
ف الشــعبية �ف وخــالل عــام 2019، جــاءت الصــ�ي

ف تلــك الأســواق بقيمــة  ي المرتبــة الثانيــة مــن بــ�ي
نحــو 17.8% مــن إجمــالي قيمــة واردات دولــة الكويــت مــن العالــم، بينمــا جــاءت الوليــات المتحــدة الأمريكيــة �ف

ي المرتبــة الثالثــة بقيمــة بلغــت نحــو 856.8 
مــارات العربيــة المتحــدة �ف ، ثــم دولــة الإ بلغــت نحــو 926.7 مليــون دينــار وبمــا يمثــل نحــو 9.1 % مــن ذلــك الإجمــالي

مليــون دينــار وبمــا يمثــل نحــو 8.4 % مــن إجمــالي قيمــة الــواردات الســلعية لدولــة الكويــت خــالل العــام المذكــور.

ج- التجارة البينية لدولة الكويت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

ي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
ف دولــة الكويــت والــدول الأخــرى الأعضــاء �ف تشــ�ي الإحصــاءات الأوليــة المتاحــة عــن حركــة التجــارة البينيــة )غــ�ي النفطيــة( بــ�ي

ــل نحــو  ــار مقاب ــون دين ــار وبنســبة 6.3 % لتصــل خــالل عــام 2019 إل نحــو 2275.9 ملي ــون دين ــك التجــارة بنحــو 152.3 ملي ــة إل انخفــاض قيمــة تل العربي

طــار، بلغــت قيمــة الصــادرات غــ�ي النفطيــة لدولــة الكويــت إل دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج  ي هــذا الإ
2428.1 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق. و�ف

ــًة بالعــام الســابق.  ــا بقيمــة 16.2 مليــون دينــار وبنســبة 3.0 % مقارن العربيــة نحــو 564.4 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مســجلة ارتفاًع

ي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لتبلــغ نحــو 1711.5 
ي مقابــل ذلــك، انخفضــت قيمــة الــواردات الســلعية لدولــة الكويــت مــن الــدول الأخــرى الأعضــاء �ف

و�ف

مليــون دينــار خــالل عــام 2019 مقابــل نحــو 1879.9 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، وبمــا يمثــل انخفاًضــا قيمتــه نحــو 168.5 مليــون دينــار ونســبته %9.0. 

وقــد شــكّلت قيمــة تلــك الــواردات نحــو 16.8 % مــن إجمــالي قيمــة الــواردات الســلعية لدولــة الكويــت خــالل عــام 2019، وســاهمت الــواردات الســلعية مــن كٍل مــن 

مــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية بنحــو 86.9 % مــن إجمــالي قيمــة واردات دولــة الكويــت مــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج  دولــة الإ

ي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
ان التجــاري الســلعي لدولــة الكويــت مــع الــدول الأعضــاء �ف ف العربيــة خــالل عــام 2019. ومحصلــة لذلــك، ســجل المــ�ي

عجــًزا بقيمــة 1147.1 مليــون دينــار خــالل عــام 2019 مقابــل عجــز بقيمــة 1331.7 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق.

جدول )52(

تجارة دولة الكويت البينية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية *

)مليون دينار(

البيان
20182019

ان تجاريوارداتصادرات ف ان تجاريوارداتصادراتم�ي ف م�ي

مارات العربية المتحدة 683.8-767.8173.0856.8-168.6936.4الإ

430.8-450.6199.9630.7-166.0616.6المملكة العربية السعودية

120.0-209.620.3140.3-23.0232.5مملكة البحرين

129.315.3113.9109.218.690.6دولة قطر

3.0-17.762.065.0-61.379.0سلطنة ُعمان

1147.1-1331.7564.41711.5-548.21879.9المجموعالمجموع

* تشمل الصادرات غ�ي النفطية فقط.
دارة المركزية لالإحصاء. المصدر: الإ

2- حسا	 الخدمات )صافي(:

نشــاءات،  ، ويشــمل خدمــات النقــل، والســفر، والتصــالت، والإ ف ف وغــ�ي المقيمــ�ي ف المقيمــ�ي ي قيمــة معامــالت الخدمــات فيمــا بــ�ي
يعكــس حســاب الخدمــات صــا�ف

والخدمــات الأخــرى، إضافــًة إل الخدمــات والســلع الحكوميــة. وقــد ســجل حســاب الخدمــات خــالل عــام 2019 عجــًزا بلغــت قيمتــه نحــو 5112.9 مليــون دينــار، 

ي قيمــة ذلــك العجــز بنحــو 2313.3 مليــون دينــار وبنســبة%31.2. 
مقارنــًة بعـــجز قيمتــه نحــو 7426.2 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، مــا يمثــل انخفاًضــا �ف

نشــاءات خــالل عــام 2019 لتصــل إل نحــو 914.0 مليــون  ي جانــب مهــم منــه إل انخفــاض مدفوعــات خدمــات الإ
ي حســاب الخدمــات �ف

ويُعــزى انخفــاض العجــز �ف

دينــار، مقابــل 2461.7 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، أي بانخفــاض قيمتــه نحــو 1547.7 مليــون دينــار ونســبتها %62.9.
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ي الجانــب المديــن لحســاب الخدمــات( خــالل عــام 2019 قــد بلــغ نحــو 
هــذا، وياُلحــظ أن إجمــالي قيمــة المدفوعــات عــل الخدمــات )المدرجــة �ف

ف دينــار وبنســبة %19.8  7738.0 مليــون دينــار، مقارنــًة بنحــو 9648.6 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، مســجلًة انخفاًضــا بنحــو 1910.6 ماليــ�ي

شــارة إل أن قيمــة المدفوعــات ضمــن بنــد "الســفر" قــد اســتحوذت عــل مــا نســبته 48.2% مــن إجمــالي قيمــة  مقارنــًة بالعــام الســابق. وتجــدر الإ

ي قيمــة 
المدفوعــات المدرجــة بالجانــب المديــن مــن حســاب الخدمــات خــالل عــام 2019، مقارنــًة بمــا نســبته 41.7% خــالل العــام الســابق، وتــأ�ت

ــكل نحــو 16.8% مــن إجمــالي قيمــة المدفوعــات بحســاب الخدمــات خــالل عــام 2019،  ي المرتبــة الثانيــة، حيــث تُش
المدفوعــات ضمــن بنــد " النقــل" �ف

ــابق. ــام الس ــالل الع ــو 14.0%خ ــل نح مقاب

ــار، مقابــل نحــو  ي الجانــب الدائــن لحســاب الخدمــات( خــالل عــام 2019 نحــو 2625.1 مليــون دين
ي المقابــل، بلــغ إجمــالي قيمــة المتحصــالت )المدرجــة �ف

و�ف

2222.4 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، مرتفًعــا بنحــو 402.7 مليــون دينــار وبنســبة 18.1%. ويُعــزى هــذا الرتفــاع إل زيــادة قيمــة متحصــالت كل مــن 

ف دينــار خــالل العــام الســابق، أي بارتفــاع قيمتــه  خدمــات التصــالت لتصــل خــالل عــام 2019 إل نحــو 1346.7 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 1005.9 ماليــ�ي

ي المرتبــة الثانيــة لتصــل إل نحــو 449.3 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، 
ي قيمــة المتحصــالت ضمــن بنــد "النقــل" �ف

340.8 مليــون دينــار ونســبته 33.9%، وتــأ�ت

مقابــل نحــو 413.3 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، أي بارتفــاع قيمتــه 36.0 مليــون دينــار ونســبته %8.7.

3- الدخل األساسي:

الدخــل  حســاب  حقــق  وقــد  الخــارج،  ي 
�ف الســتثمار  مــن  الدخــل  قيمــة  ي 

وصــا�ف  ، ف العاملــ�ي تعويضــات  قيمــة  ي 
صــا�ف الأســاسي  الدخــل  يشــمل 

ــجالً  ــابق، مس ــام الس ــالل الع ــار خ ــون دين ــو 5537.0 ملي ــغ نح ــض بل ــل فائ ــام 2019، مقاب ــالل ع ــار خ ــون دين ــو 5894.6 ملي ــغ نح ــا بل ــاسي فائًض الأس

مــن  الدخــل  متحصــالت  قيمــة  إجمــالي  أن  إل  الإحصــاءات  وتشــ�ي   .%6.5 وبنســبة  دينــار  مليــون   357.5 بنحــو  الفائــض  ذلــك  قيمــة  ي 
�ف ارتفاًعــا 

ي خــالل عــام 2019 قــد بلــغ نحــو 6892.3 مليــون دينــار، مقابــل نحــو 6429.1 مليــون 
الســتثمارات الخارجيــة لجميــع قطاعــات القتصــاد الوطــ�ف

دينــار خــالل العــام الســابق، أي بارتفــاع قيمتــه نحــو 463.1 مليــون دينــار ونســبته %7.2.

4- الدخل الثانوي:

الخــارج،  إل  ف  المقيمــ�ي مــن  الجاريــة  التحويــالت  قيمــة  المديــن  الجانــب  ي 
�ف المدفوعــات  ان  ف لمــ�ي الجــاري  بالحســاب  الثانــوي  الدخــل  يعكــس حســاب 

. وتشــ�ي  ف وتشــمل تحويــالت العمالــة الوافــدة للخــارج ومــا تقدمــه حكومــة دولــة الكويــت مــن مســاعدات وإعانــات عينيــة ونقديــة إل غــ�ي المقيمــ�ي

الإحصــاءات الأوليــة إل أن حســاب الدخــل الثانــوي قــد ســجل عجــًزا بلغــت قيمتــه نحــو 4790.7 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقارنــًة بعجــز 

ف دينــار ونســبته %6.8،  ي قيمــة ذلــك العجــز قــدره 305.9 ماليــ�ي
بلغــت قيمتــه نحــو 4484.8 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، أي بارتفــاع �ف

ف الوافديــن لتصــل إل نحــو 4467.2 مليــون دينــار خــالل عــام 2019، مقابــل  ي قيمــة تحويــالت العاملــ�ي
ويرجــع ذلــك بصفــة أساســية إل الزيــادة �ف

ف دينــار خــالل العــام الســابق، أي بزيــادة قدرهــا 160.9 مليــون دينــار ونســبتها %3.7. نحــو 4306.3 ماليــ�ي

ثانًيا- الحسا	 الرأسمالي:

2019، مقابــل  41.6 مليــون دينــار خــالل عــام  بلــغ نحــو  الداخــل(  الرأســمالية نحــو  الرأســمالي فائًضــا )تدفًقــا صافًيــا للتحويــالت  ســجل الحســاب 

عجــز )تدفــق صــاٍف للتحويــالت الرأســمالية نحــو الخــارج( بلــغ نحــو 64.8 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق. ويرجــع ذلــك أساًســا إل تحصيــل 

ــل،  ــن قب ــة م ــت مؤجل ي كان
ــ�ت ــدة وال ــم المتح ــن الأم ــون م ــا المقيم ــل عليه ي يحص

ــ�ت ــمالية( ال ــالت الرأس ــود التحوي ــم بن ــد أه ــات )أح ــغ التعويض ــة مبال قيم

ــام 2019. ــالل ع ــار خ ــون دين ــو 179.7 ملي ــت نح ــث بلغ حي

جدول )53(

الحساب الرأسمالي

)مليون دينار(

البيان
التغ�ي20182019

%قيمة )أولية()معدلة(

: :ثانًيا: الحساب الرأسمالي 64.841.6106.4164.2-ثانًيا: الحساب الرأسمالي

45.542.287.7192.9-* التحويالت الرأسمالية:* التحويالت الرأسمالية:

13.6-6.7-56.1-49.4-الحكومة العامة

4.098.394.42389.3القطاعات الأخرى

5943.26764.2820.913.8ثالًثا: الحساب الجاري والرأسماليثالًثا: الحساب الجاري والرأسمالي

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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مليون دينار

 

ثالًثا: الحسا	 المالي: 

، ويشــ�ي الحســاب المــالي إل الفئــات الوظيفيــة،  ف ف وغــ�ي المقيمــ�ي ف المقيمــ�ي ي تنطــوي عــل أصــول وخصــوم ماليــة وتتــم بــ�ي
يســجل الحســاب المــالي المعامــالت الــ�ت

ان مدفوعــات  ف ي معامــالت التمويــل الدوليــة، وتشــ�ي الإحصــاءات الأوليــة إل أن الحســاب المــالي لمــ�ي
ي صــا�ف

والقطاعــات، والأدوات، وآجــال الســتحقاق المســتخدمة �ف

( بلــغ نحــو 7427.4  ي القتصــاد المحــلي
ف �ف ي الخــارج مــن جانــب المقيمــ�ي

ي قيمــة الســتثمارات �ف
ي صــا�ف

دولــة الكويــت قــد ســجل تدفًقــا صافًيــا إل الخــارج )زيــادة �ف

مليــــون دينــار خــالل عــام 2019، مقابــل تدفــٍق صــاٍف إل الخــارج بلــغ نحــو 6602.5 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق، ويرجــع ذلــك بصفــة أساســية إل 

ي محفظــة الأوراق الماليــة. 
ي الســتثمار �ف

ي صــا�ف
التغــ�ي �ف

ي )23(
رسم بيا�ف

ان مدفوعات دولة الكويت ف الحساب المالي لم�ي

المصدر: بنك الكويت المركزي.

جدول )54(

* الحساب المالي

)مليون دينار(

البيان
التغ�ي20182019

%قيمة )أولية()معدلة(

: :ثالًثا: الحساب المالي 12.5-824.9-7427.4-6602.5-ثالًثا: الحساب المالي

1 .:) ي
(:الستثمار المبا�ش )صا�ف ي
1060.2789.31849.5174.5-الستثمار المبا�ش )صا�ف

ي الخارج
1121.8757.61879.4167.5-- الستثمار المبا�ش �ف

ي دولة الكويت
ي المبا�ش �ف 48.5-29.9-61.631.7- الستثمار الأجن�ب

2 .:) ي
ي محفظة الأوراق المالية )صا�ف

(:الستثمار �ف ي
ي محفظة الأوراق المالية )صا�ف

1601.4-13384.2-12548.4-835.8الستثمار �ف

2535.1-13582.1-13046.3-535.8-   الموجودات

300.0498.0197.966.0-   المطلوبات

3 .:) ي
(:لمشتقات المالية )صا�ف ي
119.3-76.3-12.4-63.9المشتقات المالية )صا�ف

244.8-386.8-228.8-158.0-   الموجودات

94.0216.4310.5330.1--   المطلوبات

4 .:) ي
(:الستثمارات الأخرى )صا�ف ي
5302.25165.210467.4197.4-الستثمارات الأخرى )صا�ف

7655.31185.48840.6115.5-- الموجودات

2353.03979.81626.769.1- المطلوبات

5 .) (إجمالي الأصول الحتياطية لبنك الكويت المركزي )تغ�ي 821.2318.628.0-1139.8-إجمالي الأصول الحتياطية لبنك الكويت المركزي )تغ�ي

ي بيانات الحساب المالي تدفًقا نحو الخارج وبما يش�ي إل زيادة الموجودات الخارجية أو نقص المطلوبات الأجنبية، والعكس صحيح عندما تكون الأرقام موجبة.
* تعكس الأرقام السالبة �ف

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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رابًعا - السهو والخطأ )صافي(:

ي الجانــب 
ان المدفوعــات يُقــّدر بنحــو 663.3 مليــون دينــار �ف ف ي أٍي مــن بنــود مــ�ي

ي قيمــة التدفقــات غــ�ي الُمدرجــة �ف
ُتشــ�ي البيانــات والتقديــرات المتاحــة إل أن صــا�ف

ي الجانــب الدائــن خــالل العــام الســابق. 
الدائــن، تمثــل تدفًقــا صافًيــا مــن الخــارج خــالل عــام 2019، مقارنــًة بنحــو 659.2 مليــون دينــار �ف

خامًسا- الميزان الكلي:

ان، فائًضــا كلًيــا  ف ي مختلــف بنــود ذلــك المــ�ي
ان المدفوعــات لدولــة الكويــت، والــذي يمثــل خالصــة المعامــالت المســجلة �ف ف يُظهــر الوضــع الــكلي لمــ�ي

خــالل عــام 2019 بلغــت قيمتــه نحــو 821.2 مليــون دينــار مقابــل فائــض بلغــت قيمتــه نحــو 1139.8 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق. ويعكــس 

ي إجمالـــــي قيمــة الأصــول الحتياطيــة لــدى بنــك الكويــت المركــزي وبــذات القيمــة. 
ان المدفوعــات مــا تحقــق مــن ارتفــاع �ف ف ي مــ�ي

الــكلي �ف الفائــض 

ي قيمــة الســتثمارات 
ي صــا�ف

وبالنـــظر إل الوضـــــع الكلـــــي لميـــــزان مدفوعـــــات دولـــــة الكويـــــت ضمــــــن إطـــــاٍر أوســــع، ليشـــــمل كــــاًل مـــــن التغــ�ي �ف

ي 
�ف والتغــ�ي  الكويتيــة،  ول  البــ�ت ومؤسســة  لالســتثمار  العامــة  الهيئــة  الخصــوص  وجــه  وعــل  الحكوميــة،  والمؤسســات  الهيئــات  لبعــض  الخارجيــة 

ــا  ــر فائًض ــع يُظه ــوم الأوس ــات بالمفه ان المدفوع ف ــ�ي ــكلي لم ــع ال ــإن الوض ــاله، ف ــه أع ــار إلي ــزي المش ــت المرك ــك الكوي ــة لبن ــول الحتياطي ــة الأص ــالي قيم إجم

ر بنحــو 3797.4 مليــون دينــار خــالل عــام 2019 مقارنــًة بفائــض قيمتــه نحــو 7853.2 مليــون دينــار خــالل العــام الســابق. يُقــدَّ

جدول )55(

ان مدفوعات دولة الكويت  ف م�ي

)مليون دينار(

البيان
التغ�ي20182019

%قيمة )أولية()معدلة(

6008.06722.5714.511.9 الحساب الجاري 

64.841.6106.4164.2- الحساب الرأسمالي

5943.26764.2820.913.8 الحساب الجاري والرأسمالي

12.5-824.9-7427.4-6602.5- الحساب المالي

ي السهو والخطأ
659.2663.34.00.6صا�ف

ان الكلي )فائض / عجز( ف 28.0-318.6-1139.8821.2 الم�ي

) 821.2318.628.0-1139.8-إجمالي الأصول الحتياطية لبنك الكويت المركزي )تغ�ي

المصدر: بنك الكويت المركزي.
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بورصة الكويت
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بورصة الكويت 

التــداول  ات  مــؤ�ش ســجلت  حيــث   ،2019 عــام  خــالل  إيجابًيــا  أداًء  الكويــت  بورصــة  ي 
�ف الرئيســية  الأســعار  ومســتويات  التــداول  ات  مــؤ�ش شــهدت 

الرئيســية )قيمــة وكميــة الأســهم المتداولــة( ارتفاًعــا ملموًســا بلغــت نســبته 92.3% و82.7% عــل التــوالي مقارنــًة بمســتوياتها المســجلة خــالل عــام 

ي نهايــة عــام 2019 مرتفًعــا بنســبة 23.7% مقارنــًة بإقفــال عــام 2018، وكذلــك ســّجل مــؤ�ش الســوق الأول 
2018، وأقفــل مــؤ�ش الســوق العــام �ف

عــام  بإقفــال  مقارنــًة   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف  %32.6 بنحــو  مرتفًعــا  الرئيــ�ي  والســوق  العــام  الســوق  ي  مــؤ�ش مــن  أعــل  بنســبة  ملموًســا  ارتفاًعــا 

ذلــك،  ي ضــوء 
و�ف  .2018 عــام  بإقفــال  مقارنــة   %3.6 بنســبة   2019 عــام  نهايــة  ي 

�ف ارتفاًعــا طفيًفــا  الرئيــ�ي  الســوق  مــؤ�ش  ســجل  وكذلــك   .2018

بارتفــاع   2019 عــام  نهايــة  ي 
�ف دينــار  مليــون   36272.9 نحــو  إل  يصــل  ملموًســا  ارتفاًعــا  المدرجــة  كات  للــ�ش الرأســمالية  الســوقية  القيمــة  ســجلت 

ي نهايــة عــام 2018 مقارنــًة 
نســبته 24.6% عــن نهايــة عــام 2019 وذلــك بعــد الرتفــاع الــذي ســجلته القيمــة الســوقية الرأســمالية بنســبة 6.0% �ف

بالعــام الســابق لــه. 

: ي بورصة الكويت خالل عام 2019، وذلك عل النحو التالي
ويتناول هذا الجزء من التقرير أبرز تطورات النشاط �ف

أواًل - مؤشرات التداول الرئيسية:

)جــدول   2018 عــام  خــالل  مســتوياتها  مــع  مقارنــًة  ملموًســا  ارتفاًعــا   2019 عــام  خــالل  الكويــت  بورصــة  ي 
�ف للتــداول  الرئيســية  ات  المــؤ�ش ســجلت 

ي 24(. فقــد بلغــت القيمــة الإجماليــة لالأســهم المتداولــة خــالل عــام 2019 نحــو 7.94 مليــارات دينــار )بمعــدل يومــي بلــغ 31.76 
56، ورســم بيــا�ف

 3.81 ارتفاًعــا قيمتــه  يمثــل  مــا   ،2018 16.86 مليــون دينــار( خــالل عــام  بلــغ  4.13 مليــارات دينــار )وبمعــدل يومــي  مليــون دينــار(  مقابــل نحــو 

مليــارات دينــار ونســبته 92.3% )وانخفاًضــا نســبته 88.4% للمعــدل اليومــي لقيمــة الأســهم المتداولــة(. كمــا بلغــت كميــة الأســهم المتداولــة خــالل 

عــام 2019 نحــو 39.02 مليــار ســهم )بمعــدل يومــي بلــغ 156.08 مليــون ســهم( مقارنــًة بنحــو 21.36 مليــار ســهم خــالل عــام 2018 )بمعــدل 

ــا نســبته 79.0% للمعــدل اليومــي  ــم ونســبته 82.7% )وارتفاًع ــار سهـــ ــو 17.66 ملي ــا بنحـــــــ ــل ارتفاًع ــم(، مــا يــمــــثــ ــون سهـــــ ــغ 87.18 مليـــ يومــي بل

ــة(. ــهم المتداول ــة الأس لكمي

جدول رقم )56(

كات المدرجة ات الرئيسية للتداول لأسهم ال�ش المؤ�ش

ي بورصة الكويت
�ف

ة الفــــــــــــــــــــ�ت
القيمـة

)مليون دينار(

الكميـة

)مليون سهم(

عدد الصفقات

)ألف صفقة(

5707.350221.11193.8عام 2017

4127.821356.8924.7عام 2018

7937.239017.41542.0عام 2019

1866.310116.8331.0  الربع الأول

ي
1979.98522.2362.4  الربع الثا�ف

2219.010377.4427.7  الربع الثالث

1872.010001.0420.9  الربع الرابع

92.382.766.7معدل التغ�ي السنوي لعام 2019 عن 2018 )%(

المصدر: بورصة الكويت.

ي عام 2018.
ي بورصة الكويت لعدد 250 يوم تداول مقابل نحو 245 يوم تداول �ف

)6( تم حساب المعدل اليومي لعام 2019 لكل من قيمة وكمية الأسهم المتداولة �ف

6
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ي )24(
رسم بيا�ف

تطور قيمة وكمية الأسهم المتداولة

المصدر: بورصة الكويت.

بنــًكا،   12 )الــذي يضــم  البنــوك  أســهم قطــاع  57(، فقــد ســجلت  المتداولــة )جــدول  لالأســهم  الإجماليــة  للقيمــة  القطاعــي  بالتوزيــع  يتعلــق  وفيمــا 

نهايــة  ي 
�ف للســوق  الرأســمالية  الســوقية  القيمــة  إجمــالي  مــن   %60.6 ونحــو  بالبورصــة،  المدرجــة  كات  الــ�ش عــدد  إجمــالي  مــن   %7.4 نحــو  تشــّكل 

شــارة إل أن القيمــة المتداولــة لأســهم قطــاع البنــوك خــالل عــام  ف قطاعــات البورصــة. وتجــدر الإ عــام 2019( أعــل قيمــة لالأســهم المتداولــة بــ�ي

ي البورصــة للعــام 
2019، قــد بلغــت نحــو 4874.58 مليــون دينــار، مســتحوذًة بذلــك عــل مــا نســبته 61.4% مــن إجمــالي قيمــة الأســهم المتداولــة �ف

المذكــور. وضمــن الخمســة الأوائــل مــن حيــث الأهميــة النســبية للقطــاع، جــاء كلٌّ مــن قطــاع الخدمــات الماليــة )13.2%(، ثـــــــم قــــــطاع الصناعــة 

تيــب. )9.1%(، ثـــــــم قطاعــــــا التصــالت والعقــار )7.3%( و)5.7%( عــل ال�ت

جدول )57(

ي قطاعات بورصة الكويت
تطور قيمة الأسهم المتداولة �ف

خالل عام 2019 )القيمة بالمليون دينار(، والأهمية النسبية من الإجمالي )%(

كاتالقطــاع عدد ال�ش
2019

%القيمة

628.700.36النفط والغاز

4138.211.74المواد الأساسية

28725.059.13الصناعية

325.400.32السلع الستهالكية

30.720.01الرعاية الصحية

1159.710.75الخدمات الستهالكية

4575.597.25التصالت

---المنافع

124874.5861.41البنوك

ف 711.480.14التأم�ي

37453.105.71العقار

461044.5313.16الخدمات المالية

20.100.001التكنولوجيا

1637937.17100المجمــوعالمجمــوع

المصدر: بورصة الكويت.
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ثانًيا - حركة األسعار:

ي نهايــة عــام 2019 ارتفاًعــا ملموًســا، حيــث أقفــل تــداولت العــام 
ي بورصــة الكويــت )2019/4/1 = 5000 نقطــة( �ف

ســّجل مــؤ�ش الســوق العــام �ف

ــبة %23.68.  ــة وبنس ــو 1202.90 نقط ــا بنح ــة، مرتفًع ــو 5079.56 نقط ــل نح ــة مقاب ــتوى 6282.46 نقط ــد مس عن

ي )25(
رسم بيا�ف

ي بورصة الكويت
ات الأسعار �ف حركة مؤ�ش

المصدر: بورصة الكويت.

ي 31 ديســم�ب 2019 عنــد مســتوى 6282.46 نقطــة، 
ي بورصــة الكويــت خــالل عــام 2019 أعــل مســتوى يومــي لــه �ف

وســجل مــؤ�ش الســوق العــام �ف

مســتوى  وأد�ف  أعــل  ف  بــ�ي الفــرق  يصبــح  وبهــذا  نقطــة،   5109.62 مســتوى  عنــد   2019 ينايــر   2 ي 
�ف لــه  يومــي  مســتوى  أد�ف  المــؤ�ش  ســجل  فيمــا 

.%22.95 مــا نســبته  1172.84 نقطــة أي  2019 نحــو  اليومــي خــالل عــام  قفــال  لالإ

ي الســوق العــام والســوق الرئيــ�ي  ي البورصــة )2019/4/1 = 5000 نقطــة( ولكــن بنســبة أعــل مــن مــؤ�ش
وكذلــك، ارتفــع مــؤ�ش الســوق الأول �ف

ي نهايــة عــام 2019 ليقفــل عنــد مســتوى 6975.96 نقطــة مقابــل 5267.36 نقطــة، وبمــا يمثــل ارتفاًعــا بنحــو 1708.60 نقطــة وبنســبة 
ليقفــل �ف

ي نهايــة عــام 2019 ليصــل إل مســتوى 4910.69 نقطــة مقابــل 
32.44%. وكذلــك، ارتفــع مــؤ�ش الســوق الرئيــ�ي )2019/4/1 = 5000 نقطــة( �ف

نحــو 4738.56 نقطــة مرتفًعــا بمــا مقــداره 172.13 نقطــة ونســبته %3.63.

ات الأســعار الرئيســية قــد ســجلت خــالل الربــع الأخــ�ي مــن عــام 2019 ارتفاًعــا ملحوًظــا، حيــث ســجل كلٌّ مــن مــؤ�ش الســوق  شــارة إل أن مــؤ�ش ومــن الجديــر الإ

تيــب مقارنــًة بالربــع الثالــث مــن عــام 2019.  العــام ومــؤ�ش الســوق الأول والســوق الرئيــ�ي ارتفاًعــا نســبته )10.63%، و12.98%، و4.18%( عــل ال�ت

جدول )58(

ي نهاية الأرباع لعام 2019 )نقطة(
ات الأسعار الرئيسية �ف مؤ�ش

ة مؤ�ش السوق الأولمؤ�ش السوق العامالف�ت
مؤ�ش السوق 

الرئي�ي

5079.565267.364738.56إقفال 2018

5617.825986.874917.27الربع الأول 2019

)%(10.613.73.8

ي 2019
5832.136377.024766.53الربع الثا�ف

)%(3.86.5-3.1

5678.76174.784713.82الربع الثالث 2019

)%(-2.6-3.2-1.1

6282.466975.964910.69الربع الرابع 2019

)%(10.613.04.2

ات الأسعار الرئيسية. ف الربع الحالي عن الربع السابق لمؤ�ش ِّ عن التغ�ي ب�ي )%( تُع�ب

المصدر: بورصة الكويت.
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مؤشرات األسعار في أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

ــا  كات( ارتفاًع ــ�ش ــرؤوس أمــوال ال ــة ومرجحــة ب ات وزني ــة )وهــي مــؤ�ش ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل ي دول مجل
ات الأســعار لأســواق المــال �ف ســجلت مــؤ�ش

ــا بمــا نســبته  ــًة بإقفــالت نهايــة عــام 2018، باســتثناء مــؤ�ش الأســعار لســوق مســقط لــالأوراق الماليــة الــذي ســجل تراجًع ي نهايــة عــام 2019 مقارن
ملموًســا �ف

ي دول المجلــس الأخــرى، يليــه 
ف  أســواق المــال �ف ة، حيــث ســجل مــؤ�ش الأســعار لبورصــة الكويــت أعــل نســبة ارتفــاع )32.44%( مــن بــ�ي 7.92% لــذات الفــ�ت

ي لــالأوراق الماليــة وبورصــة  ي المــالي والســوق الماليــة الســعودية وســوق أبوظــ�ب مــؤ�ش أسعـــــار بورصــة البحريــن الـــــذي ارتفـــــع بنســبة )20.41%(، ثــم ســوق د�ب

ــب. تي ــل ال�ت ــبة )9.29%، و7.19%، و3.27% و1.23%، و20.41%( ع ــر بنس قط

ات  ات مورغــان ســتانلي لالأســهم )MSCI(، ارتفعــت مــؤ�ش وفيمــا يتعلــق بــأداء الأســواق العالميــة، فقــد شــهدت تلــك الأســواق ارتفاًعــا واضًحــا. فطبًقــا لمــؤ�ش

ي نهايــة عــام 2019 مقارنــًة بنهايــة عــام 2018 لــكل مــن مــؤ�ش الأســواق المتقدمــة )DM( بمــا مقــداره 474.57 نقطــة ونســبته 
مورغــان ســتانلي بشــكٍل ملمــوس �ف

25.19%، ومــؤ�ش الأســواق الناشــئة )EM( بمــا مقــداره 148.88 نقطــة ونســبته %15.42 .

ــا واضًحــا أيًضــا، حيــث ارتفــع بمــا مقــداره 191.61  ي نهايــة عــام 2019 ارتفاًع
كمــا ســجل مــؤ�ش الأســواق الناشــئة لدولــة الكويــت )Kuwait Domestic( �ف

نقطــة ونســبته 32.60% عــن نهايــة إقفــال عــام 2018 )جــدول 59(.

ي )26(
رسم بيا�ف

ي نهاية عام 2019 مقارنًة بنهاية عام 2018
ي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية �ف

ي أسواق المال �ف
ات الأسعار �ف نسبة تغ�ي مؤ�ش

ز.               المصدر: روي�ت

جدول )59(

ات مورغان ستانلي لالأسهم )MSCI( لالأسواق المتقدمة مؤ�ش

والأسواق الناشئة وبورصة الكويت

ة )2015 – 2019( من الف�ت

ة      الف�ت

مؤ�ش الأسواق 

الناشئة لدولة 

الكويت

مؤ�ش السوق الأول
مؤ�ش السوق 

الرئي�ي

 (Kuwait Domestic) (EM) (DM)

2015465.20794.141662.794

2016461.84862.281751.22

2017528.111158.452103.45

2018587.77965.781883.90

2019779.381114.662358.47

ثالًثا - العوامل المؤثرة في أداء البورصة:

انعكست مجموعة من العوامل عل أداء البورصة خالل عام 2019 من أبرزها:

ي ارتفاًعا بنسبة 13.8% مقارنة بالعام السابق  	
تطورات أسعار النفط الخام في األسواق العالمية: شهدت متوسطات أسعار النفط الخام الكوي�ت

ليصل برميل النفط إل نحو 66.47 دولًرا خالل عام 2019. وأسهمت تقلبات العرض، وكذلك إرصار منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" عل خفض 

ي الربع الأخ�ي من عام 2019.
ي موازنة السوق أمام مخاوف حجم الطلب، لتستقر أسعار النفط �ف

نتاج، �ف الإ

)7(  المصدر: مؤسسة مورغان ستانلي لالأسهم.

7

المصدر: مؤسسة مورغان ستانلي لالأسهم.
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ق الأوســط  	 ي منطقـة ال�ش
استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعيات األوضاع االقتصادية العالمية: هيمنت الأوضاع السياسية والأمنية �ف

ي بورصة الكويت.
عل مجريات التداول �ف

ي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الرابعة عل التوالي منذ السنة المالية 2016/15،  	
تسجيل العجز في الموازنة العامة للدولة: استمر العجز �ف

إل أن العجز قد تراجع خالل السنة المالية 2019/18 عن السنة المالية 2018/17 بنحو 2046.7 مليار دينار وبنسبة 63% )قبل استقطــاع مخصصـــات 
ي من حيث اللجوء إل تمويل العجـز المحقــق من مصـــادر 

صندوق احتياطي الأجيال القادمة(، ول تزال تداعيات ذلك تُشّكل عبًئا عل قدرة القتصاد الكوي�ت
، وانعكاســـه بالتالي علــى الأوضـــاع  ي

ي من شأنها تقليل هذا العجز وتأث�ي ذلك عل آفاق القتصاد الوط�ف
التمويل المختلفة، سواًء الداخلية أو الخارجية، وال�ت

ي البورصة.
كات المدرجة �ف المالية لل�ش

تراجع عدد الشركات المدرجة المنسحبة اختيارًيا من بورصة الكــويت خـــالل عام 2019: حيــث سجلـــت بورصــة الكـــويت خالل  	
ضـــافة إل ضعــف  كة عل سداد تكاليف الرسوم السنـوية للبورصــة، بالإ كة واحدة. وجاء ذلك النسحاب لعدم قدرة ال�ش عــام 2019 انسحابًا اختياريًا ل�ش

ة المذكورة.  معدل دوران أسهمها خالل الف�ت

ي  	
ي مستـــويات السيـــولة خــالل عام 2019 �ف

ي أثـــرت �ف
ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية عن نتائج الشركات لعام 2019: من العوامل ال�ت

ي بداية عام 2019، حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية لعام 
ي تمت �ف

كات لعام 2018 وال�ت البورصة، زيادة قيمة التوزيعات النقدية عن النتائج المالية لل�ش

ي عام 2017 بارتفــاع مقــداره 0.065 مليار دينــار 
كات �ف 2018 نحو 1.244 مليار دينار مقابل توزيعات نقدية بلغت نحو 1.180 مليار دينار عن نتائج ال�ش

ونسبتها %5.5. 

كات المدرجة ارتفاًعا بلغت نسبته 6.6% و4.6% و3.1% للربع الأول من  	 ي أرباح )وخسائر( ال�ش
 األرباح الربعية للشركات لعــام 2019: شهد صا�ف

كات  ات المقابلة من عام 2018. بينما سجلت ال�ش تيب مقارنًة بالف�ت عام 2019 والنصف الأول من عام 2019 والأرباع الثالثة الأول من عام 2019 عل ال�ت

ي أرباح )وخسائر( 
ي الأرباح )والخسائر( خالل الربع الرابع من عام 2019. وعليه سجــل صا�ف

ي مجموع صا�ف
ي البورصة تراجًعا واضًحا بنسبة 18.2% �ف

المدرجة �ف

ي أرباح )وخسائر( 2018.
كات لعام 2019 تراجًعا طفيًفا مقداره 16.840 مليون دينار ونسبته 0.8% عن صا�ف ال�ش

رابًعا - أرباح الشركات المدرجة في البورصة:

ــو  ــل إل نح ــا ليص ــا طفيًف ــام 2019، تراجًع ــا لع ــن أعماله ــت ع ــة الكوي ي بورص
ــة �ف ــل 163 مدرج ــن أص ــة م ك ــائر( 153 �ش ــاح )وخس ي أرب

ــا�ف ــوع ص ــّجل مجم س

اجــع مقــداره 16.840 مليــون دينــار ونســبته  كات عــن أعمالهــا خــالل عــام 2018، وب�ت 2040.598 مليــون دينــار مقابــل نحــو 2057.438 مليونًــا لــذات الــ�ش

كــة بلــغ مجمــوع أرباحهــا خــالل عــام 2018  كــة أرباًحــا خــالل عــام 2019 بلغــت نحــو 2236.583 مليــون دينــار مقابــل 115 �ش 0.8%، حيــث ســجلت 116 �ش

ــو  ــت نح ــام 2019 بلغ ــالل ع ــائر خ ــة خس ك ــجلت 37 �ش ــا س ــبته 1.0%، فيم ــار ونس ــون دين ــداره 23.494 ملي ــع مق اج ــار وب�ت ــون دين ــو 2260.077 ملي نح

ي قيمــة الخســائر بنحــو 6.654 
اجــع �ف كــة ســجلت خســائر بلغــت نحــو 202.639 مليــون دينــار خــالل عــام 2018 وب�ت 195.985 مليــون دينــار مقابــل 38 �ش

ــار ونســبته %3.3. ف دين ــ�ي مالي

ي الأربــاح 
كات القطــاع إل إجمــالي صــا�ف ي الأربــاح والخســائر لــ�ش

تيــب القطاعــات الخمســة الأول بحســب الأهميــة النســبية لقيمــة مجمــوع صــا�ف أمــا فيمــا يتعلــق ب�ت

ي المقدمــة، حيــث اســتحوذت أربــاح البنــوك عــل مــا نســبته 58.9% مــن إجمــالي 
والخســائر لجميــع القطاعــات خــالل عــام 2019، فقــد حــل قطــاع البنــوك �ف

ي المرتبــة الثالثــة بنســبة 10.1%، ثــم قطــاع الخدمات 
ي المرتبــة الثانيــة قطــاع التصــالت بنســبة 14.3%، ثــم قطــاع الصناعــة �ف

كات لعــام 2019، تــاله �ف أربــاح الــ�ش

ي المرتبــة الخامســة بنســبة %3.9.
ي المرتبــة الرابعــة بنســبة 7.2%، ثــم قطــاع العقــار �ف

الماليــة �ف

ي المتوســط مقابــل نحــو 
كات المدرجــة بالبورصــة تراجًعــا خــالل عــام 2019 ليصــل إل نحـــو 13.0 مــرة �ف ي )P/E( للــ�ش

وقــد ســجل مــؤ�ش مضاعــف الســعر الســو�ت

ي المتوســط خــالل عــام 2018. 
13.8 مــرة �ف

ي بورصة الكويت خالل عامي 2018 و2019:
كات المدرجة �ف ي أرباح ال�ش

ويوضح )جدول 60( التوزيع القطاعي لقيمة صا�ف
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جدول )60(

ي بورصة الكويت خالل عامي 2018 و2019 
كات الُمدرجة بحسب القطاع �ف أداء ال�ش

)القيمة بالمليون دينار(

القطـــاع

عدد 
كات  ال�ش

ي 
المدرجة �ف
القطاع

عدد 
كات  ال�ش

ي 
ال�ت

أفصحت 
عن بياناتها

ي الربح )خسارة(
صا�ف

ربحية لعامي 2018 و2019
السهم 
)فلس(

معدل 
العائد 
لحقوق 
ف المساهم�ي

مضاعف 
السعر 
ي 

السو�ت
)مرة( التغ�ي 20182019

)%(

7.811.6-57.20.6-6514.8416.352النفط والغاز )*(

27.827.27.919.4-4463.32645.735المواد الأساسية

9.517.85.013.4-2826228.475206.874الصناعة )*(

323.4156.80999.412.14.127.0السلع الستهالكية )*(

-2.072271.86.87.3)1.206(32الرعاية الصحية )*(

11.630213.315.04.811.4)10.267(1111الخدمات الستهالكية

44275.801290.9225.549.310.811.6التصالت

--------المنافع

12121188.7571202.2461.121.09.516.1البنوك

ف 7735.42539.78212.331.07.37.1التأم�ي

0.213.3-373436.13578.945118.53.5العقار )*(

0.412.5-33.12.4-4644221.026147.943الخدمات المالية )*( 

24.66.44.97.6-221.7101.289التكنولوجيا

0.811.12.613.0-2057.4382040.598 163153إجمالي البورصة إجمالي البورصة 

كات  كــة واحــدة ضمــن قطــاع الرعايــة الصحيــة، و3 �ش كــة واحــدة ضمــن قطــاع الســلع الســتهالكية، و�ش كتــان ضمــن قطــاع الصناعــة، و�ش كــة ضمــن قطــاع النفــط والغــاز، و�ش : �ش كات لــم تعلــن عــن أرباحهــا لعــام 2019 وهــي كالتــالي )*( هنــاك �ش
كتــان ضمــن قطــاع الخدمــات الماليــة.  ضمــن قطــاع العقــار، و�ش

كات المتوافرة لدى بورصة الكويت. انيات ال�ش ف المصدر: البيانات المالية لم�ي

خامًسا - تطورات القيمة السوقية الرأسمالية وقاعدة اإلصدار:

1- القيمة السوقية الرأسمالية:

ــبته -  ــار ونس ــون دين ــداره 7167.71 ملي ــا مق ــوس بم ــكٍل ملم ــة( بش ك ــت )163 �ش ــة الكوي ي بورص
ــة �ف كات المدرج ــ�ش ــمالية لل ــوقية الرأس ــة الس ــت القيم ارتفع

ي نهاية عام 2018 )163 
ف دينار �ف ي نهـــــاية عـــــام 2019 مقـــــابل نحــــو 29105.22 مالي�ي

24.6%، لتصــــل إلـــى نحــــــو 36272.93 مليون ديـــــــنار �ف

كــة(، خــالل عــام 2019، فقــد ارتفعــت بنحــو 5921.75 مليــون دينــار  كات الكويتيــة المدرجــة )153 �ش ي 27(. أمــا القيمــة الســوقية للــ�ش
كــة( )الرســم البيــا�ف �ش

كــة كويتيــة مدرجــة. )بنســبة 22.3%(، وذلــك إل 32493.86 مليــون دينــار مقابــل 26572.11 مليــون دينــار خــالل عــام 2018 لعــدد 153 �ش
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مليون دينار ( شركة ) 

 

ي )27(
رسم بيا�ف

كات بورصة الكويت: القيمة السوقية الرأسمالية وعدد ال�ش

المصدر: بورصة الكويت.

ي 28(، فقــد ســجلت أســهم قطــاع البنــوك أعــل نســبة مــن القيمــة الســوقية الرأســمالية 
وفيمــا يتعلــق بالتوزيــع القطاعــي للقيمــة الســوقية الرأســمالية )الرســم البيــا�ف

ي بورصــة الكويــت خــالل عــام 2019، حيــث بلغــت نحــو 21992.46 مليــون دينــار ومــا نســبته 60.6% مــن إجمــالي القيمــة الســوقية الرأســمالية للبورصــة. كمــا 
�ف

ي البورصــة.
ســجل قطــاع التكنولوجيــا أد�ف نســبة مســاهمة خــالل عــام 2019 بلغــت نحــو 0.05% مــن إجمــالي القيمــة الســوقية الرأســمالية �ف

ي )28(
رسم بيا�ف

ي بورصة الكويت من حيث إجمالي القيمة السوقية الرأسمالية خالل عام 2019 )%(
نسبة التوزيع القطاعي للقطاعات المدرجة �ف

المصدر: بورصة الكويت.

ي البورصــة نحــو 25078.64 مليــون دينــار مــا يعــادل نحــو 69.1% مــن إجمــالي القيمــة الســوقية 
كات مدرجــة �ف وبلغــت القيمــة الســوقية الرأســمالية لأكــ�ب عــ�ش �ش

ــار، عــل مــا نســبته 27.8% مــن  ــون دين ي بلغــت نحــو 6980.66 ملي
ــ�ت ، ال ي

الرأســمالية، واســتحوذت القيمــة الســوقية الرأســمالية لأســهم بنــك الكويــت الوطــ�ف

ي البورصــة خــالل عــام 2019، ثــم تلتهــا 
كات العــ�ش الأول، وبمــا يعــادل 19.2% مــن إجمــالي القيمــة الســوقية الرأســمالية �ف إجمــالي القيمــة الســوقية الرأســمالية للــ�ش

ي بلغــت نحــو 5657.94 مليــون دينــار ونســبتها 22.6% مــن إجمــالي القيمــة الســوقية الرأســمالية 
ي الــ�ت

القيمــة الســوقية الرأســمالية لأســهم بيــت التمويــل الكويــ�ت

ي عــام 2019.
كات العــ�ش الأول �ف للــ�ش
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ي )29(
رسم بيا�ف

كات من حيث القيمة السوقية التوزيع القطاعي لأك�ب ع�ش �ش

الرأسمالية خالل عام 2019 )%(

المصدر: بورصة الكويت.

ضافــة  كــة المنــار للتمويــل والإجــارة( وبلغــت القيمــة الســوقية الرأســمالية لهــا نحــو 15.99 مليــون دينــار، بالإ كــة كويتيــة واحــدة )�ش ي هــذا الصــدد، أُدرجــت �ش
و�ف

ي بورصــة الكويــت خــالل 
ي بلغــت قيمتهــا الســوقية الرأســمالية نحــو 17.19 مليــون دينــار مدرجــة �ف

ف للتجــارة والمقــاولت الــ�ت كــة مــ�ش إل انســحاب اختيــاري ل�ش

ي البورصــة نحــو 33.18 مليــون دينــار، مــا يشــكل نحــو 
كات )الجديــدة والمنســحبة اختياريـًـا( �ف عــام 2019. وقــد بلغــت القيمــة الســوقية الرأســمالية لأســهم الــ�ش

0.01% مــن إجمــالي القيمــة الســوقية الرأســمالية للبورصــة.

2-  قاعدة اإلصدار:

ــا بنحــو 3418 مليــون ســهم وبمــا نســبته 3.19%، لتصــل  ي بورصــة الكويــت خــالل عــام 2019 ارتفاًع
كات المدرجــة �ف شــهدت قاعــدة الأســهم الُمصــدرة للــ�ش

ي نهايــة ذلــك العــام مقارنــًة بنحــو 107173 مليــون ســهم )منهــا نحــو 
كــة كويتيــة( �ف إل نحــو 110591 مليــون ســهم )منهــا 91145 مليــون ســهم لعــدد 153 �ش

ضافــة إل  ف ســهم، بالإ كــة جديــدة بلــغ عددهــا نحــو 308.7 ماليــ�ي ي نهايــة عــام 2018. كمــا أُدرجــت أســهم �ش
كــة كويتيــة( �ف 88531 مليــون ســهم لعــدد 153 �ش

كات )الجديــدة والمنســحبة  ف ســهم، ليبلــغ مجمــوع أســهم الــ�ش كــة واحــدة( قــد بلــغ نحــو 307.0 ماليــ�ي كات المدرجــة المنســحبة اختياريـًـا )�ش أن عــدد أســهم الــ�ش

اختياريـًـا( نحــو 615.7 مليــون ســهم خــالل عــام 2019.
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