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الناتج المحلي اإلجمالي والنمو االقتصادي1

نمـــو 
النــاتـــج المحــلــي 
اإلجمالي الحقيقـي 

خالل عام 2019

%0.4

نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقــي للقطـــاعــات 

غير النفطية

خالل عام 2019خالل عام 2019

%3.0

انكماش 
الناتج المحلـــي اإلجمـالي 
الحقيقي للقطاع النفطي

%1.7

انكماش
النــاتـــج المحــلــي 
اإلجمالــي اإلسمـي

خالل عام 2019

%3.7

نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي 
اإلسمــــي للقطـــاعــات 

غير النفطية 

خالل عام 2019خالل عام 2019

%1.0

انكماش 
الناتج المحلي اإلجمـــالي 
اإلسمي للقطاع النفطي

%8.8

1



المفـــــروشـــــات 
المنزلية ومعدات

االتصاالتالنقلالصيانة

%5.1 %2.6%3.4

المستوى العام لألسعار المحلية2

ارتفـــــــع معــــدل التضخم 
السنوي ليبلغ نحو   

%1.1 2019
خالل عام

أبرز األقسام التي شهدت ارتفاعاً

تباطـــؤ 
معـدل التغير في الرقـم 
القياسي ألسعار الجملة 
ا  للسلع المنتجة محـــليً

ليبلــغ نحو

%0.7 %0.6%0.6

تباطؤ  
معدل التغيــر فـــي الرقــم 

القياسي ألسعــار الجملــــة 
للســلع المستوردة ليبلـغ

نحــو

تباطـــؤ 
معدل التغير في الرقــم 
القياسي ألسعار الجملة 

ليبلغ نحو

2



السكان والقوى العاملة3

ارتفاع
 إجمـالي عـــدد 
السكان ليبلغ

بنسبة نمو قدرها 

%3.3

بنسبة نمو قدرها 

%5.1

لعام 2019

مليون
نسمة

مليون نسمةمليون نسمة

4.7

ارتفاع 
 أعـــداد السكــان 
1.4الكويتيين ليبلغ

ارتفاع 
أعداد السكــان 
غير الكويتيين 

ليبلغ 
3.3

ارتفاع
إجمالـي أعــداد 
القوى العاملة 

مليون نسمة

مليون نسمةألف نسمة

2.9

انخفاض
أعداد القوى العاملة

440الكويتية إلى نحو
ارتفاع 

أعداد القوى العـاملــة 
غير الكويتية إلى نحو 2.5

3



السكان والقوى العاملة3

ارتفاع أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص بمعدل

ارتفاع أعداد القوى العاملة في القطاع الحكومي بنحو

%2.2
%1.5

التطورات النقدية وسعر الصرف4

استمـرار جهـود بنك الكويت المركزي في رسم وتنفيــذ السياسة النقدية بمــا يساهم 
في تكريس دعائم االستقــرار النقدي

استمرار تطبيق نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من العمالت 
الرئيسية ألهم الدول التي ترتبط معها دولة الكويت بعالقات تجارية ومالية

انخفاض 
عرض النقد بالمفهــوم 

الواســع (ن2) بنحو
في نهاية 2019

%1.2

ارتفاع 
الكتلة النقدية

1.1%(ن1) بنحو
انخفاض

شبه النقد بنحو %2.1

انخفـاض سعـــر صــرف الدوالر األمريكي مقابل 
0.1%0.1%الدينار الكويتي بنسبــة 

في نهاية 2019

4



التطورات النقدية وسعر الصرف4

انخفاض صافي الموجودات 
المحلية للبنك المركـــــزي 
والبنــوك المحليـة بنسبــة 

ارتفاع صافي الموجودات 
األجنبية للبنك المركزي 
7.8%7.8%%6.2%والبنوك المحلية بنسبة  6.2

االئتمان المصرفي5

نمو
محفظة القروض لدى 

البنوك المحلية بنحو
في نهاية 2019

%4.3

التسهيالت 
الشخصية

قطاع العقار

%3.9 %42.8
ارتفاع ارصدتهاتشكل نحو 

بنحو

من إجمالي
المحفظة

%9.3 %23.2
ارتفاع ارصدتهيشكل نحو 

بنحو

من إجمالي
المحفظة

%2.3% انخفاض  قيمة تمويل الواردات المدفوعة عن طريق البنوك 
2.3المحلية بنسبة
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في أكتوبر 2019 ليصبح %2.75

ارتفاع 
رصيد مطالب البنوك

المحليـــة علـــى البنــك 
المركزي بنسبة

%9.5

ارتفاع 
قيمة المعامالت في 

سوق الودائع المتبادلة
فيمـــــا بيـــــن البنـــــــوك 

المحليـــة بنسبة

%49.5

انخفاض الرصيد القائم من أذونات وسندات الخــزانة والتــورق المقــابل فـــي نهــاية 
عـام 2019  ليبلغ نحو 2.072 مليار دينار مقابل نحو 3.542 مليار دينار في نهاية 

عام 2018

أسعار الفائدة المحلية6

تم تخفيــض سعــر
الخصم بمقدار

ارتفاع متوسطــات 
أسعار الفائدة علــى 
ودائع العمالء ألجل 
بالـدينــار الكــويتــي 

والدوالر األمريكي

استمـرار الهـــوامــش 
القـــائمـــة فيمـــا بيـن 
متــوسطـــات أسعــــار 
الفـائــدة علــى الودائــع 
لدى البنـوك المحليــة
لصالح الدينار الكويتي

وذلك فــــي إطــــــار متـــــابعـــــة 
بنــك الكـــــويــت المـــــركـــــزي 
لتطـورات مستــويــات أسعــــار 
الفائدة المحليــة علــى الدينــار 

الكويتي من جهـة، واتجــاهـــات 
أسعار الفـائــدة علـــى العمــالت 
العالمية الرئيسيــة مــن جهــة

 أخرى

%0.25%0.25

أدوات الدين العام وسوق الودائع المتبادلة فيما بين 7
البنوك المحلية
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اإلشراف والرقابة المصرفية9

المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي10

عمليات المقاصة والمدفوعات8

ارتفاع عدد عمليات المقاصة للشيكات المسحوبة على حسابات 
2.2%العمالء لدى البنوك المحلية بنسبة

ارتفاع قيمة المعامالت التي تمت عبر أجهزة السحب اآللي داخل دولة الكويت 
وخارجها بنسبة

انخفاض إجمالي قيم المعامالت التي تمت عبر أجهزة نقاط البيع داخل 
دولة الكويت وخارجها بنسبة

%0.8
%5.9

مواصلة بنك الكويت المركزي 
جهــوده المستمــرة فـــي إطــار 
الحفاظ علـى ســالمــة األوضــاع 
الماليــة لتلك الوحـدات وزيــادة 
تحــصيــن القطـــاع المصـــرفـــي 
وتـــرسيـــخ دعــائــم االستقــرار 

المالي في الدولة

بلــغ عـــدد وحـــدات 
الجهـاز المصــرفـــي 
والمـــالـــي المحــلــي 
الخـاضعـــة إلشــراف 
ورقابة بنك الكويت 

المركزي

120
وحدة

في نهاية عام 2019

120
وحدة

في نهاية عام 2019

%6.7
2019

%4.4
20192019

%38.6

ارتفاع إجمالي الميــزانيـة
للبنـــوك المحليـة علـــى 
مستوى النشاط المحلـي

7



%10.4%1.7
2019 2019

%11.4
2019

%3.4
2019

%7.7
2019

3.97

المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي10

مليار دينار

ارتفاع مطالب البنوك المحلية
على البنك المركزي بنسبة

8



 

%2.8

  969.3
2019

 

%30.2
معيار السيولة

%111.4
المطالب على القطاع الخاص 

إلى ودائع القطاع الخاص

%18.5
معدل كفاية رأس المال 

(البنوك المحلية)

%1.4
صافي الربح إلى متوسط 

الموجودات

تحسن مؤشرات السالمة المالية للبنوك المحلية 
خالل عام 2019 

المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي10

%5.9
2019

%9.7
2019

%2.9
2019

%8.3
2019

 %13.4
2019

ارتفاع الميزانيـة المجمعـة 
لشركات الصرافة المحلية  

بنسبة

9



المالية العامة11

الحساب الختامي

المصروفات العامةاإليرادات العامة

المصروفات 
الجارية

المصروفات 
الرأسمالية

اإليرادات
النفطية

اإليرادات 
غير النفطية

2019-18

3.2

20.5

مليار دينار

مليار دينار

18.4
مليار دينار

2.1
مليار دينار

19.2
مليار دينار

2.6
مليار دينار

21.8
مليار دينار

*2018-17

عجز الموازنة العامة
للسنة المالية

1.3
مليار دينار

*2019-18

عجز الموازنة العامة
للسنة المالية

*الرصيد قبل استقطاع مخصصات صندوق إحتياطي األجيال القادمة.
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المالية العامة11

الموازنة العامة المقدرة للسنة المالية
2020-19

2.6
مليار دينار

المصروفات العامةاإليرادات العامة

المصروفات 
الجارية

المصروفات 
الرأسمالية

اإليرادات
النفطية

اإليرادات 
غير النفطية

7.7

15.8

مليار دينار

مليار دينار

13.9
مليار دينار

1.9
مليار دينار

19.2
مليار دينار

3.3
مليار دينار

22.5
مليار دينار

*2019-18

عجز الموازنة العامة
للسنة المالية

6.7
مليار دينار

*2020-19

عجز الموازنة العامة
للسنة المالية

*الرصيد قبل استقطاع مخصصات صندوق إحتياطي األجيال القادمة.
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التجارة الخارجية وميزان المدفوعات12

حقق الحساب الجاري في ميزان 
ا  مدفوعات دولة الكويت فائضً

بنحو
6.7
مليار دينار كويتي

6.7%16.4%
 من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 2019  

16.4يُعادل
جاء فائض الحساب الجاري محصلةً لكل من

فائض الميزان السلعي والخدمي

5.6 مليار دينار
فائض ميزان الدخل األساسي

5.9 مليار دينار
عجز ميزان الدخل الثانوي

4.8 مليار دينار

بلغت نسبـة الواردات السلعيــة مـــن
الــــدول األخـــرى األعضـــــاء فـــــي دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

%16.8%
من إجمالي قيمة الواردات السلعية

16.8

ا  ا صافيً سجل الحساب المالي تدفقً
7.4إلى الخارج بقيمة

مليار دينار خالل عام 2019

ارتفاع الفائض في الحساب الرأسمالي في عام 2019

7.4
حقق الميزان الكلي خالل عام 

20190.8 فائضاً بنحو
مليار دينار 

0.8

بورصة الكويت13

ارتفاع مؤشرات التداول ومستويات األسعار الرئيسية في بورصة الكويت خالل عام 
 2019

%23.7%ارتفاع  مؤشر السوق العام بنسبة
في نهاية عام 2019

23.7
12



ارتفاع كمية األسهم المتداولة 
بنسبة

ارتفاع قاعدة األسهم المصدرة 
للشركات المدرجة في البورصة 

بنسبة
%3.2%

ارتفاع قيمة األسهم المتــداولة 
%92.3%بنسبة

خالل عام 2019

خالل عام 2019
3.2

%82.7%
خالل عام 2019

ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 
بنسبة

%32.6%ارتفاع  مؤشر السوق األول بنسبة
في نهاية عام 2019

انخفاض طفيف في صـافي أرباح 
الشركات المدرجة في البورصة 

بنسبة
%0.8%

في نهاية عام 2019

ارتفاع القيمة السوقية الرأسمالية
%24.6%للشركات المدرجة بنسبة

في نهاية عام 2019

32.6

%3.6%
في نهاية عام 2019

3.6

0.8

24.6

92.3

82.7
سجلت أسهم قطاع البنوك أعلى 

%61.4%قيمة لألسهم المتداولة بنسبة
من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في البورصة خالل عام  2019

61.4

بورصة الكويت13
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