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 صحفيالبيان ال
 

له بأن البنك قد أصدر تقريره في تصريح صحفي  ، الدكتور محمد يوسف الهاشل،محافظ بنك الكويت المركزي  أعلن
ها وُيصدرها بنك الكويت المركزي  الثامناإلصدار ، وهو 2019االقتصادي لعام   ويتضمن .واألربعون من سلسلة ُيعدُّ

 العام المذكورجوانب األداء االقتصادي لدولة الكويت خالل مختلف  حولالتقرير أحدث البيانات واإلحصاءات المتاحة 
 من الشمول. الوافيستة أجزاء، بحيث يتناول كٌل منها موضوًعا رئيسًيا بالقدر ضمن 

 
االتجاهات الرئيسااااية ألداء االقتصاااااد الكويتي خالل عام  جزئه األولالتقرير االقتصااااادي تناول في المحافظ أن  وَبيَّن

، وذلك من واقع البيانات واإلحصااااءات المتاحة عن كلمن من الحساااابات القومية، واألساااعار المحلية، والسااا ان 2019
المتوافرة إلى نمو القيمة المضاااافة باألساااعار الثابتة من مجمو  والقوى العاملة. وفي هذا اإلطار، ُتشاااير اإلحصااااءات 

 18541.5% لتصاااااااال إلى نحو 3.0مليون دينار وبمعدل  532.4بنحو  2019القطاعات غير النفطية خالل عام 
القيمة المضافة باألسعار الثابتة  في حين انخفضت ،2018خالل عام  ماليين 18009.1مليون دينار، مقابل نحو 

مليون دينار  20883.2% لتصاااااال إلى نحو 1.7مليون دينار وبمعدل  370.5  القطاعات النفطية بنحو في مجمو 
قيمة الناتج ارتفعت ، وفي محصااااااااالة تلك التطوراتمليوًنا للعام السااااااااااب .  21253.7، مقابل نحو 2019خالل عام 

، مقاااباال نحو 2019عااام مليون دينااار خالل  39424.7المحلي اإلجمااالي باااألسااااااااااااااعااار الثااابتااة لتصااااااااااااااال إلى نحو 
معدل  سااااااجل%. من جانبن آخر، 0.4مليوًنا ومعدله  161.9قيمته  نموًّامليوًنا للعام الساااااااب ، ما ُيمثل  39262.8

ا بالترير النسابي في الرق  القياساي العام ألساعار المساتهلك   2019خالل عام  ارتفاًعاالتضاخ  في دولة الكويت ُمقاساً
وعلى صااااااعيد تطورات أعداد الساااااا ان والقوى العاملة في % خالل العام الساااااااب . 0.6% مقابل نحو 1.1ليبلغ نحو 

إلى أن معدل نمو إجمالي عدد الساااااااااا ان في دولة الكويت قد بلغ نحو دولة الكويت، ُتشااااااااااير اإلحصاااااااااااءات المتوافرة 
في نهاية  ، ليصاااااال بذلك إجمالي عدد الساااااا ان2018% لعام 2.7مقارنًة بنمو معدله  2019% في نهاية عام 3.3
ومن جهةن أخرى،  .2018ماليين في نهاية عام  4.622ماليين نساااااااااااااامة مقابل نحو  4.776إلى نحو  2019عام 
 .2018% لعام 4.4معدله نحو  بنمومقارنًة  2019% في عام 5.1بنحو ارتفاًعا إجمالي القوى العاملة شهد 

 
من التقرير قد استعرض التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت  الجزء الثانيوأشار المحافظ إلى أن 

 2019تطورات سعر صرف الدينار الكويتي خالل عام  تشيرالمركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية. 
، والقائمة 2007مايو  20بنك الكويت المركزي تطبي  سياسة سعر الصرف المعمول بها اعتباًرا من  إلى مواصلة

على أساس ربط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العمالت األخرى بسلة موزونة من عمالت أه  الدول التي ترتبط 
بعالقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت. وفي هذا الصدد، ُتشير البيانات إلى أن تحركات سعر صرف الدوالر 
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بمعدالت ترير  ةً مقارن 2019د انحصرت ضمن هوامش ضيقة نسبًيا خالل عام األمري ي مقابل الدينار الكويتي ق
عرض النقد بالمفهوم  انخفضجانبن آخر،  نوم األخرى.سعر صرف الدوالر األمري ي مقابل العمالت الرئيسية 

البنوك  ، كما شهدت أرصدة ودائع القطا  الخاص الُمقي  لدى2019% بنهاية عام 1.2( ليبلغ ما نسبته 2الواسع )ن
  .مقارنًة بنهاية العام الساب  2019% في نهاية عام 1.7المحلية انخفاًضا بنسبة 

 
قد أرصدة التسهيالت االئتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات االقتصادية  وأضاف المحافظ بأن

الكويت المركزي لمستجدات األوضا  وفي ضوء المتابعة المستمرة لبنك . 2019% في نهاية عام 4.3 ارتفعت بنحو
االقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، وفي ظل التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العمالت العالمية 

نقطة  0.25من جهةن أخرى، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخص  لديه بمقدار  2019الرئيسية خالل عام 
أما على صعيد التطورات في  %.3.0% وذلك عن مستواه البالغ 2.75ليصل إلى  2019وبر أكت 30مئوية بتاريخ 

مجال اإلشراف والرقابة المصرفية، فقد استمرت خالل العام المذكور جهود بنك الكويت المركزي في مجال اإلشراف 
وترسيخ أجواء ت ذلك القطا  وحداوالرقابة على وحدات القطا  المصرفي والمالي المحلي الرامية إلى تعزيز متانة 

ة على وحدات القطا  المالي المحلي على النحو ياالستقرار المالي، وذلك من خالل تكثيف الجهود اإلشرافية والرقاب
 قدرة القطا  على القيام بدوره في االقتصاد الوطني. يرفعالذي 

 

المؤشرات المالية للجهاز المصرفي من التقرير االقتصادي قد تضمن تطورات  الجزء الثالث المحافظ بأنوأوضح 
شركات و والمالي في ضوء ما ُتبِرزه البيانات المالية لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية من بنوك محلية، 

شرات وتأثيراتها على بعض جوانب النمو واألداء واتجاهات تلك المؤ  بما يساه  في تحديدوشركات صرافة،  استثمار
على مستوى النشاط  للبنوك المحلية الميزانية. وفي هذا السياق، حق  إجمالي مجموعاتتلك اللاألوضا  المالية 

مقارنة  2019% في نهاية عام 6.7نمًوا بلغ معدله نحو  المحلي )نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل دولة الكويت(
بمستواه المسجل في نهاية العام الساب ، وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة 

في حين تراجع إجمالي الميزانية المجممعة لشركات  %،13.4لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بمعدل 
% في نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في 5.9مركزي بمعدل االستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت ال

  نهاية العام الساب .
 

تطورات أوضا  المالية العامة، حيث سجلت  يتناولالتقرير االقتصادي من  الجزء الرابعوأشار المحافظ إلى أن 
 ليفع زمليون دينار مقابل عج 1290.1عجًزا فعلًيا بلرت قيمته نحو  18/2019الموازنة العامة خالل السنة المالية 
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مليون دينار للسنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطا  مخصصات صندوق احتياطي  3247.8بلرت قيمته نحو 
 األجيال القادمة. 

 
التقرير تطورات أوضا  العالقات التجارية والمالية لدولة الكويت مع االقتصادات من ويستعرض الجزء الخامس 

، حيث شهد 2019خالل عام ذلك كما تع سها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات دولة الكويت األخرى، و 
%. وُيعزى ذلك في األساس 13.3مليون دينار ونسبته  1650.4قيمته  تراجًعاالفائض المحق  في الميزان السلعي 

وبذلك سجل في أسعار النفط في األسواق العالمية.  االنخفاض النسبي قيمة الصادرات النفطية على إثر انخفاضإلى 
 6008.0قيمته نحو  فائضمقابل  2019ل عام خال مليون دينار 6722.5نحو قيمته بلرت فائًضا  الحساب الجاري 

كلًيا بلرت  فائًضا 2019وقد حق  الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام العام الساب . خالل  ماليين دينار
 مليون دينار. 821.2نحو  قيمته

 

، 2019خالل عام  بورصة الكويتتطورات نشاط أداء من التقرير يرصد  الجزء السادسوأخيًرا، أشار المحافظ إلى أن 
وفي هذا اإلطار  البورصة.وذلك من خالل مؤشرات التداول الرئيسية، وحركة األسعار، والعوامل المؤثرة في أداء 

% 92.3بنسبة  2019الرئيسية )قيمة األسه  المتداولة وكميتها( ارتفاًعا ملموًسا في نهاية عام حققت مؤشرات التداول 
على  ، فقد أقفلالعامالسوق مؤشر  % على الترتيب مقارنًة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الساب . أما82.7و

مؤشر السوق األول ارتفاًعا سجمل  ذلكوك، 2018بإقفال عام  ةً مقارن 2019% في نهاية عام 23.7بنسبة  ارتفا 
، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاًعا 2018مقارنًة بإقفال عام  2019في نهاية عام  %32.6ملموًسا بنحو 

لت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات و  ،2018% مقارنة بإقفال عام 3.6بما نسبته  2019طفيًفا في نهاية عام  سجم
 .في نهاية العام المذكور مقارنًة بنهاية العام الساب % 24.6نسبته ا ملموًسا بلرت ارتفاعً المدرجة 

 
تصريحه باإلشارة إلى أنه يم ن الحصول على  الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي واختت  

عنوانه و  من خالل موقع بنك الكويت المركزي على شب ة اإلنترنت 2019لعام  االقتصادينسخة من التقرير 
(www.cbk.gov.kw.) 
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