إضاءات
التقرير االقتصادي
2017

1
الناتج المحلي اإلجمالي
والنمو االقتصادي

انخفاض قيمة الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الثابتة بنحو

نمو القيمة المضافة باألسعار
الثابتة من مجموع القطاعات
غير النفطية بنحو

%2.9

%3.3

%8.1

ارتفاع قيمة الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الجارية بنحو

نمو القيمة المضافة باألسعار
الجارية من مجموع القطاعات
غير النفطية بنحو

نمو القيمة المضافة باألسعار
الجارية في مجموع القطاعات
النفطية

%8.7

%4.7

%20.6

خالل عام 2017

خالل عام 2017

2

خالل عام 2017

خالل عام 2017

تراجع القيمة المضافة
باألسعار الثابتة في مجموع
القطاعات النفطية

خالل عام 2017

خالل عام 2017

%1.5
2017

المستوى العام
لألسعار المحلية

المفروشات المنزلية ومعدات
الصيانة

النقل

%10.2
ارتفاع معدل التغير في الرقم
القياسي ألسعار الجملة ليبلغ
نحو

%3.1
خالل عام 2017

الترفيهية والثقافية

%3.3

%3.2

ارتفاع معدل التغير في الرقم
القياسي ألسعار الجملة للسلع
المنتجة محليًا ليبلغ نحو

في حين تباطأ معدل التغير في
الرقم القياسي ألسعار الجملة
للسلع المستوردة ليبلغ نحو

%6.2

%1.4

3

تباطؤ معدل النمو السكاني
ليبلغ نحو

السكان والقوى العاملة

%2.0
خالل عام 2017

استقرار نسبي في إجمالي أعداد
القوى العاملة عند نحو

2.7

ارتفاع طفيف في معدل نمو
أعداد السكان الكويتيين ليبلغ
نحو

%2.4
انخفاض أعداد القوى العاملة
الكويتية بنحو

%9.2

مليو ًنا

بينما تباطأ معدل نمو أعداد
السكان غير الكويتيين ليبلغ
نحو

%1.9
ارتفاع أعداد القوى العاملة في
القطاع الخاص بمعدل

%2.8

انخفاض أعداد القوى العاملة في القطاع الحكومي بنحو

%10.0
4
التطورات النقدية
وسعر الصرف

استمرار جهود بنك الكويت
المركزي في رسم وتنفيذ
السياسة النقدية بما يساهم
في تكريس دعائم االستقرار
النقدي

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

تراجع سعر صرف الدوالر
األمريكي مقابل الدينار الكويتي
بنسبة

%1.41
بنهاية عام 2017

تسارع وتيرة نمو السيولة
المحلية ليبلغ معدله نحو

%3.8
بنهاية عام 2017

ارتفاع صافي الموجودات
المحلية للبنك المركزي
والبنوك المحلية بنسبة

%9.9

تراجع صافي الموجودات
األجنبية للبنــــك المركـــــزي
والبنوك المحلية بنسبة

%2.9

5

ارتفاع أرصدة الجزء النقدي
المستخدم من التسهيالت
االئتمانية المقدمة
من البنوك المحلية بنسبة

االئتمان المصرفي

6
أسعار الفائدة
المحلية

7
أدوات الدين العام
وسوق الودائع فيما
بين البنوك المحلية

8

استحوذت أرصدة التسهيالت
االئتمانية الشخصية على
نسبة

%3.2

%42.6

ضمن إطار متابعة بنك
الكويت المركزي لتطورات
مستويات أسعار الفائدة
المحلية على الدينار الكويتي
من جهة واتجاهات أسعار
الفائدة على العمالت الرئيسية
من جهة أخرى

ارتفاع متوسطات أسعار
الفائدة على ودائع العمالء
ألجل بالدينار الكويتي والدوالر
األمريكي

بنهاية عام 2017

من إجمالي تلك التسهيالت االئتمانية

انخفاض قيمة تمويل الواردات
المدفوعة عن طريق البنوك
المحلية بنسبة

%2.5
استمرار الهوامش القائمة
فيما بين متوسطات أسعار
الفائدة على الودائع لدى
البنوك المحلية لصالح الدينار
الكويتي

تم رفع سعر الخصم بمقدار

%0.25
في مارس 2017

ارتفع الرصيد القائم لسندات
الخزانة في نهاية عام 2017
ليبلغ نحو  4767.3مليون
دينار مقابل نحو 3267.3
مليون دينار في نهاية عام
2016

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

عمليات المقاصة
والمدفوعات

%5.5
لعام 2017

انخفاض قيمة المعامالت في
سوق الودائع المتبادلة فيما
بين البنوك المحلية بنسبة

%5.4
ارتفاع قيمة المعامالت التي
تمت عبر
أجهزة السحب اآللي بنسبة

%4.2

انخفاض رصيد مطالب البنوك
المحلية على
البنك المركزي بنسبة

%1.8
ارتفاع إجمالي قيم المعامالت
التي تمت عبر
أجهزة نقاط البيع بنسبة

%10.1

9
اإلشراف والرقابة
المصرفية

10

بلغ عدد وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي
الخاضعة إلشراف ورقابة بنك الكويت المركزي
مواصلة بنك الكويت المركزي
جهوده المستمرة بشأن مراجعة وتحديث
تعليمات وضوابط العمل المصرفي بما
يتماشى مع معايير الرقابة الدولية وأفضل
الممارسات في المجال التنظيمي واإلشرافي

130

وحدة بنهاية عام 2017

ارتفاع إجمالي الميزانية
المجمعة للبنوك المحلية
بنسبة

المؤشرات المالية
للجهاز المصرفي والمالي

%5.0
بنهاية عام 2017

ارتفاع المطالب على البنك
المركزي بنسبة

%1.9
انخفاض رصيد صافي
الموجودات األجنبية لدى
البنوك المحلية بنسبة

%13.5
في نهاية عام 2017

المؤشرات والنسب المالية
للجهاز المصرفي
استقرار معيار كفاية رأس
المال في نهاية عام2017
استقرار معايير التوظيف
تحسن معايير الربحية
المالي
ّ

ارتفاع مطالب البنوك المحلية
على القطاع الخاص بنسبة

ارتفاع مطالب البنوك المحلية
على الحكومة بنسبة

%2.8

%53.9

بنهاية عام 2017

ارتفاع أرصدة ودائع القطاع
الخاص المقيم لدى البنوك
المحلية بنسبة

%3.7
في نهاية عام 2017

ارتفاع أرصدة الحسابات
النظامية لدى البنوك المحلية
بنسبة

%5.7
في نهاية عام 2017

تراجع قيمة الميزانية
المجمعة لشركات االستثمار
المحلية بنسبة

%10.6
في نهاية عام 2017

ارتفاع أرصدة ودائع الحكومة
لدى البنوك المحلية بنسبة

%0.9
في نهاية عام 2017

توافرت للبنوك المحلية
موارد مالية إجمالية من
عملياتها المحلية بقيمة

2183.8
مليون دينار

تراجع قيمة الميزانية
المجمعة لشركات االستثمار
التقليدية بنسبة

%14.0
في نهاية عام 2017

10
المؤشرات المالية
للجهاز المصرفي
والمالي

11

ارتفاع أرصدة الحسابات
النظامية لشركات االستثمار
المحلية بنسبة

%4.6
في نهاية عام 2017

انخفاض اجمالي اإليرادات
العامة الفعلي بنسبة

المالية العامة

%4

ضمن الموازنة العامة للسنة المالية
2017/16

ّ
شكلت المصروفات الجارية
ما نسبته

%87.5

من إجمالي المصروفات العامة الفعلية

بلغت قيمة العجز الفعلي
للموازنة العامة للسنة
المالية 2017/16

ارتفاع الميزانية المجمعة
لشركات الصرافة المحلية
بنسبة

%12.1
في نهاية عام 2017

تراجع األهمية النسبية
لإليرادات غير النفطية الفعلية
في إجمالي اإليرادات العامة
المحصلة لتصل إلى نحو

%10.8

خالل السنة المالية 2017/16

تراجع
المصروفات الجارية بنسبة

%4

خالل السنة المالية 2017/16
ً
مقارنة بمستواها خالل السنة المالية
السابقة

ارتفاع إجمالي اإليرادات العامة
المقدرة للسنة المالية
 2018/17بنسبة

4608.4

%30.3

ّ
شكلت اعتمادات المصروفات
الجارية ما نسبته

ارتفاع اعتمادات المصروفات
الجارية ضمن الموازنة العامة
للسنة المالية 2018/17
بنسبة

%85.5

%5.4

مليون دينار

من إجمالي اعتمادات المصروفات خالل
السنة المالية 2018/17

مقارنة بتقديراتها للسنة
المالية السابقة

مقارنة بمستواها
خالل السنة المالية السابقة

تراجعقيمةالميزانيةالمجمعة
لشركات االستثمار التي تعمل
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
بنسبة

%7.7
في نهاية عام 2017

انخفاض المصروفات العامة
الفعلية بنسبة

%3

للسنة المالية 2017/16

ارتفاع المصروفات الرأسمالية
الفعلية بنسبة

%5.4

خالل السنة المالية 2017/16
ً
مقارنة بمستواها خالل السنة المالية
السابقة

ارتفاع اعتمادات المصروفات
العامة للموازنة العامة للسنة
المالية  2018/17بنسبة

%5.3

مقارنة بمثيلتها للسنة
المالية 2017/16

ارتفاع اعتمادات المصروفات
الرأسمالية ضمن الموازنة
العامة للسنة المالية
 2018/17بنحو

%4.6

مقارنة بمستواها
خالل السنة المالية السابقة

11
المالية العامة

بلغت قيمة العجز المقدر
للموازنة العامة للسنة المالية
 2018/17نحو

بلغ إجمالي اإليرادات العامة
الفعلية المحصلة خالل
األشهر التسعة األولى
للسنة المالية  2018/17نحو

6555.8

%83.6

المقدَّ ر لكامل السنة المالية
من إجمالي ُ

مليون دينار
مقارنة بمستواها خالل السنة
المالية السابقة

ّ
شكلت المصروفات الجارية
خالل األشهر التسعة األولى
من السنة المالية 2018/17
ما نسبته

%64.8

من اعتمادات المصروفات الجارية لكامل
السنة المذكورة

سجلت الموازنة العامة خالل األشهر التسعة األولى
ً
من السنة المالية 2018/17
عجزا فعليًا بلغت قيمته نحو

%1362.6

مليون دينار

من اعتمادات المصروفات الجارية لكامل السنة المذكورة

12
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

تحول عجز الحساب الجاري في
ميزان مدفوعات دولة الكويت
خالل عام  2016إلى فائض في
عام 2017

جاء فائض الحساب الجاري
نتيجة الرتفاع قيمة
المتحصالت بنسبة

%16.8
خالل عام 2017

ارتفع فائض الميزان
السلعي بنسبة

%31.7
7.8

ارتفاع قيمة الصادرات
السلعية بنسبة

ليبلغ نحو

باليين دينار

ارتفاع في قيمة الواردات
السلعية (سيف) بنسبة

%9.9

خالل عام  2017تمثلت أهم أسواق
االستيراد في كل من الصين والواليات
المتحدة االمريكية واالمارات العربية
المتحدة

%19.0
16.7

لتبلغ نحو

باليين دينار

بلغت نسبة الواردات من دول
مجلس التعاون
لدول الخليج العربية

%15.9
من إجمالي قيمة الواردات

وانخفاض إجمالي قيمة
المدفوعات بنسبة

%0.6
نتيجة أساسية الرتفاع قيمة
الصادرات النفطية بنسبة

%19.4
15.0

لتبلغ نحو

بليون دينار

ارتفاع العجز في
حساب الخدمات بنسبة

%14.5
6.9

ليبلغ نحو

باليين دينار
خالل عام
2017

12

ارتفع فائض حساب الدخل
األساسي بنسبة

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

%49.1
5.8

ليبلغ نحو
باليين دينار
خالل عام
2017

ً
تدفقا
سجل الحساب المالي
صافيًا إلى الخارج بقيمة

6.5

باليين دينار خالل عام 2017

13

انخفاض العجز في حساب
الدخل الثانوي بنسبة

%15.1
4.4

ليبلغ نحو

باليين دينار

حقق ميزان المدفوعات
ً
فائضا بنحو
خالل عام 2017

569
مليون دينار

ارتفاع المؤشر العام لألسعار
بنسبة

بورصة الكويت

ارتفاع أداء مؤشرات التداول
ومستويات األسعار الرئيسية
في بورصة الكويت
خالل عام 2017

ارتفاع المؤشر الوزني لألسعار
بنسبة

%11.48

%5.61

من أبرز العوامل المؤثرة
سلبًا على أداء بورصة
الكويت استمرار المخاطر
الجيوسياسية وتطورات
األوضاع االقتصادية العالمية،
واستمرار العجز في الموازنة
العامة ،واستمرار زيادة أعداد
االنسحاب االختياري للشركات
المدرجة في بورصة الكويت

أما أبرز العوامل اإليجابية
فتتمثل في ارتفاع متوسط
أسعار النفط الخام في األسواق
العالمية وترقية وتقسيم
بورصة الكويت وارتفاع
قيمة التوزيعات النقدية،
وإتمام عمليات االستحواذ
على أسهم بعض الشركات
المدرجة ،وتعديل نظرة
تصنيف وكالة موديز للتصنيف
االئتماني لدولة الكويت إلى
مستقرة مع تثبيت التصنيف
السيادي

في نهاية عام 2017

سجلت مؤشرات األسعار في
أسواق المال لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
تباي ًنا في نهاية عام 2017

انخفاض العجز في الحساب
الرأسمالي في عام 2017

في نهاية عام 2017

ارتفاع صافي أرباح الشركات
المدرجة في البورصة بنسبة

13
بورصة الكويت

%13.0
في نهاية عام 2017

انخفاض قاعدة األسهم
المصدرة للشركات المدرجة
في البورصة بنسبة

%0.31
سجلت أسهم قطاع البنوك
أعلى قيمة لألسهم المتداولة
بنسبة

%30.20
خالل عام 2017

ارتفاع القيمة السوقية
الرأسمالية للشركات المدرجة
بنسبة

انتقال وانسحاب اختياري
للشركات المدرجة
في بورصة الكويت
خالل عام  2017بلغ  27شركة
بلغت قيمتها السوقية
الرأسمالية نحو

%4.67

456.22

في نهاية عام 2017

ارتفاع قيمة األسهم
المتداولة بنسبة

%98.67
خالل عام 2017

مليون دينار

ارتفاع كمية تلك األسهم
بنسبة

%65.65
خالل عام 2017
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