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سجل تراجع ًا بلغت نسبته نحو % 2.9

الهاشل 39.7 :مليار دينار قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة خالل العام الماضي
إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية حقق ارتفاع ًا بلغ نحو % 5
قال حمافظ بنك الكويت املركزي
حممد الها�شل ان التقرير االقت�صادي
لعام  2017يت�ضمن �أحدث البيانات
والإح�����ص��اءات املتاحة املتعلقة
مبختلف جوانب الأداء االقت�صادي
يف الكويت خ�لال العام املذكور
�ضمن �ستة �أج���زاء بحيث يتناول
كل منها مو�ضوعا رئي�سيا بالقدر
املنا�سب من ال�شمول.
وا���ض��اف الها�شل �أم�س مبنا�سبة
ا�صدار بنك الكويت املركزي تقريره
االقت�صادي لعام  2017وهو اال�صدار
« »46من �سل�سلة يعدها وي�صدرها
بنك الكويت املركزي ان التقرير
تناول يف جزئه الأول االجتاهات
الرئي�سية لأداء االقت�صاد الكويتي
خ�لال ع��ام  2017وذل��ك من واقع
البيانات والإح�صاءات املتاحة عن
كل من احل�سابات القومية والأ�سعار
املحلية وال�سكان والقوى العامل.
وذكر ان االح�صاءات املتوافرة ت�شري
�إلى منو القيمة امل�ضافة بالأ�سعار
الثابتة من جمموع القطاعات غري
النفطية خ�لال ع��ام  2017بنحو
 704.8ماليني دي��ن��ار «نحو 2.3
مليار دوالر امريكي» ومبعدل %3.3
لت�صل �إلى نحو  22295مليون دينار
«نحو 5ر 73مليار دوالر امريكي»
مقابل نحو  21590.2مليون دينار
«نحو  71مليار دوالر» خالل عام
.2016
وبني الها�شل ان القيمة امل�ضافة
ب��الأ���س��ع��ار ال��ث��اب��ت��ة يف جمموع
ال��ق��ط��اع��ات النفطية تراجعت
بنحو  1942.6مليون دينار «نحو
 6مليارات دوالر» ومبعدل %8.1
لت�صل �إل��ى نحو  22097.9مليون
دينار «نحو  72مليار دوالر» خالل
عام  2017مقابل نحو 24040.5
مليون دينار «نحو  79مليار دوالر»
للعام ال�سابق.
وا�ضاف انه مبح�صلة تلك التطورات
انخف�ضت قيمة ال��ن��اجت املحلي
الإجمايل بالأ�سعار الثابتة لت�صل
�إل��ى نحو  39769.3مليون دينار
«نحو 131مليار دوالر» خالل عام
 2017مقابل نحو  40942.9مليون
دي��ن��ار «نحو  135مليار دوالر»
للعام ال�سابق ما ميثل تراجعا
قيمته  1173.9مليون دينار «نحو 3
مليار دوالر» ومعدله .%2.9
واو�ضح املحافظ الها�شل ان معدل
الت�ضخم يف الكويت �سجل مقا�سا
بالتغري الن�سبي يف الرقم القيا�سي
العام لأ�سعار امل�ستهلك تباط�ؤا
خالل عام  2017ليبلغ نحو %1.5
مقابل نحو  %3.5خ�لال العام
ال�سابق.
وعلى �صعيد تطورات �أعداد ال�سكان
والقوى العاملة يف الكويت ا�شار
الى ان الإح�صاءات املتوافرة �إلى
�أن معدل منو �إجمايل عدد ال�سكان
يف الكويت ق��د بلغ نحو % 2.0
يف نهاية عام  2017مقارنة بنمو
معدله  % 4.1لعام  2016لي�صل
بذلك �إجمايل عدد ال�سكان يف نهاية
ع��ام � 2017إل��ى نحو  4.5ماليني
ن�سمة مقابل نحو  4.4ماليني يف
نهاية عام .2016
وا�ضاف ان �إجمايل القوى العاملة
�شهد انخفا�ضا طفيفا بنحو %0.02
يف عام  2017مقارنة بنمو معدله
نحو  %5.1لعام  2016لي�صل ذلك
الإجمايل �إل��ى نحو  2.705مليون
دينار «نحو  8.92ماليني دوالر»
مقارنة بنحو  2.706مليون دينار
«نحو  8.93ماليني دوالر امريكي»
يف نهاية العام ال�سابق ويرجع
ذلك �إلى انخفا�ض معدل منو �أعداد
ال��ق��وى العاملة الكويتية بنحو
 %9.2وتباط�ؤ معدل من��و �أع��داد
القوى العاملة غري الكويتية بنحو
 % 1.8لعام .2017
وق��ال حمافظ املركزي �أن اجلزء
ال��ث��اين م��ن ال��ت��ق��ري��ر ا�ستعر�ض
ال��ت��ط��ورات النقدية وامل�رصفية
الرئي�سية ون�شاط بنك الكويت
امل��رك��زي يف جم���ايل ال�سيا�سة
النقدية والرقابة امل�رصفية.
وب�ي�ن ان ال��ب��ي��ان��ات ت�شري �إل��ى
ا���س��ت��م��رار حم��اف��ظ��ة �سعر �رصف
الدينار الكويتي على ا�ستقراره

المؤشر العام لألسعار أقفل على ارتفاع بنسبة % 11.48
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• حممد الها�شل

• بنك الكويت املركزي

الفائض المحقق في الميزان السلعي شهد ارتفاع ًا بما قيمته  1,8مليار دينار
«المضافة» في القطاعات النفطية تراجعت بنحو  1,9مليار دينار
 % 3,3نمو القيمة المضافة باألسعار الثابتة للقطاعات غير النفطية
الن�سبي مقابل العمالت الرئي�سية
خ�لال ع��ام  2017وذل��ك يف �إط��ار
نظام �سعر ال����صرف القائم على
ربط �سعر �رصف الدينار الكويتي
ب�سلة خا�صة موزونة من عمالت
�أهم ال�رشكاء التجاريني واملاليني
لدولة الكويت.
وا�ضاف ان تلك البيانات ت�شري �إلى
�أن حتركات �سعر ��صرف ال��دوالر
االمريكي مقابل الدينار الكويتي
قد انح�رصت �ضمن هوام�ش �ضيقة
ن�سبيا خ�لال ع��ام  2017مقارنة
مبعدالت تغري �سعر �رصف الدوالر
االمريكي مقابل العمالت الرئي�سية
الأخرى.
وا�شار الى ان وترية النمو يف كل
من عر�ض النقد مبفهومه الوا�سع
«ن »2ت�سارعت ليبلغ معدله نحو
 %3.8و�أر����ص���دة ودائ���ع القطاع
اخلا�ص املقيم لدى البنوك املحلية
ليبلغ معدله نحو  % 0.9يف نهاية
عام  2017مقارنة بنهاية العام
ال�سابق.
واو�ضح الها�شل ان تطورات �أر�صدة
الت�سهيالت االئتمانية املقدمة
من البنوك املحلية ملختلف
القطاعات االقت�صادية ت�شري
�إلى تباط�ؤ معدل منو تلك
الأر�صدة ليبلغ نحو %3.2
يف نهاية عام .2017
وبني انه يف ظل ا�ستمرار
ال��زي��ادة يف م�ستويات
�أ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة على
ال��ع��م�لات العاملية
الرئي�سية خالل ال�سنة
امل��ي�لادي��ة  2017فقد
�أج����رى ب��ن��ك الكويت
املركزي زي��ادة واحدة
يف �سعر اخل�صم لديه
مبقدار  0.25نقطة مئوية
يف �شهر مار�س  2017لي�صل
�إلى .%2.75
وع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ال��ت��ط��ورات
يف جم��ال الإ���ش�راف والرقابة
امل�رصفية قال الها�شل انه خالل
العام املذكور ا�ستمرت جهود بنك
الكويت املركزي يف جمال الإ�رشاف
وال��رق��اب��ة على وح���دات القطاع
امل�رصيف واملايل املحلي الرامية

�إل���ى تعزيز متانة وح���دات ذلك
القطاع وتر�سيخ �أج��واء اال�ستقرار
امل���ايل وذل���ك م��ن خ�ل�ال تكثيف
اجلهود الإ�رشافية والرقابة على
وحدات القطاع املايل املحلي على
النحو الذي يرفع قدرة القطاع على
القيام بدوره يف االقت�صاد الوطني.
وا���ض��اف ان التقرير االقت�صادي
يف اجل������زء ال���ث���ال���ث ي��ت��اب��ع
تطورامل�ؤ�رشات املالية للجهاز
امل�رصيف واملايل يف �ضوء ماتربزه
البيانات املالية املجمعة ملختلف
جمموعات ال��وح��دات امل�رصفية
واملالية من بنوك حملية و�رشكات
ا�ستثمار و��شرك��ات �رصافة وذلك
للوقوف على بع�ض جوانب النمو
والأداء واجتاهات تلك امل�ؤ�رشات
وت����أث�ي�رات���ه���ا على
الأو�������ض������اع
ا ملا لية

ملجموعات تلك الوحدات.
ول��ف��ت الها�شل ال��ى ان �إجمايل
امليزانية املجمعة للبنوك املحلية
حقق منوا بلغ معدله نحو  %5.0يف
نهاية عام  2017مقارنة مب�ستواه
امل�سجل يف نهاية العام ال�سابق
وكذلك ارتفع �إج��م��ايل امليزانية
امل��ج��م��ع��ة ل����شرك��ات ال����صراف��ة
املحلية امل�سجلة لدى بنك الكويت
امل��رك��زي واخل��ا���ض��ع��ة لرقابته
مبعدل .%12.1
وقال ان �إجمايل امليزانية املجمعة
ل����شرك��ات اال���س��ت��ث��م��ار املحلية
امل�سجلة لدى بنك الكويت املركزي
تراجع مبعدل  % 10.6يف نهاية
العام املذكور عن م�ستواه امل�سجل
يف نهاية العام ال�سابق.
و�أ�شار املحافظ �إلى
�أن اجل����زء
ا لر ا بع
من

التقرير االقت�صادي يتناول تطورات
�أو�ضاع املالية العامة حيث �سجلت
امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة خ�لال ال�سنة
املالية  2017/16عجزا فعليا
بلغت قيمته نحو  4608.4ماليني
دينار «نحو  15.2مليار دوالر»
مقابل عجز فعلي بلغت قيمته نحو
 4612مليون دينار «نحو  15مليار
دوالر» لل�سنة املالية ال�سابقة وذلك
قبل ا�ستقطاع خم�ص�صات �صندوق
احتياطي الأجيال القادمة.
ولفت الى ان اجل��زء اخلام�س من
التقرير ا�ستعر�ض تطورات �أو�ضاع
العالقات التجارية واملالية يف
الكويت مع االقت�صادات الأخرى وذلك
كما تعك�سها �إح�صاءات التجارة
اخلارجية وميزان مدفوعات دولة
الكويت خالل عام .2017
وا���ض��اف ان الفائ�ض املحقق يف
امليزان ال�سلعي �شهد ارتفاعا مبا
قيمته  1871مليون دينار «نحو
 6مليارات دوالر امريكي» ون�سبته
 %31.7ويعزى ذلك يف الأ�سا�س �إلى
ارتفاع قيمة ال�صادرات النفطية
على اثر االرتفاع امللحوظ يف
�أ�سعار النفط يف الأ�سواق
العاملية.
وبني املحافظ الها�شل ان
احل�ساب اجل��اري �سجل
فائ�ضا بلغت قيمته نحو
 2151.8مليون دينار
خالل عام  2017مقابل
عجز تقدر قيمته بنحو
 1528.2مليون دينار
«نحو  5مليارات دوالر»
خ�لال ال��ع��ام ال�سابق
وقد حقق الو�ضع الكلي
مليزان مدفوعات دولة
ال��ك��وي��ت ل��ع��ام 2017
فائ�ضا كليا بلغت قيمته
نحو  569.2مليون دينار
«ن��ح��و  1.8مليار دوالر»
و�أ�شار �إلى �أن اجلزء ال�ساد�س
م��ن التقرير ير�صد تطورات
الن�شاط يف �أداء بور�صة الكويت
خ�لال ع��ام  2017ويف ه��ذا الإط��ار
حققت م�ؤ�رشات التداول الرئي�سية
«قيمة الأ�سهم املتداولة وكميتها»
ارتفاعا يف نهاية عام  2017بن�سبة

 98.67و %65.65على الرتتيب
مقارنة مب�ستوياتها امل�سجلة يف
نهاية العام ال�سابق.
وبالن�سبة ال��ى امل ��ؤ��شر العام
للأ�سعار قال املحافظ انه �أقفل
على ارتفاع بن�سبة  %11.48يف
نهاية عام  2017مقارنة بنهاية
العام ال�سابق وكذلك �سجل امل�ؤ�رش
الوزين ارتفاعا بنحو  %5.61يف
نهاية عام  2017مقارنة ب�إقفال
نهاية العام ال�سابق و�سجلت القيمة
ال�سوقية الر�أ�سمالية لل�رشكات
املدرجة ارتفاع ًا ن�سبته  4.67يف
نهاية العام املذكور مقارنة بنهاية
العام ال�سابق.
وبني املحافظ انه ميكن احل�صول
على ن�سخة من التقرير االقت�صادي
لعام  2017من خ�لال موقع بنك
ال��ك��وي��ت امل��رك��زي ع��ل��ى �شبكة
الإنرتنت.
وك��ان «امل��رك��زي» �أعلن يف وقت
�سابق ارتفاع �أرباحه للعام املايل
املنتهي يف  31مار�س  2018بن�سبة
 %71.9على �أ�سا�س �سنوي؛ لنمو
الفوائد والإي��رادات من اال�ستثمار
حيث بلغ ���ص��ايف �أرب����اح العام
املا�ضي املنتهي يف  31مار�س
 2018نحو  112.8مليون دينار
« 373.16مليون دوالر» ،مقابل
 65.6مليون دي��ن��ار «217.012
مليون دوالر» �أرباح الفرتة املماثلة
من .2017
وعزا البنك منو الأرب��اح ال�سنوية
للمركزي �إل���ى ارت��ف��اع الفوائد
والإي���رادات من اال�ستثمار بن�سبة
� %44.9إلى  156.07مليون دينار،
مقابل  107.72ماليني دينار بنهاية
مار�س .2017
وبلغت قيمة �صندوق االحتياطي
العام لدى الكويت املركزي يف 31
مار�س  2018نحو  435.43مليون
دينار بنمو �سنوي  %17.7وذلك عن
قيمتها بذات الفرتة من  2017عند
 369.81مليون دينار كما بلغت قيمة
�سندات املركزي امل�صدرة 1.85
مليار دينار يف مار�س املا�ضي،
مقابل  1.80مليار دينار يف ال�شهر
املماثل من العام املا�ضي ،بنمو
 .%2.8و�سجلت موجودات املركزي
يف نهاية مار�س  2018نحو 10.02
مليارات دينار ،مقابل  9.53مليار
دينار يف ال�شهر املماثل من ،2017
بارتفاع �سنوي .%5.1
وذكر البنك ان متو�سط �سعر �رصف
ال��دوالر االمريكي مقابل الدينار
لل�سنة املالية  2018/2017بلغ
نحو  302.05فل�س لكل دوالر مقابل
نحو  303.09فل�س لكل دوالر لل�سنة
املالية ال�سابقة مبا ميثل انخفا�ضا
يف �سعر ��ص�رف ال����دوالر قيمته
 1.04فل�س ون�سبته .%0.34
و�أ�شار الى ان معدل الفرق بني �أعلى
�سعر بالفل�س  305.3و�أدن��ى �سعر
 299.2للدوالر مقابل الدينار خالل
ال�سنة املالية  2018/2017ون�سبته
 %2يف ح�ين ارت��ف��ع ع��ر���ض النقد
باملفهوم الوا�سع «ن »2يف جمال
التطورات النقدية وامل�رصفية لي�صل
نحو  37095مليون دينار كويتي
«نحو  122مليار دوالر امريكي» مقابل
نحو  36704.2ماليني دينار «نحو
 121مليار دوالر» يف نهاية ال�سنة
املالية ال�سابقة مبا ميثل ارتفاعا
قيمته  390.8مليون دينار «نحو
 1.28مليار دوالر» ون�سبته .%1.1
وارتفع الر�صيد القائم لأدوات الدين
العام «�أذون���ات و�سندات وتورق
اخلزانة» يف نهاية ال�سنة املالية
 2018/2017لي�صل �إلى نحو 4542.3
مليون دينار «نحو  14مليار دوالر»
مقابل نحو  3817.3مليون دينار
«نحو  12.6مليار دوالر» يف نهاية
ال�سنة املالية ال�سابقة .كما ارتفع
�إج��م��ايل الر�صيد القائم ل�سندات
وت��ورق البنك املركزي لي�صل يف
نهاية ال�سنة املالية 2018/2017
�إلى نحو  3028مليون دينار «نحو
 9.99مليارات دوالر» مقابل م�ستواه
البالغ نحو  2813مليون دينار
«نحو  9.2مليارات دوالر» يف نهاية
ال�سنة املالية ال�سابقة ومبا ميثل
ارتفاعا ن�سبته .%7.6

«الدولي» رعى حفل تفوق طلبة كلية العلوم
االجتماعية بجامعة الكويت

• جانب من الفعالية

ق��دم بنك ال��ك��وي��ت ال���دويل ال��رع��اي��ة حلفل
تفوق طلبة كلية العلوم االجتماعية بجامعة
الكويت ،والذي �أقيم م�ؤخر ًا يف فندق ومنتجع
جمريا �شاطئ امل�سيلة بح�ضور عدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س و�أولياء �أمور الطلبة.
وقد �أف��اد «ال��دويل» ب��أن م�شاركته يف رعاية
هذا احلفل جاءت �ضمن �إطار برناجمه الرائد
للم�س�ؤولية االجتماعية ال��ذي يعترب جزء ًا
�أ�سا�سي ًا من التزامه جتاه املجتمع .م�ؤكد ًا �أن
هذه الرعاية ت�أتي من منطلق �إميانه ال�شديد
ب�أهمية تقدير جهود الطلبة وتفانيهم يف
الدرا�سة ،وبالتايل ت�شجيعهم على بذل املزيد
من اجلد واالجتهاد باعتبارهم النواة الأ�سا�سية
لثمرة امل�ستقبل.
كما �أ�شار «الدويل» �إلى �أن هذا احلدث يعترب

مبثابة احتفالية خا�صة حيث خ�ص�ص لتتويج
الطلبة املتفوقني الذين من حقهم �أن يفخروا
مبا حققوه من �إجناز ،خا�صة �أن فرحة النجاح
ال تعادلها �أي فرحة �أخرى وذلك لأنها تقا�س
مبدى اجلهد واملثابرة على مدار العام للعبور
�إلى مرحلة جديدة من التميز والنجاح.
يذكر �أن «الدويل» يحر�ص على تكري�س دوره
ك�إحدى امل�ؤ�س�سات امل�رصفية الداعمة لفئة
ال�شباب والطلبة ،وذلك من خالل التوا�صل
امل��ب��ا��شر معهم ع�بر خمتلف الفعاليات
�إل��ى جانب تبني �أفكارهم وم��ا هو منا�سب
من �أعمالهم ،وتنظيم ال��زي��ارات امليدانية
لتعريفهم بربنامج الثقافة املالية ون�رش
الوعي امل�رصيف ال��ذي خ�ص�صه البنك لهذه
الفئة من �أفراد املجتمع.

,,

معدل التضخم
في الكويت

تباطأ إلى % 1.5
«المركزي» أقر

زيادة واحدة
في سعر

الخصم لديه

بمقدار 0.25

نقطة مئوية
في مارس
الماضي

الوضع الكلي
لميزان

المدفوعات

حقق فائض ًا
كلي ًا بلغت
قيمته نحو

 569.2مليون

دينار

استمرار

الجهود في

مجال الرقابة
على القطاع
المصرفي

الرامية إلى

تعزيز متانته

