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 أبرز النقاط

  من  %31مليار دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي  2.5، إال انه ما يزال مرتفعاً عند مستوى 2020الحساب الجاري في الربع الثالث من تراجع فائض

 .الناتج المحلي اإلجمالي

 ساهم انتعاش الصادرات النفطية وتحسن إيرادات االستثمار نتيجة لتحسن أداء األسواق في تعزيز فائض الحساب الجاري. 

 2021لمتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري للعام بأكمله عن المستويات المتوقعة في السابق في ظل تحسن األوضاع االقتصادية في عام من ا. 
 

 االقتصادي الموجز
2120 مارس I   82  إدارة البحوث االقتصادية  

 ميزان المدفوعات 

كشفت أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي استمرار 

الربع الثالث من عام  في تسجيل فائض خالل الحساب الجاري

مليار دينار كويتي  2.5وذلك على الرغم من تراجعه إلى  2020

مليار دينار  4.2من الناتج المحلي اإلجمالي( مقابل  31%)

من الناتج المحلي اإلجمالي( في الربع السابق.  %66كويتي )

وفي الوقت الذي تحسن فيه أداء الميزان التجاري مقارنة بالربع 

بدعم من ارتفاع أسعار النفط، إال ان ذلك  2020ام الثاني من ع

ة مرتفع تي ظلتصافي إيرادات االستثمار وال النمو قابله تراجع

التاريخية. إال ان أسباب ارتفاع إيرادات  امقارنة بمستوياته

ليست واضحة تماماً، وان كان  خالل الربعين األخيريناالستثمار 

ت مؤسسة التأمينات عائداالممكن أن يعزى ذلك الرتفاع من 

هيكلة عملياتها لتقليل نسبة النقد لدى إعادة االجتماعية بعد 

ً تحسن عائدات االستثمار الخاصة  المؤسسة. كما يتوقع أيضا

باستثمارات صندوق األجيال القادمة في الربع الثالث من عام 

، خاصة بعد ان بدأت األسواق المالية في استعادة بعض 2020

 .الماضي شهر مارسزخمها منذ بداية 

 الرئيسية الحساب الجاري : مكونات1الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي %)

 

 ، اإلدارة المركزية لإلحصاء، تقديرات بنك الكويت الوطنيبنك الكويت المركزيالمصدر: 
 

 3.4من جهة أخرى، بلغ صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي 

اداء يتسق نسبياً مع المستويات المسجلة في مليار دينار كويتي، في 

 الربع السابق.

 انتعاش أسعار النفط يعزز الصادرات السلعية

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي في الربع الثالث من عام 

يار دينار مل 0.3مليار دينار كويتي مقابل  1.4ليصل إلى  2020

إذ ارتفعت الصادرات النفطية، التي تشكل  ،كويتي في الربع الثاني

مليار دينار  2.8من إجمالي الصادرات، لتصل إلى  %89حوالي 

كويتي على خلفية تزايد أسعار صادرات خام النفط الكويتي بنسبة 

دوالراً للبرميل، في حين  43.5على أساس ربع سنوي إلى  69%

لة في عدة إلى أدنى مستوياته المسج %9.3انخفض اإلنتاج بنسبة 

مليون برميل يومياً نتيجة لاللتزام باتفاقية  2.2سنوات وصوالً إلى 

األوبك لخفض حصص اإلنتاج. إال انه على أساس سنوي، ما تزال 

صادرات النفط أقل بكثير من مستويات الربع الثالث من عام 

2019. 

 : سعر خام التصدير الكويتي وإنتاج النفط2الرسم البياني 

 

 

 أوبكالمصدر: 
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من جهة أخرى، شهدت الصادرات غير النفطية )والتي تمثل نسبة 

وذلك  %59من إجمالي الصادرات( ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة  11%

على  %28-على الرغم من استمرار تراجعها على أساس سنوي )

 أساس سنوي(.

على أساس ربع  %6.5في المقابل، انتعشت الواردات بنسبة 

في الربع الثاني من عام  %17.3انخفاضها بنسبة سنوي بعد 

على أساس  %19، وذلك على الرغم من انخفاضها بنسبة 2020

سنوي. وقد يُعزى هذا التحسن إلى تراجع حدة االضطرابات 

التجارية وتعطل أنشطة األعمال المرتبطة بالجائحة خالل هذا 

اجع الربع. كما جاءت زيادة الواردات بصفة رئيسية نتيجة لتر

وتيرة انخفاض السلع االستهالكية )التي تمثل حوالي نصف 

 اجمالي الواردات(.

من جهة أخرى، اتسع عجز حساب الخدمات في الربع الثالث من 

من  %10مليار دينار كويتي ) 0.8، إذ وصل إلى 2020عام 

الناتج المحلي اإلجمالي( نتيجة لالرتفاع الشديد في المدفوعات 

مليار  0.1مليار دينار كويتي مقابل  0.5ى المتعلقة بالسفر إل

دينار كويتي في الربع الثاني، لكنه ظل أقل بكثير من مستوياته 

التاريخية بسبب الجائحة وعزوف الناس وعدم قدرتهم على السفر 

خالل تلك الفترة. كما ظل عجز حساب الخدمات ككل أقل بكثير 

 من مستوياته التاريخية.

 االستثمار، مع احتفاظها بمستويات قويةتراجع إيرادات 

في ذات الوقت، ظل فائض رصيد الدخل األساسي، الذي يشمل 

عائدات االستثمار على األصول المالية في الخارج مرتفعاً للغاية 

وتخطى مستوياته المسجلة في الفترات السابقة، إال انه تراجع 

 من الناتج المحلي %42.5مليار دينار كويتي ) 3.3إلى 

 مليار دينار كويتي في الربع الثاني. 5.3اإلجمالي( مقابل 

 : دخل االستثمار3الرسم البياني 

 (% من الناتج المحلي)

 

 ، اإلدارة المركزية لإلحصاء، تقديرات بنك الكويت الوطنيبنك الكويت المركزيالمصدر: 

 

ويعزى هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض دخل االستثمار المباشر 

واستثمارات المحفظة المالية ألسباب غير واضحة، والذي ربما 

يكون مرتبطاً بالتغييرات التي ادخلتها مؤسسة التأمينات االجتماعية 

على استراتيجية استثمارها والتي قيل إنها )وفقاً للتقارير الصادرة 

عن وسائل اإلعالم( أدت إلى تزايد العائدات في الربعين األخيرين 

على أساس  %611مليار دوالر )+  4.7ما بواقع والمعلن عنه

مليار دوالر في  7.3و  2020سنوي( في الربع الثالث من عام 

. باإلضافة إلى ذلك، من المرجح تحسن 2020الربع الثاني من عام 

عائدات االستثمار على استثمارات صندوق األجيال القادمة خالل 

حسن أداء سوق في ظل ت 2020الربعين الثاني والثالث من عام 

األوراق المالية مرة أخرى والتعافي بعد التراجع الذي شهدته 

عندما أدت عمليات اإلغالق وفرض  2020األسواق في مارس 

 القيود المرتبطة باحتواء الجائحة إلى إغالق أنشطة االقتصاد.

وقد ارتفع عجز الدخل الثانوي، الذي يقيس تدفقات المساعدات 

مليار دينار كويتي ليبلغ  0.3املين، بمقدار الخارجية وتحويالت الع

مليار دينار كويتي وذلك على خلفية تزايد تحويالت العاملين  1.4

 على أساس ربع سنوي. %33بنسبة 

 تراجع التدفقات المالية

 الحساب المالي : مكونات4الرسم البياني 

 (% من الناتج المحلي)

 

 المركزية لإلحصاء، اإلدارة بنك الكويت المركزيالمصدر: 

 

سجل الحساب المالي لميزان المدفوعات، الذي يقيس المطالبات 

المالية أو االلتزامات المالية لغير المقيمين، تدفقات خارجية صافية 

من الناتج المحلي اإلجمالي(،  %43مليار دينار كويتي ) 3.4بقيمة 

لصافي بزيادة هامشية عن الربع السابق. ويعزى هذا االرتفاع 

التدفقات الخارجة إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة االستثمارات 

مليار دينار كويتي  3.0الخارجية لمحفظة األوراق المالية بمقدار 

مقابل نموهاً بمستويات أقل بكثير  2020في الربع الثالث من عام 

. كما 2020مليار دينار كويتي في الربع الثاني من عام  0.7بلغت 

مليار  0.2الستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج إلى ارتفعت ا

مليار دينار كويتي في الربع الثاني  0.1 أقل من دينار كويتي مقابل

. من جهة أخرى، أدى تراجع ودائع غير المقيمين 2020من عام 
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مليار دينار كويتي في الربع الثالث  0.3في البنوك الكويتية )بمقدار 

مليار دينار كويتي في الربع السابق(  1.3، مقابل 2020من عام 

 إلى انخفاض صافي التدفقات النقدية للداخل.

 مستوى مرتفع من األصول االحتياطية

 بنك الكويت المركزي  لدىاالحتياطيات األجنبية : 5الرسم البياني 

 (دينار كويتي)مليار 

 

 ، تقديرات بنك الكويت الوطنيبنك الكويت المركزيالمصدر: 
 

ارتفع إجمالي األصول االحتياطية الدولية لدى بنك الكويت 

مليار دينار كويتي في الربع الثالث من عام  0.7المركزي بنحو 

مليار دينار كويتي بنهاية سبتمبر بما  14.7ليصل إلى  2020

من الناتج المحلي اإلجمالي أو بما يكفي  %42يمثل حوالي 

لخدمات. وقد أظهرت شهراً من واردات السلع وا 12لتغطية 

 2020البيانات الشهرية لبنك الكويت المركزي حتى ديسمبر 

مليار  14.6استقرار األصول االحتياطية نسبياً عند مستوى 

 دينار كويتي.

 بأكثر من المتوقع 2020ارتفاع فائض الحساب الجاري لعام 

 2020أظهرت البيانات األولية لألرباع الثالثة األولى من عام 

مليار دينار كويتي  6.8فائض الحساب الجاري إلى انخفاض 

مليار دينار كويتي في نفس الفترة من عام  8.3مقارنة بحوالي 

. بالرغم من ذلك، يعد هذا التراجع أقل مما كان متوقعاً، 2019

ويعكس في الغالب فائًضا أكبر إليرادات االستثمار. ومن المرجح 

عاتنا السابقة. مما يؤكد أن يأتي فائض العام بأكمله أكبر من توق

على مرونة القطاع الخارجي الكويتي في مواجهة انخفاض 

أسعار النفط أوائل العام الماضي. ويتوقع استمرار ارتفاع الفائض 

بشكل أكبر مع عودة أسعار النفط مرة أخرى إلى  2021في عام 

دوالًرا للبرميل، والتي قد يقابلها  60مستويات ما قبل الوباء فوق 

 فاع في الواردات مع تعافي االقتصاد.ارت

 

 

 

 

 (: ملخص لميزان مدفوعات دولة الكويت1الجدول رقم )    

  % على أساس سنوي  من الناتج المحلي %
% على أساس 

 ربعي
  دينار مليار 

 الربع الثالث
2020 

 الربع الثاني
2020 

 
 الربع الثالث

2020 

 الربع الثاني
2020 

 
 الربع الثالث

2020 
 

 الربع الثالث
2020 

 الربع الثاني
2020 

 الربع الثالث
2019 

 الربع الثاني
2019 

 

           

31.3 66.2  -13.1  47.5  -40.4  الحساب الجاري 2.8 2.8 4.2 2.5  

17.2 4.9  -47.3  -89.8  الميزان التجاري    3.0 2.6 0.3 1.4  339.2  

39.7 31.6  -34.1  -62.1  الصادرات       5.2 4.8 2.0 3.1  58.3  

35.3 28.1  -34.8  -62.8  الصادرات النفطية          4.7 4.3 1.8 2.8  58.2  

22.6 26.7  -18.6  -24.7  المستوردات       2.2 2.2 1.8 1.8  6.5  

-10.4  -5.4   -37.7  -81.4   141.2  -0.8  -0.3  -1.3  -1.8 (حساب الخدمات )صافي      

42.5 83.6  23.3 73.0  -36.0 (الدخل األولي )صافي    3.0 2.7 5.2 3.4    

42.5 83.6  23.3 72.8  -36.0 (دخل االستثمار )صافي       3.0 2.7 5.3 3.4    

-17.9  -17.0   25.6 -24.2   33.3  -1.4  -1.1  -1.1  -1.4 (الدخل الثانوي )صافي      

17.8 16.8  31.1 -12.1 العاملينحواالت        1.2 1.1 1.1 1.4  32.9    

             

-0.4  -0.2  الحساب الرأسمالي 0.0 0.1 0.0 0.0  ...  ... ...  

             

-43.1  -51.4   45.1 62.5  5.6  -3.4  -3.2  0.7 -2.3  الحساب المالي 

2.2 -0.4   ... ...  ...  0.2 0.0 -0.8  -0.1 (االستثمار المباشر )صافي      

-49.1  -38.1   93.6 -45.3   62.2  -3.9  -2.4  -3.9  -2.0 (استثمارات الحافظة )صافي      

-0.2 (المشتقات المالية )صافي    0.1 0.1 0.0 0.0  ...  36.0 ...  0.2   

12.6 15.4  ... -51.9   2.9  1.0 1.0 5.4 -0.1 (االستثمارات األخرى )صافي      

-8.6  -28.4   ... ...  -61.8   0.7 -1.8  -0.1  -0.3 االحتياطيةاألصول       

             

12.1 -14.6   ... 5.3  ...  1.0 -0.9  -0.8  -0.6  صافي السهو والخطأ 

           

 بنك الكويت المركزي: المصدر
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