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 أبرز النقاط

  ن انخفاض الميزان التجاري الناجم ع نتيجة النخفاض فائض 2020مليار دينار كويتي في الربع الثاني من  0.1فائض الحساب الجاري يتراجع إلى

 على أساس ربع سنوي. ،%18غم تراجع الواردات بنسبة ، على الرالصادرات النفطية
  .عجز حساب الخدمات يتراجع نتيجة النخفاض السياحة الخارجية بسبب القيود المفروضة على السفر الحتواء الجائحة 

  شهراً من الواردات. 10.8ما يكفي لتغطية حوالي  ،مليار دينار 14المركزي إلى ارتفاع احتياطي النقد األجنبي لبنك الكويت 

 االقتصادي الموجز
2020 ديسمبر I   32  إدارة البحوث االقتصادية  

 ميزان المدفوعات 

كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي الكويتي استمرار تراجع فائض 

مليار دينار كويتي  0.1ليصل إلى  2020الحساب الجاري في الربع الثاني من عام 

القيمة التقديرية للناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثاني من عام  من 1.2%)

تسجيل فائض قدره للربع السابق والتي أشارت ل ( مقارنة بالبيانات المعدلة2020

من الناتج المحلي  %2.4) 2020مليار دينار كويتي في الربع األول من عام  0.2

التجاري الناجم عن انخفاض اإلجمالي(. ويعزى ذلك إلى التراجع الكبير للفائض 

، وذلك على الرغم من االنخفاض 2020أسعار النفط في الربع الثاني من عام 

. (1)الرسم البياني  الحاد في الواردات والسياحة الخارجية وتحويالت العاملين

مليار دينار  0.7ومن جهة أخرى، بلغ صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي 

مليار دينار كويتي في الربع  0.7فقات إلى الداخل قدرها كويتي مقابل صافي تد

 السابق.

 الرئيسية الحساب الجاري : مكونات1الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي %)

 

 ، تقديرات بنك الكويت الوطني، اإلدارة المركزية لإلحصاءبنك الكويت المركزيالمصدر: 
 

 الفائض التجاريانهيار أسعار النفط يؤدي إلى تراجع 

مليار دينار فقط في الربع الثاني  0.3انكمش فائض الميزان التجاري للسلع إلى 

من  %89. وانخفضت عائدات تصدير النفط، التي تشكل قرابة 2020من عام 

مليار دينار كويتي مقارنة  1.8إجمالي الصادرات، إلى النصف تقريباً لتصل إلى 

 أسعارعلى  19-تداعيات جائحة كوفيد ة النعكاس السابق نتيجبمستوياتها في الربع 

دوالراً للبرميل في الربع  25.8انخفض سعر خام التصدير الكويتي إلى ، إذ النفط

. 2020دوالراً للبرميل في الربع األول من عام  52.1مقابل  2020الثاني من عام 

سنوات )متوسط كما تراجع أيضاً إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته المسجلة في تسع 

 2020مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام  2.48ربع سنوي( وصوالً إلى 

 .في إطار االلتزام باتفاقية األوبك لخفض حصص اإلنتاج

 : سعر خام التصدير الكويتي وإنتاج النفط2الرسم البياني 

 

 

 أوبكالمصدر: 
 

 %17.7الهبوطي، إذ انخفضت بنسبة في ذات الوقت، واصلت الواردات اتجاهها 

على أساس ربع سنوي، مما ساهم جزئياً في تعويض التأثيرات الناتجة عن تراجع 

صادرات النفط على الميزان التجاري. وانخفضت واردات السلع االستهالكية )التي 

، بينما شهدت السلع %12.5من إجمالي الواردات( بنسبة  %48تشكل حوالي 

على أساس  %18.6إجمالي الواردات( انخفاضاً حاداً بنسبة من  %36الوسيطة )

ربع سنوي. باإلضافة إلى ذلك، انخفضت السلع الرأسمالية )بما في ذلك المعدات 

على أساس ربع سنوي. وكانت تلك  %19.9الصناعية ومعدات النقل( بنسبة 

أنشطة  التطورات نتيجة الضطرابات التجارة والتأثيرات التي خلفتها الجائحة على

األعمال. ومن جهة أخرى، أدى إلغاء الرحالت الجوية وتدابير االغالق إلى تراجع 

مليار دينار كويتي في الربع  1.1اإلنفاق على أنشطة السياحة الخارجية بمقدار 

مليار  0.4، مما أدى إلى تراجع عجز ميزان الخدمات إلى 2020الثاني من عام 

 لي اإلجمالي(.من الناتج المح %3.9دينار كويتي )

   استقرار إيرادات االستثمارات

استقر فائض رصيد الدخل األولي، الذي يسجل صافي الدخل من تعويضات 

مليار دينار كويتي أو ما يعادل  1.2العاملين واألصول المالية، نسبياً عند مستوى 

. أما بالنسبة النخفاض (3)الرسم البياني  من الناتج المحلي اإلجمالي 13.1%

 فقد قابله ارتفاع ملحوظإيرادات االستثمارات المباشرة و"االستثمارات األخرى" 

في إيرادات االستثمارات في محفظة األوراق المالية )توزيعات األرباح والفوائد 

في  األجنبيةاالستثمارات على األدوات المالية المتداولة( وكذلك انخفاض إيرادات 
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رج عائدات استثمار األصول الحكومية في الخا جدر اإلشارة إلى أنوت .الكويت

 .تمثل جزءاً كبيراً من إيرادات الدخل األولي

 دخل االستثمار: 3الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي %)

 

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

 

الذي يقيس التحويالت وومن جهة أخرى، انخفض عجز حساب الدخل الثانوي، 

 1.1إلى  %22)بشكل أساسي المساعدات الخارجية وتحويالت العاملين(، بنسبة 

لخارج لمليار دينار كويتي. وقد يعزى هذا التراجع إلى انخفاض تحويالت العاملين 

مما دفع الشركات إلى  ،االقتصادينظراً لتداعيات الجائحة وتأثيرها على النشاط 

خفض نفقاتها العامة وتكاليفها المباشرة من خالل تقليص أعداد الموظفين وتأخير 

دفع األجور. باإلضافة إلى ذلك، توقفت المنح المقدمة إلى المؤسسات الحكومية 

في الوقت  2020والدولية األخرى بصورة شبه كاملة في الربع الثاني من عام 

 للضغوط الناجمة عن تراجع أسعار النفط. المالية العامةفيه  تالذي تعرض

 تراجع التدفقات المالية 

عكس الحساب المالي لميزان المدفوعات، الذي يقيس المطالبات المالية أو 

مليار  0.7االلتزامات المالية لغير المقيمين، اتجاهه وسجل تدفقات خارجية بقيمة 

من الناتج  %8.1أو ما يعادل نسبة  2020ام دينار كويتي في الربع الثاني من ع

الربع  في الداخلة من صافي التدفقاتتقريباً المحلي اإلجمالي مقارنة بقيمة مماثلة 

 (.4)الرسم البياني  السابق

 الحساب المالي : مكونات4الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي %)

 

 لإلحصاء، اإلدارة المركزية بنك الكويت المركزيالمصدر: 

 

وساهمت عدة عوامل في اتخاذ هذا االتجاه المعاكس، بما في ذلك زيادة أرصدة 

مليار دينار كويتي في  1.7األصول االحتياطية لبنك الكويت المركزي بمقدار 

. كما اتجهت استثمارات محفظة األوراق المالية أكثر 2020الربع الثاني من عام 

مليار دينار كويتي، وفي المقابل قامت  1.8بمقدار نحو أدوات الدين والتي زادت 

مليار دينار كويتي(. أما بالنسبة  0.4بخفض استثمارات األسهم )انخفضت بمقدار 

لصافي التدفقات للداخل من "االستثمارات األخرى" فقد تراجعت بصفة رئيسية 

يتي مقابل مليار دينار كو 2.6نتيجة النخفاض تدفقات الودائع الحكومية للداخل إلى 

مليار دينار كويتي في الربع األول من العام الحالي، في حين تراجعت ودائع  4.6

مليار دينار كويتي في الربع الثاني  1.3غير المقيمين في البنوك المحلية بمقدار 

 .2020من عام 

 األصول االحتياطية تشهد نمواً كبيراً 

مليار  1.7الكويت المركزي بنحو ارتفع إجمالي األصول االحتياطية الدولية لبنك 

مليار دينار كويتي  14.0ليصل إلى  2020دينار كويتي في الربع الثاني من عام 

من الناتج المحلي اإلجمالي أو بما  %38بنهاية شهر يونيو أي بما يمثل حوالي 

. ومن (5)الرسم البياني  شهراً من واردات السلع والخدمات 10.8يكفي لتغطية 

عزى زيادة االصول االحتياطية لبنك الكويت المركزي إلى انخفاض الممكن أن ت

الودائع الحكومية في الخارج. ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات الشهرية لبنك 

الكويت المركزي حتى أكتوبر الماضي أن االصول االحتياطية لبنك الكويت 

ياطيات مليار دينار كويتي. ومن الممكن أن تكون االحت 14.7المركزي بلغت 

األجنبية قد استفادت أيضاً من تدفقات استثمارات محفظة األوراق المالية المرتبطة 

بترقية مورجان ستانلي لبورصة الكويت ضمن مؤشر األسواق الناشئة )بما ساهم 

(، 2020مليار دوالر في الربع الرابع من عام  3.1في جذب تدفقات نقدية بقيمة 

افر العمالت األجنبية بحوزة البنوك المحلية لبيعها وهو األمر الذي ربما ساهم في تو

 إلى بنك الكويت المركزي.

 بنك الكويت المركزي  لدىاالحتياطيات األجنبية : 5الرسم البياني 

 (دينار كويتي)مليار 

 

 ، تقديرات بنك الكويت الوطنيبنك الكويت المركزيالمصدر: 
 

 نظرة مستقبلية

البيانات األولية إلى تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الثاني من عام  أشارت

والمتمثلة في  صدمة مزدوجة تعرض لها النشاط االقتصاديوالذي تأثر ب ،2020

ونتوقع ارتفاع فائض الحساب الجاري  ض أسعار النفط وتداعيات الجائحة.انخفا

في حين سيستمر تأثير  خالل النصف الثاني من العام مع تحسن أسعار النفط،

تحويالتها و ضعف النشاط االقتصادي على حجم العمالة الوافدة ودخلها المتاح

سيظل أداء واردات السلع كما  للخارج، إضافة إلى ضعف السياحة الخارجية.

بيئة األعمال. في المقابل، نتيجة ضعف  االستهالكية والسلع الوسيطة ضعيفاً 

في  االقتصاديةالسياسيات كويتية التغير في عكست االستثمارات الخارجية ال

على النشاط  19-الواليات المتحدة وأوروبا وتصاعد تداعيات جائحة كوفيد 

االقتصادي. إال أننا نتوقع أن تستفيد االستثمارات الكويتية في الخارج في الفترات 

 .المالية الالحقة من تحسن معنويات التفاؤل تجاه آفاق نمو االقتصاد العالمي
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 (: ملخص لميزان مدفوعات دولة الكويت1الجدول رقم )    

  من الناتج المحلي %
% على أساس 

 ربعي
  دينار مليار 

  20 - الربع األول 20 - الثانيالربع   20 - الثانيالربع   20 - الربع األول 20 - الثانيالربع 

        

 الحساب الجاري 0.2 0.1  -50.9  2.4 1.2
 الميزان التجاري    2.0 0.3  -84.1  21.8 3.5

 الصادرات       4.0 2.0  -50.7  43.8 21.6
 الصادرات النفطية          3.6 1.8  -51.2  39.3 19.2
 المستوردات       2.0 1.7  -17.7  22.0 18.1
(حساب الخدمات )صافي    -1.6 -0.4  -78.5  -17.9 -3.9  
(الدخل األولي )صافي    1.3 1.2  -5.4  13.9 13.1  
(دخل االستثمار )صافي       1.3 1.2  -5.6  13.9 13.2  
(الدخل الثانوي )صافي    -1.4 -1.1  -24.5  -15.3 -11.6  
 حواالت العاملين       1.4 1.1  -22.0  14.7 11.5

        

-0.1  -0.6   ...  0.0 -0.1  الحساب الرأسمالي 
        

 الحساب المالي 0.7 -0.7  ...  7.4 -8.1

(االستثمار المباشر )صافي    -0.8 -0.1  -88.2  -8.4 -1.0  
(استثمارات الحاف ة )صافي    -3.9 -1.5  -62.1  -42.8 -16.2  

(المشتقات المالية )صافي    0.1 0.1  24.1  0.5 0.7  
(االستثمارات األخرى )صافي    5.4 2.5  -53.8  59.0 27.3  
 األصول االحتياطية    -0.1 -1.7  ...  -1.0 -18.9

        

7.1 -9.2   ...  0.7 -80.  صافي السهو والخطأ 

        

 بنك الكويت المركزي: المصدر
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Kuwait 

National Bank of Kuwait SAKP 

Shuhada Street,  

Sharq Area, NBK Tower 

P.O. Box 95, Safat 13001 

Kuwait City, Kuwait 

Tel: +965 2242 2011 

Fax: +965 2259 5804 

Telex: 22043-22451 NATBANK 

www.nbk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahrain 

National Bank of Kuwait SAKP 

Zain Branch 

Zain Tower, Building 401, Road 2806 

Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

 

National Bank of Kuwait SAKP 

Bahrain Head Office 

GB Corp Tower 

Block 346, Road 4626 

Building 1411 

P.O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

  

United Arab Emirates 

National Bank of Kuwait SAKP 

Dubai Branch 

Latifa Tower, Sheikh Zayed Road 

Next to Crown Plaza 

P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E 

Tel: +971 4 3161600 

Fax: +971 4 3888588 

 

National Bank of Kuwait SAKP 

Abu Dhabi Branch 

Sheikh Rashed Bin Saeed 

 Al Maktoom, (Old Airport Road) 

P.O.Box 113567,Abu Dhabi, U.A.E 

Tel: +971 2 4199 555 

Fax: +971 2 2222 477 

 

Saudi Arabia 

National Bank of Kuwait SAKP 

Jeddah Branch 

Al Khalidiah District,  

Al Mukmal Tower, Jeddah  

P.O Box: 15385 Jeddah 21444 

Kingdom of Saudi Arabia 

Tel:   +966 2 603 6300 

Fax:  +966 2 603 6318 

 

Jordan 

National Bank of Kuwait SAKP 

Amman Branch 

Shareef Abdul Hamid Sharaf St 

P.O. Box 941297, Shmeisani,  

Amman 11194, Jordan 

Tel: +962 6 580 0400 

Fax: +962 6 580 0441 

 

Lebanon 

National Bank of Kuwait  

(Lebanon) SAL 

BAC Building, Justinien Street, Sanayeh 

P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh 

Beirut 1107 2200, Lebanon 

Tel: +961 1 759700 

Fax: +961 1 747866 

 

Iraq 

Credit Bank of Iraq 

Street 9, Building 187 

Sadoon Street, District 102 

P.O. Box 3420, Baghdad, Iraq 

Tel: +964 1 7182198/7191944 

+964 1 7188406/7171673 

Fax: +964 1 7170156 

Egypt 

National Bank of Kuwait - Egypt 

Plot 155, City Center, First Sector 

5th Settlement, New Cairo 

Egypt 

Tel: +20  2 26149300 

Fax: +20 2 26133978 

 

United States of America 

National Bank of Kuwait SAKP 

New York Branch 

299 Park Avenue 

New York, NY 10171 

USA 

Tel: +1 212 303 9800 

Fax: +1 212 319 8269 

 

United Kingdom 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Head Office 

13 George Street 

London W1U 3QJ 

UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7224 2101 

 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Portman Square Branch 

7 Portman Square 

London W1H 6NA, UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7486 3877 

 

France 

National Bank of Kuwait France SA 

90 Avenue des Champs-Elysees 

75008 Paris 

France 

Tel: +33 1 5659 8600 

Fax: +33 1 5659 8623 

 

Singapore 

National Bank of Kuwait SAKP 

Singapore Branch 

9 Raffles Place # 44-01 

Republic Plaza 

Singapore 048619 

Tel: +65 6222 5348 

Fax: +65 6224 5438 

 

China 

National Bank of Kuwait SAKP 

Shanghai Office 

Suite 1003, 10th Floor, Azia Center 

1233 Lujiazui Ring Road 

Shanghai 200120, China 

Tel: +86 21 6888 1092 

Fax: +86 21 5047 1011 

Kuwait 

NBK Capital 
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