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 أبرز النقاط

  مليار دينار كويتي على خلفية نمو إيرادات االستثمار 3.5إلى  2020ارتفاع فائض الحساب الجاري في الربع الرابع من عام. 

  زالت دون مستويات ما قبل الجائحةعلى أساس ربع سنوي، إال أنها ما  %8.6نمو الواردات بشكل ملحوظ، مسجلة ارتفاعاً بنسبة. 

  2020مليار دينار كويتي في الربع الثالث من عام  2.5الميزان الكلي لميزان المدفوعات يسجل فائضاً قدره مليار دينار كويتي مقابل. 

  فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع الصادرات النفطية 2021الحساب الجاري قد يشهد المزيد من التحسن في عام. 
 

 االقتصادي الموجز
2120 يونيو I   28  إدارة البحوث االقتصادية  

 ميزان المدفوعات 

 2020ارتفع فائض الحساب الجاري في الربع الرابع من عام 

من الناتج المحلي  %41.5مليار دينار كويتي ) 3.5ليصل إلى 

من الناتج المحلي  %29.4مليار دينار ) 2.4اإلجمالي( مقابل 

ً للبيانات المعدلة  اإلجمالي( في الربع الثالث من نفس العام وفقا

(. وعلى 1الصادرة عن بنك الكويت المركزي )الرسم البياني 

 ً إال أن الواردات زادت مرة  ،الرغم من استقرار الصادرات نسبيا

من جهة أخرى، وأخرى مما أدى إلى تراجع الميزان التجاري. 

ادات االستثمار بفضل تحسن أداء األسواق المالية في انتعشت إير

الربع الرابع من العام بدعم من معنويات المستثمرين اإليجابية 

تجاه التعافي االقتصادي بما في ذلك إقرار المزيد من تدابير 

في المقابل، واصل والتحفيز المالي في الواليات المتحدة. 

مليار  2.9ة بقيمة الحساب المالي تسجيل صافي تدفقات خارجي

دينار كويتي، وإن كان بمعدل أقل هامشياً مقارنة بالربع الثالث. 

ونتيجة لذلك، سجل ميزان المدفوعات فائضا قدره مليار دينار 

مليار دينار كويتي في  2.5كويتي، مقابل تسجيله لفائض قدره 

 .2020الربع الثالث من عام 

 الرئيسية الحساب الجاري : مكونات1الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي %)

 

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

 تراجع فائض الميزان التجاري نتيجة الرتفاع الواردات

يعزى تراجع فائض الميزان التجاري إلى نمو الواردات بنسبة 

، على أساس ربع سنوي، مدفوعة بصفة رئيسية بزيادة 8.6%

، على %72.3واردات السيارات وقطع الغيار واالكسسوارات )

( والمعدات 2020أساس ربع سنوي، في الربع الرابع من عام 

يد ، على أساس ربع سنوي(، والحد%18.4الكهربائية )

 ، على أساس ربع سنوي(.%46.2والصلب )

فقط، على  %0.6من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات بنسبة و

مليار دينار كويتي. وظلت  3.2أساس ربع سنوي، لتصل إلى 

من إجمالي الصادرات( مستقرة عند  %88الصادرات النفطية )

مليار دينار كويتي على الرغم من ارتفاع أسعار  2.8مستوى 

 %1.7تاج النفط الكويتي مقارنة بالربع الثالث بنسبة النفط وإن

دوالراً  44.2على أساس ربع سنوي لتصل إلى  %2.1و

مليون برميل يومياً على التوالي،  2.29للبرميل في المتوسط و

فيما يعزى ذلك الثبات على األرجح إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج. 

 %3.9سبة وفي ذات الوقت، ارتفعت الصادرات غير النفطية بن

على أساس ربع سنوي في هيئة إعادة التصدير التي زادت بنسبة 

على أساس ربع سنوي. إال انه على صعيد األداء  16.3%

السنوي، ما يزال إجمالي حجم التجارة أقل بكثير من مستويات 

 %25( بحوالي 2019ما قبل الجائحة )الربع الرابع من عام 

والواردات بنسبة  على أساس سنوي، إذ تراجعت الصادرات

 ، على التوالي.%10.3و 32.6%
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 : سعر خام التصدير الكويتي وإنتاج النفط2الرسم البياني 

 

 

 أوبكالمصدر: 
 

مليار دينار  0.8وواصل حساب الخدمات تسجيل عجز قدره 

من الناتج المحلي اإلجمالي(، بمعدل قريب  %10.3كويتي )

ً من المستويات المسجلة  في الربع الثالث من العام وذلك نسبيا

على الرغم من التراجع الملحوظ على صعيد المدفوعات المتعلقة 

مليار دينار  0.5مليار دينار كويتي مقابل حوالي  0.3بالسفر إلى 

كويتي في الربع الثالث. إال ان العجز المرتبط بقطاعي خدمات 

انشطة النقل والبناء ازداد سوءاً مما قد يعزى إلى عودة فتح 

التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك نمو أنشطة البناء 

على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من  %35والتشييد بنحو 

 .2020عام 

 تحسن ملحوظ بإيرادات االستثمار

ارتفع رصيد الدخل األساسي، الذي يشمل عائدات االستثمار على 

مليار دينار  1.4األصول المالية في الخارج، بشكل ملحوظ )

كويتي على أساس ربع سنوي(، مما أدى إلى تسجيل فائض قدره 

من الناتج المحلي اإلجمالي(.  %56.3مليار دينار كويتي ) 4.8

وقد يعزى هذا االرتفاع حصرياً إلى المكاسب التي تحققت من 

االستثمار المباشر واستثمارات المحافظ المالية في الخارج، 

مليار  2.6مليار دينار كويتي و 2.2إلى والتي ارتفعت لتصل 

دينار كويتي على التوالي. وكانت إيرادات االستثمار قد تلقت 

دعماً عزز من أدائها في ظل المؤشرات الدالة على االنتعاش 

االقتصادي والتفاؤل تجاه برامج التحفيز  األمر الذي ساعد 

ع من عام األسواق المالية الرئيسية على االرتفاع في الربع الراب

2020. 

أما على صعيد الدخل الثانوي، الذي يقيس تدفقات التحويالت 

الخارجية للحكومة وتحويل أموال العاملين، فقد ارتفع مستوى 

مليار دينار كويتي في الربع الرابع من عام  1.5العجز إلى 

على  %5.1في ظل زيادة تحويالت العاملين بنسبة  2020

 متوسط التاريخي لنسبة التغير.أساس ربع سنوي، بما يفوق ال

 صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي ما تزال مرتفعة

سجل الحساب المالي لميزان المدفوعات، الذي يقيس صافي 

مليار  2.9األصول وااللتزامات المالية، تدفقات خارجية بقيمة 

، أي أقل بقليل من 2020دينار كويتي في الربع الرابع من عام 

 3.0فقات الخارجية في الربع الثالث من العام البالغة صافي التد

مليار دينار كويتي، إال أنه ظل أعلى من المتوسطات التاريخية 

 لفترة الثالثة أعوام األخيرة.  

 الحساب المالي : مكونات3الرسم البياني 

 (% من الناتج المحلي)

 

 لإلحصاء، اإلدارة المركزية بنك الكويت المركزيالمصدر: 

 

ويعزى هذا التراجع الهامشي الذي أصاب صافي التدفقات 

الخارجية للحساب المالي إلى االنخفاض الملحوظ للودائع 

مليار دينار كويتي، وهو األمر  6الحكومية في الخارج بمقدار 

الذي قابله جزئياً نمو صافي االستثمار المباشر واألسهم وأدوات 

المالية. باإلضافة إلى ذلك، شهدت الدين الخاصة بالمحافظ 

االستثمارات في محفظة األوراق المالية لغير المقيمين نمواً قدره 

مليار دينار ضمن حقوق الملكية في الربع الرابع من عام  1.7

على الرغم من انتهاء موجة االرتفاعات التي صاحبت  2020

 ترقية تصنيف السوق.

 يت المركزياستقرار األصول االحتياطية لبنك الكو

استقر إجمالي األصول االحتياطية الدولية لدى بنك الكويت 

مليار دينار كويتي بنهاية ديسمبر  14.7المركزي عند مستوى 

مليار دينار كويتي في الربع الثالث.  0.7ن شهد نمواً قدره أبعد 

من الناتج المحلي  %45.2وتمثل تلك االحتياطيات حوالي 

شهراً من واردات السلع  13لتغطية اإلجمالي أو بما يكفي 

 والخدمات.
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 بنك الكويت المركزيدى األصول االحتياطية ل: 4الرسم البياني 

 ()مليار دينار كويتي

 

 ، تقديرات بنك الكويت الوطنيبنك الكويت المركزيالمصدر: 

 

 2021فائض الحساب الجاري قد يتحسن في عام 

في ظل  2021التجاري في عام من المتوقع أن يتعافى الميزان 

زيادة الصادرات النفطية على خلفية ارتفاع أسعار النفط وربما 

زيادة إنتاج النفط أيضاً بعد أن قررت األوبك وحلفائها زيادة 

االمدادات خالل األشهر المقبلة وفقاً لجدول اإلنتاج المتفق عليه، 

حالت ومنع "اشتعال "أسعار النفط. وقد يساهم تعليق جميع الر

الجوية التجارية وإغالق الحدود الذي شهدناه بنهاية الربع الرابع 

في الحد من عجز حساب الخدمات في النصف  2020من العام 

. إال ان القرارات التي صدرت مؤخراً 2021األول من العام 

إلعادة فتح أنشطة االقتصاد وتخفيف القيود على السفر قد تؤدي 

إلى الخارج، وسيكون لذلك إلى سفر المزيد من األشخاص 

انعكاسات سلبية على حساب الخدمات. أما بالنسبة لتحويالت 

العاملين، فمن المرجح أن تنخفض إلى حد ما خالل الفترة القادمة 

. 2020في عام  %4.0بعد انخفاض عدد الوافدين بحوالي 

وبالرغم من عدم وضوح التوقعات إليرادات االستثمارات في 

نا نعتقد أن فائض حساب الميزان التجاري ، إال ان2021عام 

الناجم عن ارتفاع صادرات النفط يمكن أن يعوض أي تدهور في 

المكونات األخرى، مما قد يؤدي إلى تسجيل الحساب الجاري 

 فائضاً أعلى.

 

 (: ملخص لميزان مدفوعات دولة الكويت1الجدول رقم )    

  % على أساس سنوي  من الناتج المحلي %
أساس  % على

 ربعي
  دينار مليار 

 الربع الرابع
2020   

 الربع الثالث
2020 

 
 الربع الرابع

2020   

 الربع الثالث
2020 

 
 الربع الرابع 

2020  
 

 الربع الرابع 
2020  

 الربع الثالث
2020 

 الربع الرابع 
2019  

 الربع الثالث
2019 

 

           

 الحساب الجاري 2.8 1.9 2.4 3.5  50.6  17.4- 82.3  29.4 41.5

 الميزان التجاري    2.6 2.4 1.3 1.1  11.4-  51.2- 53.9-  15.7 13.0

 الصادرات       4.8 4.7 3.1 3.2  0.6  34.1- 32.7-  39.3 37.0

 الصادرات النفطية          4.3 4.3 2.8 2.8  0.2  34.8- 34.6-  34.9 32.7

 المستوردات       2.2 2.3 1.9 2.0  8.6  14.0- 10.3-  23.6 24.0

(حساب الخدمات )صافي    1.3- 1.5- 0.8- 0.9-  4.5  36.2- 42.5-  10.5- 10.3-  

(الدخل األولي )صافي    2.7 2.5 3.4 4.8  43.0  23.4 92.8  42.0 56.3  

(دخل االستثمار )صافي       2.7 2.5 3.4 4.8  43.1  23.4 92.9  42.0 56.3  

(الدخل الثانوي )صافي    1.1- 1.4- 1.4- 1.5-  5.1  25.7 4.3  17.7- 17.5-  

 حواالت العاملين       1.1 1.4 1.4 1.5  5.1  31.1 5.1  17.5 17.3

             

 الحساب الرأسمالي 0.1 0.1 0.2 0.2  4.8  24.3 34.6  2.3 2.2

             

 الحساب المالي 2.3- 1.6- 3.0- 2.9-  4.2-  28.6 78.8  37.7- 33.8-

(االستثمار المباشر )صافي    0.1- 2.4- 0.2 0.6-  …  … 76.0-  2.4 6.7-  

(استثمارات الحافظة )صافي    2.0- 1.2- 3.6- 7.2-  98.8  82.0 …  45.6- 84.9-  

(المشتقات المالية )صافي    0.1 0.0 0.0 0.0  59.1-  … 16.4-  0.3- 0.1-  

(االستثمارات األخرى )صافي    0.1- 2.3 1.1 4.9  …  … …  14.3 57.8  

 األصول االحتياطية    0.3- 0.3- 0.7- 0.0  …  … …  8.5- 0.0

             

 صافي السهو والخطأ 0.6- 0.5- 0.5 0.8-  …  … …  6.0 9.9-

           

 بنك الكويت المركزي: المصدر
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