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 "بيان صحفي"
 

 2019 عاملميزان مدفوعات دولة الكويت إحصاءات  أبرز التطورات يف
 

والبياانت  2019 عامل أصدر بنك الكويت املركزي اليوم البياانت األولية مليزان مدفوعات دولة الكويت
املتحصالت  بني خالصةاري )الذي ي  احلساب اجل أن البياانت تلك ظهروت   .2018عام لاملعدلة 

 (السلع واخلدمات والدخل مبعامالت فيما يتعلقاالقتصادات األخرى و االقتصاد احمللي  ما بني دفوعاتاملو 
مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته حنو  6722.5 بلغت قيمته حنو 2019خالل عام فائًضا سجل 

ونسبته  دينار مليون 714.5السابق، أي ابرتفاع بلغت قيمته حنو  عامخالل ال ماليني دينار 6008.0
 .السابق عاممقارنًة ابل 11.9%

 
أصول وخصوم مالية بني املقيمني  تبادلل معامالت سج  ي  الذي ) احلساب املايل توفيما يتعلق بتطورا

 حتقيقشري اإلحصاءات األولية إىل ت  ، 2019عام خالل مليزان مدفوعات دولة الكويت وغري املقيمني( 
اخلارج صاٍف إىل مايٍل مقابل تدفٍق ، مليون دينار 7427.4صافًيا إىل اخلارج بلغت قيمته حنو مالًيا تدفًقا 

 .مليون دينار خالل العام السابق 6602.5 بلغ حنو
 

ل الوضااااع الكلي مليزان مدفوعات دولة الكويت ، سااااج  الرئيسااااية للميزان احلساااااابتيف  لتطوراتلونتيجة 
ا 2019 عااامخالل  بلغاات قيمتااه حنو  فااائض، مقاااباال مليون دينااار 821.2و حنبلغاات قيمتااه  فااائضااااااااااااااااً

وقد انعكس فائض امليزان الكلي وبذات القيمة ابرتفاع  الساااااااااااااااابق. العامدينار خالل  مليون 1139.8
 .2019)تغري( يف عام  املركزيقيمة إمجايل األصول االحتياطية لدى بنك الكويت 
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خذ يف االعتبار التغري يف صايف قيمة أتوضع ميزان مدفوعات دولة الكويت  إىل أكثر مشولية ةٍ نظر وب
التغري يف  قيمة إىلابإلضافة املوجودات اخلارجية لبعض اجلهات املسجلة ضمن بند "احلكومة العامة"، 

 ابملفهوم الواسعمليزان املدفوعات  فإن الوضع الكلي ،إمجايل األصول االحتياطية لبنك الكويت املركزي
بلغت قيمته حنو  فائض، مقابل 2019عام مليون دينار خالل  3797.4بنحو  رفائًضا ي قد  ظهر ي  

 السابق.خالل العام دينار  مليون 7853.2
 

 مدفوعات دولة الكويتميزان حصاءات موجز إل
 )مليون دينار(

 

 البيـــــــان     
2018 

 (معدلة)بياانت 
2019 

 (أولية)بياانت 

 6722.5 6008.0 احلساب اجلاري، ومنه:
 10731.6 12382.0 امليــزان السلعي: -  

 19673.9 21771.1 ومنها: ،* الصادرات السلعية )فوب(    
(17814.4) (19731.0) الصادرات النفطية  

- 9389.1 الواردات السلعية )فوب(*       -8942.3 
 41.6 64.8 - احلساب الرأمسايل

 -7427.7 -6602.5  احلساب املايل
 821.2 1139.8 امليزان الكلي

 .املصدر: بنك الكويت املركزي 
 
 
 

 2019للربع الرابع لعام  دولة الكويت مليزان مدفوعاتإصدار البياانت األولية مت ويف ذات السياق، 
 .2019لعام والبياانت املعدلة للربع الثالث 


