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 "بيان صحفي"
 

 2120 عاممن  األول ميزان مدفوعات دولة الكويت للربع أبرز التطورات يف
 

 عاممن  األول للربع البياانت األولية مليزان مدفوعات دولة الكويت بنك الكويت املركزي اليوم أصدر
اري احلساب اجل أن البياانت تلك ُتظهرو  .2020عام من  الرابعللربع  املعدلة البياانتوكذلك  ،2021
فيما االقتصادات األخرى و االقتصاد احمللي  فيما بني دفوعاتاملاملتحصالت و  خالصة يُبني)الذي 

حنو بلغ  2021عام من  األولالربع خالل فائًضا سجل  (السلع واخلدمات والدخلمبعامالت  يتعلق
 ابخنفاض ،السابقالربع خالل  دينارمليون  3648.1حنو بلغ ، مقابل فائض دينار مليون 1599.5

 الخنفاض اخنفاض فائض احلساب اجلاري كنتيجةوأييت  .%6.25مليون دينار ونسبته  2048.6 قيمته
مليون دينار  2287.4نحو بقيمة إمجايل املتحصالت املدرجة يف اجلانب الدائن من احلســاب اجلـــــاري 

قيمة إمجايل املدفوعات املدرجة يف اجلانب  واخنفاضابلربع السابق من جهة،  مقارنةً % 25.9وبنسبة 
ابلربع السابق من  ةً مقارن %4.6مليون دينار وبنسبة  238.8حنو املدين من احلساب اجلاري مبا قيمته 

  أخرى. جهة
 

بنحو  2021لعام  األولقيمة فائض امليزان السلعي خالل الربع  ارتفاعكما ُتظهر البياانت األولية 
مقارنًة ابلربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض حنو % 70.7دينار أو ما نسبته  ماليني 808.6

ويُعزى ذلك االرتفاع  مليون دينار خالل الربع السابق. 1143.7مليون دينار، مقابل حنو  1952.2
 الرتفاع قيمة الصادرات النفطية. أساسيةبصفة يف قيمة الفائض 

 

خلدمات فيما بني املقيمني وغري املقيمني، اب املرتبطة عامالتامل)صايف قيمة حساب اخلدمات وسجل 
، وخدمات أخرى، إضافة إىل اخلدمات خدمات النقل، والسفر، واالتصاالت، واإلنشاءات تشملو 

مليون  47.4قيمته  مبا 2021عام من  األولالربع خالل يف قيمة العجز  اخنفاًضا( والسلع احلكومية
 مليون 841.7قيمته حنو  بلغت مقارنة بعجز   مليون دينار 794.3ليصل إىل حنو % 5.6دينار وبنسبة 

 السابق.  ربعدينار خالل ال
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أصول وخصوم مالية بني املقيمني  تبادلمعامالت يسجل الذي ) وفيما يتعلق بتطورات احلساب املايل
ُتشري اإلحصاءات األولية إىل أن ، مليزان مدفوعات دولة الكويت( يف االقتصاد احمللي وغري املقيمني

هناك تدفًقا مالًيا صافًيا إىل اخلارج )زايدة يف صايف قيمة االستثمارات يف اخلارج من جانب املقيمني 
، مقابل تدفق  مايل  2120لعام  األولليون دينار خالل الربع م 2745.6يف االقتصاد احمللي( بلغ حنو 

 مليون دينار خالل الربع السابق. 3358.7بلغ حنو  اخلارجصاف  إىل 
 

الوضع الكلي مليزان مدفوعات دولة الكويت  سجَّل، الرئيسية للميزان احلساابتيف  لتطوراتونتيجة ل
بلغت قيمته  عجز  ، مقابل دينار مليون 1197.5حنو بلغت قيمته  عجزًا 2021 لعام األولالربع خالل 

 السابق. ربعدينار خالل ال مليون 0.9حنو 
 

خذ يف االعتبار التغري يف صـــــــايف قيمة أتإىل وضـــــــع ميزان مدفوعات دولة الكويت   أكثر مشوليةة  نظر وب
ابإلضــــافة إىل قيمة إمجايل  املوجودات اخلارجية لبعض اجلهات املســــجلة ضــــمن بند ااحلكومة العامةا،

فإن الوضع الكلي مليزان املدفوعات ابملفهوم الواسع  ،)تغري( األصول االحتياطية لبنك الكويت املركزي
ا خالل الربع   بفائضمليون دينار، مقارنًة  4961.0حنو  ت قيمتهبلغ 2120لعام  األوليُظهر فائضــــــــً

  دينار خالل الربع السابق له. مليون 993.5بلغت قيمته حنو 
 

 موجز مليزان مدفوعات دولة الكويت
 )مليون دينار(

 البيان
 **األولالربع  *الرابعالربع 

2020 2021 
 1599.5 3648.1 احلساب اجلاري ومنه:

 1952.2 1143.7 امليزان السلعي  -
 229.4 190.5 احلساب الرأمسايل                

-3358.7 احلساب املايل  2745.6-  
-0.9 امليزان الكلي  1197.5-  
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 املصدر: بنك الكويت املركزي.
 *  بياانت معدلة.
 ** بياانت أولية.

تعين تدفًقا مالًيا صافًيا حنو اخلارج، والعكس عندما تكون  احلساب الرأمسايل السالبة املوضحة لقيم األرقام -
 موجبة. األرقام

جودات اخلارجية أو نقص احلساب املايل تعين تدفًقا مالًيا حنو اخلارج أي زايدة املو ألرقام السالبة يف بياانت ا -
 األجنبية، والعكس صحيح عندما تكون األرقام موجبة. املطلوابت
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