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 "بيان صحفي"
 

 2019 عاممن  الثانيلربع ي ميزان مدفوعات دولة الكويت لأبرز التطورات ف
 

من  الثاني للربع دولة الكويت مدفوعاتالبيانات األولية لميزان  بنك الكويت المركزي اليوم أصدر
الحساب  أن البيانات تلك هرظت  و .2019عام من  األولللربع  المعدلة البياناتوكذلك  ،2019 عام

االقتصادات و االقتصاد المحلي  فيما بين دفوعاتالمالمتحصالت و  خالصة بيني  جاري )الذي ال
عام من  الثانيالربع خالل فائًضا سجل  (السلع والخدمات والدخل بمعامالت فيما يتعلقاألخرى 

الربع خالل  دينارمليون  2653.6نحو بلغ ، مقابل فائض دينار ليون م 3222.2نحو بلغ  2019
 الحساب الجاري  ارتفاع فائض ي عزى و  .%21.4مليون دينار ونسبته  568.6 قيمتهارتفاع ب ،السابق

من الحساب الجاري  الدائنالمدرجة في الجانب  المتحصالتإجمالي قيمة  ارتفاع إلى أساسية   ة  صفب
في  وانخفاضجهة، % مقارًنة بالربع السابق من 5.9دينار وبنسبة  ليون م 528.4بما قيمته نحو 

 40.2من الحســاب الجـــــاري بقيمة بلغت نحو  المدينالمدرجة في الجانب  المدفوعاتإجمالي قيمة 
 ارتفاعت ظهر البيانات األولية كما  .% مقارنة بالربع السابق من جهة أخرى 0.6مليون دينار وبنسبة 

دينار أو ما نسبته  مليون  287.5بنحو  2019لعام  الثانيقيمة فائض الميزان السلعي خالل الربع 
مليون دينار، مقابل نحو  3017.7% مقارنًة بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 10.5

  مليون دينار خالل الربع السابق. 2730.2
 

الخدمات فيما بين المقيمين وغير ب المرتبطة معامالتال)صافي قيمة حساب الخدمات وسجل 
، وخدمات أخرى، إضافة إلى خدمات النقل، والسفر، واالتصاالت، واإلنشاءات تشملالمقيمين، و 

قيمته  بما 2019عام من  الثانيالربع خالل في قيمة العجز  اانخفاًض ( الخدمات والسلع الحكومية
 بلغت مقارنة بعجز   مليون دينار 1729.0و ليصل إلى نح% 15.9مليون دينار وبنسبة  326.8

  السابق. ربعدينار خالل ال يون مل 2055.8قيمته نحو 
 

أصول وخصوم مالية بين  تبادلمعامالت يسجل الذي ) وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي
من  الثانيخالل الربع لميزان مدفوعات دولة الكويت ( في االقتصاد المحلي المقيمين وغير المقيمين

صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة ضمن هذا الحساب نحو  بلغ، فقد 2019عام 
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خالل  دينار مليون  1939.7، مقابل نحو 2019 عاممن  الثانيالربع مليون دينار خالل  2123.9
  .دينارمليون  184.3قدره  ارتفاعب، السابق ربعال
 

الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت  لسج  ، الرئيسية للميزان الحساباتفي  لتطوراتلونتيجة 
بلغت قيمته  فائض  ، مقابل دينار ماليين 9.5نحو بلغت قيمته  اعجزً  2019 لعام الثانيالربع خالل 
 السابق. ربعدينار خالل ال مليون  234.6نحو 

 

أخذ في االعتبار التغير في صافي تإلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت   أكثر شموليةة  نظر بو 
باإلضافة إلى قيمة  قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند "الحكومة العامة"،

لميزان المدفوعات  فإن الوضع الكلي ،)تغير( إجمالي األصول االحتياطية لبنك الكويت المركزي 
، 2019 لعام الثانيالربع مليون دينار خالل  1340.3بنحو  ري قد   فائًضا ي ظهر الواسعبالمفهوم 

  .له السابق ربعدينار خالل ال مليون  2118.4مقابل فائض بلغت قيمته نحو 
 

 موجز لميزان مدفوعات دولة الكويت
 )مليون دينار(

 البيان
 الثانيالربع  األولالربع 

2019 2019 

 3222.2 2653.6 الحساب الجاري ومنه:

 3017.7 2730.2 الميزان السلعي   -

 36.8 3.1 الحساب الرأسمالي                 

 2123.9- 1939.7- الحساب المالي

 9.5- 234.6 الميزان الكلي
 

 .المصدر: بنك الكويت المركزي 
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