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إلى أقل مستوى له منذ ثالثة  2015لحساب الجاري في العام اتراجع فائض 

خالل  ٪33 نسبةمن الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة ب ٪5.1 ليبلغعشر عاماً 

نتيجة تراجع ميزان السلع  إلى بشكل رئيسي هذا التراجع ويعزى .2014العام 

كما استمرار تدني أسعار النفط مؤخراً.  معإيرادات الصادرات النفطية  انخفاض

الصرف على كل من الواردات وصافي النمو في إلى قوة هذا التراجع  بعض يعزى

الخدمات، باإلضافة إلى تراجع صافي الدخل االستثماري. في المقابل، ساهم 

في التخفيف من حدة التراجع في الحساب الى الخارج انخفاض تحويالت العاملين 

   الجاري.  

في العام  للكويت بصورة أكبر الفائض في الحساب الجاريونتوقع أن يتراجع 

إذ من تماشياً مع تحسن أسعار النفط.  2017ويتحسن الحقاً في العام  2016

من الناتج المحلي  ٪1بسيطاً بنحو عجزا  الجاري الحسابالمتوقع أن يسجل 

وقوة نمو الواردات. إال أن المنخفضة نتيجة أسعار النفط  2016اإلجمالي في العام 

دول مجلس التعاون نسبياً مقارنة مع ى بوضع خارجي جيد الكويت ال تزال تحظ

 .ومرونة حسابها الجاري يةالخارجاستثماراتها حجم بسبب وذلك  ،الخليجي

بنحو أكثر من النصف ليصل إلى أقل  2015وقد تراجع ميزان السلع في العام 

نتيجة تراجع  وذلك ،مليار دينار 8.4مستوى له منذ أحد عشر عاماً عند 

وقد تسبب التراجع الحاد في أسعار  .٪47بنحو  سيرئي بشكلالصادرات النفطية 

في انخفاض الصادرات النفطية. كما جاء هذا التراجع في ميزان  ٪51النفط بنسبة 

إذ السلع نتيجة تسارع معتدل في نمو الواردات واّتساع العجز في صافي الخدمات. 

تماشياً مع انتعاش واردات السلع  ٪7.1حافظ نمو الواردات على قوته عند 

الرأسمالية نتيجة قوة اإلنفاق على المشاريع الرأسمالية واألوضاع االقتصادية. 

بدعم من قوة  2015واستمرت تدفقات صافي الخدمات في االرتفاع خالل العام 

        . ٪10نمو صافي مصروفات السفر بنحو 

ضغوطات على ميزان الحساب وتسبب تراجع صافي الدخل االستثماري ببعض ال

نتيجة ارتفاع التدفقات الخارجية  2015في العام  ٪7.8إذ تراجع بواقع الجاري. 

للدخل االستثماري )دخل االستثمار األجنبي في الكويت( بينما استمرت تدفقات 

من دخل الال سيما  ٪8.2الدخل االستثماري من خارج الكويت بالنمو بواقع 

خالل العام  ٪10الذي سجل نمواً بواقع األوراق المالية ومحافظ في ستثمار اال

2015.  

في مدفوعات العمالة  تراجعاً التراجع في التدفقات للحساب الجاري  هذاوقد قابل 

بواقع  التحويالت الجاريةما تسبب في انخفاض  ٪12بواقع وذلك التحويلية 

الجدير بالذكر أن هذا التراجع قد جاء بعد أن سجلت . 2015خالل العام  16٪

   .٪14بواقع  2014التحويلية ارتفاعاً قوياً في العام العمالة المدفوعات 

  الحساب المالي والرأسمالي

التدفقات إلى الخارج في الحساب المالي  تسبب تراجع الحساب الجاري في تراجع

بلغت التدفقات المالية إلى  حيث دائنةدولة ولكن ال تزال الكويت  .والرأسمالي

خالل العام  مليار دينار 16.4 قيمتها البالغةمليار دينار مقارنة ب 2.1الخارج 

تراجعت العملة حيث  ،انخفاض األصول السائلة. وجاء التراجع نتيجة 2014

 الحساب الجاري: 1الرسم البياني  

 ) مليار دينار)

 
 بنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 الميزان السلعي: 2الرسم البياني 

 

 
 بنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني *خام التصدير الكويتي: المصدر

 

 صافي الدخل من االستثمار: 3الرسم البياني 

 المصدر، مليار دينار(( 

 
 بنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني: المصدر

 

 

 

 

 

mailto:danafakir@nbk.com
http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2015( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

  مليار دينار. 8.1والودائع الحكومية بواقع 

التي تعكس  من استثمارات المحافظكما تراجعت أيضاً التدفقات إلى الخارج 

ولكنها  ،مليار دينار 9.9لتصل إلى  ٪44استثمارات األسهم وسندات الدين بواقع 

حافظت على قوتها نسبياً ما يدل على استمرار االستثمارات في صندوق األجيال 

 2015خالل العام في الخارج  ةالمباشرالكويت  اتاستثمارأيضا ت وارتفع القادمة.

 مليار دينار. 1.5بواقع 

 2015خالل العام  تراجعت التدفقات إلى الحساب الرأسمالي األصغر حجماً و

نتيجة غياب المدفوعات للجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة الخاصة 

تجدر  .1991-1990 العامين بتعويضات الكويت من أضرار الغزو العراقي في

كبادرة حسن نية المدفوعات لتعليق تلك اإلشارة إلى أن الكويت قد أبدت استعدادها 

 في ظل انخفاض أسعار النفط.  يةكومة العراقحلتجاه ا

 فائض ميزان المدفوعات واالحتياطات األجنبية

يأخذ في االعتبار فائض ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع الذي  وفيما يخص

التغيرات في قيمة و التغيرات في االحتياطات التي يملكها بنك الكويت المركزي

فقد شهد تراجعاً حاداً محافظاً  ،الموجودات الخارجية للجهات الحكومية الرئيسية

 2014مليار دينار في العام  16.4من  الفائض  فقد تراجع رغم ذلك على فائضه.

الموجودات الخارجية . وبينما استمرت 2015مليار دينار في العام  1.6ليصل إلى 

 بنك الكويت المركزيالخارجية لاالحتياطات ، شهدت لتراكمفي ا للجهات الحكومية

أن  يدل علىما  ،تراجعاً كما هو واضح في ميزان المدفوعات بمفهومه البسيط

الكويت قد سجلت عجزاً بسيطاً. إال أن البنك المركزي ال يزال يملك احتياطات 

أشهر  9.9 ما يقارب قيمة أو 2015مليار دينار بحلول نهاية العام  7.8 بقيمةقوية 

التي تمتلك تقدر استثمارات الكويت السيادية و ،من الواردات. في الوقت نفسه

     مليار دينار. 170بقيمة  معظمها الهيئة العامة لالستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحساب المالي: 4الرسم البياني 

 )مليار دينار(
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 ميزان المدفوعات لدولة الكويت

 المستوى  التغير عن العام األسبق

  2012 2013 2014 2015  مليون دينار ٪

-88.4  -13.682  الحساب الجاري 22.063 20.210 15.479 1.797  
-61.8  -13.640 (السلع )صافي 26.762 25.571 22.059 8.419    

-44.0  -13.093   16.644 29.737 32.824 33.491 
الصادرات السلعية 
 )على أساس "فوب"(

-47.1  -13.070   14.683 27.753 30.790 31.813 
الصادرات       
 النفطية

-1.2  -23   1.961 1.984 2.034 1.678 
الصادرات غير 

 النفطية

7.1 -547   -8.225  -7.676  -7.253  -6.729  
الواردات السلعية 

 )على أساس "فوب"(
        

12.1 -625   -5.774  -5.149  -4.204  -2.623  الخدمات )صافي( 
        

-7.4  -329   4.122 4.451 3.759 2.729 
الدخل األولي 

¹)صافي(  

-34.6  -441  اإلستثمار المباشر 512 1.138 1.274 833  
 استثمارات المحافظ  1.621 2.369 2.700 2.965  265 9.8

-56.2  -319  استثمارات أخرى  539 206 566 249  
 أصول احتياطية 86 83 85 88  3 3.5

        

-15.5  912  -4.971  -5.883  -4.915  -4.806  
الدخل الثانوي 

²)صافي(  

-12.1  616  -4.492  -5.108  -4.482  -4.405  
تحويالت العمالة 
 الوافدة إلى الخارج

        
-- -1.218   -123  الحساب الرأسمالي 1.192 1.265 1.095 
        

-87.4  14.288  -2.066  -16.354  -20.433  -24.483  الحساب المالي  

-147.3  -4.788   -1.536  3.250 -4.315  -1.453  
اإلستثمار المباشر 

 )صافي(

-154.6  -4.606   -1.627  2.979 -4.721  -1.970  
االستثمار في       

 الخارج

-67.5  -183   88 271 407 517 
االستثمار       

 األجنبي المباشر

-43.9  7.743  -9.890  -17.633  -6.022  -7.400  
استثمارات المحافظ 

 )صافي(

-- 126  46 --80  -16  -34  
المشتقات المالية 

 )صافي(

651.7 9.958  8.430 -1.528  -9.124  -14.679  
استثمارات أخرى 

()صافي  
        

278.6 613  393 -220  -1.043  السهو والخظأ 1.229 
        

--- -1.294   -886  الميزان العام 918 957 363 
        

-90.1  -14.810   1.619 16.429 16.609 20.683 
فائض ميزان 

المدفوعات بالمفهوم 
³الواسع  

 
 .بنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 .يحتوي أساساً على الدخل من اإلستثمار،ولكن يشمل أيضاً تعويضات العاملين¹
 .يعرف سابقاً بالتحويالت الجارية²
 .الهيئة العامة لإلستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبنك الكويت المركزييشمل صافي الحسابات االستثمارية لدى ³
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