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 في العام  مليار دينار 20.3إلى  بشكل طفيف ليصل فائض الحساب الجاري للكويت تراجع

 مليار دينار.  22.0عند  2002 العاممستوى قياسي في بعد أن بلغ  ،2003

  فائض الميزان السلعيانخفاض الى  التي دفعتاإليرادات النفطية  تراجعيعزى ذلك إلى ، 

 الخدمات. حساب في قياسي عجز باإلضافة إلى تسجيل

  مدفوعة  العام الماضي قياسيال اهامستو عن الى الخارجالتدفقات المالية  تراجعتكما

 .دينار مليار 4.2 بواقع استثمارات الحكومة في العمالت والودائع األجنبية انخفاض ب

  ومع احتساب 2003مليار دينار في العام بواقع ارتفعت احتياطات بنك الكويت المركزي .

التغيرات في قيمة الموجودات األجنبية للحكومة، يكون ميزان المدفوعات بمفهومه 

 ليار دينار.م 01.3األوسع قد حقق فائضا بقيمة 

 المركز الماليفي  تراجعاً طفيفاً أظهرت أحدث البيانات التي أعلنها بنك الكويت المركزي 

 قليال الفائض في الحساب الجاري انخفض إذ، 2003الخارجي القوي لدولة الكويت في العام 

 في الخارج.لالستثمارات  التدفقات المالية  كما تراجعت أيضا  ، نتيجة انخفاض االيرادات النفطية

    

 الحساب الجاري:

الذي يقيس صافي التجارة الخارجية في السلع والخدمات والدخل  –الحساب الجاري  سجل

 المستوى  عن بتراجع طفيف، 2003مليار دينار في العام  20.3فائضاً بلغ  –والتحويالت 

في الميزان  االنخفاض كما صاحب مليار دينار. 22.0والبالغ  2002المسجل في العام  القياسي

٪ من الناتج المحلي 40الخدمات. وقد بلغت نسبة الفائض حساب في  قياسيا   عجزا  السلعي 

محافظا  على يبقى  هلكن ،2012 ٪ في العام43بذلك من  منخفضا  ، 2013اإلجمالي في العام 

 .قوته

في الميزان  االنخفاضفي فائض الحساب الجاري في المقام األول إلى  االنخفاضويعزى 

الصادرات السلعية  وانخفضت. مليار دينار 4..2ليصل الى  مليار دينار 0.3 بواقعالسلعي 

 إثر يةالنفط الصادرات انخفاض نتيجةمليار دينار  32.8لتصل إلى على أساس سنوي ٪ 2بنسبة 

 حافظت. في الوقت نفسه، 2013على أساس سنوي في العام  ٪3انخفاض أسعار النفط بواقع 

مليار  7.4على أساس سنوي لتصل الى ٪ 9بنسبة بلغت على قوة وتيرة نموها الواردات السلعية 

  الماضية.الثالث  وذلك تماشيا  مع متوسط النمو الذي شهدته خالل سنوات  ،دينار

مليار  ..3ليصل إلى  مليار دينار 0.0بما يقارب  وقد استمر عجز حساب الخدمات في االتساع

ارتفعت  ومقارنة بالسنة الماضية، مليار دينار. 2.0دينار، تقوده واردات خدمات السفر بقيمة 

ليقابال بذلك االنخفاض الذي شهدته مليار دينار  بواقع المواصالت والسفر معا  واردات خدمات 

السفر مع نمو يتوافق هذا النمو في اإلنفاق على مليار دينار. و 0.2واردات خدمات االنشاء بواقع 

 .  االقتصاد وتحسنه

مليار دينار، مرتفعاً بحوالي  3.2في الوقت نفسه، شهد صافي الدخل من االستثمار ارتفاعاً إلى 

وتشمل هذه التدفقات الواردة عوائد الموجودات المدرة للدخل  مليار دينار عن العام السابق. 0.4

ستثمارات االو والمملوكة للحكومة بشكل رئيسي. وانخفض الدخل من االستثمارات المباشرة

استثمارات بشكل طفيف، ولكن تم تعويض ذلك بالزيادات في التدفقات الواردة من  األخرى

 .مليار دينار 0.6والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت  المحافظ

ومن ضمن هذا  .مليار دينار 4.4مستويات العام الماضي عند عند  التحويالت الجارية وقد ظلت

 الحساب الجاري
 )مليار دينار( 
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مليار دينار مسجلة انخفاضا  طفيفا   4.4 ت العمالة الوافدة إلى الخارجتحويال بلغت اإلجمالي،

٪ في عدد الوافدين في القوى العاملة خالل 3.5الزيادة البالغة  على الرغم من، وذلك ٪0.3بواقع 

 العام. 

٪ من .3٪ و30إلى ما بين  2004خالل العام ونتوقع أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري 

إذ من المرجح أن يحد كل  الصادرات وزيادة الواردات. انخفاضالناتج المحلي اإلجمالي نتيجة 

اإلنتاج من صادرات النفط. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن  وتراجعمن انخفاض أسعار النفط 

خالل هذا على ارتفاع الواردات  ٪5الى  ٪4بواقع  قتصاد غير النفطيالقوي لال نمواليساعد 

 .العام

 

 :يالحساب المالي والرأسمال

يسجل الحساب المالي والرأسمالي صافي التغير في ملكية الموجودات األجنبية، سواء كانت  

سندات الدين أم أسهم الملكية أم عمالت وودائع أو بنود أخرى. وتعكس هذه التغيرات في مجملها 

يولد  فائض الحساب الجاريالتغيرات في الحساب الجاري، ولكن في االتجاه المعاكس. فارتفاع 

 حيث، بما أن الفوائض تتجه لالستثمار خارج البالد فاعأ  في عجز الحساب المالي والرأسماليارت

 20.4قد شهد الحساب المالي والرأسمالي عجزاً بلغ و .أنها تكون كبيرة جدا  لالقتصاد المحلي

 مليار دينار عن العام السابق. 2.0 بواقع بانخفاض أي، 2003مليار دينار في العام 

في  انخفاضاً  الذي شهد، األخرىستثمارات حساب االويرجع العجز المتزايد بشكل رئيسي إلى  

ويتألف هذا الحساب   .مليار دينار 00.2لتصل الى مليار دينار  ..3التدفقات إلى الخارج بقيمة 

المتقلب في الغالب من استثمارات في حسابات الودائع القصيرة األجل وصافي القروض 

 معظم .  وقد نتج2009كما أنه شكل أكبر مصدر منفرد للتدفقات الخارجة منذ عام  ،الخارجية

استثمارات الحكومة في العمالت والودائع األجنبية  انخفاض عن االنخفاض في التدفقات الخارجة

  .متتالية ثالث سنواتل زيادات مليار دينار بعد أن شهدت 4.2بقيمة 

 4.7مليار دينار ليصل الى  1.3حساب استثمارات المحافظ بنحو  ارتفع عجز ،في الوقت نفسه

وقد نتج معظم هذا االرتفاع عن زيادة االستثمارات الكويتية في  . 2003مليار دينار خالل العام 

وهو أعلى مستوى  ،مليار دينار 7.9ر دينار لتصل الى مليا 5.1بنحو األوراق المالية األجنبية 

بواقع  سندات الدين األجنبية انخفاض في استثمارات . وقد قابل ذلكلها للفترة ما بعد األزمة المالية

 مليار دينار.  3.8

في  ارتفاعاً  ،التي تمثل حصص الملكية طويلة األجل ،شهد بند االستثمارات المباشرة كما

مليار دينار لتصل  0.3صافي االستثمارات الخارجية بنحو  حيث زادالتدفقات الخارجية، 

استثمارات الكويتيين في الخارج بقيمة  زيادةويرجع  ذلك إلى مليار دينار.  0.4قيمتها إلى 

االستثمارات األجنبية المباشرة في  بينما ظلت، مليار دينار 2.3لتصل الى  مليار دينار 0.3

  مليار دينار. 0.5ا عند ما يقارب كما هي دون تغيير عن مستواه الكويت

لتصل الى أعلى شهد الحساب الرأسمالي األصغر حجماً ارتفاعاً في التدفقات  ،في الوقت نفسه

وتأتي غالبية التدفقات في هذا الحساب . 2003مليار دينار خالل العام  0.3مستوى لها عند 

  من مدفوعات لجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة.

 

 االحتياطات ووضع ميزان المدفوعات:

مليار  0.0، مقارنة بفائض بلغ 2003حقق الميزان الكلي فائضاً بلغ مليار دينار في العام 

التغير في االحتياطات لدى بنك الكويت المركزي،  بما يوازي أيضادينار في العام السابق، 

 التي تراكمت للسنة العاشرة على التوالي.

مليار دينار في  01.3الفائض  بلغوبالنظر إلى وضع ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع، فقد 

مليار دينار في  20.7في العام السابق والذي بلغ  منخفضاً من أعلى مستوى له 2003العام 

هذا الميزان العام ال يأخذ فقط في االعتبار التغيرات في االحتياطات التي يملكها بنك . و2002
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كويت المركزي، بل أيضا  التغيرات في قيمة الموجودات الخارجية للجهات الحكومية الرئيسية، ال

 وأبرزها الهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

 

 

 (ميزان المدفوعات لدولة الكويت )مليون دينار كويتي
         

 المستوى  التغير عن العام األسبق

  2000 2000 2002 2003  مليون دينار ٪

-7.0  -0747  الحساب الجاري 00.02 04.34 22013 20301  

-4.0  -0320 (السلع )صافي 03100 22307 21712 2.442    

-2.0  -686  الصادرات السلعية )على أساس "فوب"( 19240 28411 33491 32805  

-2.7  -866  الصادرات النفطية       17711 26689 31813 30948  

 الصادراتلغير النفطية       1529 1722 1678 1857  179 10.7

9.4 -635   -7364  -6729  -6094  -5549  الواردات السلعية )على أساس "فوب"( 

        

33.2 -470   -3404  -2123  -2200  -0032  الخدمات )صافي( 

        

¹األولي )صافي(الدخل  .242 2440 2720 3071  441 01.4  

-7.9  -41  اإلستثمار المباشر 316 440 512 471  

 استثمارات المحافظ  1759 1693 1621 2180  559 34.5

-16.6  -89  استثمارات أخرى  332 295 539 450  

-3.1  -3  أصول احتياطية 58 95 86 83  

        

0.0 -2   -4407  -4401  -4014  -3.02 ²الدخل الثانوي )صافي(   

-0.3  12  -4393  -4405  -3660  -3435  تحويالت العمالة الوافدة إلى الخارج 

        

-4.7  00.0  -20424  -22374  -01434  -02..0  الحساب المالي والرأسمالي 

22.7 -329   -1783  -1453  -2219  -308  اإلستثمار المباشر )صافي( 

16.4 -324   -2293  -1970  -2445  -439 االستثمار في الخارج         

-1.1  -6 االستثمار األجنبي المباشر       131 236 517 511    

18.2 -1349   -8749  -7400  -2064  -6185  استثمارات المحافظ )صافي( 

-132.4  45  11 -34  المشتقات المالية )صافي( 8 21 

-23.8  3489  -11190  -14679  -13527  -6667 (استثمارات أخرى )صافي   

        

-03.1  -014   0012 0220 -410  السهو والخظأ 2004 

        

 فائض ميزان المدفوعات 0.0 0230 004 0.4  31 3.0

        

3.0 -31   -0.4  -004  -0230  -0.0 لدى بنك الكويت المركزيأصول احتياطية    

        

-20.3  -4402 ³بالمفهوم الواسعفائض ميزان المدفوعات  00440 034.4 20143 01270    

-22.5  4448  -15318  -19765  -12227  -10321  
التغير في صافي قيمة االستثمارات الخارجية 

الحكومية باستثناء التغير في األصول االحتياطية 
 لدى البنك المركزي

 

 بنك الكويت المركزي وبنك الكويت الوطني. المصدر:

 .يشمل أيضا  تعويضات العاملينيحتوي أساسا  على الدخل من اإلستثمار،ولكن ¹

 .يعرف سابقا  بالتحويالت الجارية²

 .المركزييشمل صافي الحسابات االستثمارية لدى الهيئة العامة لإلستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبنك الكويت ³
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