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على خلفية تراجع  2016الحساب الجاري الكويتي اول عجزاً له في العام  سجل

حيث تحول ميزان الحساب الجاري الكويتي من تسجيل فائض  عائدات الصادرات.

إلى تسجيل عجز بنسبة  2015من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  ٪3.5قدره 

. ويعزى هذا العجز إلى حد كبير للتدهور المستمر في 2016في العام  4.5٪

ميزان السلع حيث انخفضت العائدات النفطية بسبب تراجع أسعار النفط. وعلى 

ع احتفاظ الدولة الرغم من هذا العجز، إال ان الوضع الخارجي للكويت يظل قوياً م

 .   منخفضبمستويات مرتفعة من األصول الخارجية و سعر تعادل نفطي 

مع  2017ونتوقع أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض في العام 

حيث يتوقع أن يعود الحساب الجاري الى تسجيل فائض بواقع  تحسن أسعار النفط.

 .2017من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2٪

مليار دينار  6.1عاماً ليبلغ  12وقد تراجع ميزان السلع إلى أدنا مستوياته منذ 

، فيما يعزى في األساس إلى استمرار تراجع عائدات 2016كويتي في العام 

على  ٪14الصادرات النفطية بواقع  ايرادات  صادرات النفط. حيث تراجعت

على  ٪19في اعقاب تراجع أسعار النفط بنسبة  2016أساس سنوي في العام 

 أساس سنوي. كما أثر استمرار ارتفاع صافي تدفقات الخدمات على الميزان

مليار  6.4. حيث ارتفع مستوى عجز صافي تدفقات الخدمات إلى ان بلغ  السلع

 لتي قامت بدورها بدعم، نظراً لتزايد أنشطة المشروعات ا2016دينار في العام 

 على أساس سنوي.٪24خدمات التشييد بواقع  راديإست

. وقد ساعد غياب نمو الواردات في معادلة بعضاً من آثار تراجع الحساب الجاري

قطاع المستهلك. وبالفعل،  فيحيث استقر مستوى الواردات جزئياً نتيجة ضعف 

. إال ان الواردات قد 2016م في العا ٪9تراجعت واردات السلع االستهالكية بواقع 

تأثرت أيضاً بارتفاع مستويات االستثمار، مع استمرار تسجيل الواردات الرأسمالية 

  نمو قوي.

من جهة أخرى، ساهم نمو صافي الدخل االستثماري واالرتفاع الهامشي في 

حيث  الجاري. الحساب عجز معادلةفي تحويالت العمالة الوافدة إلى الخارج 

من  ٪12إلى ما يقدر بنسبة  2016في  ٪5.1ارتفع الدخل االستثماري بواقع 

الناتج المحلي اإلجمالي. من جهة أخرى، ساهم استقرار مستوى تحويالت العمالة 

إلى الخارج في الحفاظ على مستوى التدفقات مليار دينار  4.5عند الوافدة 

 الخارجية للتحويالت الجارية.

 الداخل إلى مالية تدفقات صافي تحقيق الجاري الحساب عجز عن نتج وقد

. ولجأت الكويت، في محاولة منها لتمويل عجز الحساب عقدين منذ األولى للمرة

الجاري، إلى تصفية بعض األصول قصيرة األجل. وبالفعل نتج عن ذلك ارتفاع 

يكون مليار دينار. ومن المرجح ان  10.5تدفقات العملة والودائع الحكومية إلى 

مصدر تلك التدفقات ناتج عن تصفية بعض أصول صندوق االحتياطي العام 

 لتمويل العجز الحكومي ورفع مستوى السيولة المحلية.

في الوقت ذاته، ظلت تدفقات استثمارات المحافظ ايجابية، مع مواصلة الهيئة 

 . العامة لالستثمار في تجميع مزيداً من األصول في صندوق األجيال القادمة

وواصلت الكويت استثمارها في األسهم األجنبية وأدوات الدين الخارجي في حدود 

 الحساب الجاري: 1الرسم البياني  

 

 
 بنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 : الميزان السلعي2الرسم البياني 

 

 
 بنك الكويت المركزي *خام التصدير الكويتي: المصدر

 

 : صافي الدخل من االستثمار3البياني الرسم 

 )مليار دينار( 

 
 بنك الكويت المركزي : المصدر
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عن  ٪43مليار دينار كويتي، على الرغم من تراجع هذا الرقم بواقع  5.7

 مستويات العام السابق.

وإن ظلت عند مستوى  المباشر كما تراجعت التدفقات إلى الخارج من االستثمار

. وتراجع صافي التدفقات الخارجية بعد ار كويتيمليار دين 1.4إيجابي بقيمة 

مليار دينار كويتي. في الوقت  0.3تراجع االستثمار الكويتي في الخارج بحوالي 

، إال انه ٪42ذاته، قفز مستوى االستثمار األجنبي المباشر في الكويت بنسبة 

من الناتج المحلي اإلجمالي، يظل هذا الرقم قليالً  ٪0.4بالنظر إلى تمثيله لنسبة 

  نسبياً.

وفي حين شهدت الحكومة ككل انخفاض في صافي األصول األجنبية، إال ان 

االحتياطيات األجنبية التي يمتلكها بنك الكويت المركزي قد ارتفعت في العام 

وى ، على األرجح بدافع من سعي الهيئة العامة لالستثمار لرفع مست2016

أما فيما يتعلق بميزان المدفوعات بصفة عامة، والذي يعكس  السيولة المحلية.

التغير في األصول األجنبية المملوكة لدى بنك الكويت المركزي، فقد سجل أكبر 

فائض له منذ خمس سنوات. حيث ارتفعت احتياطيات بنك الكويت المركزي بنسبة 

شهراً من  11.5ر بحوالي مليار دينار كويتي أو ما يقد 8.9وبلغت  14٪

الواردات. وبفضل تلك الزيادة، تمكنت الكويت من المحافظة على مستويات سيولة 

 مريحة على الرغم من تراجع أسعار النفط على مدى العاميين الماضيين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الحساب المالي4الرسم البياني 

 )مليار دينار(

 

 بنك الكويت المركزي: المصدر

 

 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016

استثمارات أخرى استثمارات المحافظ

االستثمار المباشر

http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2017( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

 

 ميزان المدفوعات لدولة الكويت

 المستوى  التغير عن العام األسبق

  2013 2014 2015 2016  مليون دينار ٪

- -2.781   -1.510 208و1   الحساب الجاري 20.210 15.479 
-27.6  -2.321 (السلع )صافي 25.571 22.059 8.396 6.075    

-14.2  -2.330   14.052 16.382 29.737 32.824 
الصادرات السلعية 
 )على أساس "فوب"(

-14.1  -2.330   12.527 14.581 27.753 30.790 
الصادرات       
 النفطية

-15.3  -276   1.525 1.801 1.984 2.034 
الصادرات غير 

 النفطية

-0.1  9  -7.977  -7.986  -7.676  -7.253  
الواردات السلعية 

 )على أساس "فوب"(
        

5.7 -342   -6.353  -6.011  -5.149  -4.204  الخدمات )صافي( 

        

4.9 189  4.008 3.819 4.451 3.759 
الدخل األولي 

¹)صافي(  
-139.3  -351   -99  اإلستثمار المباشر 1.138 1.232 252 

 استثمارات المحافظ  2.369 2.685 2.966 3.128  162 5.5
 استثمارات أخرى  206 484 561 932  371 66.1
 أصول احتياطية 83 85 88 103  15 17
        

4.9 -244   -5.240  -4.966  -5.883  -4.915  
الدخل الثانوي 

²)صافي(  

1.6 -74   -4.566  -4.492  -5.108  -4.482  
تحويالت العمالة 
 الوافدة إلى الخارج

        
-- -43   -135  -92  الحساب الرأسمالي 1.265 1.095 
        

-- 3.428  1.068 -2.360  -16.354  -20.433  الحساب المالي  

-17.8  271  -1.250  -1.521  3.250 -4.315  
اإلستثمار المباشر 

 )صافي(

-14.4  233  -1.382  -1.615  2.979 -4.721  
االستثمار في       

 الخارج

41.9 39  132 93 271 407 
االستثمار       

 األجنبي المباشر

-42.8  4.261  -5.696  -9.957  -17.633  -6.022  
استثمارات المحافظ 

 )صافي(

-- -64   -18  46 -80  -16  
المالية المشتقات 
 )صافي(

9.9 807  8.993 8.186 -1.528  -9.124  
استثمارات أخرى 

()صافي  
        

-53.7  -668   577 1245 -220  -1.043  السهو والخظأ 
        

--- 1.846  960 -886  الميزان العام 957 363 
        

--- -4.150   -2.531  1.619 16.429 16.609 
فائض ميزان 

بالمفهوم المدفوعات 
³الواسع  

 
 .بنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 .يحتوي أساساً على الدخل من اإلستثمار،ولكن يشمل أيضاً تعويضات العاملين¹
 .يعرف سابقاً بالتحويالت الجارية²
 .الكويتية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبنك الكويت المركزي يشمل صافي الحسابات االستثمارية لدى الهيئة العامة لإلستثمار ومؤسسة البترول³
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