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وفق البيانات  4102فائضاً مالياً ضخماً خالل العام مجددا سجل الحساب الجاري 

إال أنه قد جاء أقل نسبياً من الفائض  ،األخيرة المستقاة من بنك الكويت المركزي

فقد من الناتج المحلي اإلجمالي.  ٪32إذ بلغ  ،2013الذي تم تسجيله خالل العام 

الذي يقيس صافي التجارة الخارجية في السلع  ،الحساب الجاري تراجع فائض

 2052من  2014مليار دينار في العام  1551إلى  ،والخدمات والدخل والتحويالت

جاء هذا التراجع بصورة رئيسية نتيجة تراجع و. 2013مليار دينار في العام 

وتسجيل إيرادات الصادرات النفطية  انخفاضتماشياً مع  ميزان السلع والخدمات

إال أن هذا التراجع قد قابله ارتفاع في الدخل  ،عجز قياسي في حساب الخدمات

  الستثماري.ا

للكويت بصورة أكبر ليصل إلى  الفائض في الحساب الجاريونتوقع أن يتراجع 

ذي سيخلّفه تماشياً مع األثر ال ،4102من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام  9٪

قوة نشاط االقتصاد غير النفطي التي ستساهم بدورها في دعم تراجع أسعار النفط و

ن تعافي أسعار النفط من المستويات المتراجعة التي نمو الواردات. وعلى الرغم م

إال أنها ال تزال منخفضة عن العام الماضي بنحو  ،2015سجلتها في بداية العام 

42٪ .       

من  4102مليار دينار خالل العام  4421إلى  ميزان السلع والخدماتوتراجع 

بشكل رئيسي نتيجة وقد جاء هذا التراجع . 4102مليار دينار خالل العام  4222

تراجع الحساب على أساس سنوي. كما  ٪10تراجع الصادرات النفطية بواقع 

الواردات واتساع عجز حساب الخدمات. ويعزى  نمو قوةالجاري نتيجة كل من 

 ،على أساس سنوي ٪9 بواقع تراجع الصادرات النفطية إلى تراجع أسعار النفط

على أساس سنوي. وسجلت الواردات نمواً  ٪2تراجع االنتاج بواقع باإلضافة إلى 

 757لترتفع إلى  2014خالل  على أساس سنوي ٪7بواقع  مازال قوياً ولكن  أابط

استمرت تدفقات صافي الخدمات في االرتفاع  ،مليار دينار. وفي الوقت نفسه

إذ جاء هذا  ،2014مليار دينار خالل العام  550لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 

مليار دينار  054نتيجة زيادة اإلنفاق على السفر بواقع أساسي  لبشكاالرتفاع 

      تماشياً مع نمو اإلقبال على السفر.

وقد قابل بعض التراجع في ميزان السلع والخدمات ارتفاع في تدفقات الدخل 

العام على أساس سنوي خالل  ٪12إذ شهد هذا المكون نمواً بواقع االستثماري. 

معظم هذه  تمليار دينار. وقد جاء 452ليصل إلى مستوى قياسي بلغ  2014

تمتلكها الحكومة والصندوق عوائد الموجودات المدرة للدخل التي التدفقات من 

السيادي التابع للهيئة العامة لالستثمار. كما جاء هذا االرتفاع بصورة رئيسية 

التي من ضمنها التدفقات  ،كافة المكوناتنتيجة االرتفاع الذي شهدته التدفقات في 

على أساس  ٪11بواقع التي نمت  واستثمارات المحافظمن االستثمارات المباشرة 

  سنوي.

ضغطاً على الحساب  تحويالت العمالة الوافدة إلى الخارجكما شكلت الزيادة في 

من التحويالت المالية في الحساب الجاري  إلى الخارج إذ سجلت التدفقات الجاري.

 ابعد أن سجلت ارتفاع ،2014مليار دينار خالل العام  651لتبلغ  امستوى قياسي

على أساس  ٪19بواقع  العمالةمليار دينار نتيجة ارتفاع تحويالت  152بواقع 

 مشيرة إلى قوة وتيرة النمو االقتصادي.  ،مليار دينار 553سنوي لتصل إلى 

 الحساب الجاري: 0الرسم البياني  

 ) مليار دينار)

 
 بنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 الميزان السلعي: 4الرسم البياني 

 

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

 

 صافي الدخل من االستثمار: 2الرسم البياني 

 المصدر، مليار دينار(( 

 
 بنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني: المصدر
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  المالي والرأسمالي الحساب

مليار  0222 الىتراجعت التدفقات إلى الخارج في الحساب المالي والرأسمالي و

ويعّد التراجع  .4102مليار دينار خالل العام  0924من  4102دينار خالل العام 

 ،السبب الرئيسي لهذا التراجع الخارجي في صافي تدفقات االستثمار المباشر

 فيما عدا ،باإلضافة إلى تراجع التدفقات إلى الخارج في االستثمارات األخرى

 التي وحدها قد شهدت ارتفاع. استثمارات المحافظصافي التدفقات من 

على أساس  ٪01وتراجعت التدفقات إلى الخارج في االستثمار المباشر بواقع 

وتراجع العجز في صافي  .4102مليار دينار في العام  222سنوي لتستقر عند 

مليار دينار في  057التدفقات من االستثمارات األخرى بصورة كبيرة ليصل إلى 

إذ كان هو المصدر الوحيد  ،2013مليار دينار في العام  951ن م 2014العام 

وعادة . 2013حتى العام  2009واألكبر للتدفقات الخارجية في الفترة ما بين العام 

وغالباً ما يتكون من االستثمارات والودائع  ،ن ذو طبيعة متقلبةما يكون هذا المكوّ 

     بالعملة األجنبية.

 4102فقد ارتفعت خالل العام  ،استثمارات المحافظأما التدفقات إلى الخارج من 

مليار دينار في العام  221مليار دينار من  0021لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 

 في األسهم األجنبية وأدواتوجاء هذا االرتفاع نتيجة زيادة االستثمار  .4102

 والودائع ت مالالع اإلستثمار في وذلك على حساب تراجع 2014 الدين خالل العام

 . األجنبية

تراجعت التدفقات إلى الداخل في الحساب الرأسمالي األصغر  ،في الوقت نفسه

عند  2013أعلى مستوى له في العام  مليار دينار بعد أن سجل 151حجماً إلى 

مليار دينار. وتشكل المدفوعات للجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة معظم  153

   هذا الحساب.

 فائض ميزان المدفوعات واالحتياطات األجنبية

يأخذ في االعتبار التغيرات تراجع فائض ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع الذي و

التغيرات في قيمة الموجودات و التي يملكها بنك الكويت المركزيفي االحتياطات 

من  2014مليار دينار في العام  1557 إلى ،الخارجية للجهات الحكومية الرئيسية

    ، ليحافظ رغم ذلم على مستواه المرتفع.2013مليار دينار في العام  1656

 

 الحساب المالي: 2الرسم البياني 

 )مليار دينار(
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 )مليون دينار(  ويشمل صافي االستثمار ،ميزان المدفوعات لدولة الكويت

 المستوى  التغير عن العام األسبق

  4100 4104 4102 4102  مليون دينار ٪

-4220  -22111  الحساب الجاري 032222 442122 412401 022021  
-0229  -22222 (السلع )صافي 442201 422124 422210 442141    

-950  -25954   295770 325724 335491 275411 
 الصادرات السلعية

 )على أساس "فوب"(

-959  -35037   275753 305790 315713 265679 
الصادرات       
 النفطية

754 -540   -75793  -75253  -65729  -65094  
الواردات السلعية 

 )على أساس "فوب"(
        

0322 -130   -22932  -22412  -42242  -42410  الخدمات )صافي( 
        

0029 222  22423 22192 42123 42242 
الدخل األولي 

¹)صافي(  

 اإلستثمار المباشر 440 512 15137 15257  119 1055
 استثمارات المحافظ  15693 15621 25369 25629  260 1150

-1656  استثمارات أخرى  295 539 206 277  72 
 أصول احتياطية 95 76 73 75  2 254

        

4220 -02032   -22011  -22902  -22312  -22122  
الدخل الثانوي 

²)صافي(  

1757 -743   -55325  -45472  -45405  -35660  
تحويالت العمالة 
 الوافدة إلى الخارج

        

-0922  22141  -022223  -092023  -422494  -032122  
الحساب المالي 

 والرأسمالي

-1657  723  -35592  -45315  -15453  -25219  
اإلستثمار المباشر 

 )صافي(

-2150  991  -35730  -45271  -15970  -25455  
االستثمار في       

 الخارج

-6651  -269   137 407 517 236 
االستثمار       

 األجنبي المباشر

9751 -55745   -115767  -65022  -75400  -25064  
استثمارات المحافظ 

 )صافي(

-27550  44  27 -16  -34  21 
المشتقات المالية 

 )صافي(

-9153  75334  -790  -95124  -145679  -135527  
استثمارات أخرى 

()صافي  
        

-04922  02220  213 -02122  02449 -229  السهو والخظأ 

        
-2420  -292  الميزان العام 02420 903 921 222  

        

-224  -320   022123 022219 412232 022223 
فائض ميزان 

المدفوعات بالمفهوم 
³الواسع  

 
 .بنك الكويت الوطنيتقديرات بنك الكويت المركزي و المصدر:

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