
   

 

 ميزان المدفوعات 
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شهد فائض الحساب الجاري الكويتي تحسناً طفيفاً في الربع الثاني من العام 

نتيجة تراجع تحويالت العمالة الوافدة إلى الخارج وتراجع الواردات  7102

 0662وقد تحسن الفائض إلى وبعض الزيادات في الدخل االستثماري خالل الربع. 

من  ٪669ع األول، ليصل إلى مليار دينار في الرب 0644مليار دينار مرتفعاً من 

الناتج المحلي اإلجمالي. وال يزال الميزان يسجل تحسناً عن العام الماضي نتيجة 

مقارنة  2017ارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي خالل النصف األول من العام 

 بالعام الماضي.

 ونتوقع أن يستمر الحساب الجاري بالتحسن نظراً الرتفاع أسعار النفط في الربع

فقد تحسن ميزان الحساب الجاري في  .7102الثالث حتى الربع الرابع من العام 

مليار دينار، وذلك مقارنة  161ليسجل فائضاً بواقع  2017النصف األول من العام 

مليار دينار. ونتوقع أن تستمر هذه  067بالعجز الذي ُسجل في العام الماضي بواقع 

إلى  ٪4ع ارتفاع الحساب الجاري لما يقارب م 2017الوتيرة في ما تبقى من العام 

ارتفاع أسعار إلى من الناتج المحلي اإلجمالي للعام بأكمله، األمر الذي يرجع  5٪

للبرميل في النصف  اً دوالر 50النفط. وقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 

في العام الماضي. وقد ارتفعت  اً دوالر 34مرتفعاً من  2017األول من العام 

بواقع  اً في نوفمبر، مسجلة ارتفاع اً دوالر 5964أسعار النفط بعد ذلك لتصل إلى 

 عن متوسط شهر يونيو.  35٪

وسجلت الصادرات النفطية نمواً جيداً على خلفية ارتفاع أسعار النفط بالرغم من 

إيرادات الصادرات فقد ارتفعت  تراجع اإلنتاج نتيجة خفضه وفق اتفاقية أوبك.

مع ارتفاع  2017على أساس سنوي في الربع الثاني من العام  ٪17النفطية بواقع 

. وارتفعت أيضاً الصادرات غير النفطية التي ٪11سعر النفط الكويتي بواقع 

 على أساس سنوي.  ٪15تتصدرها البتروكيماويات وذلك بواقع 

إلى فرض الضغوط على الميزان  ، مما أدىاً قوي اً واستمرت الواردات بتسجيل نمو

على أساس سنوي بدعم من قوة  ٪7فقد سجلت الواردات نمواً بواقع  التجاري.

السلع الرأسمالية. وجاء هذا النمو القوي بعد الضعف النسبي في العام  علىالطلب 

. وقد قابل هذا النمو بعض الزيادات في الصادرات النفطية، إال أن الميزان 2016

مليار دينار على أساس سنوي في  065التجاري قد تمكن من تسجيل ارتفاع بواقع 

 الربع الثاني.  

قليالً ليعكس ارتفاع اإلنفاق على السفر في واتسع العجز في ميزان الخدمات 

وارتفع صافي التدفقات المالية من الخدمات  الكويت، إال أنه قد يكون ارتفاع عابر.

مليار دينار على خلفية  167على أساس سنوي ليصل إلى  ٪965إلى الخارج بواقع 

، على أساس سنوي. وبالرغم من هذه الزيادة ٪21زيادة مصروفات السفر بواقع 

إال أن اإلنفاق على السفر قد شهد تراجعاً ملحوظاً خالل العام الماضي. وظل 

بعد النمو القوي الذي سجله في السنوات السابقة. وتراجع  2016اإلنفاق راكداً في 

على أساس سنوي في النصف  ٪3مع تقلص اإلنفاق بواقع  2017أكثر في العام 

 األول من العام. 

كوداً ملحوظاً، إال أنه ساهم بدعم الميزان التجاري وشهد الدخل االستثماري ر

فقد ارتفع الدخل االستثماري بواقع  .7102قليالً مقارنة بالربع األول من العام 

 الحساب الجاري: 0الرسم البياني  

 )مليار دينار(

 

 بنك الكويت المركزي  المصدر:

 

 التجاري: الميزان 7الرسم البياني 

 

 

 
 *خام التصدير الكويتي بنك الكويت المركزي: المصدر

 

 إلى الخارج تحويالت العمالة الوافدة: 3الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي اإلجمالي ٪) 

 

 
  وتقديرات بنك الكويت الوطني بنك الكويت المركزي: المصدر
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مليار دينار في الربع الثاني من  165على أساس ربع سنوي ليصل إلى  361٪

مع ، العام الماضي الميزان التجاري. وقد ساهمت هذه الوتيرة في دعم 2017

على أساس سنوي في النصف األول من  ٪269ارتفاع الدخل االستثماري بواقع 

. ويعكس ذلك تراكم األصول في صندوق الثروة السيادية الكويتي 2017العام 

 بالرغم من تدني أسعار النفط والعجز المالي وارتفاع األسعار عالمياً.

دعم الميزان التجاري  وقد ساهم تراجع تحويالت العمالة الوافدة إلى الخارج في

 2017على أساس سنوي في الربع الثاني من العام  ٪11فقد تراجعت بواقع  أيضاً.

 ٪9، حيث تراجعت التحويالت بواقع 2014بعد النمو القوي الذي سجلته قبل العام 

. وقد يرجع هذا االنخفاض إلى تدني أسعار النفط. 2016و 2013في الفترة ما بين 

على خفض الدعوم وارتفاع تكاليف العديد من الرسوم شة بسبب زيادة غالء المعيو

التكويت في قطاعات العمل في التقليل  ت سياسةنفسه، ساهمالوقت ، وفي الوافدين

 من الطلب على العمالة الوافدة.  

  

 

 

 

 

 ميزان المدفوعات لدولة الكويت

 المستوى )مليون دينار(  التغير عن العام األسبق

  مليون دينار ٪
الربع الثاني 

7102 
الربع األول 

7102 
الربع الرابع 

7102 
الربع الثالث 

7102 
 

 الحساب الجاري 782 272 117 202  021 777
(السلع )صافي 09272 7108 0290 7177  20 7292  
1669 -3  الصادرات  36645 46143 46112 46179  

1761 21  36736 36715 36724 36263 
الصادرات       
 النفطية

1561 -24   443 467 419 312 
الصادرات غير 

 النفطية
667 75  -26156  -26231  -26125  -16919  الواردات السلعية  

        
299 -23   -09202  -09293  -09901  -09901  الخدمات )صافي( 

        
-163  210  -16470  دخل االستثمار 16303 16413 1260 

-1163  137  -16032  -16169  -16111  -16026  
تحويالت العمالة 

  الوافدة إلى الخارج
416 -112   -129  53 -107  -204  استثمارات أخرى  

        
        

192 022  981 118 922 793 
الحساب الجاري و 

 الرأسمالي
        

-322  09288  -3929  -79383  23 -920  الحساب المالي  

192 -16131   -16706  132 -667  -437  
اإلستثمار المباشر 

 )صافي(

263 16661  -16112  -36140  -16555  -16116  
استثمارات المحافظ 

 )صافي(

4161 16576  36130 16554 3051 127 
استثمارات أخرى 

()صافي  
-103  512  -7  -519  -746  أصول االحتياطات 165 

        
-7193  -79021   -082  09229 -217  السهو والخظأ 318 

        
-013  -987   2 982 212 -829  الميزان العام 

 
 .بنك الكويت المركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

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

 

 : الحساب المالي1الرسم البياني 

 )مليار دينار(

 

 

 بنك الكويت المركزي: المصدر

 

 احتياطات البنك المركزي: 9الرسم البياني 

 )أشهر من الواردات(

 

 وتقديرات بنك الكويت الوطني بنك الكويت المركزي: المصدر
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National Bank of Kuwait  
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National Bank of Kuwait 

(International) Plc 
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75008 Paris 

France 

Tel: +33 1 5659 8600 
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National Bank of Kuwait SAKP 

Singapore Branch 
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Tel: +65 6222 5348 
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National Bank of Kuwait SAKP 

Shanghai Representative Office 
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Fax: +86 21 5047 1011 
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NBK Capital 
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NBK Capital Limited - UAE 
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Fax: +971 4 365 2805 

 

 

Associates 
 

Turkey 

Turkish Bank 

Valikonagl CAD. 7 

Nisantasi, P.O. Box. 34371 

Istanbul, Turkey 

Tel: +90 212 373 6373 

Fax: +90 212 225 0353 

© Copyright Notice. GCC Research Note is a publication of National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK. 

While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. GCC Research Note is distributed on a complimentary and discretionary basis to 

NBK clients and associates. This report and other NBK research can be found in the “Reports” section of the National Bank of Kuwait’s web site. Please visit our web site, www.nbk.com, for other bank publications. For further information please contact:K 

Economic Research, Tel: (965) 2259 5500, Fax: (965) 2224 6973, Email: econ@nbk.com 

http://www.nbk.com/
http://www.nbk.com/

