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على  2016فائض الحساب الجاري قليالً خالل الربع الثالث من العام  ارتفع

الذي اتسع للربع الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع  ميزان السلعخلفية تحسن 

 الوافدة وساهم تراجع تحويالت العمالةإيرادات الصادرات إثر ارتفاع أسعار النفط. 

إلى الخارج والواردات أيضاً في دعم ارتفاع الفائض. وبالرغم من هذا التحسن إال 

على أساس سنوي ليصل  ٪24بواقع  متراجعاً أن فائض الحساب الجاري ال يزال 

كنسبة  ٪5.6عند  خيةيياته التارمستو أدنى منمليار ديناركما ال يزال  0.5إلى 

 من الناتج المحلي اإلجمالي.   سنوّيةً 

تماشياً  تدريجيةللكويت بصورة  الفائض في الحساب الجاري يرتفعونتوقع أن 

بسيطاً  فائضاً  الجاري الحسابإذ من المتوقع أن يسجل مع تحسن أسعار النفط. 

ومن ثم يتحسن الحقاً إلى  2016من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  ٪1بنحو 

 والذي سيعزى غالباً إلى ارتفاع أسعار النفط.  2018و 2017في العامين  6٪-5٪

للربع الثاني على التوالي خالل الربع الثالث من العام ميزان السلع  ارتفعوقد 

مليار دينار في الربع الثاني من  1.6دينار من مليار  1.8ليصل إلى  2016

تفاع الصادرات النفطية ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى ار. 2016العام 

كما يفّسر هذا خالل الربع.  ٪2 بنسبةنتيجة ارتفاع أسعار النفط  ٪4.1بواقع 

على  ٪12.7االرتفاع في ميزان السلع أيضاً بقوة الصادرات غير النفطية بواقع 

   على أساس ربع سنوي. ٪2أساس ربع سنوي وتراجع الواردات بواقع 

صافي تدفقات وتسبب التراجع في تحويالت العمالة الوافدة إلى الخارج و 

إذ تراجعت التحويالت بنسبة كبيرة بلغت  الحساب الجاري قليالً. بدعمالخدمات 

بعد أن سجلت  2016في الربع الثالث من العام  على أساس ربع سنوي 19٪

على أساس ربع سنوي خالل الربع الثاني. وتراجع أيضاً  ٪16ارتفاعاً بنسبة 

صافي تدفقات الخدمات للربع الثاني على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ عن ذي قبل 

 على أساس ربع سنوي.     ٪5بلغت 

صافي التدفقات المالية إلى  زيادةفي  وساهم فائض الحساب الجاري المرتفع 

فقد سجل  الخارج مع حفاظ التدفقات الخارجية للدخل االستثماري على متانتها.

بعد أن  2016مليار دينار في الربع الثالث من العام  0.9الميزان المالي عجزاً بلغ 

حقق فائضاً على مدى ربعين متتاليين وذلك نتيجة تراجع التدفقات المالية إلى 

 1.5على قوتها عند  التدفقات إلى الخارج من استثمارات المحافظالداخل وحفاظ 

 استمرار االستثمارات في صندوق األجيال القادمة.كس مليار دينار األمر الذي يع

 مليار دينار. 0.3 في الخارج قوية عند ةالمباشرالكويت  اتاستثماروظلت أيضا 

وتراجعت االحتياطات األجنبية ولكنها ظلت مرتفعة نسبياً وذلك نتيجة تسجيل 

لي خالل للربع الثاني على التوا ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسععجز آخر في 

 0.5. واتسع العجز في الربع الثالث ليصل إلى 2016الربع الثالث من العام 

في مطابق تراجع  وصاحب ذلك مليار دينار في الربع الثاني 0.3مليار دينار من 

وتراجعت االحتياطات التي يمتلكها بنك االحتياطات األجنبية خالل الربعين. 

مليار دينار في الفترة ذاتها.  8.1إلى مليار دينار  9.0الكويت المركزي من  

 شهراً من قيمة الواردات. 11ولكنها ال تزال مرتفعة نسبياً عند ما يقارب 

 

 الحساب الجاري: 1الرسم البياني  

 ) دينارمليار )

 
 بنك الكويت المركزي المصدر:

 

 التجاريالميزان : 2الرسم البياني 

 

 
 *خام التصدير الكويتي،بنك الكويت المركزي : المصدر

 

 تحويالت العمالة الوافدة إلى الخارج: 3الرسم البياني 

 (من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ (

 
 بنك الكويت الوطنيتقديرات ،بنك الكويت المركزي: المصدر
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 ميزان المدفوعات لدولة الكويت

 المستوى  التغير 

٪النمو 
 السنوي

  مليون دينار
الربع الثالث 

2016 
الربع الثاني 

2016 
الربع األول 

2016 
الربع الرابع 

2015 
 مليون دينار

--- 280  471 191 -908  -75  الحساب الجاري 
-13.6 (السلع )صافي 1453 762 1556 1774  218   

-7.4  الصادرات  3574 2725 3576 3575  181 

-7.9  132  3323 3191 2350 3096 
الصادرات       
 النفطية

-3.3  49  434 385 375 478 
الصادرات غير 

 النفطية
-1.0  37  -1983  -2020  -1963  -2121  الواردات السلعية ) 

        
24.2 78  -1489  -1567  -1702  -1404  الخدمات )صافي( 

18.8 -265  الدخل االستثماري 977 1325 1490 1225  

-11.5  237  -1026  -1263  -1088  -1072  
تحويالت العمالة 
 الوافدة إلى الخارج

-87.9  12  -13  -25  -205  -29  استثمارات أخرى 

--- 284  389 105 -934  -133  
الحساب الجاري و 

 الرأسمالي
        

--- -1056   -923  133 1433 -841  الحساب المالي  

-41.0  262  -322  -584  -140  800 
اإلستثمار المباشر 

 )صافي(

-28.9  306  -1465  -1771  -1002  -2288  
استثمارات المحافظ 

 )صافي(

-87.0  -1924   395 2219 3895 1702 
استثمارات أخرى 

()صافي  

-36.7  200  469 269 -1320  أصول االحتياطات 545 

--- 771  534 -237  -499  السهو والخظأ 975 

        
--- -200   -469  -269  1320 -545  الميزان العام 

 
 .بنك الكويت المركزي المصدر:

 

 الحساب المالي: 4الرسم البياني 

 )مليار دينار(

 

 بنك الكويت المركزي: المصدر

 

 احتياطات البنك المركزي: 5الرسم البياني 

 الواردات( قيمة )أشهر من

 

 تقديرات بنك الكويت الوطني،بنك الكويت المركزي: المصدر
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