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فائض الحساب الجاري يرتفع إلى  9مليار دينار كويتي ( %0291من الناتج المحلي اإلجمالي) في الربع األول من العام  9102على خلفية نمو دخل
االستثمارات.
تراجع صافي تدفق االستثمارات الكويتية للخارج في الربع األول من العام  9102إلى  130مليون دينار مقابل  992مليار دينار في الربع الرابع من
العام . 9101
انعكاس صافي االستثمارات المباشرة للكويتيين في الخارج في الربع األول من العام  9102في ظل تصفية بقيمة  0911مليار دينار كويتي من
األصول الخارجية وعودتها إلى البالد إضافة إلى شراء األجانب ألسهم كويتية بقيمة  3391مليون دينار كويتي .
االحتياطيات الرسمية لبنك الكويت المركزي بلغت حوالي  3.92مليار دوالر تقريبا ً في يونيو  9102بما يكفي لتغطية حوالي ثمانية أشهر من
الواردات.

تحسن الحساب الجاري في ظل ارتفاع دخل االستثمارات
تشير التقديرات األولية الصادرة مؤخراً عن رصيد الحساب الجاري في الكويت
في الربع األول من العام إلى أن فائض الحساب الجاري للبالد قد اتسع بواقع
 761مليون دينار كويتي ليصل إلى حوالي  2مليار دينار ( 79..1مليار دينار
كويتي ،أو ما يعادل  %7.91من الناتج المحلي اإلجمالي) مقابل  791مليار
دينار ( %769.من الناتج المحلي اإلجمالي) في الربع الرابع من العام .2171
الرسم البياني  :0رصيد الحساب الجاري
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سنوي) ،أو ما يعادل  %2691من الناتج المحلي اإلجمالي فيما يعد أدنى
مستوياته منذ الربع الرابع من العام  2171مسجالً بذلك تراجعه للربع الثالث
على التوالي على أساس ربع سنوي .وتعد تحركات الميزان التجاري انعكاسا ً إلى
حد كبير لتحركات أسعار النفط نظراً الن صادرات النفط تمثل حوالي  %.7من
إجمالي الصادرات .حيث اتبع الميزان التجاري االتجاه التراجعي الذي شهدته
إيرادات تصدير النفط في الربع األول من العام  217.وهو نفس المسار
الهبوطي ألسعار خام النفط الكويتي ( 629.دوالر في المتوسط خالل الربع
األول من العام  217.مقابل  6197دوالر في الربع الرابع من العام  .)2171إال
ان تراجع صادرات النفط ( %.91-على أساس ربع سنوي) إلى  891مليار
دينار كويتي كان أكثر حدة من انخفاض أسعار النفط ( %692-على أساس ربع
سنوي) ويرجع ذلك إلى انخفاض صادرات النفط نتيجة اللتزام الكويت باتفاقية
األوبك والمنتجين المستقلين لخفض اإلنتاج .حيث بلغت صادرات النفط كحصة
من الناتج المحلي اإلجمالي  %8892في الربع األول من العام  .217.واستقرت
قيمة الصادرات غير النفطية تقريبا ً عند نفس المستوى بما يقارب حوالي 88.
مليون دينار كويتي ،إال انها ارتفعت هامشيا ً كحصة من إجمالي الصادرات
السلعية إلى  %.مقابل  %192في الربع السابق.
الرسم البياني  :9المساهمات في صافي الحساب الجاري
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ويعزى هذا التحسن الذي شهده الربع األول من العام  217.إلى زيادة رصيد
حساب الدخل األساسي الذي ارتفع بنسبة  %81مقارنة بالربع السابق وصوالً
إلى  79.مليار دينار ،مدفوعا ً بصفة رئيسية بارتفاع عوائد االستثمارات
الخارجيه ( 171مليون دينار مقابل  812مليون دينار في الربع الرابع من العام
 .)2171كما ارتفعت أيضاً إيرادات ا الستثمار المباشر واإليرادات األخرى بما
ساهم في ارتفاع إجمالي الدخل االستثماري إلى  297مليار دينار كويتي (+
 %8791على أساس ربع سنوي).
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من جهة أخرى ،تراجع فائض الميزان التجاري للكويت ،وهو الفارق بين قيمة
الصادرات والواردات من السلع ،إلى  291مليار دينار ( %71-على أساس ربع
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في ذات الوقت ،انخفضت الواردات للربع الثاني على التوالي وتراجعت بنسبة
 %298على أساس ربع سنوي لتصل إلى  292مليار دينار كويتي .ويمكن تفسير
تراجع قيمة الواردات في الربع األول من العام في الوقت الذي كان من المتوقع
ارتفاعها نظراً لتزايد معدالت النمو االقتصادي (وفقا للبيانات الرسمية األولية)
على خلفية ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل عمالت الشركاء التجاريين
الرئيسيين للكويت.

االحتياطيات الرسمية
بلغت االحتياطيات الرسمية لبنك الكويت المركزي حوالي  119.مليار دوالر في
يونيو ( %191-على أساس سنوي) ،بتراجع ملحوظ عن الشهر السابق.
وباستثناء االحتياطيات األجنبية للهيئة العامة لالستثمار ،والتي تقارب ال 611
مليار دوالر حسب بعض التقديرات ،تغطي االحتياطيات الرسمية لبنك الكويت
المركزي قرابة ثمانية أشهر من واردات الكويت من السلع والخدمات.

انخفاض صافي التدفقات الخارجية من الحساب المالي

الرسم البياني  :2االحتياطيات األجنبية في بنك الكويت المركزي (اإلجمالي)

فيما يتعلق بالحساب المالي ( عادة ما يتم إضافة قيمته إلى الحساب الرأسمالي)،
تراجع صافي تدفق االستثمارات الكويتية إلى الخارج في الربع األول من العام
 217.إلى  117مليون دينار كويتي مقابل  298مليار دينار كويتي في الربع
السابق (و  ..2مليون دينار كويتي في الربع األول من العام  .)2171ويعزى
هذا إلى انعكاس الوضع الصافي لالستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج إلى
دائن  ،وعادة ما تسجل الكويت مركز مدين (تدفقات خارجية) في تلك الفئة ،إال
انه في الربع األول من العام  217.تحول هذا الرقم إلى معدل إيجابي بقيمة
 7968مليار دينار كويتي بما يشير إلى استعادة بعض من رأس المال المستثمر
في الخارج .كما ق د يكون هذا االنعكاس بسبب بيع بعض االستثمارات المباشرة
في الخارج من قبل القطاع الخاص في اطار البحث عن المزيد من فرص
االستثمار المحلية المربحة مثل البورصة خاصة في ظل ترقية بورصة الكويت
لالنضمام إلى مؤشرات األسواق الناشئة من قبل فوتسي راسل وستاندرد أند
بورز و إمكانية ضمها لمؤشر مورجان ستانلي في العام  .2121إال انه من
المرجح أن تكون تلك التدفقات نتيجة لعمليات السحب من االيداعات الخارجية
لصندوق االحتياطي العام بهدف تمويل اإلنفاق المحلي.
كما شهدنا ايضاً تصفية األصول األجنبية للربع الثالث على التوالي ،حيث قام
األجانب بتصفية حوالي  21مليون دينار كويتي من االستثمارات األجنبية
المباشرة في الكويت في الربع األول من العام .217.
الرسم البياني  :3المساهمات في الحساب المالي
(مليار دينار كويتي)
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وارتفع صافي استثمارات المحافظ االستثمارية الكويتية في الخارج في الربع
األول من العام  161( 217.مليون دينار كويتي) وذلك بعد االنخفاض الهائل
الذي شهدته في الربع السابق بقيمة  898مليار دينار كويتي والتي شملت تصفية
استثمارات الكويتيين في الخارج في كال من األسهم والسندات.
حيث تم شراء أسهم كويتية بقيمة  1191مليون دينار كويتي من قبل األجانب في
الربع األول من العام  217.مقابل  8ماليين دينار في الربع السابق .وقابل ذلك
قيام األجانب ببيع سندات بقيمة  7.مليون دينار  ،وبالتالي زادت االستثمارات
المالية األجنبية في الكويت بما قيمته  78مليون دينار كويتي.
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 1يتكون أساسا من دخل االستثمار ويشمل أيضا تعويض الموظفين.
 2يشار إليه ساب ًقا باسم التحويالت الحالية.
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