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تراجع فائض الميزان التجاري للكويت إلى أقل مستوى له منذ عشر سنوات في 

وحافظت الواردات على قوتها إثر تراجع إيرادات تصدير النفط.  2015العام 

مليار  20تماشياً مع قوة النمو في االقتصاد غير النفطي. فقد تراجع الفائض من 

من الناتج  ٪20ستقر عند لي 2015مليارات دينار في  7إلى  2014دينار في 

المحلي اإلجمالي المتَوقع. وظهر هذا التراجع في الميزان التجاري جراء انخفاض 

إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط إضافة 

إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات. ومن المتوقع 

طات على فائض الميزان التجاري وذلك لما تواجهه أسعار النفط تستمر الضغون أ

    .سعار النفط خالل العامأتحسن  إلى حين وأ من تدّني مستمر في مستوياتها

على أساس سنوي  ٪45بواقع  2015وتراجعت إيرادات تصدير النفط في العام 

لك في مليارات دينار وذ 14.7لتصل إلى أقل مستوياتها منذ خمس سنوات عند 

تراجع سعر خام التصدير الكويتي وقد . 2015ظل تراجع أسعار النفط في العام 

دوالراً للبرميل. ومن  47.2 ليبلغ متوسطه السنوي 2015 خالل عام ٪50بواقع 

المتوقع أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى 

تمرار تدّني مستويات أسعار النفط. فقد بلغ المتوسط على أقل تقدير  تماشياً مع اس

 2016متوسط خام التصدير الكويتي حتى اآلن منذ الربع األول من العام 

 دوالراً للبرميل.  26.0اعتباراً من منتصف شهر مارس( بالتحديد و)

ولكن بوتيرة  2015واستمرت إيرادات الصادرات غير النفطية بالتراجع في العام 

 لنموها. كماالمحرك األول  التي تعدّ  أسعار اإليثيلينثرة بتراجع متأ ٪1أقل بواقع 

( في تثناء الدوالر األميركيأمام معظم العمالت الرئيسية )باس قوة الدينار ساهمت

إيرادات الصادرات غير النفطية عادت كبح أي زيادات ملحوظة في نموها. ولكن 

 .ل مرة منذ ما يقارب العامألو 2015تحسناً خالل الربع األخير من العام لتشهد 

تماشياً  2016ومن المتوقع أن تستمر في تسجيل زيادات في الربع األول من العام 

 مع تعافي أسعار اإليثيلين.

مسجلة رغم ذلك مستوى تاريخياً  2015واعتدل نمو الواردات خالل معظم العام 

لواردات في الربع إذ تبين أن التراجع الذي شهدته امليارات دينار للعام.  2.5بلغ 

اً جاء بعد استعادة الواردات قوتها في يكان تراجعاً عرض 2015الثالث من العام 

. وجاء هذا االنتعاش نتيجة ارتفاع واردات السلع 2015الربع األخير من العام 

تراجعاً   خيرةاأل شهدت وقد. االستهالكية مقابل تباطؤ واردات السلع الرأسمالية

بعد أن سجلت معدالت نمو جيدة  2015الربع الثالث من العام ملحوظاً وقتياً في 

المدى القريب إلى  فيلعدة أشهر. ومن المتوقع أن يحافظ نمو الواردات على قوته 

ً المتوسط إثر قوة اإلنفاق االستهالكي واالستثماري بشكل أساسي ليشكل بذلك دعم  ا

لع االستهالكية واردات السلنمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي. كما شهد نمو 

ارتفاعاً مرتبطاً باالرتفاع التدريجي الذي تشهده وتيرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية. 

من المتوقع أن تستمر قوة الدينار في دعم الطلب على السلع االستهالكية و

 وواردات النقل ألنه يساهم في التقليل من متوسط كلفة الواردات.
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 الميزان التجاري للسلع: 1الرسم البياني 

 )دينارمليار (

 
   االدارة المركزية لالحصاء: المصدر

 

 الصادرات النفطية: 2الرسم البياني 

 

 
 ومؤسسة البترول الكويتية  االدارة المركزية لالحصاء: المصدر

 

 الواردات : 3الرسم البياني 

 

 
   االدارة المركزية لالحصاء المصدر:
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 دينار( مليارة الخارجية للكويت )ملخص التجار: 1الجدول 

 
 

 الصادرات
 الواردات

 الميزان
 التجاري

 غير النفطية النفطية 
السلع معاادة 

 التصدير
 اإلجمالي

       

2011 26.9 1.2 0.3 28.3 6.9 21.4 

2012 30.4 1.3 0.4 32.1 7.6 24.4 

2013 30.5 1.4 0.4 32.4 8.4 24.0 

2014 26.8 1.3 0.5 28.6 8.8 19.8 

2015 14.7 1.3 0.6 16.6 9.6 7.0 

12.1- التتغير في الدينار الكويتي   -0.01  0.07 -12.0  0.8 -12.8  

       

45.1- (٪النمو السنوي )  -1.0  13.5 -42.1  8.7 -64.7  
 

 مفات  االدارة المركزية لالحصاء : المصدر
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