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ارتفع فائض الميزان التجاري للكويت قليالً للمرة الثانية على التوالي خالل الربع 

إثر استمرار  ، وذلكمليار دينار كويتي 1.4الى ليصل  2016الثالث من العام 

ونتوقع . 2014إال أنه ال يزال دون مستوياته لما قبل العام  ،تعافي أسعار النفط

مع استمرار ارتفاع اإليرادات النفطية في ظل  أن يستمر الفائض بالتحسن تماشيا  

تعافي أسعار النفط. واستمر متوسط سعر النفط باالرتفاع خالل الربع الرابع من 

ومن المفترض أن يستمر على تلك الوتيرة في األشهر المقبلة السيما  2016العام 

  خارجها.بعض الدول من بعد خفض االنتاج من قبل دول أعضاء منظمة أوبك و

الربع خالل سنوي على أساس  ٪2وارتفع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 

 3.3ما ساهم في رفع إيرادات الصادرات النفطية إلى  2016الثالث من العام 

على المدى القريب إلى  ومن المتوقع أن ترتفع اإليرادات النفطيةمليار دينار. 

خام التصدير سعر ع فتالمتوسط في ظل استمرار تعافي أسعار النفط. وقد ار

حتى اآلن ومن المتوقع أن  2016الربع الرابع من العام خالل  ٪7الكويتي بواقع 

خفض االنتاج في مطلع العام قرار على خلفية وذلك يسجل مزيدا  من االرتفاع 

على أساس  ٪9بواقع متراجعة الصادرات النفطية إيرادات المقبل. وال تزال 

 سنوي.

 باالرتفاع قليالً على أساس ربع سنويرات غير النفطية الصاد إيراداتواستمرت 

قيمة فقد ارتفعت  .٪12بواقع  على أساس سنوي إال أنها ال تزال متراجعة

ولكن بوتيرة  2016في الربع الثالث من العام  ٪2بواقع الصادرات غير النفطية 

 على ٪1ع بواق اسعار اإليثيلين أل نتيجة ارتفاع بسيطأبطأ من الربع الماضي وذلك 

الصادرات غير النفطية  نمو إيرادات ستمريأساس ربع سنوي. ومن المتوقع أن 

 2016من العام  الرابعفي الربع  وبوتيرة بطيئة باالرتفاع على أساس ربع سنوي

  .بسيطة بتسجيل زيادات وذلك الستمرار أسعار اإليثيلين

على أساس سنوي  ٪1ع تراجعت الواردات للربع الثاني على التوالي بواقبالمقابل 

نمو الواردات الصناعية وتراجع  تماشيا  مع تباطؤ 2016في الربع الثالث من العام 

. إذ تراجع نمو الواردات الصناعية يضامالعام الواردات السلع االستهالكية عن 

على  ٪5.7إلى  2016على أساس سنوي في الربع الثاني من العام  ٪15.6من 

الث من العام ذاته بينما تراجعت واردات السلع في الربع الثأساس سنوي 

قطاع من لكل على أساس سنوي. وتراجعت الواردات  ٪8.8االستهالكية بواقع 

من واردات السلع االستهالكية  ٪40التي تشكل والسيارات واألغذية والمشروبات 

اسباب عدة أهمها على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع إلى  ٪15-٪12بواقع 

   قوة الدينار. باإلضافة إلى الطلب االستهالكي وتدني األسعار  انخفاض

تحسن وتيرة استمرار عكس يما  على قوتها واردات السلع الرأسمالية وحافظت

التي تساهم  فقد ارتفعت واردات السلع الرأسمالية تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.

على أساس سنوي  ٪20 تبنسبة جيدة بلغ في قياس مستوى االستثمار في االقتصاد

  .2016من العام  الثالثخالل الربع 

 

 

 

 الميزان التجاري للسلع: 1الرسم البياني  

 )مليار دينار(

 
   االدارة المركزية لالحصاء: المصدر

 

 الصادرات النفطية: 2الرسم البياني 

 

 
 ومؤسسة البترول الكويتية  ية لالحصاءاالدارة المركز: المصدر

 

 الواردات : 3الرسم البياني 

 

 
   االدارة المركزية لالحصاء المصدر:
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 دينار( مليونملخص التجارة الخارجية للكويت ): 1الجدول 

    

 
 األولالربع 

2016 
 الثانيالربع 

2016 
الثالث الربع 

2016 
 التغيير السنوي التغيير الربع سنوي 

      

9.5- 61 3.624 3.563 2.684 إجمالي الصادرات  

9.4- 71 3.262 3.191 2.350 الصادرات النفطية  

12.4- 4 258 255 225 الصادرات غير النفطية  

14- 103 117 109 السلع معادة التصدير  -3.9  

122- 2.239 2.361 2.293 الواردات  -1.0  

17- 564 582 564 السلع الرأسمالية  19.9 

20.5- 183 1.385 1.202 391 الميزان التجاري  

      
 

 مفات  االدارة المركزية لالحصاء : المصدر
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