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لك  ت   ي   ج    م ز ن  ألخ    أن ف ئض   خ  ج    ظه     ن ت    ج    

 ،4102من   ع م    ث نيعلى       ي خالل     ع    ث  ث  م   ل      جع 

منذ الربع الثالث من انخفاضاً شهد وكان الفائض قد  مل      ن  . 5.7   لغ 

ة إلى تراجع مستمر نتيجة تراجع الصادرات النفطية باإلضاف  417العام 

وعلى الرغم في الصادرات غير النفطية )معظمها منتجات بتروكيماوية . 

حيث   ال يزال  قوياً وفق المعايير العالمية من تراجع  ذا الفائض  إال أنه

 .  4172من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  ٪21من المتوقع أن  يبلغ 

مل      ن   خالل  1.0    ع  شه ت       ت        ت   نفط      جع   

وقد جاء  ذا التراجع مل      ن  .  7.2قف        عن       ع   ث ني  

التراجع الذي شهدته اإليرادات خالل الربع األول من  ذا  بوتيرة أبطأ من

وذل  نتيجة ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي   مليار دينار  .1العام عند 

بعدما   على أسا  سنوي ٪2.2بواقع  4172لعام الل الربع الثاني من اخ

على أسا  سنوي. ولم تكن  ٪2.1في الربع األول بواقع  كانت قد تراجعت

 التراجع الذي شهدته الصادراتالزيادة في أسعار النفط كافية لمواجهة 

نمو  يستمرعلى أسا  سنوي. ومن المتوقع ان  ٪4.2النفطية بواقع 

خالل الربع الثالث نتيجة تراجع  ي التباطؤف إيرادات الصادرات النفطية

 أسعار النفط بشكل رئيسي.

 س م ت        ت غ     نفط   في      جع خالل     ع   ث ني من   ع م 

     جع   كن        أ طأ من ،على أس س سن ي ٪2.4    ع  4102

تق  و على أس س سن ي. ٪2.2 ن       ع   م ضي في   ذي شه  ه 

ادرات غير النفطية حالياً عند أقل مستوى لها منذ ما يقارب إيرادات الص

 انخفاضوقد كان  ذا التراجع مدفوعاً بمليار دينار.  1.2العامين بواقع 

التي من ضمنها منتجات اإليثيلين  الرئيسية ةغير النفطيجميع المكونات 

نتيجة باالنخفاض بدأت منتجات اإليثيلين  حيث  والسلع معادة التصدير

. ومن المتوقع أن يستمر النمو في  ذا المكون  ا العالميةجع أسعارترا

ما قد يؤدي   في الربع الثالث من  ذا العام نتيجة تراجع األسعاربالتباطؤ 

  . ةغير النفطيالصادرات  الضغوطات على نمو تعزيز بدوره إلى 

       ت خالل     ع   ث ني من   ع م  من   م   ع أن  س ق  مع ل نم 

 وقد ارتفعت الواردات   ذي سجل ه   ع م   م ضي.        ع    نم  4102

 الربع الثاني من مليار دينار في 4.4على أسا  سنوي لتبلغ  ٪2. بواقع 

 الطلبالواردات وزيادة  خفض تكلفةوستسا م قوة الدينار في  .4172العام 

تماشياً مع  من المتوقع أن يتسارع نمو الواردات على المدى القصيرو .عليها

طلب الالمفترض أن يسا م من  كماتسارع النمو االقتصادي في الكويت. 

في دفع نمو المستهل  وسرعة تنفيذ المشاريع االستثمارية القوي في قطاع 

 الواردات على المدى المتوسط. 

 

 

   م ز ن    ج  ي  لسلع: 0   سم      ني 

 )مليار دينار(

  
   كزية لالحصاءاالدارة المر  المصدر

 

        ت   نفط  : 4   سم      ني 

 

 
   االدارة المركزية لالحصاء  المصدر

 

        ت : 2   سم      ني 

 

 
   االدارة المركزية لالحصاء المصدر 
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  ف       لسن  شه   غ   00   م   ف ت    ك م   )ملخص    ج      خ  ج    لك  ت )مل  ن   ن  (  :0  ج  ل 
 (42/4102  م     

 
 

        ت

        ت
   م ز ن
    ج  ي

  إلجم  ي غ     نفط     نفط   

أسم     
 م نع 

من ج ت 
   ث ل ن

 أخ ى
  سلع مع    
        

   إلجم  ي

       

 6.140 2,111 8,251 441 97 133 173 38 7,379  417 الثانيالربع 

 6.266 2,105 8,370 475 101 145 188 42 7,810  417الربع الثالث 

 5.997 2.164 8,160 456 127 127 165 37 7,705  417الربع الرابع 

 5.784 2.143 7,926 491 98 151 197 44 7,436 4172الربع األول 

 5.715 2.225 7.940 427 155 78 166 28 7,387 4102    ع   ث ني 

    غ   عن     ع   س ق 
(٪) 

0.7 (35.8) 16.2 48.5 58.2 13.0 0.2 3.8 - 

    غ   عن   ع م   س ق 
(٪) 

5.4 28.8 4.3 41.2 60.5 3.2 3.8 5.4 - 

 

   االدارة المركزية لالحصاء   المصدر
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