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

 3.5   ل   ى  4102   جع  شكل طف ف خالل     ع   ث    من   ع م 

 ذ ك على خلف      جع        ت   نفط        نم   ،مل      ن  

وال يزال الفائض قوياً على الرغم من أنه قد تراجع إلى أقل        ت. 

ى له منذ ثالث سنوات نتيجة تراجع أسعار النفط بشكل رئيسي. كما مستو

التجاري  تسببت عوامل أخرى أيضاً بزيادة الضغوطات على الميزان

ومن  وقوة الطلب على الواردات. غير النفطية مؤخراً كتراجع الصادرات

تراجع أسعار استمرار المتوقع أن يتراجع الفائض بشكل أكبر تماشياً مع 

الميزان التجاري زال ي. ولكن ال 4102الربع الثالث من العام  نذمالنفط 

من الناتج  ٪ 2عند  ا كبيرافائض يسجلحيث من المتوقع أن  اقوي للكويت

 . 4102المحلي اإلجمالي للعام 

على أس س سن ي  ٪9       جعت       ت        ت   نفط       ع 

وقد جاء مل      ن  .  4.2  س ق  عن   4102خالل     ع   ث    من   ع م 

سعر خام  إذ انخفض   ذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة تراجع أسعار النفط

على أسا  سنوي خالل الربع الثالث من  ٪2.4التصدير الكويتي بواقع 

على أسا  سنوي خالل  ٪2.2بعد االرتفاع الذي شهده بواقع  4102العام 

نفطية قوته خالل الربع الثالث الصادرات ال حجم . وقد استعادالسابقالربع 

وذل  بعد   على أسا  سنوي ٪ 4بزيادة كبيرة بلغت  4102من العام 

على  ٪2.5بواقع  4102ه خالل الربع الثاني من العام التراجع الذي سجل

 اكافيكن يلم الصادرات النفطية حجم القفزة في   ذه أسا  سنوي. ولكن

نمو إيرادات  يتباطأوقع أن غطي التراجع في أسعار النفط. ومن المتيل

تماشياً    وذل المتوسطوالقريب  يينالصادرات النفطية بشكل أكبر على المد

منخفضة. وقد بلغ سعر خام  مستوياتأسعار النفط إلى تراجع مع استمرار 

أي أقل من   4103للبرميل في بداية العام  ادوالر 21التصدير الكويتي 

      .٪1 بنحو  4102العام  متوسط سعره خالل الفترة ذاتها من

على أس س سن ي خالل  ٪9.9    جعت        ت غ     نفط       ع 

على أس س  ٪3.9 ع  أن سجلت نم  ً     ع  4102    ع   ث    من   ع م 

وقد كان التراجع في أسعار اإليثيلين  و  .  س  قسن ي خالل     ع 

أن تظل من المتوقع  المحر  األساسي لتراجع الصادرات غير النفطية.

مستوياتها  عندأسعار اإليثيلين  استقرار إثرالصادرات غير النفطية منخفضة 

 . المنخفضة على المدى المتوسط

 4102    ع   ث    من   ع م نم ه    ق ي خالل        ت      لت

فقد قفزت الواردات إلى مستويات على أس س سن ي.  ٪01.2    ع  

. ويعود 4102ر دينار خالل الربع الثالث من العام مليا 4.5قياسية بلغت 

سلة بحيث يرتبط الدينار    ذا االرتفاع بشكل كبير إلى قوة الدينار الكويتي

مقابل العمالت الرئيسية  كما أنه قد حافظ على قوته  من العمالت الرئيسية
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وذل  نتيجة قوة الدوالر األميركي   4102منذ منتص  العام  غير الدوالر

على خلفية أن تستمر الواردات في االرتفاع  ومن المرجحرة رئيسية. بصو

 المستهلكين قوة العملة وتحسن طلبك وجود العديد من العوامل المساعدة

    اإلنفاق االستثماري. مع قوة لذي يأتي تماشياً اوتسارع النشاط االقتصادي 

 

       ف       لسن شه   غ   00م   ف ت    ك م   )     ن  ( مل   ملخص    ج      خ  ج    لك  ت )  :0  ج  ل 
45/4102) 

 
 

        ت

        ت
   م ز ن
    ج  ي

 غ     نفط     نفط   
  سلع مع     

        
  إلجم  ي

     

       

 6.244 2,085 8,330 97 374  4105 الثالثالربع 

 5.881 2,146 8,045 127 329  4105 الرابعالربع 

 5.443 2.096 8,539 125 349  4102 األولالربع 

 5.676 2.225 7,900 155 363  4102 الثانيالربع 

 5.307 2.302 7.609 118 338  4102   ث       ع 

    غ   عن     ع   س ق 
(٪) 

 -6.9 -24.2 -3.7 3.5 - 

    غ   عن   ع م   س ق 
(٪) 

 -9.6 20.7 -8.7 10.4 - 
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