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ارتفع فائض الميزان التجاري للكويت للمرة األولى منذ عام وذلك خالل الربع 

عند مستويات  يزال غير انه الإثر تعافي أسعار النفط  2016الثاني من العام 

 2016مليار دينار في الربع األول من العام  0.4فقد ارتفع الفائض من متدنية. 

ي وذلك على خلفية انتعاش أسعار النفط مليار دينار في الربع الثان 1.2ليصل إلى 

أسعار النفط  تالنفطية. وقد استمر توما تبع ذلك من انتعاش في إيرادات الصادرا

لذا فإننا نتوقع أن يرتفع الفائض  2016لربع الثالث من العام اباالرتفاع قليالً في 

  أكثر خالل الفترة ذاتها. 

ر دينار في الربع األول من العام مليا 2.4الصادرات النفطية من قيمة وارتفعت 

مليار دينار في الربع الثاني وذلك على خلفية تعافي  3.2لتصل إلى  2016

على أساس ربع  ٪48إذ ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بواقع أسعار النفط. 

دوالر للبرميل في الربع  27من متوسط  2016سنوي في الربع الثاني من العام 

دوالر للبرميل في الربع الثاني من العام  40ليصل إلى  2016األول من العام 

الصادرات النفطية باالرتفاع نتيجة ارتفاع متوسط  قيمة. ونتوقع أن تستمر 2016

. وعلى الرغم من ارتفاع كل 2016أسعار النفط قليالً في الربع الثالث من العام 

إال أنهما ال  الصادرات النفطية على أساس ربع سنوي قيمة من أسعار النفط و

على  ٪26و ٪31يزاالن عند مستويات متدنية مقارنة بعام مضى وذلك بواقع 

   أساس سنوي وذلك على التوالي.

وشهدت الصادرات غير النفطية أيضاً تحسناً مقارنة بالربع الماضي إال أنها ال 

الصادرات غير قيمة فقد ارتفعت  .٪23بواقع  على أساس سنوي تزال متراجعة

بواقع  بدورها بعد أن استعادت أسعار اإليثيلين قوتها مرتفعة ٪5بواقع ة النفطي

الصادرات غير النفطية  قيمةعلى أساس ربع سنوي. ومن المتوقع أن تستمر  11٪

وذلك الستمرار  2016باالرتفاع على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 

  ى أساس ربع سنوي.بتسجيل زيادات جيدة في النمو عل أسعار اإليثيلين

على أساس سنوي خالل الربع الثاني  ٪1.3بواقع  الواردات بالمقابل تراجعتو

فقد تراجعت المستوردة. السلع االستهالكية اسعار إثر تراجع  2016من العام 

على أساس سنوي مسجلة أول  ٪12.7بواقع الواردات من السلع االستهالكية 

فقد تراجعت كل من  ات في جميع مكوناتها.تراجع لها منذ ما ال يقل عن ست سنو

من إجمالي السلع  ٪40 معاً مكونات السيارات واألغذية والمشروبات التي تشكل 

على أساس سنوي  ٪29على أساس سنوي و ٪13بواقع المستوردة االستهالكية 

أسعار لتراجع كنتيجة اتت هذه التراجعات معظم أن يبدو ووذلك على التوالي. 

ذية والمشروبات األغمن واردات قيمة الأن  . وتجدر اإلشارة إلىالكيةاالسته السلع

يعلى أساس سنوي في الربع  ٪8.2 بواقعقد تراجعت باألسعار المثبتة  ثان  ال

التي تشمل والسلع المصّنعة من واردات قيمة الارتفعت فيما  2016من العام 

 لفترة ذاتها.   على أساس سنوي في ا ٪8.1بواقع باألسعار المثبتة السيارات 

والسلع الصناعية نمواً جيداً ما عكس تحسن  وسجلت واردات السلع الرأسمالية

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

على أساس سنوي  ٪12بواقع  تساهم في قياس مستوى االستثمار في االقتصاد

خالل الربع  على أساس سنوي ٪16ية بواقع وارتفعت واردات السلع الصناع

  .2016الثاني من العام 

 الميزان التجاري للسلع: 1الرسم البياني  

 )مليار دينار(

 
   االدارة المركزية لالحصاء: المصدر

 

 الصادرات النفطية: 2الرسم البياني 

 

 
 ومؤسسة البترول الكويتية  االدارة المركزية لالحصاء: المصدر

 

 الواردات : 3الرسم البياني 

 

 
   االدارة المركزية لالحصاء المصدر:

 

 
 

mailto:danafakir@nbk.com
http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

 

                                                                                               www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2016( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

 دينار( مليونملخص التجارة الخارجية للكويت ): 1الجدول 

2016الربع األول من العام      

 
 الرابعالربع 

2015 
 األولالربع 

2016 
الربع الثاني 

2016 
التغيير الربع سنوي 

الدينار الكويتيب  
 التغيير السنوي

      

25.8- 848 3.559 2.711 3.532 إجمالي الصادرات  

26.0- 842 3.191 2.350 3.073 الصادرات النفطية  

23.3- 12 250 238 313 الصادرات غير النفطية  

6- 117 123 145 السلع معادة التصدير  -23.9  

1.3- 66 2.360 2.294 2.483 الواردات  

 12.2 18 582 564 519 السلع الرأسمالية

50.1- 782 1.199 417 1.049 زان التجاريالمي  

      
 

 مفات  االدارة المركزية لالحصاء : المصدر
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