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في  قد ارتفعالتجاري للكويت  الميزان فائضأن بيانات التجارة الخارجية  تظهرأ

 مؤقت  وللمرة االولى منذ ثالثة أرباع نتيجة تعاف   5102من عام  الثانيالربع 

مليار دينار في الربع الثاني رغم أنه ال يزال  5،2الفائض  بلغإذ في أسعار النفط. 

رتفاع بككل أساسي نتيجة ارتفاع ايإيرادات النفطية منخفضاً نسبياً. فقد جاء هذا اال

ثاني من العام لتماكياً مع التحسن الطفيف الذي كهدته أسعار النفط في الربع ا

 وتباطؤ نمو الواردات. 5102

 4٬3لتبلغ  5102عام المن  الثانيإيرادات تصدير النفط في الربع  وارتفعت

 .5102في الربع األول من العام  دينار اتمليار 3٬6من  دينار كويتي اتمليار

دوالراً للبرميل في الربع األول  22وارتفع سعر مزيج برنت من متوسطه البالغ 

 5102دوالراً للبرميل في الربع الثاني من العام  65ليصل إلى  5102من العام 

األمر الذي ساهم بدوره في ارتفاع ايإيرادات النفطية. وعلى الرغم من االرتفاع 

على أساس سنوي. ومع بلوغ  ٪20ال تزال ايإيرادات منخفضة بواقع  الهامكي

على تلك ها ئوبقا 5102أسعار النفط أدنى مستويات لها في الربع الثالث من العام 

حيث  ،نتوقع أن تكون ايإيرادات منخفضة في األرباع القادمة من السنة ،المستويات

الربع الثالث من العام دوالراً للبرميل في  21بلغ متوسط سعر مزيج برنت 

5102. 

ستمراً م 5102ام العمن  الثانينمو الصادرات غير النفطية في الربع  تحسن كما

فقد ارتفع نمو على أساس سنوي.  ٪7في الوقت نفسه باالنكماش بواقع 

 إال أن قوة الدينار ،الصادرات غير النفطية متأثراً باستعادة أسعار ايإيثيلين قوتها

الدوالر األميركي( قد ساهم باستقرار  تثناءالت الرئيسية )باسأمام معظم العم

الصادرات وعدم تسجيل أي زيادات ضخمة. ومن المتوقع أن يستمر نمو 

الصادرات غير النفطية باالنكماش على المدى القريب إلى المدى المتوسط نتيجة 

  .5102قوة الدينار وتراجع أسعار ايإيثيلين في الربع الثالث من العام 

على  9٬7عند  5102عام المن  الثانيفي الربع  على قوته نمو الواردات وحافظ

واستمر نمو  مليار دينار. 5٬4 عند اً ليحقق مستوى تاريخيأساس سنوي 

. ففي الرأسماليةواردات السلع نتيجة قوة  عام حتى اآلن منذالواردات في االرتفاع 

 ٪09،2بنسبة  الرأسماليةسلع واردات ال، ارتفعت 5102عام المن  الثانيالربع 

. إذ استمر الطلب على تلك السلع باالرتفاع هذا العام نتيجة على اساس سنوي

 تسارع ايإنفاق على المكاريع. وساهم أيضاً التعافي المستمر في الطلب على

النقل و السلع االستهالكية في دعم إجمالي نمو الواردات مؤخراً والذي  واردات

 وة الدينار.قيرجع جزئياً إلى 

 

 

 

 

 

 

 الميزان التجاري للسلع: 0الرسم البياني  
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   االدارة المركزية لالحصاء: المصدر

 

 الصادرات النفطية: 5الرسم البياني 

 

 
 سسة البترول الكويتيةومؤ  االدارة المركزية لالحصاء: المصدر

 

 الواردات : 3الرسم البياني 

 

 
   االدارة المركزية لالحصاء المصدر:
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 دينار( مليارملخص التجارة الخارجية للكويت ): 0الجدول 

 
 

 الصادرات
 الواردات

 الميزان
 التجاري

 غير النفطية النفطية 
السلع معاادة 

 التصدير
 اإلجمالي

       

 2.9 5.5 9.2 1.5 1.2 912 5102 الثانيالربع 

 2.6 5.6 9.6 1.0 1.6 9.5 5102 الثالثالربع 

 6.6 5.6 2.9 1.0 1.6 2.5 5102 الرابعالربع 

 0.9 5.6 2.0 1.5 1.6 6.6 5102 األولالربع 

 5.2 5.2 2.4 1.5 1.6 2.6 5102 الثانيالربع 

 1.7 1.0 1.4 1.1 1.1 1.9 التتغير في الدينار الكويتي 

       

20.2- (٪النمو السنوي )  -9.0  51.0 -64.9  2.9 -29.9  
 

 مفات  رة المركزية لالحصاءاالدا : المصدر
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