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 2016استمر فائض الميزان التجاري للكويت بالتراجع في الربع األول من العام 

مليار دينار نتيجة تراجع إيرادات تصدير  0.4ليصل إلى إثر تدني أسعار النفط 

نتيجة  2016النفط. ومن المحتمل أن يرتفع الفائض قليالً في الربع الثاني من العام 

   تعافي أسعار النفط.

مليار دينار في الربع الرابع من  3.1ادات الصادرات النفطية من وتراجعت إير

إثر  2016مليارات دينار في الربع األول من العام  2.4لتصل إلى  2015العام 

 ٪43وتراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع تراجع ملحوظ في أسعار النفط. 

دوالر للبرميل.  27على أساس سنوي في الربع األول بعد أن كان قد بلغ متوسط 

على أساس  ٪35رات النفطية بواقع ى ذلك إلى تراجع في إيرادات الصادوقد أد

سنوي خالل الفترة ذاتها. ونتوقع أن تستعيد اإليرادات قوتها خالل الربع الثاني من 

 تماشياً مع ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط.   2016العام 

على أساس سنوي  ٪23ة بنحو وتراجعت أيضاً إيرادات الصادرات غير النفطي

وجاء هذا  في الربع األول لتصل إلى أقل مستوياتها منذ ما يقارب السبع سنوات.

التراجع نتيجة تدّني أسعار اإليثيلين وقوة الدينار أمام العمالت الرئيسية )باستثناء 

 على أساس سنوي في ٪11فقد تراجعت أسعار اإليثيلين بواقع  .الدوالر األميركي(

من مستوياتها المرتفعة التي شهدتها في   ٪37وبنحو  2016ع األول من العام الرب

سعر العملة  . وارتفع مؤشر الدينار الذي يعكس2015الربع الثاني من العام 

 2016على أساس سنوي في الربع األول من العام   ٪1.7الموزون تجارياً بواقع 

وقع أن تستمر ما تسبب في فرض الضغوطات على الصادرات. ومن المت

في ظل  المتوسطإلى المدى القريب الصادرات غير النفطية في الركود على المدى 

  تدني أسعار اإليثيلين.

فقد  كما تراجعت الواردات مقارنة بعام مضى وسط تراجع في جميع المكونات.

على  ٪1.6سجلت الواردات أول تراجع لها منذ ما يقارب الخمس سنوات بواقع 

نتيجة تراجع أو تباطؤ في أهم  2016الربع األول من العام  أساس سنوي في

المكونات كالسلع الرأسمالية والمعدات الصناعية والسلع االستهالكية. ومن المحتمل 

أن يكون هذا التراجع مؤقتاً نظراً لتحسن نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 

   .  2017و 2016 الذي قد يساهم في تحسن نمو الواردات خالل العامين

وسجلت واردات السلع الرأسمالية التي تساهم في قياس مستوى االستثمار في 

محافظة رغم ذلك على  2016االقتصاد تراجعاً طفيفاً في الربع األول من العام 

مليون دينار خالل  الربع  462واردات السلع الرأسمالية إذ بلغت  قوة مستواها.

على أساس سنوي بعد تسجيل  ٪0.7تراجعاً بنحو مسجلة  2016األول من العام 

. ونتوقع أن يتحسن 2015في العام  ٪27نسبة متجاوزاً  نمو قوي لعامين متتاليين

أداء هذا المكون خالل األرباع القادمة بدعم من تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع 

  الحكومة للتنمية ولكننا نستبعد أن يستعيد النمو قوته.

 

 

 

 

 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:
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 دينار( مليونالتجارة الخارجية للكويت )ملخص : 1الجدول 

2016الربع األول من العام      

 
الربع 
الثالث 
2015 

الربع 
الرابع 
2015 

 
التغيير الربع سنوي في 

 الدينار الكويتي
 التغيير السنوي

      

818- 2.714 3.532 4.171 إجمالي الصادرات  -33.2  

724- 2.350 3.073 3.747 الصادرات النفطية  -34.6  

72- 241 313 311 الصادرات غير النفطية  -22.5  

22- 123 145 113 السلع معادة التصدير  -22.3  

179- 2.304 2.483 2.335 الواردات  -1.6  

0.7- 20 462 443 441 السلع الرأسمالية  

639- 410 1.049 1.836 الميزان التجاري  -76.2  

      
 

 مفات  االدارة المركزية لالحصاء : المصدر
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