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قد تراجع في التجاري للكويت  الميزان فائضأن بيانات التجارة الخارجية  تظهرأ

من الناتج  ٪17نسبياً عند قوياً ولكنه ال يزال  2015الربع الثالث من العام 

مليار دينار خالل الربع  1.8فقد تراجع الفائض ليصل إلى المحلي اإلجمالي. 

راجع أسعار النفط الذي فرض ضغوطاته متأثراً باستمرار ت 2015الثالث من العام 

في  تراجعال مزيداً منالفائض التجاري  شهد . ومن المتوقع أن يالصادراتعلى 

 تراجع أسعار النفط. مع استمرار  2015الربع األخير من العام 

 3.7لتصل إلى  2015النفط في الربع الثالث من العام  تصديرعائدات وتراجعت 

 2015دينار في الربع الربع الثاني من العام  اتيارمل 4.3دينار من  اتمليار

فقد تراجع سعر خام التصدير الكويتي من متوسطه في نتيجة تراجع أسعار النفط. 

 اً دوالر 47للبرميل ليصل إلى  اً دوالر 58البالغ  2015الربع الثاني من العام 

ر النفط في . وقد تسبب التراجع في أسعا2015للبرميل في الربع الثالث من العام 

على أساس سنوي. ونتوقع أن تستمر  ٪48بواقع  يةالنفط الصادراتتراجع 

استمرار تراجع أسعار النفط  معبالتراجع خالل األشهر القادمة  النفطية الصادرات

والضغوطات التي قد يولدها هذا التراجع. وقد بلغ متوسط سعر خام التصدير 

   .2015خير من العام للبرميل في الربع األ اً دوالر 38يتي والك

 ٪8بواقع  2015وتراجع نمو الصادرات غير النفطية في الربع الثالث من العام 

على أساس سنوي نتيجة تراجع أسعار اإليثيلين وقوة الدينار أمام معظم العمالت 

تراجعت أسعار اإليثيلين بنسبة بلغت  وقدالرئيسية )باستثناء الدوالر األميركي(. 

. وارتفع مؤشر الدينار )الذي يعكس سعر العملة ربع السابقلباة نمقار 10٪

. ومن 2015في الربع الثالث من العام  ٪2.4الموزون تجارياً( وذلك بواقع 

المتوقع أن يبقى نمو الصادرات غير النفطية عند مستوياته المتدنية على المدى 

 ات أسعار اإليثيلين.يالقريب إلى المتوسط وسط استمرار تدّني مستو

إال أنه من  2015وشهد نمو الواردات تباطؤاً خالل الربع الثالث من العام 

على  ٪9.7فقد تباطأ نمو الواردات من . عرضياً المحتمل أن يكون هذا التراجع 

على أساس سنوي  ٪1.4ليصل إلى  2015أساس سنوي في الربع الثاني من العام 

اً بعد أن يراجع أمراً عرض. وقد يكون هذا الت2015في الربع الثالث من العام 

   استطاع أن يحقق نمو الواردات أداءاً قوياً خالل العام الماضي.

قد  الرأسمالية السلع واردات إال أنورغم التباطؤ الذي شهده نمو الواردات 

على أساس  ٪18.5بواقع ت عارتففقد استطاعت أن تحافظ على قوة نموها. 

ما يشير إلى تحسن مستويات اإلنفاق  2015سنوي في الربع الثالث من العام 

االستثماري في األرباع القادمة. وتتماشى هذه الرؤية مع توقعاتنا بشأن إجمالي 

في المقابل وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية. مع في االقتصاد مار تثاالس

  .2015تراجع نمو واردات النقل والسلع االستهالكية في الربع الثالث من العام 

 

 

 

 

 الميزان التجاري للسلع: 1الرسم البياني  

 )مليار دينار(

 
   االدارة المركزية لالحصاء: المصدر

 

 الصادرات النفطية: 2الرسم البياني 

 

 
 يةومؤسسة البترول الكويت  االدارة المركزية لالحصاء: المصدر

 

 الواردات : 3الرسم البياني 

 

 
   االدارة المركزية لالحصاء المصدر:
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 دينار( ونمليملخص التجارة الخارجية للكويت ): 1الجدول 

 
 

 الصادرات
 واردات 

واردات السلع 
 الرأسمالية

 الميزان التجاري

 غير النفطية النفطية 
السلع معاادة 

 التصدير
 اإلجمالي

        

 1.722 545 2.342 4.064 159 311 3.594 2015الربع األول 

 2.401 537 2.442 4.842 186 337 4.319 2015الربع الثاني 

 1.836 528 2.335 4.171 113 311 3.747 2015الربع الثالث 

في  التغير الربع سنوي
 الدينار الكويتي 

-572  -26  -73  -672  -107  -9  -565  

        

47.6- (٪النمو السنوي )  -8.0  -4.0  -45.2  1.4 18.5 -65.4  
 

 مفات  ءاالدارة المركزية لالحصا : المصدر
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