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 انكىيخي في االقخظاد انخدارة انخارخيت دور

 ونيذ سانم انمسعىد - إبراهيم يىسف إسماعيم  - فكري سعذ انذسىقي

 -انضلاصٚك –صايعت انضلاصٚك   -كهٛت انخكُٕنٕصٛا ٔانخًُٛت  -االلخصاد انضساعٙ  لسى

 .يصش 

 

 مهخض انبحث

لخصاد فٙ يكَٕاث اال احُأل انبحذ كم يٍ انصادساث ٔانٕاسداث ٔدٔسًْ

% يٍ اإلٚشاداث انعايت نهذٔنت ْٔٗ انخٙ 939:ُحٕ بانمٕيٙ حٛذ حبٍٛ أٌ انُفط ٚساْى 

حسخخذو فٙ االَفاق عهٗ عًهٛاث انخًُٛت انًخخهفت ٔحبٍٛ أٌ اإلٚشاداث انعايت حساْى فٙ 

، ٔأٌ انًصشٔفاث انًحممت يٍ إحصائٛا يعُٕ٘سُٕ٘ صٚادة انُاحش انًحهٙ بًعذل 

% عهٗ 6937% يُٓا عهٗ يسخهضياث إَخاس، 78379ى إَفاق َحٕ انخضاسة انخاسصٛت ٚخ

ٌ أانٕاسداث انالصيت إلشباع حاصت انسكاٌ ٔنًخخهف انمطاعاث خالل فخشة انذساست، ٔ

حساْى  كًا، ٔسُٕ٘ يعُٕ٘ إحصائٛا انصادساث حؤدٖ إنٗ صٚادة انُاحش انًحهٙ بًعذل 

 أٚضاً فٙ صٚادة انُاحش انًحهٙ،انصادساث انُفطٛت 

 حٕصٙ انذساست بضٚادة دٔس انصادساث ألًْٛخٓا فٙ انخًُٛت3  ىطيت:انخ

 االلخصاد انكٕٚخٙ  -انخضاسة انخاسصٛت ; انكهماث االفخخاحيت

حساْى انخضاسة انخاسصٛت بذٔس كبٛش حٛذ حعخًذ انكٕٚج عهٗ حصذٚش انًُخضاث حمهيذ: 

 انُفطٛت نهعانى، ٔٚعذ ْٕ اساط انذخم انمٕيٗ انكٕٚخ3ٗ

 بسبب اعخًاد انخضاسة انخاسصٛت عهٗ انُفطحخًزم يشكهت انبحذ فٙ أَّ  :مشكهت انبحث

% يُٓا 78ٕٔٚضح انخهم فٙ انٕاسداث حٛذ أٌ َحٕ  ححذد حمهباث فٙ انُاحش انًحهٙ

% ٔاسداث غٛش سهعٛت ٔأٌ االَفاق عهٗ 65يسخهضياث سهعٛت يٍ أصم اإلَخاس َٔحٕ 
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ت نزا فئٌ حمهٛم االعخًاد عهٗ % يٍ حضى اإلَفاق نهذٔن87389انٕاسداث ًٚزم َحٕ 

انخاسس بخًُٛت لطاعاث انصُاعت ٔانضساعت ٚمهم يٍ انٕاسداث ٕٔٚفش فٙ االَفاق انعاو 

 3 نهذٔنت عهٗ انٕاسداث ٔٚخى حٕصّٛ يا حى حٕفٛشِ نعًهٛاث انخًُٛت ٔاإلَخاس

يًزهت فٙ انصادساث انُفطٛت ٔغٛش  لٛاط أرش انخضاسة انخاسصٛت انكهٛت هذف انبحث:

انصادساث ٔأرش عهٗ انُاحش انًحهٙ، ٔأرش  فطٛت ٔكزا انٕاسداث عهٙ انُاحش انًحهٙانُ

 انٕاسداث ٔأرش انُفط ٔأرش انصادساث غٛش انُفطٛت3

اعخًذث انذساست فٙ ْزا انبحذ عهٙ انخحهٛم االلخصاد٘ انٕصفٙ  انطريقت انبحثيت:

س انخطٙ انبسٛط فٙ ٔانكًٙ ٔححهٛم بٛاَاث انبحذ حٛذ حى االعخًاد عهٙ ًَارس االَحذا

دساست حطٕس يخغٛشاث انبحذ ، كًا حى اسخخذاو انًخٕسطاث انحسابٛت فٙ ٔصف حغٛشاث 

 انبحذ 3

ٔحطهب إصشاء ٔحُفٛز انبحذ االسخعاَت بانبٛاَاث االحصائٛت انزإَٚت انخٙ حصذسْا انضٓاث 

 انشسًٛت فٙ انذٔنت 3 

 وخائح انبحث:

 اإليرادات العامة: األهمية االقتصادية لمتجارة الخارجية في

تمثل التجارة الخارجية مصدر النقد والعممة األجنبية الالزمة لمدولة الستخداميا في 
تنفيذ خطط التنمية والحصول عمى حاجتيا من مختمف السمع والخدمات، وكمما ارتفع 
قيمة محصمة التجارة الخارجية كمما زادت حصيمة العممة وايرادات الدولة التي تستطيع 

 يا واالنفاق منيا عمى مختمف المجاالت واالستثمارات والقطاعات لمدولة.توجيي

 فترة( تطور اإليرادات العامة لمدولة الكويتية خالل ال7ويوضح الجدول رقم )
والتي تتمثل في المتحصل عميو من بيع النفط والتجارة الخارجية  (1777-1776)

العام  إيرادىاالدولة لتحقق  مضافًا إلييا الضرائب والمتحصالت التي تحصل عمييا
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حيث يتضح أن إجمالي تمك اإليرادات ارتفعت من لألنفاق عمي مختمف االستخدامات 
مميون دينار كويتي عام  :1777إلى نحو  1777مميون دينار كويتي عام  5:76نحو 

% وبمتوسط سنوي 975مميون دينار وبنسبة زيادة  76775وبزيادة قدرىا  1776
  .مميون دينار خالل تمك الفترة 77877نحو  بمغ ةلإليرادات العام

 1777) فترةوبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لتطور اإليرادات العامة خالل ال
مميون  77713879بمغ نحو إحصائيًا تبين أنيا تزيد بمعدل سنوي معنوي  (1776 –

 دينار كويتي خالل تمك الفترة.

تحصل عمية الدولة من أجل االنفاق عمى وتمثل اإليرادات العامة حصيمة ما 
خطط التنمية وكمما زادت اإليرادات العامة وىى محصمة عائدات التجارة الخارجية 

في تكوين تمك  يوبعض الضرائب وغيرىا مما يجعل لمتجارة الخارجية الدور الرئيس
تية تتمثل وحيث أن إيرادات التجارة الخارجية الكويومؤثرة في تكوينيا اإليرادات العامة 

في محصمة قيمة إيرادات النفط وايرادات غير النفط من الصادرات لذا فإنو بدراسة 
مكونات اإليرادات العامة خالل تمك الفترة ومساىمة التجارة الخارجية بيا تبين من 

 1777مميون دينار عام  5619الجدول السابق أن قيمة إيرادات النفط ارتفعت من نحو 
مميون دينار عام  79977قيمة اإليرادات العامة إلى نحو % من 731:تمثل نحو 

مميون دينار  76797% من قيمة اإليرادات العامة. وبمتوسط قدره 938:تمثل  1776
 % من متوسط قيمة اإليرادات العامة خالل تمك الفترة.939:كويتي تمثل نحو 

تمثل نحو  1777مميون دينار عام  598بينما تمثل اإليرادات غير النفطية نحو 
 1776مميون دينار عام  7179% من قيمة اإليرادات العامة ارتفعت إلى نحو 939

% من قيمة اإليرادات العامة لمدولة وبمتوسط سنوي لإليراد غير 739تمثل نحو 
% من متوسط قيمة اإليرادات 738مميون دينار تمثل نحو  7778النفطية نحو 

 العامة خالل تمك الفترة.
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ن اإليرادات العامة لمدولة والمرتبطة بالتجارة الخارجية ويتضح من ذلك أ
% فإن تقمب التجارة الخارجية وتغيرىا يؤثر سمبًا أو إيجابًا عمى حجم 777بنسبة 

اإليرادات ومن ثم عمى خطط ومشروعات التنمية واالستثمارات واالنفاق لمختمف 
و العمل عمى القطاعات والمشروعات التي ترغب في النيوض بيا مما يتطمب مع

تنوع مصادر اإليرادات بتنوع التجارة الخارجية وليس عمى النفط الخام الذى يمثل 
% من اإليرادات العامة لمدولة وىذا التنوع يزيد حصيمة الصادرات ويمنع 9:نحو 

 تقمبيا وتظل عمى الثبات.

يرا يرادات النفط وا  دات وبمقارنة معدالت الزيادة في كاًل من اإليرادات العامة وا 
 غير النفط خالل تمك الفترة تبين ما يمي:

 77713879أن معدل زيادة اإليرادات العامة تزيد بمعدل سنوي معنوي نحو 
مميون دينار وأن معدل زيادة الصادرات الكمية تزيد بمعدل سنوي معنوي نحو 

 % من معدل زيادة اإليرادات العامة.8:مميون دينار تمثل نحو  77973959

ن معدل زيا % من معدل زيادة اإليرادات 537:دة الصادرات النفطية تمثل نحو وا 
% من معدل زيادة اإليرادات العامة 931العامة والصادرات غير النفطية تمثل نحو 

 خالل تمك الفترة.

ويتضح من ذلك األىمية النسبية لمتجارة الخارجية ومكوناتيا في الناتج 
التجارة الخارجية بيا خالل تمك  وأن إجمالي اإليرادات المحققة وأىمية ودور

 الفترة.
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1776-1777 فخشةخالل ان يساًْت انخضاسة انخاسصٛت فٙ اإلٚشاداث انعايت :(1خذول )  

 )يهٌٕٛ د3ن( 

صًع ٔحسب يٍ; دٔنت انكٕٚج، إحصاءاث انخضاسة انخاسصٛت، إداسة اإلحصاء، لسى  انمظذر:

 االحصاء

 

 

 

 انسىت
اإليراداث 

 (1انعامت )

إيراداث انىفط 

(2) 

إيراداث غير 

 (3انىفطيت )
% % 

1777 5:76 5619 598 :731 939 

1771 6998 5616 971 9539 7631 

1779 717: 65:: 517 9935 7731 

1775 7:98 7767 898 9938 7739 

1776 9:71 9787 8:1 :731 939 

1777 79819 71:67 889 :535 637 

1778 7667: 75671 ::9 :937 735 

1779 7:79 78817 7979 :931 739 

177: 17777 7:877 71:6 :939 731 

1777 78999 77696 7779 :138 839 

1777 17671 7::58 7666 :139 831 

1771 97197 19687 7778 :536 636 

1779 9177: 1::87 179: :937 735 

1775 197:7 17999 7179 :638 539 

1776 1777: 79977 7179 :938 739 

 637 9333 1117 15636 16766 انمخىسط
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 األهمية النسبية في الناتج المحمي وااليرادات والتجارة الخارجية:

ناتج ويمكن عن طريق اإليرادات العامة لمتجارة الخارجية المساىمة في تكوين ال
المحمي حيث يتضح أن إجمالي مكونات التجارة الخارجية ىي مكونات ومفردات 
اإليرادات العامة لمدولة األساسية وىى مكونات الناتج المحمي ويتضح أىمية ذلك من 

( حيث يوضح األىمية النسبية لإليرادات العامة في الناتج المحمي 9خالل الجدول رقم )
يث اتضح أن اإليرادات العامة من التجارة الخارجية ، ح(1779 -1777فترة )خالل ال

 .(1779 – 1777)% من الناتج المحمي خالل فترة الدراسة :673تساىم بنحو 

-1777)وبدراسة العالقة بين الناتج المحمي وااليرادات العامة خالل فترة الدراسة 
 تبين أنيا تأخذ العالقة التالية: (1779

      6س :=676+  5س:6:99759 + ;796;>:9= ىـ

              (87666)*       (67;6=) 
 **>;6776ف =      6. 6;= 6     ;>67ر= 

 حيث:  ص    الناتج المحمي      
 اإليرادات العامة        7س
  79،  ..   1، 7الزمن      1س 

ين الناتج المحمي وبمعدل حيث يتضح أن اإليرادات العامة ىي العامل المؤثر في تكو 
مميون دينار وأن عامل الزمن ذو تأثير معنوي  17663767سنوي معنوي بمغ نحو 

 خالل فترة الدراسة.
لذا فإن زيادة حصيمة اإليرادات تؤدى إلى زيادة في الناتج المحمي زيادة معنوية، 
وتمك الحصيمة مرتبطة بما يحدث في ىيكل الصادرات خاصة من صادرات النفط 
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والصادرات غير النفطية مما يجعل تأثير الصادرات عمى الناتج المحمي تأثير مباشر 
 ومتزايد خالل فترة الدراسة.

-2006 الفترةدور ومساهمة التجارة الخارجية في المصروفات واالنفاق العام خالل 
2018: 

( أن التجارة الخارجية ليا دوران أحدىما يحقق فائض 1يوضح الجدول رقم )
اإليرادات ويضيف عمييا واآلخر جانب اإلنفاق والمصروفات حيث متطمبات بجانب 

الواردات من مستمزمات سمعية وغيرىا ومختمف متطمبات السكان وحيث يوضح 
-1777) الفترة( قيمة المصروفات عمى التجارة الخارجية خالل 1الجدول رقم )

مميون  7971حيث بمغ اجمالي قيمة المصروفات عمى الواردات نحو  (1775
مميون دينار  6975مميون دينار مستمزمات سمعية،  7769منيا  1777دينار عام 

مميون  17795% عمى التوالي ارتفعت إلى نحو 9537% ، 7635واردات وبنسبة 
واردات سمع  977:مميون دينار مستمزمات سمعية،  9985منيا  1775دينار عام 

 .لي% عمى التوا59% :783ومتطمبات السكان وبنسبة 

ويتضح أن المصروفات عمى السمع والخدمات ىي التي تحصل عمى غالبية  
المصروفات واالنفاق لمدولة، حيث يتضح أن متوسط المصروفات السنوية خالل 

مميون دينار  15:9مميون دينار منيا نحو  75677تمك الفترة بمغت نحو 
%، 78379نسبة قيمة واردات السمع ومتطمبات السكان وب 8887مستمزمات سمعية، 

% عمى التوالي خالل تمك الفترة. ويوضح الجدول السابق تطور قيمة 6937
وىو ما  (1775-1777)المصروفات ومكوناتيا واألىمية النسبية ليا خالل الفترة 

% منيا مستمزمات سمعية من أجل 78يوضح الخمل في الواردات حيث أن نحو 
 نفاق عمى الواردات يمثل نحو % واردات غير سمعية وأن اال65اإلنتاج ونحو 
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األًْٛت انُسبٛت نًسخهضياث اإلَخاس ٔانٕاسداث يٍ انًصشٔفاث خالل (: 2خذول )

  1775 – 1777انفخشة 

 )يهٌٕٛ دُٚاس(

 انسىت
انمظروفاث 

(1) 

مسخهزماث 

 (2إوخاج )

 وارداث

 (3) 

االهميت انىسبيت  

 نهمسخهزماث 

2  ÷1% 

األهميت انىسبيت 

 نهىارداث 

3  ÷1% 

1777 7971 7769 6975 7635 9537 

1778 77977 7989 7698 7939 7935 

1779 :7:9 7879 7791 7931 7938 

177: 79171 9771 87:6 7735 9:35 

1777 77167 1781 9977 7:39 893: 

1777 77117 18:1 9777 7831 5:35 

1771 78778 1877 :8:8 7731 6837 

1779 7:978 9757 991: 793: 5638 

1775 17795 9985 :977 783: 5937 

 5336 17318 7776 2493 14511 انمخىسط

صًع ٔحسب يٍ; دٔنت انكٕٚج، إحصاءاث انخضاسة انخاسصٛت، إداسة اإلحصاء، لسى  انمظذر:

 اإلحصاء3

% من حجم اإلنفاق لمدولة لذا فإن تقميل االعتماد عمى الخارج بتنمية 87389
م لمدولة عمى يقمل من الواردات ويوفر في االنفاق العاقطاعات الصناعة والزراعة 

 الواردات ويتم توجيو ما تم توفيره لعمميات التنمية واإلنتاج.
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 األهمية النسبية لمتجارة الخارجية في المصروفات العامة:

% 87389يوضح الجدول السابق أن التجارة الخارجية تحصل عمى نحو 
حيث اإلنفاق عمى واردات  (1779-1775)من قيمة المصروفات خالل الفترة 

% 78379% من حجم المصروفات لمدولة، نحو 6937يمثل نحو  السمع
% مصروفات تنفق 97مستمزمات سمعية وىى خاصة بالتجارة الخارجية ونحو 

عمى أوجو أخرى لمدولة مما يتضح أن التجارة الخارجية تحقق اإليرادات العامة 
% من االنفاق وىذا 87بنسبة عالية وكبيرة وتحقق مصروفات عمييا بنحو 

ب عممية تحميمية لدقيقة لتوجيو عمميات االنفاق وترشيدىا وتعظيم اإليرادات يتطم
مما تتحقق معو تعظيم العائد والكفاءة من التجارة الخارجية في عممية التنمية 

 المرجوة لدولة الكويت. 

 العالقة بين اإليرادات العامة والناتج المحمي:

يما خالل فترة الدراسة ( التطور الزمني لكل من9حيث يوضح الجدول رقم )
 وبدراسة العالقة تبين أن المعادلة ىي: (1779 – 1777)

 ىـس57959+  >>;7=5675= ىـ

            (77;7;)*        
 **6:=577ف =     6787= 6     >:67ر= 

 حيث: ص^    الناتج المحمي المقدر خالل تمك الفترة    
 لعامة السنويةس    اإليرادات ا

 الزمن        79،  ..   1، 7ىـ   
 حيث أتضح وجود عالقة معنوية سنوية حيث أن زيادة اإليرادات العامة 
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 (: انىاحح انمحهي اإلخماني )باألسعار انداريت(3خذول رقم ) 

 يهٌٕٛ دُٚاس
 

 17793-1778دٔنت انكٕٚج، اإلداسة انًشكضٚت نإلحصاء، انًضًٕعت اإلحصائٛت انسُٕٚت  انمظذر:

 

% من قيمة الناتج 7مميون دينار تؤدى إلى زيادة الناتج المحمي  73676بنحو 
 سنويًا.

 

 العالقة بين الصادرات الكمية والناتج المحمي:
ق التطور السنوي لكل من الصادرات الكمية والناتج المحمي يوضح الجدول الساب

 حيث يتبين أن العالقة تأخذ المعادلة التالية: 1779 – 1777خالل فترة الدراسة 
 ىـ س;=576+  ;>5757579ىـ= 

            (777:;       *) 
 **557778ف =     >677= 6     67:8ر= 

 اتج المحمي السنوي    حيث ص    الن
         >5، ...  5س    الصادرات الكمية                   ىـ          

 

 2017 2016 2015 2014 2013 انبيان

 97317738 99376636 95358939 57319637 5:39:131 انىاحح انمحهي اإلخماني

 6386835 9397737 9397:37 5356739 9386:37 طافي دخم عىامم اإلوخاج

 51377937 973:7736 9931:139 67389739 69376731 انىاحح انقىمي اإلخماني

 9319538 9379537 1399737 1398737 9377737 اسخهالك رأس انمال

 99389935 99399136 96357738 58397638 67376731 انذخم انقىمي انظافي
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 انىاحح انمحهي اإلخماني حسب وىع االوفاق :(4خذول رقم )

 )يهٌٕٛ دُٚاس(               أسعاس صاسٚت 
 

 17793-1778دٔنت انكٕٚج، اإلداسة انًشكضٚت نإلحصاء، انًضًٕعت اإلحصائٛت انسُٕٚت عاو  انمظذر:

 

ث يتضح وجود عالقة معنوية إحصائية خالل تمك الفترة وأن الصادرات حي
مميون دينار خالل  731:8الكمية تساىم في زيادة الناتج المحمى بمعدل سنوي 

 تمك الفترة.
 

 العالقة بين الصادرات النفطية والناتج المحمي:

 ( تمك العالقة وتطور كل منيا خالل تمك الفترة،9حيث يوضح الجدول رقم )
 وتبين أن العالقة تأخذ المعادلة التالية:

 ىـس57985+ :;678;>55= ىـ

            (77:86)*        

 **577698ف =     6768= 6     ;:67ر= 

 2017 2016 2015 2014 2013 انبيان

 :37753: 935:839 9399:38 9317937 937:9 االوفاق االسخهالك انحكىمي

 76387736 753:6738 75391935 79357937 71357:38 االوفاق االسخهالك انخاص

حكىيه رأس انمال انثابج 

 اإلخماني
7388939 8367937 938993: :378735 57399735 

 77736 11737 7937 - 1937 - 97639 انخغير في انمخزون

 79317:39 76385631 79369538 97387838 39:::953 طادراث انسهع وانخذماث

 78317:39 77375736 7635:735 7536:535 79317:38 وارداث انسهع وانخذماث

 97317738 99376636 95358939 57319637 5:9:131 االوفاق خمهت 
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 حيث ص    الناتج المحمي السنوي    
 س    صادرات النفط الكمية       
         79، ...  7ىـ         

بين أن العالقة معنوية وأن النفط يساىم في زيادة الناتج المحمي بمعدل سنوي حيث ت
 مميون دينار كويتي. 73657نحو 

 

 العالقة بين الصادرات النفطية والناتج المحمي:
 ويتضح ذلك من العالقة التالية:

 ىـس >79758+  7575==7: -= ىـ

            (:78;6)*        

 **=>857ف =     5;67= 6     9>67ر= 

مميون دينار  963759حيث تساىم الصادرات غير النفطية بزيادة سنوية قدرىا 
  خالل تمك الفترة.

ويتضح مدى مساىمة عناصر التجارة الخارجية في الناتج المحمي خالل تمك 
يجابي سواء تأثير اإليرادات عمى الناتج ال محمى أو الفترة وىى تأثير معنوي وا 

الصادرات الكمية عمى الناتج أو صادرات النفط عمى الناتج المحمي أو صادرات غير 
وأن تمك المكونات  1779- 1777النفط عمى الناتج المحمي وذلك خالل فترة الدراسة 
 جميعيا حصيمة التجارة الخارجية خالل تمك الفترة.

 قياس العالقة بين الناتج المحمي والتجارة الخارجية
كون ىيكل التجارة الخارجية من الصادرات والواردات والميزان التجاري يت

ولقياس تأثير التجارة الخارجية عمى الناتج  1779 – 1777خالل فترة الدراسة 
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المحمي خالل تمك الفترة لتحديد دور التجارة الخارجية في التنمية االقتصادية من 
أثر الواردات عمى الناتج خالل أثر كل من الصادرات عمى الناتج المحمي، و 

جمالي التجارة عمى الناتج المحمي )صادرات + الواردات( وأثر صافى  المحمي وا 
الميزان عمى الناتج المحمي وأثر الصادرات والواردات معًا، وفى ضوء الزمن، 
وأيضًا صافى الميزان مع الزمن عمى الناتج المحمي حتى يتبين العالقة بين كل 

ارة أو محصمة تمك العوامل عمى الناتج المحمي من خالل عنصر من عناصر التج
 .1779-1777المعادالت التالية لمعالقات السابقة خالل فترة الدراسة 

 :أثر التجارة الخارجية عمى الناتج المحمي

 ناتج محمي مع جممة التجارة الكمية (1)

 ىـس ;:=67+  76:7>7=  ىـ

            (87957)*        

 **5;6677ف =     67:6= 6     5>67ر= 

 ناتج محمي مع جممة التجارة  + الزمن (2)

 ىـ6س 8=675 - ىـ5س ;;=67+  7886>7= ىـ

            (875::)*        

 **6=76=ف =     =679= 6     5>67ر= 

 ناتج محمي مع الصادرات الكمية (3)

  ىـس 57766+  89.856= ىـ

            (875:5)*        
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 **7756;5ف =     >679= 6     >;67ر= 

 ناتج محمي مع واردات كمية (4)

  ىـس >7>57+  7858:;= ىـ

            (6797=)*        

 **>788:ف =     6775= 6     67:5ر= 

 كمية والواردات الكميةناتج محمي مع الصادرات ال (5)

 ىـ6س>8;67+   ىـ5س 6;576+  :9=797= ىـ

            (67<:6)*        (57566  ) 

 **:786=ف =     >679= 6     5>67ر= 

 ناتج محمي مع الصادرات الكمية والواردات والزمن (6)

 ىـ7س67556 +   ىـ6س56;67+   ىـ5س=;576+  66;7;7= ىـ

            (679;9)*        (67;:<(       )676:9) 

 *6::97ف =     6798= 6     5>67ر= 

 

 ناتج محمي مع صافى الميزان التجاري (7)

  ىـس 9>576+ 6=>77== ىـ

          (67576      ) 

 *>8797ف =     6767= 6     6798ر= 
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 والزمن الصافي التجاريمحمي مع  ناتجال (8)

   ىـ6س67:66+   ىـ5س9=576+ 6==7;:= ىـ

            (679=9)*        (57986       ) 

 * 87;77ف =     67:9= 6     6775ر= 
 ص    الناتج المحمي       (5حيث معادلة   )

 س    إجمالي التجارة الكمية        
         79،       1، 7ىـ                  

 ص    الناتج المحمي       (6معادلة )
 إجمالي التجارة   7س          
 الزمن   1س          

         79،       1، 7ىـ                   
 ص    الناتج المحمي       (7معادلة )

 الصادرات الكمية     س          
         79،       1، 7ىـ                   

 ص    الناتج المحمي       (8معادلة )
 الواردات الكمية     س          

         79،  ...  1، 7ىـ                   
 ص    الناتج المحمي       (9معادلة )

 الصادرات الكمية   7س          
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 الواردات الكمية   1س          
         79،  ...  1 ،7ىـ                   

 ص    الناتج المحمي       (:معادلة )
 الصادرات الكمية   7س          
 الواردات    1س          
 الزمن   9س          

         79، ..  1، 7ىـ                   
 ص    الناتج المحمي       (;معادلة )

 صافي الميزان التجاري     س          
         79، .. 1، 7ىـ                   

 ص    الناتج المحمي       (>معادلة )
 صافى الميزان التجاري   7س          
 )الزمن( الفترة   1س          

         79، ... 1، 7ىـ                   

( أن إجمالي التجارة الخارجية ذات تأثير إيجابي عمى 7حيث توضح المعادلة رقم )
 مميار دوالر. 73:78تج المحمي بمعدل سنوي معنوي قدره النا

وبإدخال تأثير الزمن عمى العالقة السابقة تظل عممية تأثير التجارة عمى الناتج المحمي 
 تأثير إيجابي معنوي.

( أن الصادرات الكمية ذات تأثير موجب معنوي سنوي عمى 9وتوضح المعادلة رقم )
 ر خالل فترة الدراسة.مميار دوال 73977الناتج يبمغ نحو 
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( أن تأثير الواردات تأثير موجب عمى الناتج المحمي ومعنوي 5وتوضح المعادلة رقم )
 مميار دوالر. 73999بمعدل سنوي نحو 

( أن تأثير كاًل من الصادرات والواردات تأثير معنوي موجب 6وتوضح العالقة رقم )
ساىم الصادرات في زيادة الناتج خالل تمك الفترة لكل منيم عمى الناتج المحمي حيث ت

مميار دوالر سنويًا  73859مميار دوالر سنويُا والواردات بنحو  73787المحمي بنحو 
 خالل تمك الفترة.

( توضح أثر كل من الصادرات الكمية والواردات الكمية مع عنصر 7والمعادلة رقم )
معنوي موجب  الزمن عمى الناتج المحمي محصمة تمك العوامل مجتمعة ذات تأثير

 خالل فترة الدراسة.

وبدراسة تأثير صافي الميزان التجاري عمى الناتج المحمي نبين أنو ذو تأثير معنوي 
( وبإدخال الزمن مع صافي 8مميار دوالر سنويًا، معادلة ) 73796موجب بمغ نحو 

مى الميزان وقياس تأثير ذلك عمى الناتج المحمي تبين زيادة التأثير عمى الناتج المح
مميار دوالر لعامل  13771مميار دوالر لصافي الميزان،  731:6بمعدالت سنوية بمغت 
 الزمن خالل تمك الفترة.

ويتضح من دراسة أثر التجارة الخارجية ومكوناتيا عمى الناتج المحمي وجود تأثير 
 إيجابي معنوي لمنجارة الخارجية ومكوناتيا وفى ضوء الزمن خالل تمك الفترة.
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ABSTRACT 
The research dealt with exports and imports and their role in the 

components of the national economy, as it was found that oil 

contributes about 93.3% of the state’s public revenues, which are used 

in spending on various development processes. It was found that public 

revenues contribute to increasing the domestic product at an annual 

statistically significant rate, and that the expenditures are realized. Of 

foreign trade, about 17.18% of it is spent on production requirements, 

53.6% on the imports necessary to satisfy the needs of the population 

and for the various sectors during the study period, and that exports 

lead to an increase in the domestic product at a statistically significant 
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annual rate, and as oil exports also contribute to an increase in the 

domestic product, it recommends Study by increasing the role of 

exports due to their importance in development3 
Research problem: The research problem is that due to the dependence 

of foreign trade on oil, fluctuations occur in the domestic product, and 

it explains the imbalance in imports, as about 17% of them are 

commodity requirements for production, and about 54% are non-

commodity imports, and spending on imports represents about 70.78% 

of the volume State spending, therefore, reducing dependence on 

abroad by developing the industrial and agricultural sectors reduces 

imports and saves the state's public spending on imports, and what was 

saved is directed to development and production processes3 
Research objective: to measure the effect of total foreign trade 

represented in oil and non-oil exports, as well as imports on GDP, the 

effect of exports, the impact of imports, the impact of oil and the impact 

of non-oil exports3 
Research method: The study relied in this research on descriptive and 

quantitative economic analysis and analysis of research data, where 

simple linear regression models were used in studying the development 

of research variables, and arithmetic averages were used to describe 

the research changes3 
The conduct and implementation of the research required the use of 

secondary statistical data issued by the official authorities in the state3 
 Conclusively, foreign trade contributes to generating income 

from the domestic product and achieving the targeted development 

rates in providing foreign labor 
Key words: Role Of Foreign Trade,  Kuwaiti  Economy. 

 


