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 تطىر هيكل التجارة الخارجيت الكىيتيت

 وليذ سالن الوسعىد - إبراهين يىسف إسواعيل  - فكري سعذ الذسىقي

ٕنٕجٛا ٔانرًُٛح  -االلرصاد انضساػٙ  لسى  .يصش  -انضلاصٚك –جايؼح انضلاصٚك   -كهٛح انركُ

 

 هلخص البحث

 يٍ 0202-0226انًٛضاٌ انرجاس٘ فائعاً يسرًشاً اسذفغ خالل فرشج انذساسح حمك 

  يهٛاس دٔالس، ًٚثم انُفػ  50يهٛاس دٔالس ٔتًرٕسػ سُٕ٘  02يهٛاس دٔالس إنٗ َحٕ  53

 230لًٛح انصادساخ ٔذضٚذ انصادساخ تًؼذل سُٕ٘ تهغ َحٕ  إجًانٙ % ي3535ٍَحٕ 

يهٛاس دٔالس سُٕٚاً ْٕٔ يؼذل  036يهٛاس دٔالس تًُٛا ذضٚذ انٕاسداخ تًؼذل سُٕ٘ َحٕ 

% يًا أدٖ إنٗ ذشاجغ انفائط فٙ 022يؼذل صٚادج انصادساخ تُحٕ ٔأكثش يٍ يشذفغ 

انًٛضاٌ انرجاس٘ ٔٚشجغ رنك ألٌ ْٛكم انصادساخ ٚؼرًذ ػهٗ انُفػ ٔانزٖ ٚرأثش تانسٕق 

يًا ٚجؼهّ ػشظّ نهرمهثاخ ٔذًثم انرجاسج يٍ َاحٛح انطاب ٔاألسؼاس انؼانًٛح انؼانًٙ 

 % ْٔٗ يُخفعح53 ذرؼذٖ انضساػٛح فٙ ْٛكم انرجاسج انخاسجٛح َسثح ال

أيا تانُسثح نٓٛكم انٕاسداخ فمذ ذثٍٛ اسرًشاس صٚادج انٕاسداخ يٍ انسهغ اإلَراجٛح 

ٔثثاخ َسة انٕاسداخ يٍ انسهغ انٕسٛطح ٔذشاجغ انٕاسداخ يٍ انسهغ االسرٓالكٛح أيا 

% يٍ ْٛكم انصادساخ 30َحٕ تانُسثح نٓٛكم انصادساخ فئٌ انسهغ انٕسٛطح ذًثم 

 %0303%، ٔانسهغ االسرٓالكٛح 232نك انُفػ تًُٛا انسهغ اإلَراجٛح ٔٚشجغ ر

ٚالحظ ذطٕس انرجاسج انخاسجٛح ٔذغٛٛش ْٛكهٓا ٔنزا ٕٚصٙ انثحث تاالسرًشاس فٙ  التىصيت:

ذغٛٛش انٓٛكم ٔذُٕٚؼّ ٔذمهٛم االػرًاد ػهٙ انُفػ حرٙ ال ٚرؼشض نذخم نرمهثاخ ٔظًاٌ 

 .اسرمشاسِ

 .انكٕٚد –ْٛكم انرجاسج انخاسجٛح  - ذطٕس4 الكلواث االفتتاحيت
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 توهيذ: 

ذركٌٕ انرجاسج انخاسجٛح انكٕٚرٛح يٍ انصادساخ ٔانٕاسداخ حٛث ذًثم انصادساخ 

انجضء األكثش يٍ يكَٕاخ انرجاسج ٔ أٌ لًٛح انصادساخ انكهٛح أػهٗ يٍ انٕاسداخ 

 انكهٛح3

  :هشكلت البحث

سج انخاسجٛح نرٕفٛش يٕاسد انُمذ ٔانؼًهح ػهٗ لطاع انرجا انكٕٚرَٙظشاً الػرًاد االلرصاد 

انرجاسج انخاسجٛح ٚؼرًذ األجُثٛح انالصيح نهمطاػاخ انًخرهفح ٔنرٕفٛش انغزاء ٔأٌ لطاع 

ذخعغ نرمهثاخ  ْٔٙيًٕل انرًُٛح  فئٌ انرجاسج انخاسجٛح ْٙ %35ػهٗ انُفػ تُحٕ 

ٚجة حسٍ  ثى يًا ٚؤثش ػهٗ يؼذالخ انفائط يٍ انرجاسج انخاسجٛح ٔيٍ أسٕاق انُفػ

انًٕاسد انرٙ ذحمك ذٕفٛش انسهغ انًخرهفح نهسكاٌ ٔذٕصٗ انذساسح ترُٕع االَراج  اسرخذاو 

 حرٗ ذرُٕع انصادساخ ٔال ذؼرًذ ػهٗ يصذس فمػ نهرصذٚش 3

  هذف البحث:

 دساسح ْٛكم انرجاسج انخاسجٛح يٍ حٛث4

 02023 – 0220ْٛكم انصادساخ ٔذطٕسْا خالل فرشج انذساسح  -0

 م انٕاسداخ3ذطٕس ْٛك -0

 ذطٕس يٛضاٌ انرجاسج انخاسجٛح ٔحجى انفائط3 -5

 دساسح ْٛكم انصادساخ حسة االسرخذاو3 -0

 دساسح ْٛكم انٕاسداخ حسة االسرخذاو3 -3

  الطريقت البحثيت:

ث األسانٛة اإلحصائٛح ٔيؼادالخ االذجاِ انضيُٗ انؼاو نمٛاط ذطٕس كالً يٍ اسرخذو انثح

 ُسة ٔتؼط انًؤششاخ االلرصادٚح3انصادساخ ٔانٕاسداخ، ٔانًرٕسطاخ ٔان
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 نتائج البحث:

 :تطور هيكل الصادرات والواردات ومساهمتها في الناتج المحمي وااليرادات العامة

يمكن تناول الصادرات بشكل تفصيمي ولفترة زمنية حيث يغمب عمييا صادرات 
وااليرادات  النفط لبيان شكل اإليرادات المحققة منيا وتأثيرىا عمى كل من الناتج المحمي

% من قيمة الصادرات وىيكمو 3535العامة لمدول حيث أن إيرادات النفط تمثل أكثر من 
، وأن الصادرات غير النفطية أو باقي الصادرات ال تزيد في 0202-0220خالل الفترة 

 % خالل تمك الفترة.0-6قيمتيا وتنوع ىيكميا عن نحو 

ىو النفط يخضع في كل  يولذا فإن ىيكل الصادرات يعتمد عمى منتج رئيس
ظروفو لمسوق العالمي )طمب وعرض( ومن ثم أسعاره مما يجعل قيمة الصادرات تتأثر 
 بأي تغير في السوق العالمي ويحدث التقمب تبعًا لذلك ألن ىيكل الصادرات غير متنوع.

أما ىيكل الواردات فإن حاجة الدولة وسكانيا تعتمد عمى الخارج في توفير السمع 
ة والزراعية مما يجعل جانب الواردات ىو أيضًا يخضع لمتقمبات في السوق الغذائي

العالمي وحسب ظروف السوق وأن ىيكل الصادرات تبين ثباتو عمى ىذا النحو خالل 
 فترة الدراسة وأيضًا ىيكل الواردات.

تناول التطور االقتصادي لييكل الصادرات وىيكل الواردات ثم تم تناول كاًل من  
والواردات حسب االستخدام لممجموعات وحسب التقسيم االقتصادي خالل  الصادرات

وحسب نوعي االستخدام وتوضيح األىمية النسبية لكل مجموعة  0202-0200الفترة 
وذلك لمعرفة اتجاه ىيكل كل من الصادرات والواردات وأثر ذلك عمى عممية التنمية 

 ي لكل منيم.مستقباًل فيو مرتبط بالتقسيم واالستخدام االقتصاد
 0202-0220( تطور قيمة الصادرات الكمية خالل الفترة 0ويوضح الجدول رقم )

 تمثل  0220مميون دينار كويتي عام  0363حيث يبين ارتفاع قيمة الصادرات الكمية من 
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وااليرادات العامة لدولة الكويت خالل  دور الصادرات في الناتج المحمي :(1جدول )
 يون د.ك()مم  2018-2001الفترة 

 السنت
 الناتج الوحلي

 (1) 

اإليراداث 

 العاهت

(2) 

 الصادراث

 الكليت 

(3) 

 إيراداث

 النفط

(4) 

إيراداث غير 

 النفط

(5) 

0220 02022 0363 0363 0302 050 

0220 00332 3550 3550 0303 200 

0225 00060 6003 6002 3033 000 

0220 00306 6350 6350 6032 020 

0223 05335 2360 2365 2000 030 

0226 03002 05002 03360 00336 005 

0220 50320 03323 00323 00300 332 

0222 53602 03205 06350 00002 0525 

0223 52036 00226 02003 03000 0033 

0202 55203 00222 00233 06323 0025 

0200 00300 00320 50006 03300 0333 

0200 02000 52056 56022 02302 0660 

0205 03530 50223 02323 03302 0253 

0200 06023 02263 02656 06225 0005 

0203 50005 02263 06022 02226 0065 

0206 55236 03650 05330 00306 0052 

0200 56060 00663 06602 03250 0600 

0202 00020 00300 00600 03050 0302 

 1210 15657 17541 16518 32022 الوتىسط

 أعداد متفرقة –منظمة األغذية والزراعة، إحصاءات وبيانات المنظمة  المصدر:
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 0202مميون دينار كويتي عام  00600% من الناتج المحمي إلى نحو 0630حو ن
مميون دينار كويتي تمثل  00300% من الناتج المحمي وبمتوسط سنوي 3236تمثل نحو 

 % من الناتج المحمي خالل تمك الفترة.3032نحو 
وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لتطور الصادرات الكمية لدولة الكويت خالل 

 تبين أنيا تأخذ الشكل التالي: 0202-0220السنوات 
 ىـس .884..4.+  424.48274= ىـ

             (88474)* 
 

 (....  )    ** 48771.ف =       4. .8= 4     48.8ر= 
 في السنة ىـ الصادرات الكمية  القيمة التقديريةحيث:  ص  

 الزمنمتغير  س       
 02...  0،  0وتأخذ األرقام   0202 – 0220السنوات  ىـ       

نحو  لة الكويت تزيد بمقدار سنوىصادرات دو حيث تبين معنوية المعادلة وأن 
 خالل فترة الدراسة. /نارمميون دي 02203502

 0202-0220وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لمناتج المحمي خالل السنوات 
 تبين أنيا تأخذ العالقة التالية:

 ىـس ..41.487+  .27728.2= ىـ

             (.8.7.)** 
     **.4.811      4. 28= 4     ..48ر= 
  02...  0،  0الناتج المحمي ،      ر    الزمن  ،    ىـ = :  ص    حيث
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 03203326سنوي معنوي يبمغ نحو  ادلة أن الناتج المحمي يزيد بمقداروتوضح المع
 التحديد المعدل، وقيم ت ، ف. يون دينار وارتفاع معدل االرتباط / ومعامل مم

لعامة لمدولة في عام % من اإليرادات ا022ويتبين أن الصادرات الكمية تمثل نحو 
% من 36تمثل نحو  0202مميون دينار في عام  00600، وبمغت نحو 0220

% 02630مميون دينار يمثل نحو  00300اإليرادات العامة لمدولة وبمتوسط سنوي نحو 
 من المتوسط السنوي إليرادات الدولة خالل تمك الفترة.

دات العامة لمدولة تبين أنيا تأخذ وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لتطور اإليرا
 :0202-0220الشكل التالي خالل الفترة 

 (4....... )      ىـس .4824...+  8.28412.= ىـ

             (484.1)* 
     **..82..ف =      4. .4= 4     4824ر= 
       0202-0220لفترة إليرادات السنوية خالل االتقديرية ل قيمةال:  ص    حيث

  02...  0،  0ر    الزمن  ،    ىـ =  
مميون دينار 00003022معنوي سنوي قدره  ح أن اإليرادات العامة تزيد بمقدارحيث يتض

 التحديد المعدل، وقيم ت ، ف./ معامل كويتي وارتفاع معدل االرتباط و

لصادرات الكمية السنوي وبمقارنة معدل زيادة الناتج المحمي السنوي، ومعدل زيادة ا
% معدل 32302خالل تمك الفترة تبين أن معدل الزيادة في الناتج المحمي يمثميا نحو 

الزيادة من الصادرات الكمية خالل تمك الفترة أي أن الصادرات الكمية تساىم في زيادة 
 % وىى مسئولة عن تمك الزيادة الكبيرة.30الناتج المحمي بنحو 
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 ارداتهيكل الصادرات والو 
 أواًل: هيكل الصادرات:

ىيكل الصادرات الكويتية يغمب عمييا النفط حيث تمثل قيمة صادرات النفط نحو 
% 3-6وباقي الصادرات تمثل من نحو  0202-0220% كمتوسط لمسنوات من 3535

( تطور قيمة الصادرات من النفط حيث 0خالل تمك الفترة حيث يوضح الجدول رقم )
مميون دينار عام  03050إلى نحو  0220مميون دينار كويتي عام  0302ارتفعت من نحو 

% وبمتوسط سنوي قدره 55332مميون دينار كويتي وبنسبة  03025وبزيادة قدرىا  0202
 % من قيمة الناتج المحمي خالل تمك الفترة.0233مميون دينار كويتي يمثل نجو  03630

متتالية خالل السنوات من ويتضح أن صادرات النفط بعد الزيادة المستمرة وال
 0200 عام تراجعت قيمة الصادرات النفطية وتذبذب قيمتيا بشدة من 0220-0200
ثم بدأت في  0206، 0203حيث تراجعت بشكل كبير في السنوات  0202 عام حتى

ويرجع ذلك إلى  0205/  0200الزيادة ولكن لم تصل إلى مستوى السنوات السابقة 
 .وانخفاض االسعار العالمية لمنفط طتقمب السوق العالمي لمنف

وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور قيمة الصادرات النفطية خالل السنوات 
 تبين أنيا تأخذ االتجاه الزمني العام التالي: 0220-0202
 

 (8....... )      ىـس .472821.+  77748427= 

           (8818.)* 
     **78474.ف =      4. .4= 4     4824ر= 

  02 - 0حيث:  ص    صادرات النفط       ر   الزمن      ىـ = السنوات  
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سنوي معنوي بمغ نحو  ة أن الصادرات النفطية تزيد بمقدارحيث توضح المعادلة السابق
 .0202-0220مميون دينار كويتي خالل الفترة  02303036

( يتضح ارتفاع معدل الزيادة السنوية لمصادرات 0دلة )( بالمعا5وبمقارنة المعادلة )
النفطية عن الصادرات الكمية وارتفاع كاًل من معامل االرتباط، معامل التحديد المعدل، 

 . F, Tومعنوية العالقة سواء قيمة 

مميون دينار كويتي في  050فقد ارتفعت قيمتيا من  أما الصادرات غير النفطية
مميون  0325وبزيادة قدرىا  0202ون دينار كويتي عام ممي 0302إلى نحو  0220

مميون تمثل نحو  0002% وبمتوسط سنوي 000دينار كويتي وبنسبة زيادة قدرىا 
 % من قيمة الناتج المحمي كمتوسط في تمك الفترة.532

وبدراسة االتجاه الزمني العام لتطور الصادرات غير النفطية خالل السنوات 
 تأخذ العالقة التالية:تبين أنيا  0220-0202
 

 (4....... )      ىـس2.8741+  7448444= ىـ

        (.871.) 
 4887.8ف =      4. .2= 4     48.7ر= 

 حيث:  ص    القيمة التقديرية لمصادرات غير النفطية      
     0202-0220ر     الزمن  من 

  02،  ..   0، 0ىـ   قيم 
تبين ارتفاع قيمة الصادرات النفطية في معامالتيا سواء االرتباط أو معامل حيث 

مميون  003323التحديد المعدل، أو قيم ف ، ت وىى إضافة معنوية تقدر بنحو 
 دينار كويتي سنويًا.
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% من 530ويمكن تقسيم باقي الصادرات الكويتية غير النفطية والتي تمثل نحو 
فترة وحسب استخداميا أو التقسيم االقتصادي ليا خالل اجمالي الصادرات خالل تمك ال

  .0202-0200الفترة 

( أن صادرات الكويت تتمثل في مجموعة من 0تبين من ىذا التقسيم الجدول رقم )
السمع الغذائية والحيوانات الحية والمنتجات النباتية والحيوانية، ومنتجات صناعية 

حيث تراجعت قيمة المنتجات من نحو باإلضافة إلى المنتجات المعدنية وغيرىا 
مميون دينار كويتي عام  003600إلى نحو  0200مميون دينار كويتي  عام  023652

% وىذا التراجع يرجو 0035دينار كويتي وبنسبة قدرىا  ألف 6360وبنقص قدره  0202
 إلى ما حدث في التراجع في قيمة النفط.

ات السمع المختمفة النباتية وباقي الصادرات غير النفطية تتمثل في مجموع
والحيوانية والمعدنية وغيرىا كما بالجدول وىى ذات قيم صغيرة ال تساىم في قيمة 
الصادرات إال بنسب صغيرة ال تساىم في قيمة الصادرات إال بنسب بسيطة لذا يجب 
االىتمام بتنمية الصادرات الزراعية )حيوانية، ومنتجات نباتية، وجمود...( والصادرات 

لصناعية من خالل االىتمام بقطاعي الزراعة والصناعة في دولة الكويت لتنويع ا
نتاج منتجات جديدة تساىم إما في عمميات  القطاعات اإلنتاجية وتنويع اإلنتاج وا 

 التصدير أو تقميل االستيراد من الخارج.

 ثانيًا: هيكل الواردات الكويتية:

كمية من السمع والخدمات خالل ( تطور قيمة الواردات ال5يوضح الجدول رقم )
إلى نحو  0200مميار دوالر عام  02حيث ارتفعت من نحو  0202 – 0200الفترة من 

 مميار دوالر وتتمثل واردات الدولة في  06وبزيادة قدرىا نحو  0202مميار عام  56
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         2018 -2014الصادرات الكويتية حسب المجموعات خالل السنوات  :(2جدول )
 ألف د.ك()قيمة 

 .. أعداد متفرقةإدارة اإلحصاء، قسم اإلحصاء دولة الكويت، إحصاءات التجارة الخارجية، المصدر:

 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 البياى

 603600 303533 023305 323062 033323 حٕٛاَاخ حٛح ٔيُرجاذٓا

 303355 323000 023032 503050 003653 يُرجاخ َثاذٛح

 03562 53560 03352 03260 03206 شحٕو ٔدٌْٕ ٔصٕٚخ

 0523023 203230 003322 003506 603600 يُرجاخ صُاػٛح األغزٚح

 0330003022 0332023000 003052022 0033263530 0632003206 يُرجاخ يؼذَٛح

يُرجاخ انصُاػاخ 

 انكًٛأٚح
3363032 3323250 0603206 3003533 0333203 

 0063000 0203003 0023520 0623060 5653020 نذائٍ ٔيصُٕػاذٓا

جهٕد خاو ٔيذتٕغح 

 ٔيصُٕػاخ
53220 03066 03630 023060 03202 

 03002 03553 03062 03225 03203 ٔيصُٕػاذّ خشة

 033263 003330 023003 023022 063522 ػجُٛح انخشة

 023020 033063 523600 023020 533035 يٕاد َسٛجٛح ٔيصُٕػاذٓا

 03330 53265 03002 03060 53252 أحزٚح ٔأغطٛح سأط

 003533 003200 003260 503350 003000 يصُٕػاخ يٍ يحًش

حجاس غثٛؼٛح نؤنؤ ٔا

 سخشٚح
623500 303522 503030 503625 023205 

 203360 253623 623332 633003 0033220 يؼادٌ ػادٚح ٔيصُٕػاذٓا

آالخ ٔأجٓضج ٔيؼذاخ 

 كٓشتٛح
0023330 0003530 0203000 0003060 0023300 

 0353033 0253203 0003033 0203226 0303220 يؼذاخ َمم

 533000 553006 023200 003320 053533 أدٔاخ ٔأجٓضج انثصشٚاخ

 302 03565 002 002 530 أسهحح ٔرخائش

 033002 023630 023600 023006 063200 سهغ ٔيُرجاخ يخرهفح

 003003 33322 503000 063056 0322 ذحف فُٛح

 74.419 59.000 32.772 46.736 1.88 اإلجوالي
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             2018 -2014الواردات الكويتية حسب المجموعات لمسنوات  :(3جدول )
 )قيمة ألف د.ك(

 أعداد متفرقة دولة الكويت، إحصاءات التجارة الخارجية، إدارة اإلحصاء، قسم اإلحصاء. المصدر:
 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 البياى

ُرجاذٓاحٕٛ اخ حٛح ٔي  0033000 0033302 0203006 0523002 0003050 َا

ُثاذٛح  3003220 3203063 0353650 3033002 0323353 يُرجاخ       ان

 623220 323260 023263 033360 3003600 شحٕو ٔدٌْٕ ٔصٕٚخ

ُاػٛح األغزٚح  3603000 3003550 0333506 0333332 0003353 يُرجاخ ص

َٛح  0023330 0233052 0223565 0053060 0263223 يُرجاخ يؼذ

ُاػاخ كًٛأٚح  032023606 0232263003 2003020 2033200 2323032 يُرجاخ ص

 5063502 5053203 0303003 0303326 0023053 نذائٍ ٔيصُٕػاذٓا

 603302 653200 603052 633356 623522 جهٕد خاو ٔيذتٕغح 

 023200 003362 003003 203603 003036 خشة ٔيصُٕػاذّ

ُٛح انخشة أٔ غٛشْا  0003000 0563203 0003003 0033023 0033662 ػج

ٕاد َسٛجٛح ٔيصُٕػاذٓا  0633023 0003005 0053006 0333222 0533203 ي

 323222 303606 233300 303032 233030 أحزٚح ٔأغطٛح سأط

 0203226 0603003 0603650 0023260 0503006 يصُٕػاخ يٍ حجش

 0033306 5653360 5523220 0003052 0003550 ؼٙ نؤنؤ غٛث

 030033365 032033032 032203323 2003002 2033002 يؼادٌ ػادٚح ٔيصُٕػاذٓا

 030003302 030333060 030023305 030003322 033303000 آالخ ٔأجٓضج 

 035253032 030303332 030203030 030063202 030263326 يؼذاخ َمم

 10.744.687 10.182.967 9269.306 9.316.106 8829.318 اإلجوالي
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( إلى سمع نباتية وحيوانية ومصنعة 5مجموعات السمع حسب أنواعيا في الجدول رقم )
 وغيرىا ويتبين أن السمع الصناعية والمعدنية والواردات الزراعية والغذائية تشكل تمك

ي الزراعة والصناعة الواردات وعند ما يتم توجيو جزء من عائد الصادرات إلى قطاع
إلنتاج السمع الزراعية والغذائية والحيوانية والسمع الصناعية والسمع الزراعية المصنعة 

ما زيادة في قيمة ‘سواء توجو لمسوق المحمي أو ما يوجو منيا لمتصدير سوف يحقق 
 .الصادرات عند توجيو الفائض منيا لمتصدير

الخارج مما يؤدى إلى زيادة قيمة  وأيضًا إحالل البعض منيا محل الواردات من 
الصادرات ونقص الواردات فضاًل عن تنوع االقتصاد وقطاعاتو داخل الدولة وزيادة 
فرص التشغيل ورفع مستوى الدخل القومي والناتج القومي وتقميل تعرض االقتصاد 

 لمحمي.لمتقمبات الخارجية وتقميل تمك التغيرات والتأثيرات العالمية عمى اإلنتاج والدخل ا

 الهيكل النسبي لمتجارة الخارجية: ويتكون من

 الييكل النسبي لمواردات. -0

 الييكل النسبي لمصادرات. -0

والييكل الخاص بالتجارة الخارجية سواء الصادرات أو الواردات تم حسب االستخدام 
  .0202-0200االقتصادي لمسمعة وذلك خالل الفترة 

 

 الصادراث حسب االستخذام االقتصادي:

( تطور قيمة الصادرات الكويتية حسب االستخدام 6(، )0ح جدولى رقم )يوض
 % من حجم الصادرات حيث تمثل3632االقتصادي حيث تمثل السمع الوسيطة نحو 
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 2018-2014خالل الفترة ( قيمة الصادرات من السمع حسب االستخدام 4جدول رقم )
 )مميون د.ك( 

 أعداد متفرقة اإلدارة المركزية لإلحصاء، إحصاءات التجارة الخارجية.دولة الكويت،  المصدر:     

 
  2018-2014خالل الفترة  ( قيمة الواردات من السمع حسب االستخدام5جدول رقم )

 )مميون د.ك( 
 

 أعداد متفرقة دولة الكويت، اإلدارة المركزية لإلحصاء، إحصاءات التجارة الخارجية. المصدر:

 

 السنت

 السلعت
2014 2015 2016 2017 2018 

َراج  0033302 0323000 363303 0503302 0003333 ٛح سهغ إ

سٛطح  0032303232 0632063305 0530063036 0336203322 0232303220 سهغٔ 

 0023303 0003260 0223232 0603523 0053053 سهغ اسرٓالكٛح

 21.671.532 16.677.510 13.952.081 16.280.209 28.636.494 اإلجوالي

 السنت

 السلعت
2014 2015 2016 2017 2018 

َراجٛح   03203 03023 03252 03636 03003 سهغ إ

سٛطح  03333 03223 53000 53303 53365 سهغٔ 

 03006 53260 53633 03230 53202 سهغ اسرٓالكٛح

 10.745 10.182 33063 9.316 8.829 اإلجوالي
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القتصادية خالل األىمية النسبية ليياكل الصادرات حسب المجموعات ا :(6جدول رقم )
 0202-0200الفترة 

 

 . ( 0جمع وحسب من الجدول ) لمصدر:ا
 

األىمية النسبية ليياكل الواردات حسب المجموعات االقتصادية خالل  :(7جدول رقم )
 0202-0200الفترة 

 

 ( بالرسالة.3جمع وحسب من الجدول ) المصدر:

البترول ويقع داخل تمك المجموعة أما السمع المصدرة من السمع اإلنتاجية تمثل نحو 
، أما السمع االستيالكية فتمثل 0202-00% من قيمة الصادرات خالل تمك الفترة 232

 السنت

 السلعت
2014 2015 2016 2017 2018 

 الوتىسط

% 

 23002 2320 2333 2363 2320 2362 سهغ إَراجٛح 

 363200 30300 36302 36353 36305 30332 سهغ ٔسٛطح

 03022 0330 0320 0330 0325 0300 سهغ اسرٓالكٛح

 100 100 100 100 100 100 اإلجوالي

 السنت

 السلعت
2014 2015 2016 2017 2018 

 الوتىسط

% 

 02333 02356 0032 0230 02322 00332 سهغ إَراجٛح 

 02300 00305 02306 02306 52302 02356 سهغ ٔسٛطح

 02300 52350 50333 53332 05333 05300 سهغ اسرٓالكٛح

 100 100 100 100 100 100 اإلجوالي
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% سمع وسيطة، 3632% من قيمة الصادرات حيث يتضح أن ىيكل الصادرات 030نحو 
 % سمع إنتاجية واستيالكية.530

 الواردات حسب االستخدام االقتصادي:

ىيكل الواردات من السمع حسب االستخدام لدولة  (0، )(3رقم ) ىجدوليوضح 
حيث تبين أن السمع المستوردة سمع وسيطة تمثل  0202 -00الكويت خالل الفترة 

% من قيمة الواردات خالل تمك 02% من حجم الواردات، والسمع االستيالكية نحو 02
% خالل تمك الفترة مما يتبين معو 02333الفترة، بينما السمع اإلنتاجية تمثل نحو 

والتي تستخدم في االىتمام بالسمع الوسيطة واالستيالكية عمى حساب السمع اإلنتاجية 
 اإلنتاج واالستثمار وتنمية قاعدة اإلنتاج والمشروعات.

ويتضح من ىيكل الواردات والصادرات النسبية الخمل الواضح حيث في الصادرات 
% وىذا 02% سمع وسيطة )فقط(، وفى الواردات سمع استيالكية ووسيطة ولكل 3632

ير خام مما يرفع قيمة الصادرات يحتاج إلى عمميات التفكير في تصدير النفط بصورة غ
من ناحية ويقمل تأثير األسعار العالمية عمى التغيرات والتقمبات في الناتج واالقتصاد 

 المحمي.
 

 عـــــالوراج

 ، منظمة األغذية والزراعة، إحصاءات وبيانات المنظمة.البنك الدولي -0

ير المالية عن األوضاع االقتصادية والمالية بيان وز  –: وزارة المالية دولة الكويت -0

 .0200/0203والنقدية ومشروع الميزانية لمسنة المالية 
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، دراسة تحميمية التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع الحميدسحر إبراىيم عبد  -5

 . 0330النشرات االقتصادية، رسالة ماجستير، كمية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

المالمح الرئيسية لمتجارة الخارجية بجميورية مصر  ة )دكتور(،عمى سميمان عيط -0

العربية، المؤتمر الدولي الثامن لإلحصاء والحسابات العممية والبحوث االجتماعية 

 .0325مارس  50 -مارس  06والسكانية، جامعة عين شمس، 

 العالقات التبادلية بين سياسات التجارة الدولية محمد يونس عبده عبد الحميم، -3

وسياسات التنمية الزراعية )مع التطبيق عمى مصر(، رسالة ماجستير، قسم 

 االقتصاد، كمية التجارة، جامعة األزىر.
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THE EVOLUTION OF THE KUWAITI FOREIGN TRADE 

STRUCTURE 

F. S. El Desouki , I. Y. Ismail and W. S. Al-Masoud 

Department of Agricultural Economics, Zagazig University, Zagazig, Egypt  
 

ABSTRACT 

Kuwaiti foreign trade consists of exports and imports, where 

exports represent the largest part of the components of trade and that 

the value of total exports is higher than total imports, and the trade 

balance achieves a continuous surplus, which increased during the 

study period 2006-2018 from 35 billion dollars to about 70 billion 

dollars, with an annual average of 37 billion Dollars, oil represents 

about 93.3% of the total value of exports and exports increase at an 

annual rate of about $ 0.4 billion, while imports increase at an 

annual rate of about $ 1.6 billion annually, which is a high rate and 

more than the rate of increase in exports by about 400%, which led to 

a decline in the surplus in the trade balance. This is because the 

structure of exports depends on oil, which is affected by the global 

market in terms of students and world prices, which makes it subject 

to fluctuations. Agricultural trade in the foreign trade structure 

represents a percentage that does not exceed 3%, which is low3 
As for the structure of imports, it showed the continued increase 

in imports of productive goods, the stability of the ratios of imports of 

intermediate goods, and the decline in imports of consumer goods. As 

for the structure of exports, intermediate goods represent about 97% 

of the structure of exports and this is due to oil, while productive 

goods are 0.8% and consumer goods 2.4%3 
Research problem 4 Given the Kuwaiti economy’s dependence on the 

foreign trade sector to provide the cash and foreign currency 

resources needed for the various sectors and to provide food, and 

that the foreign trade sector depends on oil by about 93%, foreign 

trade is the financier of development and it is subject to fluctuations 

in the oil market, which affects the surplus rates of foreign trade 

Hence, it is necessary to make good use of the resources that achieve 

the provision of different commodities for the population. The study 
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recommends diversifying production so that exports are diversified 

and not depend on a source only for export3 
Research objective   4 To study the structure of foreign trade in terms 

of4 

1-  Exports structure and development during the study period 2001-

2018 3     
2-   The import structure evolved  3  
3-  The development of the foreign trade balance and the size of the 

surplus3 
4-   Examine the structure of exports by use3 
5-  Study the structure of imports by use3 

Research method: The research used statistical methods and general 

chronological trend equations to measure the development of both 

exports and imports, averages, ratios and some economic indicators3 
 Conclusively, it notes the development of foreign trade and the 

change of its structure. Therefore, the research recommends 

continuing to change the structure and diversify it and reduce 

dependence on oil so that it is not exposed to income fluctuations and 

to ensure its stability3 
Key words: Evolution, foreign trade structure, Kuwait 

 

 

 


