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أبرز النقاط


عجز الميزانية يصل إلى  5.4مليار دينار كويتي في التسعة أشهر األولى من السنة المالية  2021/2020في ظل استمرار تراجع اإليرادات
النفطية وارتفاع اإلنفاق.
العائدات النفطية ما زالت منخفضة نتيجة لتراجع أسعار النفط وخفض حجم اإلنتاج ،إال انها قد ترتفع في الربع األخير.
االنفاق الرأسمالي يستعيد بعضا ً من الزخم في الربع الرابع من عام  ،2020إال أن األداء العام ما يزال ضعيفا ً.
عجز الميزانية في السنة المالية  2021/2020قد يصل إلى  10مليارات دينار كويتي تقريباً ،أي أقل من التقديرات الرسمية البالغة 14.1
مليار دينار كويتي ،إال أنه أكبر من مستويات العجز في السنوات السابقة.





كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية عن تسجيل ميزانية
الكويت عجزا ً بقيمة  5.4مليار دينار كويتي ،أو ما يمثل حوالي %22
تقريبا ً من الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة التسعة أشهر األولى من
السنة المالية ( 2021/2020أبريل  -ديسمبر) (الرسم البياني .)1
ويتخطى هذا المستوى العجز المسجل خالل نفس الفترة من السنة المالية
 ،2020/2019والذي بلغت قيمته  1.0مليار دينار كويتي في ظل تزايد
مستويات العجز نتيجة الستمرار ضعف أسعار النفط .ومن جهة أخرى،
بقي إجمالي اإلنفاق منخفضا ً إلى حد كبير عن مستويات العام الماضي،
مما يعكس خفض نفقات الميزانية وأيضا ً إمكانية ارتباط ذلك بتأجيل
االنفاق الرأسمالي على خلفية تفشي الجائحة.
الرسم البياني  :1رصيد المالية العامة
( %من الناتج المحلي)
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والبالغة  10.5مليار دينار كويتي ،وعلى الرغم من ذلك ،ما تزال ظروف
عدم اليقين بشأن النتائج النهائية للنفقات تتيح المجال لوجود هامش وفروق
كبيرة.
العائدات النفطية تتجاوز تقديرات الموازنة بفضل ارتفاع األسعار
انخفضت اإليرادات اإلجمالية بنسبة  %46على أساس سنوي خالل
األشهر التسعة األولى من السنة المالية في ظل تراجع العائدات النفطية
نتيجة لضعف أسعار النفط ( )%42-وخفض حصص اإلنتاج ()%13-
(الرسم البياني  .)2وتجدر اإلشارة إلى أن العائدات النفطية تجاوزت
بالفعل توقعات الموازنة للعام بأكمله ،إذ وصل سعر النفط الفعلي إلى
حوالي ( 38دوالر للبرميل) وهو أعلى من سعر النفط ( 30دوالر
للبرميل) المقدر في الموازنة .كما تشير التوقعات زيادة العائدات النفطية
في الربع األخير نظرا ً لتجاوز أسعار النفط حاجز الـ  50دوالرا ً للبرميل،
بينما ارتفع إنتاج النفط أيضا ً على خلفية تخفيف تخفيضات اإلنتاج هامشيا ً
من قبل األوبك وحلفائها.
الرسم البياني  :2انتاج النفط وسعر خام التصدير الكويتي
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إنتاج النفط ،مليون برميل يوميا ً
سعر خام التصدير الكويتي ،دوالر برميل الجان األيمن
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عجز الميزانية قبل التحويل لصندوق األجيال القادمة

عجز الميزانية بعد التحويل لصندوق األجيال القادمة
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المصدر :وزارة المالية ،اإلدارة المركزية لإلحصاء

وتشير التوقعات إلى اتساع العجز في الربع األخير من العام في ظل
ارتفاع النفقات ،إال أن االرتفاع األخير في أسعار النفط قد يخفض
التوقعات لمستويات العجز المسجل للعام بأكمله إلى حوالي  9.8مليار
دينار كويتي ( %30من الناتج المحلي اإلجمالي) مقابل التوقعات السابقة
www.nbk.com
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أما بالنسبة لإليرادات غير النفطية  -والتي تمثل حوالي  %15من إجمالي
اإليرادات– فما تزال منخفضة على أساس سنوي ،إال أن حدة التراجع
تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة باألشهر السابقة لتصل اآلن إلى  %4-فقط
(مقابل  %12-خالل الستة أشهر األولى من السنة المالية) .وتعتبر تلك
المستويات منطقية في سياق التحديات التي واجهت االقتصاد بصفة عامة
خالل عام  ،2020إضافة إلى االرتفاع الملحوظ في اآلونة األخيرة في
"اإليرادات األخرى" مما يعكس جزئيا ً ارتفاع إيرادات الخدمات .ومن
جهة أخرى ،انخفضت عائدات "الضرائ والرسوم" بنسبة  %15.9فيما
يتماشى مع انخفاض الواردات ،إذ يمثل هذا البند في الغال إيرادات
الرسوم الجمركية.
تراجع وتيرة انخفاض النفقات مقارنة باألشهر السابقة
تراجعت وتيرة خفض االنفاق ،على أساس سنوي ،إلى  ،%10.1إذ
شكلت النفقات حوالي  %57من مخصصات موازنة للعام بأكمله.
وانخفضت النفقات الجارية ،والتي تشكل الغالبية العظمى من االنفاق،
بنسبة  %8.5على أساس سنوي إلى  11.4مليار دينار كويتي ،في حين
واصل االنفاق الرأسمالي أداءه الضعيف ،بتراجع بلغت نسبته  %27إلى
 0.9مليار دينار كويتي (الرسم البياني  .)3ويعكس ذلك التراجع في
مستوى النفقات إلى حد ما جهود الحكومة للحد من المصروفات لمعالجة
العجز وأزمة السيولة الحالية ،إال أنه قد يكون ايضا ً نتيجة لتأخير تسجيل
المعامالت المالية.
الرسم البياني  :3االنفاق الجاري

تباطؤ وتيرة اإلنفاق الرأسمالي
في المقابل ،استمر تباطؤ وتيرة اإلنفاق الرأسمالي ،إذ انخفض بنسبة
 %27على أساس سنوي إلى  0.9مليار دينار كويتي ليمثل بذلك %38
فقط من المخصصات التي رصدتها الميزانية لهذا البند للعام بأكمله وذلك
على خلفية تأثره سلبا ً بتداعيات الجائحة باإلضافة إلى انخفاض
مخصصاته ضمن الموازنة مقارنة بالعام السابق .وبالنظر إلى الربع
الثالث (أكتوبر إلى ديسمبر) ،استعاد اإلنفاق الرأسمالي بعض الزخم
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ،إذ ارتفع بنسبة  ،%6.9على
أساس سنوي ،فيما يعزى بصفة رئيسية لتخفيف تدابير احتواء تفشي
الجائحة .وعلى الرغم من ذلك تشير التقديرات إلى أن النفقات الرأسمالية
للعام الحالي ستظل ضعيفة نظرا ً ألزمة شح السيولة التي تواجه الحكومة
حالياً.
الرسم البياني  :4االنفاق الرأسمالي
)مليار دينار(
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كويتي ،بينما انخفضت "مصروفات وتحويالت أخرى متنوعة" ،والتي
تشمل بعثات دراسية للطلبة ،بنسبة  ،%25وبالرغم من ذلك ،ما تزال
إمكانية ارتفاع نفقات هذا البند نتيجة تخصيص الحكومة لحوالي 0.5
مليار دينار كويتي ضمن الموازنة الحتواء تفشي جائحة كوفيد.19-
وأخيراً ،ارتفعت قيمة "المنح" ،والتي تشمل التحويالت إلى المؤسسات
والهيئات الملحقة والمستقلة ،بما في ذلك صندوق التقاعد ،بنسبة %8.9
إلى  3.9مليار دينار كويتي.

FY17/18

25

FY17/18
FY18/19

2.5

FY19/20

FY18/19

FY20/21

3.0

2.5

20

2.0

15

15

1.5

1.5

10

10

1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0

20

FY19/20

2.0

FY20/21

5

5

0

0

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
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وشهدت معظم بنود النفقات الجارية تراجعات حادة ،إذ انخفضت
"تعويضات العاملين" بنسبة  %7.9على أساس سنوي لتصل إلى 4.3
مليار دينار كويتي نتيجة للتأخير في تسجيل المعامالت الخاصة بذلك البند
وربما بسب انهاء عقود الوافدين .ومن جهة أخرى ،أدى تراجع أسعار
النفط إلى ان خفاض مشتريات الحكومة من الوقود ،األمر الذي انعكس
على تراجع اإلنفاق على السلع والخدمات بنسبة  %19إلى  1.9مليار
دينار كويتي .كما انخفضت فاتورة "الدعوم" (التي تشمل عالوة غالء
المعيشة ودعوم المشتقات النفطية) نتيجة النخفاض أسعار النفط بنسبة
 %19إلى  0.4مليار دينار كويتي .كما انخفضت المنافع االجتماعية،
التي تتضمن في الغال التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين
والخدمات الصحية في الخارج ،بنسبة  %39لتصل إلى  0.4مليار دينار
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الغموض يكتنف المشهد
ليس واضحا ً كيف ستؤثر استقالة الحكومة المشكلة حديثا ً على مسار
اإلصالح المالي للبالد خالل العام الحالي وعلى المدى المتوسط ،إذ أن
إن استمرار الجمود التشريعي  -بما في ذلك بصفة رئيسية إصدار قانون
الدين العام وإقرار أي تدابير محتملة لتعزيز اإليرادات أو ترشيد اإلنفاق
 من شأنه أن يعرقل جهود الحكومة لمعالجة أزمة السيولة التي تواجههابسب انخفاض أسعار النفط وتداعيات الجائحة واستنفاد أصول صندوق
االحتياطي العام .ومن جهة أخرى يمكن التغل على العوائق قصيرة
األجل لتمويل العجز ،إال ان خفض وكالة موديز للتصنيف االئتماني
لتصنيف الكويت درجتين إلى  A1في سبتمبر الماضي ،والتحذير من
المزيد من التخفيضات إذا لم يتم تطبيق اإلصالحات ،يسلط الضوء على
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المخاطر المتزايدة لعدم معالجة التحديات المالية طويلة األجل ،خاصة إذا
استمرت أسعار النفط ضمن نطاق منخفض.
وقامت الحكومة مؤخرا ً بإعداد مشروع موازنة توسعية للسنة المالية
 . 2022/2021وال تتضمن األرقام الرئيسية إشارات واضحة على
معالجة االختالالت ،لكنها تشير إلى أن تركيز الحكومة سينص على
دعم تعافي االقتصاد من الجائحة وتجن وضع أي ضغوط جديدة على
الخدمات أو دخل المواطنين على المدى القصير .ومن المقرر أن ترتفع
النفقات بنسبة  %7تقريبا ً عن موازنة السنة المالية  2021/2020إلى
 23.0مليار دينار كويتي ،مع تزايد النفقات الرأسمالية بنسبة %20
وزيادة األجور والروات بنسبة  %4.2بعد أن شهدت ركودا ً خالل العام
الماضي .ووفقا ً لتقديرات الموازنة على أساس سعر النفط عند مستوى
 45دوالرا ً للبرميل وتوقعات حجم اإلنتاج  2.4مليون برميل يوميا ً ،فمن
المتوقع أن يرتفع إجمالي اإليرادات إلى  10.9مليار دينار كويتي .وبذلك
يتوقع يصل مستوى العجز المقدر إلى  12.1مليار دينار كويتي أو ما
يعادل  %34من الناتج المحلي اإلجمالي ،أي أقل من العجز المقدر ضمن
الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغ البالغة  14.1مليار دينار كويتي .إال
أنه في ظل توقع ارتفاع أسعار النفط عن المستويات المقدرة في الموازنة،
فقد يصل مستوى العجز إلى حوالي  10مليارات دينار كويتي ،مما يترت
عليه تحديات تمويلية كبيرة.

الجدول  :1الميزانية العامة للحكومة ،مليون دينار كويتي
أول تسعة أشهر

إجمالي اإليرادات
اإليرادات غير النفطية
اإليرادات النفطية
إجمالي النفقات
النفقات الجارية
تعويضات العاملين
السلع والخدمات
اإلعانات
المنح
المنافع االجتماعية
مصروفات وتحويالت أخرى
اإلنفاق الرأسمالي
عجز /فائض الميزانية

سنة مالية
2019/2018

سنة مالية
2020/2019

سنة مالية
2021/2020

15686.5
1027.0
14659.5
12108.9
10620.8
3466.0
2037.4
324.4
3398.0
518.6
876.3
1488.1
3577.6

12675.5
1087.9
11587.6
13684.5
12491.0
4612.8
2321.3
508.7
3570.9
710.9
766.3
1193.5
1009.0-

6906.5
1042.0
5864.4
12303.1
11433.5
4250.1
1873.1
413.1
3887.1
436.5
573.6
869.6
5396.7-

معدل التغير ()%
سنة مالية
سنة مالية
2021/2020
2020/2019
19.25.9
21.013.0
17.6
33.1
13.9
56.8
5.1
37.1
12.619.8...

45.54.249.410.18.57.919.318.88.9
38.625.227.1...
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