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 2019/2020الكويت في السنة المالية  ميزانية عجز زيادة 

 على خلفية تراجع أسعار النفط  

 أبرز النقاط

  من الناتج المالي اإلجمالي على خلفية  %9.8و ما يعادل أمليار دينار كويتي  3.9يصل إلى  2019/2020السنة المالية  ميزانيةعجز

 .لعجز في السنة المالية الاالية حبأكثر من الضعفوتوقعات حبزيادة مستوى اتراجع أسعار النفط، 

 أهمية إصدار قانون الدين العام للوفاء حباالاتياجات التمويلية قصيرة األجل  يعكس تمويل العجزاستنزاف أصول صندوق االاتياطي العام ل

 .وتعزيز االقتصاد لمواجهة تداعيات الجائاة

  وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي الستدامة المالية العامةوضع خطة إصالح شاملة على المدى المتوسط  ضرورة. 

 االقتصادي الموجز
2020 أغسطس I   26  إدارة الحباو  االقتصادية  

 الميزانية العامة

ية خالل السنة المال للكويت العامة تواصلت الضغوط على أوضاع المالية

نتيجة النخفاض أسعار النفط، األمر الذي أدى إلى  2019/2020

استمرار الساب من االاتياطيات المالية للاكومة. وارتفع العجز إلى 

من اإليرادات إلى صندوق  %10مليار دينار كويتي قحبل تاويل  3.9

لعام  من الناتج المالي اإلجمالي %9.8األجيال القادمة أو ما يعادل 

من الناتج  %3.1مليار دينار أو ما يمثل  1.3مقارنة حبعجز قدره  2019

. وحبعد التاويالت (1)الرسم الحبياني  المالي اإلجمالي للسنة المالية الساحبقة

مليار  5.6صل مستوى العجز إلى واالعتيادية لصندوق األجيال القادمة، 

مليار  3.4حبل من الناتج المالي اإلجمالي( مقا %14.1دينار كويتي )

من الناتج المالي اإلجمالي( في العام الساحبق. إال  %7.9دينار كويتي )

ن مجلس األمة قد أقر مؤخراً قانوناً لوقف هذه التاويالت للسنة المالية أ

الساحبقة وخالل السنوات التي تاقق فيها الميزانية العامة عجزاً. ويعزى 

 ادةزين وتيرة أط، إال تزايد مستويات العجز إلى انخفاض أسعار النف

 19-العجز تسارعت حبشكل ااد في مارس على خلفية تفشي جائاة كوفيد

 على مستوى العالم.  

 الفائض/ العجز: 1الرسم البياني 

 (مليار دينار كويتي)

 

 وزارة المالية، اإلدارة المركزية لإلاصاءالمصدر: 

 وتقليص اإلنتاجتراجع االيرادات النفطية في ظل انخفاض األسعار 

من إجمالي اإليرادات،  %89انخفضت االيرادات النفطية، والتي تمثل 

أسعار نفط متوسط على خلفية انخفاض  2019/2020في العام المالي 

. كما انخفض (2)الرسم الحبياني  %10.3خام التصدير الكويتي حبنسحبة 

فائها في إطار االلتزام حباتفاقية األوحبك وال %1.1إنتاج النفط حبنسحبة 

حبنسحبة  ةالنفطي لخفض اصص اإلنتاج. ونتيجة لذلك، انخفضت اإليرادات 

على الرغم من تلقيها حبعض الدعم حبفضل ارتفاع إيرادات الغاز.  16.6%

 الموازنة االيرادات النفطية أعلى من المستوى المقدر في كما جاءت 

فيما يعزى إلى اد كحبير إلى ارتفاع أسعار النفط عن  %111حبنسحبة 

دوالراً للحبرميل  61.1مستوياتها المقدرة في الموازنة العامة حبحبلوغها 

 دوالراً للحبرميل. 55مقاحبل 

 وسعر خام التصدير الكويتي *انتاج النفط: 2الرسم البياني 

 

 

 اإلصال المحباشر لمنظمة أوحبك ، * حبياناتمنظمة الدول المصدرة للنفطالمصدر: 
 

حبعد  %13.1من جهة أخرى، تراجعت اإليرادات غير النفطية حبنسحبة و

ب الضرائ إيرادات في العام الساحبق نتيجة لتراجع %24ارتفاعها حبنسحبة 

، إذ انخفضت قيمة الضرائب المفروضة على %7.7والرسوم حبنسحبة 
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نتيجة لضعف النشاط االقتصادي،  %26.1الشركات األجنحبية حبنسحبة 

ى الجمركية عل الضرائب والرسوماألمر الذي انعكس أيضاً على انخفاض 

 .2018/2019( مقارنة حبالسنة المالية %3.6-الواردات )

يرادات قطاعي الكهرحباء والمياه )التي تمثل قيمتها ذلك، تراجعت إلإضافة 

 %15.5من إجمالي اإليرادات غير النفطية( حبنسحبة  %15اوالي 

على التوالي، في اين انخفضت إيرادات السلع والخدمات  %36.3و

في المقاحبل، ومليون دينار كويتي.  69، إذ حبلغت %41األخرى حبنسحبة 

عويضات زيادة ملاوظة في أظهرت حبيانات لجنة األمم المتادة للت

مليار دينار كويتي في  0.3إلى لتصل تاويالت التعويضات العراقية 

مليار دينار كويتي في العام المالي  0.1مقاحبل  2019/2020السنة المالية 

 الساحبق.

كما تشير الحبيانات أيضا إلى أن الديون المستاقة للاكومة، والتي تشمل 

فواتير المرافق العامة مستاقة الدفع، ما تزال مرتفعة نسحبياً، إذ تمثل نسحبة 

من الناتج المالي اإلجمالي. وسيتطلب استرداد هذه المحبالغ تطحبيق  4.1%

 ومي.تداحبير أكثر صرامة ورفع مستوى كفاءة نظام التاصيل الاك

 المكونات األساسية لإليرادات غير النفطية: 3الرسم البياني 

 (٪ من إجمالي اإليرادات غير النفطية)

 

 وزارة المالية المصدر:
 

 

 خفض اإلعانات يؤدي إلى تقليص النفقات الجارية

النفقات العامة،  لترشيدفي ظل استمرار عجز الميزانية والدعوات 

 21.1لتصل إلى  %3.2خفضت الاكومة نفقاتها العام الماضي حبنسحبة 

من إجمالي المخصصات في الموازنة  %94مليار دينار، او ما يعادل 

مليار دينار  18.8إلى  %2.1 العامة. وانخفضت النفقات الجارية حبنسحبة

لتصل  ناتالذي شهدته اإلعا %57كويتي على خلفية التراجع الااد حبنسحبة 

طاع قالضمن نتيجة التراجع الذي شهدته اإلعانات  ،مليار دينار 0.6 إلى

وعلى الرغم من أن السحبب المادد لهذا االنخفاض غير واضح، . يالنفط

إال أننا نعتقد أنه قد يعزى في الغالب إلى انخفاض المتأخرات المستاقة 

فة استثنائية صلمؤسسة الحبترول الكويتية، والتي حبلغت مستويات مرتفعة حب

. وحباستثناء حبند اإلعانات، سترتفع النفقات 2018/2019في السنة المالية 

مقارنة حبالعام الماضي، مما يشير إلى درجة ما من  %2الجارية حبنسحبة 

 ضحبط معدالت اإلنفاق.

 

 إجمالي النفقات الحكومية: 4الرسم البياني 

 (٪ معدل التغير)

 

 وزارة المالية المصدر:
 

وساهمت حبعض العوامل في زيادة الضغوط على النفقات الاكومية من 

من النفقات الجارية(، والتي  %40أحبرزها تعويضات العاملين )اوالي 

في السنة المالية  %6.5زيادتها حبنسحبة عقاب أفي  %5.6زادت حبنسحبة 

ذلك، ارتفعت مشتريات السلع والخدمات حبنسحبة ل. إضافة 2018/2019

ارتفاع مشتريات الوقود لماطات توليد الكهرحباء على خلفية  6.4%

مليار دينار كويتي، وذلك  1.5لتصل إلى  %11.0وتقطير المياه حبنسحبة 

والتي  –على الرغم من انخفاض أسعار الوقود. وأخيراً، ظلت المنح 

تتمثل حبصفة رئيسية في التاويالت الموجهة إلى عدد من الهيئات كجامعة 

لقوى العاملة وهيئة مشروعات الشراكة حبين الكويت والهيئة العامة ل

مليار دينار  5.3مستقرة نسحبياً عند مستوى  -القطاعين العام والخاص

 كويتي.

مليار دينار تقريحباً أو  0.3كما انخفض ايضاً اإلنفاق الرأسمالي حباوالي 

من  %70مليار دينار كويتي، أو ما يعادل  2.3إلى  %12ما يعادل 

ة، فيما يعتحبر أدنى المستويات المسجلة في المخصصات ضمن الموازن

في العام الساحبق. وجاء تراجع معدل  %80ستة أعوام، مقارنة حباوالي 

اإلنفاق الرأسمالي متسقاً مع ضعف أنشطة المشاريع الذي شهدناه خالل 

السنوات األخيرة نتيجة للمفاوضات المطولة أثناء فترة طرح العطاء 

مختلفة. حباإلضافة إلى ذلك، قد تكون قيود وغيرها من الصعوحبات الفنية ال

اإلنفاق المشددة حبهدف كحبح جماح العجز المتزايد من العوامل االضافية 

 التي ساهمت في ذلك.

يحبسط حبعض  مما قد أيضاً، حبيانات اإلنفاق حبطريقة حبديلة عرض  وت  

التصنيفات المذكورة أعاله. فعلى سحبيل المثال، تقع حبعض مدفوعات 

ة تعويضات العاملين المذكورة أعاله. وحبصفة عامة، األجور خارج فئ

من إجمالي  %57مليار دينار كويتي أو ما يمثل  12حبلغت فاتورة األجور 

من إجمالي النفقات )حبعضها  %19 تالنفقات، أما اإلعانات فقد مثل

مصنف أيضا خارج حبند اإلعانات أعاله(، ليشكل هذين الحبندين اوالي 

االجمالية. ونستعرض التصنيف الشامل لفئات تقريحباً من النفقات  76%

 ( الوارد أدناه.5اإلنفاق كما في الرسم الحبياني رقم )

 

 

ضرائب الدخل من الشركات 
ضريحبة الدخل واصيلة      األجنحبية

الزكاة من الشركات 
     الكويتية

ضرائب ورسوم 
      جمركية

المساهمات 
     االجتماعية

إيرادات الماء 
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 مكونات اإلنفاق الرئيسية: 5الرسم البياني 

 (من إجمالي اإلنفاق %)

 

 وزارة المالية المصدر:
 

 استمرار العجز يضغط على االحتياطيات المتاحة

ريحباً قحبصفة عامة، جاء اجم العجز المسجل للسنة السادسة على التوالي و

ي شهدته أسعار النفط في عام حبعد االنخفاض الذ ، وذلكمن توقعاتنا

ة حبموارد ماليووفقا للتقديرات ، وعلى الرغم من ااتفاظ الاكومة 2014

 نأمليار دوالر في صندوق الثروة السيادية، إال  500ضخمة تزيد عن 

اف دى إلى استنزأالسنوات األخيرة  ميزانيات رار تسجيل عجز في استم

الموارد المتااة في صندوق االاتياطي العام الذي يستخدم حبصفة رئيسية 

لتمويل الميزانية. وقد أصحبح هذا األمر أكثر إلاااا منذ انتهاء صالاية 

، مما جعل من صندوق االاتياطي العام 2017قانون الدين العام في عام 

لغ صافي حبفقد لوسيلة الوايدة المتااة للتمويل. ووفقاً لديوان المااسحبة، ا

مليار دينار كويتي كما في  22.9 اوالي أصول صندوق االاتياطي العام

. واستناداً إلى حبعض الفرضيات، فقد ينخفض هذا الرقم إلى 2019يونيو 

ارس )م 2019/2020مليار دينار كويتي حبنهاية السنة المالية  18اوالي 

ن األصول السائلة المتحبقية قد تكون أقل أ، كما (6)الرسم الحبياني  (2020

 من ذلك حبكثير.

 *صافي أصول االحتياطي العام: 6الرسم البياني 

 (ملياردينار كويتي، الرصيد في نهاية السنة المالية)

 

 * توقعات حبنك الكويت الوطني اإلدارة المركزية لإلاصاء،ديوان المااسحبة،  المصدر:
 

 

 

سيضاعف الضغوط على صندوق  2020انهيار أسعار النفط في عام 

 االحتياطي العام

استمر استنزاف موارد صندوق االاتياطي العام خالل األشهر القليلة 

 األولى من السنة المالية الاالية نظراً لضعف أسعار النفط )التي حبلغت

ة (، إضافمن العام دوالرا للحبرميل في األشهر األرحبعة األولى 30 متوسط

حبالنسحبة . و19-إلى الضغوط التي شهدتها النفقات الاتواء جائاة كوفيد 

مليار  10، فقد يصل العجز إلى أكثر من 2020/2021للسنة المالية 

من الناتج المالي اإلجمالي حبناًء على متوسط  %32دينار كويتي، أو 

قات لنفلخفض مع  دوالر أمريكي لخام التصدير الكويتي  40 سعر قدره

مليار دينار كويتي. هذا األمر من شأنه أن يستنفد  20إلى  %5حبنسحبة 

معظم األموال المتحبقية في صندوق االاتياطي العام. ويعد قيام الاكومة 

مليار دينار كويتي من صندوق  2.1 حباواليمؤخراً حباستحبدال أصول 

م مع صندوق األجيال القادمة لتمويل النفقات الاكومية أاد االاتياطي العا

 المؤشرات على تزايد ادة هذه الضغوط.

اقترات الاكومة مجموعة من التداحبير الممكنة التي تهدف  ،من جانحبها

نتقائية االة ضريحبالإلى تقليص العجز في المستقحبل، والتي شملت تطحبيق 

مليار دينار كويتي،  0.8 حبقيمةحبأثر مالي متوقع  وضريحبة القيمة المضافة

مليار دينار كويتي(، وزيادة  0.5) %5وضريحبة أرحباح الشركات حبنسحبة 

مليار دينار كويتي(، وزيادة رسوم الخدمات  0.5رسوم المرافق العامة )

 5.0الاكومية األخرى. ويقدر األثر اإلجمالي لتلك اإلجراءات حباوالي 

 لى الرغم من ذلك، تتطلب معظم تلكنه عأمليار دينار كويتي تقريحباً، إال 

اإلصالاات الاصول على موافقة حبرلمانية ومن المستحبعد تطحبيقها في 

ة نتوقع تأثيراً معتدالً لتلك التداحبير على نتائج السن ،األجل القصير. لذلك

المالية الاالية. وعلى المدى القريب، من المرجح أن تركز الجهود 

حبشكل أكحبر على خفض النفقات غير  المحبذولة لمعالجة عجز الميزانية

حباإلضافة إلى تارير خيارات التمويل كعملية استحبدال أصول  ،الضرورية

التي جرت  صندوق االاتياطي العام حبأصول صندوق األجيال القادمة

من إيرادات الدولة إلى صندوق  %10، ووقف تاويل نسحبة مؤخراً 

 جزاً في الموازنة.  األجيال القادمة في السنوات المالية التي تشهد ع

وواسعة النطاق أصحبح من  كحبيرةن تطحبيق إصالاات مالية أإال 

الضرورات الملاة، إذ يعد تخفيض وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد أند 

حبوزر للتصنيف االئتماني السيادي للكويت من مستقر إلى سلحبي حبمثاحبة 

وغياب  عالمة تاذير تعكس استنفاذ موارد صندوق االاتياطي العام

قانون الدين الجديد حباإلضافة إلى عدم توافر إصالاات مماثلة لتلك التي 

شهدتها معظم دول الخليج األخرى. ومن الضروري أن تستهدف 

اإلصالاات ترشيد اإلنفاق، وتعزيز جهود الشراكة حبين القطاعين العام 

والخاص لتقليل تكلفة المشاريع الاكومية، وتعزيز اإليرادات غير 

ية. أما في الوقت الاالي، فيجب إعطاء األولوية القصوى الاتواء النفط

والقضاء عليها، مما يجعل إصدار قانون الدين العام  19-جائاة كوفيد

 أمراً ضرورياً للغاية.

فائدة من تصنيفها االئتماني الجيد وحبيئة أسعار ال للكويت أن تستفيد ويمكن 

ون استخدام اصيلة هذه الدي نأالمنخفضة لالقتراض حبأسعار تنافسية. إال 

يجب أن يرتكز على استخدامه ألغراض إنتاجية كاالستثمار الفعال في 

   الرواتب واألجور
    

      اإلعانات

   اإلنفاق الرأسمالي
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رأس المال المادي والحبشري، وفقاً لخطة إصالاية شاملة وواضاة 

المعالم تستهدف معالجة االختالالت االقتصادية الكلية، وعلى رأسها 

 هدف إلى تعزيز دوراستدامة المالية العامة، وتنفيذ إصالاات هيكلية ت

القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وخلق فرص عمل لعدد كحبير من 

 المواطنين المتوقع دخولهم سوق العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المالية العامة، مليون دينار كويتيوضع :  1 الجدول

     

 السنة المالية  معدل التغير  من الناتج المحلي %
 

FY19/20 FY18/19  FY19/20 FY18/19  FY19/20 FY18/19 FY17/18  

          

 اإليرادات 16.0 20.6 17.2  28.5 16.2-  48.4 43.1

 اإليرادات غير النفطية 1.7 2.1 1.9  24.0 13.1-  5.0 4.6

 اإليرادات النفطية 14.3 18.4 15.4  29.0 16.6-  43.4 38.4

 إجمالي النفقات 19.3 21.9 21.1  13.6 3.3-  51.4 52.9

 النفقات الجارية 16.7 19.2 18.8  14.9 2.1-  45.2 47.1

 تعويضات العاملين 6.7 7.2 7.6  6.5 5.6  16.9 19.0

 السلع والخدمات 2.8 3.0 3.2  6.7 6.4  7.1 8.0

 اإلعانات 0.3 1.4 0.6  ... 56.6-  3.4 1.5

 المنح 4.7 5.2 5.3  12.0 0.2  12.3 13.1

 المنافع االجتماعية 1.1 1.0 1.0  7.9- 2.2-  2.3 2.4

 مصروفات وتاويالت أخرى 1.1 1.4 1.2  26.0 12.0-  3.3 3.1

 النفقات الرأسمالية 2.5 2.6 2.3  5.0 12.6-  6.2 5.8

          

-9.8 -3.1  ... ...  -3.9  -1.3  -3.3  رصيد الميزانية 

 لصندوق األجيال القادمة التاويل -  1.6 2.1 1.7  28.5 16.2-  4.8 4.3

 لصندوق األجيال القادمة رصيد الميزانية حبعد التاويل 4.9- 3.4- 5.6-  ... ...  7.9- 14.1-

          

 وزارة الماليةالمصدر: 
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