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الميزانية تسجل عجزا ً أقل من المتوقع خالل النصف األول من السنة المالية  2021/2020مع إمكانية ارتفاعه إلى حوالي  10مليارات دينار
كويتي للسنة المالية بأكملها ،وإن كان أقل من تقديرات الموازنة البالغة 14.1مليار دينار كويتي.
األصول السائلة لصندوق االحتياطي العام قد ال تكفي لتمويل العجز ،وبذلك تزداد أهمية إقرار قانون الدين العام ،الذي يجب أن يصاحبه
تطبيق إصالحات جادة.
ضعف النفقات الرأسمالية ،إذ بلغت  0.4مليار دينار كويتي مع إمكانية ارتفاعها بنهاية السنة المالية.

كشفت أحدث البيانات التي أعلنت عنها وزارة المالية الكويتية عن تسجيل
عجز مالي أقل من المتوقع قدره  1.9مليار دينار كويتي خالل النصف
األول من السنة المالية ( 2021/2020أبريل  -سبتمبر) .وتعادل قيمة
هذا العجز  % 12من القيمة التقديرية النسبية للناتج المحلي اإلجمالي،
ويأتي العجز بالمقارنة بفائض ضئيل قدره  0.1مليار دينار كويتي عن
فترة النصف األول من السنة المالية ( 2020/2019الرسم البياني .)1
ومن جهة أخرى ،انخفض إجمالي اإليرادات بنسبة  %48إلى  4.6مليار
دينار كويتي على خلفية انهيار أسعار النفط في وقت سابق من العام
الحالي .كما تراجعت النفقات أيضا ً بنسبة  %25إلى  6.5مليار دينار
كويتي ،إال اننا نرى ان ذلك التراجع ال يمثل انعكاسا ً حقيقيا ً لألوضاع
بسبب توقيت تسجيل بعض المعامالت .كما تشير التوقعات إلى تزايد حجم
العجز الحقيقي ،وفي ظل أسعار النفط الحالية ،نتوقع أن يصل العجز إلى
حوالي  10مليارات دينار كويتي للسنة المالية بأكملها.
الرسم البياني  :1رصيد المالية العامة
( %من الناتج المحلي)
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اإليرادات النفطية تتخطى التقديرات الواردة في الموازنة
تراجعت اإليرادات النفطية بنسبة  ،%51على أساس سنوي ،إذ بلغت
 3.9مليار دينار كويتي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض سعر خام
التصدير الكويتي بنسبة  %47ليصل في المتوسط إلى  34.6دوالراً
للبرميل ،بالتزامن مع تراجع إنتاج النفط إلى  2.36مليون برميل يوميا ً
( )%12.7وذلك في إطار االلتزام بخفض حصص اإلنتاج وفقا ً التفاقية
األوبك وحلفائها .إال ان اإليرادات النفطية تخطت التقديرات الواردة في
الموازنة لتصل إلى ما نسبته  %69من اإليرادات المتوقعة للسنة المالية
بأكملها وذلك نظرا ً ألن السعر الفعلي لبرميل النفط تخطى حتى اآلن
السعر االفتراضي المتحفظ في الموازنة والبالغ  30دوالرا ً للبرميل.
ومن جهة أخرى ،كانت اإليرادات غير النفطية ضعيفة نظرا ً النكماش
النشاط االقتصادي الناجم عن تداعيات الجائحة (تراجع إيرادات القطاع
غير النفطي بنسبة  %12.2على أساس سنوي إلى  0.7مليار دينار
كويتي ،أو ما يعادل  %36من تقديرات ميزانية السنة المالية بأكملها
نتيجة النخفاض الضرائب والرسوم واإليرادات األخرى بنسبة %17.4
و ،%7.2على التوالي).
وكانت نسبة اإليرادات غير النفطية منخفضة ،إذ وصلت مساهمتها إلى
حوالي  %15فقط من إجمالي اإليرادات ،وان كان من الممكن ان ترتفع
خالل النصف الثاني من العام المالي بدعم من تحسن النشاط االقتصادي
وعودة األنشطة التجارية للعمل .ونالحظ أنه نظرا ً النخفاض أسعار
النفط ،فأن الرصيد المتبقي من المدفوعات التي اقرتها لجنة تعويضات
األمم المتحدة عن االضرار الناجمة عن الغزو العراقي بقيمة  2.4مليار
دوالر ( 0.7مليار دينار كويتي) والذي كان من المقرر تسديده في عام
 2021يتوقع اآلن ان يتأجل سداده حتى عام .2022
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تراجع النفقات لتأثرها بتوقيت تسجيل المعامالت
شهدت النفقات تراجعا ً حادا ً بنسبة  %25إلى  6.5مليار دينار كويتي في
الستة أشهر األولى من العام المالي الحالي فيما يعزى التراجع بصفة
رئيسية النخفاض النفقات الجارية بنسبة %23والتي تشكل حوالي %94
من إجمالي النفقات (الرسم البياني  .)2وقد أدى هذا أيضا ً إلى وصول
النفقات الجارية إلى مستويات أدنى بكثير ،مقارنة بمستوياتها منذ بداية
العام حتى تاريخه ،خالل الفترات المماثلة من السنوات المالية السابقة ،إذ
شكلت نسبة  %32فقط من إجمالي مخصصات الميزانية للعام المالي
بأكمله .وعلى الرغم من وضوح مساعي الحكومة للحد من مستويات
اإلنفاق الحتواء اتساع فجوة العجز ،إال ان خفض النفقات يعكس ايضا ً
عوامل أخرى غير الضبط المتعمد للنفقات.
الرسم البياني  :2األنفاق العام
(مليار دينار)
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وباالنتقال إلى فئة مصروفات وتحويالت أخرى (التي تشمل المنح
الدراسية وأجور أعضاء النظام القضائي) ،نالحظ تراجعها بنسبة
 .% 15.7إال ان هذا البند قد يصل إلى قيمة أعلى من تلك المسجلة في
السنة المالية  2020/2019بنهاية السنة المالية الحالية نتيجة لتخصيص
 0.5مليار دينار كويتي لمواجهة تفشي جائحة كوفيد  .19-من جهة
أخرى ،استقرت قيمة المنح التي تشمل التحويالت إلى الجهات المستقلة
(مثل الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)
عند نفس المستويات المسجلة عن الفترة المماثلة من السنة المالية
 .2020/2019وقد تكون تلك التحويالت ذات أهمية قصوى فيما يتعلق
باستمرارية اعمال تلك الجهات نظرا ً النخفاض قاعدة إيراداتها.
النفقات الرأسمالية تتراجع كما كان متوقعا ً
تراجعت النفقات الرأسمالية وكانت وتيرتها أبطأ من المعتاد خالل هذه
الفترة من العام ،إذ بلغت  0.4مليار دينار كويتي أو ما يعادل %17.1
من مخصصات ذلك البند الموازنة السنوية فيما سجلت تراجعا ً بنسبة
 %47على أساس سنوي (الرسم البياني  .)3وقد يكون انخفاض النفقات
الرأسمالية مرتب ً
طا بتداعيات الجائحة على النشاط االقتصادي .كما يعزى
أيضا ً إلجراءات إلغاء أو تأجيل أو خفض التكاليف في ضوء تزايد
مستويات العجز.
الرسم البياني  :3اإلنفاق الرأسمالي
)مليار دينار(
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وبلغت تعويضات العاملين ،والتي تشكل  %25من النفقات الجارية1.6 ،
مليار دينار كويتي ،متراجعة بنسبة  %43على أساس سنوي لتمثل
 % 20فقط من إجمالي مخصصات موازنة العام المالي الحالي .ونرى
أن هذا التراجع قد يعزى في االغلب إلى تأخر تسجيل تلك البنود ،كما
نتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنهاية العام الحالي .كما انخفضت فئة أخرى
هامة وهي السلع والخدمات بنسبة  %18.9إلى  1.1مليار دينار كويتي.
إال ان هذا التراجع قد يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز على
شراء وزارة الكهرباء والماء وقود تشغيل المحطات .ويعتبر هذا في واقع
األمر خفض لقيمة التحويالت بين الهيئات الحكومية وبعضها البعض،
وليس له تأثير يذكر على مستويات الطلب.
كما انخفضت الدعوم بنسبة  %43على أساس سنوي متراجعة إلى حوالي
ثلث قيمة مخصصاتها في ميزانية السنة المالية  .2021/2020وقد
يعكس تراجع دعوم وقود تشغيل المحطات أيضا ً انخفاض أسعار النفط.
وبلغت اإلعانات االجتماعية ،التي تشمل الخدمات الصحية في الخارج،
حوالي  % 32فقط من مخصصات الموازنة .فيما يتوقع أن تظل قيمة
الدعم الصحي محدودة خالل السنة المالية ،إذ عادة ما تتسم البنود األخرى
بقيمة صغيرة نسبيا ً إال انها غالبا ما تكون متقلبة ،ولذلك فإنه من السابق
ألوانه استخالص استنتاجات عن اتجاهات االنفاق.
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وال نتوقع أن يكون أداء هذا العام قويا ً بالنسبة للنفقات الرأسمالية – إذ تم
خفض المخصصات الرسمية في الموازنة عن السنة المالية بأكملها
بحوالي مليار دينار إلى  2.3مليار دينار كويتي – إال انه من الممكن أن
ترتفع بنهاية السنة المالية .وعلى الرغم من ان متوسط معدل تنفيذ
المشاريع المتعلقة بالنفقات الرأسمالية المدرجة في الموازنة يصل تاريخيا ً
إلى  %80إال ان المعدل المتوقع للسنة المالية  2021/2020والبالغ
 % 70سوف يفسح المجال لزيادة النفقات الرأسمالية بحلول مارس
 .2021وعلى الرغم من ذلك ،من المستبعد أن تصل النسبة إلى ،%80
والتي ستعادل إنفاق حوالي  1.8مليار دينار كويتي وذلك نظرا ً لألوضاع
غير المستقرة التي فرضتها الجائحة والحاجة إلى خفض النفقات في ضوء
القيود التمويلية التي تواجه الموازنة.
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الحكومة الجديدة ومجلس االمة أمام خيارات صعبة
في الوقت الذي جاء فيه العجز المالي في النصف األول من السنة المالية
 2021/2020إلى حد ما أقل من توقعاتنا ،إال أن الحكومة الكويتية
الجديدة ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بجهود اإلصالح نظرا ً لحجم
العجز المقدر للسنة المالية بأكملها وانخفاض أسعار النفط وتزايد الضغوط
على اإلنفاق (خاصة في ظل الجائحة) .كما أشارت بعض التقارير
الصحفية إلى أنه لم يتبق سوى مليار دينار كويتي فقط من األصول السائلة
في صندوق االحتياطي العام المستخدم لتمويل العجز ،والذي قد يغطي
من حيث المبدأ شهرا ً أو شهرين آخرين من احتياجات التمويل الحكومية.
إال أن اإلصالحات تعتمد أيضا ً على العالقة بين الحكومة ومجلس االمة.
وبينما نرى إمكانية توفير المزيد من األموال السائلة إذا لزم األمر ،إال
انه ال يبدو أن هناك بديالً جادا ً عن إقرار قانون الدين العام في أقرب
وقت .وعلى الرغم من ذلك ،يجب أال تأتي زيادة الدين على حساب
اإلصالحات ا لمالية الجادة ،ال سيما في ظل ضعف آفاق نمو أسعار النفط.
وإلى جانب إمكانية االستفادة من مصادر جديدة لإليرادات بما في ذلك
إدخال ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية ،ستحتاج الحكومة إلى
التركيز على ترشيد النفقات الجارية وتوجيه اإليرادات الجديدة الناتجة
عن االقتراض نحو تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية
الجديدة ،مما قد يساهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

الجدول  :1الميزانية العامة للحكومة ،مليون دينار كويتي
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النفقات الجارية
تعويضات العاملين
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مصروفات وتحويالت أخرى
اإلنفاق الرأسمالي
عجز /فائض الميزانية

النصف األول للسنة 19/18

النصف األول للسنة 20/19

النصف األول للسنة 21/20

معدل التغير ()%

10,331.5
601.9
9,729.7
7,013.8
6,212.9
1,773.4
1,016.6
257.2
2,337.3
226.2
602.3
800.9
3,317.7

8,754.5
757.7
7,996.8
8,666.3
7,916.5
2,638.9
1,393.7
341.6
2,547.4
522.2
472.7
749.8
88.2

4,551.8
665.6
3,886.2
6,472.6
6,077.1
1,505.0
1,130.1
193.8
2,569.0
280.9
398.3
395.5
1,920.8-

48.012.251.425.323.243.018.943.30.8
46.215.747.3...
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