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تتوقع عجز قدره  2020/2021تقديرات موازنة الكويت:  
 المالي مع إمكانية انخفاضه بنهاية العام ،مليار دينار 14.1

 أبرز النقاط

  يص تلك ات ترجح  تقلوقعمليار دينار كويتي، والت 14.1تكشف عن عجز قياسي قدره  2020/2021موازنة السنة المالية تقديرات

 المستويات مع نهاية العام المالي.

  في األسعارمليار دينار كويتي، إال أنها قد ترتفع مع تعا 5.6الكبير للعائدات النفطية إلى انخفاض اإليرادات بسبب التراجع. 

  العام الماضي مليار دينار كويتي، رغم  بقائها أعلى من مستويات 21.6مقارنة بميزانية العام الماضي إلى  %4خفض النفقات بنسبة. 

 مليار دينار كويتي 2.3ها عند توقعات بتراجع النفقات الرأسمالية إلى أدنى مستوى ل.  

 االقتصادي الموجز
2020 ديسمبر I   9  إدارة البحوث االقتصادية  

 الميزانية العامة

أعلنت وزارة المالية الكويتية مؤخرا تفاصيل موازنة السنة المالية 

والتي تم إقرارها في سبتمبر الماضي وتتوقع تسجيل عجز  2020/2021

مليار دينار كويتي على خلفية انهيار أسعار  14.1مالي غير مسبوق قدره 

ازنة (. كما تضمنت المو1النفط وبالتالي اإليرادات النفطية )الرسم البياني 

خفضا للنفقات مقارنة بمستويات العام السابق، إذ شملت تقليص كبير 

لمخصصات النفقات الرأسمالية. األمر الذي قد يفضي إلى دعم أقل 

لالقتصاد في وقت يشهد فيه ضعف معدالت الطلب، إال أن العوامل 

الكامنة خلف هيكل االنفاق أكثر تعقيداً من ضمنها تأخير تمرير الميزانية 

، وأن اإلنفاق المتوقع ما يزال أعلى من 19-قديرية بسبب جائحة كوفيدالت

النتائج الفعلية للعام الماضي،  إضافة إلى أن جزء من تقليص النفقات جاء 

على خلفية خفض دعوم الوقود )نتيجة لفرضية هبوط أسعار النفط(، مما 

ن كان يجعل من الصعب التنبؤ بتأثير تلك االجراءات على آفاق النمو، وإ

ً على النشاط  خفض مخصصات النفقات الرأسمالية قد يؤثر سلبا

 االقتصادي.

 رصيد المالية العامة: 1الرسم البياني 

 (% من الناتج المحلي)

 

تمثل تقديرات  19/20، * البيانات بعد السنة المالية وزارة المالية، اإلدارة المركزية لإلحصاءالمصدر: 
 الموازنة

 

 االيرادات النفطية على خلفية افتراض تراجع األسعارهبوط 

)مقارنة بمستويات  %53من المتوقع أن ينخفض إجمالي اإليرادات بنسبة 

دوالراً  30موازنة العام الماضي( بافتراض أن تصل أسعار النفط إلى 

مليون برميل يومياً. وتشير تلك األرقام إلى  2.5للبرميل وأن يتم انتاج 

مليار دينار  5.6إلى  %59ادات النفطية المتوقعة بنسبة انخفاض اإلير

 كويتي. 

 اإليرادات النفطية: 2الرسم البياني 

 )مليار دينار(

 

 تمثل تقديرات الموازنة 19/20وزارة المالية، * البيانات بعد السنة المالية المصدر: 
 

حتى  %3.8كما يتوقع ايضاً أن تنخفض اإليرادات غير النفطية بنسبة 

وقد .%22بعد توقع زيادة ضرائب الدخل من الشركات األجنبية بنسبة 

تكون تلك االفتراضات متفائلة بعض الشيء بالنظر إلى التراجع الشديد 

الذي أصاب النشاط التجاري، مما قد يؤثر على إيرادات الجمارك، فضالً 

ة عن تدهور أداء الشركات األجنبية والمحلية خالل العام الحالي نتيج

لتداعيات الجائحة. ومن جهة أخرى، تفترض موازنة السنة المالية 

أن تظل عائدات الكهرباء والماء كما هي، وهو أمر ربما  2020/2021

لن يتحقق  بسبب انخفاض معدالت االستهالك مع تراجع أعداد الوافدين. 

على الرغم من ذلك، فإنه نظراً النخفاض اإليرادات النفطية من المتوقع و
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ترتفع حصة اإليرادات غير النفطية من إجمالي اإليرادات إلى مستوى أن 

)على الرغم من أن البيانات النهائية الفعلية قد  %25قياسي يصل إلى 

 تكون أقل من ذلك(.

 اإلنفاق الكلي: 3الرسم البياني 

 )مليار دينار(

 

 تمثل تقديرات الموازنة 19/20، * البيانات بعد السنة المالية وزارة الماليةالمصدر: 
 

 اإلنفاق يشهد خفضاً متواضعاً على خلفية تقليص النفقات الرأسمالية

وعلى صعيد النفقات، فمن المتوقع أن ينخفض إجمالي النفقات بنسبة 

. ويأتي هذا التراجع بصفة رئيسية كويتي مليار دينار 21.6إلى  4.2%

على خلفية خفض مخصصات النفقات الرأسمالية ضمن الموازنة 

مليار دينار. ومن جهة أخرى، لم  2.3لتصل إلى  %29التقديرية بنسبة 

مليار  19.2تشهد النفقات الجارية ت يراً يذكر وظلت مستقرة عند مستوى 

ليص مخصصات تعويضات دينار. إال أنه ضمن المجموع اإلجمالي، تم تق

العاملين، والسلع والخدمات، والدعوم، والمنافع االجتماعية، والتي قابلها 

 ارتفاع مصروفات المنح وخاصة المصروفات المتنوعة.

 20/21األهمية النسبية لبنود اإلنفاق في موازنة : 3الرسم البياني 

 (٪ من إجمالي النفقات)

 

 وزارة المالية المصدر:
 

وانعكست جهود الحكومة للحد من اإلنفاق في تقليص المخصصات 

مليار  7.5إلى  %2.5المتعلقة بتعويضات العاملين والتي تراجعت بنسبة 

 %91دينار كويتي على خلفية انخفاض بند األجور والرواتب النقدية )

. ويأتي االنخفاض المتوقع في %1.3من تعويضات العاملين( بنسبة 

االجتماعية نتيجة لتراجع مخصصات دعوم المشتقات  الدعوم والمنافع

والخدمات  %9.8النفطية وال از الطبيعي المسال للشركات العامة بنسبة 

 .%19.4الصحية في الخارج بنسبة 

 3.0لتصل إلى  %11كما تراجعت مشتريات السلع والخدمات بحوالي 

أخرى، مليار دينار نتيجة للهبوط المتوقع في أسعار النفط. ومن جهة 

يعزى ارتفاع المنح والمصروفات المتنوعة إلى ارتفاع التحويالت 

للجهات المستقلة )مثل الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة 

مليار دينار إلى مؤسسة  2.3، والتي تشمل تحويل %9.4لإلسكان( بنسبة 

ي مليار دينار لمواجهة تفش 0.5التأمينات االجتماعية، باإلضافة إلى 

 .%47الجائحة، مما أدى إلى زيادة المصروفات المتنوعة بنسبة 

أما على صعيد النفقات الرأسمالية، فيعزى تراجعها بصفة رئيسية إلى 

مليار  0.7إلى  %30خفض مخصصات وزارة األش ال العامة بنسبة 

دينار كويتي. وعادة ما تكون المحصلة النهائية للنفقات الرأسمالية أقل 

بيانات الواردة في الميزانية، إذ بل ت في المتوسط حوالي بكثير من ال

على مدى العقد الماضي. ونظراً للتأخيرات واإلل اءات للمشاريع  77%

في النصف األول من العام الحالي على خلفية تفشي الجائحة، فقد ينتج 

عن ذلك تراجع معدالت التنفيذ مرة أخرى، حتى في ظل الميزانية 

تناداً إلى معدالت اإلنفاق التاريخية، قد تشهد النفقات األص ر حجماً. واس

 مليار دينار كويتي. 1.8الرأسمالية المزيد من التراجع لتصل إلى حوالي 

 إمكانية تراجع مستوى العجز عن التوقعات الرسمية

مليار دينار  14.1بصفة عامة، يعتبر توقع الحكومة تسجيل عجز قدره 

إال أنه يعكس كالمعتاد بعض  كويتي هو األعلى على اإلطالق،

االفتراضات المتحفظة لل اية بما في ذلك أسعار النفط التي بل ت أدنى 

. ويستند نموذجنا األساسي على 2005/2006مستوياتها منذ السنة المالية 

دوالراً للبرميل وزيادة  40دوالرات إلى  10ارتفاع سعر النفط بنحو 

ر كويتي، مع خفض النفقات بنسبة مليار دينا 9.5إجمالي اإليرادات إلى 

مليار دينار كويتي، مما ينتج عنه تسجيل  20على أساس سنوي إلى  5%

ً أو ما يمثل حوالي  10.5عجز  أقل  وبنحو  مليار دينار كويتي تقريبا

من الناتج المحلي اإلجمالي. إال أن المستوى النهائي للعجز  33%

التي قد تكون أعلى من سيتوقف على معدالت إنتاج النفط وأسعاره، و

، مما ينتج عنه 2020/2021توقعاتنا في الفترة المتبقية من السنة المالية 

 وصول العجز النهائي لمستوى أقل من توقعاتنا.

إال ان  مستويات العجز  هذه تعد  مرتفعة لل اية، وعلى الرغم من أن هذا 

إال أن هذا العجز سينخفض في السنوات الالحقة إذا تعافت أسعار النفط، 

الوضع يلقي الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة لتعديل 

كما  تشير  -أوضاعها المالية على أسس أكثر استدامة، حتى في ظل 

ت لبها على الصعوبات التمويلية على المدى القريب نتيجة  –تقديراتنا 

العام. لالستنفاد شبه الكامل لصندوق االحتياطي العام وغياب قانون الدين 

وإلى جانب تدابير تعزيز وتنويع اإليرادات مثل ضريبة القيمة المضافة 

والضريبة االنتقائية، قد تشمل اإلصالحات ت ييرات في هيكل ومستوى 

اإلنفاق الحكومي. فعلى سبيل المثال، يعزى االنخفاض المتوقع في نفقات 

أسمالية. إال أنه ميزانية العام الحالي بالكامل تقريباً إلى خفض النفقات الر

يجب ترتيب تلك األولويات بمرور الوقت بهدف دعم برامج تنمية البنية 

 وتعزيز إمكانيات النمو االقتصادي.التحتية 
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اإلنفاق الكلي، الجانب األيسر

نسبة الت ير

تعويضات العاملين السلع والخدمات اإلعانات

المنح المنافع االجتماعية  مصروفات وتحويالت أخرى
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 ، مليون دينار كويتيالميزانية العامة للحكومة:  1 الجدول

    

  تقديرات الموازنة  نسبة التغير

FY2020/21 FY2019/20  FY2020/21 FY2019/20 FY2018/19  

       

 اإليرادات 15089.0 15811.7 7502.6  4.8 52.6-

 اإليرادات غير النفطية 1771.5 1948.4 1874.3  10.0 3.8-

 اإليرادات النفطية 13317.5 13863.4 5628.2  4.1 59.4-

 إجمالي النفقات 21500.0 22500.0 21555.0  4.7 4.2-

 النفقات الجارية 18221.6 19228.3 19243.3  5.5 0.1

 تعويضات العاملين 7233.6 7692.1 7501.9  6.3 2.5-

 السلع والخدمات 3061.8 3386.3 3011.5  10.6 11.1-

 اإلعانات 531.6 639.5 577.6  20.3 9.7-

 المنح 5243.0 5252.2 5432.5  0.2 3.4

  المنافع االجتماعية 784.9 994.7 866.4  26.7 12.9-

 مصروفات وتحويالت أخرى 1366.7 1263.5 1853.5  7.6- 46.7

 اإلنفاق الراسمالي 3278.4 3271.7 2311.7  0.2- 29.3-

       

 فائض/عجز الموازنة 6411.0- 6688.3- 14052.4-  ... ...

 التحويالت لصندوق األجيال القادمة 1508.9 1581.2 750.3  ... ...

 فائض/عجز الموازنة بعد التحويالت لصندوق األجيال القادمة 7919.9- 8269.4- 14802.7-  ... ...
       

 . في ميزانيتها ، * التحويالت لصندوق األجيال القادمة تم إيقافها في حال حققت الحكومة عجزاً وزارة الماليةالمصدر: 
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