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 بيان وزير المالية
 عن األوضاع االقتصادية والمالية والنقدية

 9201/2020ومشروع الميزانية العامة للسنة المالية 

قواعد إعداد بشأن  1978( لسنة  31( من المرسوم بقانون رقم )  13نصت المادة ) 
 الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على أن:

لألسس التي بني عليها  عاما   يتضمن عرضا   " يعد وزير المالية مشروع الميزانية، كما يعد بيانا  
 لما يهدف إليه " المشروع وتحليال  

إلى هذا النص القانوني، يسرني أن أتقدم لكم بالبيان السنوي لوزير المالية الذي  واستنادا  
، 2019/2020يتضمن العرض العام لألسس التي بني عليها مشروع ميزانية السنة المالية 

 ا المشروع.واألسباب والموجبات التي حكمت أهداف هذ

ويتميز هذا البيان بالشمولية والتكامل حيث يسلط الضوء على كافة المستجدات التي شهدها 
اقتصادنا الوطني على مدار السنة المالية المنقضية ومختلف التطورات التي شهدتها األوضاع 

ي والدولي، االقتصادية اإلقليمية والدولية، وآفاق التغيرات المحتملة في الوضع االقتصادي المحل
 منها ما يؤثر أو يحدد أسس ومسارات اعداد الموازنة العامة.  وخصوصا  

ويحدد هذا البيان أسس ومرتكزات السياسات االقتصادية الكويتية، المالية والنقدية والتجارية، 
ويعرض تطور األوضاع المالية والنقدية للدولة، وعالقات الكويت مع مختلف البلدان والمجموعات 

صادية الدولية، كما يعرض التطورات المالية والنقدية على المستوى العالمي، ويوضح القواعد االقت
 والمرجعيات التي تم أخـذها في االعتبار عند إعداد تقديرات مشروع الميزانية العامة.
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لى ما يتضمنه إضافة لسنوي، فهو باإلوال تخفى عليكم أهمية هذا البيان المالي واالقتصادي ا
نه يعد وثيقة اقتصادية إرض لألسس التي تحكم قواعد ومسارات اعداد الموازنة الجديدة، فامن ع

رسمية سنوية تعبر عن التوجهات االستراتيجية للدولة والسياسات العامة والتطلعات المستقبلية 
 تجاه مختلف المتغيرات في االقتصاد المحلي. كما تكمن أهمية هذه الوثيقة في التحديث المتواصل

للمعرفة بحالة االقتصاد  غنيا   للبيانات والمعلومات المحلية والدولية التي تحتويها، بما يجعلها مصدرا  
 الوطني الراهنة، ومساراته المستقبلية، سواء لمتخذي القرار أو الباحثين. 

 

 لى مزيد من التعاون المثمر والبناءإلى مجلس األمة الموقر إوأتطلع وأنا أتقدم بهذا البيان 
لى تحقيق الرؤية إت التنموية االسترتيجية الهادفة للتوجها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دعما  

السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير البالد حفظه هللا ورعاه، 
يسنده اقتصاد متنوع ومستدام، ، ودوليا   اقليميا   وتجاريا   ماليا   ببناء " كويت جديدة " تكون مركزا  

 يرقى بمرتبة البالد الى موقع متقدم ومتميز على سلم التنافسية الدولية.
 

، أسأل هللا العلي القدير أن أكون قد وفقت في بيان المنطلقات واألسس التي بني ختاما  
 .2019/2020عليها مشروع ميزانية السنة المالية الجارية 

 

 هللا وبركاته،،،والسالم عليكم ورحمة 

    
 نايف فالح الحجرف د. 

 وزير المالية            
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 وزير المالية الملخص التنفيذي لبيان
 والنقدية عن األوضاع االقتصادية والمالية

 2019/2020لسنة المالية العامة لميزانية الومشروع 
 

ومرتكزاتها من منظومة القيم والتقاليد العريقة التي السياسات االقتصادية لدولة الكويت مبادئها تستمد  •
جبل عليها المجتمع الكويتي، الذي تميز منذ بدايات نشأته بقيم التسامح والتكافل، واالنفتاح على مختلف 
الثقافات والحضارات، وتبادل المشورة، ومد يد العون إلى اآلخرين. وتؤكد نصوص الدستور الكويتي 

الة االجتماعية هي أساس االقتصاد الوطني، وقوامه التعاون بين النشاطين العام على هذه القيم، فالعد
والخاص، وهدفه تحقيق التنمية وزيادة االنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، كما تؤكد 

 على اسهام الكويت في ركب الحضارة اإلنساني.
 

من إيمان المجتمع الكويتي الراسخ با • لقيم اإلنسانية السامية والنبيلة، وتعاليم الدين اإلسالمي انطالقا ا
الحنيف، ومبادئ البيئة العربية األصيلة، تنهض الكويت قيادة وأفراداا بمسئولياتها اإلنسانية والحضارية 
فتمد يد العون إلى المعوزين، وتضمد جراح الشعوب التي تتعرض للمجاعات أو الحروب أو الكوارث، 

عاناة عنها. وقد حظيت الكويت بتكريم دولي مستحق في هذا اإلطار حيث اختارت وتخفف وطأة الم
األمم المتحدة صاحب السمو أمير البالد قائداا والكويت مركزا " للعمل اإلنساني " باإلضافة إلى قيام 

 المؤسسات الدولية كالبنك الدولي بتكريم صاحب السمو إلنجازاته في مجال العمل اإلنساني. 
 

الدولة باستدامة االستقرار االقتصادي واألمن االجتماعي الضروريان لنمو وتقدم وازدهار المجتمع  تلتزم •
من خالل سياساتها االقتصادية المتمثلة في رعاية التعليم ودعم فرص العمل المنتج، والمحافظة على 

نية والصحية، وتلبية القوة الشرائية للدخل، وضمان استقرار قيمة العملة الوطنية، ودعم الرعاية السك
االحتياجات والمنافع األساسية، وتوفير شبكة أمان اجتماعي سخية، وحفظ نصيب األجيال القادمة من 

 الثروة النفطية.
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تسعى اإلدارة االقتصادية إلى تصحيح االختالالت الهيكلية في االقتصاد الوطني المتمثلة في االعتماد  •
ب وغير مستقر، وهيمنة القطاع العام على ملكية النشاط الشديد للدولة في دخلها على مورد ناض

االقتصادي، وانخفاض اإلنتاجية وتفشي البطالة المقنعة في الوظائف الحكومية، وهيمنة العمالة غير 
الكويتية على النشاط الخاص، وضعف مخرجات التعليم وعدم موائمتها الحتياجات سوق العمل. وتحتل 

األولويات في التوجهات االستراتيجية للدولة، وخططها التنموية، وبرامج معالجة هذه االختالالت سلم 
 العمل الحكومي. 

 

تسعى الدولة إلى تحقيق تحسن مطرد في موقعها على سلم التنافسية الدولية، وذلك من خالل التطوير  •
لك جذب المتواصل في بيئة األعمال المحلية بهدف تشجيع المستثمرين والمبادرين من المواطنين وكذ

واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر من خارج الدولة. كما تسعى الدولة إلى تعزيز مستويات الكفاءة 
والشفافية والحوكمة في مختلف أجهزة وإدارات الدولة والحد من تفشي البيروقراطية، وترهل القطاع العام 

 وتدهور انتاجيته. 
 

الذي أناطت الحكومة مسئولية اإلشراف على تنفيذ برامجه التزاماا بنـهج االصالح االقتصادي والمالي  •
بوزارة المالية، فقد تصدت اإلدارة المالية عند إعدادها لميزانية السنة المالية الحالية لمظاهر الهـدر 
والـصرف غـير الـمسؤول في المشروعات األولية للموازنات التي تقدمت بها بعض الجهات العامة والتي 

مـليار دينار كويتي. وقد ترتب على جهود اإلصالح  30ت األولية للموازنة إلى نحو دفعت بالتقديرا
. 2015/2016المالي توفير أكثر من ملياري دينار من المصروفات بدءا من موازنة السنة المالية 

وتضمن نهج االصالح الذي تبنته الدولة الحد من إنشاء مؤسسات حكومية وهيئات عامة جديدة، والتوجه 
ى دمج الجهات العامة ذات االختصاصات المتشابهة أو المتداخلة، والحرص على وصول الدعم إلى إل

 مستحقيه.
 
اإلنفاق العام هو المحّرك األساسي لمجمل النشاط االقتصادي المحلي، وذلك من خالل قنواته المختلفة  •

وأهمها األجور والمرتبات وما في حكمها، والتي تجاوزت مخصصاتها في موازنة السنة المالية 
% من إجمالي المصروفات، وبنسبة نمو 54مليار دينار كويتي، أي نحو  12نحو  2019/2020
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% بالمقارنة مع ميزانية السنة المالية الماضية. وهذا نمو متزايد سنوياا بسبب التزايد المطرد 5نحو بلغت 
في تعيين الخريجين، فضالا عن زيادة العالوات وملحقات الرواتب. وتمثل هذه الزيادة تحدياا للمالية 

خصوصاا في ظل استمرار ضعف  العامة يحد من قدرتها على تحقيق التوازن، بل ويزيد من تفاقم العجز،
 وتقلب اإليرادات النفطية. 

 

تمثل مخصصات الدعم ثاني أكبر بند من بنود اإلنفاق بعد األجور والمرتبات وما في حكمها، حيث  •
مليارات دينار، أي ما يقارب  4نحو  2019/2020بلغت هذه المخصصات في موازنة السنة المالية 

ر دعم الطاقة والوقود في ميزانية السنة المالية الجارية بنصيب % من إجمالي المصروفات. ويستأث18
(، ويليه الدعم 18%(. ويأتي الدعم التعليمي في المرتبة الثانية )48%األسد من تلك المخصصات )

(. وتفتقر بعض أنواع الدعم إلى العدالة التوزيعية، اذ يستفيد 9%(، ثم الدعم اإلسكاني )12%الصحي )
من هو في غنى عنها. ويمثل انحراف مخصصات الدعم تحدياا إضافياا للمالية  من مخصصاتها بعض

 العامة تقوم الوزارة بإعادة دراسته.
 

الشق االستثماري من اإلنفاق الذي يمثل اإلنفاق الرأسمالي الدور التنموي المحوري لإلنفاق العام، فهو  •
مضافة حقيقية ذات آثار إيجابية مباشرة على يضمن نمو وتنشيط عجلة االنتاج، وتشكل منافعه قيمة 

على تعزيز واستدامة هذا االنفاق، الذي الكلي. وتحرص اإلدارة المالية للدولة  معدل النمو االقتصادي
% 17مليار دينار كويتي، أي نحو  3.8نحو  2019/2020بلغت مخصصاته في ميزانية السنة المالية 

ضاا أن يدعم هذا االنفاق نشاط القطاع غير النفطي بما يساهم من إجمالي المصروفات. ومن المتوقع أي
في تنويع النشاط االقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عدد من مشاريع الخطة االنمائية. 
وفي هذا السياق، تحرص اإلدارة المالية أيضاا على تعزيز آلية تمويل المشروعات عبر برنامج الشراكة 

 العام والخاص. بين القطاعين 
 

في جانب السياسة النقدية، تحرص السلطة النقدية ممثلة ببنك الكويت المركزي على ديمومة االستقرار  •
النقدي في البالد، من خالل مراقبتها الحثيثة للتطورات المالية والنقدية المحلية والخارجية، وإدارتها 

في السوق المفتوح، وتنظيم االئتمان  المستمرة للعرض النقدي عبر بيع وشراء السندات والصكوك
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المصرفي، والمحافظة على استقرار القوة الشرائية للدينار الكويتي، والحد من تقلبات سعر الصرف 
 والتشجيع على توطين المدخرات. 

 

تحتفظ السياسة النقدية الكويتية بدرجة عالية من االستقاللية في إدارتها لألوضاع النقدية والمالية في  •
د، إذ يحدد بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي بمعزل عن توجهات السياسة البال

النقدية لمجلس االحتياط الفيدرالي تجاه الدوالر األمريكي، على الرغم من أهمية الدوالر في تسوية قيمة 
البنك المركزي في تحديد  مبيعات النفط الكويتي، وأهميته النسبية في سلة العمالت الموزونة التي يعتمدها

سعر صرف الدينار. وتضمن هذه االستقاللية النقدية استقرار االقتصاد المحلي على المدى الطويل كما 
 تحد من أثر التقلبات في أسعار صرف العمالت الدولية على معدالت التضخم في السوق المحلية.

 

غربي من الخليج العربي، تمثل الكويت ممراا من خالل موقعها االستراتيجي المتميز في الركن الشمالي ال •
طبيعياا للتجارة مع بلدان عربية وغير عربية مجاورة تتمتع بكثافة سكانية عالية وبمعدالت طلب متنامية. 
وقد تميزت الكويت منذ نشأتها بانفتاحها التجاري، واشتهرت بكونها ميناءا إقليمياا نشطاا منذ القرن التاسع 

عب دور حيوي أكبر في مجال التجارة الدولية، باعتبارها نقطة ارتكاز رئيسية في عشر، وهي مهيأة لل
مبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية، ويعزز هذا التوجه الدور 

ار دوالر ملي 50المرتقب للبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، الذي أنشأته الصين برأسمال بلغ 
مليون دوالر، وفق القانون الصادر في يونيو من العام  536أمريكي، بلغت مساهمة الكويت منه 

 الماضي.
 

، 2018حقق ميزان مدفوعات دولة الكويت، الذي يمثل صافي تعامالتها مع العالم الخارجي في العام  •
. وقد 2017مليون دينار خالل عام  569مليون دينار، مقابل فائض قيمته نحو  1140فائضاا بقيمه 

وضمن انعكس ذلك الفائض في زيادة قيمة إجمالي األصول االحتياطية لدى بنك الكويت المركزي. 
إطار أوسع، شامل، إضافة إلى ما سبق، التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية للهيئات 
والمؤسسات الحكومية، وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة البترول الكويتية، حقق 
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 2.5نحو ، مقابل عجز قيمته 2018مليارات دينار خالل عام  4.3ميزان المدفوعات فائضاا بلغ نحو 
 مليار دينار في العام السابق. 

 

حققت هيئة أسواق المال عدة إنجازات على صعيد إعادة تنظيم عمليات اإلدراج والتداول في بورصة  •
الكويت. كما أتمت عملية خصخصة البورصة حيث فاز تحالف شركة االستثمارات الوطنية بالمشاركة 

% من 6% من أسهم شركة البورصة، وستؤول 44مع بورصة أثينا عن طريق المزايدة بحصة قدرها 
( 50%أسهم البورصة المتبقية إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية. بينما سيتم تخصيص األسهم المتبقية )

. ومن 2019للمواطنين من خالل اكتتاب عام من المرجح أن يطرح في الربع األخير من العام الجاري 
بترقية بورصة الكويت إلى سوق  2017وتسي في سبتمبر اإلنجازات المشهودة كان قرار مؤسسة ف

" للكويت ضمن قائمة المراجعة MSCIناشئة، وادراج شركة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال 
إلى مؤشر األسواق الناشئة، وهو المؤشر العالمي األكثر  2019استعداداا لترقية البورصة في يونيو 

قامت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بوورز بترقية بورصة  األسواق. كذلكشهرة لهذه الشريحة من 
ستاندرد آند بوورز داو ل مؤشرات 6الكويت إلى سوق ناشئ، على أن يتم إدراج األسهم الكويتية في 

 .2019سبتمبر  23بدءا من  جونز
 

ركات إلى ارتفاع القيمة السوقية أسهمت هذه الترقيات وإعادة تنظيم الرقابة على السوق وتحسن أداء الش •
%. وخالل السنة 11.2مليار دينار أي بنسبة  31.8الى  2019ألسهم البورصة مع نهاية مارس 

مليار  3.42بلغت استثمارات المستثمرين المؤسسيين في البورصة  2019المالية المنقضية في مارس 
أي بزيادة  2018سابقة أي المنتهية في مارس مليار دينار خالل السنة المالية ال 2.11دينار مقارنةا مع 

%، األمر الذي يدل على ارتفاع ثقة مدراء الصناديق والمحافظ االستثمارية بالبورصة. 62قدرها نحو 
كما سجلت قيمة التداول من قبل المستثمرين األجانب في البورصة خالل نفس الفترة ارتفاعاا من نحو 

%، مما يدل على تفاعل 114ر دينار أي بزيادة نسبتها مليا 1.26مليون دينار إلى نحو  590
 المستثمرين األجانب مع التطورات اإليجابية التي شهدتها البورصة.
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األولويات التنموية االستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي،  2035حددت رؤية الكويت  •
ص للنشاط االقتصادي، ودعم التنمية البشرية وتحسين مستوى معيشة المواطن، وريادة القطاع الخا

والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية، واإلدارة الحكومية الفاعلة. وفي ضوء ذلك تبنت الخطة 
مسارين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، األول معني بمواجهة التحديات الحالية متوسطة األجل اإلنمائية 

راهنة، بينما يركز الثاني على تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية. وتعمل الخطة واالختالالت ال
اإلنمائية على تحقيق سبع ركائز أساسية هي: إدارة حكومية فاعلة، اقتصاد متنوع مستدام، بنية تحتية 

 انة دولية متميزة. متطورة، بيئة معيشية مستدامة، رعاية صحية عالية الجودة، رأس مال بشري إبداعي، ومك
 

التي تستهدف الوصول بمكانة وترتيب دولة الكويت إلى مصاف  وفي سبيل تنفيذ ركائز الخطة االنمائية •
مشروعاا، تصل مساهمة  165، تضمنت الخطة الحالية 2035دولة في العالم بحلول العام  35أفضل 

%، 33%، بينما تصل مساهمة القطاع النفطي إلى نحو 17القطاع الخاص في تمويلها إلى نحو 
نجاز مجموعة من المتطلبات إ%. كما تتضمن الخطة 49والقطاع الحكومي غير النفطي الى نحو 

ن هذه المتطلبات عدداا كبيراا من مشاريع القوانين التشريعية والمؤسسية الالزمة لتحقق أهدافها وتتضم
 الجديدة، ومشاريع تعديل قوانين سارية.

 

بنحو  2018قدر صندوق النقد الدولي الزيادة التي تحققت في حجم انتاج النفط الكويتي في عام  •
ات %، ومن المتوقع أن يستمر زخم الزيادة في انتاج وتصدير النفط مع تشغيل عدد من المشروع1.2

في مجال اإلنتاج والتكرير خالل األفق الزمني المنظور، ومنها مشروع مصفاة الزور الذي يتوقع إنجازه 
ألف برميل يومياا، ومشروع "الوقود  615بطاقة تكريرية تبلغ  2020مع نهاية العام وبدء تشغيله في عام 

 . 2020النظيف" والذي يتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي له قبل منتصف العام 
 
ديسمبر  31سنة من العمر فأكثر( في الكويت في  15على مستوى سوق العمل، بلغ إجمالي قوة العمل ) •

 كويتياا  425,324فرداا، موزعين ما بين  2,823,387وفقاا لبيانات هيئة المعلومات المدنية  2018
ركزت العمالة من قوة العمل(. وت 85%غير كويتي ) 2,398,063% من قوة العمل(، و15)نسبتهم 

الكويتية في القطاع الحكومي، وغالبيتها في قطاع "اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي" 



 Page 13 2019/2020بيان وزير المالية 
 

(، 4.1%(، و"اإلنشاءات" )5.2%%(، ثم في "األنشطة العقارية واإليجابية وخدمات األعمال" )76.6)
لخريجين المعينين في وظائف (. ويقدر ديوان الخدمة المدنية عدد ا3.5%و" تجارة الجملة والمفرد" )

حكومية سواء في الجهات التي يتم التوظيف فيها من خالل اعتماد تكميلي أو التعيين على شواغر خالل 
مليون دينار. ومن جانبها،  252ألفاا، وبتكلفة سنوية تصل إلى  21بنحو  2018/2019السنة المالية 

(، 17.7%(، ثم "اإلنشاءات" )27.3%نزلية " بنسبة )تركزت القوى العاملة غير الكويتية في "العمالة الم
(، 6.1%(، و"الصناعات التحويلية" )%6.7( ثم "األنشطة العقارية" )17%ثم "تجارة الجملة والمفرد" )
 (.5.3%و"اإلدارة العامة والدفاع" )

 

المتحدة األمريكية، على الصعيد الدولي، من شأن السياسات التجارية الحمائية التي تتخذها الواليات  •
أكبر اقتصاد عالمي، ضد الصين، ثاني أكبر اقتصاد بالعالم ودول أخرى إلى جانبها، تهديد نمو 
االقتصاد العالمي، عبر إضعاف العالقات التجارية الدولية. كما يشهد االقتصاد العالمي العديد من 

ب تلك التطورات يأتي اتساع الهوة التطورات األخرى التي من شأنها زيادة مصادر عدم التأكد، وفي قل
بين درجة تعافي اقتصادي الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، وعدم حسم اشكالية انسحاب المملكة 
المتحدة من االتحاد األوروبي الذي يلقي بظالله على مستقبل اقتصاديات الطرفين، خصوصاا بعد أن 

 ت الجيوسياسية في العديد من بؤر الصراعات الدولية.أضحت الخيارات أمامهما محدودة، وتصاعد التوترا
 

كما أن النمو العالمي عرضة لمخاطر وتداعيات إضافية بسبب التقلبات المناخية الحادة المتزايدة، سواء  •
على مستوى البلدان المتقدمة أو النامية، رغم تحمل المجموعة األخيرة من البلدان النصيب األكبر من 

بيعية سواء على صعيد خسائرها من الموارد البشرية أو البنية األساسية. األمر الذي تكاليف الكوارث الط
شكل، المزيد من الضغوط على النمو في هذه البلدان، وما يترتب على ذلك من الحاجة إلى استدامة 

 القروض والمساعدات األجنبية. 
 

بسبب وجود مخاوف  2019لحالي ظهرت بوادر لتباطؤ وتيرة النمو االقتصادي العالمي خالل العام ا •
اقتصادية ناجمة عن الحرب التجارية المشار إليها أعاله بين الواليات المتحدة والصين، حيث من المتوقع 
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بالمقارنة مع مستواه المسجل في  2019%في عام 3.2أن ينكمش معدل النمو االقتصادي العالمي إلى 
ت غالبية الهيئات المعنية بشؤون الطاقة، توقعاتها %. واستناداا إلى ذلك، خفض3.6والبالغ  2018عام 

مليون  1.3 إلى مستوى نمو سنوي يقارب   2019بخصوص نمو الطلب العالمي على النفط خالل عام
برميل يومياا، وباعتبارها أحد المصدرين الرئيسيين للنفط في العالم، فإن دولة الكويت عرضة لتداعيات 

 النفط.هذا التراجع في نمو الطلب على 
 
أدى التعافي السريع لصناعة الزيت الصخري في الواليات المتحدة إلى زيادة االنتاج األمريكي من النفط  •

، وتزامن 2019مليون برميل في اليوم خالل شهر مارس  12.1الخام إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 
وتناقص أعداد المنتجين ذلك مع تزايد عدد شركات النفط الكبرى العاملة في حقول الزيت الصخري، 

الصغار. وتشكل زيادة وتيرة هذا اإلنتاج ضغوطاا إضافية على أسعار النفط العالمية. ووفقاا لتقديرات 
 2019مؤسسة البترول الكويتية فإن متوسط السعر المقدر لبرميل النفط الخام الكويتي خالل العامين 

 دوالراا على التوالي. 66و 67سيكون نحو  2020و
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 الفصل األول
 االقتصادية والسياسات التوجهات

 9201/2020 المالية للسنة للدولة

 مبادئ السس واأل.  1-1

النابعة من منظومة السياسات االقتصادية لدولة الكويت على مجموعة من المبادئ واألسس ترتكز 
ايات نشأته بقيم التسامح دالقيم والتقاليد العريقة التي جبل عليها المجتمع الكويتي، الذي تميز منذ ب

والتكافل، وحب المعرفة واالخالص في العمل، ومساعدة المعوزين، وتبادل الرأي والمشورة واحترام آراء 
لحضارات األخرى ليس في منطقة الجوار باالنفتاح على مختلف الثقافات واويتم األخرين. بل 

الجغرافي، فحسب، بل وفي مناطق بعيدة تواصل الكويتيون معها عبر رحالتهم البحرية التجارية التي 
 . ، والساحل الشرقي للقارة االفريقية غرباا لى سواحل الجنوب اآلسيوي شرقاا إأمتدت 

 

، حيث 1962الكويتي الصادر عام ال يتجزأ من الدستور  وقد أصبحت منظومة القيم هذه جزءا 
والحث  العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمعفي عدد من المواد على أهمية االلتزام بنص الدستور 

اسهام الكويت في ركب و كما نص على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين  على التعاون والمساواة 
رعاية الدولة للتعليم والعلوم واآلداب والفنون وتشجيعها للبحث العلمي باإلضافة إلى الحضارة اإلنساني 

ر حمايتها اعتبا ، و ألموال العامةحرمة اوعلى ترام حقوق األفراد في الملكية ورأس المال والعمل احو 
الدوام بهذه المبادئ واألسس الدستورية في على كل مواطن، وقد التزمت دولة الكويت على  واجبا 

 سياساتها العامة وفي عالقاتها الخارجية.
 

دم، أي من ايمانها بالقيم االنسانية السامية والنبيلة والتي جبل عليها المجتمع الكويتي منذ الق انطالقاا  (1
تمدها هذا المجتمع يثار ونصرة الضعيف ومد يد العون للمعوزين، وهي قيم يسقيم التكافل والتعاون واإل

 من تعاليم الدين االسالمي الحنيف، ومبادئ بيئته العربية األصيلة، تنهض الكويت قيادة وأفراداا 
لى مجاعات إبمسئولياتها االنسانية والحضارية لتساعد وتضمد جراح البلدان والشعوب التي تتعرض 

ية دولية لتوفير التمويل الميسر نشاء أول مؤسسة تنمو إأو حروب أو كوارث. وكانت الكويت رائدة في 
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شتى أرجاء المعمورة. وقد عزز هذا السجل  إلىللدول النامية، كما امتدت أعمالها الخيرية والتطوعية 
المتميز عالقات الكويت الدولية وموقعها كمركز عالمي للعمل اإلنساني، وقد حظيت الكويت بتكريم 

لألمم المتحدة بان كي مون صاحب السمو أمير مستحق في هذا الجانب عندما منح األمين العام 
إلسهاماته السخية ودوره المتواصل في  " تقديراا اإلنساني قائد العمل  لقب " 2014 /9/9البالد بتاريخ 

 مساعدة البلدان المتضررة من الحروب والكوارث وتخفيف المعاناة عن شعوبها. 
 

رثها التجاري العريق، تحافظ دولة الكويت على درجة عالية من االنفتاح المالي والتجاري إلى إ واستناداا  (2
صداقة وثيقة وتعاون بناء مع مختلف البلدان تجاه مختلف دول العالم، وتعمل على ضمان عالقات 

المستنير، تحرص الدولة على انفتاحها على مختلف رثها إلى إ والتجمعات االقتصادية. واستناداا 
يربطها بأشقائها في  ثرياا  الثقافات، وقد اشتهرت منذ استقاللها باصدارات ثقافية مميزة تشكل جسراا 

 التاريخ واللغة والمصير المشترك. 
 

لى تحقيق درجة عالية من االستقرار االقتصادي واألمن إعلى الصعيد المحلي، تسعى الدولة و  (3
االجتماعي الضروريان لنمو وتقدم وازدهار المجتمع من خالل توزيع عوائد الثروة النفطية عبر قنوات 

وة الشرائية مباشرة وأخرى غير مباشرة، والمحافظة على قيمة الثروات الموزعة من خالل الحفاظ على الق
للدخل، عبر ضبط أسعار المستهلك، ودعم سعر صرف العملة الوطنية، وتوفير االحتياجات األساسية 

 دون مقابل يذكر، ودعم حزمة من أهم السلع الضرورية االستهالكية.
 

للنضوب، ولما  قابالا  ذ تشكل إيرادات النفط المصدر األساسي لدخل الدولة. ولما كان النفط مورداا إو  (4
كانت الدولة ملزمة بحفظ نصيب أجيالها القادمة من هذه الثروة النفطية، فان االدارة االقتصادية للبالد 

بالمئة من الدخل السنوي  10بتخصيص ما ال يقل عن  1976لسنة  106ملتزمة بنص القانون رقم 
في المئة من موجودات  50تم توجيه للدولة الحتياطي األجيال القادمة. وعند الشروع في تطبيق القانون 

لى هذا االحتياطي الفريد من نوعه، والذي مثل فكرة رائدة على المستوى إاالحتياطي العام للدولة 
 العالمي آنذاك. 
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لى المبادئ الدستورية تلتزم الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي سخية وواسعة تتمثل في نظام إ واستناداا  (5
ودعم فرص المواطنين للتوظف في القطاع الخاص، وتمويل المبادرين من ضمان الوظائف العامة، 

مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتوفير نظام سخي للتأمينات االجتماعية، وتوفير  إطالقالشباب في 
الرعاية السكنية، وخدمات العالج والرعاية الصحية المجانية ونفقات العالج في المستشفيات والمراكز 

صة للمتقاعدين، وخدمات التعليم العام والجامعي المجانية. كما توفر بأسعار رمزية قائمة الصحية الخا
للمساعدات  متنوعة من المنافع األساسية وتدعم قائمة أخرى من السلع والخدمات العامة. وتوفر نظاماا 
ات واألرامل االجتماعية لكبار السن والعاجزين عن العمل وذوي االحتياجات الخاصة واأليتام والمطلق

 وغير المتزوجات وأسر السجناء. 
 

لى تصحيح الخلل في هيكل ملكية النشاط االقتصادي في الكويت، إكما تسعى االدارة االقتصادية  (6
والمتمثل في هيمنة القطاع الحكومي على هذا النشاط، والتي نتجت عن عدة أسباب تتصل بطبيعة 

لبالد إثر تدفق الثروة النفطية واضطالع الدولة بالدور التطور االقتصادي واالجتماعي الذي طرأ على ا
الرئيسي في االقتصاد من خالل ملكيتها للقطاع النفطي. وتعمل االدارة االقتصادية على تطوير البيئة 
التشريعية القائمة من أجل ضمان تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في االستثمار في تنويع 

ما تبذل الدولة جهودا حثيثة في هذا المجال من خالل تبسيط إجراءات منح قاعدة النشاط المحلي، ك
التراخيص، والحد من البيروقراطية المعطلة، وتخصيص أنشطة عامة ذات طابع تجاري، وتعزيز 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
 

 2013أبريل  فيمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أنشئ وكان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية ال (7
نشاء إبرأس مال يبلغ ملياري دينار كويتي بهدف تمويل مبادرات الشباب في  98بموجب القانون رقم 

% من رأس المال. ويضع القانون شروطاا 80المشاريع الصغيرة أو المتوسطة المجدية بنسبة تصل إلى 
موظف من  50لى إ للمشاريع المستحقة للدعم وهي قيامها بتوظيف ما بين موظف واحد ةمحدد

دارة جديدة للصندوق إألف دينار كويتي. وقد تم اختيار  500نشاءها عن إالكويتيين وأال تزيد تكلفة 
 من أجل تسريع وتطوير جهوده في هذا المسار.  2017في عام 



 Page 19 2019/2020بيان وزير المالية 
 

لى تحقيق تحسن مطرد في موقعها على إوضمن المنظور التنموي االستراتيجي، تسعى دولة الكويت  (8
سلم التنافسية الدولية، وذلك من خالل التطوير المتواصل في بيئة األعمال المحلية بهدف تشجيع 

خارج المستثمرين والمبادرين من المواطنين وكذلك جذب واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر من 
لى تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في مختلف أجهزة وادارات إالدولة. كما تسعى الكويت 

 الدولة والحد من تفشي البيروقراطية، وترهل القطاع العام وتدهور انتاجيته. 
 

 . مرتكزات السياسات االقتصادية1-2
 : السياسة الماليةأوال  

نفاق العام، األداة شــــبه النفطية، مصــــدر الدخل الرئيســــي في البالد، يعد اإلبحكم إدارة الدولة للثروة 
في  هامشــياا  دوراا األدوات األخرى كالضــرائب والرســوم الوحيدة للســياســة المالية بدولة الكويت، حيث تلعب 

نفاق العام في الكويت ديمومة االستقرار االقتصادي، والمحافظة على مستوى هذه السياسة. ويستهدف اإل
حياة كريمة للســـــــكان من خالل العمل على توفير فرص العمل المنتج والخدمات الضـــــــرورية ودعم الرفاه 

 االقتصادي، وتعزير اعتبارات العدالة االجتماعية. 
 

نفاق العام المحّرك األسـاسـي لمجمل النشـاط إللدوره المهيمن في السـياسـة المالية، يعد ا واسـتناداا 
االقتصـــــــــــــــادي المحلي. وذلك من خالل قنواته المختلفة وأهمها األجور والمرتبات وما في حكمها والتي 

مليون دينار كويتي، أي ما  12,073نحو  2019/2020بلغت مخصــــصــــاتها في موازنة الســــنة المالية 
مليون دينار، وكانت مخصصات األجور  22,500حو من جملة المصروفات المقدرة بن% 53.7 نسبته

مليون دينار كويتي  11,494قد بلغت نحو  2018/2019 للسنة الماليةوالرواتب في الميزانية الماضية 
مليون دينار. وتشـــــــــــــــهد  21,500% من جملة المصـــــــــــــــروفات البالغة نحو 53.5ومثلت نســـــــــــــــبة قدرها 

)بلغ في الميزانية  متصـــــــــاعداا  ســـــــــنوياا  كمها نمواا نفاق على األجور والرواتب وما في حمخصـــــــــصـــــــــات اإل
عن زيادة العالوات  متزايدة من الخريجين في كل عام، فضــــــالا  %( بســــــبب توظيف أعداداا 5الجديدة نحو 
 تب، وتكلفة درجات المعينين على االعتماد التكميلي. اوملحقات الرو 
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ســخية شــتى، تصــل  الموازنة العامة دعوماا وفي ســبيل تعزيز الرفاه االجتماعي تتضــمن مصــروفات 
لى ثاني أكبر قيمة بعد األجور والمرتبات وما في حكمها، حيث بلغت في إفي هذه الموازنة  هامخصصات

%، مقابل 17.6مليون دينار كويتي أي ما نسبته نحو  3,967نحو  2019/2020موازنة السنة المالية 
%(. وتشـــمل مخصـــصـــات الدعومات 17.4)نحو  2018/2019مليون دينار تقريبا في موازنة  3,737

% في ميزانية الســـــــنة المالية 48قائمة طويلة، يســـــــتأثر دعم الطاقة والوقود بنصـــــــيب األســـــــد منها )نحو 
(، ويشــــمل دعم الطاقة الدعم المخصــــص لوقود تشــــغيل محطات القوى الكهربائية 2019/2020الحالية 

از المســـــــــــــــال المســـــــــــــــوق محلياا، ودعم الوقود المقدم للخطوط وتحلية المياه، ودعم المنتجات المكررة والغ
الجوية الكويتية، ودعم تكلفة وقود شركات الطيران األخرى. وتتأثر مخصصات قيمة دعم الطاقة والوقود 

 بالتغير الذي تشهده أسعار النفط في السوق العالمية.
 

صــــــــتها من القيمة أخرى من الدعم أهمها من حيث ح كما تشــــــــمل مخصــــــــصــــــــات الدعومات أنواعاا 
% في ميزانية السنة المالية 18جمالية للدعم بعد دعومات الطاقة كال من الدعم التعليمي )ويمثل نحو اإل

(، ويشـــــــمل تكلفة ابتعاث الطلبة في الخارج والداخل، وإعانات الرســـــــوم الدراســـــــية، 2019/2020الحالية 
% في 12لدعم الصـــــــــحي )ويمثل نحو ومكافآت الطلبة، والتخصـــــــــص النادر، والدورات الموســـــــــمية. ثم ا

(، ويشــمل التأمين الصــحي للمتقاعدين، عالج المواطنين في 2019/2020ميزانية الســنة المالية الحالية 
الخارج، من خالل الديوان األميري، ووزارات الصـــحة والخارجية والداخلية والدفاع والحرس الوطني. ويلي 

(، ويشــــــمل 2019/2020ميزانية الســــــنة المالية الحالية % في 9ذلك الدعم اإلســــــكاني )الذي يمثل نحو 
 بدل اإليجار، وفوائد القروض العقارية من بنك االئتمان، وإعفاء شرائح محددة من قروض عقارية. 

 

وتشـــــمل بنود الدعم األخرى الدعم االجتماعي )خفض تكاليف المعيشـــــة، وتكريم الشـــــهداء وأســـــرهم، 
النقابات وجمعيات النفع العام، والمســـــــــــــــارح والفرق الشـــــــــــــــعبية، ودعم ذوي ومنح الزواج، ومســـــــــــــــاعدات 

االحتياجات الخاصـــــــــة، وإعانات بيت الزكاة(، والدعم اإلعالمي، والدعم الرياضـــــــــي )مســـــــــاعدات األندية 
واالتحادات الرياضــية، واللجنة األوليمبية، واألنشــطة الرياضــية المحلية(، والدعم الزراعي )دعم المزارعين 

 دي األسماك، دعم األعالف، الحليب، األسماك، األبقار، والنخيل المثمر(.وصيا
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نفاق الجاري، والذي يتكون بشــــــكل أســــــاســــــي من بندي عن الدور التوزيعي الذي يلعبه اإل وفضــــــالا 
 نفاق العام دوراا جمالي المصــروفات العامة، يلعب اإلإ% من 71.3الرواتب والدعوم اللذان يســتأثران بنحو 

نفاق الرأســـــــــــــــمالي، الذي تحرص االدارة المالية للدولة ممثلة بوزارة المالية على من خالل اإل هاماا  تنموياا 
نفاق الجاري الذي يضــمن نمو وتنشــيط عجلة االقتصــاد الكويتي، نتاجي من اإلاســتدامته بوصــفه الشــق اإل

تصـــادي، تفوق اآلثار وتشـــكل منافعه قيمة مضـــافة حقيقية ذات آثار إيجابية مباشـــرة على معدل النمو االق
المرتبطة باإلنفاق الجاري، رغم أهمية العديد من بنود هذا اإلنفاق في إنعاش الطلب المحلي. وقد بلغت 

مليون دينار كويتي  3,770نحو  2019/2020نفاق الرأســمالي في ميزانية الســنة المالية مخصــصــات اإل
افة إلى استدامة اإلنفاق االستثماري، جمالي المصروفات. وإضإ% من 16.8لى نحو إأي ما تصل نسبته 

تحرص الســـــــياســـــــة المالية على تعزيز آلية تمويل المشـــــــروعات عبر برنامج الشـــــــراكة بين القطاعين العام 
 والخاص، وذلك بهدف تخفيف ضغط التمويل على الموازنة العامة للدولة. 

 

ـــــــــــــــهج االصالح االقتصا ـــــــــــــــلى االلتزام بنـ دي والمالي الذي أناطت وتعمل السياسة المالية للدولة عـ
ثر الضــغوط الحادة التي تعرضــت لها المالية إالحكومة مســئولية االشــراف على تنفيذ برامجه بوزارة المالية 

. وقد تصـــدت االدارة المالية عند اعدادها لميزانية الســـنة 2014العامة للدولة بعد تراجع أســـعار النفط عام 
ــــدر وا ــــمسؤول في المشروعات األولية للموازنات التي المالية الحالية لعدد من مظاهر الهـ ــــير الـ ــــصرف غـ لـ

مــــــــــــــــليار  30لى نحو إتقدمت بها بعض الجهات الحكومية والتي دفعت بالتقديرات األولية للموازنة العامة 
مليون دينار ما  22,500لى أن الميزانية الحالية التي بلغت تقديراتها نحو إشـــــارة دينار كويتي. وتجدر اإل

 % من10 %، بعد تخصــــــــيص10 مليون دينار كويتي  78682 ني من عجز تقديري يبلغ نحوزالت تعا
 .األجيال القادمةاإليرادات التقديرية إلى إحتياطي 

 
 

لى مواصـــــلة الجهود من أجل الحد إوفي مجال ترشـــــيد النفقات الجارية تســـــعى االدارة المالية،  
من الهدر في المصروفات الحكومية، وضبط عملية إساءة استغالل الموارد، وقد ترتب على هذه الجهود 

. وتجدر االشـــــــــارة 2016/2017، و2015/2016توفير أكثر من ملياري دينار في الســـــــــنتين الماليتين 
لى ترشـــــيد النفقات الجارية والحد من إضـــــافة إلى أن نهج االصـــــالح الذي تبنته االدارة المالية يتضـــــمن إ
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لى دمج هيئات إالهدر في المصروفات العامة، الحّد من إنشاء مؤسسات حكومية وهيئات عامة جديدة، و 
لى إوجهات عامة ذات مهام واختصاصات متشابهة أو متداخلة، وترشيد الدعم من أجل ضمان وصوله 

 مستحقيه.

من معالجة مشــكلة حســابات العهد المتضــخمة. وكانت  وتتضــمن موازنة الســنة المالية الجارية جزءا 
ابات العهد التي تتطلب لى مجلس األمة بتســـــوية حســـــإقد تقدمت بموجب خطاب رســـــمي بتعهد الحكومة 

تمت تســوية نحو  2018/2019ســنوات قادمة. ومنذ بداية الســنة المالية الماضــية  5خالل  مالياا  اعتماداا 
مليون دينار من حساب العهد، وتتضمن ميزانية السنة المالية الجديدة تسوية مبالغ يصل مجموعها  741

من عهد وزارة الصحة المتأخرة على بند العالج مليون دينار  250مليون دينار منها نحو  341لى نحو إ
وزارة  من وزارة الكهرباء والماء، بقية عهد على كلٍ الو % من العهد المدرجة بالميزانية( 73بالخارج )نحو 

 وجهات أخرى. اع، وزارة العدل، وزارة الخارجيةالدف
 

لبرميل النفط تعكس احتمالية وتواصـــــــــل االدارة المالية نهجها في اعتماد أســـــــــعار تحوطية متحفظة 
في  دوالراا  55التطورات والتقلبات في أســــــــــــــواق النفط العالمية، حيث تم اعتماد ســــــــــــــعر لبرميل النفط هو 

لموازنة الســـــــــــــــنة المالية المنقضـــــــــــــــية  دوالراا  50مقابل ســـــــــــــــعر  2019/2020ميزانية الســـــــــــــــنة المالية 
. وقدرت ايرادات الغاز 2017/2018لية في موازنة الســــنة الما دوالراا  45، ومقابل ســــعر 2018/2019

مليون دينار. بينما تمت زيادة تكاليف إنتاج النفط والغاز في  259الطبيعي في الموازنة الجديدة بنحو 
% بالمقارنة مع الســـــــــنة المالية المنقضـــــــــية وذلك لتغطية 18بنحو  2019/2020موازنة الســـــــــنة المالية 

مليون دينار نتيجة دخول  168هالك رأس المال بمبلغ مصروفات اضافية تتمثل في زيادة مخصصات إ 
مليون دينار، وزيادة في جملة  93بعض المشــاريع مرحلة اإلنتاج، وزيادة فوائد القروض المصــرفية بنحو 

 مليون دينار. 119مليون دينار، وتكاليف عقود جديدة لصيانة اآلبار بنجو  51المرتبات بنحو 
 

لى تعزيز وتنويع مصــادر اإليرادات العامة، وقد إى اإلدارة المالية في جانب اإليرادات العامة، تســع
مليار دينار كويتي أي  16.4نحو  2019/2020بلغت هذه اإليرادات في موازنة الســــــــــــنة المالية الحالية 

 15، والتي قدرت ايراداتها بنحو 2018/2019عن ميزانية السنة المالية المنقضية % 9.1بزيادة نسبتها 
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ــ مليــار دينــار مقــابــل نحو  14.5ار كويتي. وتبلغ االيرادات النفطيــة في الميزانيــة الجــديــدة نحو مليــار دين
مليار دينار في الميزانية المنقضــــــية. بينما تبلغ االيرادات غير النفطية المقدرة في الميزانية الجديدة  13.3
لى نتائج ايجابية إر هذه الزيادة مليار دينار في الميزانية الســابقة. وتشــي 1.7مليار دينار مقابل  1.9نحو 

 مرتقبة بفضل جهود االصالح وتنويع مصادر الدخل.  
 

  : السياسة النقديةثانيا  
لى تحقيق مجموعة من األهداف أبرزها تعزيز النمو إسة النقدية في البلدان المعاصرة تسعى السيا

الشرائية للعملة الوطنية، وسعر صرفها مقابل االقتصادي للدولة، والمحافظة على االستقرار النقدي، والقوة 
العمالت الخارجية، واســــتقرار النشــــاط المصــــرفي والمالي. وبســــبب وجود دورات اقتصــــادية متعاقبة ما بين 

للتضـــــــارب الذي قد  رواج وركود، وما يتبع ذلك من تغير في معطيات األوضـــــــاع المحلية والدولية، ونظراا 
النقدية في األجل القصـــير، تقع على عاتق الســـلطات النقدية مهام يحدث بين بعض من أهداف الســـياســـة 

 جسيمة ومسؤوليات أساسية تتطلب تعاملها بحصافة وديناميكية تجاه كافة المتغيرات والتحوالت.
 

 32( من القانون رقم 26( و)15وترتكز الســياســة النقدية في الكويت على ما ورد بنص المادتين )
 (15حيث حددت المادة ) .بنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصــــرفيةفي شــــأن النقد و  1968لســــنة 

ـــه إلى العمال  تأغراض البنـــك المركزي في العمـــل على تـــأمين ثبـــات النقـــد الكويتي، وعلى حريـــة تحويل
األجنبية األخرى، والعمل على توجيه ســــــياســــــة االئتمان بما يســــــاعد على التقدم االقتصــــــادي واالجتماعي 

رســـــــــم الســـــــــياســـــــــة  مجلس ادارة البنك المركزي  ( من القانون 26بينما كلفت المادة ) .القوميوزيادة الدخل 
النقدية واالئتمانية، وتحديد معدل الخصـــــــــم واعادة الخصـــــــــم والفوائد والعموالت التي يتقاضـــــــــاها البنك عن 

 القروض والسلف وخصم األوارق التجارية.
 

ومنذ نشــــــــأته، حرص بنك الكويت المركزي على االضــــــــطالع بمهامه هذه بكفاءة مشــــــــهودة، فعلى 
الرغم من كافة الظروف الصـــــعبة والمنعطفات الخطيرة التي مرت بها دولة الكويت خالل العقود الخمســـــة 

نت الماضــية، تمكنت الســلطة النقدية في البالد من المحافظة على معدل التضــخم ضــمن حدود آمنة، وكا
تتدخل في الوقت المناســـــــــــــــب كلما تخطى هذا المعدل تلك الحدود، كما حدث في شـــــــــــــــهر مايو من العام 
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%( 12لى نحو إعندما قرر البنك المركزي في مواجهة ارتفاع قياســي في معدل التضــخم )وصــل  2007
من  ى تحديد ســــــــــعر صــــــــــرفه على أســــــــــاس ســــــــــلةإليتي بالدوالر األمريكي والعودة فك ارتباط الدينار الكو 

 لى مستوياتها الطبيعية.إلى كبح جماح األسعار واعادتها إالعمالت الرئيسية، مما أدى 
  

كما التزم البنك المركزي بالمحافظة على االســــــــتقرار النقدي في البالد، من خالل نشــــــــاطه الهادف 
ع في النــاتج المحلي اإلجمــالي، حيــث يقوم إ ع في العرض النقــدي يفوق التوســـــــــــــــّ لى الحــّد من أي توســـــــــــــــّ

مفتوح. صدار السندات والصكوك في السوق الإبامتصاص فائض السيولة من البنوك المحلية عبر سياسة 
ويحافظ البنك المركزي على اســـتقرار ســـعر صـــرف الدينار الكويتي من خالل القيام ببتعديل مكونات ســـلة 
العمالت كلما اقتضت الضرورة ذلك، األمر الذي يسهم في الحّد من تقلبات سعر الصرف ويساعد البنك 

 وس األموال. في رسم سياسة نقدية مستقرة إلى حدٍّ بعيد ومشجعة على توطين المدخرات وؤ 
 

 ن العمل بنظام السلة الخاصة الموزونة، في تحديد سعر صرف الدينار، يوفر للبنك المركزي قدراا إ
من المرونة في مجال رســـم وتنفيذ الســـياســـة النقدية، ويوظف البنك المركزي هذه المرونة في ســـبيل  كبيراا 

ات المتواصــــــلة في أســــــعار صــــــرف تعزيز مناخ االســــــتقرار النقدي، والمســــــاهمة في امتصــــــاص أثر التقلب
العمالت العالمية والتي تتبع نظام التعويم، األمر الذي يدعم جهود البنك المركزي في الحد من الضــغوط 

 التضخمية المرتبطة بتقلبات أسعار صرف العمالت العالمية.
 

ويحرص البنــك المركزي على اســـــــــــــــتقرار وتيرة االئتمــان المصـــــــــــــــرفي الممنوح لمختلف القطــاعــات 
ثر انخفاض أســــــعار النفط منذ العام إ ن تعّرض دولة الكويت لضــــــغوط ماليةالقتصــــــادية. وعلى الرغم ما

، إاّل أن القطاع المصـرفي نجح في المحافظة على زخم االئتمان، الذي يعتبر أهم مصـادر تمويل 2014
خمس القطاع الخاص. حيث اســـــــــــــــتمر حجم االئتمان في النمو ودونما انقطاع على مدى الســـــــــــــــنوات ال

 األخيرة.  وهو األمر الذي يعكس حرص السياسة النقدية على استمرار نمو االقتصاد المحلي. 
 

وعلى الرغم من المتابعة الحثيثة والمتواصـــلة لتطورات األوضـــاع االقتصـــادية والنقدية العالمية التي 
األداء العام لالقتصـــاد تراعيها الســـياســـة النقدية المحلية، تلعب التطورات االقتصـــادية المحلية، ومؤشـــرات 
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الوطني، وأداء القطاعات غير النفطية على وجه الخصــــــــوص، وتطور مؤشــــــــرات نمو االئتمان والودائع، 
من هذه الحقيقة، يتمتع  الدور الحاســـــم والجوهري في تحديد ســـــياســـــة ســـــعر الفائدة على الدينار. وانطالقاا 

البنك المركزي بقدر ملموس من االستقاللية عند تحديده لسعر الخصم على الدينار الكويتي عن السياسة 
النقدية التي يتبعها مجلس االحتياط الفيدرالي تجاه الدوالر األمريكي، وذلك على الرغم من أهمية الوزن 

أهمية بالنســبة لالقتصــاد المحلي حيث تتم تســوية مبيعات النســبي للدوالر في ســلة العمالت وكونه األكثر 
 النفط، المصدر األساسي للدخل في البالد بالدوالر. 

 

 : السياسة التجاريةثالثا  
لى تحسـين وضـع الميزان التجاري )الحسـاب التجاري( إدف السـياسـة التجارية بشـكل أسـاسـي ـــــــــــــــــته

اتها خالل فترة زمنية معينة. وتســـــتخدم الســـــياســـــة الذي يقيس الفرق بين قيمة واردات الدولة وقيمة صـــــادر 
من األدوات في مقدمتها ســــــــعر صــــــــرف العملة الوطنية، والتعريفة الجمركية،  التجارية لهذا الغرض عدداا 

دارية المشـــجعة أو المقيدة لحجم التبادالت التجارية مع جراءات اإلغير الجمركية مثل اإلوالحوافز والقيود 
 البلدان األخرى. 

 

رائجة للتبادالت التجارية، فهي تتسم  وتتميز دولة الكويت بعدد من العناصر التي تجعل منها سوقاا 
لى طلب كبير ومســــتمر على الســــلع والخدمات ألغراض االســــتهالك إيؤدي  بمتوســــط دخل مرتفع نســــبياا 

 ل منها ممراا واالســـــــــتثمار، كما أن موقعها االســـــــــتراتيجي المتميز في الشـــــــــمال الغربي للخليج العربي يجع
لى أســــــواق بلدان عربية وغير عربية مجاورة تتمتع بكثافة ســــــكانية عالية وبمعدالت طلب إ نشــــــطاا  طبيعياا 

متنامية. وقد تميزت الكويت منذ نشأتها بانفتاحها التجاري وتواصلها مع ثقافات وبيئات حضرية متنوعة. 
النشط في حركة التجارة  هالتاسع عشر بدور  وقد أشتهر ميناء الكويت وأسطولها البحري التجاري في القرن 

 بين جنوب غرب آسيا وشرق أفريقيا. 
 

والكويت مهيئة للعب دور حيوي أكبر في مجال التجارة الدولية في المســــــــــتقبل، في ظل التوجهات 
حركة التجارة الدولية، من خالل المشـــــروع الطموح المعروف بمبادرة الحزام  إنعاشالراهنة التي تســـــتهدف 

كبر قوة اقتصــــــــــادية عالمية من حيث قيمة الناتج المحلي اإلجمالي أطريق والذي تقوده الصــــــــــين ثاني وال
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تريليون دوالر أمريكي(. وتســــعى الصــــين عبر هذه المبادرة إلى إعادة إحياء "طريق الحرير"  12.3)نحو 
لى الصــــين إق الغرب التجاري القديم، الذي كانت تعتمد عليه القوافل التجارية في نقل البضــــائع من أســــوا

 وبالعكس عبر آسيا وأوروبا. وتعتبر الكويت نقطة ارتكاز رئيسية في هذا المشروع. 
 

ـــــ "البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية"، وهو بنك دولي  ويعزز هذا التوجه الدور المرتقب لـ
دولة،  35وبمســــاهمة أكثر من مليار دوالر أمريكي  50برأس مال بلغ  2014أنشــــأته الصــــين في العام 

مة قد أقر مشروع مليون دوالر، وكان مجلس األ 536من بينها دولة الكويت التي قررت المساهمة بمبلغ 
 .  2018القانون الخاص بهذه المساهمة في يونيو من العام 

 

لكويتي يجابي لدولة الكويت في التجارة الدولية من خالل درجة انفتاح االقتصــــــــاد اويقاس الدور اإل
على العالم الخارجي. وتقدر درجة االنفتاح االقتصادي بنسبة مجموع قيمة صادرات الدولة وقيمة وارداتها 

% لعام 98.6، و2013% لعام 97.6لى قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للدولة. وقد بلغت هذه الدرجة إ
 . 2017% لعام 98.4، و2016% لعام 96.1، و2015

 

ن الدول الناشـــــــــــــــطة، على المســـــــــــــــتوى الدولي، في مجال االتفاقيات متعددة وتعتبر دولة الكويت م
 ، ثم أصبحت عضواا 1963األطراف. حيث التحقت "باالتفاقية العامة للتعريفة والتجارة" )الجات( منذ عام 

. وتلتزم الكويت بكل ما 1995في " منظمة التجارة العالمية" منذ انشــــــــائها في األول من يناير  مؤســــــــســــــــاا 
بهذه العضــــــــوية من شــــــــروط واتفاقات وفي مقدمتها االتفاقيات المتعددة األطراف التي تتضــــــــمنها يتصــــــــل 

عضـــــــــــــــوية المنظمة. وكذلك االلتزام بمبدأ الدولة األولى بالرعاية، حيث تلتزم دولة الكويت بتعرفة جمركية 
 %.5.6لى نحو إلى كافة السلع المستوردة إعلى الواردات يصل متوسطها بالنسبة 

 
لى إالتعاون التجاري. فباإلضــــــــــــافة مجال في  تعتبر دولة الكويت من الدول الناشــــــــــــطة إقليمياا كما 

عضـــــــــويتها في غالبية االتفاقيات االقتصـــــــــادية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، هي عضـــــــــو فّعال في 
اتفاقية االتحاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما نتج عنه من اتفاقيات اقتصـــــــــــــــادية وتجارية مثل 
عفاء منتجات إ الجمركي التي تضــمنت توحيد القوانين الخاصــة بالجمارك، والمواصــفات القياســية للســلع، و 
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أي دولة من دول المجلس من الرســـــــــــــــوم الجمركيـة والعمـل ضـــــــــــــــمن تعريفـة خليجيـة موحدة تجـاه العـالم 
ى إزالة كافاة الحواجز غير لإ(، وكذلك اتفاقية الســـــــــــــوق الخليجية المشـــــــــــــتركة التي هدفت %5الخارجي )

الجمركية المرتبطة بحرية تنقل رؤوس األموال واألفراد، والســـــماح لمواطني دول المجلس بتملك العقارات، 
وممارســـــــة النشـــــــاط االقتصـــــــادي في أيٍّ من الدول األعضـــــــاء، والمعاملة كمعاملة المواطنين. كما أبدت 

ديمومة منظومة مجلس التعاون الخليجي في ظل منقطع النظير من أجل ضـــمان  قياســـياا  الكويت حرصـــاا 
 كافة الظروف والصعوبات التي مرت بها هذه المنظومة. 

 

 67دولة، منها  84من جانب آخر، قامت دولة الكويت بتوقيع "اتفاقيات اســـــــــــــــتثمار ثنائية" مع 
المركز الدولي اتفاقية نافذة المفعول في الوقت الحاضــــــــــــــر. والكويت من بين الدول الموقعة على اتفاقية "

بهدف تســــــوية  1966لتســــــوية منازعات االســــــتثمار" وهو مؤســــــســــــة تابعة للبنك الدولي، تأســــــســــــت عام 
الخالفات المتعلقة باالســــتثمار بين المســــتثمرين األجانب والبلدان المضــــيفة، وكذلك على اتفاقية نيويورك 

م التمييز تجاه قرارات التحكيم بشــــأن قرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها والتي تنص على عد 1958لســــنة 
األجنبيـــة وغير المحليـــة، وتلزم أطرافهـــا بـــاالعتراف بتلـــك القرارات واعتبـــارهـــا قـــابلـــة لإلنفـــاذ في المنـــاطق 

مر الذي يعزز من الخاضــــــــــعة لســــــــــلطان والياتها القضــــــــــائية على غرار قرارات التحكيم المحلية. وهو األ
 دولية ذات الصلة بالتجارة واالستثمار.  مصداقية دولة الكويت في مجال االتفاقيات ال

 

طار ســــعي الدولة لتطوير مركزها التافســــي الدولي تبنت الجهات المعنية، ممثلة بوزارة التجارة إوفي 
لى تعزيز بيئة األعمال تضـــــــــــمنت تبســـــــــــيط عمليات تســـــــــــجيل إمن المبادرات الهادفة  والصـــــــــــناعة، عدداا 

الحدود، وزيادة العمل بالخدمات الحكومية االلكترونية  الشــــركات، وتبســــيط إجراءات مرور البضــــائع عبر
مركز  المرتبطة بالتجارة، وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على تراخيص الشركات من خالل إنشاء "

 ".  الكويت لألعمال
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 . التنمية االقتصادية واالجتماعية1-3
 2019/2020-2015/2016اإلنمائية أوال : التوجهات االقتصادية والمالية للخطة 

 

األولويات التنموية طويلة المدى ويشتق من هذه الرؤية األهداف  2035تحدد رؤية الكويت 
وريادة القطاع الخاص  زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن االستراتيجية المتمثلة في

التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية لدعم للنشاط االقتصادي وفق آليات محفزة ودعم 
 التنمية واإلدارة الحكومية الفاعلة.

 

( 2019/2020 – 2015/2016وفي ضوء ذلك تبنت الخطة اإلنمائية الحالية متوسطة األجل )
اجهة التحديات مسارين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، المسار األول التنمية الموازية المعنية في مو 

واالختالالت الراهنة، أما المسار الثاني فيركز على تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية. وتم 
ربط المجاالت التنموية للخطة اإلنمائية بسبع ركائز أساسية هي: إدارة حكومية فاعلة، اقتصاد متنوع 

ة صحية عالية الجودة، رأس مال بشري إبداعي، مستدام، بنية تحتية متطورة، بيئة معيشية مستدامة، رعاي
 . مكانة دولية متميزة

 

لى سد أو تقليل إوتتضمن كل ركيزة من ركائز الخطة مجموعة من البرامج المحددة التي تهدف 
لى تحقيق أهداف التنمية إالمتعلقة بمرتبة الكويت في المقاييس والمؤشرات الدولية، كما تهدف  الفجوات

 .2035دولة في العالم بحلول  35لى مصاف أفضل إبمكانة وترتيب دولة الكويت  المستدامة، وصوالا 
 

ت من وعليه تم تطوير منهجية إعداد الخطط السنوية من خالل نظام مؤشرات لقياس أداء القطاعا
أجل تحسين الوضع التنافسي لدولة الكويت حيث تم اخضاع اختيار المشروعات لمعايير انتقائية ومحددة 
تتمثل في مدى مساهمتها في تحسين مكانة دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية باإلضافة إلى 

عن مدى قدرة الجهة على  جدواها االقتصادية وقدرتها على خلق فرص عمل وطنية بالقطاع الخاص فضالا 
 تنفيذ المشروعات. 
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(، بتكلفة مشروعاا  165ولغرض المساهمة في تنفيذ ركائز الخطة االنمائية، تضمنت الخطة الحالية )
( مليون دينار، 401.2، بتكلفة )جديداا  ( مشروعاا 44( مليار دينار كويتي، منها )4.746لى )إتصل 

( مليار دينار. وتشير وثيقة الخطة إلى أن نسبة مساهمة القطاع 4.345، بتكلفة )مستمراا  ( مشروعاا 121و)
، والقطاع الحكومي غير (%33.3(، والقطاع النفطي )%16.9الخاص في تمويل هذه المشاريع هي )

 (. كما تتضمن الخطة انجاز مجموعة من المتطلبات التشريعية والمؤسسية الالزمة لتحقق%49.3النفطي )
 من مشاريع القوانين الجديدة، ومشاريع تعديل قوانين سارية. كبيراا  المتطلبات عدداا وتتضمن هذه أهدافها 

 

 وفيما يلي أهم التوجهات االقتصادية والمالية التي تبنتها الخطة:
 تنويع هيكل االقتصاد، وتوسعة دور القطاع الخاص في التنمية  .1

 وذلك من خالل التوجهات التالية:

 شامالً القطاعات التالية: تنفيذ برنامج التخصيص  .أ

: فتح المجال واسعاً للقطاع الخاص لالستثمار في كافة المجاالت ما بعد االستخراج قطاع البتروكيماويات •

بما فيها االستتتثمار في لقل وتوعيو وتكرير الل ط الخاو والزاع ومشتتتقاتال والاتتلاعات الالمقة المرتبطة 

 با.

 تطوير الملاطق السيامية وتشجيو القطاع الخاص. :قطاع السياحة •

: تمرير اتتتتتتتلاعة وتوعيو الكهرباء والماء برشتتتتتتتراك شتتتتتتتركات القطاع قطاع الطاقة والطاقات المتجددة •

الخاص في اإللتاج والتوعيو والايالةل وإذكاء روح الملافسة بين هذه الشركاتل وتشجيو االعتماد على 

 الطاقات المتجددة. 

: التوسو في إشراك القطاع الخاص في إدارة وبلاء المستش يات والمراكع والعيادات عامةقطاع الصحة ال •

الامية والمختبرات والسماح برلشائها في الملاطق السكلية. والسعي لبلاء شراكة مقيقية ومتلافسة بين 

ل قطاع التأمين والقطاع الاتتتتتتتمي الخاصل بميل يتاح للمهمن عليا اختيار الخدمة الاتتتتتتتمية ا ف تتتتتتت

 وبألسب ا سعار.

 : التوسو في إشراك القطاع الخاص في إدارة وبلاء المدارس في الملاطق اللموذجية.قطاع التعليم •

: ت عيل تخايص البوراة المالية والسماح بقياو بوراات متخااةل وإلشاء أكثر من شركة القطاع المالي •

 مقااة للتلافس.
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وتوستتتتتيو دور القطاع  العامة لتلظيو االتاتتتتتاالت وتقلية المعلوماتل: ت عيل دور الهيئة قطاع االتصااااااالت •

 الخاص في تقديو خدمات االتااالت الدولية واالتااالت ا ر ية وخدمات اإللترلت.

: إشتتتتتراك القطاع الخاص في تاتتتتتميو وبلاء الملاطق الستتتتتكلية وطرمها على المواطلين قطاع اإلساااااكا  •

 تل ة.بأسعار التكل ةل عبر أدوات تمويلية مخ

: تخاتتتتتتتيص إدارة الملتتافتتذ البريتتة وإدارة الموالا وختتدمتتات الجمتتارك والتخليص القطاااع اللوجساااااااتي •

 والمختبرات عبر مجموعة من الشركات المساهمة المتلافسة.

 الشراكة بي  القطاعي  العام والخاص  .ب

 تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .ج

 ويع االقتصادي وتوطي  التكنولوجيا.تشجيع االستثمار األجنبي المباشر بما يدعم التن .د

 استدامة المالية العامة .2
 وذلك من خالل التوجهات التالية:

ل يرتكع على ترشتتتتتتتيد اإلل ام المكومي باتجاه تقليص اإلل ام في الدولة تبني برنامج لإلصااااااالي المالي .أ

الجاري وعيادة اإلل ام الرأستتماليل ومعالجة أستتباب الهدر في أبواب الميعالية المختل ة وفق تقارير دورية 

 متخااة. 

وإعادة تستتتتتتتعير الخدمات  العامة الميعالية من إل ام %18لمو  ل والذي يمثلإعادة هيكلة الدعم الحكومي .ب

بهدف المد من هدر استتتهالكهال والتمول من دعو أستتعار الستتلو والخدمات مباشتترة لالدعو العيليم إلى دعو 

لقدي فيما يخص الممروقات والكهرباء والماء والمواد االستتتتتتتتهالكية كلما أمكن ذلكل مو تطبيق برلام  

 توعوي وتم يعي لترشيد االستهالك لدى الجمهور. 

 وتقليل الت اوت في المعايا وا جور بين القطاعين العاو والخاص.  التوظيف بالقطاع الحكوميضبط  .ج
 

 التنمية العمرانية .3
تبنى رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية مع تطوير البنية التحتية، بما يتوافق مع تحديث 

، كون ذلك من القطاعات الحيوية الهامة المؤثرة على جودة حياة األفراد، KMP4المخطط الهيكلي الرابع 
قامة بنى تحتية قادرة على وهو ما يعكسه الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والذي يرمي إلى "إ

 الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار".
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 المدن االقتصادية الجديدة .4
ل بميل تستقطب ا لشطة التجارية التي بناء المد  االقتصادية الجديدة كقاعدة للمركز التجاري للدولة

تشااغيم ميناء مبارا الكبير  اري إقليميل وذلك من خالل ستتتكون مرتكعاً لاللطالم لمو التمول إلى مركع تج

ل وتعويدها بكافة المتطلبات والخدمات المستتتتتتالدة وإنشاااااااء مدينة الحرير والمنافذ والمسااااااتودعات الجمركية

بواستتتتطة القطاع الخاص. ف تتتتالً عن ربط الميلاء والملافذ بشتتتتبكة من الطرم وستتتتكك المديد لتستتتتهيل عبور 

 التجارة الدولية. 

 

 ل ومن بيلها: توفير الشروط المناسبة للتحول إلى مركز مالي إقليمي .5

، والعمل على رفع كفاءة المؤســـســـات المالية عن طريق تعزيز المنافســـة تطوير مؤســســات وأســواق المال .أ
وإفســـــــــــاح المجال للبنوك األجنبية العاملة في الكويت لتقديم خدمات التمويل الشـــــــــــخصـــــــــــي، وفتح فرص 

الخارجية وفق مبدأ التعامل بالمثل. وأيضــــاا تعميق الخدمات المالية لتشــــمل خدمات التنافس في األســــواق 
 الرهن العقاري بعد تعديل القوانين المعيقة.

 

، عبر تفعيل تخصــــيص البورصــــة الحالية، والترخيص زيادة المنافســـة في ســـوق رأل المال المحلي .ب
مية ودعوة شركات الوساطة المالية بإنشاء وإدارة بورصات متخصصة لجذب الشركات الخليجية والعال

اإلقليمية والعالمية لفتح مكاتب لها في الكويت والعمل بالســــوق المحلية وزيادة عدد شــــركات المقاصــــة 
 ، وبالفعل فقد تم ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة.وتشجيع التنافس فيما بينها

 

 2017/2018ثانيا : نتائج تطبيق خطة السنة المالية 
 الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة حسب ارتباطها بمراحل المشروع

 3مشروعات في مرحلة التسليم والتشغيل  •
 8مشروعات أنجزت  •
  84 مشروعات في المرحلة التنفيذية •
    47مشروعات في المرحلة التحضيرية  •
 7مشروعات لم تبدأ  •
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 (1-1جدول )
  31/03/2018حتى  2017/2018الموقف التنفيذي لمشروعات خطة 

 بحسب توزيع االعتمادات المالية واإلنفاق )دينار كويتي( على ركائز الخطة 

 عدد المشروعات ركائز الخطة
االعتماد المالي لسنة 

 نسبة الصرف % منصرفإجمالي ال 2017/2018

 36.3 2,316,128 6,383,440 9 إدارة حكومية فاعلة
 89.1 1,613,647,473 1,810,138,000 23 اقتصاد متنوع مستدام

 61.5 313,616,812 510,242,049 28 بنية تحتية متطورة
 62.9 124,667,703 198,249,000 13 بيئة معيشية مستدامة

 56.8 98,006,701 172,522,015 21 الجودةرعاية صحية عالية 
 95.0 233,934,365 246,188,035 42 رأس مال بشري إبداعي

 72.3 3,248,654 4,494,844 13 مكانة دولية متميزة
 81.0 2,389,437,836 2,948,217,383 149 اإلجمــالي

 2017/2018المصدر النظام اآللي لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية   
 31/03/2018الموقف التنفيذي للمتطلبات التشريعية بنهاية  

     14قوانين صدرت  •
 13متطلبات تشريعية لدى مجلس األمة  •
 3متطلبات تشريعية لدى مجلس الوزراء  •
 4متطلبات تشريعية لدى الفتوى والتشريع  •
 19 تشريعية لدى الجهاتمتطلبات  •

 

 2017/2018السنة المالية  القوانين التي تم إقرارها بنهاية
 .في شأن حقوق الطفل 2015لسنة  21القانون رقم  .1
 .بشأن االحداث 2015لسنة  111القانون رقم  .2
 .في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 8/2010تعديل القانون رقم  .3
 .تعديل قانون المرافعات المدنية والتجاريةبشأن  2015لسنة  26القانون رقم  .4
 .مشروع قانون الوكاالت التجارية .5
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 .في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2015لسنة  63القانون رقم  .6
 .في شأن التخطيط التنموي  7/2016قانون رقم  .7
 .1996/ 28 رقم  دويةاأل وتداول الصيدلة مهنة تنظيم قانون  تعديل .8
 .قوة الشرطة نظام شأن في 1968 / 23 رقم نون القا حكامأ بعض تعديل .9

 .المجاورة والحقوق  المؤلف حقوق  قانون  مشروع .10
 .الكويت بلدية شأن في 2005 لسنة 5 رقم القانون  تعديل .11
 .العامة المناقصات قانون  مشروع .12
 .مشروع قانون رياضي موحد .13

 

  2018/9201 السنة المالية ا : نتائج تطبيق خطةلثثا
 التنفيذي لمشروعات الخطة حسب ارتباطها بمراحل المشروعالموقف 

  81 شروعات في المرحلة التنفيذيةم •
    45مشروعات في المرحلة التحضيرية  •
 6مشروعات لم تبدأ  •

 
 (2-1جدول )

  31/12/2018 حتى 2018/2019 خطة لمشروعات التنفيذي الموقف
 الخطة ركائز كويتي( على)دينار  واإلنفاق المالية االعتمادات توزيع بحسب

 

االعتماد المالي لسنة  عدد المشروعات ركائز الخطة
2018/2019  نسبة الصرف % إجمالي المنصرف 

 14.2 1,360,155 9,599,070 16 إدارة حكومية فاعلة
 55.4 1,095,293,715 1,977,998,800 24 اقتصاد متنوع مستدام

 44.1 288,382,775 654,492,450 22 بنية تحتية متطورة
 17.9 114,469,283 638,790,122 15 بيئة معيشية مستدامة
رعاية صحية عالية 

 26.5 72,639,807 273,755,316 19 الجودة

 62.6 154,259,555 246,244,700 27 رأل مال بشري إبداعي



 Page 34 2019/2020بيان وزير المالية 
 

االعتماد المالي لسنة  عدد المشروعات ركائز الخطة
2018/2019  نسبة الصرف % إجمالي المنصرف 

 31.4 1,312,521 4,184,980 9 مكانة دولية متميزة
 45.4 1,727,717,811 3,805,065,438 132 اإلجمــالي

 

  2018/2019المصدر النظام اآللي لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية 
  

 31/12/2018الموقف التنفيذي للمتطلبات التشريعية بنهاية  

     16قوانين صدرت  •
 15 متطلبات تشريعية لدى مجلس األمة  •
 2متطلبات تشريعية لدى مجلس الوزراء  •
 3متطلبات تشريعية لدى الفتوى والتشريع  •
 16متطلبات تشريعية لدى الجهات  •

 31/12/2018 حتىالقوانين التي تم إقرارها 
 .في شأن حقوق الطفل 2015لسنة  21قانون رقم  .1
 . 111/2015بتعديل بعض أحكام قانون األحداث رقم  2017لسنة  1قانون رقم  .2
في شــــــأن حقوق األشــــــخاص  8/2010بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2016لســــــنة  5قانون رقم  .3

 .ذوي اإلعاقة
 .بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 2015لسنة  26قانون رقم  .4
 .بتنظيم الوكاالت التجارية 2016لسنة  13قانون رقم  .5
 .م تقنية المعلوماتفي شأن مكافحة جرائ 2015لسنة  63قانون رقم  .6
 .في شأن التخطيط التنموي  7/2016قانون رقم  .7
رقم  األدوية وتداول الصـــــــيدلة مهنة تنظيم بتعديل بعض أحكام قانون  2016لســـــــنة  30قانون رقم  .8

28/ 1996. 
 قوة الشرطة نظام شأن في 1968/23 رقم القانون  حكامأ بعض بتعديل 2016لسنة  31قانون رقم  .9

 .المجاورة والحقوق  المؤلف حقوق  في شأن 2016لسنة  22قانون رقم  .10
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 بلدية شــــــــأن في 2005لســــــــنة  5بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2016 لســــــــنة 33 رقم قانون  .11
 .الكويت

 .العامة المناقصات بشأن 2016لسنة  49قانون رقم  .12
 .في شأن الرياضة 2018لسنة  87قانون رقم  .13
 .التجاري في شأن السجل  2018لسنة  18قانون رقم  .14
 .مشروع قانون تعديل بعض أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات االجتماعية .15

 

 رابعا : التحديات التي واجهت الخطة
على ضرورة أن يراعى عند اعتماد الميزانية العامة للدولة أو عند تعديل  2016لسنة  7أكد القانون 

الخطة السنوية، ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية واألمانة االعتمادات الواردة فيها االلتزام بمكونات 
وقد تم عقد لقاءات بين األطراف المعنية إلدراج بعض  العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية،

  .الخطة المشروعات الواردة في
 

لتحديات المالية االمعوقات أو وأما فيما يتعلق بتحديات تنفيذ برامج ومشاريع الخطة، فقد بلغت جملة 
% 18بنسبة أي  مالياا تحّدياا  106التي واجهت تنفيذ الجهات المشاركة في إنجاز مشاريع خطة التنمية 

، وذلك بنهاية %56.6 تهنسبمنها فقط أي ما تحدياا  60تم التغلب على و التحديات، هذه من إجمالي 
لمتابعة الخطة السنوية حسب نتائج النظام اآللي  2018/2019الربع الثالث من السنة المالية 

2018/2019. 
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 الفصل الثاني
 التطورات االقتصادية الدولية

 . اتجاهات النمو االقتصادي2-1
% وفق ما أورده صندوق النقد الدولي 3.7نحو  2018نمو االقتصاد العالمي في العام بلغ معدل 

( % 0.1، ويقل هذا التقدير بمقدار )2019في تقريره بشأن آفاق االقتصاد العالمي المنشور في يناير 
مي %. وقد خّفض التقرير تقديرات الصندوق لمعدل النمو لعا3.8والبالغ  2017عن النمو المسجل لعام 

لى أن معدالت النمو الفعلية المتاحة إ% على التوالي. وتجدر االشارة 3.6% و3.5لى إ 2020و 2019
، لمختلف أقاليم العالم، كانت متفاوتة بين معدل نمو أعلى في دول آسيا الصاعدة والنامية 2018للعام 

وكان توزيع معدالت النمو الفعلية (. %1.1%(، ومعدل نمو أدنى لدول أمريكا الالتينية والكاريبي )4.6)
حيث كان أعلى معدل للنمو في دول  2018مع توزيعها لسنة  ، لمختلف أقاليم العالم، متوافقاا 2017لسنة 

 (.%1.3(، وأقل معدل للنمو في دول أمريكا الالتينية والكاريبي )%4.8آسيا الصاعدة والنامية )
 

جارية حمائية قادتها الواليات المتحدة األمريكية، أكبر ، سياسة توقد شهد االقتصاد العالمي، مؤخراا 
( ضد 2018تريليون دوالرعام  20جمالي )بما يفوق الـ اقتصاد عالمي وفق تقديرات الناتج المحلي اإل

تريليون دوالر  12جمالي يفوق الـ إاقتصاد بالعالم )بناتج محلي  أكبرالصين بشكل رئيسي، وهي ثاني 
لى جانبها.  وذلك في محاولة لتصحيح العجز الكبير في ميزان الحساب إرى أخ (، ودوالا 2018عام 

في تفاقمه. ومن شأن استمرار هذه التوجهات  أساسياا  التجاري للواليات المتحدة، والذي تلعب الصين دوراا 
تهدف سيما تطور وتوسع االتفاقيات متعددة األطراف التي  الحمائية إضعاف العالقات التجارية الدولية، ال

على دور منظمة التجارة العالمية، التي تهدف  لى التأثير سلباا إإلى تحرير التجارة مستقبالا، باإلضافة 
لى الحّد من القيود التجارية، والعمل على تخفيف القيود الجمركية، وغير الجمركية. وما زال إاتفاقياتها 

نوات التواصل بين الواليات المتحدة من خالل ق البحث عن مخرج من هذه المواجهة التجارية مستمراا 
 والصين. 
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ويشهد االقتصاد العالمي العديد من التطورات التي من شأنها زيادة مصادر عدم التأكد. فالسياسة 
للحد من  النقدية للواليات المتحدة والتي اتجهت في السنوات القليلة الماضية نحو زيادة سعر الفائدة )

لى هوة ما بين البيت األبيض ومجلس االحتياطي الفيدرالي إ(، أفضت  خماحتماالت ارتفاع معدالت التض
لى مزيد من االرتفاع في سعر الفائدة. وكان إبشأن تقدير درجة تعافي االقتصاد األمريكي ومدى الحاجة 

زيادات في سعر الفائدة بعد أن أستشعر أن االقتصاد األمريكي  9مجلس االحتياطي الفيدرالي قد أقدم على 
 . 2018، وكان آخر هذه الزيادات في ديسمبر 2008قد تعافى من تداعيات األزمة المالية لعام 

 

 2019من مارس  نتهج سياسة مغايرة هذا العام، حيث قرر بدءا االحتياطي الفيدرالي ا ال أن مجلسإ
 تباطؤ من التحذير مع الزيادات، من المتعلقة بمزيد التوقعات عند مستواها السابق ونبذ الفائدة أسعار تثبيت
 االحتياطي رفع مجلس توقع في سياسته، رئيسي تحول وفي .المتحدة الواليات وتيرة نمو اقتصاد في متوقع

 معدل التضخم درء إلى الحاجة يتوقع يعد ولم ،2021لى العام إ وصوالا  فقط واحدة مرة االئتمان تكاليف
 نحو من الخزانة سندات من لحيازاته الشهري  كما قرر التمهل في وتيرة الخفض .متشددة نقدية سياسة عبر
 .2019 مايو من إعتباراا  دوالر مليار 15 إلى دوالر مليار 30

 

تلقي تطورات مسألة انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي بظاللها على من جانب آخر، 
 بعدما الطرفين محدودة، أمام الخيارات بعد أن أضحت مستقبل اقتصاديات القارة األوروبية، خصوصاا 

بشأن  تريزا ماي /ليه رئيسة الوزراء السيدةالذي توصلت إ االتفاق وللمرة الرابعة البريطاني البرلمان رفض
مصدر  اتفاق تحاد دونمامن اإل األوروبي، وباتت احتماالت الخروج تحاداإل من لبالدها المنظم الخروج

على  قلق متزايد لما قد يتبعها من تداعيات سلبية على االقتصادين البريطاني واألوروبي، وخصوصاا 
بية في دفع التدفقات المالية العالمية و ر و همية الدور الذي تلعبه البنوك األلى أ إاالستقرار المالي وذلك بالنظر 

نفاق االستهالكي اإل وانخفاض السيارات إنتاج البريطاني وتراجع العقارات قطاع ضعف عبر الحدود. ويشير
 األوروبي، تحاداإل من بريطانيا بشأن خروج االرتباك أثر حالة وسوق العمل إلى وانكماش وتيرة االستثمار

 .البريطاني االقتصاد ركود شامل في في بدورها تسببت والتي
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لى مصادر عدم التأكد، التقلبات الشديدة التي شهدتها األسواق المالية العالمية خالل العام إويضاف 
، وحساسية المستثمرين تجاه التوترات الناتجة عن القلق بشأن السياسات التجارية للواليات المتحدة 2018

في مواجهة الصين(، وارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية، وتطورات أسعار النفط واإلنتاج  )خصوصاا 
النفطي، وارتفاع مستويات الديون السيادية. وفي ظل هذه التطورات السلبية، التي يكتنفها الغموض، قد 

إعادة  لىإيترتب على أية تطورات مفاجئة أو غير متوقعة حدوث عمليات تصحيح حادة في األسواق، و 
توزيع غير منظم لرؤوس األموال. كما قد يترتب على ارتفاع سعر صرف الدوالر تفاقم في ضعف وتردي 
حالة عدد من االقتصادات المحلية، ومن ثم تدهور أوضاعها المالية، وزيادة تعرضها لضغوط الديون. 

د من البلدان، وبالتالي خلق خاصة وأن ذلك يترافق مع زيادة عجز موازين الحسابات التجارية والجارية لعد
  ضافية لصالح زيادة حجم المديونية الخارجية.إضغوط 

 

، يواجه تحقيق معدل نمو مناسب وعلى مستوى البلدان النامية، وبشكل خاص البلدان األقل نمواا 
يتمثل في أهمية ترافق هذا النمو مع تحسن ملموس في توزيع الدخل، بهدف المساهمة في تضييق  تحدياا 

. 2030فجوة التفاوت في الدخول، وذلك بغية االقتراب من تحقيق هدف القضاء على الفقر بحلول العام 
%، 10بة الـ لى تحقيق معدل نمو يتجاوز نسإفريقية من أجل ذلك وعلى سبيل المثال، تحتاج القارة األ

  وهذا معدل لم يتحقق على مدى الخمسين سنة الماضية.
 

كما أن النمو العالمي عرضة لمخاطر وتداعيات أخرى بسبب التقلبات المناخية الحادة المتزايدة، 
سواء على مستوى البلدان المتقدمة أو النامية، رغم تحمل المجموعة األخيرة من البلدان النصيب األكبر 

مر لكوارث الطبيعية سواء على صعيد خسائرها من الموارد البشرية أو البنية األساسية. األمن تكاليف ا
الذي شّكل، ويشّكل، المزيد من الضغوط على النمو في هذه البلدان، وما يترتب على ذلك من الحاجة 

 لى استدامة القروض والمساعدات األجنبية. إ
 

لمتوقع أن يشهد معدل نمو البلدان المتقدمة ارتفاعاا ( أدناه، من ا1-2وكما يتبين من الشكل رقم )
% في عام 2.5% مع توّقع وصول هذا المعدل إلى 2.3ليصل إلى  2017بسيطاا، وفق تقديرات عام 

. ويتمثل المحرك الرئيسي وراء هذه التقلبات الطفيفة في نمو 2019% في عام 2.2، وإلى 2018
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االستثمار، واستمرار تعرض أسعار السلع للضغوط  االستهالك الخاص، مع استمرار ضعف معدالت
عن المخاطر المترتبة عن عدم وضوح المسار المستقبلي القتصاد الواليات المتحدة،  التنازلية، فضالا 

 والتداعيات المرتقبة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. 
  (1-2) شكل

 2020 لعام والمتوقعة ،2019 لعام والمقّدرة ،2018 لعام النمو معدالت
 %( سنوي  تغير)للمناطق والمجموعات االقتصادية الدولية 

 
  IMF, 2019المصدر:          

 . اتجاهات التضخم:2-2
 مع مقارنةا %، 2، على مستوى البلدان المتقدمة مستوى 2018حقق معدل التضخم، المقّدر لعام 

لى لمالية العالمية، حيث كان قد وصل إزمة ا بأن هذا المعدل هو األقل منذ األ، علماا 2017% لعام 1.7
لى حوالي إن يصل معدل التضخم في مجموعة هذه البلدان أ. ويتوقع 2008% في عام 6.8حوالي 

قليم الدول في طور التحول إ، على التوالي. أما على مستوى 2020و 2019% في العامين 2.1% و2.2
%، 4بنحو  2018با، ودول الكومنولث المستقلة( فقد تم تقدير معدل التضخم لعام و ور أجنوب شرق  )في

بأن معدالت التضخم  %، على التوالي. علماا 4.3% و4.9بنحو  2020و 2019والتضخم المتوقع لعامي 
في بلدان التحول ضمن دول الكومنولث  أكبر، وتلك المتوقعة للعامين القادمين هي 2018المقدرة لعام 

با. أما في حالة البلدان النامية، فقد وصل معدل و ور أمن تلك البلدان التي تضمها مجموعة جنوب شرق 
%. 4.4لى إ 2020%، ولعام 5.1لى إ 2019%، والمتوقع لعام 5.2لى إ 2018لعام  التضخم المقّدر

% 12.1، و2018% لعام 13.4معدالت للتضخم ) أكبروتشهد بلدان شرق أفريقيا، ضمن البلدان النامية، 
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( معدل التضخم المقّدر لعام 2-2(.  ويوضح الشكل البياني التالي )2010% لعام 10.2و 2019لعام 
 . 2020، و2019المتوقع لعامي ، و 2018

 (2-2الشكل: )
  ،2020و 2019 لالعوام والمتوقعة ،2018 لعام المقّدرة التضخم معدالت

 )%( النسبي التغير والبلدان النامية التحول، مرحلة والبلدان في المتقدمة، البدان القاليم
 

 

 UN, 2019المصدر:               
 . معدالت البطـالة:2-3

(، %5، على المستوى العالمي، بنحو )2018منظمة العمل الدولية معدل البطالة لعام قدرت 
قاليم . ويتفاوت معدل البطالة بين األ2020و 2019% خالل العامين 4.9وتوقعت أن يكون هذا المعدل 

لى وجود أكبر معدل للبطالة، إ%. وتشير التقديرات 7.3% و3.7الدولية المختلفة حيث يتراوح فيها ما بين 
هم أ ال أن هدف التصدي للبطالة وخفض معدالتها يظل من إفي المتوسط، في مجموعة البلدان العربية. 

هداف االقتصادية واالجتماعية في مختلف بلدان العالم. وقدرت منظمة العمل الدولية البطالة على األ
جمالية إمليون عاطل عن العمل من قوة عمل  173لى نحو إبعدد يصل  2018مستوى العالم في العام 

لى أن غالبية العاملين في البلدان النامية إمليون عامل. ويجدر أن نشير في هذا السياق  3478تبلغ نحو 
يندرجون ضمن العمل "غير الرسمي"، أو ضمن شكل آخر من أشكال العمل المعّرض لخطر البطالة. كما 

 ،ذا حرصت أهداف التنمية المستدامةمتع بأمان أو حماية اجتماعية. لمن نصف سكان العالم ال يت أكثرأن 
على استهداف توفير فرص العمل الالئقة، وتقليل العمل غير الرسمي، وتضييق  2030لألمم المتحدة لعام 

( 3-2الفوارق في سوق العمل، خاصة على أساس النوع االجتماعي )الذكور واالناث(. ويوضح الشكل )
 ، للعالم، واألقاليم االقتصادية.  2020، و2019عوام ، والمتوقعة لأل2018عوام ت البطالة لألتقديرات معدال
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  (3-2شكل: )
 2020و 2019 لعامي والمتوقعة ،2018 لعام المقدرة البطالة معدالت

 
  ILO, 2019 المصدر:     

 

 . تطورات أسواق النفط 2-4
ما زالت فرص تهدئة ومعالجة آثار الحرب التجارية المفتوحة بين الواليات المتحدة والصين، أكبر 
اقتصادين في العالم، قائمة عبر المباحثات التجارية المستمرة بين الطرفين بشأن التبادل التجاري بينهما. 

التصريحات الرسمية  ن بعضأال إن يجابية حتى اآلإلى نتيجة إورغم أن المباحثات لم تتوصل بعد 
 سواق العالمية.الصادرة عن الطرفين تبعث على التفاؤل المصحوب بالحذر في األ

 

بسبب وجود  2019ظهوت بوادر لتباطؤ وتيرة النمو االقتصادي العالمي خالل العام الحالي 
متحدة والصين، ليها أعاله بين الواليات الإمخاوف اقتصادية وتجارية عالية بسبب الحرب التجارية المشار 

من مستواه  %3.2لى إ  2019حيث من المتوقع أن ينكمش معدل النمو االقتصادي العالمي في عام
 وصوالا  تحسناا   2020%، في حين يتوقع أن يسجل النمو في عام 3.6والبالغ  2018المسجل في عام 

 %.3.6لى مستوى إ
بناء على ذلك أقدمت أغلب الهيئات المعنية بشـــؤون الطاقة، مثل منظمة الدول المصـــدرة للبترول 

أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، وادارة معلومات الطاقة األمريكية، والشــــــــركات االســــــــتشــــــــارية العالمية،  –
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 يقارب لى مســتوى نمو ســنوي إ  2019أقدمت على خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط خالل عام
مليون   1.6لى مســـــــــــــــتوى إالعام   2020، في حين توقعت ارتفاع الطلب فيمليون برميل يومياا  1.3

 .برميل يومياا 
 

من قبل  2020من سنة  سيبدأ تطبيق معايير متشددة على نوع الوقود المستخدم في السفن اعتباراا 
رباح المصافي أمن أهمها التغير في هوامش  ةالمنظمة البحرية العالمية، وستترتب على ذلك آثار عد

 المتوسطة والثقيلة. النفطية وزيادة الطلب على النفوط ذات نسبة الكبريت المنخفضة خصوصاا 
 

 أمريكياا  دوالراا  85 ما بين ، كانت أسعار النفط شديدة التقلب حيث تأرجحت2018على مدار العام 
 دوالراا وهو المستوى الذي سجلته مع نهاية العام. 50للبرميل و

 

لقد أدى التعافي السريع لصناعة الزيت الصخري في الواليات المتحدة إلى زيادة االنتاج األمريكي 
من العودة  لمستقلينمليون برميل في اليوم، على الرغم من عدم قدرة المنتجين ا 1.1من النفط الخام بنحو 

 إلى تحقيق أرباح مجزية. 
 

أوبك عن سياسة ضبط  -بعد نفاد فائض المخزون النفطي، تخلت منظمة البلدان المصدرة للنفط 
سقف االنتاج وتمكنت من تعويض االنخفاض في االمدادات القادمة من فنزويال وإيران، وسجل انتاج 

مليون برميل يومي  11.5السعودية أرقاما قياسية حيث بلغ انتاجهما الواليات المتحدة والمملكة العربية 
 .مليون برميل يومي تباعاا  11و

 

، قررت أوبك وحلفائها من المنتجين من خارجها )أوبك +( وأهمهم روسيا 2018في ديسمبر 
لى سياسة خفض االنتاج من أجل الحيلولة دون مزيد من الضغط على األسعار بسبب إاالتحادية العودة 

ناير من ي بدءا  مليون برميل يومياا  1.2زيادة المعروض، حيث تم االتفاق على خفض االمدادات بمقدار 
مع المعطيات المستجدة، على  ولمدة ستة أشهر " للمحافظة على توازن السوق النفطية تماشياا  2019

 التخاذ القرار المناسب ". 2019أن تتم مراجعة أوضاع السوق في شهر يونيو 



 Page 44 2019/2020بيان وزير المالية 
 

 

ديسمبر  7حصص اإلنتاج المتفق عليها في قرار منظمة أوبك في ( 1-2)ويبين الجدول التالي 
 األعضاء في المنظمة والمنتجون من خارجها. للدول 2018

 

 (1-2جدول )
 حصص انتاج دول أوبك وحلفائها من خارجها وفق اتفاق أوبك + 

 )مليون برميل/ يوم( 2018ديسمبر  7في 
 

 ( 2019من يناير الى يونيو  اإلنتاج )حصة  دول منظمة أوبك
 1,025 الجزائر
 1,481 انغوال

 508 االكوادور
 181 الغابون 
 مستثناة من نظام الحصص ايران *
 4,512 العراق
 2,724 الكويت
 مستثناة من نظام الحصص ليبيا *
 1,685 نيجيريا

 315 جمهورية الكونغو**
 123 غينيا االستوائية

 10,311 المملكة العربية السعوديه
 3,072 االمارات العربية المتحدة

 الحصصمستثناة من نظام  فنزوال *
 حصة االنتاج دول خارج منظمة أوبك

 2019من يناير الى يونيو  
 11,191 االتحاد الروسي

 1,977 المكسيك
 1,855 كازخستان

 970 سلطنة عمان
 776 أذربيجان

 لألوضاع االستثنائية التي تمر بها تلك البلدان. * تم استثناء ايران وليبيا وفنزوال من االتفاق نظرا  
 .2018لى منظمة أوبك في شهر يونيو عام إ** انضمت 
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مدادات حدوث زيادة جديدة في المخزونات النفطية، لقد ترتب على انخفاض األسعار وفائض اإل
عوامل أخرى قد أسهمت في لى عودة التوقعات المتفائلة بزيادة الطلب وانتعاش األسعار. وكانت إمما أدى 

 الضغط على األسعار من أهمها تصاعد وتيرة المواجهة التجارية بين الواليات المتحدة والصين.
 

مدادات من أهمها قرار االدارة لى دعم األسعار، على الرغم من زيادة اإلإضافية إأدت تطورات 
عفاء ثمانية من إ ك بتقديم تنازالت عبر عادة فرض عقوبات شديدة ضد إيران، ثم قيامها بعد ذلإاألمريكية ب

% من ذلك النفط(. واستمرت 75لى نحو إالمستوردين الرئيسيين للنفط اإليراني )تصل كمية مستورداتهم 
نها لن تقوم بتجديد هذه أ . وكانت االدارة األمريكية قد أعلنت مسبقاا 2019مايو  6تلك االعفاءات حتى 

يران بشكل إستثناءات بتقليل وارداتها من الدول الحاصلة على هذه اإلوعليه قامت بعض ، ستثناءاتإاال
 عفاءات.ملموس حتى قبل موعد انتهاء اإل

 

)أي الربع األول من  2018/2019سجلت تداوالت النفط في الربع األخير من السنة المالية 
لمزيج خام  %27)، حيث ارتفع سعر الخام بنسب قياسية 2009( أفضل أداء ربع سنوي منذ العام 2019
لى نحو إووصل سعر مزيج خام برنت، خام القياس الدولي  .% لخام غرب تكساس الوسيط(32برنت و
-66للبرميل مع نهاية شهر مارس، بعد أن ظل يتداول ضمن نطاق محدود تراوح ما بين  دوالراا  68.4

لى إغرب تكساس الوسيط،  للبرميل طوال ذلك الشهر مارس، كما ارتفع نظيره األميركي، نفط دوالراا  68
 .2018للبرميل للمرة األولى منذ نوفمبر  دوالراا  60

 

في نهاية الربع األول. ففي الوقت الذي حقق فيه  في الواليات المتحدة، كانت البيانات أقل تفاؤالا 
في األسبوع المنتهي في  مليون برميل يومياا  12.1إنتاج الخام األميركي مستويات غير مسبوقة بلغت 

 69مارس، انخفض عدد منصات حفر النفط على مدى ستة أسابيع متتالية بوتيرة تراكمية بلغت  22
منصة  816لى إليصل بذلك عدد منصات حفر النفط  2019% في العام 7.8منصة حفر أو بنسبة 

 .لشركة بيكر هيوز وفقاا 
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، بلغ معدل امتثال الدول األعضاء بمنظمة أوبك )باستثناء إيران وفنزويال وليبيا( 2019في فبراير 
%. وشهد معدل التزام دول مجلس التعاون الخليجي 106من يناير  نتاج الذي تم تفعيله بدءا بخفض اإل

كما تحسنت في الوقت ذاته، معدالت  .رة للنفط، بهذا االتفاق زيادة ملموسة للشهر الثاني على التواليالمصد
% في يناير، كما أكدت روسيا استعدادها لرفع 25% في فبراير مقابل 52ك إلى بال الدول من خارج أو ثمتإ

 % في وقت قريب.100معدل االمتثال إلى 
 

ن األسعار إعلى ضبط مستويات اإلنتاج، ف+ وحافظت مجموعة منتجي أوبكإذا استمر نمو الطلب، 
في ظل سيناريو انقطاع إمدادات مستمر إذا من  للبرميل، خصوصاا  دوالراا  80قد تتحسن وقد تتجاوز الـ 

مدادات. ودلت األسعار التي تحققت في جانب فنزويال وإيران والتزام مجموعة أوبك + بفعالية بخفض اإل
على مدى ارتفاع مستويات التفاؤل في السوق، حيث أقبل مديرو صناديق التحوط  2019نهاية مارس 

 .2018ر النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر على تعزيز رهاناتهم على ارتفاع أسعا
 

ن األسعار يمكن أن تنخفض إلى نطاق إيو تباطؤ نمو االقتصاد العالمي فذا تحقق سينار إولكن 
 إذا اختارت أوبك عدم التدخل في السوق من جديد. للبرميل، خصوصاا  دوالراا  50الـ

  

دى الشركات تجاه قرارات االستثمار. وال ن التقلب المستمر في األسعار يبعث المخاوف والقلق لإ
توجد لدى أوبك طاقة فائضة تمكنها من تعويض كل الفاقد في حالة التدهور أو التوقف الكلي لإلنتاج في 

 فنزويال وليبيا وانقطاع صادرات النفط االيراني بفعل العقوبات االمريكية على ايران. 
 

 2020و 2019أن المعدل المتوقع لإلنتاج العالمي للنفط لسنة  إلىأدناه  (2-2) يشير الجدول
ولكن الجدير بالذكر أن  ،على التوالي ألف برميل يومياا  600و 100سيكون أكبر من الطلب بمقدار 

مستوى العرض والطلب سوف يتأثر بشكل مباشر بأي قرار يتخذ من جانب منظمة أوبك وبعض الدول 
, كذلك سوف يتأثر مستوى العرض 2019نتاج خالل اجتماعهم في يونيو من خارج المنظمة فيما يخص اإل

 من إيران وفنزويال. بقرارات الواليات المتحدة األمريكية بشأن الحظر المفروض على كلٍ 
 

 



 Page 47 2019/2020بيان وزير المالية 
 

 (2-2جدول )
 2020 - 2019الموازنات العالمية للعرض والطلب 

 2020 2019 )مليون برميل باليوم(
 103.3 101.3 الطلب العالمي للنفط
 103.9 101.4 اإلنتاج العالمي للنفط

 0.6 0.1 الفروقات
 

على ما تقدم من توقعات النمو االقتصادي ومستويات العرض والطلب العالمية على النفط  بناءا 
من النفوط القياسية العالمية  الخام، يوضح الجدول الالحق أدناه األسعار المتوقعة لبرميل النفط الخام لكلٍ 

 .2020و 2019)نفوط االشارة( وذلك خالل الفترة 
 

شارة العالمية، من المرجح أن يسجل سعر برميل النفط ه لنفوط اإلوعلى أثر التوقعات المبينة أعال
وفق تقديرات مؤسسة البترول الكويتية مستويات أسعار  2020و 2019الخام الكويتي خالل العامين 

ليه هذه األسعار إالمشار  (3-2)على التوالي، ويتضمن الجدول  دوالراا  66و 67تتراوح متوسطاتها ما بين 
 التقديرية.
 

 (3-2جدول )
 2020و 2019في  األسعار المتوقعة لبرميل نفوط االشارة والنفط الكويتي

 2020 2019 )دوالر/للبرميل(
 WTI 61.5 66.2) ) غرب تكسال المتوسط

 69.3 71.1 (Brentبرنت )
 Dubai 67.8 66.7 دبي

 66.0 67.0 النفط الكويتي
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 الفصل الثالث

 االقتصادية االقليميةالتطورات 
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 الفصل الثالث
  التطورات االقتصادية االقليمية

 
 . مجلس التعاون لدول الخليج العربية3-1

 : التطورات االقتصاديةأوال  
رغم وجود العديد من العوامل والخصــــــــــائص االقتصــــــــــادية المشــــــــــتركة التي تجمع بين مختلف دول 

ن أاّل إمجلس التعاون، خاصـــــــــة في مجال االعتماد )المتفاوت( على مورد واحد طبيعي قابل للنضـــــــــوب، 
هناك، بنفس الوقت، العديد من أوجه التفاوت والخصــــــــائص غير المشــــــــتركة. وبشــــــــكل خاص درجة تنوع 

ة النشــاط االقتصــادي، ومقدار العجز الداخلي )عجز الموازنة(، والعجز الخارجي )الحســاب الجاري(، قاعد
 على سبيل المثال، ال الحصر.  

 

ن أســــــــــعار النفط، عام  ، دول المجلس من تحقيق تطور، نســــــــــبي في مجال 2018وقد مّكن تحســــــــــّ
ي فائض الحســــــاب الجاري ســــــينخفض جمالإالتوازن الداخلي، والخارجي. إاّل أنه، حســــــب التوقعات، فإن 

بفعل انخفاض كل من ســـــــــــــــعر  2019( مليار دوالر عام 86إلى ) 2018( مليار دوالر عام 153من )
النفط والكمّية المصـــــــــــــدرة.  باإلضـــــــــــــافة إلى توقع اتســـــــــــــاع عجز الموازنة، اإلجمالي لدول المجلس، من 

.  وكــذلــك 2020و 2019عــام ( %4إلى حوالي ) 2018( من النــاتج المحلي اإلجمــالي عــام 1.4%)
في ظــل اســـــــــــــــتمرار دول المجلس بــاالعتمــاد على  2020( من النــاتج عــام %45ارتفــاع الــّدين العــام )

 االقتراض محلياا ودولياا لتمويل العجز. 
 

( تريليون 2.8صل إجمالي قيمة األصول األجنبية العامة لدول المجلس إلى حوالي )يكما يتوقع أن 
بأن حوالي نصـــــــــــــــف هذه  من الناتج المحلي اإلجمالي لدول المجلس(. علماا  %165) 2020دوالر عام 

األصــــول تدار من قبل الصــــناديق الســــيادية في أســــواق الدخل الثابت )الســــندات( واألســــهم.  أما النصــــف 
 الثاني فعلى شكل احتياطيات رسمية، واستثمارات في أصول سائلة. 
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برســملة قوية وســيولة مالئمة. ورغم التنامي المتوقع وال زال النظام المصــرفي بدول المجلس، يتمتع 
لطلب القطاع الخاص على االئتمان، إاّل أن االحتمال المتوقع الرتفاع أســـــــــــــعار الفائدة قد يزيد من حدة 

 الشروط المالية على نمو االئتمان، والنشاط غير النفطي. 
 

ي( في حالة المملكة العربية لى اســـــــــتمرار قوة التوازن الخارجي )الحســـــــــاب الجار إشـــــــــارة وتجدر اإل
اســـــــــــتمرار تفوق التدفقات الرأســـــــــــمالية للمقيمين باتجاه  وكذلكالســـــــــــعودية، واإلمارات، والكويت، وقطر، 

لى الداخل. أما في حالة مملكة البحرين فيمكنها التكّيف إالخارج، على التدفقات المناظرة لغير المقيمين 
مان تبقى بحاجة  المزيد من  إلىمع الضـــــــــــــــغوط المالية، في ظل الدعم الخليجي. إاّل أن ســـــــــــــــلطنة ع 

 االستقرار والتكّيف، في ظل ازدواجية عجز الموازنة مع عجز الحساب الجاري، وتنامي المديونية. 
 

، في 2018ورغم أن دول المجلس تعتبر في وضــع أفضــل من مجموعة البلدان الناشــئة، في عام 
مجال أداء األسواق المالية، إاّل أن نتائج األداء تتباين من بلد خليجي آلخر. حيث يعتبر األداء في حالة 

ودية عائداا دبي األضـــــــعف بفعل ركود الســـــــوق العقاري.  في حين حققت أبوظبي والمملكة العربية الســـــــع
، رغم أن مؤشر األسهم السعودي قد ال يكون حقق أقصى عائد متوقع في ظل تأهيل 2018موجباا عام 

، والذي يشــير إلى الرقم القياســي لقياس أداء أســواق (MSCI)الســوق الســعودي لمؤشــر األســواق الناشــئة 
سعار النفط، جذب المزيد ، حتى في ظل انخفاض أ2019األسهم في البلدان الناشئة.  ويتوقع، في عام 

 من التدفقات األجنبية ألسواق المال الخليجية. 
 

الذي  2017مقارنة مع عام  2018أما أســــــــواق الســــــــندات، في بلدان المجلس، فبقيت مرتفعة عام 
شــــهد بعض التراخي. وهناك احتمال بانتعاش أســــواق الســــندات مع تحســــن أســــعار النفط في العام الجاري 

، فإن بعض بلدان المجلس 2021ندات المصــّدرة القديمة بإطفاء قيمتها، خالل عام . ومع بدء الســ2019
لديها مجال محدود لضبط موازناتها العامة.  وفي ظل موجة البيع الواسعة، في األسواق الناشئة، في عام 

، تمكنت ارتفاعات أســـــعار النفط، وربط العمالت بالدوالر األمريكي، من تعويض بعض الضـــــغوط 2018
مســـتوى أســـواق الســـندات  إلىعدد من بلدان المجلس.  وقد تســـاهم ترقية خمســـة أســـواق مالية خليجية  في

 أسواق دول المجلس.  إلىمليار دوالر في صورة تدفقات داخلة  30الناشئة، في جذب نحو 
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ة لتعزيز/أو اســـــــــــــــتمرار إورغم أهميــة الجهود المبــذولــة، في دول المجلس،  اّل أن هنــاك حــاجــة ملحــّ
حات الجذرية بمعناها االقتصادي الواسع، وتحسين بيئة األعمال، ومستوى التنافسية، وتعزيز دور اإلصال

 القطاع الخاص، لخدمة هدف النمو المستدام، وذلك في ظل بيئة من الشفافية والمساءلة. 
 

، بأن 2018أما على مســــــتوى أداء المؤشــــــرات االقتصــــــادية لكل دولة خليجية فيالحظ، خالل عام 
في (، وأعلى نمو للناتج غير النفطي كان %2.9على نمو اقتصــــادي حقيقي قد تحقق في دولة االمارات )أ 

(، وســــــــــــــجلت أقل معدالت للتضــــــــــــــخم في قطر %1.8قل كان في الســــــــــــــعودية )(، بينما األ%4.8قطر )
ـ(، وسجل أعلى رصيد عجز في الميزاني%0.9( ثم الكويت )0.6%) ـ ـ جمالي لى الناتج المحلي اإلإة نسبة ـ

(، وســـــــــجل أعلى دين عام كنســـــــــبة من % 2.9-(، بينما األقل في دولة االمارات )%8.6-في البحرين )
والكويت (، %19.4، بينما كان األقل في الســــــــــــــعودية ) (% 91.2لناتج المحلي اإلجمالي في البحرين )

(19.5 %.)  
 

من المؤشرات االقتصادية الكلية لمجموعة  عدداا ( 1-3الشكل البياني )(، و 1-3ويعرض الجدول )
 . 2020و 2019، والمتوقعة لعامي 2018دول المجلس المقّدرة لعام 

 
 (1-3جدول )

 2020 – 2018مؤشرات اقتصادية مختارة لمجموعة بلدان مجلس التعاون     
 )نسب مئوية( 2020و 2019، وتوقعات 2018تقديرات        

 2020 2019 2018 المؤشر
 2.7 2 2.3 معدل النمو الحقيقي
 2.3 0.4 2 معدل النمو النفطي

 3 3.3 2.5 معدل النمو غير النفطي
 2.5 1.5 2.3 معدل التضخم

 4- 3.8- 1.4- رصيد الموازنة/الناتج
 44.7 42.4 37.6 الدين العام/الناتج

 3.1 5.2 9.3 رصيد الحساب الجاري/الناتج
 IIF, 2019المصدر:                                      
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 (: 1-3الشكل )
  التعاون  مجلس بلدان الداء مختارة اقتصادية مؤشرات

 )نسب مئوية( 2020و 2019 وتوقعات ،2018تقديرات 
 

 
 IIF, 2019المصدر:        

 

 التطورات المالية : ثانيا   
، 2014النفط الخام الذي بدأ منذ منتصف العام أسعار في مواجهة تداعيات االنخفاض الحاد في 

جراءات تستهدف الضبط المالي واصالح إن لدول الخليج العربية بسياسات و التزمت بلدان مجلس التعاو 
جراءات قة بهذه اإلللتطورات المتعل ويتناول الجزء التالي من البيان المالي عرضاا  أوضاع ماليتها العامة.

 لى حالة الدين العام في كل دولة من دول المجلس على حده.إضافة إخالل السنة المالية األخيرة 
 

 المملكة العربية السعودية
حققت اإلصالحات االقتصادية في السعودية نتائج إيجابية واضحة من خالل البيانات والمؤشرات 

% عقب 2.2بنسبة  جمالي الحقيقي نمواا الناتج المحلي اإلحيث حقق  .2018التي سجلت في العام 
% )مقابل انخفاض بنسبة 2.8. وارتفع الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 2017انكماشه في عام 

% 1.3% )مقابل ارتفاع بنسبة 2.1(، بينما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2017% في 3.1
بالرقم القياسي ألسعار المستهلك  انخفض معدل التضخم مقاساا  2019(. وبحلول شهر مارس 2017في 

بتطبيق  في السنة المنقضية متأثراا  % )على أساس سنوي(، بعد أن كان قد سجل ارتفاعاا 2.1بنسبة 
في وتيرة االنفاق  نمواا  2018. وشهد العام 2018ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة في يناير 
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جمالي، وذلك بفعل التحسن % من الناتج المحلي اإل5.9لى نحو إفي عجز الموازنة العامة  العام وتراجعاا 
الذي شهدته االيرادات النفطية بشكل أساسي. وكان العجز المتوقع في مشروع الميزانية للعام ذاته يعادل 

 من الناتج المحلي اإلجمالي %6.9نحو 
 

ة من تسويق اصدارها الرابع للسندات الدولية، ، تمكنت السعودي2019في النصف األول من يناير 
مليار دوالر أي أن االصدار تمت  27مليار دوالر. واجتذب االصدار طلباا تجاوز  7.5الذي بلغت قيمته 

مليار  11سندات دولية بقيمة  2018وكانت السعودية قد باعت في أبريل  .مرة 3.5تغطيته بأكثر من 
 2018وفي سبتمبر ، 2018مملكة التمويلية من العملة الصعبة لعام دوالر، من أجل توفير احتياجات ال

دولية بقيمة ملياري دوالر في ثاني صفقة صكوك دولية للمملكة بعد أن باعت  سوقت السعودية صكوكاا 
أن المملكة قد باعت سندات  إلىشارة وتجدر اإل .مليارات دوالر في العام الماضي 9بقيمة  صكوكاا 

 .2016مليار دوالر منذ أن دخلت أسواق الدين العالمية في عام  60دولية بقيمة تتجاوز  وصكوكاا 
 

 دولة االمارات العربية المتحدة
بسبب  2016 – 2015من حالة التباطؤ التي شهدها في الفترة  أظهر االقتصاد اإلماراتي تعافياا 

 2019% في 3.9انخفاض أسعار النفط. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو غير النفطي إلى 
مع زيادة االستثمار واالئتمان المقدم للقطاع الخاص، والدفعة التي ينتظر أن يتلقاها  2020% في 4.2و

. وتشير التوقعات إلى تحقيق االمارات لنمو كلي في 2020قامة معرض إكسبو النشاط السياحي من إ
. ومن المتوقع أن يظل التضخم 2020-2019% للفترة 3.7إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 

. وعلى الرغم من ارتفاع الديون المتعثرة في 2018منخفضاا، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أوائل 
 ال أن البنوك ما زالت تتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال.إطؤ االقتصادي، فترة التبا

 

ويجري حالياا تطبيق إجراءات للتيسير المالي، بغية تمهيد السبيل لتعافي االقتصاد. فبالتوازي مع 
لى تكثيف اإلصالحات الهيكلية لتعزيز آفاق المدى المتوسط، أعلنت السلطات خططاا للتحفيز المالي ع

. ومع 2020مدار الثالث سنوات القادمة، مما يعزز الزيادة المخططة في االستثمار قبل معرض إكسبو 
تحسن نشاط القطاع الخاص واإلنهاء التدريجي لعملية التحفيز المالي، من المتوقع استئناف الضبط المالي 
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توقع أن يتحول رصيد المالية لضمان توافر مدخرات كافية من الثروة النفطية لألجيال القادمة. ومن الم
العامة الكلي إلى تحقيق فائض في العام القادم بفضل ارتفاع أسعار النفط وأن يظل الرصيد موجباا على 

 المدى المتوسط.
 

 دولة قطــر
، تمكنت دولة قطر من تسويق سندات سيادية مقومة بالدوالر األمريكي، بقيمة 2019في مارس 

. ضعفاا  4.16لى نحو إمليار ريال قطري، ووصلت تغطية هذه السندات  43.7مليار دوالر، أي نحو  12
. ترات االستحقاق ولكن بتكلفة أعلىولنفس ف 2018صدار مماثل في أبريل إوكانت قطر قد أتمت تسويق 

  9.9نحو 2018من جانب آخر، بلغت قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلي في العام 
 .2017مليار دوالر في عام  12.8مليار دوالر مقابل 

 

 130إلى  180وانتهجت قطر سياسة واسعة للضبط المالي، حيث خفضت اإلنفاق االستثماري من 
مليار دوالر، مع حفظ أولوية اإلنفاق االستثماري للمشاريع المرتبطة باستضافة فعاليات مباريات كأس 

جراءات تقشفية ترتب عليها تراجع نسبة إفي الدوحة. كما تبنت حزمة  ، المزمع إقامتها2022العالم لسنة 
 عجز الموازنة. 

 

الذي بلغ الفائض فيه خالل  2018وتتوقع قطر تحقيق فائض مالي أكبر هذا العام مقارنة مع العام 
لى توسع قطر في االستثمارات األجنبية من إمليار ريال، وتعود زيادة الفائض  8.9أشهر نحو  9أول 

ر دوالر مليا 342لى أكثر من إخالل جهاز قطر لالستثمار الذي يتوقع أن تصل أصوله هذا العام 
  .ملياردوالر 49.5أمريكي، إلى جانب احتياطي البنك المركزي البالغ نحو 

 

 سلطنة عمان
. وذلك بعد ارتفاع 2017من العام  للعجز في الموازنة العامة بدءا  شهدت سلطنة ع مان تقليصاا 

بفعل تحّسن اإليرادات  2016، مقارنة مع النصف المناظر من عام 2017اإليرادات العامة مع نهاية عام 
لى إصدار سندات دولية إوتتجه السلطنة  ( للفترتين السابقتين.%3النفطية، مع ضغط االنفاق العام بنحو )
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مليارات دوالر. وكانت السلطنة،  3 – 2لى ما بين إي يصل حجمها جديدة في النصف األول من العام الجار 
لى اصدار كم من إضافة ( مليار دوالر. باإل6.5قد أصدرت ثالث شرائح من السندات الدولية بقيمة )

 الصكوك.
 

وال تزال هوامش األمان الخارجي للسلطنة مالئمة، حيث ارتفع إجمالي االحتياطيات الدولية في 
مليار دوالر أمريكي.  17.4إلى  وصوالا  2018مليار دوالر أمريكي في  1.3المركزي العماني بنحو البنك 

كذلك فإن أصول صندوق الثروة السيادية العماني، توفر هوامش أمان إضافية. ويمثل نظام سعر الصرف 
 .للسلطنة في ظل هيكل اقتصادها مالئماا  المربوط بالدوالر األمريكي نظاماا 

 

إصالحات مهمة في مجاالت القانون التجاري والتحكيم وإجراءات  لسطنة قد اعتمدت مؤخراا وكانت ا
" على أهمية استدامة أوضاع المالية العامة وسيادة  2040رؤية عمان  إصدار التراخيص. وكما أكدت "

. 2019اري القانون. وقررت السلطنة البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الربع األخير من العام الج
في طور اإلجراءات  وكانت السلطنة قد انتهت من صياغة القانون المتعلق بضريبة القيمة المضافة، وهو حالياا 

% بإضافة 5وتتوقع عمان أن يساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة  .النهائية لدى وزارة الشؤون القانونية
مانة العامة للضرائب بالسلطنة أن تولد هذه الضريبة إيرادات وقدرت األ .كبيرة لإليرادات الحكومية غير النفطية

 % من الناتج المحلي االجمالي للسلطنة. 1.4بنسبة 
 

، قانون الضريبة االنتقائية لتكون رابع دولة 2019كما أصدرت السلطنة في منتصف شهر مارس 
من السعودية واإلمارات والكويت في تطبيق هذه الضريبة. ومن المتوقع أن تسهم  من دول المجلس بعد كلٍ 

 100الضريبة االنتقائية في توسعة الوعاء الضريبي للسلطنة وتحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى حدود 
أشهر  6، وستطبق الئحة القانون المذكور خالل مدة أقصاها مليون دوالر سنوياا  260مليون ريال أي نحو 
 من تاريخ العمل به. 
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 مملكة البحرين
 

لى ضغوط حادة بعد أن بلغت الديون السيادية في إتعرض التصنيف االئتماني لمملكة البحرين 
جمالي، وتراجع احتياطي البنك المركزي في نهاية العام % من الناتج المحلي اإل91.2نحو  2018العام 

. 2014مليار دوالر في نهاية  5.8، مقارنة مع 2017مليار دوالر في نهاية العام  2.3إلى  2017
 . لى مستويات عاليةإثر ارتفاع مخاطر االئتمان إلى تراجع قيمة سندات المملكة إوأدى ذلك 

بتطبيق الضريبة االنتقائية على التبغ ومشتقاته  2018يناير وكانت البحرين، قد بدأت في 
والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لتصبح ثالث دولة خليجية بعد السعودية، واإلمارات في تبني هذه 

 ، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات. 2019كما بدأت البحرين، في يناير  .الضريبة

 600تمكن صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين من تسويق صكوك بقيمة  2019وفي فبراير 
نقطة أساس من العائد على صكوك بحرينية  60% وهو أقل بنحو 5.625مليون دوالر بعائد نسبته 

سابقة، في داللة على تجدد اهتمام المستثمرين بأدوات الدين البحرينية، حيث بلغت قيمة أوامر االكتتاب 
وأتى االصدار بعد أن  .مليارات دوالر. وجاء زخم الفت من األوامر من األسواق الناشئة 4نحو  األولية

إدراج السندات السيادية وشبه السيادية للبحرين في مؤشرات جي بي مورغان للسندات  2019تم في يناير 
  .الحكومية لألسواق الناشئة

 

، والذي تضمن 2019في فبراير  2020و 2019العامين وكانت البحرين قد أقرت مشروع ميزانية 
من االنخفاض في عجز الميزانية المتوقع خالل العامين الحالي والمقبل بفضل برنامج اإلصالح  مزيداا 

مليار دوالر( في  8.6مليار دينار بحريني ) 3.25بنحو  تقديرياا  ورصد مشروع الموازنة إنفاقاا  .المالي
مليار دينار بحريني  3.28بنحو  مليار دينار بحريني، وانفاقاا  2.74بنحو  مقابل ايرادات قدرت 2019

 . 2020مليار دينار في  2.87مقابل ايرادات قيمتها نحو 
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 . البلدان المصدرة للنفط في الشرق األوسط وشمال أفريقيا3-2
 

اإلقليمي في منطقة الشرق قليمي لصندوق النقد الدولي " مستجدات آفاق االقتصاد لتقرير اإليشير ا •
إلى أن النمو في بلدان هذه  2019األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان " المنشور في أبريل 

مقارنة بالعام  2019خالل العام الجاري  منها البلدان المصدرة للنفط سيظل ضعيفاا  المنطقة وخصوصاا 
تلقي . و إنتاج النفط وتباطؤ النمو العالمي نتيجة تذبذب أسعار النفط والقيود المفروضة على 2018

هذه العوامل مهمة صعبة على عاتق صناع السياسات المالية في هذه البلدان، أال وهي ضرورة 
مواصلة الضبط المالي مع الحفاظ على استمرارية النمو في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن البيئة 

  .الخارجية
 

تراجعت آفاق النمو على المدى القريب في بلدان المنطقة المصدرة للنفط نتيجة اجتماع عدة عوامل  •
شملت أسعار النفط المنخفضة والعوامل ذات الخصوصية المحلية واآلثار المعاكسة على النمو غير 

لنفط إلى تحسنات النفطي من جراء تشديد األوضاع المالية والنقدية المحلية. وبينما أدى ارتفاع أسعار ا
ال أنه ال يرجح استمرار هذه إ، 2018ملموسة في الحساب الجاري وأرصدة المالية العامة في عام 

  .المكاسب بسبب ضعف آفاق أسعار النفط
 

من المرجح خالل الفترة المقبلة استمرار التقلبات الكبيرة والمزمنة في أسعار النفط بسبب عوامل تشمل  •
التوترات التجارية العالمية، والعقوبات المفروضة على إيران، واستراتيجية اإلنتاج عدم اليقين بشأن 

التي تتبعها منظمة أوبك وقدرتها على االستجابة لصدمات العرض غير المتوقعة. وفي الوقت نفسه، 
دي تشكل معدالت النمو العالمية المتباطئة والتوترات الجغرافية السياسية مخاطر إضافية كبيرة قد تؤ 

 المنطقة.ى تطورات سلبية على مستوى إل
 

وفي ظل هذه البيئة، ومع الترحيب بجهود الضبط المالي التي يقوم بها صناع السياسات في الدول  •
مكانية ديمومة أوضاع المالية العامة على المدى الطويل، إن كانت لم تثمر بعد عن إالمصدرة للنفط، و 

اجع مستويات النمو الممكن، فإن جهود التنشيط المالي بسبب ضعف آفاق أسعار النفط. وفي ظل تر 
 قد تكون غير قابلة لالستمرار ومكلفة، بل وقد تؤدي إلى نتائج عكسية.
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، ويعكس 2019% في عام  0.4من المتوقع أن يبلغ النمو في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة  •
%(، وتخفيض اإلنتاج 6ان )بنسبة ذلك في األساس التراجع الحاد في النشاط االقتصادي في إير 

( وتشديد األوضاع المالية والنقدية المحلية في 2018النفطي )وفق اتفاقية أوبك+ المبرمة في ديسمبر 
 بعض البلدان.

 

% 2.1من المتوقع أن يطرأ تحسن طفيف في معدالت النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ   •
ومن المرجح أن يسهم اإلنفاق الحكومي وخطط البنية  .2018% في عام 2، مقابل 2019في عام 

من الكويت والسعودية، كما  التحتية متعددة السنوات في دعم النشاط االقتصادي إلى حد ما في كالا 
بدبي وخطة التنشيط المالي في أبو ظبي في  2020يتوقع أن تسهم النفقات المرتبطة بمعرض إكسبو 

ولة اإلمارات. وفي قطر، سيسهم بدء تشغيل مشروع برزان للغاز دعم النمو على المدى القريب في د
في دعم إنتاج المواد الهيدروكربونية في السنة الجارية، بينما يتوقع تراجع النمو غير الهيدروكربوني. 
وفي البحرين، يتوقع تباطؤ النمو في النشاط غير النفطي نتيجة الضبط المالي المقرر في إطار برنامج 

 مالي الذي وضعته السلطات.التوازن ال
 

% في البلدان المصدرة للنفط غير األعضاء في مجلس 1.7ومن المتوقع أن يتراجع النمو بنسبة  •
. وينشأ ذلك في األساس عن التطورات التي 2018% في 1.1التعاون الخليجي عقب تراجعه بنسبة 

نقاط مئوية  10النمو المتوقع بحوالي تشهدها إيران، حيث يتوقع تفاقم حالة الركود، مما سيحد من 
 2019في عام  ففي الجزائر، من المتوقع أن يشهد النمو تحسنا طفيفاا  .2020 – 2018خالل الفترة 

بفضل تعافي إنتاج النفط والغاز. وعلى المدى المتوسط، تعتمد التوقعات بدرجة كبيرة على مجموعة 
ا غير مؤكد في الوقت الحالي بسبب التطورات التصحيحات واإلصالحات الالزمة التي بات تنفيذه

في إنتاج النفط  نسبياا  السياسية التي تشهدها الجزائر منذ فترة. أما اليمن، فمن المرجح أن يشهد تحسناا 
رغم الصراعات الجارية. أما النمو في العراق فسيدعمه التعافي من أثر الصراعات، وزيادة اإلنفاق 

ثر االتفاق المبرم بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم أي إلى حد ما على العام وارتفاع اإلنتاج النفط
 كردستان بشأن شروط الصادرات النفطية.
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تفترض توقعات النمو على المدى المتوسط في البلدان المصدرة للنفط غير األعضاء في مجلس  •
. وفي حالة تصاعد التوترات، سيفرض ذلك مخاطر التعاون الخليجي انقضاء التوترات اإلقليمية تدريجياا 

 سلبية على اآلفاق. 
 

 التأثير السلبي لتشديد األوضاع المالية على النمو والبنوك 
على النمو غير  تشكل اآلثار المعاكسة الناتجة عن تشديد األوضاع المالية والنقدية المحلية عبئاا  •

. وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة األساسية في بلدان مجلس التعاون النفطي في بعض البلدان أيضاا 
الخليجي، في ظل عودة مجلس االحتياطي الفيدرالي إلى سياسته النقدية العادية، وتراجع أسعار 

وضاع المالية المحلية، مما العقارات )في قطر واإلمارات( وأسعار األسهم )دبي وعمان( إلى تشديد األ
على النشاط غير النفطي. وأدت الضغوط الناجمة عن تشديد األوضاع المالية العالمية  فرض قيوداا 

مما ساهم في تراجع  ،2018منطقة خالل النصف الثاني من إلى خروج تدفقات رأسمالية صافية من ال
إلى الحد  2019لية العالمية في أوائل عام نمو السيولة المحلية. ويتوقع أن يؤدي تيسير األوضاع الما

من تأثير األحداث المعاكسة خالل الفترة المقبلة، وهو ما يتضح من االرتفاع األخير في التدفقات 
 .الرأسمالية الوافدة

 

في ظل تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وضعف أوضاع الطلب، من المتوقع تراجع االئتمان  •
. وبالرغم من أن بنوك المنطقة مستقرة بوجه عام بفضل ارتفاع مستويات رؤوس في معظم البلدان

، يمكن أن أموالها، قد يؤدي تراجع السيولة إلى تفاقم مواطن الضعف المتنامية في بعضها. وتحديداا 
يؤدي انكشاف البنوك تجاه أسواق العقارات المتباطئة وضعف النمو غير النفطي إلى زيادة القروض 

 البحرين وعمان واإلمارات(. ة في بعض البلدان )خصوصاا المتعثر 
 

 تباطؤ وتيرة الضبط المالي 
في أعقاب تراجع أسعار النفط، ولكن وتيرته تراجعت مع  2014بدأ الضبط المالي في المنطقة عام  •

االنخفاض المتوقع تعافي أسعار النفط في العام الماضي، ويتوقع استمرار تراجعها هذا العام بالرغم من 
غير أن تباطؤ ). في أسعار النفط، بينما يتوقع توسع المالية العامة في السعودية والعراق والجزائر

وتيرة الضبط المالي في ظل التراجع المتوقع في أسعار النفط قد يؤدي إلى تفاقم مواطن الخطر على 
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ي، بما في ذلك بسبب ارتفاع المدى القريب في بعض البلدان التي تعاني من ضيق الحيز المال
 .مستويات الدين العام

 

لى جانب ما سبق، هناك دالئل على ضعف العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو في السنوات إو  •
على تراجع محتمل في مستويات  األخيرة بسبب هيمنة اآلثار الناجمة عن الصدمات الخارجية، وأيضاا 

ت ارتفاع أسعار النفط ومستويات االستثمار ومشاعر إيجابية النمو الممكن مقارنة بالفترة التي شهد
 قوية في األسواق وتحسن البيئة الخارجية.

 

في ذات الوقت، ال تزال األسعار المحققة لتعادل المالية العامة أعلى بكثير من المسار الحالي  •
التحديات المالية في معظم البلدان. ويتضح من ذلك حجم  ألسعار النفط، بالرغم من تخفيضها مؤخراا 

الكبيرة التي تواجه المنطقة على المدى المتوسط نتيجة تراجع أسعار النفط المتوقعة، ال سيما في 
 .البلدان التي يزداد فيها حجم التزامات الدين العام

 

أن تركز على تحسين جودة  مجلس التعاون ، ينبغي على بلدان من أجل توفير فرص العمل الكافية •
التعليم، واصالح أسواق العمل، وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، مع الحفاظ على التنافسية. 
وهناك حاجة أيضا لبذل مزيد من الجهود من أجل تحسين بيئة األعمال في بعض البلدان، بما في 

حددة لمنع النزاعات وتسويتها، ذلك من خالل وضع نظم قانونية لضمان وجود آليات حماية كافية وم
 ومواصلة العمل على تحرير قوانين الملكية األجنبية من القيود المتضمنة فيها. 

 

وتستلزم مواطن الضعف التي تشوب نظم الحوكمة في المنطقة التدخل العاجل لحل قضايا الفساد  •
ة وضمان النزاهة في والحوكمة. فعلى سبيل المثال، سيمكن من خالل تنفيذ إجراءات مكافحة الرشو 

نظم الحوكمة بالقطاع العام، بما في ذلك عن طريق معالجة قضايا تضارب المصالح، دعم جهود 
 البلدان في مجال مكافحة الفساد والمساعدة في الحد من التكاليف المالية الناتجة عن الفساد. 

 

ادة إنتاجيتها، سيمكن على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزي ومن خالل التركيز خصوصاا  •
المساعدة في توفير فرص العمل الضرورية. وال تزال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 

 من الشركات وتعد أحد أهم مصادر خلق الوظائف، تساهم مساهمة محدودة نسبياا 90 % أكثر من 
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لدان المنطقة تقر وبالرغم من أن معظم ب في االقتصادات من حيث الناتج ومستويات التوظيف.
بأهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن اإلصالحات ال تستند إلى نهج شامل وتتفاوت 

 من حيث درجة تقدمها. 
 

 . البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا3-3

 انسبيا  متواضعاا  النمو يظل أن 2019قليمي لصندوق النقد الدولي الصادر في أبريل توقع التقرير اإل •
حيث ال  وباكســتان، وأفغانســتان إفريقيا وشــمال األوســط الشــرق  منطقة في للنفط المســتوردة البلدان في

 وشـــــمال األوســـــط الشـــــرق  بعدة عوامل ســـــلبية محلية. كما ال تزال اآلفاق في منطقة يزال النمو مقيداا 
لتصـــــــــــــــاعد التوترات على صـــــــــــــــعيد التجارة العالمية، وأجواء عدم اليقين في  ملبدة بالغيوم نظراا  إفريقيا

عن تزايد األزمات االجتماعية، وارتفاع معدالت البطالة وتردي األوضـــــــــاع  األســـــــــواق المالية، فضـــــــــالا 
 االجتماعية واالقتصادية. 

 

في البلدان  2019خالل عام  وتوقع التقرير أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي متواضعاا  •
عن العوامل المحلية. ورغم  المستوردة للنفط في هذه المنطقة مما يعكس ضعف البيئة الخارجية فضالا 

بأوجه الجمود  ال أنه ما زال مقيداا إأنه من المتوقع للنمو أن يرتفع بدرجة طفيفة على المدى المتوسط، 
و منخفض إلى درجة ال يمكن معها الهيكلي التي تتصف بها العديد من بلدان المنطقة، ومعدل النم

 خفض البطالة بشكل فعال مع ارتفاع الضغوط الديموغرافية. 
 

 ( واإلناث%24.4اصة بين الشباب )، ال تزال معدالت البطالة مرتفعة خ2018ووفق احصاءات العام  •
وتزداد التوترات ، (%26القوى العاملة منخفضة للغاية )كذلك ال زالت مشاركة اإلناث في  (18.9%)

االجتماعية في العديد من بلدان المنطقة حيث تأثرت األوضاع االجتماعية واالقتصادية بجهود الضبط 
 المالي والتقدم المحدود في اإلصالحات الهيكلية.

 

، تزايد الدين العام بشكل كبير خالل العقد الماضي، مما يحد من الخيارات المتاحة على صعيد وتزامناا  •
لمواجهة هذه التحديات. وتتفاقم المخاطر الناجمة عن ارتفاع مستويات الدين على المدى السياسة 

 مع استحقاق خاصة ،تقلباا  األكثر العالمية المالية واألوضاع القريب بسبب آفاق النمو األقل مالءمة
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 نحو على السياسات صناع ويواجه. السنوات المقبلة خالل األجنبية بالعملة الديون  من كبير مقدار
 مواجهة في لتعزيز الصالبة الوقائية الهوامش بناء وٕاعادة النمو تحديات بين مواجهة المفاضلة متزايد

 .الدين ظل تراجع ديناميكية في وذلك األجل قريبة المخاطر
 

 المتوازن  وغير المتواضع استمرار النمو
 

 التباين يخفي والذي المنطقة، للنفط في المســـتوردة البلدان في الحقيقي المحلي الناتج إجمالي نمو إن •
في عام  %3.6إلى  2018عام  في % 4.2من  يتباطئ أن من المتوقع البلدان، هذه بين الكبير

 ضــــــــعف . ويؤدي2023و 2020الفترة ما بين  خالل % 4.3إلى  االرتفاع يعاود أن قبل ،2019
 تؤدي أن يتوقع العام، حيث هذا المنطقة في الكلي النمو معدل انخفاض إلى باكســـــــــتان في النمو

 في النمو تباطؤ إلى الجارية الســــــياســــــات تصــــــحيح الكبيرة وتحديات الكلية االقتصــــــادية االختالالت
 .2019 عام في % 2.9إلى  2018عام  في % 5.2باكستان من 

 

 اإلصـــالحات وتأخير االســـتثمار الخاصبســـبب انخفاض  مقيدة المنطقة في النمو آفاق تزال كذلك ال •
 توقعات تخفيض تم وقد .الخاص القطاع تنمية أمام المســــــــــتمرة الهيكلية لمعالجة المعوقات الالزمة

 ظل في الســــــودان( باكســــــتان، المغرب، لبنان، البلدان )األردن، من العديد في مطردة بصــــــورة النمو
% 4لى إ 2019المنطقة في ســــنة  في النمو يصــــل أن المتوقع من كان فقدة. الخارجي ضــــعف البيئة

بلوغه  إلى تشـــــير التي الحالية بالتوقعات مقارنة ،2018 أكتوبر وفق تقديرات التقرير االقليمي لشـــــهر
3.6.% 

 

 انخفاض أسعار النفط عامل مساعد 
 

المحلي في % من إجمالي الناتج  6.5من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري في المنطقة من  •
على التوالي، حيث يساعد انخفاض  2020و 2019% في عامي 5.2% و5.9إلى  2018عام 

أسعار النفط على تحسين معدالت التبادل التجاري في البلدان المستوردة للنفط. لكن رغم أن عجز 
 % من إجمالي الناتج المحلي2الحساب الجاري في مصر والمغرب من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 

ألن أسعار  في بلدان أخرى في المنطقة. ونظراا  ، فإن العجز الخارجي ال زال كبيراا 2020بحلول عام 
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النفط يرجح أن تظل متقلبة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة، فإن تحسن معدالت التبادل التجاري 
 أمر غير مؤكد.

 

% في عام  6.5و 2019في عام % 7ومن المتوقع أن يتباطئ نمو الصادرات في المنطقة إلى  •
إلى انخفاض الطلب لدى أهم الشركاء التجاريين. وبينما يتوقع أن يظل  وهو ما يرجع أساساا  2020

في مصر )مع استمرار التعافي من الصدمة التي تعرضت لها السياحة  معدل نمو الصادرات مرتفعاا 
في األردن )السياحة وتحسين إمكانية  في وقت سابق واإلنتاج الجديد من الغاز الطبيعي(، وأن يتحسن

الوصول إلى األسواق نتيجة فتح الحدود الرئيسية واالتفاقيات التجارية مع االتحاد األوروبي( وموريتانيا 
)ارتفاع صادرات الحديد الخام والذهب(، ومن المتوقع أن يتباطئ نمو الصادرات في بلدان أخرى في 

 المنطقة. 
 

تجارية إلى تعرض كافة بلدان المنطقة إلى المزيد من مخاطر التطورات ويؤدي تصاعد التوترات ال •
السلبية. ورغم أن تحويالت العاملين في الخارج تساعد على توفير احتياطي وقائي لتمويل العجز في 
الحساب الجاري في العديد من البلدان )المغرب، باكستان، الصومال(، هناك مخاطر تطورات سلبية 

 التحويالت )معظمها في أوروبا أو مجلس التعاون الخليجي(. في البلدان مصدر
 

 
بيانات وتقديرات صندوق النقد الدولي كما وردت في تقريره االقليمي  (2-3) ويتضمن الجدول التالي

في مجموعة بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال  2020-2000لنمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي 
 إفريقيا.
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 (2-3جدول )

   2020-2000االجمالي الحقيقي  المحلي الناتج نمو
 في مجموعة بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  السنـة
 البلدان المصدرة

 للنفط
 دول مجلس

 التعاون الخليجي
 العالم 
 العربي

 البلدان المستوردة 
 للنفط

2000 – 2014  4.8 4.8 5.0 4.3 
2015 1.9 2.6 3.2 3.8 
2016 5.9 2.3 3.6 3.7 
2017 1.3 (0.3)  1.4 4.1 
2018 0.6 2.0 2.6 4.2 
2019*  0.4 2.1 2.8 3.6 
2020** 2.8 2.8 3.8 4.0 

 .2019، أبريل  Regional Economic Outlook Update: Middle East & Central Asiaالمصدر: 
 تقديرية 2019* بيانات 

 توقع 2020** بيانات 
 البيانات: السلطات الوطنية وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.مصادر  ▪
 ال تتضمن بيانات الجمهورية العربية السورية. 2020-2011بيانات الفترة  ▪
 واليمن.البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تشمل الجزائر والبحرين وايران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية ودولة االمارات  ▪

 

 . عالقات الكويت االقتصادية على المستوى الخليجي والعربي والدولي3-4
 أ. على المستوى العربي

في تعزيز مسيرة التعاون االقتصادي العربي، من خالل  وأساسياا  بارزاا  تلعب دولة الكويت دوراا 
مشاركتها الفاعلة في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة. كما تسهم دولة الكويت 

. كما أنها تعمل في بفعالية في التحضير للقمم العربية وخاصة تلك التي تهتم بالمجال التنموي االقتصادي
ات االقتصادية في إطار جامعة الدول العربية مثل اتفاقية تنمية التبادل التجاري بين الدول صياغة االتفاقي

العربية، وبرنامجها التنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين 
الدول العربية وغيرها من االتفاقيات  الدول العربية، واالتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في

 العربية ذات الصلة.
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 بيروت: 2019يناير  20 –القمة العربية االقتصادية  •
شاركت وزارة المالية في اجتماع القمة العربية التنموية: اإلقتصادية واإلجتماعية على مستوى القادة 

اتخذت هذه القمة العديد من القرارات من أهمها، دعم االقتصاد الفلسطيني واألمن حيث والرؤساء العرب 
متطلبات إقامة االتحاد الجمركي الغذائي العربي، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال 

 العربي. 
 

الميثاق العربي االسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة نظرت القمة في ذلك اإلضافة إلى ب
، والسوق العربية المشتركة 2030والصغيرة ومتناهية الصغر، واالستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 

الصلبة في العالم العربي، واألعباء االقتصادية واالجتماعية المترتبة على للكهرباء، وإدارة النفايات 
استضافة النازحين السوريين وأثارها على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين )االونروا( وتبعاتها على الدول المستضيفة للالجئين الفلسطينيين، واإلطار 

، واالستراتيجية العربية لحماية 2030 – 2020االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر م تعدد األبعاد 
 األطفال في وضع اللجوء/النزوح للدول العربية.

 

كما توافق االجتماع على وضع رؤية عربية مشتركة في مجال التكنولوجيا واإلقتصاد الرقمي واألمن 
ق صاحب السمو أمير البالد حفظه هللا ورعاه مبادرة طموحة إلنشاء السيبراني، وفي هذا السياق أطل

مليون دوالر أمريكي  200صندوق الستثمار في مجاالت التكنولوجيا واإلقتصاد الرقمي برأس مال قدره 
وبمشاركة القطاع الخاص، حيث أعلنت دولة الكويت عن مساهمتها بخمسين مليون دوالر أمريكي، كما 

ن مساهمتها بمبلغ مماثل من رأس مال هذا الصندوق على أن ي دار من قبل الصندوق أعلنت دولة قطر ع
 .العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

 

 -تونس: 2019مارل  –( 30القمة العربية ) •
، حيث تم (30ول العربية على مستوى القمة )شاركت وزارة المالية في أعمال مجلس جامعة الدكما 

في بحث العديد من القضايا االقتصادية واالجتماعية المتعلقة بالعمل االقتصادي العربي المشترك 
 المجاالت التنموية المختلفة.
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 2019فبراير  –المجلس االقتصادي واالجتماعي  •
شاركت وزارة المالية في اجتماع المجلس االقتصادي ، وزراء المال واالقتصاد العربوعلى مستوى 

، واتخذ المجلس في هذا االجتماع العديد من 2019فبراير  7( بتاريخ 103واالجتماعي بدورته العادية )
اإلعداد و مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة  للعرض علىاالقتصادي واالجتماعي كالملف القرارات 

م تابعة تنفيذ قرارات القمة و  التنموية االقتصادية واالجتماعية بدورتها الرابعةوالتحضير للقمة العربية 
عالن الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية إ متابعة تنفيذ و فريقية في دورتها الرابعة العربية األ

لعربية الكبرى وتطورات منطقة التجارة الحرة اباإل افة إلى  .ودول أمريكا الجنوبية واالعداد للقمة الخامسة
. تعديل النظام األساسي لمجلس الوزراء العربو  االتحاد الجمركي العربي، واالستثمار في الدول العربية

 ومتابعة تنفيذ االستراتيجات التنموية واالجتماعية. 
 

 بدولة الكويت: 4/2019/ 25 –مجلس وزراء المالية العرب  •
في االجتماعات  ، شاركت الوزارةدولة الكويت ممثلة بوزارة الماليةفي إطار المهام التي تقوم بها 

السنوية للهيئات المالية العربية والتي يتم خاللها مناقشة وبحث العديد من المواضيع ذات االهتمام 
المشترك من أهمها أداء تلك المؤسسات واعتماد ميزانياتها بعد مراجعة حساباتها باإلضافة إلى انتخاب 

فذها بمجاالت ننائبين مجالس المحافظات لتلك المؤسسات والهيئات ومن ثم إقرار البرامج التي سترؤساء و 
 التنمية المستدامة بهدف تحقيقها في الدول العربية. 

 

 على المستوى الخليجي -ب
لدول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في  39شارك صاحب السمو أمير البالد في القمة الـ 

. وأكد قادة دول المجلس في هذه القمة، على المستوى 9/12/2018الرياض العاصمة السعودية في 
 االقتصادي، ضرورة وضع خارطة طريق لتحقيق التكامل بين دول المجلس بما يضمن المزيد من النمو

أشاد قادة المجلس بإنشاء مجلس ، كما 2025تحقيق الوحدة االقتصادية بحلول والوصول والرخاء لبلدانهم، 
لس امجالإنشاء باإلضافة إلى التنسيق السعودي الكويتي الذي تندرج تحت مظلته جميع مجاالت التعاون، 

  .بين دول المجلسالمماثلة للتنسيق ثنائية ال
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 والضرائب االنتقائيةالقيمة المضافة 
اعتمد المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثالثين )بمملكة 

( اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب االنتقائية، وتتضمن ضريبة القيمة 2016ديسمبر  –البحرين 
ضرائب االنتقائية فيتم فرضها على سلع % على السلع والخدمات، أما ال5المضافة فرض ضرائب بواقع 

محددة لها آثار سلبية من الجانبين الصحي أو االجتماعي )مثل التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، 
% 50ومشروبات الطاقة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة( وتتراوح الضريبة على هذه السلع ما بين 

 مجلس األعلى فقد قامت الوزارة بإحالة مشروعي قانون كالا . والتزاماا من دولة الكويت بقرارات ال%100و
ى إلمن اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية إلى مجلس الوزراء والذي أحالهما بدوره 

 .مة لدراستهما تمهيداا التخاذ اإلجراءات التشريعية المناسبة حيال ذلكمجلس األ
 

 التنمويةاالقتصادية و هيئة الشؤون 
من جانب آخر عقد الفريق الفني الخليجي المعني بدراسة برنامج عمل هيئة الشؤون االقتصادية 

بحضور  13/2/2019-12ي ـــــــه الثاني بالكويت يومـي اجتماعـــــــس التعاون الخليجـــــة بمجلــــــــــوالتنموي
ممثلين عن دول المجلس حيث تمت مناقشة مخرجات المرحلة األولى لدراسة برنامج عمل الهيئة والتي 

  اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري للهيئة. إلىسيتم رفع توصياتها 
 

 التزام الكويت بقرارات السوق المشتركة
اا بتطبيق القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية تعتبر دولة الكويت من أكثر الدول الخليجية التزام

المشتركة، وتظهر االحصائيات استفادة شرائح عريضة ومتنوعة من مواطني دول المجلس من قرارات 
المواطنة الخليجية التي اتخذتها دول مجلس التعاون، حيث أن هناك زيادة ملحوظه في اعداد مواطني 

 170و 2016في عام  شخصاا  161لكويت، حيث بلغ عددهم دول المجلس المالكين للعقارات بدولة ا
، كما أن هناك زيادة متصاعدة في أعداد مواطني دول المجلس المساهمين في 2017في عام  شخصاا 

 2017في عام  مساهماا  3416بورصة الكويت، حيث بلغ عددهم  الشركات المساهمة المدرجة في
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة الكويت . 2018عام  في مساهماا  3499و
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ما مجموعه  2018والمصرح لمواطني دول المجلس تملك حصص بها وتداول أسهمها فبلغ خالل العام 
 . مليار دينار 28.7لى نحو إشركة، تصل رسملتها السوقية  175
 

مليون شخص  3.2أما بالنسبة لحركة القادمين من دول المجلس عبر المنافذ البرية فبلغ عددهم نحو 
، بينما بلغ عدد سائقي الشاحنات القادمة عبر هذه المنافذ البرية خالل نفس العام 2017في غضون العام 

 .276.8 ، وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ الجوية نحوألفاا 25.7 نحو
 

التعليم بلغ إجمالي عدد الطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجلين  دوعلى صعي
ألف طالب وطالبة في  282نحو  2016/2017في المدارس الحكومية بدولة الكويت للعام الدراسي 

إجمالي عدد المعلمين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين  التعليم العام المختلفة، وبلغ حلامر 
 . ألف معلم ومعلمة 23في المدارس الحكومية بدولة الكويت فبلغ نحو 

 

، موظفاا  5213وتبلغ أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بدولة الكويت 
ويتيون العاملون في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون ، اما الكموظفاا  2823وفي القطاع األهلي 
 .موظفين 409، وفي القطاع األهلي موظفاا  61الخليجي فبلغ عددهم 

 

للكويت، حيث بلغت قيمة واردات الكويت من دول  رئيسياا  تجارياا  وتعد دول الخليج عامة شريكاا 
لى هذه الدول إنما بلغت قيمة صادراتها مليون دينار، بي 842.6نحو  2017الخليج العربية خالل العام 

 مليارات دينار. 3.554خالل نفس العام نحو 
 

 واإلقليميةمستوى المنظمات الدولية  -ج 
التي تساهم بها دولة الكويت، تم التنسيق مع واإلقليمية في مجال االستفادة من المؤسسات الدولية 

 .هذه المؤسساتقدمها تعدد من الجهات في القطاعين العام والخاص لالستفادة من الخدمات والبرامج التي 
  .من برنامج التعاون الفني بين الحكومة والبنك الدولييضاف إلى ذلك الجهود الهادفة إلى االستفادة 

 

 118مساهمات دولة الكويت في المنظمات الدولية واإلقليمية التي يبلغ عددها  بتقييموتقوم الوزارة 
حيث  .منظمات اسالمية 10منظمة إقليمية و 20منظمة عربية و 27منظمة دولية و 61منظمة منها 
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لغ المساهمات يتم سداد مساهمات الدولة السنوية في هذه المنظمات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتب
 15.3نحو  2018واالشتراكات السنوية لدولة الكويت في جملة هذه المنظمات المتخصصة كما في سنة 

 .مليون دينار كويتي
 

 الثنائيةالعالقات االقتصادية  -د 
يعتبر التعاون االقتصادي الثنائي في عصرنا الحاضر أحد الدعائم األساسية التي تنظم العالقات 
االقتصادية القائمة على أساس من المصالح المشتركة المتبادلة بين الدول، ويمثل التعاون االقتصادي 
أحد الروافد األساسية والحيوية التي تساهم في تعزيز وتوثيق العالقات الثنائية مع كافة الدول في مجاالت 

ثنائية خصوصاا مع الدول التي ودعم العالقات االقتصادية ال التعاون االقتصادي واالستثماري لتطوير
  .تمثل أهمية استراتيجية لدولة الكويت

 

تسعى الكويت عبر وزارة المالية إلى دعم وتوطيد العالقات االقتصادية الثنائية فـي إطار حيث 
لى إباإلضافة واالتفاقات ومذكرات التفاهم  المشتركة القائمة والتي تشرف عليها الوزارةالوزارية اللجان 

السعي نحو إنشاء وعقد اجتماعات لجان أخرى سواءا على المستوى الوزاري أو الفني وبما يتوافق مع 
لى المشاركة في أعمال اللجان التي تشرف عليها إتوجهات دولة الكويت السياسية واالقتصادية، باإلضافة 

من  وزارة التجارة والصناعة، ووزارة النفط(. وكانت الوزارة قد عقدت عدداا وزارات أخرى )وزارة الخارجية، و 
 .وزير الماليةفيها لجانب الكويتي اترأس  2018/2019اللجان المشتركة خالل السنة المالية 

 

كما تم إعداد إعداد مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وبروتوكوالت لجان مشتركة بين دولة الكويت 
 :ودول أخرى 

 

حول العالقات االقتصادية الثنائية بين دولة الكويت والدول األخرى من  كما تعد وزارة المالية تقارير
ويتم خالل متابعة التطورات والمستجدات االقتصادية على الساحة الدولية وفقاا للتوجهات العامة للدولة. 

ة الكويت والدول األخرى، باإلضافة إلى االعداد للزيارات الرسمية المتبادلة التي تتم بين دول إطارفي ذلك 
 االستعانة بها عند عقد اللقاءات الثنائية مع المسئولين رفيعي المستوى.
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 في مجال المفاوضات االقتصاديةهـ. 
تسعى وزارة المالية من خالل اتفاقيات التجارة الحرة واالتفاقيات اإلطارية والحوارات االستراتيجية 

التعاون االقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والمجموعات على تعزيز 
االقتصادية األخرى وفتح األسواق وتحرير تجارة السلع من خالل إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على 

لتحسين الميزان  أهم صادرات دولة الكويت من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وغيرها من السلع، وذلك
التجاري والناتج المحلي اإلجمالي للدولة، باإلضافة إلى تقديم التزامات بما يتوافق مع قوانين وأنظمة الدولة 
في تجارة الخدمات الستقطاب االستثمارات األجنبية وفتح المجال لرجال األعمال في الكويت لالستثمار 

ي تأهيل األنشطة ذات الطابع االقتصادي في دولة في الدول األخرى، واالستفادة من خبرات الدول ف
الكويت، بما يتواكب مع آخر التطورات االقتصادية العالمية وذلك لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البالد 

كويت إلى مركز "، وذلك لتحويل ال 2035كويت جديدة بحلول عام  الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح "
 . في رائدمالي وتجاري وثقا

 

استئناف مفاوضات اتفاقية ء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي جرى ار مجـــلس وز  اتتنفيــذاا لقرار و 
وأستراليا ونيوزيلندا  جمهورية الصين الشعبيةوكٍل من  التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية

من الصين، ماليزيا، جورجيا،  ع كلٍ أبرمت دول المجلس عدداا من االتفاقيات اإلطارية موتركيا. كما 
 ةالواليات المتحدة األمريكية، استراليا، اليابان، الهند، باكستان، وتركيا، البيرو ومجموعة اآلسيان ومجموع

 .خرى الميركسور، وغيرها من الدول والمجموعات االقتصادية اال
 

الحوارات االستراتيجية مع الدول وتترأس وزارة المالية فريق العمل االقتصادي والمالي في 
لى تعزيز عالقاتها السياسية هذه الحوارات إدول المجلس من خالل وتسعى  والمجموعات االقتصادية األخرى 

المجموعات واالقتصادية وتبادل الخبرات في المواضيع ذات االهتمام المشترك مع عدد من الدول و 
 -باكستان -اليابان -استراليا -الصين -تركيا -مجموعة اآلسيان -االقتصادية ومنها )االتحاد األوروبي

  األردن(. -المغرب
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 مبادرة الخليج )المبادرة البريطانية(
لتعزيز التعاون مع دول المجلس، من خالل  2010بناءا على مبادرة الحكومة البريطانية في عام 

آخرها المؤتمر الخليجي البريطاني حول كان ( اجتماعات بين الجانبين، 5)مبادرة الخليج(، تم عقد )
دة حيث تم في لندن بالمملكة المتح 2017ابريل  19الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في 

التجارة ، تسهيل اجراءات التأشيرات لمواطني دول المجلسمجاالت االتفاق على تعزيز التعاون في 
 ،التعليم والثقافة ،األمن ،التعاون بين رجال األعمال، زيادة التبادل التجاري واالستثماري  ،واالستثمار

  التعاون في مجال التنمية(.و  ،الطاقة
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 الفصل الرابـــع

 التطورات االقتصادية المحلية
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 الفصل الرابـــع
 التطورات االقتصادية المحلية

 

 . النمو االقتصادي المحلي 4-1
يعبر النمو االقتصادي عن األداء الكلي القتصاد الدولة، ويقاس النمو بالتغير النسبي في قيمة 

لى فترة زمنية مناظرة الحقة. كما يمكن قياس النمو على إالناتج المحلي اإلجمالي من فترة زمنية معينة 
الجارية، وقياس النمو الحقيقي باستخدام سمي باستخدام األسعار المستوى القطاعي. ويمكن قياس النمو اإل

 األسعار الثابتة.
 

سمي )أي المقدر باألسعار الجارية( بشكل معدل النمو االقتصادي اإل وفي حالة الكويت، يعتمد
 وثيقاا  رئيسي على الدخل المتحقق من الصادرات النفطية، أي أن التغير في هذا المعدل يرتبط ارتباطاا 

لى إ ستناداا اجوهري على معدل النمو االسمي. و  ر تقلبات هذه األسعار بشكلبأسعار النفط، حيث تؤث
على أساس سنوي وربع سنوي عند إعداد هذا البيان المالي، بلغ  2018التقديرات األولية المتاحة لعام 

%، في حين بلغ معدل النمو 18.0نحو  2018معدل النمو االقتصادي السنوي باألسعار الجارية للعام 
 % فقط. 1.2( نحو 2010ظر لنفس السنة باألسعار الثابتة أو الحقيقية )لسنة المنا

 

% للحقيقي. 1.26سمي و% لإل 25.2أما على مستوى القطاع النفطي فأن معدالت النمو هي 
بينما بلغ معدل النمو، خالل ذات الفترة، في حالة القطاعات غير النفطية، وهي األهم من ناحية تنويع 

 (. 2010% باألسعار الثابتة )لسنة 1.21% باألسعار الجارية، و6.0حو مصادر الدخل ن
 

( معدالت النمو لمجموع الناتج المحلي اإلجمالي، ومكوناته النفطية، وغير 1-4ويوضح الشكل )
وهي السنة التي  2014سعار الجارية والثابتة. ولغرض المقارنة، كان معدل النمو في العام النفطية باأل

( باألسعار الجارية، مقابل معدل نمو موجب باألسعار الثابتة %-6.3 ) فيها تراجع أسعار النفط سالباا بدأ 
% 28.5بلغ  أي خالل فترة صعود أسعار النفط معدالا  2011،  في حين سجل النمو في العام 0.5%بنحو

 باألسعار الثابتة. 9.6%باألسعار الجارية مقابل 
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 (1-4الشكل )
  2018معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي في سنة 

 من الناتجين النفطي وغير النفطي لكل   الجارية، والثابتة باألسعار

 
 

 
وباالعتماد على بيانات بنك الكويت المركزي، الخاصة بصافي التعامل مع العالم الخارجي 

اإلدارة المركزية لإلحصاء الخاصة بقيم الناتج المحلي لى عوائد االستثمارات، وبيانات إ والمعروضة استناداا 
 2018و 2017جمالي، يمكن الحصول على تقديرات الدخل القومي اإلجمالي لدولة الكويت في عامي اإل

(، وذلك باألسعار الجارية لتقييم صافي دخول االستثمارات 2018)بجمع التقديرات األولية ربع السنوية للعام 
 بأسعار السوق. 

  (2-4) شكلال
   GNI الصافي القومي والدخل ،GDPاالجمالي  المحلي الناتج

 2018و 2017الجارية بالمليون دينار كويتي  باألسعار
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نفاق على الناتج المحلي اإلجمالي، باألسعار الجارية والثابتة، بين عامي بنود اإل لىإالنظر وعند 
المركزية لإلحصاء، حتى موعد اعداد هذا البيان المالي اإلحصاءات )حيث لم تنشر اإلدارة  2017و 2016

( أن جميع 2-4) (، يالحظ من الشكل2018جمالي لعام نفاق على الناتج المحلي اإلالخاصة ببنود اإل
بنود االنفاق المقّيمة باألسعار الثابتة، ماعدا الصادرات التي تهيمن عليها صادرات النفط، هي أقل من 

 مقيمة باألسعار الجارية. نظيرتها ال
 

 
سواء باألسعار  نفاق على الناتج المحلي اإلجمالي، قد شهدت نمواا كما يالحظ أن كافة بنود اإل

على معدل باألسعار الجارية في أ (. وتفاوتت هذه المعدالت بين 1-4و الثابتة، كما يبين جدول )أالجارية 
(. أما في حالة األسعار الثابتة %5االستهالك الخاص )قل معدل في حالة أ(، و %16حالة الصادرات )

قل معدل في حالة االستهالك أ(، و %11على معدل في حالة الواردات )أ فقد تراوحت معدالت النمو بين 
 (. %2الحكومي )

 

كما تشير المقارنات في مجال األهمية النسبية لمكونات الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة المذكورة 
الستقرار النسبي باألسعار الجارية بالنسبة لكافة المكونات ماعدا الصادرات التي ارتفعت أهميتها لى اإ

، وكذلك االستهالك الخاص الذي انخفضت 2017% في العام 50لى إ 2016% في العام 47النسبية من 
هدت كل البنود ما على مستوى األسعار الثابتة فشأ% خالل نفس الفترة. 43لى إ% 45أهميته النسبية من 

% عام 41لى إ 2016% عام 35في األهمية النسبية خاصة الواردات التي ارتفعت أهميتها من  تفاوتاا 
 .% خالل نفس الفترة 66لى إ% 65، في ظل ارتفاع األهمية النسبية للصادرات من 2017

 

ا النوع من همية النسبية لهذومن األهمية بمكان مالحظة أن معدل نمو االستهالك الحكومي واأل
 .2017و 2016نفاق هي األقل باألسعار الثابتة بين عامي اإل
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 (3-4الشكل )

 على التوالي ثابتةالجارية و السعار باأل االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي
 2017 - 2016مليون دينار كويتي 

 
 

 

 (1-4جدول )
 معدالت نمو بنود االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 

 2017 – 2016باألسعار الجارية والثابتة لعامي 
 الواردات الصادرات االستثمار  االستهالك الحكومي االستهالك الخاص األسعار

 8 16 6 7 5 أسعار جارية
 11 4- 5 2 2 أسعار ثابتة

 اإلدارة المركزية لالحصاءالمصدر: المعدالت محتسبة من بيانات 
 

 (2-4جدول )
 األهمية النسبية لمكونات الناتج المحلي اإلجمالي

 2017 – 2016باألسعار الجارية والثابتة لعامي 

 الواردات الصادرات  االستثمار االستهالك الحكومي االستهالك الخاص األسعار
 48 47 29 25 45 2016 ةجاريال
 35 65 21 17 30 2016ة  ثابتال
 48 50 29 25 43 2017 ةجاريال
 41 66 23 19 32 2017ة  ثابتال

 المصدر: األهمية النسبية محتسبة من بيانات اإلدارة المركزية لالحصاء
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وبهدف بيان أهمية تنويع الصادرات )وهي المكون األهم للناتج المحلي اإلجمالي في حالة دولة 
جمالي إ% من 90.9زالت تمثل  لى أن الصادرات النفطية الإالكويت( يجدر التنويه في هذا السياق 

ي للصادرات والنسبة المتبقية ه 2013% في العام 94.3بالمقارنة مع  2018الصادرات وفق بيانات العام 
، وهذه نسبة متواضعة تتطلب 2013% في سنة 4.4، ونحو 2018في سنة  %9.1غير النفطية أي 

 المزيد من الجهد ضمن برنامج شامل لإلصالح والتنويع االقتصادي الهيكلي من أجل زيادتها. 
 

في  الخارجي( تتركز أساساا تسرب من الناتج المحلي اإلجمالي لصالح العالم وهي كما أن الواردات )
جمالي إ% من 42.2تمثل  هيالسلع الوسيطة المستخدمة كمواد أولية النتاج السلع والخدمات بالدولة و 

( لعام %38.1. ثم الواردات من السلع االستهالكية )2013% عام 39.7مقابل  2018الواردات عام 
( للسلع االستثمارية، %19.4) 2018عام ال ت فيبلغ نسبة. مع 2013( عام %44.7، مقابل )2018
رتفاع ملحوظ في ظل أي برنامج اصالح مؤهلة البأن النسبة األخيرة  . علماا 2013( عام %15.4مقابل )

 هيكلي قائم على التنويع المستدام.
 

في عام  لناتج المحلي اإلجماليمن مكونات اآخر  وهو مكون " االستثمار"  وكان لتباطؤ نمو
بنك  صدارإ كما أشار في تواضع معدل النمو المسجل خالل العامأثر ، ضمن أسباب أخرى 2018

وبلغ معدل نمو ذلك  .2019يناير  في فريقياأالكويت الوطني عن اقتصاديات الشرق األوسط وشمال 
مليار  1.6تخصيص % باألسعار الثابتة. حيث تّم 1.24 نحو كما أشرنا أعاله 2018االستثمار في 

ويعتبر هذا الرقم أقل من نصف القيمة المتوقعة في  2018حتى أوائل ديسمبر لهذا الغرض فقط  دينار
 .دينار اتمليار  4لغة ابداية العام والب

 

مثل مشروع محطة الزور  كبرى المشروعات البعض لى التأخر في تنفيذ إزى هذا االنخفاض عوي 
إلغاء مشروعات شبكات باإلضافة إلى  ولية المتكاملةبتر شركة الالشمالية، ومجمع البتروكيماويات التابع لل

ن أنه من المتوقع أاّل إ. 2018الطرق التي كان من المقرر أن يبدأ العمل بها منذ النصف األول من عام 
مشروعات تنفيذ )مع أهمية خاصة ل 2019 الجاري  عامفي التتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات االستثمارية 

  والنفط والغاز واالنشاءات(.الطاقة والمياه 
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مع لناتج المحلي اإلجمالي، لاالستهالك الخاص )الذي تأتي أهميته بعد الصادرات كمكون أما 
منها  عوامللى عدد من الإذلك  يرجع. و المحلي دور مهم في إنعاش الناتج فكان لهالواردات(، استثناء 

% 2.4، بالمقارنة مع 2018لثاني من عام % في الربع ا3.3لى إانتعاش معدالت التوظف التي وصلت 
%، على أساس سنوي في 8.6. مع نمو السحب اآللي ونقاط البيع بنحو 2017في الربع الثاني من عام 

نفاق االستهالكي، اإلبخصوص بنك الكويت الوطني، وفق ما أوردته نشرة ، )2018الربع الثالث من عام 
لقطاع لالموجه االئتمان الئتمان للقطاع الخاص وضمنه معدالت ا زخملى إ(. باإلضافة 2019مايو  19

أي بمعدل نمو  2018عام  مليون دينار 604.8لى إ 2017عام  567.2العائلي )والذي ارتفع من 
 بنك الكويت المركزي.  وفق البيانات المنشورة من قبل%، 6.6

 

ربع على البيانات  اعتماداا و ، فقط %2والتي حققت معدل نمو ، وضمن القطاعات غير النفطية
على معدل أ ن إ، ف2017 من سنةمقارنة مع الربع الرابع  2018 من سنة األخيرلربع ل، السنوية األولية

(، ثم الزراعة %21.1قطاع المطاعم والفنادق )نمو سعار الثابتة، تجسد في نمو ضمن هذه القطاعات وباأل
(. مع تحقيق قطاع االتصاالت %6.2تشييد والبناء )(، وال%14.4(، ثم الخدمات اآلخرى )%20والصيد )

 (.% 4.9 -(، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية )%17.4 -لنمو سالب )
 

 2016سعار الثابتة، لعامي نمو القطاعات غير النفطية، باألمعدالت  (4-4ويوضح الشكل )
 وغير قابلة للمقارنة مع السنوات السابقة(. ويالحظ  بيانات ربع سنويةزالت  ال 2018)بيانات عام  2017و

(، وأقل معدل هو في %20هو في حالة الصناعات التحويلية ) 2016عام في نمو محقق معدل على أ أن 
على معدل نمو في قطاع المطاعم والفنادق أ فقد تركز  2017(. أما في عام % -11حالة التشييد والبناء )

 (. % 12.2-ع التشييد والبناء )(، وأقل معدل في قطا11.3%)
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 (4-4الشكل )
 الثابتة باألسعار النفطية غير في القطاعات النمو معدالت

 2017و 2016

 
 

 

 

 

 

 لقطاع الخاصالنفطي لدور التنمية . 4-2
تسعى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة نحو تنمية القطاع الخاص في دولة الكويت، وذلك 

تعظيم مساهمته في تلبية احتياجات الصناعة النفطية من المواد والخدمات، ويكشف الجدول التالي عبر 
نفاق الفعلي للمؤسسة وشركاتها التابعة الموجه نحو تلبية احتياجات الصناعة النفطية النمو المتزايد في اإل

ولى من لتسعة شهور األنفاق في االكويتية من مواد وخدمات من القطاع الخاص المحلي، حيث بلغ اإل
نفاقه خالل السنة إمليون دينار، ويتخطى ذلك ما تم  1522,26ما مقداره  2018/2019العام المالي 

  المالية الماضية.

 
 
 
 

 

الزراعة و 
صيد البحر

االقطاع 
االستخراج

ي

الصناعات 
التحويلية

الكهرباء و 
الغاز و 
المياه

التشييد و 
البناء

تجارة 
الجملة 
والتجزئة 

المطاعم 
والفنادق

النقم 
والتخزي  
والمواصل

ت

الوساطه 
الماليه 
والتأمي 

العقارات
الخدمات 
الشخصية  
والمجتمع

2017 3.4% -7.2% -0.3% 4.0% -12.2% 1.9% 11.3% 5.0% 3.2% 2.5% 0.9%

2016 0.5% 2.0% 19.9% 9.2% -11.0% -0.6% -3.0% 2.2% -4.6% -2.7% 7.0%
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 (: 3-4جدول )
 تطور إنفاق مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة

 على منتجات وخدمات القطاع الخاص المحلي بالمليون دينار كويتي 
 2018ديسمبر  – 2012/2013 

 البنوك المحلية.* ال يشمل القروض من 
 2018/2019شهور من السنة المالية  9بيانات أول **  

 

شراك القطاع الخاص في العديد من إكما شهدت السنوات الماضية قيام المؤسسة وشركاتها التابعة ب
محطة لتعبئة  80األنشطة، كمصنع الملح والكلورين ومصنع مزج زيوت التزييت ومصنع الفحم المكلسن و

لشراكات بين المؤسسة وشركاتها التابعة من جهة والقطاع الخاص المحلي  الوقود، وتم فتح المجال أيضاا 
والشركات العالمية من جهة أخرى وذلك في الصناعات البتروكيماوية )األولفينات والعطريات والستايرين(، 

طاع المحلي في صناعة وساهمت تلك المشاركات في نمو االقتصاد المحلي وتطوير دور ومساهمة الق
 النفط والغاز والبتروكيماويات.

 

وفي ذات السياق تطمح مؤسسة البترول الكويتية في المستقبل المنظور لتوسعة مشاركة القطاع 
الخاص في أنشطتها إذ تسعى المؤسسة إلى توفير وطرح المزيد من الفرص الصناعية البترولية المعتمدة 

لى تعظيم مساهمة إا تتطلع المؤسسة من خالل توجهاتها اإلستراتيجية ضمن برنامج المحتوى المحلي. كم
القطاع الخاص وتطوير قدراته في الصناعة النفطية الكويتية، وستواصل المؤسسة تطبيق توجهاتها 

 اإلستراتيجية لتنمية المحتوى المحلي، والتي من أهمها ما يلي:
 

اويات إلتاحة فرص للقطاع الخاص المحلي إلقامة االستفادة من نشاطي التكرير والتصنيع والبتروكيم •
 صناعات تحويلية الحقة في دولة الكويت. 

ن تكون نسبة أزيادة حصة القطاع الخاص المحلي من إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة. مع االلتزام ب •
 % على األقل من إجمالي اإلنفاق الرأسمالي من خالل الموردين والمقاولين المحليين.30

 .يز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة استثمارات المؤسسة الحالية والمستقبليةتعز  •

 

 ** 2019 /2018 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2104 2012/2103 السنة

 1522,26 1427,48 1287,75 1398,06 997,325 979,123 918,208 المبلغ
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وفي سبيل تحقيق تلك اإلستراتيجية تسعى المؤسسة نحو إقامة منطقة صناعية بترولية توفر بنية 
قرار  2017نوفمبر  19تحتية مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية، حيث صدر في 

كيلومتر مربع في جنوب البالد  7,41، والمتضمن تخصيص أرض بمساحة 791/2017رقم وزير البلدية 
نجاز جميع الخطوات إعلى  للمؤسسة لغرض إنشاء المنطقة الصناعية البترولية، وتعكف المؤسسة حالياا 

 المطلوبة إلقامة المنطقة الصناعية البترولية. 
 

أعمال المؤسسة وشركاتها التابعة، فقد جرى وعلى صعيد تعظيم مساهمة القطاع الخاص في 
اإلعالن عن العديد من الفرص سواء في االستفادة من منتجات الصناعة النفطية كقيم لصناعات أخرى 
ومنها )نسيج الرافيا بولي بروبلين وصفائح وألواح البولي بروبلين(، حيث قامت شركة صناعة الكيماويات 

ذين المشروعين مع مستثمرين محليين لتصنيع هذه المواد, كما تم اإلعالن البترولية بتوقيع مذكرتي تفاهم له
عن عدة مشاريع أخرى مثل صفائح البولي ايثيلين, استخدام ثاني أكسيد الكربون في تعزيز استخراج 
 النفط، وقامت شركة البترول الوطنية الكويتية باإلعالن عن فرصة مشروع الفحم البترولي المكلسن مؤخراا 

بتأهيل الشركات لمشروع استخالص  ول على إبداء الرغبة من المستثمرين الصناعيين، وتقوم حالياا للحص
المعادن من المواد الحفازة والمستهلكة، ومن جهة أخرى تم ترويج عدد من الفرص الصناعية التي تمكن 

ر قدرات مزج القطاع الخاص من تزويد الصناعة النفطية بالمنتجات والخدمات، ومن تلك الفرص تطوي
، تقديم خدمات المواد الكيميائية الشائعة ، تطوير صناعة خطوط األنابيب محلياا المواد الكيمائية محلياا 

  ومصنع إلنتاج ألواح التحميل )الطبليات(، وغيرها. ،وزيوت التشحيم

 

لرؤية  من المؤسسة وشركاتها التابعة بأهمية العمالة الوطنية في القطاع النفطي، وتحقيقاا  وحرصاا 
الدولة في دعم الكوادر الكويتية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص، قامت المؤسسة برفع نسبة مشاركة 

الة الوطنية بنسبة ال العمالة الوطنية بأنشطة ومشاريع القطاع النفطي من خالل إلزام المقاول بتعيين العم
  % في العقود القابلة للتكويت.25من  % بدالا 30تقل عن 
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ن إومن خالل ما قامت به المؤسسة في الماضي من جهود وما تتخذه من خطط مستقبلية، ف وأخيراا 
المؤسسة وشركاتها التابعة مستمرة في طموحها الرامي نحو زيادة كفاءة عملياتها والمساهمة في تنمية 

 تصاد الوطني من خالل تطوير وتعزيز دور القطاع الخاص في صناعة النفط واألنشطة المساندة.االق
 

 . التطورات النقدية والمصرفية4-3
 

لى مرتكزات تستهدف تحقيق االستقرار النقدي، واستقرار سعر صرف إتستند السياسة النقدية للدولة 
المحافظة على القوة الشرائية لها، والحد من الضغوط العملة الوطنية تجاه العمالت األجنبية بهدف 

دخار بالعملة المحلية لتوفير السيولة النقدية الالزمة لتمويل التضخمية، وتحفيز النمو االقتصادي، ودعم اإل
 نتاجي.االستثمار وزيادة معدالت النشاط اإل

 التطورات النقدية  أوال:
 عرض النقود ▪

ضافة إ، والذي يشمل (M2)تظهر بيانات البنك المركزي الخاصة بعرض النقود بالمفهوم الواسع 
دخار والودائع لى النقد المتداول، الودائع تحت الطلب لدى البنوك المحلية والودائع ألجل وودائع اإلإ

 38947نحو  2018/2019قد بلغ في نهاية السنة  (M2)بالعمالت األجنبية في البنوك، أن عرض النقد 
ا بما نسبته  البالغ  2017/2018% عن مستواه المسجل في نهاية السنة المالية 5مليون دينار، مرتفعا

% نتيجة الرتفاع 1مليون دينار. وقد جاء ذلك االرتفاع نتيجة الرتفاع الكتلة النقدية بنسبة  37095نحو 
% من جانب، وارتفاع شبه النقد 4.6%، والنقد المتداول بنحو 0.2من الودائع تحت الطلب بنحو  كلٍ 

% من جانب آخر فيما بين نهاية السنتين الماليتين المذكورتين. ويبين الجدول التالي تطورات 6.6بنسبة 
 عرض النقود في نهاية كل سنة من السنوات المالية الخمس األخيرة.

 أسعار الفائدة المحلية
ترتبط به، وضمن هوامش محددة الحدود القصوى ألسعار الفائدة  محورياا  يعتبر سعر الخصم سعراا 

على معامالت اإلقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي. وبناءا على ذلك، 
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يؤدي خفض سعر الخصم إلى تخفيض الحدود القصوى ألسعار الفائدة على معامالت اإلقراض بالدينار 
  .الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك الخفضالكويتي لدى وحدات 

 

وفي ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي لمستجدات األوضاع االقتصادية 
والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، والتطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العمالت العالمية الرئيسية 

لجهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو االقتصادي المحلي مع  أخرى، واستمراراا من جهة 
المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر 

الوطني األساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي والمحلي لقطاعات االقتصاد 
المختلفة بما يكرس األجواء المواتية لمواصلة النمو االقتصادي على أسس مستدامة، فقد قام برفع سعر 

%، وهو 2.75% بدالا من 3.0ليصبح  2018مارس  22الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ابتداءا من 
 . 2017أول رفع منذ مارس 

 

ئدة على ودائع العمالء لدى البنوك المحلية وضمن هذا اإلطار، وفيما يتعلق بمستويات أسعار الفا
بكلٍّ من الدينار الكويتي والدوالر األمريكي، فقد ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة المعلنة على ودائع 

، 2018/2019العمالء ألجل بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية لجميع اآلجال خالل السنة المالية 
% ألجل 1.53أشهر، مقارنةا بنحو  3% ألجل 2.53ألجل شهر، و% 2.39لتبلغ في المـتوسط نحو 

. كما ارتفعت متوسطات 2017/2018أشهر خالل السنة المالية السابقة  3% ألجل 1.68شهر، و
% 1.56لتصل إلى نحو  2018/2019أسعار الفائدة لتلك الودائع بالدوالر األمريكي خالل السنة المالية 

% ألجل شهر ونحو 0.78أشهر مقارنةا بنحو  3للودائع ألجل % 1.79للودائع ألجل شهر ونحو 
 .2017/2018أشهر خالل السنة المالية السابقة  3% ألجل 0.94

 

وبناءا على ذلك، ارتفعت الهوامش القائمة بين أسعار الفائدة المذكورة لصالح الودائع بالدينار الكويتي 
ائم بين متوسطات أسعار الفائــــدة على ودائــــع ، حيـث بلغ الهامش الق2018/2019خالل السنة المالية 

% ألجل شهر، ونحو 0.83العمالء لـــــدى البنـــــوك المحلية بكلٍّ من الدينار الكويتي والدوالر األمريكي نحو 
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أشهر خالل السنة  3% ألجل 0.74% ألجل شهر ونحو 0.75أشهر مقارنةا بنحو  3% ألجل 0.74
 .2017/2018المالية السابقة 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن المتوســـط المرجــح ألســعار الفائـــدة على األرصــدة القائمة للتسهـــيالت االئــتمانية 
من  2019بالدينار الكويتي )المـقيم وغير المقيم( لــدى البنــــوك المحلــية في نهاية شهر فبراير من العام 

% في نهاية الفترة المقابلة من السنـــة 4.76بل نحو % مقا4.83قد بلغ نحو  2018/2019السنة المالية 
الماليــة السابقة. ومن جانب آخر، بلغ المتــــوسط المرجح ألسعار الفائدة علـى األرصدة القائمة لودائع 

من  2019القطاع الخاص )المقيم وغير المقيم( بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية في نهاية فبراير 
% في نهاية الفترة المقابلة من السنـــة الماليــة 1.60% مقابل نحو 1.86نحو  2018/2019 السنة المالية

أشهر خالل  3السابقة. ويبين الجدول التالي متوسط أسعار الفائدة على الودائع في البنوك المحلية لشهر و
على الودائع  السنوات الخمس الماضية، كما يبين الشكل الذي يليه متوسط أسعار الفائدة المرجحة

 والتسهيالت االئــتمانية خالل السنوات األربع األخيرة. 
 االئتمان المصرفي ▪

ارتفعت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيالت االئتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلـــى 
مليون دينار في نهاية السنة المالية  37420.8مختلــــف القطـــاعـــات االقتـــصاديـــة لتصل إلـــى نحـــو 

ن مستواها المسجل في نهاية % ع5.2مليون دينار أي بنسبة  1861.8بزيادة بلغت نحو  2018/2019
مليون دينار، بينما كلن مستواها المسجل في نهاية  35559.1البالغ نحو  2017/2018السنة المالية 
 مليون دينار.  34887.6قد بلغ نحو  2016/2017السنة المالية 

 

المحلية في وتتمثل أبرز القطاعات التي ارتفعت أرصدة التسهيالت االئتمانية المقدمة لها من البنوك 
%(، وقطاع الصناعة 4.9من التسهيالت الشخصية )بنسبة  في كلٍ  2018/2019نهاية السنة المالية 

%(، 34.0%(، وقطاع الزراعة وصيد األسماك )بنسبة 10.1%(، وقطاع اإلنشاء )بنسبة 3.2)بنسبة 
هيالت االئتمانية %(. فيما تتمثل أبرز القطاعات التي تراجعت أرصدة التس4.0)بنسبة  وقطاع العقار

في كل من قطاعي المؤسسات  2018/2019النقدية المقدمة لها من البنوك المحلية في نهاية السنة المالية 
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(، وذلك مقارنةا مع نهاية السنة %0.1) بنسبة (، والخدمات العامة%4.4) بنسبة المالية غير المصرفية
ويبين الجدول التالي إجمالي التسهيالت االئتمانية والتسهيالت الشخصية في نهاية السنوات  المالية السابقة.

تطور التسهيالت اإلئتمانية والتسهيالت الشخصية في  (5-4)المالية الخمس الماضية. بينما يبين الشكل 
 خمس األخيرة.نهاية السنوات المالية ال

 

 (:4-5الشكل )
 ) مليون دينار كويتي(تطور التسهيالت اإلئتمانية والتسهيالت الشخصية 

 2018/2019 – 2014/2015في السنوات المالية 
 

 

 
 سعر صرف الدينار الكويتي ▪

% 1.5فلس أي بما نسبته  4.5ارتفع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي بنحو 
 299.4مقارنةا مع نحو  2018/2019فلس في نهاية السنة المالية  303.9ليصل إلى مستواه البالغ نحو 

ا في نهاية السنة المالية  مقابل الدينار . كما ارتفع متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي 2017/2018فلسا
ا وبنسبة  0.7بنحو  2018/2019الكويتي للسنة المالية  ا مقابل  302.8% ليصل إلى نحو 0.2فلسا فلسا

ا لمتوسط سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي خالل السنة المالية السابقة  302.1 فلسا
2017/2018 . 
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 ودائـع المقيمين ▪
دائع القطاع الخاص وودائع الحكومة( لدى البنوك المحلية في ارتفعت أرصدة ودائع المقيمين )و 

مليون دينار )تمثل نحو  43169.7% لتصل إلى نحو 2.4بنحو  2018/2019نهاية السنة المالية 
مليوناا في نهاية السنة  42164.9% من إجمالي المطلوبات على البنوك المحلية( مقارنةا بنحو 64.0

% لتصل 5.0ك االرتفاع محصلة لزيادة أرصدة ودائع القطاع الخاص بنحو المالية السابقة. وقد جاء ذل
مقارنةا بنحو  2018/2019مليون دينار في نهاية السنة المالية  37144.0تلك األرصدة إلى نحو 

مليوناا في نهاية السنة المالية السابقة، هذا من جانب، وانخفاض أرصدة ودائع الحكومة بنسبة  35371.2
 6793.7مقارنة بنحو  2018/2019مليون دينار في نهاية السنة المالية  6025.7إلى % لتصل 11.3

 مليوناا في نهاية السنة المالية السابقة من جانب آخر. 
 

 اصدارات سندات البنك المركزي:  ▪
 2018/2019انخفض رصــــــــــيد ســــــــــندات البنك المركزي والتورق المقابل في نهاية الســــــــــنة المالية 

% مقارنةا بمســـتواه 2.3مليون دينار ونســـبته  70مليون دينار أي بانخفاض قيمته  2958ليصـــل إلى نحو 
  .مليون دينار 3028والبالغ نحو  2017/2018في نهاية السنة المالية 

 

 إصدارات أدوات الدين العام ▪
نيابة عن وزارة المالية، وقد المحلية  يتولى بنك الكويت المركزي إدارة إصدارات أدوات الدين العام

 3392إلى نحو  2018/2019انخفض الرصيد القائم ألدوات الدين العام ليصل في نهاية السنة المالية 
، 2017/2018بنهاية السنة المالية  % مقارنةا 25.3 بنسبةمليون دينار  1150مليون دينار وبانخفاض قيمته 

األجنبية نيابة عن وزارة المالية حيث بلغ  إدارة إصدارات أدوات الدين العام الهيئة العامة لالستثمارتولى ت كما
 . 2018/2019مليون دينار في نهاية السنة المالية  2440 نحو السندات الدوليةرصيد إصدارات 
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 المبالغ بالمليون دينار كويتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                   
 

 
 
 

 
خالل السنة المالية  عائد السندات الدولية
2018/2019 

   سنوات 5السندات الدولية بمدة  سنوات 10السندات الدولية بمدة 

 األقصى للعائدالحد  3.774 4.086
 األدنى للعائدالحد  2.942 3.401
 متوسط العائد 3.434 3.763

 2018مارل 2019مارل 

 رصيد أدوات الدين العام 
 6,976 5,858 )سندات محلية ، تورق، سندات دولية(

 فوائد
 170 176 )سندات محلية ، تورق، سندات دولية(

0

1

2

3

4

5

هوامش عوائد السلدات الدولية لدولة الكويت

سلوات10السلدات الدولية بمدة  سلوات5السلدات الدولية بمدة 
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في حالة إقرار قانون اإلذن للحكومة  2019/2020وفيما يختص بتكلفة االقتراض في السنة المالية 
الفائدة ومدد السداد  مثل أسعارعدة ضوء عوامل ومتغيرات  علىيكون سباالقتراض المشار إليه، فإن ذلك 
 وحالة األسواق المحلية والخارجية.

  

 الميزانية المجّمعة للبنوك المحلية
 67431.4نحو  2018/2019جمالي الميزانية المجّمعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية بلغ إ

 63876.0% عن مستواه البالغ نحو 5.6مليون دينار ونسبته  3555.4مليون دينار بارتفاع قيمته نحو 
 . 2017/2018مليون دينار في نهاية السنة المالية 

 

 الرقابة على النشاط المصرفي :ثانيا  
في مجال اإلشراف والرقابة  2017/2018استمرت جهود بنك الكويت المركزي خالل السنة المالية 

على الوحدات المصرفية والمالية المسجلة لديه، وذلك في إطار الحفاظ على سالمة األوضاع المالية لتلك 
م االستقرار المالي في الدولة. وفيما يلي أهم الوحدات وزيادة تحصين القطاع المصرفي، وترسيخ دعائ

 .الجهود التي قام بها البنك المركزي في هذا السياق
 

 في مجال الرقابة واالشراف -1
(، والمتمثلة في 3بنك الكويت المركزي متابعة تطبيق البنوك لحزمة إصـــــــــــــالحات بازل ) واصـــــــــــــل •

ومعيار تغطية الســــــــــــيولة ومعيار صــــــــــــافي التمويل معيار كفاية رأس المال، ومعيار الرفع المالي، 
المســـــــــــــــتقر، والتي تهــدف إلى تحســـــــــــــــين جودة رأس المــال والحــد من تراكم الرفع المــالي بــالقطــاع 
المصـــــرفي، باإلضـــــافة إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الســـــيولة على المدى القصـــــير 

 اراا.والمحافظة على مصادر تمويل لألصول واألنشطة أكثر استقر 
 

لى ضـــمان ســـالمة أنشـــطة البنوك التجارية إاســـتكماالا للدور الرقابي لبنك الكويت المركزي الهادف  •
المحلية وفروع البنوك األجنبية العاملة بدولة الكويت وشـــــركات االســـــتثمار، أصـــــدر البنك المركزي 

 من التعاميم المنظمة والخاصة بالمواضيع التالية: عدداا 
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تكليف أحد مكاتب تدقيق الحســـــــــابات للقيام بفحص ربع ســـــــــنوي لجميع القروض االســـــــــتهالكية  -
 والمقسطة الممنوحة من قبل شركات االستثمار.

تراخيص وزارة التجارة والصــناعة للبنوك بالقيام بمنح جوائز للعمالء، بهدف ضــمان شــفافية تلك  -
 أي شبهات قد تثار حولها. وقفمليات، ولالع

إخطــار بنــك الكويــت المركزي بحــاالت االختالس واالحتيــال والتزوير التي يتعرض لهــا البنــك،  -
 خاصة مع تزايد حجم الخدمات المالية اإللكترونية المقدمة إلى العمالء.

لمعامالت توفير خدمة الرســـــــــــــــائل النصـــــــــــــــية مجاناا لجميع عمالء البنوك من األفراد عن كل ا -
المصـــــرفية التي تتم على حســـــاباتهم، بما فيها عمليات البطاقات المصـــــرفية بأنواعها اعتباراا من 

16-9-2018. 
في  2014لســـــــــــــــنة  20تنظيم أعمال الدفع اإللكتروني لألموال، وذلك تحت مظلة القانون رقم  -

اإلشــــــــراف  شــــــــأن المعامالت اإللكترونية، الذي أســــــــند لبنك الكويت المركزي كامل صــــــــالحيات
 والرقابة على أعمال الدفع اإللكتروني لألموال.

ضــــــــعف صــــــــافي الراتب  25زيادة مبلغ القرض االســــــــتهالكي الذي يمنح للعميل بما ال يتجاوز  -
ألف دينار كويتي وال يدخل ضـــمن الحد األقصـــى للقرض االســـكاني  25الشـــهري وبحد أقصـــى 

 ألف دينار.  70الذي يبلغ 
م للبيئة الرقابية التجريبية لدعم المبادرات المبتكرة للبنوك في هذا إصـــــــــــــــدار وثيقة اإلطار العا -

 المجال وتنظيمها رقابياا بما يخدم مصلحة االقتصاد الكويتي.
للجهاز التنفيذي في بنك أو  من يعين رئيســـــــاا  الضـــــــوابط الخاصـــــــة بالخبرة المطلوبة المتعلقة في -

 لجهاز التنفيذي.لرئيس ا اا أو مساعد اا شركة تمويل، وفيمن يعين نائب
لمتطلبات المعيار  ( وفقاا 31/12/2018البنوك المحلية بإعداد البيانات المالية )كما في  إلزام -

 تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات العالمية. (، بهدف IFRS 9الدولي للتقارير المالية )
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 أعمال وأنشطة أخرى  -2
مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال بهدف التنسيق والتعاون وقع البنك المركزي  17/1/2018بتاريخ  -

بين الطرفين بشأن تحديد االختصاصات في مجال الرقابة واإلشراف على بعض جوانب أنشطة 
الوحدات الخاضعة لرقابة البنك، باإلضافة إلى ما يتعلق باألدوات المالية وإصدارها وتداولها والخاضعة 

التفاهم هذه تحديثا لمذكرة مماثلة كان قد تم التوقيع عليها بتاريخ لرقابة الهيئة. وتمثل مذكرة 
11/9/2011.  

استضاف بنك الكويت المركزي مؤتمراا بعنوان "المالية اإلسالمية: أطروحة  2/5/2018بتاريخ  -
الذي حضره محافظو بنوك مركزية اسالمية ورؤساء وممثلون من مصارف  ،عالمية". وقد هدف المؤتمر

إلى إلقاء الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع الصناعة المالية اإلسالمية وسبل اسالمية، 
 مواجهة تحدياتها.

، تطوير قدرات الكوادر الوطنية في المجاالت المالية واالقتصاديةفي إطار اهتمام بنك الكويت المركزي ب -
البنك بالتعاون مع المؤسسات  عقد عدد من ورش العمل لموظفي 2018/2019تم خالل السنة المالية 
 . ةالمالية الدولية واإلقليمي

في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي  اا ومهني في إطار السعي نحو تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنياا  -
بنك المركزي بالتعاون مع الالداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، قام 

 ".صرفية بإعداد شهادة "المدقق الشرعي المعتمدمعهد الدراسات الم
 

 . هيئة أسواق المال وبورصة الكويت4-4
 : ترقيات بورصة الكويتأوال  

ى عضوبة المنظمة إل 2017مايو في أنضمت الكويت بعد جهود حثيثة دامت خمس سنوات، 
الدولية لهيئات األوراق المالية )األيسكو(، وذلك بعد وفائها بكافة الشروط وااللتزامات القانونية، ويؤكد هذا 

، مع 2010االنضمام على توافق األداء التنظيمي والرقابي لهيئة أسواق المال، التي أنشأت في العام 
ة للمستثمرين الدوليين داللة عن سالمة المناخ االستثماري الممارسات الدولية القياسية. وتوفر هذه العضوي

% من الجهات الرقابية في أسواق المال العالمية أعضاء في 95المحلي. وتجدر اإلشارة إلى أن نحو 
على ترقية بورصة الكويت  FTSE Russelوافقت مؤسسة فوتسي روسيل  2017األيسكو. وفي سبتمبر 
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، وذلك بعد استيفاء البورصة لمتطلبات تلك الترقية من تحديٍث للبنية من سوٍق مبتدئة إلى سوق ناشئة
التحتية، وبعد حصول فوتسي روسيل من وكاالت التصنيف االئتماني الدولية على كافة البيانات 

 والمعلومات التي تؤكد ذلك.
 

" ادراج الكويت ضمن MSCI، أعلنت شركة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال 2018وفي يوليو 
ترقية البورصة الى مؤشر األسواق من أجل النظر في  2019المقررة في يونيو قائمة المراجعة السنوية 

% 10لة تمثل دو  23الناشئة، وهو المؤشر العالمي األكثر شهرة لهذه الشريحة من األسواق، حيث يضم 
عتمد على معايير يمن القيمة السوقية لبورصات العالم، وتجدر اإلشارة الى أن االنضمام لهذا المؤشر 

 مستوى السيولة، والشفافية، ومدى سهولة االستثمار.تتعلق ب
 

 S&P Dow باإلضافة إلى ذلك، قامت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بوورز داو جونز
Jones على أن يتم إدراج األسهم الكويتية في مؤشراتةورصة الكويت إلى سوق ناشئبترقية ب ، S&P 

Dow Jones   2019سبتمبر  23في.  
  

مليار دينار كويتي  31.8لى إ 2019وقد ارتفعت القيمة السوقية ألسهم البورصة مع نهاية مارس 
 2019%. وخالل فترة السنة المالية المنقضية في مارس 11.2بنسبة  أيمليار دينار  28.6مقارنةا بقيمة 

مليار دينار  2.11مليار دينار مقارنةا مع  3.42بلغت استثمارات المستثمرين المؤسسيين في البورصة 
%، األمر الذي يدل على ارتفاع 62بزيادة قدرها نحو أي  2018خالل السنة المالية المنتهية في مارس 

 ثقة مدراء الصناديق والمحافظ االستثمارية بالبورصة الكويتية. 
 

كما سجل إجمالي قيمة التداول من قبل المستثمرين األجانب في البورصة خالل السنة المالية 
 1.26لى نحو إالسابقة المالية مليون دينار في السنة  590من نحو  ارتفاعاا  2019المنقضية في مارس 

%، مما يدل على تفاعل المستثمرين األجانب مع التطورات 114مليار دينار أي بزيادة نسبتها نحو 
 اإليجابية التي شهدتها البورصة.
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 : خصخصة البورصةثانيا  
فاز تحالف تقوده شركة االستثمارات الوطنية )التابعة لمجموعة الخرافي( عن طريق المزايدة بحصة 

بقرار  2014أبريل  21في  تأسست% من أسهم شركة بورصة الكويت. وكانت هذه الشركة قد 44قدرها 
لخاص. وتتولى لى القطاع اإلنقل ملكية السوق المالي  من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وذلك تمهيداا 

شركة بورصة الكويت، التي كانت مملوكة بالكامل إلى هيئة أسواق المال، إدارة جميع األصول المادية 
والمعنوية لسوق الكويت لألوراق المالية والقيام بالمهام اإلدارية والمالية التي يقتضيها تشغيل مرفق 

لى االرتقاء بمستويات التداول في إ التحالف الفائز أن لديه خطة خمسية تهدفوقد أعلن البورصة. 
 أساسياا  لعب دوراا تسالشريك للتحالف المشغل الدولي بورصة أثينا وهي لى أن إشارة البورصة. وتجدر اإل

 في تطوير نظم وأدوات التداول الجديدة )المشتقات(. 
 

بينما سيتم  االجتماعية.لى مؤسسة التأمينات إ% من أسهم البورصة 6ومن المقرر أن تؤول 
للمواطنين من خالل اكتتاب عام من المرجح أن يكون في  من األسهم %50تخصيص األسهم المتبقية 

. وسيكون تخصيص أسهم االكتتاب 2020أو الربع األول من عام  2019الربع األخير من العام الجاري 
 .فلس للسهم 100العام من دون رسوم أو عالوة إصدار وبسعر 

 

 : تصنيف الشركات المدرجة الى ثالثة مستوياتثا  ثال
 

المرحلة الثانية من مراحل  2018/2019أطلقت هيئة أسواق المال مع بداية السنة المالية المنقضية 
تطوير البورصة، وتضمنت تقسيم الشركات المدرجة في البورصة على ثالثة أسواق هي السوق األول 

حسب المعايير التي  وتتم مراجعة أسس التقسيم على هذه األسواق سنوياا  .المزاداتوالسوق الرئيسي وسوق 
 وضعتها البورصة. 

 

حيث يضم السوق األول الشركات التي تتسم أسهمها بسيولة عالية وقيمة سوقية كبيرة، أما السوق 
ضرورة توافقها مع شروط الرئيسي فيضم الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع 

اإلدراج المعمول بها. أما سوق المزادات فيضم الشركات التي ال تستوفي شروط السوقين األول والرئيسي 
أول بورصة في المنطقة تنفذ عملية الكويت بورصة تعد واألسهم ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة. و 
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ستحداث أدوات استثمارية ال هاا يفتح المجال أمامتقسيم وتصنيف السوق بما يواكب األسواق العالمية، مم
 جديدة. 

 

 : برامج تطوير أسواق المالرابعا  
على استكمال العديد من  2021 – 2018عملت هيئة أسواق رأس المال ضمن استراتيجيتها 

لى االرتقاء بنظم وآليات التداول في أسواق المال في الكويت وتعمل في المرحلة إالمشاريع األخرى الهادفة 
، مشروع تطوير السوق استكمال المراحل المتبقية من  عدة مبادرات من أهمها وإطالقالحالية على تنفيذ 

ص مشروع معيار كفاية رأس المال لألشخاص المرخ، XBRLمشروع اإلفصاح االلكتروني باستخدام لغة الـ 
 .مبادرات هيئة أسواق المال المستقبلية، لهم

 

تعمل هيئة أسواق المال على تحقيق توجهاتها االستراتيجية من خالل استكمال مشاريعها الحالية كما 
والجاري  2021لى العام إلتطوير نشاط السوق المالي، وكذلك من خالل عدة مبادرات ضمن استراتيجيتها 

مشاريع شاملة لكافة أوجه نشاط الهيئة، وأبرز ما تتضمنه استراتيجية الهيئة العمل على ترجمتها إلى 
 .التنمية المستدامةو  استقرار أسواق المالو ، حماية المستثمرين، االرتقاء بكفاءة وتنافسية أسواق المال

 

 . حركة التداول في أسواق المال4-5
ة في بورصة الكويت بحلول نهاية تحسن أداء مؤشرات حركة التداول ومستويات األسعار الرئيسي

% مقارنةا بإقفال 12.36، حيث أقفل مؤشر السوق العام على ارتفاٍع نسبته 2018/2019السنة المالية 
% مقارنةا بإقفال نهاية 19.74نسبته  نهاية السنة المالية السابقة. كما سجل مؤشر السوق األول ارتفاعاا 
% في نهاية السنة المالية 1.65نسبته  السنة المالية السابقة، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاا 

مقارنةا بإقفال نهاية السنة المالية السابقة. وسجلت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة  18/2019
بليون دينار، بارتفاٍع قيمته نحو  32.699إلى نحو  18/2019سنة المالية لتصل في نهاية ال ارتفاعاا 

 .% مقارنةا بنهاية السنة المالية السابقة12.66باليين دينار ونسبته  3.675
 

مقارنةا بالسنة  18/2019كذلك ارتفعت معدالت التداول الرئيسية بشكل ملموس خالل السنة المالية 
مليون  5236.58نحو  18/2019مة األسهم المتداولة خالل السنة المالية المالية السابقة، حيث بلغت قي
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قيمته نحو  مليون دينار خالل السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعاا  3759.67دينار مقابل نحو 
%. وبلغت كمية األسهم المتداولة خالل السنة المالية المشار 39.28مليون دينار ونسبته  1476.91

، وبما 17/2018مليون سهم للسنة المالية  25487.76مليون سهم مقارنةا بنحو  26387.67 إليها نحو
 %.3.53مليون سهم ونسبته  899.91بنحو  يمثل ارتفاعاا 

 

 . التجارة الخارجية وميزان المدفوعات4-6
 الحســاب الجـاري  -أوال

إلى أن الحساب الجاري قد سجل تشير التقديرات األولية إلحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويت 
مليون دينار  2152مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو  6158بمقدار  فائضاا  2018في العام 

. وقد جاء ارتفاع 2016مليون دينار خالل العام  1528، وعجز بلغت قيمتـــــه نحـــــو 2017خالل العام 
أساسي ارتفاع فائض الحساب السلعي الذي ارتفع  ليعكس بشكل 2018فائض الحساب الجاري خالل عام 

مليون دينار  12364، ولتصل قيمة ذلك الفائض إلى نحو 2017% مقارنةا بالعام السابق، 58.6بنسبة 
. وقد جاء االرتفاع في قيمة ذلك 2017مليون دينار خالل عام  7769مقابل نحو  2018خالل عام 

بمعدل  2018قيمة الصادرات السلعية )فوب( خالل عام  الفائض في الميزان السلعي محصلة الرتفاع
من جهة،  2017مليوناا خالل عام  16677مليون دينار، مقابل نحو  21826% لتصل إلى نحو 30

مليون  9462% لتصل إلى نحو 5.7بمعدل  2018وارتفاع قيمة الواردات السلعية )فوب( خالل عام 
 من جهٍة أخرى. 2017مليوناا خالل عام  8950دينار، مقابل نحو 

 

ــام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاب الجاري خالل عـ ــعام األسبق قد ترتب على  2017بينما كان فائض في الحسـ ــةا بالـ مقارنـ
االرتفاع في إجمالي قيمة المتحصـــــــــــــالت المدرجة في الجانب الدائن من الحســـــــــــــاب الجاري )ومن أبرزها 

مليون دينار  3552ر( بما قيمته المتحصالت من الصادرات السلعية والدخل األساسي أي دخل االستثما
ـــن من 16.8ونسبته  ــــ ــــ ــــ ـــب المديـ ــــ ــــ ــــ ـــة في الجانـ ــــ ــــ ــــ ــــ % من جهة، وانخفاض إجمالي قيمة المدفوعات المدرجـ

ــاري )ومن أبرزها المدفوعات مقابل الخدمات ومدفوعات الدخل الثانوي "التحويالت الجارية"(  الحساب الجـ
من جهٍة أخرى. كما تشــــــــير البيانات إلى تحقيق الحســــــــاب  %0.6مليون دينار ونســــــــبته  128بما قيمته 

مليون دينار، مقابل فائض بلغت  2155بلغت قيمته نحو  2018خالل الربع الثالث لعام  الجاري فائضــــاا 
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مليون دينار  488مليون دينار خالل الربع الســـــــــــــابق، ومقابل فائض بلغت قيمته نحو  2648قيمته نحو 
مكونات الحساب الجاري األربعة في العامين  (4-4)يبين الجدول م السابق. و خالل الربع المقابل من العا

 .2018والربعين الثاني والثالث من سنة  2017و  2016
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  :المـيـــزان السلعي -1
 5898مليون دينار، مقابل فائض بنحو  7769نحو  2017بلغ فائض الميزان السلعي في العام 

ــــها 2016مليون دينار خالل عام  ـــــ ــــالا زيادة قيمتـ ـــــ %. وجاءت 31,7مليون دينار ونسبتها  1871، مسجـ
الســـــــلعي محصـــــــلة الرتفاع قيمة الصـــــــادرات الســـــــلعية خالل العام المذكور تلك الزيادة في فائض الميزان 

هذا، % من جهة أخرى.9.8الســــــــــــلعية )فوب( بمعدل  % من جهة، وارتفاع قيمة الواردات19,0بمعدل 
مليون دينار،  3471نحو  2018ي خالل الربع الثالث من عام وقد بلغت قيمة فائض الميزان الســـــــــــــــلع

مليون  1723% مقارنةا بالربع الســـــــــــابق )ارتفاع قيمته 8,4مليون دينار ونســـــــــــبته  317بانخفاض قيمته 
% مقارنةا بالربع المقابل من العام السابق(. وتأتي تلك التطورات كمحصلة للتطورات 98.6دينار ونسبته 

انبي الصــــــادرات والواردات الســــــلعية لدولة الكويت مع باقي دول العالم خالل تلك التي شــــــهدها كل من ج
 الفترة والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

 (4-4جدول )
  2017و 2016مكونات الحساب الجاري للسنوات 

 )مليون دينار كويتي( 2018من  3و 2والربعين 
 

 2017 2016 البيان
2018 

 الربع الثالث الثانيالربع 
 2155 2648 2152 1528- (: 4+3+2+1الحساب الجاري )

 3471 3789 7769 5898 الميــزان السلعي -1
 2037- 1991- 6925- 6049- الخدمات )صافي( -2
 1804 2053 5757 3861 الدخل األساسي  -3
 1083- 1202- 4449- 5238- الدخل الثانوي  -4

 .الكويت المركزي المصدر: بنك 
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 الصادرات السلعية:  -أ
)محســــوبة على أســــاس فوب أي بدون حســــاب بلغ إجمالي قيمة الصــــادرات الســــلعية لدولة الكويت 

 14052مليون دينار مقارنةا بنحو  16726نحو  2017تكاليف الشـــــــــــــــحن والتفريغ والتأمين( خالل عام 
 ،%19.0مليون دينار ونســــــــــبته  2674قيمته نحو  مليون دينار خالل العام الســــــــــابق، وبما يمثل ارتفاعاا 

بما قيمته نحو  2018ومن جانب آخر، انخفض إجمالي قيمة الصادرات السلعية خالل الربع الثالث لعام 
مليون دينار )ارتفاع  5971% مقارنةا بالربع الســـــــابق، ليصـــــــل إلى نحو 3.8مليون دينار ونســـــــبته  233

وفيما يتعلق (.% مقارنةا بالربع المقابل من العام الســـــــــــــــابق50.6ماليين دينار ونســـــــــــــــبته  2006قيمته 
بالصادرات النفطية )التي تتضمن صادرات كل من النفط الخام، والمنتجات المكررة، والغاز المسال(، فقد 

ــــــــــــــــــــــــل نحو  14951لتبلغ نحو  2017ارتفعت قيمتها خالل عام  مليون دينار  12527مليون دينار مقابـ
ا قيمته  وخالل الربع الثالث  ،%19.4مليون دينار ونســـــبته  2424خالل العام الســـــابق، وبما يمثل ارتفاعا

ا قيمته  5480، بلغت قيمة تلك الصادرات النفطية نحو 2018لعام   541مليون دينار، وبما يمثل ارتفاعا
مليون دينار ونســــــــــــــبته  1948فاع قيمته % مقارنةا بالربع الســــــــــــــابق له )ارت10.9مليون دينار ونســــــــــــــبته 

 (6-4) % مقارنةا بمســــتواها المســــجل خالل الربع المقابل من العام الســــابق(. ويبين الشــــكل البياني55.1
والميزان الســـــلعي  2018و 2017الميزان الســـــلعي لدولة الكوت بالمليون دينار كويتي في أرباع الســـــنتين 

 .2017و 2013بين السنوات 
 

 (4-6ي )الشكل البيان
بالمليون دينار كويتي 2017 -2013الميزان السلعي لدولة الكويت في السنوات 

 
 المصدر: بنك الكويت المركزي                           
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 الواردات السلعية:   -ب
تشير التقديرات األولية إلى أن قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت )على أساس "فوب"( خالل عام 

% 9.8ماليين دينـــار بمـــا يعـــادل  803مليون دينـــار، أي ارتفعـــت نحو  8957بلغـــت نحو قـــد  2017
مليون  2500نحو  2018. وبلغت قيمة الواردات الســـــــــــــلعية خالل الربع الثالث لعام 2016مقارنةا بعام 

ا قيمته نحو  اع % مقارنةا بالربع الســــــــابق له )ارتف3.5مليون دينار ونســــــــبته  84دينار، وبما يمثل ارتفاعا
 % مقارنةا بالربع المقابل من العام السابق(.12.8مليون دينار أي  283بنحو 

 الحساب الرأسمالي:  -2
الخارج( بلغت قيمته ســـجل الحســـاب الرأســـمالي عجزاا )أي تدفقاا صـــافياا للتحويالت الرأســـمالية نحو 

مليون دينار خالل العام الســـــابق،  147، مقابل عجز بلغ نحو 2017مليون دينار خالل عام  127نحو 
%. وتمثل التحويالت الرأســـمالية أحد البنود األســـاســـية 14.0مليون دينار ونســـبته  20أي بانخفاض قدره 

ين من األمم المتحدة أهم بنود هذه للحســـــــاب الرأســـــــمالي، وتعتبر التعويضـــــــات التي يحصـــــــل عليها المقيم
إلى تأجيل دفع مبالغ التعويضــات الخاصــة بمطالبات دولة  اا ســالتحويالت، ويرجع العجز في هذا البند أســاا 

. كما 2018وحتى يناير من عام  2015الكويت من قبل لجنة األمم المتحدة للتعويضات منذ مطلع عام 
ماليين دينار، مقابل عجز بلغ  5عجزاا بقيمة  2018لعام  ســـــّجل الحســـــاب الرأســـــمالي خالل الربع الثالث

مليون دينار خالل الربع المقابل من العام  26ماليين دينار خالل الربع السابق )عجزاا قيمته نحو  7نحو 
 السابق(.

 الحساب المالي:  -3
يسجل الحساب المالي المعامالت التي تنطوي على أصول وخصوم مالية وتتم بين المقيمين وغير 
المقيمين، ويشـــــــــــــــير الحســـــــــــــــاب المالي إلى الفئات الوظيفية، والقطاعات، واألدوات، وآجال االســـــــــــــــتحقاق 

الي سجل إلى أن الحساب الم 2018المستخدمة في صافي معامالت التمويل الدولية. وتشير بيانات العام 
إلى الخارج )زيادة في صـــافي قيمة االســـتثمارات في الخارج من جانب المقيمين في االقتصـــاد  صـــافياا  تدفقاا 

مليون دينار، مقابل تدفق صافي إلى الداخل )زيادة في صافي قيمة االستثمارات  7325المحلي( بلغ نحو 
أي  2017خالل عام  مليوناا  5288حـــو في الداخل من جانب غير المقيمين في االقتصاد المحلي( بلـــغ ن
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مليون دينار، ويرجع ذلك بصــفة أســاســية إلى التغير في صــافي االســتثمار في  2037بزيادة صــافية قدرها 
محفظة األوراق المالية باإلضافة إلى التغير في صافي استثمارات أخرى. وتشير البيانات إلى أن الحساب 

إلى الخارج )زيادة في صـــــــــــــافي قيمة  صـــــــــــــافياا  كان قد ســـــــــــــجل تدفقاا المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت 
مليــــــــــــــــــــــــون دينار خالل  6522االستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في االقتصاد المحلي( بلغ نحو 

، مقابل تدفق صــــــافي إلى الداخل )زيادة في صــــــافي قيمة االســــــتثمارات في الداخل من جانب 2017عام 
مليون دينار خالل العام الســابق، ويرجع ذلك بصــفة  1780قتصــاد المحلي( بلغ نحو غير المقيمين في اال

أســـــاســـــية إلى التغير في صـــــافي االســـــتثمار في محفظة األوراق المالية باإلضـــــافة إلى التغير في صـــــافي 
إلى  صــــــــافياا  مالياا  ، ســــــــجل الحســــــــاب المالي تدفقاا 2018اســــــــتثمارات أخرى. وخالل الربع الثالث من عام 

مليون دينار  3393بنحو  يضــــــــاا مليون دينار مقابل تدفٍق مالٍي صــــــــاٍف إلى الخارج أ 2644الخارج بقيمة 
مليون دينار خالل الريع المقابل من العام  1432خالل الربع الســــــــــــابق )تدفق صــــــــــــافي إلى الخارج بقيمة 

 السابق(.

 الوضع الكلي لميزان المدفوعات: 
مدفوعات، كمحصــــــلة نهائية لتطور الحســــــابات المشــــــار اليها أعاله، الأظهر الوضــــــع الكلي لميزان 

مليون  569مليون دينار، مقابل فائض قيمته نحو  1140بقيمه  ، فائضـــــــــــــــاا 2018لدولة الكويت، لعام 
ئض في زيادة قيمة إجمالي األصــــــــول االحتياطية لدى بنك . وقد انعكس ذلك الفا2017دينار خالل عام 

الكويت المركزي بذات القيم خالل فترتي المقارنة. وضـــــمن إطار أوســـــع، ليشـــــمل التغير في إجمالي قيمة 
األصــول االحتياطية لبنك الكويت المركزي، والتغير في صــافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الهيئات 

ى وجه التحديد كل من الهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة البترول الكويتية، فإن والمؤسسات الحكومية، وعل
باليين دينار  4.3قيمته نحو  الوضـــع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت بالمفهوم الواســـع يظهر فائضـــاا 

ت بليون دينار خالل العام الســابق. وكان ميزان المدفوعا 2.5، مقابل عجز قيمته نحو 2017خالل عام 
مليون دينار مقابل فائض بلغت قيمته  569بلغت قيمته نحو  2017خالل عام  اا كلي اا ئضـــــــــــقد ســـــــــــجل فا

مليون دينار خالل العام الســـــــــــــــابق. ويعكس الفائض الكلي في ميزان المدفوعات ما تحقق من  960نحو 
  ارتفاع في إجمالـــي قيمة األصول االحتياطية لدى بنك الكويت المركزي وبذات القيمة.
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 اا ، عجز 2018وكان الوضـــــــع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت قد ســـــــجل خالل الربع الثالث لعام 
مليون دينار خالل الربع الســـــــــــــــابق )عجز  961مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو  448بنحو 
مدفوعات دولة مليون دينار خالل الربع المقابل من العام الســـــابق(. وبالنظر إلى وضـــــع ميزان  436بنحو 

الكويت بشــــــــــــكل أكثر شــــــــــــمولية ليأخذ في االعتبار التغير في صــــــــــــافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض 
الجهات الحكومية المســــــــجلة ضــــــــمن بند "الحكومة العامة" إضــــــــافة إلى التغير في إجمالي قيمة األصــــــــول 

 فهوم األوســـــــع ي ظهر فائضـــــــاا االحتياطية لبنك الكويت المركزي، فإن الوضـــــــع الكلي لميزان المدفوعات بالم
مليون دينــار خالل العــام  2531مقــارنــةا بعجز قيمتــه  2017مليون دينــار خالل عــام  4252ي قــد ر بنحو 

 ، ي ظهر الوضـــع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواســـع فائضـــاا 2018الســـابق. وخالل الربع الثالث لعام 
مليون دينار خالل الربع الســـــــــــــــابق وفائض  2368نحو مليون دينار، مقارنةا بفائض بلغ  2214بلغ نحو 

 مليون دينار خالل الربع المقابل من العام السابق. 895قيمته 
 

 . النمو االقتصادي4-7
تشـــير التقديرات الربع ســـنوية )األولية( إلحصـــاءات الحســـابات القومية لدولة الكويت إلى أن الناتج 

بمعدل  اا ، حيث سـجل ذلك الناتج نمو 2018خالل عام  الثابتة( قد شـهد تعافياا المحلي اإلجمالي )باألسـعار 
. وجاء ذلك التعافي نتيجة لنمو القيمة 2017% خالل عام 3.5بمعدل  % بعد أن ســــــــــجل انكماشــــــــــاا 1.2

%، ونمو القيمة المضــــــــــــافة للقطاعات غير النفطية خالل العام 1.3المضــــــــــــافة للقطاعات النفطية بمعدل 
%. كما تشير تلك اإلحصاءات الربع سنوية إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 1.2دل المذكور بمع

مليار دينار  36.3، مقابل نحو 2018مليار دينار خالل عام  42.8)باألســعار الجارية( لتصــل إلى نحو 
ج لكـل من %. وجـاء ذلـك نتيجـة الرتفـاع قيمـة ذلـك النـات18.0بنحو  اا للعـام الســــــــــــــــابق، وبمـا يمثـل ارتفـاعـ

 % خالل العام المذكور. 33.8% والقطاع النفطي بنحو 6.4القطاعات غير النفطية بنحو 
 (5-4جدول )

  (2018 - 2015والثابتة  الجارية )باألسعار في الناتج المحلي اإلجمالي )%( ومعدالت النم
 *2018 2017 2016 2015 البيان

 18.0 9.7 4.1- 25.5- الجاريةالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

 1.2 3.5- 2.9 0.6 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

ا للبيانات الربع سنوية )األولية(.  المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء.                           * معدل النمو المحتسب وفق 
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 . معدل التضخم 4-8
% خالل 0.8بنحو  الرقم القياســـــي الســـــعار المســـــتهلك(، ارتفاعاا ســـــجل معدل التضـــــخم )التغير في 

 طفيفاا  اا مقارنةا بالشــــــهر المقابل له من العام الســــــابق. بينما ســــــجل هذا المعدل تراجع 2019شــــــهر مارس 
(. وعلى مســــــــتوى 2019مقارنةا بالشــــــــهر الســــــــابق من العام ذاته )فبراير  2019% في مارس 0.2بنحو 

تركزت التغيرات،  2019نة للرقم القياســــي العام ألســــعار المســــتهلك خالل مارس األقســــام الرئيســــية المكو 
مقارنةا بالشهر المقابل من العام السابق، في كل من قسم األغذية والمشروبات الذي سجل متوسط أسعاره 

 اا %، وقســــم المفروشــــات المنزلية ومعدات الصــــيانة الذي ســــجل متوســــط أســــعاره ارتفاع1.0بنحو  ارتفاعاا 
%، 1.9%، وقســـــم النقل بنحو 6.0%، وقســـــم االتصـــــاالت الذي ارتفع متوســـــط أســـــعاره بنحو 2.4حو بن

 %. 2.8وقسم الصحة بنحو 
 

بالمقارنة مع  انخفاضــاا  2019في المقابل ســجلت متوســطات األســعار في أقســام أخرى في مارس 
قســـــم خدمات المســـــكن  هذه المتوســـــطات في الشـــــهر المقابل من العام الســـــابق، وذلك على النحو التالي:

%، وقســــم الســــلع والخدمات المتنوعة 0.2%، قســــم المطاعم والفنادق انخفاض بنحو 0.6انخفاض بنحو 
%. ويبين الجدول التالي معدل التغير في الرقم القياســـــــــي العام ألســـــــــعار المســـــــــتهلك 0.5انخفاض بنحو 

  .2018و 2019بحسب أقسام اإلنفاق ما بين مارس 
 

 والقوى العاملة. السكان 4-9
 أوال : السكــــــان

 2018ديسمبر  31لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ عدد سكان دولة الكويت في  وفقاا 
نسمة(. وبلغ عدد  4,621,638) أربعة ماليين وستمائة وواحد وعشرون وستمائة وثمانية وثالثون نسمة

نسمة، أي أن نسبة  3,218,525دد غير الكويتيين نسمة، وع 1,403,113الكويتيون من هذا العدد 
( لغير الكويتيين. أما التوزيع الجغرافي %69.7( مقابل )%30.3الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان هي )

(، ثم األحمدي %26.1للمحافظات فيبين تركز الكثافة السكانية في محافظة الفروانية ) للسكان وفقاا 
(، ثم مبارك الكبير %12.3(، ثم الجهراء )%12.6(، ثم العاصمة )%21.0)(، تليها حولي 22.2%)
(5.8% .) 
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واإلناث(، فإن التوزيع، على مستوى إجمالي  أما توزيع السكان حسب النوع االجتماعي )الذكور 
(، إاّل أن التوزيع متحّيز نسبياا لإلناث في %36.4( مقابل اإلناث )%63.6السكان فهو متحيز للذكور)

( لإلناث. ويرتبط التحّيز القياسيا للذكور في حالة %51.1( للذكور، و)%48.9حالة السكان الكويتيين )
 %( لإلناث. 30( للذكور و)%70.0السكان غير الكويتيين باالرتباط الشديد لهؤالء السكان بقوة العمل )

 

التعليمي، فتشير اإلحصاءات إلى سنوات فأكثر( حسب المستوى  10وفيما يتعلق بتوزيع السكان )
(، ومن %27.0( من إجمالي السكان، بينما تمثل فئة من يقرأ ويكتب )%3.3أن األميين يمثلون حوالي )

(، بينما نسبة حملة الدبلومات والشهادات الجامعية %45.4يحمل شهادة من االبتدائية إلى الثانوية )
(، %10.4بة المتبقية أي غير المبّينة مؤهالتهم فتبلغ )، أما النس(0.3%)(، وأعلى من الجامعية 13.6%)

سنوات فأكثر( فإن نسبة  10ويبين الشكل البياني التالي هذا التوزيع. أما على مستوى السكان الكويتيين )
 60، وحملة الشهادات االبتدائية إلى الثانوية )(1.5%)(، ومن يقرأ ويكتب %2األميين تصل إلى حوالي )

 %(10.2، وغير مبّين )(0.5%)%(، وأعلى من الجامعية 25.8بلوم والشهادة الجامعية )%(، وحملة الد
%( ومن يقرأ 3.8سنوات فأكثر( حوالي ) 10في حين يمثل األمّيون في حالة السكان غير الكويتيين )

%(، 9.2%(، والدبلوم والشهادة الجامعية )41%(، وحملة الشهادات االبتدائية إلى الثانوية )37.1ويكتب )
   %(.8.6، وغير مبّين )(0.3%)وأعلى من الجامعية 

 

 : القوى العاملة:ثانيا  
وفقاا لبيانات  2018ديسمبر  31سنة من العمر فأكثر( في الكويت في  15بلغ إجمالي قوة العمل )

من قوة العمل(،  15%) كويتياا   425,324، موزعين ما بينفرداا  2,823,387هيئة المعلومات المدنية 
 من قوة العمل(.  %85غير كويتي ) 2,398,063و

 

أما فيما يتعلق باألهمية النسبية لتوزيع القوى العاملة الكويتية، وغير الكويتية، بين مختلف األنشطة 
القطاع الحكومي وغالبيتها في قطاع  بالعمل في ساساا أالعمالة الكويتية تتركز االقتصادية فيالحظ بأن 

األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات  في " (، ثم%76.6"اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي" )
(، أما النسبة المتبقية %3.5(، و" تجارة الجملة والمفرد" )%4.1(، و"اإلنشاءات" )%5.2األعمال" )
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فموزعة بين األنشطة األخرى. ويتوقع ديوان الخدمة المدنية أن يصل العدد المتوقع تخرجه وتعيينه في 
التوظيف فيها من خالل اعتماد تكميلي أو التعيين على شواغر وظائف حكومية سواء في الجهات التي يتم 

خريج وخريجة من الكويتيين وبتكلفة مالية تقدر بنحو  21000نحو  2018/2019خالل السنة المالية 
 شهور. 6مليون دينار عن مدة  126

 

االسر الخاصة" أما توزيع القوى العاملة غير الكويتية فيتركز أساساا في "العمالة المنزلية في 
( ثم "األنشطة العقارية" %17(، ثم "تجارة الجملة والمفرد" )%17.7(، ثم "اإلنشاءات" )27.3%)
(.  وتتوّزع النسبة المتبقية %5.3(، و"االدارة العامة والدفاع" )%6.1(، و"الصناعات التحويلية" )6.7%)

وزيع القوى العاملة الكويتية وغير ( ملخصاا لت7-4بنسب متواضعة على بقية األنشطة. ويوضح الشكل )
 الكويتية على مختلف األنشطة. 

 
 ( 7-4شكل )

 التوزيع النسبي للقوى العاملة 
 2017ديسمبر  31على األنشطة االقتصادية المحلية كما في 

 
 المدنية.المصدر: محتسبة من البيانات الواردة في موقع الهيئة العامة للمعلومات                 
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 المتعطلون عن العمل:
، بلغ عدد المتعطلين عن العمل من الكويتيين 2018أبريل  22وفقاا لبيانات ديوان الخدمة المدنية في 

من اإلناث أي ما نسبته  9983% و26.1من الذكور أي ما نسبته  3540متعطال، منهم  13523
العمل  أي أن أعداد العاطلين عن 19061كان قد بلغ  2012%. علماا بأن عدد المتعطلين في عام 73.9

% بين هذين العامين. ويظهر عدد المتعطلين حسب النوع االجتماعي، خالل الفترة 29تراجعت بنسبة 
 2012% عام 79.5تفاوتات في نسب المتعطلين. فبعد أن كانت نسبة المعطلين اإلناث  2012-2018

م ارتفعت ث 2012% عام 20.5، مقارنة بنسبة الذكور التي كانت 2018% في عام 73.8انخفضت إلى 
 . 2018% في عام 26.2الى 

 

 

( أشهر في عام 6وعند التطرق لفترات التعطل يالحظ بأن إجمالي عدد المتعطلين لفترة أقل من )
%. في حين انخفض عدد 60، أي بنسبة 2018في عام  5488قد ارتفع إلى  3425، والبالغ 2012

، أي 2018شخصا عام  1860، إلى 4095من  2012( شهرا عام 12 – 6المتعطلين لفترة ما بين )
قد بلغ  2012( شهر فكان عددهم عام 12%. أما المتعطلون لفترة أكثر من )54.5بانخفاض نسبته 

 %.46، إي بانخفاض نسبته 6175إلى  2018بينما انخفض عام  11539
  

 

 برنامج دعم العمالة الوطنية:
العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتشجيعها للعمل ، بشأن دعم 2000 لعام 19استهدف القانون 

في الجهات غير الحكومية، إلى جعل القطاع الخاص الموِظف الرئيسي للعمالة الوطنية. وتم تفعيل هذا 
 تشجيعهم بهدف الحكومية غير الجهات في للعاملين مالي شهري  دعم القانون عبر عدة آليات أهمها صرف

وقد أثمرت جهود تطبيق هذا القانون وما صدر استناداا إليه من قرارات  الخاص. القطاع في بالعمل لاللتحاق
عن مجلس الوزراء عن تحقيق العديد من النتائج التي ساعدت على زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في 

 الجهات غير الحكومية.
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قطاع الخاص حتى شهر وقد بلغ اجمالي المبالغ المصروفة على برنامج دعم العمالة الوطنية في ال
، وفقا لبيانات الهيئة العامة للقوى العاملة، نحو أربعة مليارات وخمسمائة وخمسة وعشرون 2019مارس 

 2001مليون دينار(. وكان المبلغ المصروف لهذا البرنامج في بداية انطالقته عام  4525مليون دينار )
 %. 600وفة على البرنامج قد فاق نسبة لف دينار أي أن معدل النمو في المبالغ المصر أ 571نحو 

 

من الذكور، مقابل  32833وبلغ توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب النوع االجتماعي، 
، 62445. أي أن اجمالي المستفيدين قد بلغ (8-4)من االناث، كما هو موضح بالشكل البياني  33719

(، ثم القطاع النفطي 11443(، يليه الباب الخامس )49262وغالبيتهم متركز في القطاع األهلي )
(. أما على صعيد المستوى التعليمي، فقد أتجه معظم الدعم الى حملة 79(، وعاملون بالخارج )1590)

(، ثم الثانوية بخبرة 10694توسطة بخبرة سنة على األقل )(، ثم الشهادة الم19879الشهادة الجامعية )
 (. 10465سنة )

 ( 8-4شكل )
 أعداد المستفيدين من دعم العمالة الوطنية حسب النوع االجتماعي

 2019مارل  - 2001

 
 

 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
مارس 
2019

ذكر 1407 2742 6506 8827 118351628019093212242519827102291012924232084357413573533168345323487332833

إلال 1407 2742 6506 8827 118351628019093212242519827102291012924232084357413573533168345323487332833
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 ( 6-4جدول )
 قيمة المبالغ المصروفة على برنامج دعم العمالة الوطنية 

 2019مارل  – 2001)دينار كويتي( 
 

 إجمالي المبالغ )د.ك( السنة  إجمالي المبالغ )د.ك( السنة 

2001 570680.5 2011 281860367.647 
2002 2982310.301 2012 348446727.805 
2003 21453388.119 2013 447408196.535 
2004 35707693.689 2014 486445254.26 
2005 52940862.486 2015 451326887.776 
2006 77430674.788 2016 450453824.162 
2007 97487448.927 2017 471349706.659 
2008 161993237.658 2018 493490775.414 
 175054533.945 2019مارل  226507774.639 2009
2010 242719813.227   

 المصدر: الهيئة العامة للقوى العاملة                                  
 

 2001( المبالغ التي صرفت على برنامج دعم العمالة الوطنية من عام 6-4ويوضح الجدول )
، للخريجين، فقد 2018أما على مستوى المكافآت التي صرفها البرنامج، خالل عام ، 2019وحتى عام 

 من نفس العام، لى حوالي مليوني دينار في ديسمبرإمليون دينار في يناير،  1.128ارتفعت من نحو 
في  3850مليون دينار لنفس العام. وارتفع عدد الخريجين المستفيدين من  19.6جمالي بلغ حوالي إوب

 (. 7-4ا هو موضح بالجدول )م. وك2018في ديسمبر  5938لى إيناير، 
 

 (7-4الجدول )
 2018اعداد ومبالغ مكافآت الخريجين المصروفة من البرنامج خالل أشهر سنة 

 

 المبلغ )د.ك( العدد الشهر

 1,128,128 3850 يناير
 958,485 4025 فبراير
 1,362,215 4802 مارل
 1,664,394 5226 أبريل
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 1,571,128 5258 مايو
 1,015,276 4016 يونيو
 1,547,872 5237 يوليو

 1,461,666 5082 أغسطس
 2,306,066 6598 سبتمبر
 2,572,117 7135 أكتوبر
 1,991,002 6008 نوفمبر
 2,024,682 5938 ديسمبر

 19,603,031 اجمالي المبالغ
 المصدر: الهيئة العامة للقوى العاملة                 

 

 العمالة الكويتية في القـطاع الخاص 
لبيانات االدارة المركزية لالحصاء  ارتفع عدد الكويتيين والكويتيات العاملين في القطاع الخاص وفقاا   -1

وبنسبة تقدر  16261بزيادة مقدارها  2018في عام  73090إلى  2013في عام  56829من 
 %.28.6بحوالي 

للنوع االجتماعي خالل ذات الفترة فقد  أما فيما يتعلق بتوزيع العمالة الكويتية في القطاع الخاص وفقاا  – 2
بزيادة مقـدارها  2018عام  36062إلى  2013عام  26293 ارتفع عدد العاملين من الذكور من

 37028إلى  2013عام  30536%. كما ارتفع عدد اإلناث من 37.2وبنسبـة تقدر بحوالي  9769
%. ويتبين مما تقدم أن هناك نمو 21.3وبنسبة تقدر بحوالي  6492بزيادة مقدارها  2018عام 

خاص بصفة عامة، وارتفاع عـدد اإلنـاث مقارنة ملموس في حجم العمالة الوطنية في القطاع ال
 بالذكـور. 

 2013في عام  1249033ما بالنسبة لحجم العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص فقد بلغت أ - 3
وبنسبة تقــدر بحوالي  348476أي بزيادة مقــدارها  2018في عام  1597509وارتفعت الى 

27.9.% 
في  1142725من جهة أخرى ارتفع حجم العمالة غــير الكويتية في القطـاع الخـاص من الذـكـور من  -4

أي بنسبـة تقدر بحوالي  326234بزيادة مقـدارها  2018في عام  1468959إلى  2013عام 
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 2018في عام  128550إلى  2013في عام  106308%. بينما ارتفع عـدد اإلنـاث من 28.5
 %.20.9وبنسبة تقدر بحوالي  22242ـدارها بزيادة مق

 

 الخاص بالقطاع للعمالة الديموغرافية الخصائص

هناك أهمية لدراسة الخصائص الديموغرافية األساسية للعمالة بالقطاع الخاص وخاصة دراسة 
التعليمي والعملي وتحليل العمالة حسب فئات العمر، ألن أفراد هذه العمالة ال تختلف فقط وفقاا للمستوى 

ومستوى المهارات والطاقة اإلنتاجية فحسب، وإنما تختلف أيضا وفقاا للنوع والسن، فاألعمال التي تسند 
لإلناث تختلف في طبيعتها عن األعمال التي يضطلع بها الذكور، كما تختلف الطاقة اإلنتاجية لألفراد من 

ود ارتباط بين الخبرات العلمية والعملية التي تكتسب النوعين في العمل الواحد باختالف األعمار وذلك لوج
 بفضل عامل السن.

 

( مشتغال منهم 1670599) 30/6/2018وبلغ حجـم العمالة في القطاع الخاص وفقا للحالة في 
%. وبلغ عدد الذكور منهم 95.6( غير كويتي بنسبة 1597509% و)4.4( كويتي بنسبة 73090)
% من اجمالي الذكور، بينما بلغ عدد االناث 2.4بنسبة  ( كويتي36062( منهم )1505021)
 % من اجمالي االناث. 22.4( كويتية بنسبة 37028( منهن )165578)

 

تبلغ  30/6/2018للحالة في  ومن واقع نتائج نظام معلومات سوق العمل بالقطاع الخاص وفقاا 
ن، بينما ترتفع نسبة مساهمة % من جملة العاملي9.9نسبة مساهمة اإلناث في القطاع الخاص حوالي 

% من إجمالي العمالة الكويتية في القطاع الخاص، من جهة أخرى، تنخفض نسبة 50.7الكويتيات إلى 
 % إلجمالي العاملين غير الكويتيين في هذا القطاع.8.0مساهمة غير الكويتيات إلى حوالي 

 

( تقل أعمارهم عن ثالثين %33.1)وتجدر اإلشارة إلى أن ثلث العمالة الكويتية في القطاع الخاص 
( أكثر من نصف العمالة الوطنية 49 – 30عاماا، وفي المقابل نجد أن نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين )

سنة فأكثر( ال تتجاوز  60(. من جهة أخرى، يالحظ أن نسبة العاملين الذين تبلغ أعمارهم )56.4%)
جمالي إ% من 0.8( ال تتجاوز 19 – 15العمر الدنيا ) %، بينما نسبة العاملين الذين ينتمون لفئة2.2

 العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص. 
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ونستخلص مما تقدم أن الغالبية العظمي من العمالة الكويتية في القطاع الخاص من العناصر الشابة 
للعمالة  % من العاملين تقل أعمارهم عن خمسين عاماا. وبمقارنة التركيب العمري 89.5حيث أن حوالي 

( عن 39 – 30الكويتية في القطاع الخاص حسب النوع، يالحظ ارتفاع نسبة اإلناث في الفئة العمرية )
% بين الذكور وأيضا ترتفع نسبة اإلناث 35.8% بين اإلناث مقابل 36.5مثيلتها بين الذكور حيث تبلغ 

للذكور، ومن جهة أخــرى % 14.7% لإلناث مقابل 25.8( حيث بلغت  49-40في الفئة العمرية من ) 
% 38.8% لإلناث مقابل 25.8( حيث بلغت  29-20تنخفض نسبة اإلنــــاث في الفئة العمـــرية  من ) 

 للذكور.
 

% تقل 21.5ما بالنسبة للعمالة غير الكويتية بالقطاع الخاص فتجدر اإلشـارة إلى أن حوالي أ
%. 62.7( إلى حوالي 49-30الذين تتراوح أعمارهم بين )أعمارهم عن ثالثين عاما، بينما ترتفع نسبة 

% من 3.9سـنة فأكثر( ال تتجاوز  60من جهة أخـرى، يالحـظ أن نسبة العاملين الذين تبلـغ )أعمارهم 
اجمالي العاملين غير الكويتيين بالقطاع الخاص. ونستخلص مما تقدم إلى أن الغالبية العظمى من العمالة 

% من العاملين تقل أعمارهم عن  84.2قطاع الخاص من العناصر الشابة حيث أن غير الكويتية في ال
 خمسين عاماا.

 
كويتية في القطاع الخاص حسب النوع، فانه يالحظ أن كالا الوبمقارنة التركيب العمري للعمالة غير 

ويعرض  لعمرية.من الذكور واالناث يتبع هذا النمط مع اختالفات طفيفة للغاية في النسب لبعض الفـئات ا
  ( التوزيع النسبي للعمالة في القطاع الخاص حسب الجنسية وفئات العمر.9-4الشكل البياني )
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 ( 9-4الشكل ) 
 30/6/2018كما في التوزيع النسبي للعمالة في القطاع الخاص حسب الجنسية وفئات العمر 

 

 

 المستوى التعليمي 
للمستوى العملي الذي يتمثل في الخبرة العملية السابقة للمهنة الحالية يعتبر المستوى التعليمي مكمالا 

للعاملين، كما أن دراسة العاملين حسب المستوى التعليمي تعتبر إحدى وسائل قياس كفاءتهم والتعرف 
( التوزيع النسبي للعمالة الكويتية في القطاع 9-4ويبين الشكل رقم ) .على مدى قدرتهم على مزاولة العمل

التوزيع النسبي للعمالة الكويتية في القطاع ( يبين 10-4الجنسية في حين أن الشكل ) لخاص حسبا
 .30/6/2018المستوى التعليمي والنوع وذلك وفقاا للحالة في الخاص حسب 

 

% من العمالة الكويتية من ذوي المستوى التعليمي دون 26هذا وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي 
نه قد بلغت نسبة أ%، كما 28.5ذوي المؤهالت الجامعية وفوق الجامعية بلغت حوالي ما نسبة أالثانوية، 

% من جملة العمالة الكويتية في 7.9العاملين الحاصلين على شهادة فوق الثانوية ودون الجامعية حوالي 
 .القطاع الخاص
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% من 59.5ارة إلى أن حوالي ما بالنسبة للعمالة غير الكويتية في القـــــطاع الخـــــــــاص فتجدر االشأ
العاملين من ذوي المستوى التعليمي دون الثانوية )ابتدائي ومتوسطة(، كما أن نسبة العاملين الحاصلين 

%، وتبـــلغ نسبة العاملين ذوي المؤهل الجامعي 26.7على الشهادة الثانوية وما يعادلها تصل إلى حــــوالي 
وبمقارنة التوزيع العددي والنسبي للعمالة  .جملة العمالة غير الكويتية%، من 10.5وفوق الجامعية حـــــوالي 

، يالحظ أن كالا من الذكور 30/6/2018في هذا القطاع حسب النوع )ذكور/إناث(، وفقاا للحالة في 
 واإلناث يتبع هذا النمط مع اختالفات في النسب.

 

 (10-4) الشكل
  الخاص بالقطاع الكويتية للعمالة النسبي التوزيع

 30/6/2018 في كما التعليمي المستوى  حسب

 

 

 
 
 
 
 
 

 االقتصادي للنشاط العام الهيكل
تشير بيانات توزيع العمالة الكويتية في القطاع الخاص حسب المجموعات الرئيسية للنشاط 

األنشطة األربعة التالية: % منها في 69.6إلى تركز نحو  30/6/2018االقتصادي والنوع وفقاا للحالة في 
(، %20.1(، االنشطة العقارية )%25.9تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات والدراجات النارية )

الكويتية  ما العمالة غيرأ(. %10.2(، والصناعات التحويلية )%13.4األنشطة المالية وأنشطة التأمين )
 30/6/2018االقتصادي والنوع وفقاا للحالة في في القطاع الخاص حسب المجموعات الرئيسية للنشاط 
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اصالح المركبات والدراجات ، % منها في األنشطة األربعة التالية: تجارة الجملة والتجزئة71.9فتركز نحو 
 (.%11.5(، التشييد )%14.0(، الصناعات التحويلية )%17.1(، االنشطة العقارية )%29.3النارية )

 

مدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء هو من أقل إ ومن جهة أخرى، يالحظ أن نشاط
( عامال فقط وبنسبة 34األنشطة االقتصادية استحواذا للعمالة، حيث بلغ عدد العاملين الكويتيين فيه )

ما العاملين غير الكويتيين في نفس أ% من إجمالي العمالة الكويتية في القطاع الخاص.  0.01التتعدى 
% من إجمالي العمالة غير الكويتية في هذا 0.04( عامال وبنسبة 652عددهم حوالي )النشاط فبلغ 

 القطاع.
 

 . التوقعات المستقبلية4-10
، وخاصة في النصف الثاني 2018خالل العام  نسبياا  شهد النشاط االقتصادي في الكويت تحسناا  

من العام تزامنا مع قرار أوبك بالتخلي عن قرار خفض االمدادات، وتحسن وتيرة انتاج بعض الحقول 
النفطية الرئيسية في الكويت بعد معالجة بعض المشكالت الفنية، والشروع بانتاج النفط الثقيل. وقدر تقرير 

، الزيادة في انتاج النفطا في عام 2019ق النقد الدولي الصادر في إبريل مشاورات المادة الرابعة لصندو 
 %.1.2بنحو  2018

 

ومن المتوقع أن يستمر زخم الزيادة في انتاج وتصدير النفط مع تشغيل عدد من المشروعات في 
يتوقع انجازه مع مجال االنتاج والتكرير خالل األفق الزمني المنظور، ومنها مشروع مصفاة الزور الذي 

ألف برميل يوميا، ومشروع "الوقود  615بطاقة تكريرية تبلغ  2020نهاية العام وبدء تشغيله في عام 
النظيف" الذي يشمل تحديث مصفاتي األحمدي وميناء عبدهللا والذي يتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي له 

  .2020قبل منتصف العام 
 

من وتيرة االنفاق الرأسمالي الذي يمثل  لقطاع غير النفطي دعماا ومن المتوقع أيضا أن يشهد نشاط ا
، والذي من شأنه المساهمة 2019/2020% من مجمل النفقات العامة في موازنة السنة المالية الجارية 17

  في تنويع النشاط االقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عدد من مشاريع الخطة االنمائية.
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 الت النموتحسن معد
إلى ما سبق، ووفق ما أشار اليه صندوق النقد العربي في تقريره الدوري بشأن مستجدات  استناداا 

، وما ذكره تقرير صندوق النقد العربي بشأن آفاق االقتصاد 2019االقتصاد اإلقليمي الصادر في إبريل 
يتي بنحو ، من المتوقع أن يطرأ تحسن في معدل نمو االقتصاد الكو 2019العربي الصادر أيضا في إبريل 

وترى مجموعة البنك الدولي أن المحافظة . 2020% في العام 3.3، وبنحو 2019% في العام الجاري 3
ولكنها توقعت  النمو ضعيفاا قد تبقي  2019في النصف األول من عام األخيرة تخفيضات إنتاج أوبك+ على 

للقطاعات اإلنفاق الحكومي دعم في األمد المتوسط، وذلك ناتج عن زيادة % 3أن ينمو االقتصاد بنحو 
مليار دوالر في قطاع النفط على مدى  115من شأن الخطط الرامية إلى استثمار كما أن . ةغير النفطي

. كما تشير مجموعة البنك في إنتاج النفط، إذا أمكن تنفيذهاجديدة زيادة  تحققأن المقبلة األعوام الخمسة 
مشروع بوابة شمال الخليج الذي يهدف إلى ربط الكويت بمبادرة لى األثر االيجابي المتوقع لتنفيذ إ الدولي

 الحزام والطريق الصينية.
 

 استقرار معدل التضخم
، حيث بلغ 2017بالمقارنة مع عام  تراجعاا  2018سجل معدل التضخم في الكويت خالل عام 

%، وذلك بفعل انخفاض أسعار خدمات السكن والملبوسات، وتباطؤ معدل الزيادة في أسعار 0.6نحو 
في أسعار األغذية والمشروبات.  األثاث المنزلي، ومعدات الصيانة، والنقل، والتعليم، واستقرار معدل الزيادة

الخدمات الصحية، واالتصاالت، والخدمات الترفيهية والثقافية. وفي المقابل حدث ارتفاع نسبي في أسعار 
% في 1.8%، وأن يرتفع إلى حوالي 1.2نحو  2019ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خالل العام 

 .2020العام 
 

 استقرار سعر الفائدة
نقطة  1.00 – 0.75بينما غلبت التوجهات النقدية االنكماشية المتمثلة بزيادة أسعار الفائدة بنحو 

مع سياسة مجلس االحتياط الفيدرالي  مئوية في غالبية بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تماشياا 
. وتجدر االشارة في هذا السياق في الواليات المتحدة األمريكية، احتفظت دولة الكويت بسعر الفائدة مستقراا 

عم النمو االقتصادي المحلي عبر المحافظة على لى دإلى أن بنك الكويت المركزي ما زال يرى حاجة إ
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عن ارتباط الدينار  زخم النمو في حجم االئتمان المصرفي، وفي ضوء النمو في العرض النقدي، فضالا 
هم الدول التي ترتبط معها الكويت بعالقات تجارية ومالية رئيسية، أ الكويتي بسلة موزونة مكونة من عمالت 

 لى مواكبة السياسة النقدية األمريكية. إمما يقلل من الحاجة 
 

 تراجع عجز الموازنة العامة
من المتوقع أن يستمر انخفاض حجم العجوزات في الموازنة العامة في المدى المتوسط لتستعيد 

، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، بفعل 2023الكويت توازنها المالي في أفق زمني يمتد حتى العام 
 2018وكان تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام  .األيجابي المتوقع لسياسات اصالح المالية العامةاألثر 

تدريجي في مركز المالية العامة  قد توقع حدوث تحسن 2019الذي أصدره صندوق النقد الدولي في يناير 
وضريبة القيمة  2020/2021تطبيق الضريبة االنتقائية في السنة المالية  على المدى المتوسط، مفترضاا 

، وتعديل بعض رسوم الخدمات الحكومية، وتوخي درجة أكبر 2021/2022المضافة في السنة المالية 
من االنضباط في تحصيل المستحقات. ونتيجة لذلك، يتوقع التقرير أن ينمو رصيد المالية العامة غير 

لي غير النفطي بحلول السنة المالية % من الناتج المح13.5النفطي )باستثناء دخل االستثمار( بمقدار 
2024/2025 . 

 

مليار  15، نحو 2019مارس  31وسجلت االيرادات العامة في موازنة السنة المالية المنتهية في 
% عن إيرادات العام المالي السابق. بينما تتضمن تقديرات موازنة 6.25دينار بانخفاض نسبته 

مليار دينار، في حين بلغت  16.4% حيث بلغت نحو 4.3في االيرادات بنسبة  ارتفاعاا  2019/2020
مليار دينار في موازنة  19.9مليار دينار مقابل  21.5نحو  2018/2019المصروفات العامة في موازنة 

بنحو  2019/2020%، فيما قدرت المصروفات في ميزانية 8العام المالي السابق أي أنها نمت بنحو 
في المائة، ودعم التعليم والصحة بنسبة  48ع دعم الطاقة والوقود بنحو مليار دينار )نتيجة الرتفا 22.5

  في المائة على التوالي(. 12في المائة و 18
 

مليار دينار، بينما  6.5نحو  2019لى ما سبق، سجل عجز الموازنة المنتهية في مارس إ واستناداا 
دينار وذلك قبل استقطاع مخصص األجيال مليار  6.1يتوقع انخفاض عجز الموازنة الجارية إلى نحو 

وتسعى وزارة المالية وفق االصالحات المالية التي أعلنتها  مليار دينار بعد االستقطاع. 7.7القادمة وإلى 
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، تسعى الحكومة إلى زيادة تنافسية االقتصاد الوطني عبر إدخال االصالحات الالزمة 2018الحكومة عام 
حلية، وتعظيم وتنويع مصادر االيرادات غير النفطية، ودعم دور القطاع لتحسين البيئة االقتصادية الم

الخاص في النشاط االقتصادي، وتوفير العديد من فرص العمل المنتج للمواطنين، ورفع كفاءة القطاع 
 الحكومي، والحد من الهدر في المصروفات العامة.

 

 ميزان المدفوعات
مليار دوالر  35.5% ليصل إلى نحو 5.3ي بمقدار من المتوقع أن ينخفض فائض الميزان التجار 

% وزيادة 1.5لى تراجع قيمة الصادرات بنحو إ، ويعود االنخفاض 2018مقارنة بعام  2019خالل عام 
مليار دوالر  31مقابل حوالي  2019مليار دوالر في  32لى إ % وصوالا 3.2قيمة الواردات السلعية بنحو 

 8.1لى إ % وصوالا 1.2وفي ميزان الخدمات والدخل، من المتوقع أن يتراجع العجز بنحو   .2018في 
. أما بالنسبة لميزان التحويالت، فمن المتوقع أن يتسع العجز بنسبة ضئيلة 2018مليار دوالر مقارنة بعام 

المتوقع  . وكمحصلة للتطورات السابقة، من2019مليار دوالر في  14.8لى إ% ليصل 0.7تبلغ حوالي 
مليار دوالر،  12.6% ليصل إلى حوالي 13.7بنحو  2019تراجع الفائض في الميزان الجاري في عام 

بينما من المقدر أن يبلغ الفائض في الميزان الجاري في   .جمالي% من الناتج المحلي اإل8.3تمثل نحو 
  .الي% من الناتج المحلي االجم7.8مليار دوالر، أي ما يقارب  12.3نحو  2020

 

 المخاطر والتحديات
ال يزال االقتصاد المحلي يواجه خطر الهبوط في أسعار النفط. حيث من المرجح أن تشهد أسعار 

إذا تصاعد التوتر التجاري القائم بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الصين  حاداا  النفط انخفاضاا 
والواليات المتحدة، وتراجعت فرص النمو العالمي. كما تواجه الكويت أيضا خطر انكماش الطلب على 

 لى تراجع معدالت النمو في البلدان الناميةإالنفط في ضوء تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير 
. إن من شأن هبوط أسعار النفط 2019% في عام 3.6لى إ 2018% في عام 4.2المستوردة للنفط من 

لى التمويل إوانخفاض الطلب على صادراته أن يفاقم من عجز الميزانية العامة، ويزيد من الحاجة 
ت خطر عن تشديد أوضاع االئتمان المصرفي وتدهور جودة األصول. كما تواجه الكوي الخارجي، فضالا 

تباطؤ إصالحات المالية العامة، واإلصالحات الهيكلية، وهذا من شأنه أن يبطئ النمو ويزيد كذلك من 
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عجز الميزانية العامة، في وقت يتسم بتزايد التحديات في البيئة العالمية. كما أن حالة عدم االستقرار 
 والصراعات الجيوسياسية االقليمية تشكل مصدر خطر إضافي. 

 

 (8-4جدول )
 2021مؤشرات اآلفاق االقتصادية لدولة الكويت حتى العام  

 )التغّير بالنسبة المئوية ما لم تتم االشارة الى غير ذلك(
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 البند

الحقيقي، بأســــــعار االجمالي نمو الناتج المحلي 
3.5- 2.9 1.8 0.5 السوق الثابتة  1.5 1.6 3.0 2.9 

 4.0 4.0 4.0 4.0 2.9 1.1 2.4 4.9 االستهالك الخاص
 5.9 2.7 3.6 8.3 4.0 0.6 -0.5 -0.8 االستهالك الحكومي

 6.0 5.0 3.0 5.0 5.2 11.6 13.0 4.6 استثمارات إجمالي رأل المال الثابت
 3.2 3.2 2.3 1.8 3.3- 2.5 1.0 1.4 صادرات، السلع والخدمات

 7.0 5.0 6.0 10.0 11.5 4.2 5.1 8.0 والخدماتواردات، السلع 
نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي باألســـــعار 

 2.9 2.9 1.8 1.5 2.9- 2.2 -0.3 1.0 الثابتة لعناصر اإلنتاج

 3.1 3.1 3.3 3.3 3.4 3.6 4.2 7.5 : الزراعةالناتج المحلي االجمالي الحقيقي نمو
 3.1 3.3 2.8 1.9 6.3- 2.3 -1.7 -0.5 : الصناعةالناتج المحلي االجمالي الحقيقي نمو
 2.5 2.3 0.1 1.0 2.8 1.9 1.9 3.3 : الخدماتالناتج المحلي االجمالي الحقيقي نمو

 2.0 2.5 1.0 0.6 1.6 3.2 3.2 2.9 التضخم )مؤشر أسعار المستهلكين(
 ميزان الحساب الجاري 
 5.7 6.1 7.6 10.4 5.9 4.6- 7.5 33.2 )% من الناتج المحلي(

 صافي االستثمار األجنبي المباشر 
5.3- 5.5- 5.8- 5.9- 6.5- 3.8- -8.4 -8.4 )% من الناتج المحلي االجمالي(  

 ميزان المالية العامة 
 5.7 1.6- 3.4- 1.6- 9.0- 13.9- -0.4 18.0 )% من الناتج المحلي االجمالي(

 الدين 
 33.3 30.0 26.6 21.9 19.1 10.3 7.2 16.3 )% من الناتج المحلي االجمالي(

 الميزان األولي
 2.1- 1.2- 5.0 5.1 4.7 0.6 0.0 18.1 )% من الناتج المحلي االجمالي( 

 توقعات 2021، 2020، 2019تقديرات ، وبيانات  2018بيانات                                                                  . 2019المصدر: البنك الدولي،         
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 الفصل الخامـس
 مشروع ميزانية

 2019/2020السـنة الماليــــة 
 واألسـس الـتي بــني عليـــها
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 الفصل الخامس
 2019/2020مشروع ميزانية السنة المالية 

 واألسس التي بني عليها
 

 أوال: مقدمة
بشأن إعداد تقدير ميزانيات الوزارات واإلدارات  2018( لسنة 5أصدرت وزارة المالية التعميم رقم ) 

لتصنيف الميزانية  الحكومية والهيئات الملحقة واألسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقاا 
( من الدستور، والتي 140وذلك تنفيذاا ألحكام المادة ) 2019/2020)األساس النقدي( للسنة المالية 

تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس  تنص على )
 (. حصها وإقرارهااألمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على األقل، لف

 

شئون الميزانية العامة بإعداد مشروع ميزانية الوزارات واالدارات الحكومية  –وقد قامت وزارة المالية 
وفق توجهات السياسات المالية واالقتصادية واالجتماعية للدولة بحيث تعبر  2019/2020للسنة المالية 

تي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خالل السنة المالية تقديرات الميزانية عن األهداف والبرامج واألعمال ال
2019/2020. 

 

وتمثلت أهم القواعد واألسس والتوجهات المالية واالقتصادية واالجتماعية للسنة المالية 
 في اآلتي: 2019/2020

 

توجيهات حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه التي  •
فيها إلى أن األوضاع االقتصادية تفرض علينا اتخاذ إجراءات ووضع برامج تهدف إلى ترشيد وجه 

اإلنفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية، وأكد سموه على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والشعبية 
واطنين في الوقت نفسه على ضرورة توفير الحياة الكريمة للم لمعالجة النقص في موارد الدولة، مؤكداا 

وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية األساسية، ودعى سموه مجلس األمة إلى التعاون مع الحكومة في 
 إصدار التشريعات التي تهدف إلى خفض العجز في الميزانية وسد النقص في موارد الدولة المالية.
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الجة االختالالت في ظل استمرار سياسة الدولة الداعية إلى ترشيد اإلنفاق وضغط المصروفات ومع •
 الهيكلية بالميزانية العامة فقد قامت وزارة المالية باآلتي:

 
 

استكمال مراجعة ودراسة إعادة تسعير السلع والخدمات العامة من خالل اللجنة المعنية بدراسة  -
أسعار الدعوم بهدف معالجة أوجه الهدر بالميزانية وإعادة توزيعه لمستحقيه والمساهمة في تنمية 

 اإليرادات غير النفطية وإصالح هيكل المالية العامة.
 

توفير االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع االستراتيجية والحيوية الضرورية للبنية  التأكيد على -
 .2019/2020األساسية والمرافق العامة الواردة بخطة التنمية السنوية 

 

واإلدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعداد كما روعي توجيه جميع الوزارات  -
والنفقات الرأسمالية، بما يتفق مع السياسات العامة  اإليرادات والمصروفات الجارية ودراسة تقديرات

للدولة بشأن ترشيد االنفاق وخفض وضبط المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية 
أداء الجهات الحكومية والعمل وفق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى  غير المؤثرة على

 تاريخ إعداد تلك التقديرات.
 

واعتماداا على ما سبق فقد تم إعداد تقديرات اإليرادات والمصروفات بمشروع ميزانية الوزارات 
كما هو  2018/2019ومقارنتها بميزانية السنة المالية  2019/2020واإلدارات الحكومية للسنة المالية 

 (.1-5موضح بالجدول رقم )
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 2019/2020: تقديرات اإليرادات والمصروفات بمشروع ميزانية (1-5)جدول 
 )مليار دينار(- 2018/2019ومقارنتها بميزانية السنة المالية 

 

 مشروع ميزانية بيان
2019/2020  

 ميزانية
 النسبة% الفرق  2018/2019

 %4.5 0.6 13.3 13.9 اإليرادات النفطية
 %5.6 0.1 1.8 1.9 اإليرادات غير النفطية

 %4.6 0.7 15.1 15.8 : جملة اإليراداتأوالا 
 %4.7 1 21.5 22.5 إجمالي المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية

 استقطاع احتياطي األجيال القادمة 
 % من جملة اإليرادات10

1.6 1.5 0.1 6.7% 

 %4.8 1.1 23 24.1 : جملة المصروفات وااللتزاماتثانياا 
 5.1% (0.4) (7.9) (8.3) : العجزثالثاا 

 
 

 أهم مكونات المصروفات:
% من إجمالي 53.8مليون دينار بنســــــــبة  12094.7تعويضــــــــات العاملين وما في حكمها  تقديرتم  ▪

تعويضـــــــــات العاملين، والســـــــــادس  -والتي تدرج باألبواب األول 2019/2020ميزانية الســـــــــنة المالية 
المنح، والســــــــــــــــابع المنــافع االجتمــاعيــة، وتركزت في )مرتبــات الوزارات واإلدارات الحكوميــة والهيئــات 

عانات الباحثين إ  –مساهمة الخزانة العامة في التأمينات االجتماعية  –الملحقة والمؤسسات المستقلة 
 الرعاية االجتماعية(. –عن عمل 

 

، 2019/2020% من إجمالي مصروفات ميزانية السنة المالية 17.52ما يقارب  في حين شكل الدعم ▪
 حيث تركز هذا الدعم في دعم الطاقة والوقود. 

 

% من إجمالي مصـــــــــــــــروفات ميزانية الســـــــــــــــنة المالية 14.5النفقات الرأســـــــــــــــمالية ما نســـــــــــــــبته  تمثل ▪
2019/2020. 
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بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية باقي المصــــــــروفات تتمثل في المصــــــــروفات التشــــــــغيلية والجارية  ▪
 والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تحول من ميزانية الدولة.

 
 

 :2019/2020بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية للسنة المالية  اإليرادات: تقديرات ثانيا  
 

تتمثل إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية في مختلف المصــــــــــــادر التي تحصــــــــــــل منها الدولة على 
الموارد المالية لمواجهة الحاجات العامة، ومن أهم تلك المصــادر النفط الخام والغاز حيث يعتبر المصــدر 

رســـــــــوم والمســـــــــاهمات الرئيســـــــــي للموارد المالية بالدولة، يلي ذلك من حيث األهمية إيرادات الضـــــــــرائب وال
االجتماعية )الضــــــــمان الصــــــــحي( وااليرادات األخرى التي تشــــــــمل مبيعات الســــــــلع والخدمات، والغرامات 

 والجزاءات والمصادرات، وااليرادات المتنوعة. 
 

وتتكون اإليرادات من ســــــتة أبواب يندرج تحت كل باب عدد من المجموعات التي تشــــــمل عدة فئات 
( توزيع تقديرات 2-5ويوضـــــــح الجدول رقم ) يشـــــــمل كل منها على أنواع مختلفة.تشـــــــتمل على عدة بنود 

 . 2019/2020اإليرادات في السنة المالية 
 

وقد قدرت اإليرادات بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية والمتوقع تحصـــــــــيلها خالل الســـــــــنة المالية 
عن تقديرات  دينار 722 744 000 بزيادة مقدارها دينار 15 811 744 000 بمبلغ 2019/2020

 . %4.8دينار أي بنسبة  15 089 000 000 والبالغة 2018/2019السنة المالية 
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 : تقديرات االيرادات بميزانية الوزارات واالدارات الحكومية(5-2)جدول 
 :2019/2020للسنة المالية 

 

 بيان باب مجموعة
 السنة الماليةتقديرات  2019/2020تقديرات السنة المالية 

2018/2019 إجمالي تفصيلي  
000352,863,31,   اإليرادات النفطية 11    13,317,464,000 

000352,863,31, النفط الخام والغاز   111    13,317,464,000 
 551,073,000 575,892,000   الضرائب والرسوم 12  

121   
الضااااااارائااب علا الاادخاام واألرباااي والمكاااسااااااااب 

 الرأسمالية
185,000,000   174,000,000 

122   
الضااااااارائب علا مجموع الرواتب واألجور والقوى 

 العاملة
0   0 

 21,636,000   14,000,000 الضرائب علا الملكية   123
 0   0 الضرائب علا السلع والخدمات   124
 355,437,000   376,892,000 الضرائب علا التجارة والمعاملت الدولية   125
 0   0 ضرائب أخرى   126

 113,200,000 108,068,000   المساهمات االجتماعية 13  
 0   0 مساهمات الضما  االجتماعي   131
 113,200,000   108,068,000 مساهمات اجتماعية أخرى   132

 0 0   المنح ) إيرادات ( 14  
 0   0 م  حكومات أجنبية -المنح    141
 0   0 م  منظمات دولية -المنح    142
 0   0 م  وحدات حكومية أخرى -المنح    143

 1,098,778,000 1,247,320,000   إيرادات أخرى 15  
000963,37, دخم ملكية   151    91,161,800 
000875,575, مبيعات السلع والخدمات   152    710,413,600 
 138,887,900   136,253,000 والمصادراتالغرامات والجزاءات    153
 0   0 التحويلت الطوعية عدا المنح   154
 158,314,700   281,229,000 إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكا  آخر   155

  16 
إيرادات التخلص م  أصوم  وإيرادات غير تشغيلية 

 أخرى
  17,112,000 8,485,000 

 2,000,000   10,000,000 األصوم غير الماليةإيرادات التخلص م     162
 6,485,000   7,112,000 إيرادات فروقات تغير أسعار العملة   163

000744,811,51, جملة اإليرادات  ,000744,811,51  15,089,000,000 
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 هذا وقد بلغت اإليرادات اإلجمالية المحصلة في السنوات المالية الثالث السابقة كاآلتي:
 

 

 

 
 

 :التاليوتنقسم اإليرادات اإلجمالية إلى اإليرادات النفطية واإليرادات غير النفطية وذلك على النحو 

 المبلغ  اإليرادات

 13 863 352 000 اإليرادات النفطية 

 1 948 392 000 اإليرادات غير النفطية

 15 811 744 000 االجمالي
 

اإلجمالية المقدرة للسنة المالية  % من اإليرادات87.68تساهم اإليرادات النفطية بنسبة 
% من إجمالي تقديرات اإليرادات، 12.32النفطية بما نسبته تساهم اإليرادات غير بينما  ،2019/2020
 217 960 495بمبــــلغ  2019/2020قدرت إيرادات الغـــاز الطبيعي بمشروع ميزانية السنة المالية حيث 
           والبالغة 2018/2019دينار عن ميزانية السنة المالية  25 380 495بزيادة مقدارها أي  ،دينار
 %.13.18بنسبة أي  192 580 000

 

 

 اإليرادات النفطية -الباب األول 
 

 السنة المالية دينار
 2019/2020تقديرات السنة المالية  13 863 352 000
 2018/2019تقديرات السنة المالية  13 317 464 000

 2018/2019% عن تقديرات السنة المالية 4.1زيادة بنسبة  545 888 000
 

 المحصل في السنوات المالية دينار
 2018/  17السنة المالية  15 999 670 636
 2017/  16السنة المالية  13 099 552 499
 2016/   15السنة المالية  13 633 901 713
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 التالية:وقد تم تقدير اإليرادات النفطية طبقا لألسس 

 اليوم مليون برميل/ 2.800 (OPECحصة دولة الكويت المقررة في منظمة األوبك )
 دوالر أمريكي / برميـل  55 سعر البرميل

 فلس / دوالر أمريكـي302  سعر الصـــرف
 يــــــــــوم  366 2019/2020السنة الماليـة 

 مليون دينار 2113.4**المقدرة بمبلغ   خصم تكاليف اإلنتـاج
 (.23/1/2019في اجتماعها المنعقد بتاريخ  2019/4إضافة فوائد التمويل المستردة )قرار لجنة الشؤون االقتصادية رقم  بعد **     

 

 الضرائب والرسوم اإليرادات غير النفطية: –الباب الثاني 
الحكومية، وتشــــــمل تحصــــــلها الجهات تشــــــمل إيرادات هذا الباب كافة أنواع الضــــــرائب والرســــــوم التي 

الضـرائب على الدخل واألرباح والمكاسـب الرأسـمالية والضـرائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى العاملة 
عامالت الدولية والضـــــــــــرائب على الملكية والضـــــــــــرائب على الســـــــــــلع والخدمات والضـــــــــــرائب على التجارة والم

 والضرائب األخرى. 
 

 السنة المالية دينار
 19/2020تقديرات السنة المالية  575 892 000
 18/2019تقديرات السنة المالية  551 073 000

 18/2019% من تقديرات السنة المالية 4.5بنسبة زيادة  24 819 000
 

 المجموعات التالية:ويتكون من 
 

 :الرأسمالية والمكاسب واألرباح الدخل على الضرائب. 121 مجموعة
تشمل هذه المجموعة الضرائب التي تفرض على: األجور والرواتب وغيرها من تعويضات خدمات 
العمالة، الدخل من تكلفة التمويل واألرباح الموزعة والريع، المكاســــــــــــــب والخســــــــــــــائر الرأســــــــــــــمالية، أرباح 

منشـــــآت الفردية، توزيعات الضـــــمان االجتماعي ومعاشـــــات الشـــــركات المســـــاهمة وشـــــركات التضـــــامن وال
التقاعد، وبنود دخل أخرى متنوعة. وتقســــم إيرادات هذه المجموعة إلى ثالث فئات: الضــــرائب المســــتحقة 

 .الدفع من األفراد والضرائب المستحقة الدفع من الشركات ومشروعات أخرى والضرائب غير المخصصة
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 السنة المالية دينار
 19/2020تقديرات السنة المالية  185 000 000
 18/2019تقديرات السنة المالية  174 000 000

 18/2019% من تقديرات السنة المالية 6.32بنسبة  زيادة 11 000 000
 

 . الضرائب على الملكية:123مجموعة 
 ملكيتها.تشمل هذه المجموعة الضرائب المفروضة على استخدام الثروة أو ملكيتها أو نقل 

 السنة المالية دينار
  19/2020تقديرات السنة المالية  14 000 000

 18/2019تقديرات السنة المالية    21 636 000
 18/2019من تقديرات السنة المالية %  35.29نقص بنسبة  (7 636 000)

 

 . الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية:125مجموعة 
المجموعة الرســـوم الجمركية ورســـوم االســـتيراد األخرى والضـــرائب على الصـــادرات وأرباح تشـــمل هذه 

احتكارات التصدير أو االستيراد وأرباح التغير في أسعار صرف العمالت والضرائب على التغير في أسعار 
 صرف العمالت والضرائب األخرى على التجارة والمعامالت الدولية.

 السنة المالية دينار
  19/2020تقديرات السنة المالية  376 892 000

 18/2019تقديرات السنة المالية  355 437 000
 18/2019% من تقديرات السنة المالية  6.04بنسبة  زيادة 21 455 000

 

 المساهمات االجتماعية  –الثالث الباب 
يشـــــــــــــــمل هذا الباب متحصـــــــــــــــالت الوحدات الحكومية من أرباب العمل نيابة عن عامليهم، أو من 
العاملين، أو من العاملين لحســـــــاب أنفســـــــهم، أو من العاطلين عن العمل تضـــــــمن أحقية المســـــــاهمين أو من 

 يعولون أو ورثتهم في الحصول على منافع اجتماعية.
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 السنة المالية دينار
 19/2020تقديرات السنة المالية  108 068 000
 2019/ 18تقديرات السنة المالية  113 200 000

 18/2019% من تقديرات السنة المالية  4.53بنسبة نقص  (000 132 5)
 

 ويتكون من المجموعات التالية:
 . مساهمات اجتماعية أخرى:132مجموعة 

االجتماعي التي تديرها الحكومة بوصفها رب المجموعة المساهمات في برامج التأمين تحتوي هذه 
العمل نيابة عن العاملين وال تقدم منافع تقاعد، وتربط برامج التأمين االجتماعي لمستخدمي الحكومة بوجه 

 بمستوى المساهمات.  مباشراا  عام مستوى المنافع ربطاا 
 

 السنة المالية دينار
  19/2020 تقديرات السنة المالية 108 068 000

 18/2019تقديرات السنة المالية  113 200 000
 18/2019% من تقديرات السنة المالية  4.53بنسبة  نقص (000 132 5)

 

 إيرادات أخرى  –الباب الخامس 
يشمل هذا الباب كافة أنواع إيرادات الوحدات الحكومية بخالف إيرادات النفط والضرائب والمساهمات 
االجتماعية والمنح، ويدخل ضمنها المجموعات التالية: دخل ملكية، مبيعات السلع والخدمات، الغرامات 

 وغير مصنفة في مكان آخر. والجزاءات والمصادرات، التحويالت الطوعية عدا المنح، وإيرادات أخرى متنوعة 
 

 

 
 
 
 

 السنة المالية دينار
 19/2020تقديرات السنة المالية  1 247 320 000

 18/2019تقديرات السنة المالية  000 778 098 1
 18/2019% من تقديرات السنة المالية 13.52زيادة بنسبة  000 542 148
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 ويتكون من المجموعات التالية:

 :ملكيةدخل  .151مجموعة 

تشمل مجموعة دخل الملكية أشكاال متعددة من اإليرادات التي تكتسبها الوحدات الحكومية عندما تضع 
أصوال تملكها تحت تصرف وحدات أخرى ويمكن أن تأخذ اإليرادات المصنفة في هذه المجموعة األشكال 

 .ات، الريعالتالية: تكلفة التمويل، األرباح الموزعة، المسحوبات من دخل أشباه الشرك
 السنة المالية دينار

 19/2020تقديرات السنة المالية  73 963 000

 18/2019تقديرات السنة المالية  91 161 800
 18/2019% من تقديرات السنة المالية 18.87بنسبة  نقص (17 198 800) 

 
 

 . مبيعات السلع والخدمات:152مجموعة 
والخدمات التي تقوم بها الوحدات الحكومية على أساس سوقي تشمل هذه المجموعة مبيعات السلع 

 أو غير سوقي أو بشكل رسوم إدارية مقابل خدمات القيام بوظائفها التنظيمية.
 

 السنة المالية دينار
 19/2020تقديرات السنة المالية  000 875 755

 18/2019تقديرات السنة المالية    600 413 710
 18/2019% من تقديرات السنة المالية  6.40زيادة بنسبة  45 461 400

 

 

 . الغرامات والجزاءات والمصادرات:153مجموعة 
 

تشـــــــــــــــمل هذه المجموعة الغرامات والجزاءات وهي تحويالت جارية إجبارية تفرضـــــــــــــــها المحاكم أو 
األجهزة شــــبه القضــــائية على الوحدات بســــبب انتهاك القوانين أو القواعد اإلدارية، وتدرج بهذه الفئة أيضــــا 

هات الحكومية التسويات المتفق عليها خارج المحكمة والمصادرات هي مبالغ كانت مودعة لدى إحدى الج
 لحين انتهاء دعوى قانونية أو إدارية وحولت الى الوحدة الحكومية المعنية كجزء من تسوية هذه الدعوى. 
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 السنة المالية دينار
000 253 136  19/2020تقديرات السنة المالية  

 18/2019تقديرات السنة المالية  900 887 138
 18/20019تقديرات السنة المالية % من  1.90بنسبة  نقص (2 634 900)

 

 . إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر:155مجموعة 
تشـــــمل هذه المجموعة جميع اإليرادات المتنوعة التي ال تندرج ضـــــمن أي مجموعة من مجموعات  

 .اإليرادات األخرى وأي إيرادات ال تتوافر عنها معلومات كافية تسمح بتصنيفها في مكان آخر

 السنة المالية دينار
000 229 281  19/2020تقديرات السنة المالية  

 18/2019تقديرات السنة المالية  700 314 158
 18/2019% من تقديرات السنة المالية  77.64بنسبة  زيادة 122 914 300

 

 أصول، وايرادات غير تشغيلية أخرى   التخلص منإيرادات  -الباب السادل 
يشــــمل هذا الباب المبالغ المحصــــلة من مبيع األصــــول المملوكة من الدولة وإيرادات غير تشــــغيلية 

 أخرى مثل إيرادات فروق تغير أسعار العملة.
 

 السنة المالية دينار
000 112 17 19/2020تقديرات السنة المالية    

18/2019المالية تقديرات السنة  8 485 000  
000 627 8 .18/2019% من تقديرات السنة المالية 101.67زيادة بنسبة    

 

 ويتكون من المجموعات التالية:
 إيرادات التخلص من األصول غير المالية: .162مجموعة 

 المالية.تشمل هذه المجموعة المبالغ المحصلة من مبيع األصول غير 
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 السنة المالية دينار
000 000 10  19/2020تقديرات السنة المالية  

 18/2019تقديرات السنة المالية  000 000 2
000 000 8 18/2019% من تقديرات السنة المالية  400بة زيادة بنس   

 

 فروقات تغير أسعار العملة:. إيرادات 163مجموعة 
 

 السنة المالية دينار
000 112 7 19/2020تقديرات السنة المالية    

18/2019تقديرات السنة المالية    000 485 6  
000 627 18/2019% من تقديرات السنة المالية  9.67زيادة بنسبة    

 

 2019/2020 ةواإلدارات الحكومية للسنة المالي: المصروفات والنفقات بميزانية الوزارات ثالثا  
 ( المصروفات الجارية:2توجيه )

 2019/2020المالية  الحكومية للسنةالوزارات واإلدارات  العاملين بميزانيةتعويضات  –الباب األول 
وقد قامت وزارة  الحكومية،في ميزانية الوزارات واإلدارات  رئيســـياا  تمثل تعويضـــات العاملين عنصـــراا 

المـــاليـــة بـــإعـــداد ومراجعـــة االعتمـــادات التقـــديريـــة للبـــاب األول تعويضـــــــــــــــــات العـــاملين للســـــــــــــــنـــة المـــاليـــة 
إلى قرار مجلس الوزراء  ، مع مراعاة التنســــــيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية اســــــتناداا 2019/2020

بشــأن الموافقة على نقل تبعية دراســة وإعداد  30/6/2008بتاريخ  2/2008-33بجلســته رقم  695رقم 
تعويضــــــــــــــات العاملين بميزانيات الجهات الحكومية من ديوان الخدمة المدنية إلى  –تقديرات الباب األول 

 .وزارة المالية
 

يرات وبالرغم من اســـتمرار االتجاه إلى ترشـــيد اإلنفاق وضـــبط المصـــروفات، وانعكاس ذلك على تقد
، إال أن وزارة المالية حرصـــــــــــــت على توفير االعتمادات المالية  2019/2020الميزانية للســـــــــــــنة المالية 

 الالزمة الستيعاب عناصر العمل الكويتية من خريجي الجامعات والمــــــــــــــــــــــــــــــــراحل التعليمية المختلفة وفقاا 
ميــة اإلداريــة في كــافــة حتيــاجــات ومتطلبــات أجهزة الخــدمــات الحكوميــة من وظــائف وأعمــال الزمــة للتنإل
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لمركزية التعيين  حتياجات هذه الجهات وفقاا إدارات الحكومية واســـــــــــــــتمرار تغطية المجاالت بالوزارات واإل
الصـــــــــــــــــــادر بتـــــاريخ  551لخطـــــة توظيف الكويتيين المعتمـــــدة من مجلس الوزراء بـــــالقرار رقم  تنفيـــــذاا 

8/8/1999 . 
 

تعويضـــــــــــــــات  –الوزارات واإلدارات الحكومية للباب األول وقد روعي في إعداد ومراجعة اعتمادات 
العــاملين االلتزام بــاألســـــــــــــــس والقواعــد المتبعــة في إعــداد هــذا البــاب فيمــا يختص بــالمكــافــآت والترقيــات 

وتوفير  ومكافآت،باألقدمية والترقيات باالختيار وقواعد تنفيذ ســياســة اإلحالل وما ســبق إقراره من بدالت 
 للتعيينات الجديدة. االعتمادات الالزمة

 

 2019/2020تعويضـــــــــــــــات العاملين للســـــــــــــــنة المالية  –وقد بلغت جملة اعتمادات الباب األول    
عن المعتمـد للســـــــــــــــنـة % 6.34 زيـادةبمعـدل مليون دينـار  7692,1للوزارات واإلدارات الحكوميـة مبلغ 

 .مليون دينار كما هو موضح بالجدول التالي 7233,6وهو  2018/2019المالية السابقة 

  

 اعتمادات الباب ا ول: تعوي ات العاملين لمليون ديلار كويتيم 

 المعتمد بيان
2019/2020 

 المعتمد
 % نسبة الزيادة الفرق  2018/2019

 % 6.34 458.5 7233.6 7692,1 جملة الباب األول: تعويضات العاملين
 

 
 2019/2020السلع والخدمات بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية للسنة المالية الباب الثاني 

التشغيلية  يشمل هذا الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير أعمالها
 والخدمات للسنــةالسلع  –اعتمادات الباب الثاني وخدمات، حيث بلغت مستلزمات سلعية  منالجارية و 

عن  دينار 324,526,000دينار، بزيادة مقدارها  3,386,285,000 مبلغ 2019/2020الماليـــة 
 %.10.60بنسبة  دينار أي 3,061,759,000والبالغة  2018/2019اعتمادات السنة المالية 
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 السنة المالية دينار
000 285 386 3 السلع والخدمات للسنة  –اعتمادات الباب الثاني جملة  

2019/2020المالية   
000 759 061 3 السلع والخدمات للسنة  –جملة اعتمادات الباب الثاني  

18/2019المالية   

000 526 324  
% عن اعتمادات السنة المالية 10.60زيادة بنسبة 

2018/2019  
 

 2019/2020الوزارات واإلدارات الحكومية للسنة المالية  اإلعانات بميزانية –الباب الخامس 

مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الوحدات الحكومية إلى المشروعات كيشمل هذا الباب اإلعانات 
على أساس مستويات أنشطتها اإلنتاجية أو أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي تنتجها أو تبيعها 

تستوردها. وقد تصمم اإلعانات للتأثير على مستويات اإلنتاج أو األسعار التي تباع بها أو تصدرها أو 
المخرجات، وتدفع اإلعانات إلى المنتجين وليس إلى المستهلك النهائي، وهي بمثابة تحويالت جارية فقط 

ة قيامها وليست تحويالت رأسمالية، وتتكون إعانات اإلنتاج من إعانات تحصل عليها المشروعات نتيج
باإلنتاج ليست مرتبطة بمنتجات معينة. تشمل اإلعانات أيضا على التحويالت إلى الشركات العامة وأشباه 
الشركات العامة لتعويضها عن خسائر تتحملها في أنشطتها اإلنتاجية نتيجة لتقاضي أسعار تقل عن متوسط 

جتماعية المقصودة من جانب الحكومة، تكلفة اإلنتاج لديها كمسألة من مسائل السياسة االقتصادية واال
، ثم حسب ما إذا كان المنتج أو خاصاا  عاماا  حسب إذا كانت الجهة المتلقية منتجاا  وتصنف اإلعانات أوالا 

مالياا. وتشمل الشركات العامة، مثال )دعم منتجات مكرره وغاز مسال  مشروعا غير مالي أو مشروعاا 
 ود، وخفض تكلفة المعيشة(.مسٌوق محلياا، دعم تخفيض تكلفة الوق

 

 639,461,000مبلغ  2019/2020اإلعانات للسنــة الماليـــة  -بلغت اعتمادات الباب الخامس 
والبالغة  2018/2019دينار عن اعتمادات السنة الماليـــــــة  107,902,000 دينار، بزيادة مقدارها

 %.20.30أي بنسبة  دينار 531,559,000
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 الماليةالسنة  دينار

000 461 639  
اإلعانات( -جملة اعتمادات )الباب الخامس  

2019/2020للسنة المالية     

000 559 531 اإلعانات(  -جملة اعتمادات )الباب الخامس   
2018/2019للسنة المالية   

000 902 107 2018/2019% عن اعتمادات السنة المالية  20.30زيادة بنسبة    
 

 2019/2020للسنة المالية  المنح )مصروفات( بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية -الباب السادل 
 

جارية أو رأسمالية غير إجبارية من وحدة  تحويالت تتمثل فييشمل هذا الباب المنح )مصروفات( 
حسب نوع الوحدة  حكومية إلى أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى، وتصنف المنح أوالا 

كما يتضمن تمويل الهيئات الملحقة  جارية أو رأسمالية. تلقية للمنحة ثم حسب ما إذا كانت المنحةالم
 والمؤسسات المستقلة.

 

مبلغ  2019/2020المنح )مصروفات( للسنــة الماليـــة  -بلغت اعتمادات الباب السادس
دينار عن اعتمادات السنة الماليـــــــة  9,208,000دينار، بزيادة مقدارها  5,252,221,000

 %.0.18بنسبة  دينار أي 5,243,013,000والبالغة  2018/2019
 

 

 السنة المالية دينار
000 221 225 5 المنح )مصروفات( -جملة اعتمادات الباب السادس    

 المستقلة(. )يتضمن تمويل الهيئات الملحقة والمؤسسات 19/2020 للسنة المالية 
000 013 243 5 . 18/2019المنح )مصروفات( للسنة المالية  -جملة اعتمادات الباب السادس  

 )يتضمن الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة(.
000 208 9 2018/2019% عن اعتمادات السنة المالية 0.18 زيادة بنسبة   
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 2019/2020المنافع االجتماعية بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية للسنة المالية -الباب السابع 
المنافع االجتماعية وهي تحويالت نقدية أو عينية لحماية المجتمع بأسره أو فئات  الباب هذا يشمل

 معينة منه من مخاطر اجتماعية معينة، والخطر االجتماعي هو حدث أو ظرف يمكن أن يؤثر تأثيراا 
على رفاهية األسر المعنية إما بأن يفرض أعياء إضافية على مواردها أو بأن يؤدي إلى انخفاض  معاكساا 
 دخلها.

 

      2019/2020   ـــةـــــــــــــالمالي ــةـــة للسنــــــــــــع االجتماعيـــــــــــــــــالمناف –السابع  الباب اداتـــــاعتم بلغت
 الماليــة السنة اعتمادات عن دينار 209 786 000 مقدارها بزيادة دينار، 000 722 994  مبلغ

 %.26.73بنسبة  دينار أي 784 936 000والبالغة  2018/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019/2020الوزارات واإلدارات الحكومية للسنة المالية  أخرى بميزانيةمصروفات وتحويالت  -الثامن الباب 
يشمل هذا الباب المصروفات األخرى وهي أنواع أخرى من المصروفات لم يرد ذكرها في األبواب 

  تغير عملة. فروقاتالسابقة، كإيجار أصول طبيعية ومصروفات أخرى متنوعة وخسائر 

 

مبلغ  2019/2020ة وتحويالت أخرى للسنــة الماليـــمصروفات  –بلغت اعتمادات الباب الثامن 
دينار عن اعتمادات السنة الماليـــــــة ( 103 220 000)مقداره نقص دينار، ب 1 263 520 000

 %.7.55بنسبة دينار أي  1 366 740 000والبالغة  2018/2019
 
 
 

 

 السنة المالية دينار
000 722 994 المنافع االجتماعية  -جملة اعتمادات الباب السابع    

2019/2020للسنة المالية   
000 936 784 المنافع االجتماعية  -جملة اعتمادات الباب السابع    

2018/2019للسنة المالية   
000 786 209 2018/2019% عن اعتمادات السنة المالية 26.73زيادة بنسبة    
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 السنة المالية دينار
000 520 326 1 مصروفات وتحويالت أخرى  –جملة اعتمادات الباب الثامن    

2019/2020للسنة المالية   
مصروفات وتحويالت أخرى  –جملة اعتمادات الباب الثامن   1 366 740 000  

2018/2019للسنة المالية    
(000 220 310) 2018/2019% عن اعتمادات السنة المالية  7.55بنسبة نقص    

 

 النفقات الرأسمالية:( 3توجيه )
هي النفقات التي تدفع على شراء األصول غير المتداولة أو اإلضافات عليها أو إجراء صيانة جذرية 
لها. وتعتبر الصيانة جذرية عندما تؤدي إلى إطالة العمر اإلنتاجي لألصل أو تحسين كفاءة وأداءه، وتستخدم 

فعلى سبيل المثال، تستخدم  الوحدات الحكومية األصول إلنتاج سلع وخدمات شأنها في ذلك شأن الشركات.
المباني اإلدارية إلى جانب خدمات موظفي الحكومة، المعدات المكتبية، وسلع وخدمات أخرى في انتاج 

ما تمتلك الحكومات  نه إضافة إلى ذلك غالباا أخدمات اجتماعية أو فردية مثل الخدمات اإلدارية العامة، غير 
يتعين المحافظة عليها بسبب أهميتها التاريخية  رة مباشرة وأصوالا يستهلك الجمهور العام خدماتها بصو  أصوالا 

أو الثقافية. وبذلك وعند تطبيق مفهوم األصول على قطاع الحكومة العامة، فإنه يتضمن عادة مجموعة 
 أصول أوسع نطاقا بكثير من األصول التي تملكها مؤسسات القطاع الخاص.   

 

     مبلغ 2019/2020شراء األصول غير المتداولة للسنــة الماليـــة بلغت اعتمادات الباب الثاني 
 2018/2019دينار عن اعتمادات السنة الماليـــــــة  6 686 000دينار، بنقص مقداره  3 271 687 000

 .%.20دينار أي بنسبة  3 278 373 000والبالغة 
 السنة المالية دينار

000 687 271 3  جملة اعتمادات الباب الثاني شراء األصول غير المتداولة  
2019/2020للسنة المالية    

000 373 278 3  جملة اعتمادات الباب الثاني شراء األصول غير المتداولة  
2018/2019للسنة المالية    

(000 686 6) 2018/2019% عن اعتمادات السنة المالية  0.20نقص بنسبة    
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 الخاتمة
 

يواجه خطر االعتماد المفرط في دخله على صـــــادراته من النفط الخام ال يزال االقتصـــــاد الكويتي 
ومشـــــتقاته، وهو مورد طبيعي ناضـــــب، وغير مســـــتقر، حيث تتقلب أســـــعاره بفعل عوامل اقتصـــــادية 
وجيوســـياســـية وتكنولوجية متعددة. وقد شـــهدت أســـعار النفط منذ ســـبعينيات القرن العشـــرين تقلبات 

لة، ازدادت حدتها في الســـنوات األخيرة، وباتت تفرض علينا جميعا تحديات مصـــيرية تســـتوجب متواصـــ
مضـــــاعفة الجهد والعمل من أجل تنويع مصـــــادر الدخل وترشـــــيد اســـــتخداماته بما يضـــــمن  منا جميعا  

 استدامة القاعدة االقتصادية والمالية العامة. 
 

اصـــفة واألمواج المتالطمة التي تحيط بنا، بحار وســـط هذه الرياح العوال شـــك في أن طموحنا لإل
، يحافظ على مكانة ودوليا   اقليميا   وتجاريا   ماليا   لى " كويت جديدة " تكون مركزا  إمن أجل الوصـــــــــول 

اقتصـــــادنا الوطني وقدرته التنافســـــية على المســـــتويين االقليمي والعالمي، يتطلب منا التخطيط الواعي 
لى إنا القادمة، وشـــــــحذ الهمم والمثابرة من أجل تحويل الخطط والرشـــــــيد لمســـــــتقبلنا ومســـــــتقبل أجيال

 ال هللا عز وجل. إانجازات، وأي تقاعس منا على هذا الطريق قد يتسبب بكارثة ومخاطر ال يعلم مداها 
 

بمزيد من االلتزام واالنضــباط والعمل الجاد والمخلص من أجل تحقيق الرغبة  ننا مطالبون جميعا  إ
اقتصاد متنوع ال من خالل بناء إنجاز هذا التحول التاريخي، والذي ال يمكن أن يتحقق إالسامية باتجاه 

األنشـــطة، وترشـــيد اســـتخدام الموارد، وضـــبط االنفاق العام، والتخلص من مواطن الهدر وبؤر الفســـاد 
 داري اإل
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لى القطاع الخاص وتمكينه من قيادة قاطرة التنمية، والقضـــــــــاء على إوالمالي، واعادة زمام المبادرة  
مصـــادر الخلل في التركيبة الســـكانية، واختالالت ســـوق العمل عبر تعزيز قدرات أبنائنا الخريجين ورفع 

مع متطلبات الســـــوق المحلي، وخطط التنمية والتحول االقتصـــــادي  تخصـــــصـــــاتهمانتاجيتهم وموائمة 
 المنشود. 

 

لمالية عازمة على القيام بدورها في مواجهة التحديات والمخاطر، وأداء رسالتها باتجاه ن وزارة اإ
لها في  طتين التشريعية والتنفيذية يقفان سندا  لتحقيق وضمان االستدامة المالية، وهي مؤمنة بأن الس

الكويت  " مسعاها، وواثقة من أن تظافر الجهود هو السبيل الوحيد للسير بخطى ثابتة على طريق بناء
سيرتنا  صباح حفظه الجديدة " في ظل قائد م صباح األحمد الجابر ال شيخ  سمو أمير البالد ال صاحب ال

 ورعاه. هللا
 

 وهللا ولي التوفيق ،،،
 
 

 
 
 
 
 

 الحجرفمبارك الدكتور نايف فالح 

 وزير المالية و
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