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بيـان وزيــــر املاليـة
عن األوضاع االقتصادية واملالية والنقدية
ومشروع امليزانية
للسنة املالية 0214 / 0213
مقدمـــــــة :
استنادا ألحكام املادة (  ) 31من املرسوم بقانون رقـ (  ) 13لسـنة  3791بقواعـد
إعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي واليت تنص على :
" يعد وزير املالية مشروع امليزانية  ،كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما لألسس اليت
بين عليها املشروع وحتليال ملا يهدف إليه " .
من هذا املنطلق يسرني أن أعرض عليك بيانا يتناول حتليال لألوضاع االقتصادية
واملالية والنقدية  ،وحتليال ملا يهدف إليه مشروع ميزانية السنة املالية ، 0234/0231
مع ما يتضمنه من توضيـح لألسس واملرتكزات اليت أخـذت يف االعتبار لدى إعداد
تقديرات مشروع امليزانية  ،والتأكيد ع لى الدور الـذ تقـوم بـه امليزانيـة العامـة
للدولة كـأداة للسياسـة املاليـة لدولـة الكويـس  ،تسـاه يف حتقيـق األهـداف
االقتصادية واالجتماعية والسياسية العامة للدولة .
ويعد بيان وزير املالية وثيقة اقتصادية ومالية على درجة كبرية من األهمية
نظرا ملا حتويه من بيانات ومعلومات وتوجهات وسياسات اقتصادية ومالية ودراسة
وحتليل لألوضاع االقتصادية واملالية و النقدية لدولة الكويس .
و تكمن أهميتها يف استفادة متخذ القرار يف خمتلف اجلهات احلكومية وغري
احلكومية والباحثني والدارسني املعنيني باملالية العامة لدولة الكويس من هـذ
الوثيقة .
واهلل نسأل أن ن كون قد و فقنا يف عرض األوضاع االقتصادية واملالية والنقديـة
للدولة بقدر كبري من الدقة والشفافية .
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ونأمل يف حتقيق األهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية الواردة مبشروع
امليزانية العامة للدولة للسنة املالية  0234/0231ومن ث حتقيق األهداف والتوجهات
السامية حلضرة صاحب السمو األمري الشيخ  /صباح األمحد اجلابر الصباح حفظه
اهلل ورعا ل تحسني ورفع املسـتوى املعيشـي للمـواان الكـوييت  ،والعمـل علـى أن
تكون دولة الكويس مركز مالي و جتار جاذب لالسـتثمار يقـوم فيـه القطـاع
اخلاص بقيادة التنمية والنشـا االقتصـاد  ،وأن نعمـل ييعـا وتتضـافر جهـود
السلطتني التنفيذية والتشريعية لرفع اس دولة الكويس عاليـا لتأ خـذ مكانهـا
الطبيعي والرياد بني دول املنطقة والعامل .

واهلل ولي التوفيق ،،،
مصطفى جاسم الشمالي
نائب رئيس جملس الوزراء
ووزير املالية
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الفصل األول
التوجهات والسياسات االقتصادية واملالية
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الفصل األول
التوجهات والسياسات االقتصادية واملالية
للسنة املالية 0214/0213
أوال  :مبادئ ومرتكزات العمل االقتصادي :
 – 1سي ظل احلديث مستمرا عن أن إيرادات النفط هي احملرك الرئيسي للنشا االقتصاد
بالكويس ومل نزل نؤكد على أن االقتصاد الكوييت أحاد املورد  ،ذو منط " االقتصاد
الريعي " الذ يعتمد على مصدرين همـا الـدخل مـن صـادرات الـنفط والعائـد مـن
االستثمارات اخلارجية  ،وعلى الرغ من أن قناعاتنا مبا سبق قد ترسخس  ،وبأن هذين
املصدرين غري مستقرين ويتعذر االعتماد عليهما يف بناء أسس قوية للتنمية  ،إال أن
اقتصادنا مل يأخذ اريقه بعد حنو التغيري .
 – 0مــازال تشــخيص االقتصــاد الكــوييت بأنــه اقتصــاد تــرتبط فيــه حركــة النشــا
االقتصاد يف البالد باإلنفاق العام احلكومي قائما  ،ومل يزل دور القطاع اخلاص يف
بناء الناتج احمللي اإليالي متضائال أمام ضخامة نصـيب قطـاع الـنفط يف النـاتج
احمللي اإل يالي والذ يزداد بفعل ارتفاع األسعار العاملية لتصدير النفط .
 – 3ينبغي إعادة صياغة دور الدولة يف وضع آليات األسعار حيث جيب أن يقتصر علـى
القيام بدور رقيب ومنظ اخلدمات يف العديد من اجملاالت .
 – 4ما زالس الدولة تقدم اخلدمات االجتماعية اجملانية وتدع أس عار العديد من السـلع
واخلدمات  ،دون أن يكون لنظام السوق احلر دور كبري يف هذا اجملال .
 – 1وما زال سكان الكويس يتزايدون حتى بلغ عدده يف  0210/6/32حنو 3126643
نســمة بزيــادة  004112نســمة عــن عــدده يف  ، 0212/10/31كمــا زاد عــدد
الكويتيني إىل  1121126نسمة بزيادة  47443نسمة عن عدده يف 0212/10/31
ويبلغ الوزن النسيب للسكان الكويتيني  % 31.41مـن يلـة سـكان الـبالد وفقـا
لبيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء  ،وينض من هؤالء عدد كبري سنويا لقوة العمل
وهو ما يزيد من احلاجة املاسة إىل خلق وظائف وفرص عمل جديدة أمامه .


المصدر  :بيانات الفقرة ( )1اإلدارة المركزية لإلحصاء .
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 – 6أن قدرة الكويس على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة ما زالس حمدودة للعديد
من األسباب املقيدة لتدفق رؤوس األموال اخلارجية اليت تساه مع أموال القطاع اخلاص
الكوييت يف بناء القدرة اإلنتاجية للدولة .
 – 7كما تشري التقارير الدوليـة إىل أن إجـراءات احلصـول علـى املوافقـات والااخـيص
الالزمة لنشا

القطاع اخلاص تأخذ وقتا اويال ال يتناسب مع متطلبات توافر البيئة

االستثمارية الراغبة يف تشجيع القطاع اخلاص على زيادة مساهمته يف الناتج احمللي
اإليالي .
 – 1ونضيف إىل ما سبق أن البعد االجتماعي لسياسـة احلكومـة – والـذ تسـاند مـن
خال له وباستمرار فئات عريضة من املواانني وخاصة فئة حمدود الدخل – مـا زال
يضيف أعباء مالية كبرية على امليزانية العامة للبالد  .فالتزام الدولة بدع املنتجات
الباولية املكررة اليت تسوق حمليا بسبب ارتفاع أسعارها العاملية  ،ومتويل الزيادة يف
تكلفة إنتاج الطاقة الك هربائية بسبب زيادة أسعار الوقود املسـتخدم يف حمطـات
التوليد  ،ودع االتصاالت وغريها من اخلدمات العامة ظل من العناصـر املـؤثرة علـى
مالية الدولة .
لذا جيب أن ننظر إىل أن السنة املالية  0214/0213جيب أن تشـهد تفعـيال لتوجهـات
اإلصالح والتحول االقتصاد يف دولة الكويس  ،وأن تعطي كل اجلهـات القائمـة علـى
صناعة القرار وقتا وجهدا كافيا لتحقيق هذا اإلصالح ووضعه موضع التنفيذ .
فإذا ما كنا مقتنعون بأهمية تطوير االقتصاد الكوييت وتنويع مصادر دخله مبعاونة
القطاع اخلاص  ،وحبتمية حتول الكويس لتكون املركز املالي والتج ار اإلقليمي  ،فإن
السياسات االقتصادية اليت تزيد من قدرة القطاع اخلاص علـى االسـتثمار  ،والـيت جتـذب
االستثمار األجنيب إىل البالد  ،واليت تستهدف حتقيق املزيد من االستقرار النقد والسعر
وتفعيل قوى السوق احلر يف ضبط الطلب وتوجيه اإلنتاج  ،وزيادة قدرة البنيـة التحتيـة
للبالد حلمل عبء النمو االقتصاد املستقبلي  ،هي السياسات اليت جيب أن نوليها عنايتنـا
الكاملة .
8

وبناء على ما تقدم سيظل اإلطار العام الذي حيكم العمل االقتصادي يف الكويت مستندا على املبادئ
واملرتكزات التالية :
 – 1العمل على استمرار احملافظة على درجـة عاليـة مـن االسـتقرار النقـد والسـعر
واملالي  ،واستخدام املوارد املالية للدولة يف تنمية وتطوير البنية التحتية لالقتصـاد
الكوييت من خالل اإلنفاق العام االستثمار  ،والعمل على التخصيص األمثل للموارد
لضمان حتقي ق تنمية مستقرة ومستدامة القتصاد الكويس .
 – 0االستمرار يف تشجيع اإلنفاق االستثمار ذو الطابع اإلنتاجي حتى ال يتسبب انفالت
اإلنفاق االستهالكي يف فرض املزيد من الضغو التضخمية على االقتصاد الكوييت
مستقبال  ،مع إيالء الفئات حمدودة الدخل من املواانني الكويتيني غري القادرة على
تنمية دخوهلا العناية والرعاية املناسبتني .
 – 3االستمرار يف العمل علـى تقلـيص درجـة تـدخل الدولـة يف النشـا

االقتصـاد ،

والتحول بدور الدولة من " مقدم اخلدمات " إىل دور " منظ اخلـدمات " والرقيـب علـى
مستواها من خالل إنشاء املزيـد مـن املؤسسـات التنظيميـة والرقابيـة علـى مقـدمي
اخلدم ات يف القطاعات املختلفة ومبا يضمن أن حي صل املواان على مستوى عال من
اجلودة فيما يتلقا من خدمات  ،ومبا يفعل معايري الشفافية واالنضبا

واإلفصاح ،

وااللتزام باملعايري الدولية اليت تنظ أداء تلك اخلدمات .
 – 4ومع تقليص دور الدولة البد من مداومة حفز النشا

اخل اص على االستثمار لتنويـع

القاعدة اإلنتاجية لالقتصـاد الكـوييت  ،ويسـتلزم ذلـك ضـرورة االنتهـاء مـن إقـرار
مشروعات القوانني اليت قدمتها احلكومة واليت تشكل أساس عالقة الدولة بالقطاع
اخلاص وأسلوب املشاركة بينهما  ،مبا يساعد على خلق فرص أكرب للعمل أمام قوة
العمل الكويتية املتنامية  ،كما يستلزم ذلك أيضا ضرورة سعي كافة األجهـزة
احلكومية لتبسيط واختصار إجراءات احلصول على موافقاتهـا وتراخيصـها حتـى
يتمكن القطاع اخلاص من أداء دور املطلوب .
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 – 1وال يقل حفز القطاع اخلاص الواين على االستثمار اإلنتاجي واخلـدمي أهميـة عـن
ضرورة ت شجيع تدفق رؤوس األموال األجنبية ذات اابع االستثمار املباشر إىل الـبالد
ملشاركة القطاع اخلاص الكوييت يف بناء قاعدة ميكن أن يستند عليها اقتصادنا
يف تنمية موارد وتنويع مصادر دخله املستقبلي .
 – 6وعلى الصعيد املالي واملصريف فإن استمرار اجلهد املبذول لضمان سالمة وقوة جهازنـا
املصريف واملالي أمر ضرور على اعتبار أن قوة هذا القطاع وحيويته هي األساس لقوة
االقتصاد الواين .
 – 7كما أن استمرار اجلهد املبذول لاشيد اإلنفاق العام  ،وتهيئة اجلهات املختلفة لتطبيق
ميزانية الربامج واألداء سوف حيققان معا مستوى أعلـى مـن درجـات الكفـاءة يف
ختصيص املوارد وزيادة املردود من اإلنفاق العام على االقتصاد الواين .
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ثانيا  :توجهات اخلطـــة اإلمنائيـــة للدولـــــة ( : ) 0214/0213 – 0211/0212
تنطلق خطة التنمية متوسطة األجل لدولة الكويس  0214/0213 – 0211/0212من
رؤية إسااتيجية حتى عام  0231تنص على " حتول الكويس إىل مركز مالي وجتار جاذب
لالستثمار  ،يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة النشا

االقتصاد  ،ويذكى فيه روح املنافسة ،

ويرفع كفاءة اإلنتاج يف ظل جهاز دولة مؤسسي داع  ،ويرسخ القي  ،وحيافظ على اهلوية
االجتماعية  ،وحيقق التنمية البشرية والتنمية املتوازنة  ،ويوفر بنية أساسية مالئمة
وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة " .
تعرب صيغة رؤية الدولة عن جمموعة من التوجهات اليت ميكن إبراز أهمها فيما يلي :
 – 1استعادة الدور الرياد اإلقليمي لدولة الكويس كمركز مالي وجتار .
 – 0إحياء الدور احملور للقطاع اخلاص الكوييت يف قيادة التنمية .
 – 3إعادة بناء أدوار هامة وخمتلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها مبا يوفر أسباب التمكني
والدع للعمل واإلنتاج ويوفر البنية التحتية والتشريعات املناسبة وبيئة األعمال املواتية
واحملفزة للتنمية .
 – 4توفري الضو ابط واملناخ لضمان التنمية البشر ية الكلية واملتوازنة واهلادفة إىل ترسيخ قي
اجملتمع واحلفاظ على هويته العربية واإلسالمية وبناء املواانة وحتقيق العدالة وسبل
العيش الكري .
 – 1تدعي وترسيخ النظام الدميقرااي القائ على احاام الدستور وااللتزام به والعمل على
تنمية وتطوير العمل السياسي ضمانا للعدالة واملشاركة السياسية واحلريات .
وحتى ميكن أن تصل دولة الكويس إىل حتقيق رؤيتها مت وضع جمموعة من األهداف
اإلسااتيجية حتى عام  0231على النحو التالي :
اهلدف األول  :زيادة الناتج احمللي اإلمجالي ورفع مستوى معيشة املواطن :
وذلك عن اريق رفع معدالت النمو االقتصاد للقطاعات غري النفطية  ،والعمل على استقرار
املستوى العام لألسعار من أجل احلفاظ على القوة الشرائية للدينار الكوييت ومن ث رفع نصيب
الفرد من الدخل احلقيقي .
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كما يرمي هذا اهلدف إىل إصالح هيكل امليزانية العامة وتطويرها مبا حيقق الكفاءة يف
ختصيص املوارد وخفض العجز غري النفطي .
اهلدف الثاني  :القطاع اخلاص يقود التنمية وفق آليات حمفزة :
ينبغي النظر للقطاع اخلاص باعتبار قاارة التنمية  ،وعليه فإن خطة التنمية تسعى إىل
تهيئة الظروف والبيئة املواتية واآلليات احملفزة ليمارس هذا القطاع دور الطبيعي .
ويتطلب ذلك تنويع هيكل امللكية يف األنشطة االقتصادية وذلك بتقليص هيمنة القطاع
العام تدرجييا وزيادة مساهمة القطاع اخلاص يف النشا

االقتصاد والتأكيد على أهمية

الشراكة الفاعلة بني القطاعني اخلاص والعام .
اهلدف الثالث  :دعم التنمية البشرية واجملتمعية :
وذلك بتطوير منظومة التعلي والتدريب لتوفري احتياجات سوق العمل باإلضافة إىل تطوير
البحث العلمي واخلدمات الصحية وحتسني كفاءتها باملعايري الدولية وتطوير الرعاية
والتنمية االجتماعية وخدمات الرعاية السكنية والشئون الدينية والثقافة والفنون واآلداب .
اهلدف الرابع  :تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية :
وذلك عن اريق تنظي النمو السكاني الكوييت وغري الكوييت  ،والسعي إىل أحداث نقلة
نوعية يف تركيبة سوق العمل يف القطاعني العام واخلاص .
اهلدف اخلامس  :اإلدارة احلكومية الفعالة :
وذلك بتعزيز آليات اإلدارة الفعالة للتنمية وغرس مفاهي الشفافية واملساءلة والنزاهة
ويتطلب ذلك :
إعادة هيكلة األجهزة احلكومية مؤسسيا وتنظيميا وإلكاونيا بهدف حتسني اخلدمات
العامة وإعادة تفعيل وظيفة التخطيط يف اجملتمع وأجهزة الدولة  ،وحتديث النظام اإلحصائي
واملعلومات املدنية ودع املقومات األساسية لبناء جمتمع املعلومات يف الدولة .
اهلدف السادس  :تعزيز اهلوية اإلسالمية والعربية :
يؤكد هذا اهلدف على قوة متسك اجملتمع الكوييت بهويته اإلسالمية والعربية  ،وهو ما
يتوافق مع ما جاء يف املذكرة التفسريية يف املادة الثانية من دستور دولة الكويس .
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 اخلطة السنوية الرابعة : 0214/0213
أولس وزارة املالية  -شئون امليزانية العامة اهتماما بالغا باخلطة الرباعية اإلمنائية للدولة
(  ) 0214/0213 - 0211/0212منذ السنة األوىل للخطة  0211/0212وذلك عمال على حتقيق
األهداف االقتصادية واالجتماعية  ،وكافة األهداف التنموية على خمتلف األصعدة الواردة
باخلطة  ،وذلك من خالل ختصيص االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ مشاريع اخلطة اإلمنائية ،
ومن ث املساهمة يف حتقيق الرغبة األمريية السامية بأن تكون دولة الكويس مركز مالي
وجتار جاذب لالستثمار يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة التنمية والنشا االقتصاد .
ووفقا لذلك مت التنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية لتحديد
مشاريع اخلطة اإلمنائية السنوية بكل جهة حكومية واالعتمادات املالية الالزمة لكل
مشروع  ،والربنامج الزمين لتنفيذ املشروع  ،وغريها من الدراسات الفنية واملالية لكل مشروع .
وفيما يتعلق خبطة التنمية  0214/0213وهي السنة الرابعة من اخلطة اإلمنائية للدولة فقد
صدر القرار الوزار رق (  ) 0لسنة  0213بتشكيل عدد (  ) 6فرق عمل ملراجعة ومطابقة
مشاريع خطة التنمية  0214/0213مع املشاريع املدرجة مبشاريع ميزانيات اجلهات
احلكومية للسنة املالية  ، 0214/0213حيث مت تصنيف مشاريع اخلطة الرابعة 0214/0213
إىل مشاريع إنشائية وهي اليت تدرج بالباب الرابع من امليزانية  ،ومشاريع غري إنشائية وهي اليت
تدرج بأ من أبواب مصروفات امليزانية األخرى .
وقد مت إعداد مشروع ميزانية السنة املالية  0214/0213حبيث تعكس كافة األهداف
والربامج الواردة باخلطة السنوية الرابعة  0214/0213وفقا ملا يلي :
-

تضمني مشروع امليزانية كافة املشاريع اليت البتها اجلهات احلكومية ضمن
مشاريع ميزانياتها للسنة املالية  0214/0213وختصيص االعتمادات املالية الالزمة
لتنفيذها .

-

مت التنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بشأن تقدير
التكاليف الكلية واالعتمادات الصرفية للمشاريع الواردة يف اخلطة السنوية
. 0214/0213

-

مت االتفاق على مسميات ييع مشاريع اخلطة السنوية  0214/0213املدرجة
مبشاريع ميزانيات الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية . 0214/0213
13

ونأمل أن حتقق مشاريع اخلطة اإلمنائيـة  0214/0213 – 0211/0212أهـداف
اخلطة واملتمثلة يف زيادة معدالت النمـو  ،ومعاجلـة االخـتالالت اهليكليـة يف
االقتصاد الكوييت و بصفة خاصة العمـل علـى زيـادة مسـاهمة اإليـرادات الغـري
نفطيــة يف اإليــرادات العامــة  ،وزيــادة اإلنفــاق االســتثمار واحلــد مــن اإلنفــاق
اجلار  ،والعمل على زيادة دور القطاع اخلاص واحلد من هيمنة القطاع العام على
النشا االقتصاد  ،ومعاجلة اخللل يف سوق العمل وذلك بزيادة نسـبة العـاملني
الكويتيني يف القطاع اخلاص .
ووفقــا ملــا تقــدم ســتعمل احلكومــة علــى تنفيــذ مشــاريع اخلطــة الســنوية
 0214/0213ابقا ملا هو خمطط له وذلك حبث اجلهات احلكومية املختصة علـى
البدء يف التنفيذ فور صدور قانون ربط ميزانية السنة املالية . 0214/0213
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ثالثا  :أهم توجهات مشروع ميزانية السنة املالية : 0214/0213
ألن املوازنــة العامــة للدولــة متثــل أه ـ األدوات الــيت ت ســتند إليهــا يف وضــع السياســة
االقتصادية واملالية للدولة موضع التنفيذ مبا حيقق األهداف االقتصادية واالجتماعية العامة
للبالد  ،فقد أستند مشروع ميزانية السنة املالية  0214/0213على جمموعة من املرتكـزات
نوجزها فيما يلي :

أ  :يف جانب اإلنفاق العام :
 – 1استمرار العمل على زيادة كفاءة اإلنفاق العام وذلك بالاكيز علـى إنتاجيـة اإلنفـاق
العام وزيادة عائد االقتصاد واالجتماعي ودرجة شفافيته ،ومراعاة حتقيق قدر أكرب
من التكامل بني اإلنفاق االستثمار العام واإلنفاق االستثمار اخلاص وإيقاف أ شكل
من أشكال التنافس بينهما.
 – 0توفري التمويل الالزم لالستثمارات حتى تستغل املـوارد يف متهيـد الطريـق أمـام القطـاع
اخلاص سواء بتوفري البنية التحتية الالزمة له من ميا وكهربـاء واـرق ومواصـالت ،أو
بتوفري احتياجات املواانني ملستوى أعلى من اخلدمات التعليمية والصحية واألمنية.
 – 3توفري الرعاية االجتماعية واخلدمات احليوية للمواانني .
 – 4توفري االعتمادات الالزمة لتعيني اخلرجيني الكويتيني اجلدد.
 – 1جار سداد القسط الثاني من الع جز االكتوار يف صندوق الباب الثالث بقانون التأمينات
االجتماعية وقدر  1470مليون دينار  ،على مخس دفعات متسـاوية بـدءا مـن السـنة
املاليـة  0211/0212وانتهـاء بالسـنة املاليـة  ، 0211/0214حيـث مت إدراج مبلـغ 122404
مليون دينار مبيزانية السنة املالية  0214/0213متثل الدفعة الرابعة من القسط الثاني
من العجز االكتوار .



تقديرات مشروع ميزانية السنة املالية  3102/3102واألسس اليت بنيت عليها سرتد تفصيال يف الفصل اخلامس من هذا البيان .
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 – 6تقرر سداد األعباء املالية املاتبة على ( مشروع رفع السقف لألعلى للمرتب اخلاضع للتأمني
األساسي من  1012د.ك إىل  1122د.ك ) إىل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
والبالغة  1313.72مليون دينار مقابل تكلفة املدة السابقة على تعديل النظام وذلك
بتقسيطها على ( )12أقسا

سنوية بدءا من ميزانية السنة املالية  0210/0211وبواقع

 131 372د.ك سنويا  ،وقد مت إدراج املبلغ املخصص للقسط الثالث مبشروع ميزانية السنة
املالية  0214/0213وقدر  131137مليون دينار .
 –7كما تقرر سداد القسط الثالث من األعباء املالية املاتبة على ( مشروع تكلفة إعادة
موازنة النظام يف التأمني التكميلي والبالغة  162711مليون دينار ) إىل املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية مقابل تكلفة املدة السابقة على إعادة موازنة النظام وذلك
بتقسيطها على ( )12أقسا سنوية متساوية بدءا من ميزانية السنة املالية 0210/0211
وبواقع  162171مليون دينار  ،وقد مت إدراج املبلغ املخصص للقسط الثالث مبشروع ميزانية
السنة املالية  0214/0213وقدر  162171مليون دينار .
 – 1وفقا خلطة إعادة هيكلة النظام املالي للدولة وتوصيات جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي
مبجلس األمة بشأن مشروع ميزانية السنة املالية  ، 0210/0211مت توزيع اعتمادات
املكاتب واللجان اليت كانس تدرج بالباب اخلامس مبيزانية كل من الديوان األمري
وجملس الوزراء ووزارة املالية على أبواب مصروفات امليزانية املختصة وذلك اعتبارا من
ميزانية السنة املالية . 0213/0210
-2

وأيضا وفقا لتوصيات جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي مبجلس األمة بشأن مشروع
ميزانية السنة املالية  0210/0211وللعام الثالث على التوالي مت إعداد تقديرات مصروفات
ميزانية السنة املالية  0214/0213بدون اعتمادات تكميلية حيث مت إلغاء االعتماد
التكميلي العام على مستوى ييع أبواب املصروفات عدا الباب األول – املرتبات حيث أنه
خمصص لتعيني اخلرجيني الكويتيني اجلدد .
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ب  :يف جانب اإليرادات العامة :
 – 1الواقعية والتحو الحتماالت اخنفاض األسعار العاملية للنفط  ،ووفقا لذلك قدرت اإليرادات
النفطية مبشروع ميزانية السنة املالية  0214/0213على أساس  72دوالر للربميل .
 – 0العمل على تنويع مصادر اإليرادات العامة للبالد من خالل السعي إىل زيادة اإليرادات غري
النفطية وزيادة معدل مساهمتها يف إيالي إيرادات امليزانية  ،والعمل على إعادة تسعري
االستخدامات املختلفة ألمالك الدولة وكافة السلع واخلدمات اليت تقدمها احلكومة
بهدف تنمية مصادر إيرادات املوازنة العامة غري النفطية.
 - 3محاية املال العام وصيانته وزيادة مردوديته ووضع قواعد واضحة لتنفيذ امليزانية
وإحكام الرقابة على تنفيذها .
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رابعا  :السكان والقــوى العاملـــة :
أ – السمات األساسية للسكان والقوى العاملة :
يف ظل االهتمام بالتنمية البشرية مقرونا بالتقدم املتسارع يف ت كنولوجيـا املعلومـات ،
ونظرا للدور األساسي للقوى العاملة يف التنمية  ،رأينا من األهمية مبكان إلقاء الضوء على
هيكل السكان و القوى العاملة يف دولة الكويس وذلك على النحو التالي :
 – 1بلغ عدد السكان  3 126 643فرد وذلك يف : 0210/6/32
منه  1 121 126كوييت بنسبة  % 31.41من يلة السكان .
و 0 612 137غري كوييت بنسبة  % 61112من يلة السكان .
 – 0بلغ عدد السكان املصنفني على أنه خارج القوى البشرية ( من ه أقل من  11سـنة )
 122 414فرد بنسبة  %01.23من يلة اجملتمع السكاني  ،يف حني بلغ عدد من ه
داخل القوى البشرية (  11سنة فأكثر )  3 226 002فرد بنسبة . % 71.27
 – 3بتحليل عدد السكان الكويتيني (  1 121 126فرد ) جند اآلتي :
 441 174فرد خارج القوى البشرية – بنسبة  % 12.1 ( % 37111ذكور  % 42.0 +إناث ) .
 747 030فرد داخل القوى البشرية – بنسبة  %41.2( % 60.42ذكور  % 10.2 +إناث) .
 – 4بتحليل عدد السكان غري الكويتيني (  0 612 137فرد ) جند اآلتي :
 311 142فرد خارج القوى البشرية – بنسبة  % 11.0 ( % 13.41ذكور  %41.1 +إناث ) .
 0 011 227فرد داخل القوى البشرية – بنسبة  %67.1( % 16.10ذكور ٍ % 30.2 +إناث ) .
 – 1وتشري االح صاءات إىل أن إيالي قوة العمل يف دولة الكويس يف  0210/6/32بلغس
 0 312 207فرد  ،وبالنسبة لقوة العمل الكويتية فقد بلغس  324 126فـرد بنسـبة
 % 17121من إيالي قوة العمل  ،أما قوة العمل غري الكويتية فقد بلغس 1 216 331
فرد بنسبة  % 10120من إيالي قوة العمل .
 المصدر  :األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية .
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 – 6يستحوذ القطاع اخلــــاص على أكثر من نصف قوة العمل (  ، %10.17القطاع العـائلي
 % 06102والقطاع احلكومي  % 11.70والقطـاع املشـاك  ، % 2,14ويشـكل املتعطلــون
. ) % 1.21
 - 7تشكل قوة العمل الوانية نسبة ضئيلة  %6.13من يلة العاملني بالقطـاع اخلـاص ،
وتاكز النسبة األكرب من إيالي قوة العمل الوانية (  ) %62160من يلة العاملني يف
القطاع احلكومي  ،بينما تبلغ  % 04171من مملنة المناملي انق القاناش الم،نترش  ،ي،نك
الك يتي ن

المتمال ن

 %17121م ن

 % 07116م ن مملننة المتمالنني  ،كمننا ي،ننك الك يتي ن

إممالق ق ة المم بالبالد اق . 0210/6/32

مد رقم ()1
إممالق ق ة المم حسب القااش المنسية نسبة الك يتيي اق 0210/6/32

القااش

ك يتـــــق
النسبة
عدد
%

حك مق

321041

76134

131442

م،ترش

711

2102

0371

2110

خاص

72127

02100

1141211

12112

1001720

عائلق

1

2122

627461

31172

627466

06102

10766

3104

33261

1173

41107

1121

07116

324126

122122

1216331

122122

0312207

122122

17121

المتمالي
المملة

إممالق ق ة المم
النسبة
عدد

نسبة
الك يتيي
%

غير ك يتق
عدد

6116

430622

11170

62160

3110

2114

04171

10117

6113
2122

النسبة %

%

* المصدر  :األمانة المامة للمملس األعلى للتخايا التنمية .
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ب – دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل يف اجلهات غري احلكومية *:
يعد صدور القانون رقم (  ) 01لسنة  3111بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمـل يف اجلهـات
غــري احلكوميــة خطــوة هامــة إلعــادة هيكلــة القــوى العاملــة الوطنيــة و قيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد
البشرية  ،وتفعيل دور اجلهات غري احلكومية كشريك يف عملية التنمية اإلدارية واستيعاب قدر مناسـب مـن
القوى العاملة الوطنية .
ويسرنا أن نتناول يف هذا اجلزء من البيان أهداف قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل يف اجلهـات
غري احلكومية  ،واإلجراءات واألهداف اليت مت قيقها  ،ومعوقات التطبيـق ،واإلجيابيـات  ،والرؤيـة املسـتقبلية
وذلك على النحو التالي -:
 – 1أهداف القانون رقم ( )12لسنة  0222بشأن دعم العمالـة الوطنيـة وتشـجيعها للعمـل يف اجلهـات غـري
احلكومية :
 إصالح اخللل القائ يف تركيبة قوة العمل يف القطاع األهلي الذ تسيطر عليهالعمالة الوافدة .
 اقااح اآلليات والتشريعات اليت تشجع اجلهات غري احلكومية على تشغيل العمالةالوانية .
 تقريب الفوارق بني مزايا ومرتبات العاملني يف اجلهات احلكومية واجلهات غرياحلكومية بهدف تشجيع العمالة الوانية على االلتحاق بفرص العمل بالقطاع
األهلي .
ويف هذا اإلاار يتوىل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذ للدولة  ،استنادا
إىل قرار جملس الوزراء رق  111لسنة  0221تنفيذ اجلزء األكرب واأله مما استهدفه القانون
وذلك من خالل آليات عديدة من أبرزها :
 صرف العالوة االجتماعية وعالوة األوالد للمواانني من أصحاب املهن واحلرف وللعاملني
لدى اجلهات غري حكومية حسب شرو وجداول صرف حمددة .
 صرف بدل نقد لكل مواان عاال عن العمل وفق شرو صرف حمددة .
 تدريب العمالة الوانية على خمتلف املهن والوظائف بالقطاع اخلاص أو مساهمة
احلكومة بنسبة من تكلفة تدريب املواانني وتأهيله للعمل يف اجلهات غري
احلكومية .
_____________________________________________________________________________________
* املصدر  :برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذ للدولة .

20

 تعديل تركيبة القوى العاملة بالقطاع اخلاص لصاحل العمالة الوانية وذلك بفرض
نسب حمددة تلتزم بها تلك اجلهات بهدف زيادة أعداد ونسب العمالة الوانية بها .
 كما ميارس الربنامج تنفيذ مهامه املنواة به استنادا لعدد من قرارات جملس الوزراء من بينها : قرار جملس الوزراء رق  321لسنة  0221وتعديالته بشأن منح العالوة االجتماعية
وعالوة األوالد للعاملني باجلهات غري احلكومية .
 قرار جملس الوزراء رق  224لسنة  0220وتعديالته بتحديد نسب العمالة الوانية يف
اجلهات غري احلكومية .
 قرار جملس الوزراء رق (  /1124خامسا ) لسنة  0221بتعديل النسب احملددة يف القرار
رق  211لسنة . 0221
 قرار جملس الوزراء رق  61لسنة  0222بتشكيل جلنة برئاسة وزير املالية حول
مشكلة تسريح املواانني العاملني يف بعض الشركات واملؤسسات يف القطاع اخلاص .
 قرار جملس الوزراء رق  0222/171بتشكيل جلنة متابعة العمالة الوانية يف اجلهات
غري احلكومية .
 قرار جملس الوزراء رق  /671أوال لسنة  0222وتعديالته بشأن من أنهيس خدماته عن
العمل بالقطاع اخلاص  ،ويشري الربنامج إىل أن آخر هذ التعديالت ما صدر به قرار
جملس الوزراء رق  14لسنة  0213والذ أقر صرف البدل حتى  0213/6/32أو صدور
قانون البطالة أيهما أسبق .
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هذا باإلضافة إىل عدد من قرارات جملس الوزراء بشأن صرف املزايا املالية ومنها :
 – 1قرار رق  621لسنة  0221بشأن منح زيادة للكويتيني العاملني بالقطاعني العام واخلاص
بواقع  12د.ك شهريا .
 – 0قرار جملس الوزراء رق /032أوال لسنة  0221بشأن منح زيادة للكويتيني العاملني يف
القطاع اخلاص والقطاع احلكومي وأصحاب املعاشات التقاعدية ومستحقي املساعدات
العامة بواقع  102د.ك شهريا .
 – 3قرار رق  226لسنة  0221بشأن صرف دع مالي شهر بواقع  12د.ك للعاملني بالقطاعني
احلكومي واخلاص .
 – 4قرار رق  421لسنة  0210بشأن منح مكافأة خاصة للعاملني باجلهات احلكومية
والكويتيني العاملني بالقطاع اخلاص ومستحقي املعاشات التقاعدية ومستحقي
املساعدات العامة .
 – 1قرار رق  141لسنة  0210بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيني الذين يعملون يف
جهات غري حكومية .
كما أصدر جملس اخلدمة املدنية العديد من القرارات اليت تنظ جهود عملية
التدريب مبا يؤهل العمالة الوانية والباحثني عن عمل باجلهات غري احلكومية ومنها :
 قرار جملس اخلدمة املدنية رق  3لسنة  0221وتعديالته بشأن املساهمة يف تدريب القوىالعاملة الوانية باجلهات غري احلكومية .

 – 0اإلجراءات و األهداف اليت مت قيقها والصعوبات اليت واجهت التطبيق منذ صدور القانون رقم
 12لسنة : 0222
أ – اإلجراءات واألهداف اليت مت قيقها :
 بلغ عدد من يتقاضوا العالوة االجتماعية وعالوة األوالد (  ) 11166مواان ومواانة حتى
عام  ، 0210فيما بلغ إيالي املبالغ املنصرفة كعالوة اجتماعية وعالوة أوالد مليار
ونصف دينار كوييت تقريبا حتى عام . 0210
22

 وضع نظام للتدريب املنتهي بالتوظيف والتعاقد مع عدة جهات وفقا هلذا النظام  ،حيث بلغ
إيالي أعداد املتدربني ( )00631متدربا حتى اآلن منها (  )7231باحث عن العمل )2422( ،
على رأس العمل يف املؤسسات غري احلكومية  ) 6022 ( ،االب واالبة استفادوا من
التدريب .
 إعداد (  ) 3مشاريع قرارات جملس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوانية على اجلهات غري
احلكومية منذ عام  0220وحتى اآلن وهي :
 القرار رق  224لسنة  ( 0223استهدف توفري  1222فرصة وظيفية ) . القرار رق  211لسنة  ( 0221استهدف توفري  13730وظيفة ) . صدور القرار رق  / 1124خامسا لسنة  – 0221مت البدء يف تنفيذ يف مارس – 0212يستهدف توفري حوالي  10222فرصة عمل .
 جار صدور قرار بتعديل القرار رق  / 1124خامسا لسنة  ( 0221يستهدف توفري  11ألففرصة عمل .
 مت عقد العديد من الدورات التدريبية لدع املشروعات الصغرية وذلك للمبادرين لتأهيله
وتشجيعه للعمل يف جمال املشروعات الصغرية واملتوسطة  ،استفاد منها (  ) 012مواان
ومواانة  ،وكذلك إنشاء مركز املبادرين الذ يهدف إلجياد خدمات ميسرة للمبادرين
لالرتقاء بأعلى درجات اجلودة من خالل تقدي إرشاد كامل عن إجراءات تأسيس
السجالت والرخص التجارية وكل ما يتعلق باملشروع الصغري وتقدي الدع الغري ماد
للمبادرين يف جمال املشروعات الصغرية .
 عمل (  ) 6محالت إعالمية حتس مسمى ( التحد ) وذلك لتغيري مفاهي وقي العمل يف
القطاع اخلاص بهدف توجيه العمالة الوانية حنو العمل يف القطاع اخلاص  ،وآخر تلك
احلمالت هو ما مت انطالقه عام  0210وملدة مخسة أعوام حتتو على محالت وأنشطة
إعالمية وتوعوية وفعاليات موجهة لكافة الشرائح وخصوصا الشباب الباحثني عن
العمل بهدف تغيري ثقافة اجملتمع وقيمه وقناعاته حنو العمل يف القطاع اخلاص .
 تزايد أعداد ونسب املعينني بالقطاع اخلاص سنويا من  1607عام  0221إىل 12323
عام . 0211
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ب – الصعوبات اليت واجهت التطبيق :
واجه الربنامج يف حتقيق رؤيته وأدا ء رسالته بتنفيذ قانون دع العمالة الوانية جمموعة من
املعوقات والتحديات أهمها ما يلي :
 بقايا تفكري جمتمعي ترفض أن يكون العمل اإلنتاجي هو األساس لتحقيق الدخل ،
وال ترا سوى وسيلة إلعادة توزيع الثروة الوانية .
 استمرار القناعة بأن مسئولية توظيف املواانني تقـع علـى عـاتق احلكومـة وأنـه ال
مسئولية وال التزام على القطاع اخلاص لتوظيف املواانني  ،بالرغ من أن جهات القطاع
اخلاص تتمتع مبزايا عديدة .
 عدم التوافق بني خمرجات التعلي واالحتياجات الوظيفية األمـر الـذ وصـل إىل حـد
اخللل  ،يدلل على ذلك وجود أعداد كبرية من الباحثني عـ ن العمـل يف الوقـس الـذ
يتواجد فيه آالف الفرص الوظيفية لدى اجلهات غري احلكومية ال جتد من يشغلها من
املواانني .
 استمرار وتزايد استقطاب القطاع احلكومي للكوادر املتميزة ( اهلندسية  /الطبية /
التعليمية  ) ...وعدم توافر األعداد املناسبة من خرجيي هذ الكوادر .
 وجو د أعداد كبرية مـن املسـجلني يف كشـوف وقـوائ البـاحثني عـن العمـل الـذين
يرفضون فرص العمل اليت يت عرضها عليه يف القطاع اخلاص  ،خاصة فئـة ( محلـة
الشهادة الثانوية فما دون  ،بدون تدريب أو تأهيل ختصصي ) ومعظمه من اإلناث وربات
البيوت .
 أعداد كبرية من املتعطلني عن الع مل من اإلناث غالبيتهن من محلة الشهادة املتوسطة
ومن محلة الشهادات الدنيا ( الثانوية العامة فما دون )  ،ومن كبار السن منه حـوالي
 % 12فوق سن الثالثني  ،وال جيد هؤالء األشخاص فرصا وظيفية يف اجلهات احلكومية
أو اجلهات غري احلكومية  ،والسيما أن معظمهـ يفتقـد الق ابليـة للتـدريب وزيـادة
قدراته على العمل  ،بل أن الكثري منه ليسس لديـه الرغبـة احلقيقيـة يف العمـل ،
ولكن تنحصر رغبته فقط يف احلصول على بدل البحث عن العمل أو من خالل وظيفة
ال تتطلب جهدا أو ممارسة فعلية للعمل املنتج .
 استمرار وجود التفاوت يف املزايـا بـني العـامل ني يف القطـاع احلكـومي والعـاملني يف
القطاع اخلاص لصاحل العاملني يف القطاع احلكومي .
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 قضية املسرحني من العمل يف القطاع اخلاص :
 صدر قرار جملس الوزراء رق (  /671أوال ) لسنة  0222وأه ما يتضمنه : يســرى هــذا القــرار علــى كــل كــوييت قــادر علــى العمــل أنهــس اجلهــة غــري
احلك ومية اليت يعمل بها خدمته دون إرادته خالل الفـاة مـن  0221/1/1إىل
. 0211/10/31
 يستحق من أنهيس خدماته من العمل والذ تتوافر فيه الشرو الواردة يف املادة
الثالثة من هذا القرار بدال نقديا يعادل  % 62من املرتب اخلاضع للتأمني األساسي
والتكميلي لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  ،ث يضاف إىل الناتج
مبلغ وقدر  002د.ك شهريا دون أية زيادة أخرى  ،وذلك ملدة  10شهر أو احلصول
على وظيفة .
 وفيما يلي إحصائية للمسجلني يف الربنامج حتى : 0210/10/31
من مت قبول البه من إيالي املسرحني
 1761مواان ومواانة

إيالي املبالغ املصروفة
ثالثة عشر مليون دينار كوييت تقريبا

عدد حاالت جار الصرف
662

اكتمال الصرف ( 04شهر )
42

املعينني من املسرحني يف احلكومة 426
املعينني من املسرحني يف اخلاص 341
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 – 3األثر اإلجيابي للقانون يف إعادة هيكلة سوق العمل وزيادة نصيب القوى العاملة الوطنية يف
القطاع اخلاص وخفض معدالت البطالة :
أ – تزايد أعداد ونسب املعينني بالقطاع اخلاص سنويا قياسـا إىل أعـداد ونسـب العـاملني
باحلكومة :
حيث بلغ من مت تعيينـه عـام  0221عـدد (  ) 1607مـواان ومواانـة يف حـني بلغـس
العمالة عام  ) 12323 ( 0211مواان ومواانـة  ،وبلـغ عـدد مـن التحقـوا بالعمـل يف
اجلهات غري احلكومية منذ عام  0221وحتى نهاية عام  0210عدد (  ) 12222مواان
ومواانة تقريبا ( وفقا لبيانات املسجلني يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )
ممـا يؤكــد جنــاح سياســة الدولــة يف زيـادة معــدالت االســتيعاب يف اجلهــات غــري
احلكومية .
ب  -حتجي ظاهرة البطالة وتقليص أعداد ( الباحثني عن العمـل ) نظـرا لتعـدد اآلليـات
وتنوع األساليب اليت يتبعها برنامج إعادة اهليكلة يف التعامل مع هذ الشرحية من
قوة العمل الوانية  ،وقد أدى ذلك إىل تطويق ظاهرة البطالة وحتجيمها  ،مـن % 110
عام  0221إىل أقل من  % 412حاليا .
ج – وفقا للقانون رق (  ) 0212/2بشأن اخلطة اإلمنائية يقـوم برنـامج إعـادة اهليكلـة
بالدور الرئيسي يف تعيني العمالة الوانية وتقليص أعداد من يت تعيينه بالقطاع
احلكومي إىل (  ) 1222سنوي ا  ،وقد تضمنس خطة الدولة للتنميـة وبرنـامج عمـل
احلكومة للسنوات (  ) 0214/0213 – 0211/0212تعيني ما ال يقـل عـن ( ) 14222
مواان ومواانة بالقطاع اخلاص سنويا خالل سنوات اخلطة  ،ويعني ديوان اخلدمة
(  ) 1222مواان ومواانة يف املتوسط سنويا  ،ومن ث فـإن نسـبة أعـداد مـن سـيلتزم
برنامج إعادة اهليكلة بتعيينه سنويا اعتبارا مـن عـام  0214/0213ستشـكل مـا
نسبته  % 63من إيالي أعداد العمالة الوانية الداخلة يف قوة العمل .
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 – 4الرؤية املستقبلية لسياسات التوظيف وخلق فرص عمل أمام العمالة الوطنية واحلد من البطالة :
جاءت اختصاصات برنامج إعادة اهليكلة متوافقة مع أه األهداف االسـااتيجية الـواردة
خبطة التنمية للدولة  ،حيث يعين الربنامج منذ إنشاؤ بسياسات استخدام قوة العمل الوانية
يف اجلهات غري احلكومية وتشجيعها للعمل يف القطاع اخلاص وذلك من خالل اقااحه لنظ
وآليات ت شجع اجلهات غري احلكومية على تشـغيل قـوة العمـل الوانيـة وكـذلك تشـجيع
املبادرات واألعمال الصغرية والعمل احلر  ،ومن أه مشروعات الربنامج الواردة خبطـة التنميـة
احلالية للدولة :
 – 1توفري مزيد من فرص العمل للعمالة الوانية يف القطاع اخلاص .
 – 0توفري فرص عمل منتجة لل مرأة الكويتية خارج القطاع احلكومي .
 – 3تنفيذ برامج التدريب والتأهيل بربنامج إعادة اهليكلة .
 – 4إنشاء مركز تنمية العمالة الوانية .
 – 1إنشاء حاضنة للمشروعات الصغرية واملتوسطة .
 – 6تغيري مفاهي وقي العمل بالقطاع اخلاص .
كما جتدر اإلشارة إىل استمرار جهود الربنامج يف خلق فـرص العمـل وتشـجيع العمالـة
لاللتحاق بالقطاع اخلاص وذلك من خالل اقااحه للعديد من املشاريع والقرارات اليت تهدف إىل
زيادة فرص العمل واحلد من البطالة وأخصها :
 إقرار مهن جديدة لإلناث .
 مت إقرار قانون التأمني ضد البطالة باملداولة الثانية مبج لس األمة وبصدد إصدار .
 استمرار تقدي املقاحات الربنامج بشأن تقريـب املزايـا بـني العـاملني يف احلكومـة
والعاملني يف اجلهات غري احلكومية ,
 إصدار قرار نسب العمالة الوانية بالقطاع اخلاص يوفر فرص عمل جديـدة للعمالـة
الوانية .
 إعداد بعض دراسات اجلدوى إلنشاء شركات من ها ( الربيد  /قـار عـدادات ) تسـتهدف
توفري فرص عمل جديدة للمواانني .
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 التوسع يف تدريب الطلبة ليعيد اندماجه للعمل مـع القطـاع اخلـاص  ،واستكشـاف
الفرص الوظيفية املناسبة ملن يرغب منه يف العمل بالقطاع اخلاص أثناء الدراسة .
 إعداد مزيد من الدراسات لتكويس العقود احل كومية وتكويس بعض املهن بالقطاع
اخلاص حيث قام الربنامج بإعداد قرار يستهدف تكويس العمالة الوانية على العقود
احلكومية وبصدد اختاذ اإلجراءات اخلاصة به .
 استمرار احلاجة ملعاجلة مسببات التوظيف الوهمي وحماولة معاجلة أسـبابه للقضـاء
على هذ الظاهرة واستمرار التنسيق بني اجلهات احلكومية للقضاء عليها .
 مشروع قرار بابتعاث العمالة الوانية للبعثات الدراسية والتدريب خارج البالد .
 مشروع قرار يبيح ألصحاب املهن احلرة العمل من خالل املنزل مبا يشجعه على ارتيـاد
العمل اخلاص .
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الفصل الثانــي
التطورات والعالقات االقتصادية
الدولية واحمللية
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الفصل الثاني
التطورات والعالقات االقتصادية الدولية واحمللية
أوال  :التطورات على مستوى االقتصاد العاملي :
 .1االقتصاد العاملي وبوادر التعايف من األزمة املالية العاملية :
شهد االقتصاد العاملي بنهاية عام  0221أزمة مالية عاملية شبهها البعض بأزمة الكساد
الكبري يف الثالثينات من القرن العشرين حيث تراجعس معدالت منو االقتصاد العاملي يف عام
 0222لتصل إىل  %217-مقارنة مبعدل منو موجب يف العام  0221وصل إىل  ، %1وقد انعكسس
آثار تلك األزمة على دول العامل ككل يف صورة تراجع ملستويات األداء االقتصاد خاصة يف
الدول واملنااق مصدر األزمة املالية العاملية.
ويف سبيل مواجهة األزمة املالية العاملية جلأت معظ دول العامل إىل جمموعة من حزم
التحفيز (التنشيط) املالية .حيث توسعس الدول املختلفة يف اإلنفاق احلكومي وقدمس
جمموعة من اإلجراءات الضريبية التحفيزية للنشا

االقتصاد بهدف تقليل اآلثار السلبية

لألزمة املالية .وقد كان هلذا التوسع املالي آثار اإلجيابية على معدالت منو النشا االقتصاد
يف الدول املختلفة خالل العام  ، 0212فقد استعاد االقتصاد العاملي منو اإلجيابي يف عام 0212
مقارنة بالعام  .0222بل وصلس معدالت النمو إىل مستوى  %111وهو معدل مماثل ملعدالت النمو
االقتصاد قبل األزمة املالية العاملية يف عام  ، 0221هذا التحسن يف األداء االقتصاد العاملي
وضح جلياً يف األداء االقتصاد لبلدان ومنااق العامل املختلفة.

 .2االقتصاد العاملي وخماار عدم االستقرار املالي :
على الرغ من التعايف االقتصاد لالقتصاد العاملي يف عام  ،0212إال ان مسار هذا التعايف
االقتصاد تعرض لعدة مؤثرات سلبية يف عام . 0211
فقد شهد العام  0211عدة تطورات خمتلفة بدأت بالزالزل وموجات تسونامي يف اليابان يف
مارس  0211أثرت بشكل كبري على االقتصاد الياباني  ،يف منطقة الشرق األوسط جاءت
ثورات الربيع العربي لتهدد حالة االستقرار االقتصاد باملنطقة وما صاحب ذلك من ارتفاع يف
أسعار النفط العاملية ذات اآلثار االنكماشية على دول العامل وخاصة الدول املتقدمة املستوردة
للنفط.
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وزادت تقلبات األسواق املخاوف من ضعف التعايف االقتصاد  ,باإلضافة إىل ما ترتب على
التخفيض األخري يف درجة التصنيف االئتماني السياد لسندات الواليات املتحدة األمريكية,
يف ظل خماار قادمة من أوروبا.
هذ املخاوف حول وترية التعايف االقتصاد ازدادت حبدة مع ما تعانيه أوروبا حالياً من املخاار
احمليطة حبالة االستقرار املالي مع ارتفاع مستويات الدين العام يف دول أوروبا املختلفة ووصوهلا
إىل مستويات قياسية هددت بعضها باإلفالس خاصة اليونان .

 - 2معدالت النمو يف االقتصاد العاملي :


يقدر أن ينمو االقتصاد العاملي لعام  0210مبعدل  % 3وبعد أن حقق نسبة منو عند % 317
لعام  0211و كان السبب يف اخنفاض معدل النمو وضع االقتصـاد األوربـي وتبـااؤ منـو
االقتصاد األمريكي  ،ويف املقابل يقدر أن ينمو االقتصاد يف الصني مبعدل  % 1يف عام
 ، 0213ويتوقع أن ينمو االقتصاد العاملي بنسـبة  % 310يف عـام  ، 0213وتعتمـد نسـبة
معدل منو االقتصاد العاملي يف هذا الس ياسات املالية يف الدول الصناعية  ،ومنو االقتصاد
يف الصني .

ثانيا  :تطورات األسواق النفطية العاملية وانعكاساتها على النشاط االقتصادي :
تطورات األسواق النفطية العاملية :
 يلقى الركود االقتصاد األوربي بظالله على األسواق النفطية من حيث االخنفـاض املسـجل
يف مستويات الطلب على النفط خالل السـنوات املاضـية وتوقعـات بتحسـن االقتصـاد العـاملي
خالل عام  3103و  ، 3102إال أن الربيع العربي واستمرار االضطرابات يف منطقة الشرق األوسط
واملسألة اإليرانية قد تؤثر على ارتفاع عالوة املخاار السياسية ( ) Political Risk Premium
وبالتالي على أسعار النفط اخلام .
املوازنات العاملية للعرض والطلب
( مليون برميل باليوم )
0210
الطلب العاملي للنفط
22121
اإلنتاج العاملي للنفط
22.10
الفروقــــــــــــات
2.27

0213
21100
21124
2170

0214
20171
23122
1110

املصدر . Wood Mackenzie - January 0210 :
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 تشري املعلومات أعال إىل أن االرتفاع املتوقع ملعدالت الطلب العاملي للنفط عـام  3102قـد
يبلــغ حــوالي  0.3مليــون برميــل يوميــا مقارنــة مبســتويات عــام  ، 3103بينمــا تشــري
املعدالت إىل تنامي معدالت اإلنتاج حوالي  0.1مليون برميـل يوميـا مقارنـة مبعـدالت
اإلنتاج لعام  3103نتيجة لزيادة اإلنتاج من الدول الغري أعضاء يف منظمة أوبك .
 تســعى منظمــة الــدول املصــدرة للــنفط ( أوبــك ) للوصــول باإليــاع حــول مســتوى
001 - 011دوالر للربميل كسعر مناسب للنفط اخلام  ،كمـا حتـاول املنظمـة احلفـاظ
على مستوى إنتاج  21مليون برميل يوميا للدول األعضاء حيـث يتوقـع أن يصـل إنتـاج
أوبك خالل عام  3102إىل  21.1مليون برميل يوميـا و  20.1مليـون برميـل يوميـا لعـام
. 3102
 تشري فروقات موازنات العرض والطلب إىل وجـود فـائض يف األسـواق العامليـة خـالل عـام
 3102و  3102مما يؤد إىل أن اخنفاض األسعار اخنفاضـا افيفـا لتبقـى يف نطـــــاق
 001 – 011دوالر للربميل  ،ويعتمد هذا التوقع على عدم حدوث أ تصـعيد يف وضـع
الشرق األوسط  ،حيث يتوقع أن ترتفع أسعار النفط بشكل أوضح يف حال تطور التوتر
السياسي يف املنطقة .
 من املتوقع أن يرتفع إنتاج النفط للدول الغري أعضاء يف أوبك مبا يعادل  0.2مليون برميل
يوميا خالل  3102و  0.4ألف برميل يوميا خالل  3102ليصل اإلنتـاج إىل  40.5مليـون
برميل يوميا .
 ااقة اإلنتاج االحتيااية لدى منظمة الدول املصدرة للنفط ( أوبك ) سـتعتمد بشـكل
أساسي على مشاريع وخطـط انتـاج الـنفط يف العـراق  ،وعـودة إنتـاج الـنفط اللـييب إىل
مستويات ما قبل الثورة  ،كما تؤثر العقوبات االقتصادية على إيران بشـكل مباشـر
على مستويات اإلنتاج .
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أسعار النفط اخلام :
بناء على ما تقدم من توقعات النمو االقتصاد ومستويات العرض والطلب العاملية على الـنفط
اخلام  ،يوضح اجلدول أدنا األسعار املتوقعة للنفط اخلام خالل الفاة  3102و  3102واليت تظهـر
استقرار األسعار حول املستويات احلالية مع االخنفاض النسيب حول مستوى  011دوالر للربميل .
( دوالر  /للربميل )
غرب تكساس املتوسط ( ) WTI
برنس ( ) Brent
دبي ( ) Dubai

3103
12.02
000.65
011.14

3102
12.41
015.41
012.64

3102
12.34
011.34
16.34

ثالثا  :تطور العالقات االقتصادية لدولة الكويت :
 – 1إدارة املفاوضـــــات االقتصاديـــة :
متاشياً مع التوجه ات السامية حلضرة صاحب السمو األمري بأن تكون دولة الكويـس
مركز مالي وجتار جاذب لالستثمار  ،فقد سعس الدولة من خالل املفاوضات ويف إاار جملس
التعاون اخلليجي )  ( GCCإىل حتقيق ذلك التوجه من خالل املزايا اليت توفرها هذ االتفاقيات
يف جمال فتح األسواق وحترير جتارة السلع وإزالة القيود اجلمركية على أه صادرات دولـة
الكويس من املنتجات البا وكيماوية والباولية وغريها مـن السـلع ،باإلضـافة إىل حتريـر
جتارة اخلدمات خللق فرص استثمارية للقطاع اخلاص الكوييت واملسـاهمة يف خلـق املنـاخ
والبيئة االستثمارية اجلاذبة لالسـتثمارات األجنبيـة وإقامـة املشـاريع املشـاكة وتطـوير
القطاعات الصناعية املختلفة وإدخال التقنية العلمية إليها.

 متابعة اتفاقيات التجارة احلرة بني دول اجمللس والدول واجملموعات االقتصادية التالية:تسعى دولة الكويس يف إاار جملس التعاون لدول اخلليج العربية للتوصل إىل اتفاقيات
جتارة حرة مع الـدول واجملموعـات االقتصـادية األخـرى ،حيـث يـت التفـاوض مـع عـدد مـن
التكتالت واجملموعات االقتصادية ،باإلضافة إىل املفاوضات مع عدد مـن الـدول ذات املركـز
والثقل االقتصاد الدولي.
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وقد صادقس دولة الكويس على اتفاقيات التجارة احلرة مع كل من سنغافورة ورابطة دول
االفتا وفق القانونني رقـ ( )7و ( )1لسـنة  0211م علـى أن يـت اسـتكمال مصـادقة بـاقي دول
اجمللس عليها حتى يت دخوهلا حيز النفاذ.

 استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة احلرة مع الدول واجملموعات االقتصادية األخرى مع كل من:( اسااليا  /تركيا  /اهلند  /باكستان  /االحتاد األوروبي  /كوريا  /املريكسور  /الصـني /
اليابان ).
 التحضري وإعداد الدراسات حول املكاسب والتكاليف للدول اليت ترغب ببدء مفاوضات اتفاقية التجارة احلرةمع جملس التعاون اخلليجي:
قام املكتب االستشار ( ) ERASبعرض دراسة اجلدوى االقتصادية على جلنـة التعـاون
املالي واالقتصاد متضمنة املكاسب والتكاليف من الدخول يف اتفاقيات التجارة احلرة مـع
الدول اليت ترغب ببدء مفاوضـات مـع دول جملـس التعـاون ،وقـد أوصـس جلنـة التعـاون املـالي
واالقتصاد باستكمال املالحظات على الدراسة وعرضها بعد ذلك على دول اجمللس وتشـمل
هذ الدراسة الدول التالية:
( هونج كونج  /ماليزيا  /تشيلي  /االحتاد االقتصاد لدول غرب إفريقيا {اإلميوا}  /جنوب
شرق آسيا  /أوكرانيا  /ج ورجيا  /أذربيجان  /البريو  /السوق املشاك لدول جنوب وشرق أفريقيا )
 تفعيل االتفاقيات اإلطارية والتعاون املشرتك مع كل من:( الصني  /ماليزيا  /جورجيا  /الواليات املتحدة األمريكية  /اسااليا  /آسيان  /تركيا ).
تسعى االتفاقيات اإلاارية إىل تقوية العالقـات بـني دول جملـس التعـاون مـن جهـة،
والدول واجملموعات االقتصادية من جهة أخرى وذلك بوضعها يف إاار مؤسسي وتعاقد بهدف
توســيع وتعزيــز عالقــات التعــاون االقتصــاد والفــين ،عالقــات التعــاون يف جمــاالت الطاقــة
والصناعة والتجارة واخلدمات والزراعـة والثـروة السـمكية واالسـتثمار والعلـوم والتقنيـة
والبيئة على أسس من املنفعة املتبادلة آخذين بعني االعتبار التفاوت يف مستويات التنمية بني
الطرفني.
وجتدر اإلشارة إىل ترؤس وزارة املالية لوفد دولة الكويس يف مفاوضات التجارة احلـرة
من خالل إشرافها على املفاوضات ،كما تشارك الوزارة مع الوزارات واجلهات املعنية األخرى يف
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اجتماعات الفرق الفنية واملتخصصة يف املفاوضات والتعاون املشاك بني دول جملس التعاون
اخلليجي والدول واجملموعات االقتصادية األخرى.
 - 2إدارة التعاون االقتصادي العربي واخلليجي :
أ  -على املستوى العربي :
تلعب دولة الكويس دوراً بارزاً م ن خالل مشاركتها الفاعلة يف كافة االجتماعـات ذات
األهمية اليت تعقد يف نطاق جامعة الدول العربية من أجل تعزيز التعاون االقتصاد العربي
املشاك ،وترية األهداف والسياسات العامة للدولة إىل قرارات وتوصيات على املستوى التعاون
العربي ،واالستفادة من األنشطة والربام ج والفـرص املتاحـة يف جمـال االستشـارات والدراسـات
والتدريب اليت تقدمها املؤسسات املالية واملنظمات العربية املتخصصة ،باإلضافة إىل املشاركة
يف االجتماعات التحضريية للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية .
كما تشارك دولة الكويس يف صياغة االتفاقيات االقتصـادية يف إاـار جامعـة الـدول
العربية ومن ضمنها اتفاقية تنمية التبادل التجار بني الدول العربيـة ،وبرناجمهـا التنفيـذ
إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ،واتفاقية حترير جتـارة اخلـدمات بـني الـدول
العربية ،واتفاقية النقل بالعبور  -الاانزيس  -وغريها من االتفاقيات العربية ذات الصلة.
وعلى مستوى التبادل التجار بني الدول العربية أصبحس السلع عربية املنشـأ املتبادلـة بـني
الدول العربية األعضاء يف املنطقة معفاة مـن ييـع الرسـوم اجلمركيـة والرسـوم ذات األثـر
املماثل منذ بداية عام  0221م .ودولة الكويس ال تستويف أية رسـوم ذات اثـر مماثـل للرسـوم
اجلمركية وال تفرض أية قيود يركية ،كما أنها ال تطبق أية رزنامـة زراعيـة ،وقامـس
بإلغاء تبادل مناذج التوقيع على شهادات املنشأ واالكتفاء بتبادل مناذج األختام واجلهات املخولة
للتصديق .
وأنشأت نقا اتصال بني الدول العربيـة حلـل امل شـاكل واملعوقـات الـيت تواجـه املصـدرين
واملوردين العرب حيث قامس نقطة االتصال الواين لدولة الكويـس باملسـاعدة يف حـل أغلـب
املشاكل واملعوقات اليت تواجه الصادرات الكويتية يف اخلارج واملوردين يف دولة الكويـس،
علم ـاً بــان نقطــة االتصــال لدولــــة الكويـــــس هــي  -وزارة املاليـــــة – قطـــــاع الشـــــئون
االقتصادية  -إدارة  -التعاون االقتصاد العربي واخلليجي .
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هذا وقد كلفس القمة العربية االقتصادية اجمللس االقتصاد واالجتماعي على مستوى
وزراء املال واالقتصاد العرب مبتابعة قرارات القمة واملشاريع املقرة ،حيث تعرض األمانة العامة
جلامعة الدول العربية تقارير دورية يف دورة شهر سبتمرب وفرباير من كل عام عن اإلجراءات
املتخذة لتنفيذ قرارات القمة سواء من الدول أو من املنظمات العربية املتخصصة ذات العالقة.
وفيما يتعلق مببادرة حضرة صاحب السـمو أمـري الـبالد /الشـيخ صـباح األمحـد اجلـابر
الصباح-حفظه اهلل ورعا  -خالل القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية اليت عقدت بدولة
الكويس يف شهر يناير  0222م ،بإنشاء صندوق لدع املشاريع الصـغرية واملتوسـطة برألـال
قدر مليار دوالر أمريكي تدار من قبل الصندوق العربـي لإلمنـاء االقتصـاد واالجتمـاعي
بلغــس الــدول املســاهمة يف الصــندوق( )16دولــة هــي  :دولــة الكويــس ،اململكــة العربيــة
السعودية ،اجلمهورية العربية السـورية ،يهوريـة مصـر العربيـة ،اجلمهوريـة اليمنيـة،
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية ،يهوريـة جيبـوتي ،اجلمهوريـة التونسـية ،اجلمهوريـة
اجلزائريــة ،اجلمهوريــة الســود انية ،دولــة فلســطني  ،ســلطنة عمــان  ،اململكــة املغربيــة ،
اجلماهريية الليبية  ،اململكة األردنية اهلامشية  ،مملكة البحرين .
كما بلغس التعهدات باملساهمة يف هذ املبادرة من قبل الدول العربية مبلغ (مليار ومائتـان
واثنني مليون دوالر أمريكي) ،حيث ساهمس دولة الكويس مببلغ( )122مليون دوالر أمريكي
يف رأس املال لتفعيل انطالقة هذ املبادرة التنموية.
وقد باشر عملياته االقراضية وقد بلغ جمموع املبالغ املخصصـة للقـروض لعـدد مـن الـدول
العربية حوالي  171مليون دينار .
وبناءا على قرارات القمة االقتصادية فقد مت إجناز القا نون اجلمركـي العربـي املوحـد ومل
يبقى غري معاملة منتجات املنااق احلرة واملخالفات اجلمركية وحتديـد غراماتهـا  ،وسـوف
تبدأ اللجنة مبناقشة الالئحة التنفيذية للقانون اجلمركي العربي املوحد وسيوجه العمـل
للمرحلة القادمة على إجناز املذكرات التفسريية للمواد اخلاصة بالقانون .
ب  -على املستوى اخلليجي :
تقوم الوزارة مبتابعة سري العمـل االقتصـاد علـى مسـتوى جملـس التعـاون لـدول اخللـيج
العربية ،حيث هناك العديد من املواضيع ذات العالقة االقتصادية من أهمها ما يلي -:
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سري العمل باال اد اجلمركي اخلليجي :
قرر اجمللس األعلى يف دورته الثالثة والعشرين اليت عقدت بدولـة قطـر يف ديسـمرب0220م
مباركة قيام االحتاد اجلمركي لدول اجمللس يف األول من يناير 0223م ،حيث يت حتصـيل
رسوم يركية من نقطة الدخول األولي بواقع  %1وفق آلية املقاصة (تتبع السلع) .
و تقوم الوزارة باملشاركة يف اللجان الوزارية والفنية على مستوى دول اجمللس وذلك للوصول
إىل اتفاق بني دول األعضاء وذلك لإلميان الكامل بالعمل ياعي اخلليجي ولتحقيق االستفادة
القصوى من مثار التعاون االقتصاد .
و نتيجةً لقرارات اجمللس األعلى والسياسات واإلجراءات اليت قامس بها دول اجمللـس جمتمعـة
ارتفع حج ا لتبادل التجار بني دول اجمللس بصورة واضحة ،حيث كان حج التجارة البينية
لدول اجمللس حوالي  6مليارات دوالر يف عام 1213م ،ويف عام  0220الذ يسبق إقامة االحتـاد
اجلمركي كان حج التجارة البينية  11مليـار دوالر ،إال إن عـام  0211قفـز حجـ التجـارة
البينية إىل حوالي  11مليار دوالر ،وهذا األمر جاء بتأثري مباشر بعد تطبيق قرار اجمللس األعلى
املذكور أعال .
سري العمل باال اد النقدي :
تسعى دول جملس التعاون إىل إاالق عملة خليجية موحدة حيث أصدر اجمللـس األعلـى
جمللس التعاون لدول اخلليج العربيـة يف دورتـه احلاديـة والعشـرين ( ديسـمرب 0222م) قـرار
باعتماد الدوالر األمريكي مثبتاً مشاكاً لعمالت دول اجمللس ،وأن تقوم جلنة التعاون املالي
واالقتصاد (جلنة وزراء املال واالقتصاد) وجلنة حمافظي البنوك املركزية بدول اجمللس بوضع
برنامج عمل لتحقيق متطلبات االحتاد النقد .
ويف الدورة الثالثني للمجل س األعلى ( دولة الكويس – ديسمرب 0222م) واخلاص باالحتاد
النقد متس مباركة رؤساء دول اجمللس على مصـادقة الـدول األعضـاء (مملكـة البحـرين،
اململكة العربية السعودية ،دولة قطر ودولة الكويس) التفاقية االحتاد النقد .
كما مت تكليف جملس إدارة اجمللس النقد بتكثيف العمل إلجناز املهام املوكلة إليـه
مبوجب اتفاقية االحتاد النقد وحتديد الربنـامج الـزمين إلصـدار العملـة املوحـدة وارحهـا
للتداول يف ضوء ذلك".
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السوق اخلليجية املشرتكة :
صدر إعالن الدوحة بشأن قيام السوق اخلليجية املشاكة يف الرابع من ديسمرب 0227م
يف ختام الدورة ( )01للمجلس األعلى ،وتستند السوق اخلليجية املشاكة على مباد النظام
األساسي جمللس التعاون ونصوص االتفاقية االقتصادية بني دول اجمللس وقرارات اجمللس األعلى
الصادرة بشأن السوق اخلليجية املشاكة.
ويهدف السوق املشاكة إىل حتقيق املساواة التامة يف املعاملة بني موااين دول اجمللس يف
ممارسة األنشطة االقتصـادية ،وتنقـل رؤوس األمـوال ،واالسـتثمار

ميـع أنواعـه ،والعمـل،

واالستفادة من اخلدمات التعليمية والصحية يف ييع دول اجمللس.
تعتمد السوق اخلليجية املشاكة على املبدأ الذ نصس عليه املادة الثالثة من االتفاقية
االقتصادية بأن " يُعامَل مواانو دول اجمللس الطبيعيون واالعتباريون يف أ دولـة مـن الـدول
األعضاء نفس معاملة مواانيها دون تفريق أو متييز يف كافة اجملاالت االقتصادية".
وتسعى السوق اخلليجية املشاكة إىل إجياد سوق واحدة يت من خالهلا استفادة موااين
دول اجمللس من الفرص املت احة يف االقتصـاد اخلليجـي ،وفـتح جمـال أوسـع لالسـتثمار البـيين
واألجنيب  ،وتعظي الفوائد الناية عن اقتصاديات احلج  ،ورفع الكفاءة يف اإلنتاج ،وحتقيق
االستخدام األمثل للموارد املتاحة ،وحتسني الوضع التفاوضي لدول اجمللس وتعزيـز مكانتهـا
الفاعلة واملؤثرة بني التجمعات االقتصادية الدولية.
وتظهر اإلحصائيات استفادة شرائح عريضة ومتنوعة من موااين دول اجمللس من قـرارات
املواانة اخلليجية واليت اختذتها دول جملس التعاون ،حيث أن هناك زيادة مضطردة يف أعداد
املواانني الذين ينتقلون بني دول اجمللس حيث كان يبلغ عدد املواانني املتنقلني يف عام 1221
 411مليون مواان ويف عام  0222م وصل العدد إىل ما يربو علـى  11مليـون مـواان ،كمـا أن
هناك زيادة متصاعدة يف أعداد موااين دول اجمللس الذين ميارسون األنشطة االقتصادية واملهن
يف الدول األعضاء األخرى ،حيث بلغ عدد املواانني الذين ميارسون األنشطة االقتصادية يف عام
 1221حوالي  3233مواان وهذا األمر زاد بصورة واضحو حيث بلغ حوالي  02ألف رخصة عمل
يف نهاية عام 0222م.
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أما فيما يتعلق بأعداد موااين دول اجمللس املتملكني للعقار يف دول اجمللس األخرى ،فقد
سجلس اإلحصائيات يف عام  1221وجود  124مواان ممتلك للعقار ،إال أن أعداد املسـتفيدين
ازدادت بصورة كبرية حيث سجلس ما يربو إىل  2417حالة يف عام 0222م ،وفيما خيص تداول
ال كـبري ًا مـع هـذا القـرار حيـث بلـغ عـدد
وشراء األسه فإن املؤشرات اإلحصائية تظهـر تفـاع ً
املساهمني من موااين دول اجمللس يف الشركات املساهمة بالدول األعضاء األخرى حوالي 324
ألف مساه يف عام 0221م أما يف عام  0222فقد بلغ عد املساهمني حوالي  614ألف مساه .
هذا وتقوم الوزارة مبتابعة القرارات الصادرة من اجمللـس األعلـى الـيت ختـتص بالسـوق
اخلليجية املشاكة كما تسعى الوزارة إىل تذليل العقبات والعراقيل اليت قد تعاض مسرية
ال عمل يف السوق اخلليجية املشاكة.
سكة حديد دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية:
قررت جلنة التعاون املالي واالقتصاد يف اجتماعهـا الثمـانني  32مـايو 0222م ،تشـكيل
جلنة مالية وفنية من اجلهات املختصـة بالـدول األعضـاء السـتكمال الدراسـات التفصـيلية
الالزمة لتن فيذ مشروع سكة حديد دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
حيث عقدت اللجنة املالية والفنية املكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية ملشروع سكة
حديد دول جملس التعاون عدت اجتماعات حيث مت االتفاق على املواصفات الفنية الرئيسـية
ملرحلة إعداد التصامي اهلندسـية التفصـ يلية للمشـروع واجلـدول الـزمين إلعـداد التصـامي
اهلندســية التفصــيلية للمشــروع لالنتهــاء منهــا يف عــام  0213م ،وتشــغيل املشــروع بشــكل
متكامل خالل عام  0211م وذلك باملواصفات الفنية للمشروع اليت مت االتفـاق عليهـا مـن قبـل
الدول األعضاء.
هــذا وقــرر اجمللــس األعلــى يف دورتــه ( 32ديســمرب  0222م) بعــرض نتــائج دراســة اللجنــة
املذكورة أعال على اللجنة الوزارية للنقل واملواصالت وجلنة التعاون املالي واالقتصاد بدول
اجمللس وذلك متهيداً لرفع التوصيات املناسبة بهذا الشأن لدورة اجمللس األعلى.
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ح يث يعترب مشروع سكة حديـد دول جملـس التعـاون جمـدي اً اقتصـادياً ويسـاه يف
التنمية االقتصادية وحتقيق التناسق بني دول اجمللـس ،وحتسـني خـدمات النقـل وختفـيض
التكلفة.
ومبا أن دول اجمللس ستقوم بدفع التكلفة الرأس مالية األوليـة وتكلفـة اسـتمالك
األراضي ،فإن تشغيل خط سكة احلديد يعترب مشروعاً مرحباً جتارياً مما يساه على جذب
املستثمرين والذين سيقومون بدوره بتمويل شراء العربات والقطـارات وحتمـل التكـاليف
التوسعية املستقبلية ملنشآت البنية التحتية وأعمال التجديد والتطوير.
 - 3إدارة املنظمات املتخصصة :
تعد دولة الكويس عضواً فعاالً يف العديد من املنظمات الدولية والعربية واإلقليمية
واإلسالمية املتخصصة حيث تساه بعدد (  )110منظمة  ,منها (  )62دولية و ( ) 04عربيــــــة
و ( ) 17إقليمية و(  )11إسالمية وتقوم الوزارة بسداد املساهمات السنوية هلذ املنظمات
بالتنسيق مع اجلهات املعنية ذات الصلة ,وتبلغ املساهمات واالشااكات السنوية لدولة
الكويس يف املنظمات املتخصصة مببلغ وقدر ( )10,432,111/-دينار كوييت.
وحترص الوزارة على تفعيل االستفادة من هذ املنظمات املتخصصة عن اريق إجراء تقي
سنو حول مدى استفادة دولة الكويس من اخلدمات اليت تقدمها هذ املنظمات من (برامج
تدريبية  ,استشارات ,معلومات ودراسات  ,توظيف كويتيني) وعلى إعداد تقرير سنو حول
هذ االستفادة ولزيادة فاعلية االستفادة من اخلدمات املقدمة من املنظمات املتخصصة وحث
اجلهات املعنية على تفعيلها.
قامس الوزارة بدراسة البيانات املالية املتعلقة بامليزانيات السنوية للمنظمات املتخصصة
وحتليلها بالتنسيق مع الوزارات واهليئات ذات العالقة للعمل على تعديل تلك االختالالت يف
ميزانية بعض املنظمات متشياً مع القرارات والضوابط الصادرة عن جملس الوزراء املوقر والعمل
على يع البيانات وحتديثها لتكون قاعدة بيانات الكاونية شاملة ( فنية  ,مالية) عن
املنظمات املتخصصة ولتكون مرجع ملتخذ القرار.

40

 - 4إدارة التعاون االقتصادي الدولي :
أ  -على املستوى الدولي:
كان االنتعاش االقتصاد العاملي بطيئا ومتقلبا يف عام 0210م  ،وهو ما يعز أساسا إىل
ضعف النمو يف الدول املتقدمة والعجز عن حل أزمة منطقة اليورو  ،وقد أخنفض النمو
االقتصاد العاملي إىل  ، % 4ومن املتوقع أن تستمر اآلثار السلبية وباألخص انعكاسات تراجع
منطقة اليورو على منو االقتصاد العاملي  ،ويف ظل هذ األوضاع االقتصادية السائدة تسعي
دولة الكويس إىل تعزيز التعاون االقتصاد

الدولي

ميع جماالته مع الدول واملنظمات

واجملموعات املختلفة على النحو التالي -:

على مستوى املنظمات الدولية :
 - 1منظمة التعاون اإلسالمي:
يف إاار منظمة التعاون اإلسالمي تسعي دولة الكويس إىل متابعة تنفيذ الربنامج
العشر للمنظمة الذ

اعتمد مؤمتر القمة اإلسالمي عام 0221م والذ

يتضمن تعزيز

التعاون بني الدول اإلسالمية يف كافة اجملاالت وباألخص يف اجملال االقتصاد والتجار
واملتمثل يف رفع التجارة البينية بني الدول األعضاء ومكافحة الفقر والتوقيع على االتفاقيات
والنظ األساسية العاملة يف جمال االقتصاد والتجارة واالستثمار باإلضافة إىل دع البنك
اإلسالمي للتنمية وتوفري اإلمكانيات الالزمة له للقيام بدور يف دع جهود التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف الدول األعضاء ,ويف هذا اإلاار قامس دولة الكويس بالتوقيع على
اتفاقية (قواعد املنشأ والربوتوكول اخلاص باالتفاقية اإلاارية لنظام االفضليات التجارية بني
الدول اإلسالمية) مما يساه يف رفع مستوى التجارة البينية بني دول األعضاء.
ويف إاار االستفادة من املؤسسات الدولية اليت تساه بها دولة الكويس مثل البنك اإلسالمي
للتنمية فإن دولة الكويس تسعي لالستفادة من األنشطة والربامج التمويلية اليت يقدمها
البنك مثل عمليات متويل التجارة ومتويل مشاريع القطاع اخلاص  ،باإلضافة إىل االستفادة من
املساعدة الفنية اليت يقدمها البنك مثل برامج املنح الدراسية وجوائز البنك السنوية يف جماالت
(التكنولوجية والعلمية) وتنظي الدورات وورش العمل لبناء القدرات يف اجملاالت التنموية.
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 - 0البنك الدولي :
أن التعاون القائ بني دولة الكويس والبنك الدولي يف إاار برنامج التعاون الفين لالستفادة
من خربات البنك يف إعداد الدراسات املتعلقة يف اإلصالحات االقتصادية الوانية وقد توسع
هذا الربنامج يف الفاة املاضية ليشمل على كافة القطاعات االقتصادية بالدولة ومن بني
هذ املشاريع تطبيق ضريبة القيمة املضافة ودراسة وتطوير إدارة األراضي اململوكة للدولة
وإعداد قانون للمشايات احلكومية باإلضافة إلي الربامج واملشاريع اخلاصة بتطوير قطاع
التعلي وتبسيط إجراءات الدورة املستندية للمشاريع واليت تساعد على تقليص املعوقات اليت
تواجه املستثمر وتهدف هذ املشاريع إىل حتسني البيئة االستثمارية وتساه يف استقطاب
االستثمارات األجنبية مع احملافظة على البيئة النظيفة وذلك مبا خيدم االقتصاد الواين
ومتاشي ًا مع اخلطة اخلمسية للدولة.
 - 3صندوق النقد الدولي:
تسعى دولة الكويس إىل متابعة األنشطة والربامج اليت يقدمها صندوق النقد
الدولي واملساهمة يف املبادرات والربامج التنموية اليت يطلقها بهدف حتقيق االستفادة من
املساعدة الفنية للدول األعضاء وذلك لالرتقاء يف مؤسساتها الوانية العاملة يف جمال
السياسات االقتصادية الكلية وبناء القدرات واليت منها-:
-

املركز اإلقليمي للمساعدات الفنية للشرق األوسط (.)METAC

-

مركز تعزيز القدرات املؤسسية للدول األفريقية (.)AFRITAC

-

صنـدوق املساعــدة الفنيــة املتعلقــة مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب
(  ) T T Fوغريها من املبادرات.

-

اتفاقيـة املساعدة الفنيـة إلدارة االقتصـاد الكلي والسياسـة املاليــة بـوزارة املاليــة
( . ) 0211
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ب  -التعاون الثنائي:
يعترب التعاون االقتصاد الثنائي يف عصرنا احلاضر أحد الدعائ األساسية اليت تنظ
العالقات الدولية على أساس من املصاحل املشاكة املتبادلة بني الدول ،وميثل التعاون
االقتصاد اخلارجي أحد الروافد األساسية واحليوية اليت تسه يف تعزيز وتوثيق العالقات يف
شكل ثنائي مع كافة الدول يف جماالت التعاون االقتصاد

واالستثمار

لتطوير ودع

العالقات االقتصادية الثنائية خصوصاً مع الدول اليت متثل أهمية إسااتيجية لدولة الكويس
واليت تتمثل يف اآلتي:
 اللجان الوزارية اليت تشرف عليها وزارة املالية ووزارات أخرى:
تسعى الوزارة إىل توايد العالقات الثنائية يف إاار اللجان املشاكة القائمة واليت تشرف
عليها ،باإلضافة إىل السعي حنو إنشاء وعقد اجتماعات جلان أخرى سواء على املستوى الوزار
أو الفين ومبا يتوافق مع توجهات دولة الكويس السياسية واالقتصادية ،باإلضافة إىل
املشاركة يف أعمال اللجان اليت تشرف عليها وزارات أخرى.
 إعداد مشاريع االتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون االقتصادي بني دولة الكويت والدول األخرى:
متثل االتفاقيات ومذكرات التفاه اليت تشرف عليها الوزارة من أه الوسائل اليت تعزز
العالقات االقتصادية الثنائية وجتسد تنامي هذ العالقات وتوازنها بني دولة الكويس
والدول األخرى ،وتعترب هذ االتفاقيات ومذكرات التفاه اإلاار القانوني اليت متارس من
خالله األنشطة االقتصادية املختلفة ،وقد مت إبرام العديد من االتفاقيات الثنائية يف إاار
التعاون االقتصاد والفين بني دولة الكويس والدول األخرى كما أعدت الوزارة الكثري من
مشاريع االتفاقيات متهيد ًا للتوقيع النهائي عليها مع دول أخرى.
 إعداد تقارير حول العالقات االقتصادية الثنائية بني دولة الكويت والدول األخرى:
إعداد تقارير حول العالقات االقتصادية الثنائية بني دولة الكويس والدول األخرى
من خالل متابعة التطورات واملستجدات االقتصادية على الساحتني احمللية والدولية
وفقاً للتوجهات العامة للدولة .
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الفصل الثالث
مؤشــــرات األداء االقتصـــــادي
لدولة الكويت
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الثالث
الفصل الثالث
الفصل
اديي
ــــــــــاد
القتصــــــــــ
األداء ااالقتص
رات األداء
ــــرات
مؤشــــ
مؤش
الكويــــت
لدولــة الكويــــت
لدولــة
يرتبط االقتصاد الكوييت ارتبااا وثيقا باالقتصاد العاملي ويعود ذلك لسـببني
رئيسيني :
السبب األول  :هو أن اجلزء األعظ من الدخل القومي لدولة الكويس يأتي مـن
الصادرات النفطية اليت تتـأثر حبجـ الطلـب العـاملي علـى الـنفط ،
والذ يؤثر بدور على أسعار النفط اخلام باألسواق العاملية .
السبب الثاني  :يعود إىل أن اجلزء األكرب من اإلنفاق ألغراض االسـتهالك العـام
واخلاص يت عن اريق االسترياد من اخلارج  ،وتتأثر أسعار الواردات
الكويتية باألوضاع واألسعار السائدة يف األسـواق الدوليـة لتلـك
الواردات  ،وبذلك يتأثر االقتصاد الـواين بشـكل مباشـر باملوجـات
التضخمية واالنكماشية املصدرة إليه من اخلارج .
ونســتعرض فيمــا يلــي أه ـ مؤشــرات األداء االقتصــاد خــالل الســنوات
املاضية حيث ينقس حتليل تلك املؤشرات إىل قسمني رئيسـيني همـا اجملـاميع
االقتصادية للحسابات القومية والتطــورات النقديـــة واملصرفيـــة .
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جدول ( ) 0
إمجالي الناتج احمللي حسب نوع اإلنفاق
باألسعار اجلارية للفرتة من  3111إىل 3100

( مليون دينار )

9002

9000

* 9000

القيمة

القيمة

القيمة

اإلنفاق االتسهلكاي النلاي الحكوم أأ

3.53.5

325...

..02.6

اإلنفاق االتسهلكاي النلاي الخاص أب

00903.2

2555.3

00093.5

إجمال االتسهلكاك النلاي أ أ  +ب

03630.5

03520.0

0.653.9

هيوين رأس المال اإلجمال

35.6.2

.2.5.0

.290.0

الصادرات من التسلع والخدمات

06093.0

99033.0

503.6.0

ناقصا  :الواردات من التسلع والخدمات

- 6232.0

- 00050.0

-00253.0

الناهج المحل باألتسعار الجارية

5052..9

555.2.9

55502.5

نوع اإلنفاق

المصدر  :اإلدارة المركزية لإلحصاء

* أولية

أوال  :اجملاميع االقتصادية للحسابات القومية :
 - 1الناتج احمللي اإليالي : 0211 – 0222
يبني اجلدول رق ( ) 1الناتج احمللي اإليالي حسب نوع اإلنفاق باألسعار اجلارية للفاة من
 . 0211 – 0222وبتحليل بيانات هذا اجلدول يتضح اآلتي :
أ  -بلغس التقديرات األولية للناتج احمللي اإليالي باألسعار اجلاريـة عـام  0211حـوالي
 4442213مليون دينار مقابل  3436210مليون دينار عام  0212مسجلة بذلك ارتفاعـا
قدر  1224211مليون دينار مبعدل منو بلغ . % 0210
ب  -بينما سجلس تقديرات الناتج احمللي اإليالي عام  0212ارتفاعـا بلـغ  317312مليـون
دينار بنسبة  % 1017من تقديرات الناتج احمللي اإليالي عام . 0222
 – 0اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة :
ارتفع اإلنفاق االستهالكق النهائق الحك مق عام  0211م  124616ملي
 671211ملي دينار عام  0211بممد ارتفاش قدره . % 1312

ديننار عنام  0212إلنى
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 – 3اإلنفاق االستهالكي النهائي اخلاص :
ارتفنننـع اإلنفـنننـاق االستهالكـنننـق النهنننائق الخننناص عنننام  0211إلنننى 1210114مليننن
 244411ملي دينار عام  0212إي بنسبة . % 710

ديننننار مقابننن

 – 4اإلنفاق االستهالكق النهائق ( المام الخاص ) :
* يالحظ ارتبا اإلنفاق االستهالكي النهائي اخلاص باإلنفاق االستهالكي النهائي احلكومي
بشكل ملحوظ  ،وقد اخنفض جمموعهما إىل  1132111مليون دينار يف عام  0212بنسبة
 % 012عما كان عليه عام  ، 0222ث ارتفع إىل  1614110مليون دينار يف عام  0211بنسبة
منو  % 214عما كان عليه يف عام . 0212
 – 1تك ي رأس الما اإلممالق :
يمبر تك ي رأس الما اإلممالق ع تك ي رأس الما الثابنت اإلممنالق مفنااا إلين التيينر انق
المخز  ،قد ارتفع اق عام  0211إلنى  620111ملين ديننار مقابن  626411ملين ديننار انق
عام  0212أي انخفض بمقدار  4312ملي دينار بنسبة . % 216
 – 6الصادرات م السلع الخدمات :
زادت قيمة الصادرات م السلع الخدمات بمقدار  210312ملي دينار عام  0211حيث بليت
 3117112ملي دينار مقاب  0021112ملي دينار انق عنام  0212أي بنسنبة زينادة ، % 4310
ذلش نتيمة الرتفاش قيمة الصادرات النفاية .
 – 7ال اردات م السلع الخدمات :
سملت ال اردات م السلع الخدمات ارتفاعا قدره  12412ملي دينار عنام  0211حينث بلينت
 1223112ملي دينار مقاب  1224112ملي دينار عام  0212أي بنسبة . % 112
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جدول رقم ( ) 0
الناتج احمللي اإلمجالي حسب نوع القطاع ( نفطي وغري نفطي )
باألسعار اجلارية من  0222إىل ( 0211مليون دينار)

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

0222

0212

* 0211

النفـــط اخلام واملنتجات النفطية

03609.5

02300.0

96..5.2

 +القطاعـات غري النفطيــــة

0.902.6

0.590.5

0.500.3

ناقصا  :اخلدمات املصرفية والتأمينات احملتسبة

- 0.99..

- 0..5..

- 0..9.3

 +رســـــــــــــــوم الـــــــواردات

02..6

900.3

90..5

= الناتـــــــج احمللي اإلمجالـــي

5052..9

555.2.9

55502.5

المصدر  :اإلدارة المركزية لإلحصاء

* أولية

 – 1التركيب الهيكلق للناتج المحلق اإلممالق :
يوضـح اجلـدول رق ( )3الناتـج احمللـي اإليالـي حسـب نـوع القطاع ( نفطي  -غري نفطـي)
باألسـعار اجلاريـة أن القطـاع النفطـي قـد سـاه يف الناتــج احمللــي اإليالــي بقيمـة بلغــس
 31652.1مليون دينار عام  3100مقابل  01410.0مليون دينار عام  3101مسجال زيادة بنسـبة
 % 25.1وذلك نتيجة الرتفاع أسعار النفط اخلام يف السوق العاملي  ،وأصبح القطاع النفطي ميثـل
حنو  %62.4من الناتج احمللي اإليـالي عـام  3100فيمـا كـان ميثـل %46.5مـن النـاتج احمللـي
اإليالي سنة . 3101
بينمــا حقــق القطــاع غــري النفطــي ( متضــمنا منتجــات تكريــر الــنفط اخلــام ) مــا مقــدار
 05210.4مليون دينار عـام  3100مقابـل  06230.2مليـون دينـار عـام  3101مسجــال ارتفاعـا
بنسبة  ، % 4.2وأصبح القطاع غري النفطي ميثل حنـو  %21.1مـن النـاتج احمللـي اإليـالي عـام
 3100فيما كان ميثل  %25.1من الناتج احمللي اإليالي سنة . 3101
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من العرض املتقدم يتضح أن الاكيب اهليكلي للناتج احمللي اإليـالي يعتمـد بشـكل
أساسي على أداء القطا ع النفطي  ،مبعنى آخر فإن تكـوين الـدخل القـومي ومتويـل األنشـطة
االقتصادية واخلدمية واالجتماعية احمللية يعتمد بصفة أساسية على إنتاج وتصدير سلعة
واحدة هي النفط اخلام  ،أما فيما يتعلق بالقطاعـات غـري النفطيـة فهـي يف غالبيتهـا قطاعـات
خدمية  ،مما يعين أن هذ القطاعات مازالس غري مؤهلـة بشـكلها احلـالي لتحقيـق االسـتقرار
االقتصاد وتوفري متطلبات التنمية املستدامة .
وأود أن أؤكد أن إصالح اخللل اهليكلي لتكوين الناتج احمللي اإليالي يقتضي صياغة
رؤية اسااتيجية واضحة حول مستقبل منـو القطاعـات املختلفـة حيـث أن النمـو االقتصـاد
للقطاعات غري النفطية خالل الفاة السابقة مل حيدث التغريات اجلوهرية املنشودة يف هيكل
االقتصاد الكوييت  ،السيما يف القطاعات اخلدمية .
وقد عكس هذا الوضع قصـور يف قـدرة االقتصـاد الكـوييت علـى تـوفري السـلع واخلـدمات
الالزمة ملقابلة الطلب احمللى ،ومع تسارع معدالت النمو يف االستهالك النهائي زاد االسـترياد مـن
العامل اخلارجي اعتماد ًا على ما أتاحته الثروة النفطية من مقدرة متويلية مرتفعة.

جدول ( ) 3
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي لألسعار املثبتة ( د.ك )
للفرتة من  0222إىل 0211
9002

بيــــــان

9000

( د.ك )
* 9000

مبلغ

مبلغ

مبلغ

نصيب الفرد من الناهج المحل اإلجمال لألتسعار المثبهة

3590.0

3035.9

3926.6

معدل النمو ف نصيب الفرد من الناهج المحل اإلجمال باألتسعار المثبهة

% - 6.9

% -3

% 5.6

المصدر  :اإلدارة المركزية لإلحصاء

* أولية

 - 2متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي :
يعكس اجلدول رق (  ) 2متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإليالي  ،حيث يتضح من
اجلدول أن متوسط نصيب الفرد يتقلب تبعاً للتقلب يف مستوى الناتج احمللـي اإليـالي والـذ
يتأثر بدور بالناتج يف القطاع النفطي  ،حيث تشري البيانات إىل أن أعلى نسبة منو حتققس عام
 3100بزيادة  % 2.1عن عام . 3101
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ثانيا  :تطور الناتج احمللي اإلمجالي حسب األنشطة االقتصادية : 0211 – 0222
يعكس جدول رق ( )2تطور الناتج احمللي اإليالي حسب أقسام النشا االقتصـاد وذلـك
على النحو التالي :
 – 1استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي واخلدمات ذات الصلة :
ارتفعت القيمة املضافة يف قطاع استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعـي شـامال اخلـدمات ذات
الصلة عام  3100نتيجة الرتفاع األسعار العاملية للنفط  ،وبلغس القيمة املضافة يف هذا القطاع
 35454.2 ، 01212.1 ، 04141.1مليون دينار كـوييت خـالل األعـوام 3100 ، 3101 ، 3111
على التوالي  ،وما يزال قطاع النفط يشكل املصدر الرئيسي للـدخل يف االقتصـاد الكـوييت ،
ويساه بقدر كبري من الناتج احمللي اإليـالي تبلـغ  % 63.0 ، % 42.1 ، % 21.2خـالل األعـوام
 3100 ، 3101 ، 3111على التوالي .
 – 0الزراعة وصيد البحر والثروة احليوانية :
سجلس التقديرات تغري يف القيمة املضافة اإليالية املتولدة يف نشا الزراعة وصيد البحر
والثروة احليوانية خالل السـنتني  3100 ، 3101فكانتـا علـى التـوالي (  ) 14.4 ( ، ) 11مليـون
دينار كوييت .
 – 3الصناعات التحويلية :
ارتفع الناتج احمللي اإليالي احملقق مـن الصـناعات التحويليـة مـن  0460.1مليـون دينـار
كوييت يف عام  3111إىل  0122.0مليون دينار كوييت يف عام  3101مبعدل ارتفاع ، % 32.1
وارتفع يف عام  3100مبعدل  % 6.4حيث بلـغ النـاتج احمللـي اإليـالي للصـناعات التحويليـة
 3141.5مليون دينار كوييت يف عام . 3100
ومن أه مـا تـربز تقـديرات القطـاع اسـتمرار أهميـة صـناعة املنتجـات النفطيـة يف جمـال
الصناعات التحويلية ودورها املتميز حيث تساه حبوالي (  ) % 42.2من القيمة املضافة املتولدة
يف قطاع الصـناعات التحويليـة عـام  3100مقابـل مسـاهمتها حبـوالي (  ) % 43.6مـن القيمـة
احملققة عام . 3101
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 – 4الكهرباء والغاز واملياه :
حققس صناعة إنتاج الكهرباء والغـاز وامليـا قيمـة مضـافة موجبـة خـالل األعـوام ، 3111
 3100 ، 3101حيث بلغس  415.2 ، 401.0 ، 223.0مليون دينار كوييت على التوالي .
 – 1التشييد والبناء :
يف ضوء ما قامس به شركات البناء والتشييد من إجنازات يف جمال تشييد املباني السـكنية
وغ ري السكنية واملقاوالت اجلزئيـة والفرعيـة وسـواء كانـس حلسـاب القطـاع احلكـومي أو
القطاع العائلي أو القطاع اخلاص  ،فقد حقـق القطـاع قيمـة مضـافة إياليـة قـدرها 552.4
مليون دينار كوييت عام  3100مقابل  521.2مليون دينار كوييت عام  3101بلغس مساهمتها
يف الناتج احمللي اإليالي حوالي  % 0.5، % 3.0يف العامني  3100 ، 3101على التوالي .
 – 6جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق :
حققس أنشطة جتارة اجلملة والتجزئة واملطاع والفنادق ارتفاعا يف الناتج احمللي اإليالي
قدر  55.3مليون دينار كوييت عام  3100بنسبة ارتفاع  ، % 4.1حيث بلغ  0632.0مليون دينار
كوييت عـام  ، 3100مقابـل  0424.1مليـون دينـار كـوييت عـام  3101بينمـا بلـغ ( ) 0202.2
مليون دينار كوييت عام . 3111
 – 7النقل والتخزين واملواصالت :
ارتفع الناتج احمللي اإليالي بصفة عامة يف أنشـطة النقـل والتخـزين واملواصـالت بنسـبة
بلغس  % 4 .6حيث بلغ  3421.2مليون دينار عام  3100مقابل  3214.6مليون دينار عام . 3101
 – 1اخلدمات املالية والتأمينية والعقارات وخدمات األعمال :
اخنفضــس بصــفة عامــة القيمــة املضــافة املتولــدة يف أنشــطة اخلــدمات املاليــة والتأمينيــة
والعقارات وخدمات األعمال خالل عام  3100حيث بلغس  2222.2مليون دينار كوييت مقابل
 2621.4مليون دينار كوييت عام  ، 3101بنسبة اخنفاض . % 2.2
 – 2خدمات اجملتمع واخلدمات االجتماعية والشخصية :
يتضمن هذا القطاع خمتلف اخلدمات اجلماعية اليت تقدمها الدولة ألفراد اجملتمع باإلضافة
إىل اخلدمات االجتماعيـة والشخصـية األخـرى  ،ولقـد حققـس أنشـطة هـذا القطـاع زيـادات
متباينة يف معدل النمو من نشا إىل آخر  ،حيث بلغس القيمة املضافة هلذ األنشطة 6315.2
مليون دينار عام  3100مقابل  4412.1مليون دينار عام  4110.1 ، 3101مليون دينار عام 3111
مبعدالت منو  % 03.6 ، % 1.5عامي  3100 ، 3101على التوالي .
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جدول ( ) 5
الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية
حسب أقسام النشاط االقتصادي بالدينار الكوييت
للفرتة من  9002إىل 9000
النشاط االقهصادي

9002

9000

*9000

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ا تسهخراج النفط الخام والغاز الطبيع والخدمات ذات الصلة :
اتسهخراج النفط الخام والغاز الطبيع

1422011

1142611

0742611

6711

7714

7213

1121212

1141312

0717114

أنشطة الخدمات المهصلة باتسهخراج النفط الخام باتسهثناء خدمات المتسح

إمجالي القطاع النفطي
 )9القطاعات غري النفطية وتشمل :
الزراعة وصيد البحر والثروة الحيوانية

1212

1212

1111

الصناعات الهحويلية أ ههضمن المنهجات البهرولية المكررة

116112

123311

021117

اليلرباء والغاز والمياه

43011

11211

11713

الهشييد والبناء

11312

73213

77411

هجارة الجملة والهجزية والمطاعم والفنادق

141314

114112

160311

النقل والهخزين والمواصكات

074113

042116

013213

خدمات المؤتستسات المالية  ،الهأمين  ،العقارات وخدمات األعمال

121117

464211

444413

خدمات المجهمع والخدمات االجهماعية والشخصية

122111

111412

601713

1626010

1743111

1142212

المجموع – جزي

3020011

3120014

4127114

ناقصا  :الخدمات المصرفية والهأمينية المحهتسبة

- 170017

- 176417

- 177011

جميع المنهجين

3202214

3411717

4402012

رتســوم الــواردات

12611

01111

02614

3242610

3436210

4442213

إمجالي القطاعات غري النفطية

الناتج احمللي اإلمجالي بقيمة املشرتى GDP

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء

* بيانات أولية
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ثالثا  :التطورات االقتصادية والنقدية واملصرفية :
يتناول هذا التقرير أه التطورات االقتصادية والنقدية واملصرفية اليت شهدها االقتصاد
الكوييت خالل السنة املالية  0210/11والفاة املنقضية (أبريل– ديسمرب  )0210من السنة
املالية  ،0213/10وذلك يف اجملاالت املرتبطة

هود بنك الكويس املركز يف جمال رس

وتنفيذ السياسة النقدية ،وتطوير الرقابة واإلشراف على وحدات اجلهاز املصريف واملالي
اخلاضعة لرقابته.
 - 1التطورات النقدية واملصرفية:
واصل بنك الكويس املركز

خالل السنة املالية  ،0210/11والفاة املنقضية (أبريل –

ديسمرب  )0210من السنة املالية  ،0213/10تعزيز وتكثيف جهود يف اجملاالت املرتبطة
بكل من رس وتنفيذ السياسة النقدية ،والرقابة واإلشراف على وحدات القطاع املصريف
واملالي .وتهدف تلك اجلهود إىل تكريس دعامات االستقرار النقد واالستقرار املالي وتكريس
أجواء الثقة يف االقتصاد الواين بصفة عامة ،وحتصني متانة األوضاع املالية يف القطاع
املصريف واملالي احمللي ،وتعزيز فرص ومقومات النمو املستدام ومبا ينسج وأهداف السياسة
االقتصادية العامة للدولة.
ويتمثل اإلاار العام جلهود بنك الكويس املركز يف جمالي السياسة النقدية والسياسات
الرقابية فيما يلي:
 احملافظة على االستقرار النسيب لسعر صرف الدينار الكوييت مقابل العمالت األخرى ،وذلك
من خالل مواصلة تطبيق سياسة سعر صرف الدينار الكوييت القائمة على ربط سعر صرف
الدينار الكوييت بسلة خاصة وموزونة من عمالت أه الشركاء التجاريني واملاليني لدولة
الكويس ،ومبا يساه يف احلد من الضغو التضخمية املستوردة املرتبطة بتقلبات أسعار
الصرف.
 احملافظة على جاذبية الدينار الكوييت وتنافسيته كوعاء للمدخرات احمللية من خالل
التأثري على مستويات أسعار الفائدة احمللية على الدينار الكوييت ،ومبا ينسج مع
تطورات األوضاع االقتصادية والنقدية واملصرفية احمللية من جانب ،والتطورات يف
مستويات أسعار الفائدة على العمالت الرئيسية من جانب آخر.
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 تعزيز برامج اإلشراف والرقابة على وحدات اجلهاز املصريف واملالي اخلاضعة لرقابة البنك
املركز  ،ومبا يتسق مع املعايري الدولية للرقابة واإلشراف ،ويساه يف ذات الوقس يف زيادة
كفاءتها وقدرتها التنافسية ،إىل جانب ترشيد السياسات االئتمانية لوحدات ذلك اجلهاز،
وترسيخ املمارسات املهنية الرصينة لديها.
وفيما يلي نستعرض ،وبشيءٍ من اإلجياز ،أبرز التطورات النقدية واملصرفية خالل السنة املالية
 ،0210/11والفاة املنقضية (أبريل– ديسمرب  )0210من السنة املالية احلالية  ،0213/10وذلك
على النحو التالي:
أ  -سعر صرف الدينار الكوييت:
واصل بنك الكويس املركز خالل السنة املالية  0210/11جهود الرامية إىل احملافظة على
االستقرار النسيب يف سعر صرف الدينار الكوييت مقابل العمالت الرئيسية األخرى ،وذلك وفقاً
لسياسة ربط سعر صرف الدينار الكوييت اليت حددها املرسوم رق  147لسنة  0227الصادر
بتاريخ  02مايو  .0227وتقوم تلك السياسة على أساس ربط سعر صرف الدينار الكوييت بسلة
خاصة وموزونة من عمالت الدول اليت ترتبط بعالقات جتارية ومالية رئيسية مع دولة
الكويس.
وجتدر اإلشارة إىل أن متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكوييت خالل
السنة املالية  0210/11قد بلغ حنو  071172فلساً للدوالر ،مقابل حنو  014147فلساًًً للدوالر
خالل السنة املالية السابقة  ،0211/12أ باخنفاضٍ قيمته  1161فلوس ونسبته  .%3وخالل تلك
السنة املالية ،بلغ الفرق بني أعلى سعر ( 07211فلساً) وأدنى سعر ( 07111فلساً) للدوالر
األمريكـي مقابل الدينار الكوييت ما نسبته  .%011ويف املقابل ،شهد سعر صرف الدوالر
األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخرى خالل السنة املالية  0210/11تقلبات ملموسة،
حيث بلغ الفرق بني أعلى سعر وأدنى سعر للدوالر األمريكي ما نسبته ( )%3111مقابل الفرنك
السويسر  ،و( )%1714مقابل اليورو ،و( )%1017مقابل الني الياباني ،و( )%210مقابل اجلنيه
االساليين (جدول .)1

54

جدول ()1
تطور سعر صرف الدوالر األمريكي
مقابل الدينار الكوييت وبعض العمالت الرئيسية
0211/12

( 0213/10أبريل -ديسمرب)

0210/11

أعلى

أدنى

الفرق

أعلى

أدنى

الفرق

أعلى

أدنى

سعر

سعر

()%

سعر

سعر

()%

سعر

سعر

الدينار الكوييت (فلس)

023102

076112

612

07211

071112

011

010142

077101

112

اجلنيه اإلساليين

216226

216126

1416

216132

211212

210

216122

216141

612

اليــــــورو

211421

217230

1211

217126

216701

1714

211016

217424

1216

الفرنك السويسـر

111667

212220

0216

212166

217022

3111

212213

212203

1213

الني اليابانـــي

241121

721201

0211

111441

711102

1017

111101

771661

1211

البيــــــان

الفرق ()%

املـصدر :بنك الكويس املركز .

وخالل الفاة املنقضية (أبريل – ديسمرب  )0210من السنة املالية احلالية  ،0213/10ارتفع
متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكوييت ليصل إىل حنو  012117فلس ًا
للدوالر ،أ بارتفاع قيمته  4171فلوس ونسبته  ،%117مقارنة بالسنة املالية السابقة .0210/11
وخالل الفاة (أبريل -ديسمرب  )0210من السنة املالية احلالية  ،0213/10بلغ الفرق بني أعلى
سعر ( 010142فلساً) وأدنى سعر ( 077101فلساً) للدوالر األمريكي مقابل الدينار الكوييت ما
نسبته  ،%112يف حني شهد سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخرى
تقلبات أكثر وضوحاً خالل نفس الفاة ،حيث تراوح معدل الفرق بني أعلى سعر وأدنى سعر
للدوالر األمريكي حنو  %1216مقابل اليورو ،وحنو  %1211مقابل الني الياباني ،وحنو %1213
مقابل الفرنك السويسر  ،وحنو  %612مقابل اجلنيه االساليين.
ب  -أسعار الفائدة احمللية:
خالل السنة املالية  ،0210/11اخنفض متوسط أسعار الفائدة على ودائع العمالء بالدينار
الكوييت ألجل شهر لدى البنوك احمللية مقارنةً بالسنة املالية السابقة ،ليصل إىل حنو
 ،%211123مقابل حنو  %112041للسنة املالية السابقة ( .)0211/12إىل جانب ذلك ،اخنفض
متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكوييت ألجل  3أشهر لدى البنوك احمللية ،ليصل
إىل حنو  %112716خالل السنة املالية  0210/11مقابل حنو  %110271خالل السنة املالية
( 0211/12جدول .)0
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جدول ()0
تطورات متوسط أسعار الفائدة على ودائع العمالء ألجل بالدينار الكوييت
لدى البنوك احمللية
متوسط أسعار الفائدة

متوسط أسعار الفائدة

على ودائع العمالء ألجل

على ودائع العمالء ألجل

شهر ()%

 3أشهر ()%

بالدينار الكوييت

بالدينار الكوييت

0211/12

112041

110271

0210/11

211123

112716

( 0213/10أبريل– ديسمرب)

217124

212146

السنة املالية
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وخالل الفاة املنقضية (أبريل -ديسمرب  )0210من السنة املالية احلالية  ،0213/10واصلس
أسعار الفائدة على ودائع العمالء ألجل لدى البنوك احمللية بالدينار الكوييت تراجعها ،حيث
بلغ متوسط أسعار الفائدة على ودائع العمالء بالدينار الكوييت خالل الفاة املذكورة حنو
 %217124للودائع ألجل شهر ،وحنو  %212146للودائع ألجل  3أشهر.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على أدوات الدين العام (أذونات وسندات اخلزانة الكويتية) اليت
يدير إصداراتها بنك الكويس املركز نيابة عن وزارة املالية ،فل تشهد متوسطات أسعار
الفائدة على سندات اخلزانة الكويتية أ تغري خالل السنة املالية  ،0210/11مقارنة بالسنة
املالية  ،0211/12حيث استقر متوسط أسعار الفائدة على سندات اخلزانة استحقاق سنة عند
مستوى  %1101خالل السنة املالية  .0210/11أما خالل الفاة املنقضية (أبريل– ديسمرب
 )0210من السنة املالية  ،0213/10فقد اخنفض متوسط أسعار الفائدة على سندات اخلزانة
ليصل إىل حنو  .%112ومن جانب آخر ،وفيما يتعلق مبتوسط أسعار الفائدة على أذونات اخلزانة،
فقد ارتفع ذلك املتوسط من حنو  %211112خالل السنة املالية  0211/12إىل حنو %211123
خالل السنة املالية  ،0210/11ث اخنفض إىل حنو  %217171خالل الفاة املنقضية (أبريل–
ديسمرب  )0210من السنة املالية .0213/10
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أما على صعيد تطور متوسطات أسعار الفائدة على الودائع املتبادلة بالدينار الكوييت فيما بني
البنوك احمللية ،فقد اخنفضس تلك املتوسطات خالل السنة املالية  0210/11لتصل إىل حنو
 %216122للودائع ألجل شهر ،مقارنةً بنحو  %217372خالل السنة املالية  .0211/12هذا ،وخالل
الفاة املنقضية (أبريل– ديسمرب  )0210من السنة املالية  ،0213/10اخنفضس متوسطات
أسعار الفائدة على الودائع املتبادلة فيما بني البنوك احمللية لتصل إىل حنو  %211406للودائع
ألجل شهر.
جـ  -عرض النقد:
ارتفع عرض النقد باملفهوم الواسع (ن )0يف نهاية السنة املالية  0210/11ليصل إىل حنو
ة
 0140413مليون دينار ،مسجالً بذلك منوًّا قيمته حنو  116613مليون دينار ونسبته  ،%7مقارن ً
مبستوا البالغ حنو  06111مليون دينار يف نهاية السنة املالية ( 0211/12جدول  .)3وجاء النمو
املذكور يف عرض النقد نتيجة االرتفاع يف كل من الكتلة النقدية (يشمل النقد املتداول
لدى اجلمهور  +ودائع حتس الطلب وودائع القطاع اخلاص احملررة بالدينار الكوييت) بنحو 411
مليون دينار وبنسبة ( %112من حنو  6122ماليني دينار إىل حنو  6127مليوناً) ،وشبه النقد
(الذ

يشمل ودائع االدخار بالدينار الكوييت +الودائع ألجل بالدينار الكوييت  +الودائع

بالعمالت األجنبية  +شهادات االيداع بالدينار الكوييت) بنحو  1371مليون دينار وبنسبة %617
(من حنو  02442مليون دينار إىل حنو  01107مليونًًا).
وخالل الفاة املنقضية (أبريل -ديسمرب  )0210من السنة املالية  ،0213/10بلغ عرض النقد
باملفهوم الواسع (ن )0يف نهاية ديسمرب  0210حنو  02141مليون دينار ،مسجالً بذلك ارتفاعاً
قيمته حنو  1724مليوناً ونسبته  ،%611مقارنة بنهاية شهر ديسمرب  0211من السنة املالية
 .0210/11وجاء ذلك االرتفاع كمحصلة للزيادة يف كلٍ من قيمة الكتلة النقدية بنحو
 1161مليون دينار وبنسبة ( %1110من حنو  6361مليون دينار إىل حنو  7106مليوناً) ،واالرتفاع
يف قيمة شبه النقد بنحو  634مليون دينار (من حنو  01311مليون دينار إىل حنو 00211
مليوناً) وبنسبة .%3
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جدول ()3
تطورات عرض النقد
(مليون دينار)
0211/12

0210/11

06111

01404

02141

الكتلة النقدية (ن ،)1ومنها:

6122

6127

7106

الودائع حتس الطلب

1131

1117

6421

02442

01107

00211

الودائع االدخارية وألجل بالدينار

11021

12621

12743

الودائع بالعمالت األجنبية

0111

0000

0070

نهايـة الفتـرة

0213/10
(ديسمرب )0210

عرض النقد (ن)0

شبه النقد ،ومنه:
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د  -االئتمان املصريف :
شهدت أرصدة اجلزء النقد املستخدم من التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك احمللية إىل
خمتلف القطاعات االقتصادية احمللية املقيمة يف نهاية السنة املالية  0210/11ارتفاعاً قيمته
 712مليون دينار ونسبته  %3لتصل إىل حنو  0122410مليون دينار ،مقارنةً مبستواها البالغ حنو
 0103110مليوناً يف نهاية السنة املالية ( 0211 /12جدول  ،)4حيث ارتفعس أرصدة تلك
التسهيالت لكلٍّ من قطاع التسهيالت الشخصية (بنحو  77216مليون دينار وبنسبة ،)%210
وقطاع الصناعة (بنحو  11010مليون دينار وبنسبة  ،)%617وقطاع التجارة (بنحو  132مليوناً
وبنسبة .)%117
وخالل الفاة املنقضية (أبريل– ديسمرب  )0210من السنة املالية احلالية  ،0213/10ارتفعس
أرصدة اجلزء النقد املستخدم من التسهيالت االئتمانية لتصل إىل حنو  0612110مليون دينار
يف نهاية ديسمرب  ،0210مسجلةً بذلك منواً بلغس قيمته حنو  101317مليون دينار ونسبته %1
مقارنةً بنهاية ديسمرب  0211من السنة املالية  .0210/11وقد جاء ذلك النمو أساسًًا نتيجة
لالرتفاع يف أرصدة التسهيالت النقدية املقدمة إىل كلٍّ من قطاع التسهيالت الشخصية
(بنحو  111111مليون دينار وبنسبة  ، ،)%1014وقطاع العقار (بنحو  37411مليون دينار وبنسبة

 ،)%111وقطاع التجارة (بنحو  172.6مليون دينار وبنسبة .)%714
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جدول ()4
تطور أرصدة اجلزء النقد املستخدم من التسهيالت االئتمانية
املقدمة من البنوك احمللية إىل القطاعات االقتصادية احمللية
(مليون دينار)
الرصيد يف نهاية
القطــــــاع

0213/10

0211/12

0210/11

التجارة

006111

032111

047711

الصناعة

166114

171216

176711

اإلنشاء

176016

171110

170211

1213

1312

1112

املؤسسات املالية غري البنوك

071312

001717

122112

التسهيالت الشخصية:

141311

211317

1221116

 -القروض االستهالكية

70111

12413

123611

 -القروض املقسطة

411112

103016

623111

 -شراء أوراق مالية

061012

072211

072112

 -أخرى

06211

34717

01111

العقــار

664111

671116

713211

النفط اخلام والغاز

02716

02211

16110

اخلدمات العامة

222

211

-

أخــرى

111216

173710

161211

اجملمـــوع

0103110

0122410

0612110

الزراعة وصيد األلاك

(ديسمرب )0210

املصدر :بنك الكويس املركز .
( )222غري متاح.

59

هـ  -سوق الودائع املتبادلة فيما بني البنوك بالدينار الكوييت:
شهد حج النشا

يف سوق الودائع املتبادلة فيما بني البنوك احمللية بالدينار الكوييت خالل

السنة املالية  0210/11ارتفاعاً يف إيالي قي العمليات قيمته  2114مليار دينار ونسبته %113
ليصل إىل حنو  4112مليار دينار مقابل  42146ملياراً خالل السنة املالية السابقة (.)0211/12
وقد بلغس قيمة العمليات يف سوق الودائع املتبادلة فيما بني البنوك احمللية خالل الفاة
(أبريل– ديسمرب) من السنة املالية احلالية ( )0213/10حنو  32141مليار دينار مقابل حنو
 31161ملياراً للفاة املقابلة من السنة املالية السابقة ،ومبا ميثل اخنفاضاً قيمته  1113مليار
دينار ونسبته .%316
و  -امليزانية اجملمّعة للبنوك احمللية:
تُشري البيانات املتاحة عن امليزانية اجملمّعة للبنوك احمللية يف دولة الكويس وعددها 01
بنكاً ،تشمل البنوك التجارية التقليدية ( 1بنوك) ،والبنوك الكويتية اليت تعمل وفق
أحكام الشريعة اإلسالمية ( 1بنوك) ،وبنك متخصص واحد ،وفروع البنوك األجنبية (12
بنوك) ،منها بنك واحد يعمل وفق أحكام الشريعة األسالمية ،إىل أن إيالي قيمة تلك
امليزانية قد بلغ حنو  41130مليار دينار بنهاية السنة املالية  ،0210/11مقابل حنو  40112ملياراً
بنهاية السنة املالية السابقة ( 0211/12لعدد  01بنك) ،ومبا ميثل ارتفاعاً قيمته حنو 070010
مليون دينار ونسبته  .%614وخالل الفاة املنقضية (أبريل– ديسمرب  )0210من السنة املالية
احلالية ( ،)0213/10ارتفع إيالي امليزانية اجملمّعة لتلك البنوك ليصل يف نهاية ديسمرب
( 0210لعدد  00بنك  ،حيث مت الاخيص لبنك االحتاد الواين وتسجيله لدى بنك الكويس
املركز يف سجل فروع البنوك األجنبية بتاريخ  )0210/7/12إىل حنو  47102مليار دينار،
مسجالً بذلك زيادة قيمتها حنو  127410مليون دينار ونسبتها  ،%414مقارنةً بنهاية السنة املالية
السابقة (جدول .)1
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جدول ()1
امليزانية اجملمّعة للبنوك احمللية
(مليون دينار)
نهايــة الفتــــرة

0211/12

0210/11

0213/10
(ديسمرب )0210

املوجـــودات ومنها:
 -نقد

16211

16314

01210

 -املطالب على البنك املركز

422613

413117

443210

 -املطالب على احلكومة:

111112

122117

161413

111112

122117

161413

0761011

0163214

0211212

تسهيالت ائتمانية للمقيمني

0103110

0122410

0612110

استثمارات حملية أخرى

041716

064110

000311

707411

112116

246212

367211

462411

120712

76716

66114

73016

استثمارات باخلارج

044113

074411

331311

أخرى

31114

42113

32616

4012616

4131111

4702312

أدوات الدين العام
 -املطالب على القطاع اخلاص:

 املوجودات األجنبية:ودائع لدى بنوك أجنبية
تسهيالت ائتمانية لغري املقيمني

إيالي املوجودات = املطلوبات
املطلوبات ومنها:
 -ودائع القطاع اخلاص:

0111410

0731411

0141212

الودائع بالدينار

0340611

0116014

0614711

الودائع بالعمالت األجنبية

011717

000117

007010

 -ودائع احلكومة

404412

412110

421114

 -حقوق املساهمني

121711

631712

631211

 -املطلوبات األجنبية ومنها:

317612

312312

021016

ودائع من غري املقيمني

323011

324111

011114
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 - 0التطورات الرقابية وهيكل القطاع املصريف واملالي:
يتكون اجلهاز املصريف واملالي احمللي اخلاضع إلشراف ورقابة بنك الكويس املركز من كلٍّ
من البنوك احمللية (التجارية واملتخصصة وتلك اليت تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
وفروع البنوك األجنبية) ،وشركات االستثمار ،وشركات الصرافة.
ويف إاار التنسيق مع هيئة أسواق املال يف شأن املهام الرقابية على الوحدات اخلاضعة لرقابة بنك
الكويس املركز  ،مت بتاريخ  0211/2/11توقيع مذكرة تفاه بشأن حتديد أُار التنسيق
بني بنك الكويس املركز وهيئة أسواق املال فيما يتعلق باألمور اخلاصة بالوحدات اخلاضعة
إلشراف ورقابة بنك الكويس املركز  .وتتضمن هذ املذكرة جوانب التنسيق بشأن الوضع
الرقابي فيما خيص شركات االستثمار القائمة والاخيص للشركات اجلديدة ،وكذلك
جوانب تنسيق األعمال واإلجراءات الرقابية على الوحدات اخلاضعة لرقابة بنك الكويس
املركز  .كما مت تشكيل فريق عمل مشاك دائ بني بنك الكويس املركز وهيئة أسواق
املال مكلف بالتنسيق بشأن مذكرة التفاه املوقعة بني الطرفني ،حيث اقتصر دور بنك
الكويس املركز بالنسبة لشركات االستثمار على الرقابة على نشا التمويل الذ تزاوله.
ووفق ًا ملا سلف ،انتقلس املهام الرقابية على صناديق االستثمار وعلى شركات االستثمار ،باستثناء
نشا التمويل ،من بنك الكويس املركز إىل هيئة أسواق املال اعتباراً من .0211/2/13
وقد وصل عدد شركات االستثمار املدرجة يف سجل شركات االستثمار لدى بنك الكويس
املركز إىل ( )21شركة يف نهاية السنة املالية ( 0210/11منها  11شركة استثمار تعمل
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية) ،حيث مت شطب شركتني خالل تلك السنة .وتشري البيانات
املتاحة عن امليزانية اجملمعة لشركات االستثمار يف دولة الكويس إىل أن إيالي قيمة تلك
امليزانية قد بلغ  1003111مليون دينار بنهاية السنة املالية  ،0210/11مقابل حنو 1307112
مليون دينار يف نهاية السنة السابقة  ،0211/12ومبا ميثل اخنفاضاً قيمته حنو  124211مليون
دينار ونسبته  .%711وخالل الفاة املنقضية (أبريل – ديسمرب  )0210من السنة املالية احلالية
 ،0213/10اخنفض إيالي امليزانية اجملمعة لتلك الشركات ( 23شركة) ليصل يف نهاية
ديسمرب  0210إىل حنو  1121313مليون دينار ،مسجالً بذلك اخنفاضاً بنحو  30111مليون دينار
ونسبته  %016مقارنة بنهاية السنة املالية السابقة  .0210/11هذا ،وقد بلغ عدد شركات
الصرافة املدرجة بسجل بنك الكويس املركز  32شركة يف نهاية السنة املالية .0210/11
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وقد واصل بنك الكويس املركز خالل السنة املالية  0210/11جهود يف جمال اإلشراف
والرقابة على وحدات اجلهاز املصريف واملالي احمللي اخلاضعة لرقابته من خالل املتابعة
املكتبية والتفتيش امليداني على تلك الوحدات ،وذلك ضمن مساعيه الرامية لتعزيز سالمة
ومتانة أوضاعها املالية ،مبا يتسق مع املعايري الدولية للرقابة واإلشراف ،ويُس ِه يف زيادة
كفاءتها وقدرتها التنافسية .وتربز يف هذا الصدد جهود بنك الكويس املركز يف جمال
تعزيز الضوابط والتعليمات الرقابية االحاازية والوقائية لتكريس متانة أوضاع وحدات
اجلهاز املصريف واملالي احمللي ،ومبا خيدم دورها يف جمال توفري االحتياجات التمويلية ملختلف
القطاعات االقتصادية من جهة ،واحملافظة على دعامات االستقرار املالي ،ومبا يكفل لتلك
الوحدات معاودة القيام بدورها احملور يف دع عجلة النشا

االقتصاد احمللي ،من جهة

أخرى.

ويف إاار اجلهود اليت يبذهلا بنك الكويس املركز لتطبيق املعايري الرقابية الدولية ،وحتصني
اجلهاز املصريف وزيادة قدرته على مقاومة الصدمات ،بدأ البنك املركز بإختاذ اإلجراءات
الالزمة متهيداً لتطبيق املعايري الرقابية الصادرة عن جلنة بازل ،واملعروفة حبزمة إصالحات
بازل ( ،)3حيث تشكلس جلنة توجيهية ،شارك فيها ممثلوا البنوك الكويتية ،وذلك لوضع
الضوابط والتعليمات الرقابية الالزمة .وتشمل هذ املعايري حزمة من الضوابط اليت من شأنها
تعزيز جودة رأس املال والرفع املالي ،وتعزيز معايري السيولة اليت تستهدف حتسني إدارة خماار
السيولة ،وتعزيز درجة االستقرار يف املوارد املالية مبا يتناسب مع هيكل استخدامات هذ
البنوك ،باإلضافة إىل املعايري اليت تستهدف إجراءات الرقابة الكلية ملواجهة املخاار النظامية.
ويف إاار تلك احلزمة من اإلصالحات ،يسعى بنك الكويس املركز إىل تطبيق سياسات
الرقابة الكلية احلصيفة إىل جانب الرقابة اجلزئية يف إاار نظام إنذار مبكر ملواجهة أ
خماار نظامية قد تهدد االستقرار املالي .ويف هذا الصدد ،مت إنشاء مكتب االستقرار املالي
( )Financial Stability Officeيف أغسطس  0211بالبنك املركز ليتوىل املهام واملسئوليات
الالزمة يف هذا اخلصوص.
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هذا ،كما أصدر بنك الكويس املركز تعليمات جديدة يف يونيو  0210بشأن معايري
احلكومة ،يبدأ تطبيقها اعتبارا من أول يوليو  ،0213لتكون بديالً ملعايري احلوكمة
الصادرة عن بنك الكويس املركز يف مايو  ،0224أخذاً يف االعتبار التوصيات اليت تضمنها
تقرير البنك الدولي الصادر يف اكتوبر  0212يف شأن تقيي احلكومة للبنوك الكويتية،
والدروس املستفادة من األزمة املالية واالقتصادية العاملية.
 - 3تطورات نظ التسويات واملقاصة:
بلغس قيمة عمليات تسوية املدفوعات فيما بني البنوك احمللية عن اريق اإلشعارات الدائنة
واملدينة من خالل نظام الكويس اآللي لتسوية املدفوعات اآلنية فيما بني املشاركني (كاسب)
الذ يدير ويشرف عليه بنك الكويس املركز حنو  11111مليار دينار خالل السنة املالية
 ،0210/11مقابل حنو  16111مليار دينار خالل السنة املالية السابقة ،ومبا ميثل اخنفاضاً
قيمته  213مليارات ونسبته  .%116أما خالل الفاة املنقضية (أبريل -ديسمرب  )0210من السنة
املالية  ،0213/10فقد بلغس قيمة تلك العمليات حنو  11110مليار دينار مقابل حنو 11713
مليار دينار للفاة املقابلة من السنة املالية السابقة (أبريل -ديسمرب  ،)0211ومبا ميثل ارتفاعاً
قيمته  212مليار دينار ونسبته .%211
وعلى صعيد العمليات املنفَّذة من خالل غرفة املقاصة لدى بنك الكويس املركز  ،فقد
ارتفعس قيمة وعدد عمليات املقاصة للشيكات املسحوبة على حسابات العمالء لدى البنوك
احمللية خالل السنة املالية  ،0210/11لتبلغ حنو  1211مليارات دينار لعدد  01160مليون شيك
(بنحو  461611دينار كمتوسط لقيمة العملية الواحدة) ،مقابل حنو  112مليارات دينار لعدد
 01271مليون شيك خالل السنة املالية السابقة ( 0211/12بنحو  433213دينار كمتوسط
لقيمة العملية الواحدة) ،ومبا ميثل زيادة قيمتها  110مليار دينار ونسبتها ( %1311وبارتفاع
بواقع  17ألف شيك وبنسبة  %410لعدد الشيكات) .وقد بلغ عدد الشيكات اليت جرى تقاصها
خالل الفاة املنقضية (أبريل -ديسمرب  )0210من السنة املالية  0213/10حنو  11727مليون
شيك (بقيمة إيالية بلغس حنو  11472مليارات دينار ،أ مبتوسط قيمة للعملية الواحدة
يبلغ  426112دينار) ،مقابل  11632مليون شيك (بقيمة إيالية بلغس حنو  71372مليار دينار
ومبتوسط يبلغ  410117دينار) للفاة املقابلة من السنة املالية السابقة  ،0210/11ومبا ميثل
ارتفاع ًا بواقع  77ألف شيك ونسبته .%417
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 - 4إصدارات أدوات الدين العام:
واصل بنك الكويس املركز خالل السنة املالية  0210/11جهود يف جمال إدارة إصدارات
أدوات الدين العام من أذونات وسندات اخلزانة الكويتية نيابةً عن وزارة املالية .وضمن هذا
اإلاار ،قام بنك الكويس املركز خالل السنة املالية  0210/11بطرح ( )1إصدارات من أذونات
اخلزانة بقيمة إلية بلغس حنو  101مليون دينار .وقد استحق خالل السنة املالية املذكورة
( )1إصدارات من اإلصدارات السابقة ألذونات اخلزانة بقيمة إلية بلغس حنو  112مليون دينار.
كما قام البنك املركز خالل السنة املالية  0210/11بطرح ( )02إصداراً من سندات اخلزانة
بقيمة إلية بلغس حنو  1722مليون دينار .وقد استحق خالل السنة املالية املذكورة ()02
إصداراً من اإلصدارات السابقة للسندات بقيمة إلية بلغس حنو  1742مليون دينار .وعلى إثر
ذلك ،اخنفض الرصيد القائ إليالي أدوات الدين العام (أذونات وسندات اخلزانة) مبا قيمته 61
مليون دينار ونسبته  ،%310ليصل إىل حنو  1273مليون دينار يف نهاية السنة املالية ،0210/11
مقابل حنو  0231مليوناً يف نهاية السنة املالية السابقة.
وخالل الفاة أبريل– ديسمرب  0210من السنة املالية احلالية  ،0213/10قام بنك الكويس
املركز

بطرح  01إصداراً من سندات اخلزانة بلغس قيمتها اإللية  1171مليون دينار،

واستحق خالل تلك الفاة  17إصداراً من اإلصدارات السابقة لسندات اخلزانة بقيمة إلية
بلغس حنو  1061مليون دينار .كما قام بنك الكويس املركز بطرح إصدارين من أذونات
اخلزانة خالل الفاة املذكورة بلغس قيمتها حنو  101مليون دينار .وقد استحق خالل الفاة
املنقضية (أبريل– ديسمرب  )0210من السنة املالية  )4( 0213/10إصدارات من اإلصدارات
السابقة ألذونات اخلزانة قيمتها حنو  012مليون دينار .وعلى إثر ذلك ،اخنفض الرصيد القائ
ألدوات الدين العام بنحو  011مليون دينار وبنسبة  %11ليبلغ حنو  1711مليون دينار يف نهاية
ديسمرب  ،0210مقابل حنو  1273مليون ًا يف نهاية السنة املالية السابقة ( 0210/11جدول .)6
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جدول ()6
تطور إصدارات واستحقاقات وأرصدة أدوات الدين العام
(مليون دينار)
البيـــــــان

0212/22

0211/12

0210/11

0213/10
(أبريل – ديسمرب)

اإلصدارات:
أذونات اخلزانة

72212

62212

10112

10112

سندات اخلزانة

112412

161312

172212

117111

002412

001312

000112

132212

إيالـي
االستحقاقات:
أذونات اخلزانة

11212

62212

11212

01212

سندات اخلزانة

114112

164112

174212

106112

032112

004112

002212

111112

إيالـي
األرصدة بنهاية الفاة:
أذونات اخلزانة

11212

11212

10112

-

سندات اخلزانة

111312

111112

114112

171112

0123312

023112

127312

171112

إيالـي
مقتنيات اجلهات من
أدوات الدين العام:
البنك املركز

-

-

-

-

البنوك احمللية

116312

111112

122117

161413

أخرى

16211

00312

6713

7217

023312

023112

127312

171112

إيالــي
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ويف إاار جهود بنك الكويس املركز يف جمال تنظي مستويات السيولة احمللية ،واصل بنك
الكويس املركز خالل السنة املالية  0210/11والفاة املنقضية (أبريل -ديسمرب  )0210من
السنة املالية  0213/10إصدار "سندات بنك الكويس املركز " .ومتتد آجال استحقاق تلك
السندات ملدد ال تزيد عن سنة .ويف هذا اجملال ،قام بنك الكويس املركز خالل السنة املالية
 0210/11بطرح  04إصدار ًا من تلك السندات استحقاق  3أشهر بقيمة إلية بلغس حنو 312312
ماليني دينار ،باإلضافة إىل  10إصداراً من تلك السندات استحقاق  6أشهر بقيمة إلية بلغس
حنو  1463مليون دينار .وقد استحق خالل السنة املالية املذكورة  36إصداراً من اإلصدارات
السابقة لتلك السندات بقيمة إلية إيالية بلغس حنو  413712مليون دينار (منها  04إصداراً
استحقاق  3أشهر بقيمة إلية بلغس حنو  347612مليون دينار ،و 10إصداراً استحقاق  6أشهر
بقيمة إلية بلغس حنو  136112مليون دينار) .وعلى إثر ذلك ،بلغ الرصيد القائ لتلك السندات
يف نهاية السنة املالية  0210/11حنو  172412ماليني دينار مقارنةً بنحو  117112مليوناً يف
نهاية السنة املالية السابقة ،بزيادة قيمتها حنو  102مليون دينار ونسبتها .%110
وخالل الفاة (أبريل– ديسمرب  )0210من السنة املالية احلالية  ،0213/10قام بنك الكويس
املركز

بطرح  06إصداراً من سندات البنك املركز

بقيمة الية إيالية بلغس حنو

 311412مليون دينار (منها  17إصداراً استحقاق  3أشهر وبقيمة إلية  0317.2مليون دينار ،و2
إصدارات استحقاق  6أشهر وبقيمة إلية  116712مليوناً) .واستحق خالل الفاة املذكورة 01
إصداراً من اإلصدارات السابقة لتلك السندات بقيمة إلية إيالية بلغس حنو  363612مليون
دينار (منها  11إصداراً استحقاق  3أشهر وبقيمة الية  072712ماليني ،و 7إصدارات استحقاق
 6أشهر وبقيمة الية  20212مليوناً) .وعلى إثر ذلك ،بلغ الرصيد القائ لتلك السندات يف نهاية
ديسمرب  0210من السنة املالية  0213/10حنو  121012مليون دينار مقارنة بنحو 111312
مليون دينار يف نهاية ديسمرب  0211من السنة املالية  ،0210/11بزيادة قيمتها حنو  322مليون
دينار ونسبتها ( %0117جدول .)7
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جدول ().
تطور اصدارات سندات بنك الكويس املركز
( مليون دينار )
9009/00 9000/00 9000/02

البيــــان

9005/09
(أبريل -ديسمرب)

اإلصـــدارات:

55.2.0 9690.3

52...0

5665.0

 5أشهر

50.6.0 0..3.0

5305.0

950..0

 .أشهر

0500.0 005..3

05.5.0

03...0

505..3 0250.3

565..0

5.5..0

 5أشهر

9603.0 059..3

55...0

9.0..0

 .أشهر

0959.3

05.0.0

292.0

03.3.0 0955.3

0.05.0

0239.0

 5أشهر

.50.0

625.0

290.0

350.0

 .أشهر

.05.3

.69.0

.65.0

0599.0

االستحقاقـات:

.05.0

األرصدة بنهاية الفاة:
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 - 1التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات:
ُتشري البيانات املتاحة عن إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويس لعام  ،0211من خالل بنود
املختلفة ،إىل زيادة قيمة الفوائض املسجلة يف احلسابات الرئيسية املكوّنة لتلك اإلحصاءات.
وذلك على النحو التالي:

أ  -احلساب اجلار :
سجل احلساب اجلار بإحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويس خالل عام 3100
فائضًًا قيمته حنو  01.42مليار دينار مقابل فائض بلغس قيمته حنو 01.15
مليارات خالل عام  ،3101ومبا يشكّل ارتفاعاً قيمته حنو  1.46مليارات دينار
ونسبته ( %51جدول  .)1ونتيجة لذلك ،ارتفعس نسبة قيمة الفائض املسجل
باحلساب اجلار

إىل قيمة الناتج احمللي اإليالي لدولة الكويس باألسعار

اجلارية من حنو  %20.1خالل عام  3101إىل حنو  %22.1خالل عام .3100
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جدول ()1
تطورات ميزان املدفوعات لدولة الكويس
(مليون دينار)
البيـــــــان

*0212

**0211

احلساب اجلار

12271

12131

امليزان السلعي

13630

00700

الصادرات السلعية:

12313

01710

الصادرات النفطية

17711

06612

الواردات (فوب)

1710-

6262-

اخلدمات (صايف)

1616-

0272-

الدخل األساسي

0722

3260

الدخل الثانو

3741-

4174-

احلساب الرألالي

621

272

13304-

17121-

صايف السهو واخلطأ

1222

1762-

امليزان الكلي

112

1031

112-

1031-

احلساب املالي

التغري يف األصول االحتيااية (بنك الكويس
املركز )
املصدر :بنك الكويس املركز .

* بيانات ممدلة.
** بيانات أ لية.

ويُعزَى االرتفاع املذكور يف قيمة الفائض املسجل باحلساب اجلار خالل عام
 3100إىل حمصلة التطورات اليت شهدتها البنود الرئيسية املكوّنة لذلك احلساب،
واليت نوجزها فيما يلي:
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 االرتفاع يف قيمة الفائض احملقق بامليزان السلعي "واملعبَّر عن الفرق احلسابي بني
إيالي قيمة كل من الصادرات والواردات السلعية على أساس (فوب)" ،من حنو
 02.6مليار دينار خالل عام  3101إىل حنو  33.5ملياراً خالل عام  ،3100ومبا
ميثل ارتفاعاً قيمته  1.0مليارات دينار ونسبته  .%66.1ويرجع االرتفاع املشار
إليه يف قيمة فائض امليزان السلعي أساساً إىل االرتفاع يف قيمة الصادرات
النفطية خالل عام  1122مبا قيمته  0.1مليارات دينار ونسبته  %81.5لتصل
إىل حنو  1..2مليار دينار مقابل حنو  22.2مليار دينار خالل عام .1121
 االرتفاع يف قيمة العجز احملقق يف حساب اخلدمات (صايف) ،لتصل قيمة ذلك
العجز إىل حنو  3151مليون دينار خالل عام  3100مقابل حنو  0606مليونًًا
خالل عام  ،3101بارتفاع قيمته  262مليون دينار ونسبته .%31.6
 االرتفاع يف قيمة الفائض يف بند الدخل األساسي ،والذ ميثل صايف قيمة
عوائد االستثمارات اخلارجية ،لتصل قيمة ذلك الفائض إىل حنو  2163مليون
دينار خالل عام  3100مقابل حنو  3511مليوناً خالل عام  ،3101بارتفاع قيمته
حنو  263مليون دينار ونسبته .%02.2
 ارتفاع قيمة بند الدخل الثانو  ،واليت متثل حتويالت مالية بدون مقابل من
املقيمني يف االقتصاد الكوييت إىل املقيمني يف باقي اقتصادات دول العامل
(حتويالت العمالة الوافدة ،واملساعدات النقدية والعينية اليت تقدمها
احلكومة وبقية القطاعات إىل اخلارج ،واالشااكات يف املنظمات اإلقليمية
والدولية) لتصل قيمة تلك التحويالت اجلارية إىل حنو  2052مليون دينار
خالل عام  3100مقارنةً بتحويالت جارية بلغس قيمتها حنو  2520مليونًًا خالل
عام  ،3101ومبا ميثل ارتفاعاً قيمته  222مليون دينار ونسبته .%00.6
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ب  -احلساب الرألالي:
سجل احلساب الرألالي ارتفاعاً يف صايف قيمة التحويالت الرألالية من اخلارج بنحو 5.9
مليون دينار وبنسبة  %32.3ليصل صايف قيمة تلك التحويالت إىل حنو  2.0مليون دينار
خالل عام  ،9000مقابل  .06ماليني خالل عام  .9000كما بلغ إيالي قيمة التعويضات
اليت حصل عليها املقيمون من جلنة التعويضات التابعة لألم املتحدة حنو  0003ماليني دينار
خالل عام  ،9000مقابل  .52مليون دينار لعام  ،9000أ بزيادة قيمتها حنو  53.مليون
ونسبتها  %33مقارنة بالعام السابق.
جـ  -احلساب املالي:
سجل احلساب املالي (الذ يعكس التغريات احلقيقية يف قيمة املوجودات واملطلوبات األجنبية
على أساس صايف) تدفقاً صافياً إىل اخلارج بلغ حنو  0.300مليون دينار خالل عام  ،9000ومبا
ميثل ارتفاعاً بنحو  50..مليوناً ونسبته  %50.5مقارنة مبستوا خالل عام  9000والبالغ حنو
 05595مليوناً.
ونتيجةً للتطورات السالفة ،سجل امليزان الكلّي بإحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويس
خالل عام  0211فائضًًا تُقدّر قيمته بنحو  1031مليون دينار ،مقارنةً بفائض بلغس قيمته حنو
 112مليونًًا خالل عام  .0212وقد انعكس ذلك الفائض على إيالي األصول االحتيااية لدى
بنك الكويس املركز الذ سجل ارتفاعًًا بذات القيمة ( 1031مليون دينار) يف نهاية عام
ة بنهاية عام .0212
 ،0211مقارن ً

ومن منظور أوسع للوضع الكلّي إلحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويس،
ليشمل كالً من التغري يف صايف قيمة األصول اخلارجية لبعض اهليئات
واملؤسسات املدرجة ضمن بند "احلكومة العامة" ،والتغري يف إيالي األصول
االحتيااية لبنك الكويس املركز  ،فإن الوضع الكلّي مليزان مدفوعات دولة
الكويس يُظهِر فائضًًا قيمته حنو  01.11مليارات دينار خالل عام  ،3100مقابل
فائض بلغ حنو  01.43مليارات دينار خالل عام  ،3101ومبا ميثل ارتفاعاً قيمته 260
مليوناً ونسبته .%2.2
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ويف نهاية الربع الثالث لعام  ،3103تقدرّ قيمة الفائض يف امليزان التجار (واملُعبّر
عن الفارق احلسابي بني إيالي قيمة الصادرات والواردات السلعية على أساس
"سيف") حنو  31.31مليار دينار ،مقابل فائض بلغس قيمة حنو  04.45مليار خالل
الفاة املقابلة (يناير– سبتمرب  ،)3100ومبا ميثل زيادة قيمتها حنو  2502.6مليون
دينار ونسبتها  .%21.2وتأتي هذ التطورات يف قيمة فائض امليزان التجار لدولة
الكويس خالل الفاة (يناير -سبتمرب  ،)3103كمحصلة للتطورات على جانيب
الصادرات والواردات السلعية لدولة الكويس مع باقي دول العامل خالل تلك الفاة،
واليت ميكن اجيازها على النحو التالي:
 ارتفاع إيالي قيمة الصادرات السلعية لدولة الكويس خالل الفاة (يناير -سبتمرب
 )0210ليصل إىل حنو  01162مليار دينار ،مقارنةً بنحو  02171مليارات خالل الفاة املقابلة
من عام  ،0211ومبا ميثل ارتفاعاً قيمته  4124مليارات ونسبته  .%0311وقد جاء االرتفاع
املذكور يف إيالي قيمة الصادرات السلعية ليعكس االرتفاع يف قيمة الصادرات
النفطية ،حيث بلغس حنو  03122مليار دينار خالل الفاة (يناير– سبتمرب  )0210مقابل
حنو  12147مليونًًا خالل الفاة املقابلة من عام  .0211كذلك ارتفعس قيمة الصادرات غري
النفطية بنسبة  %3310لتصل إىل حنو  162211مليون دينار خالل الفاة (يناير -سبتمرب
 )0210مقارنة بنحو  107112مليوناً خالل الفاة املقابلة من عام .0211
 ارتفاع إيالي قيمة الواردات السلعية لدولة الكويس (على أساس "سيف") خالل الفاة
املنقضية (يناير -سبتمرب  )0210لتصل الي حنو  1141مليارات دينار ،مقارنةً بنحو 1117
مليارات خالل الفاة املقابلة من عام  ،0211ومبا ميثل ارتفاعاً قيمته  03112مليونًًا ونسبته
.%411
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 - 6مستويات األسعار احمللية:
تراجع معدل التضخ حمسوباً على أساس التغري النسيب يف الرق القياسي العام ألسعار
املستهلك بدولة الكويس ليصل متوسطه إىل حنو  %414خالل السنة املالية 0210/11
ة بنحو  %416خالل السنة املالية السابقة ( 0211/12جدول .) 2
مقارن ً
جدول ()2
تطور املستوى العام لألسعار احمللية يف دولة الكويس
التغري يف الرق القياسي ()%
البيـــــان

0211/12

0210/11

0213/10
(أبري  -ديسمبر *)0210

 -1الرق القياسي العام ألسعار املستهلك

(عام )122 = 0222

416

414

017

 املواد الغذائية

214

211

411

 املشروبات والتبغ

117

211

613

 الكساء وملبوسات القدم

412

314

312

 خدمات املسكن

112

012

114

 سلع وخدمات منزلية

311

316

117

 النقل واملواصالت

211-

014

011

 اخلدمات التعليمية والصحية

311

314

011

 سلع وخدمات أخرى

311

310

010
(أبري – سبتمبر
*)0210

 -0الرق القياسي العام ألسعار اجلملة

(عام )122 = 1212

610

111

110

 السلع احمللية

717

014

412

 السلع املستوردة

111

113

113

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء.
(*) مقارنة بالفترة المقابلة م عام .0211
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ويُعزى االرتفاع املشار إليه يف الرق القياسي العام ألسعار املستهلك خالل السنة املالية
 ،0210/11مقارنةً بالسنة املالية السابقة والبالغ معدله  ،%414إىل زيادة متوسطات األسعار يف
األقسام الرئيسية املكونة للرق القياسي العام ألسعار املستهلك ،ويأتي يف مقدمتها املستوى
العام ألسعار قس املواد الغذائية (يبلغ وزنه الاجيحي حنو  %1113يف الرق القياسي العام
ألسعار املستهلك) الذ ارتفع متوسط أسعار مبعدل بلغ حنو  ،%211ومتوسط أسعار قس خدمات
املسكن (يبلغ وزنه الاجيحي حنو  %0617يف الرق القياسي العام ألسعار املستهلك) بنحو ،%012
ومتوسط أسعار قس السلع واخلدمات املنزلية (يبلغ وزنه الاجيحي حنو  %1417يف الرق
القياسي العام ألسعار املستهلك) مبعدل بلغ حنو  ،%316ومتوسط أسعار قس الكساء وملبوسات
القدم (ويبلغ وزنه الاجيحي حنو  %112يف الرق القياسي العام ألسعار املستهلك) مبعدل بلغ
حنو  .%314وقد بلغ معدل التضخ يف الرق القياسي العام ألسعار املستهلك خالل الفاة
املنقضية (أبريل -ديسمرب  )0210من السنة املالية  0213/0210حنو  %017مقارنة بالفاة
املقابلة من السنة املالية السابقة جدول (.)2
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الفصل الرابـــع
تطـــــورات املاليــــــة العامــــة
0213/0210 – 0211/0212
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الفصل الرابـــع
تطـــــورات املاليــــــة العامــــة
تشري بيانات احلساب اخلتـامي للسـنتني املـاليتني  3103/3100 – 3100/3101إىل اسـتمرار
امليزانية يف حتقيق فوائض مالية فعلية .
أوال  :السنة املالية : 0211/0212
ففي السنة املالية  3100/3101تشري بيانات احلساب اخلتامي إىل ارتفاع حج الفائض الفعلي
احملقق بعد اقتطاع  % 01من اإليرادات إلحتيااي األجيال القادمة إىل  2021.1مليون دينـار  ،وهـو
ما ميثل  % 4.2من إيالي الناتج احمللي باألسعار اجلارية لعام  3101واليت بلغـس  41251.0مليـون
دينار .جاء ذلك الفائض نتيجة زيادة اإليرادات لتصل إىل حوالي  30413.1مليـون دينـار مرتفعـة
حبوالي (  ) % 30.6عن مستواها يف السنة املالية  . 3101/3111كمـا جـاءت هـذ الزيـادة نتيجـة
ارتفاع حصيلة اإليرادات النفطية واليت ارتفعس حبوالي (  ) %31.2مقارنة مـع العـام املاضـي ومثلـس
حوالي  % 13.1من إيالي اإليرادات العامة.

وبالنسبة للمصروفات فقد ارتفعس حبوالي (  ) % 22.3عام  3100/3101مقارنة مع السنة املاليـة
السـابقة  . 3101/3111وبلغــس نســبتها إىل إيـالي النــاتج احمللــي اإليـالي لعــام  3101حــوالي
 .%35.2وجاءت معظ الزيادة يف إيالي املصـروفات نتيجـة الرتفـاع مصـروفات البـاب اخلـامس –
املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية واليت ارتفعس بنسبة (  ) %51.2عام  3100/3101مقارنة
مع السنة املالية السابقة  3101/3111كما ارتفعس نسبتها إىل إيـالي املصـروفات احلكوميـة
لتصل إىل حوالي . %41.2

ثانيا  :السنة املالية : 0210/0211
وبالنسبة للسنة املالية  3103/3100فقد بلـغ الفـائض الفعلـي احملقـق بعـد اقتطـاع  %01مـن
اإليرادات الحتيااي األجيال القادمة حوالي  01314.0مليون دينار  ،أ مـا نسـبته حـوالي %02.0
من إيالي تقديرات الناتج احمللي اإليالي باألسعار اجلاريـة لعـام  3100والـيت بلغـس 53422.2
مليون دينار  .وجاء ذلك الفائض نتيجة زيادة اإليرادات لتصـل إىل حـوالي  21326.3مليـون دينـار
مرتفعة حبوالي (  ) % 21.6عن مستواها يف السنة املالية . 3100/3101
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كما جاءت هذ الزيادة نتيجة ارتفاع حصيلة اإليرادات النفطية واليت ارتفعس حبـوالي ( ) % 22.3
مقارنة مع العام املاضي ومثلس حوالي  % 12.4من إيالي اإليرادات العامة .
وبالنسبة للمصروفات فقد ارتفعس حبوالي (  ) % 2.1عام  3103/3100مقارنة مـع السـنة املاليـة
السـابقة  . 3100/3101وبلغــس نســبتها إىل إيـالي النــاتج احمللــي اإليـالي لعــام  3100حــوالي
.%32.2

ثالثا  :ميزانية السنة املالية : 0213/0210
وبالنسبة مليزانية السنة املاليـة  3102/3103فقـد قـدرت اإليـرادات مببلـغ  02123.2مليـون
دينار يف حني بلغس اعتمادات املصروفات العامـة لتلـك املوازنـة حنـو  30321.1مليـون دينـار .
وبذلك فقد تضمنس املوازنة العامة للسنة املالية  3102/3103عجزا تقديريا بلغس قيمته حنو
 1511.1مليون دينار وذلك بعد استقطاع  % 01من اإليرادات الحتيااي األجيال القادمة .
وبالنسبة لإليرادات النفطية فقد قـدرت بنحـو  03561.3مليـون دينـار مبـا نسـبته  % 10.6مـن
يلة تقديرات اإليرادات العامة ضمن امليزانية املذكورة  .وقد بنيس تلك التقديرات علـى أسـاس
متوسط سعر تأشري لربميل النفط يبلغ حنو  64دوالرا  .هذا وقد زادت تقديرات اإليرادات النفطية
للميزانية العامة للسنة املالية  3102/3103عن تقديرات اإليرادات النفطية ضمن امليزانية العامة
للسنة املالية السابقة  3103/3100حبوالي  260.0مليون دينار بنسبة . % 2.5
أما بالنسبة للتقديرات املعتمدة لإليرادات غري النفطية ضمن امليزانيـة العامـة للسـنة املاليـة
 3102/3103فقد بلغـس حنـو  0062.3مليـون دينـار بنسـبة  %1.26مـن يلـة اإليـرادات املقـدرة
للميزانية العامـة للسـنة املاليـة املـذكورة  .واسـتأثرت اإليـرادات العامـة املقـدر حتصـيلها نظـري
اخلــدمات احلكوميــة بالنصــيب األوفــر  % 41.6مــن يلــة تقــديرات اإليــرادات غــري النفطيــة
للميزانية العامة للسنة املالية  3102/3103يلي ذلك اإليـرادات املقـدر حتصـيلها نظـري كـل مـن
الضرائب والرسـوم علـى التجـارة واملعـامالت الدوليـة  % 05ثـ اإليـرادات والرسـوم املتنوعـة %00.5
واإليرادات على صايف الدخل واالر باح  ، % 5.6يلي ذلـك اإليـرادات الرألاليـة  % 2.2ثـ الضـرائب
والرسوم على املمتلكات  % 0.4و الضرائب والرسوم على السلع واخلـدمات  % 1.3وذلـك مـن يلـة
تقديرات اإليرادات غري النفطية ضمن امليزانية العامة للسنة املالية . 3102/3103
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وعلى صعيد املصروفات العامة  ،فقد بلغس اعتمادات املصروفات ضـمن امليزانيـة العامـة
للسنة املالية  3102/3103حنو  30321.1مليون دينار  ،ومبا ميثل زيادة قيمتهـا حنـو 0114.1
مليونا ونسبتها  % 1.2عن اعتمادات املصروفات ضمن امليزانية العامة للسنة املالية . 3103/3100
حيث بلغس اعتمادات مصروفات الباب األول ( املرتبـات واألجـور ) ضـمن املوازنـة العامـة للسـنة
املاليــة  3102/3103حنــو  4026.1مليــون دينــار مقابــل حنــو  2231.1مليونــا للســنة املاليــة
 ، 3103/3100أ بزيادة بنسبة  %06.3وبلغس اعتمـادات مصـروفات البـاب الثـاني (املسـتلزمات
الســلعية واخلــدمات ) حنــو  2061.1مليــون دينــار مقابــل حنــو  2124.1مليونــا للســنة املاليـة
 3103/3100ومبا ميثل زيادة بنسبة . % 25.2
كمـا بلغـس اعتمـادات مصـروفات البـاب الثالـث (وسـائل النقـل واملعـدات والتجهيـزات)
بامليزانية العامة للسنة املالية  3102/3103مبلغ  255.1مليون دينار  ،زيادة بنسبة  % 32.1عن
االعتمادات املقابلة من السـنة املاليـة  . 3103/3100وبلغـس اعتمـادات مصـروفات البـاب الرابـع
(املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة) مبلـغ  3063.1مليـون دينـار  ،أ بـنقص
بنسبة  % 00.0عن االعتمادات املقابلة من السنة املالية . 3103/3100
وأخــريا بلغــس اعتمــادات مصــروفات البــاب اخلــامس (املصــروفات املختلفــة واملــدفوعات
التحويلية) للموازنة العامة للسنة املالية  3102/3103حنو  1316.1مليون دينار  ،ومبـا ميثـل
زيادة بنسبة  % 0.0عن االعتمادات املقابلة من السنة املالية . 3103/3100
وفيمــا يتعلــق بــالتوزيع النســيب العتمــادات مصــروفات أبــواب امليزانيــة للســنة املاليــة
 3102/3103فقــد اســتحوذت اعتمــادات مصــروفات البــاب اخلــامس (املصــروفات املختلفــة
واملدفوعات التحويليـة) علـى حنـو  % 22.5مـن إيـالي اعتمـادات املصـروفات ضـمن امليزانيـة
العامة للسنة املالية املذكورة  ،تليها اعتمادات مصروفات الباب األول (املرتبـات واألجـور) بنحـو
 ، % 32.3ث اعتمادات مصروفات الباب الثاني (املستلزمات السلعية واخلـدمات) بنحـو  %01.6ثـ
اعتمادات مصروفات الباب الرابع ( املشـاريع اإلنشـائية واالسـتمالكات العامـة ) بنحـو ، %01.3
وأخريا اعتمادات مصروفات الباب الثالث ( وسائل النقل واملعدات والتجهيزات) بنحو . % 3.2
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جدول رقم ( ) 1
تطور اإليرادات واملصروفات والعجز /الفائض
خالل الفرتة من 0213/0210 – 0212/0222

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

0212/0222
ح.خ

0211/0212
ح.خ

اإليــــــــــرادات :

( باملليون دينار)

الســـــــــــنة الماليـــــــــــــة
0210/0211

0213/0210
م

م

ح.خ

 – 0إيــــــرادات نفطيــــــــــــــــــة

1611412

1224714

1032711

0116216

1076110

 – 3الضر ائب على صايف الدخل واألرباح

2413

1711

1011

1613

1114

 – 2الضرائـــب والرســــــــوم على املمتلكات

210

1111

1111

1411

1712

 – 2الضرائب والرسوم على السلع واخلدمات

112

011

011

011

010

 – 4الضرائب والرسوم على التجارة واملعامالت الدولية

12211

01114

02014

00012

12111

 – 6إيـــــرادات اخلدمـــــــــــــــــــــــات

16613

16616

66014

17617

61011

 – 5اإليـــــرادات والرســــــــــوم املتنوعــة

03114

66216

02613

74614

13613

 – 1اإليـــــرادات الرأمساليــــــــــــــــــــة

012

713

112

1713

4212

1761712

0112012

1344113

3203610

1323013

مجلة اإليرادات
املصروفـــــــــــــات :
 – 0املرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

312411

340310

440112

412313

114612

 – 3املستلزمات السلعية واخلدمــــــات

017111

072112

323112

076211

416212

 – 2وسائل النقل واملعدات والتجهيزات

00616

11012

31112

14612

47712

 – 2املشــاريع االنشــائية والصــيانة واالســتمالكات

121113

161111

043217

161012

016012

العامة
417611

116412

211613

134111

201612

 – 4املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويليــة
مجلة املصروفات

1101217

1600112

1243112

1722714

0104212

 -املخصص الحتياطي األجيال القادمة  % 01من االيرادات

176111

011210

134411

320316

132310

 -العجز  /الفائض

466114

313211

-733410

1202110

172212

المصدر  :زارة المالية

ح.خ  :حساب ختامق

م  :ميزانية ممتمدة
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رابعا  :االختالالت اهليكلية للميزانية العامة وكيفية معاجلتها :
يتضح من العرض السابق لتطورات املالية العامة سـواء باسـتخدام أرقـام احلسـاب اخلتـامي أو
اعتمادات امليزانية  ،أن ميزانية الدولة مازالـس تعـاني مـن عـدد مـن املشـاكل اهليكليـة الـيت
تتطلب بذل اجلهود اإلصـالحية لتحسـني أوضـاع امليزانيـة وزيـادة فاعليتهـا كـأداة للسياسـة
املالية وتعزيز دورها يف حتقيق االستقرار االقتصاد  ،وكذلك لضمان سـالمة اسـتخدامها يف
حتقيق االحتياجات احلالية واملستقبلية للمجتمع الكوييت .
 - 0فمن ناحية  ،تستمر اإليرادات النفطية يف املساهمة باجلزء األكـرب مـن اإليـرادات العامـة
للدولة حيث تتعدى نسبة مساهمتها أكثر من  % 11من تلـك اإليـرادات  ،ويعـود ذلـك إىل
حتسن أوضاع أسواق النفط العاملية واالرتفاع القياسي يف أسعار الـنفط فيهـا  ،وكـذلك إىل
ضعف قاعدة اإليرادات غري النفطية وعـدم تنوعهـا  ،ونـود التأكيـد هنـا علـى أن اسـتمرار
االعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإليرادات العامة يساه بزيادة درجة تذبـذب تلـك
اإليرادات وعدم استقرارها نظرا الرتبااها بتطورات األسعار العاملية للنفط واليت تعترب متغريا
خارجيا خارج عن نطاق السيطرة من قبل دولة الكويس .
ومثل هذا األمر ميثل مكمن للخطر حال اخنفاض إنتاج الكويس من النفط أو اخنفـاض
أسعار تصدير هذا اإلنتاج  .وتزداد اخلطورة إذا ما أخذنا يف االعتبار أن اإلنفاق العـام يتزايـد
عاما بع د عام والبد من ضمان تـوافر التمويـل املسـتمر الـالزم لـه  ،وهـو األمـر الـذ يعطـي
لالحتياايات اليت متلكها الدولة والستثمارها يف أصـول وموجـودات مـدرة لعائـد أهميـة
كبرية لضمان توافر التمويل الالزم للنمو املتزايد يف اإلنفاق العام .
ويوضح اجلدول رق ( )3أن بيانات احلساب اخلتامي للسنوات املالية 3103/3100 – 3111/3115
تبني أن معدل مساهمة اإليــرادات النفطية يف اإليــــرادات العامــــة قـــد وصــــل يف متوســـط
الفاة حوالي % 10.6
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جدول رقم ()0
اإليرادات النفطية وإمجالي اإليرادات العامة
خالل الفرتة 0214/0213 – 0221/0227

السنة املالية

إىل أقرب مليون دينار

إمجالي اإليرادات

اإليرادات النفطية

نسبة اإليرادات النفطية

 0221/0227خ

1220016

1771211

% 2310

 0222/0221خ

0122111

1271217

% 2311

 0212/0222خ

1761712

1611412

% 2311

 0211/0212خ

0112012

1224714

% 2011

 0210/0211خ

3203611

0116216

% 2411

 0213/0210م

1323014

1076110

% 2116

 0214/0213م.م

1122112

1611311

% 2313

المصدر  :زارة المالية  :خ – حساب ختامق  ،م  -ميزانية ممتمدة  ،م م – م،ر ش ميزانية

ومن هنا فإنه مـن الضـرور العمـل علـى تنويـع قاعـدة اإليـرادات العامـة وتقليـل درجـة
االع تماد على اإليرادات النفطية من أجل حتقيق درجة أفضل من االسـتقرار يف أوضـاع املاليـة
العامة وألجـل ذلـك فـإن احلكومـة تبـذل اجلهـود يف سـبيل إصـالح النظـام الضـرييب وزيـادة
اإليرادات الضريبية .
باإلضافة إىل ذلك  ،ترى وزارة املالية أن هناك ضرورة لتعديل أحكام القانون رق ( )51لعام
 0114يف شأن الرسوم والتكاليف املالية مقابل االنتفـاع بـاملرافق واخلـدمات العامـة  ،حيـث أن
إعادة النظر يف هذا القانون سيمكن احلكومة من وضـع نظـام سـعر كـفء للرسـوم علـى
السلع واخلدمات العامة مما سيساه بتعزيز جانب اإليرادات غري النفطيـة وكـذلك يف احلـد
من جوانب اهلدر واإلسراف يف استهالك تلك اخلدمات وتقليل األعباء املالية لنفقات احلكومـة
على الدع .
 - 3ومن جانب آخر يالحـظ أن مصـروفات احلكومـة تاكـز يف الغالـب علـى جوانـب اإلنفـاق
اجلــار (املتمثــل يف البــابني األول والثــاني ) والــيت يبلــغ نصــيبها حــوالي  %21.2مــن إيــالي
مصروفات الوزارات واإلدارات احلكومية باحلساب اخلتامي  ، 3103/3100وبإضـافة مرتبـات
اهليئــات امللحقــة واملؤسســات املســتقلة علــى البــاب األول وكــذلك اإلنفــاق علــى مرتبــات
العسكريني فإن تلك النسبة ترتفع بشكل كـبري ممـا يضـع الكويـس يف أعلـى قائمـة
الدول من حيث نسبة اإلنفاق على األجور واملرتبات إىل إيالي اإلنفاق احلكومي .
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 - 2ويف املقابــل فــإن اإلنفــاق الرألــالي احلكــومي ( املتمثــل يف البــابني الثالــث والرابــع ) بقــى
متواضعا حيث مل تتجاوز نسبته  % 01.6إىل إيالي مصروفات السنة املالية . 3103 /3100
ومن أجل إبراز الدور التنمو للميزانية فإنه من الضرور العمل علـى ترشـيد اإلنفـاق
العام وزيادة نسبة اإلنفاق الرألالي  ،يف الوقس الذ يت العمل فيه على زيادة وحتسـني
إنتاجية ذلك اإلنفاق من خـالل الاكيـز علـى املشـاريع التنمويـة الـيت تتمتـع

ـدوى

اقتصادية واجتماعية مرتفعة  ،وكـذلك العمـل علـى تنفيـذ املشـروعات املدرجـة يف
امليزانيــة بشــكل فعــال ورفــع كفاءتهــا  ،باإلضــافة إىل العمــل علــى حتســني معــدالت
استغالل اخلدمات واملرافق العامة .
ويف جمال احلد من اإلنفاق العـام  ،فإنـه مـن الضـرور أن تسـتمر اجلهـود احلكوميـة
اهلادفة إىل ختفيض معدل النمـو يف مصـروفات البـاب األول وذلـك مـن خـالل تعزيـز دور
القطاع اخلاص يف االقتصاد عن اريق إشـراكه يف تطـوير املشـاريع التنمويـة للقطـاع
العام وزيادة الفرص االستثمارية املتاحة له حتى يتمكن من استيعاب أعداد أكرب من
األيد العاملة الوانية مما خيفف من األعباء على القطاع احلكومي .
يف الوقس نفسه العمل على تشجيع العمالة الوانية على البحث عن فرص وظيفية يف
القطاع اخلاص  ،واسـتمرار اجلهـود اهلادفـة إلصـالح النظـام التعليمـي لضـمان حتقيـق
االتساق بني خمرجات العملية التعليمية واحتياجات القطاع اخلاص من العمالة  .وهذا
يؤكد علـى أهميـة االسـتمرار يف تفعيـل القـانون رقـ ( )01لسـنة  3111بشـأن دعـ
العمالة الوانية وتشجيعها للعمل باجلهات غري احلكومية .
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الفصل اخلامس  -مشروع ميزانية
السـنة املاليــــة 0214 / 0213
واألسـس الـيت بــين عليـــها
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الفصـــل اخلامـــــس
مشروع ميزانية السنة املالية 0214 / 0213
( أهدافه – األسس اليت بين عليها )
تنص املادة ( ) 13من املرسوم بالقـانون رقـ ( )31لسـنة  1271بقواعـد إعـداد امليزانيـات
العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي على  " :يعد وزيـر املاليـة مشـروع امليزانيـة ،
كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما لألسس اليت بين عليها املشروع وحتليال ملا يهدف إليه " .
وقـد بذل قطاع شئون امليزانية العامة بـوزارة املاليـة جهـودا حثيثــة إلعـداد التقـديرات
النهائية لإليرادات واملصروفات مبشروع ميزانيـة الــوزارات واإلدارات احلكوميــة ومشاريـــع
ميزانيــات اهليئــات امللحقة واملؤسسـات املستقلـة للســـنة املاليــة  0214/0213علـى أسـس
علمية سليمة  ،بهدف التوصل إىل تقديرات دقيقة الحتياجات هذ اجلهات  ،وذلك عمال على
حتقيق األهداف والربامج االقتصادية واالجتماعيـة والسياسـية الـيت تسـعى احلكومـة إىل
حتقيقها  ،ناهيك عن األهداف الواردة خبطة التنمية السنوية الرابعة . 0214/0213

أوال  :املالمح الرئيسية ملشروع ميزانية السنة املالية : 9005/9005
 - 0عمال مببدأ الواقعية والتحو الحتماالت اخنفاض أسعار النفط اخلام باألسواق العاملية مت
إعداد تقديرات اإليرادات النفطية على أساس  72دوالر للربميل ابقا لتقديرات كل من
وزارة النفط ومؤسسة الباول الكويتية بالتنسيق مع وزارة املالية وموافقة اللجنة العليا
للميزانية  ،كما مت تقدير حج اإلنتاج على أساس  0.7مليون برميل  /اليوم .
 – 3سيت سداد الدفعة الرابعة من القسط الثاني من العجز االكتوار والبالغ  1470مليون دينار
( املقرر سداد على مخس دفعات سنوية متساوية بدءا من السنة املالية  0211/0212بواقع
122414مليون دينار)،وقد مت إدراج املبلغ املخصص للدفعة الرابعة مبشروع ميزانية السنة
املالية . 0214/0213
 - 2سيت سداد القسط الثالث من األعباء املالية املاتبة على ( مشروع رفع السقف لألعلى للمرتب
اخلاضع للتأمني األساسي من  1012د.ك إىل  1122د.ك ) إىل املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية والبالغة  131317مليون دينار مقابل تكلفة املدة السابقة على تعديل النظام
وذلك بتقسيطها على ( )12أقسا سنوية بدءا من ميزانية السنة املالية  0210/0211وبواقع
 131137مليون د.ك سنويا  ،وقد مت إدراج املبلغ املخصص للقسط الثالث مبشروع ميزانية
السنة املالية . 0214/0213
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 –2سيت سداد القسط الثالث من األعباء املالية املاتبة على ( مشروع تكلفة إعادة موازنة
النظام يف التأمني التكميلي والبالغة  162711مليون دينار ) إىل املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية مقابل تكلفة املدة السابقة على إعادة موازنة النظام وذلك بتقسيطها على
( )12أقسا

سنوية متساوية بدءا من ميزانية السنة املالية  0210/0211وبواقع 162171

مليون دينار  ،وقد مت إدراج املبلغ املخصص للقسط الثالث مبشروع ميزانية السنة املالية
. 0214/0213
 -1وفقا لقرار معالي نائب رئيس جملس الوزراء ووزير املالية رق (  ) 0لسنة  0210ومت تشكيل
عدد (  ) 6فرق عمل ملراجعة ومطابقة مشاريع اخلطة السنوية الرابعة  0214/0213املعدة
من قبل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية مع املشاريع املدرجة مبيزانيات
الوزارات واإلدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة للسنة املالية
. 0214/0213
 – 6نأمل أن حتقق مشاريع اخلطة السنوية  0214/0213زيـادة معـدالت النمـو االقتصـاد ،
ومعاجلة االختالالت اهليكلية يف االقتصاد الكوييت وبصفة خاصة العمل على زيادة
مساهمة اإليرادات غري النف طية يف اإليرادات العامة  ،وزيادة اإلنفاق االستثمار واحلد من
اإلنفاق اجلار  ،والعمل على زيادة دور القطاع اخلاص واحلد من هيمنة القطاع العام على
النشــا االقتصــاد  ،ومعاجلــة اخللــل يف ســوق العمــل وذلــك بزيــادة نســبة العــاملني
الكويتيني يف القطاع اخلاص .

85

ثانيا  :التقديرات اإلمجالية مل شروع ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية
: 0214/0213
 تقديرات اإليــــرادات :
 بلغس تقديرات اإليرادات مبشروع ميزانية السنة املالية  0214/0213مبلغ  11221.2مليـوندينار  ،منها  16113.1مليون دينار إيرادات نفطية بنسبة  1010.1 ، % 23.3مليون دينار إيرادات
غري نفطية بنسبة  % 617من يلة اإليرادات .

 املقتطع من اإليرادات العامة الحتياطي األجيال القادمة :
 مت استقطاع مبلغ  410412مليون دينار تقريبا بنسبة  % 01من تقديرات اإليـرادات مبشـروعميزانية السنة املالية  ، 0214/0213تضاف إىل احتيااي األجيـال القادمـة ابقـا ألحكـام
املرسوم بالقانون رق  126لسنة  1276يف شأن احتيااي األجيال القادمة  ،موزعة كما يلي :
أ –  %12من اإليرادات

112216

ب –  %11من اإليرادات  -نسبة إضافية 071414
 %01يلة املقتطع من اإليرادات

410412

 تقدي رات املصروفات :
 وبلغـس تقديرات املصروفــــات مبشــروع ميزانيــة السنة املالية  0214/0213مبلغ 0122016مليون دينار منها  1124.2مليون دينار للبـاب األول – املرتبـات بنسـبة  % 04.7مـن إيـالي
تقديرات املصروفات  3173.7 ،مليون دينار للباب الثاني – املستلزمات السـلعية واخلـدمات
بنسبة  311.3 ، % 11.4مليون دينار للباب الثالث – وسائل النقل واملعدات والتجهيزات بنسبة
 0001.7 ، % 117مليون دينار للباب الرابع – املشاريع اإلنشـائية والصـيانة واالسـتمالكات
العامــة بنســبة  2361.7 ، % 1216مليــون دينــار للبــاب اخلــامس – املصــروفات املختلفــة
واملدفوعات التحويلية بنسبة . % 44.6

 العجز يف امليزانية :
 وبلغ العجز يف مشروع ميزانية السـنة املاليـة  0214/0213بعـد اسـتقطاع نسـبة  % 01مـناإليـرادات الحتيااـي األجيـال القادمـة (  ) - 7432.6مليــون دينـار بنسـبة (  ) - % 4111مـن
اإليرادات  ،يغطى من املال اال حتيااي العام للدولة .
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ثالثا  :األسس اليت بنيت عليها تقديرات مشروع ميزانية السنة املالية : 0214/0213
( )1تقديرات اإليـــرادات :
قدرت اإليرادات مببلغ  06023.2مليون دينـار مبشـروع ميزانيـة السـنة املاليـة 9005/9005
بزيــادة قــدرها  50.5.3مليــون دينــار عــن تقــديرات الســنة املاليــة  9005/9009البالغــة
05259.5بنسبة . % 92.2

أ – تقديرات اإليــرادات النفطيـة :
يوضح اجلدول التالي تقديرات اإليرادات النفطية  ،وقد قـدرت اإليـرادات النفطيـة علـى
أساس سعر  .0دوالر للربميل وذلك بالتنسيق مـع وزارة الـنفط  ،وذلـك عمـال مببـدأ الواقعيـة
الحتماالت اخنفاض أسعار النفط اخلام باألسواق العاملية  ،مع األخذ باالعتبار أن أ

والتحو

زيادة فعلية يف أسعار النفط عن  .0دوالر للربميل سـتنعكس إجيابيـا علـى سـد العجـز يف
امليزانية .
جدول رقم (  ) 1تقديــرات اإليـــرادات النفطية
حساب ختامي
9009/9000
963.2..

ميزانية معتمدة
9005/9009
09..6.9

( باملليون دينار )

مشروع ميزانية
9005/9005
0.665.0

وقد مت تقدير اإليرادات النفطية ابقا لألسس التالية :
حجم اإلنتاج
السعر التقديري للربميــل
سعـر الصــرف املستخدم
عدد أيام السنة املالية 9005/9005
القيمة املقـــــدرة إليرادات النفـــــط
القيمة املقدرة إليرادات الغاز
مجلــــة إيــــرادات النفـــــط والغــــاز
خيصم  :تكاليــــف اإلنتــاج اخلاصة بهما
تقديرات اإليرادات النفطية 9005/9005

 9..مليون برميل  /يوم
 .0.0دوالر للربميل
 9.3.0فلس للدوالر
 5.3.0يـــــــــوم
 062.0.2مليون دينـار
 022.6مليون دينار
 020.0..مليون دينار
(  ) 996...مليون دينار
 0.665.0مليون دينار

وابقا لـذلك فقـد بلغـس تقـديرات اإليـرادات النفطيـة مبشـروع ميزانيـة السـنة املاليـة
 9005/9005مبلغ  0.665.0مليون دينار بزيادة قدرها  5003.0مليون دينار عن تقـديرات
السنة املالية  9005/9009بنسبة . % 59.9
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ب – تقديرات اإليــــــرادات غري النفطية :
يوضح اجلدول التالي تقديرات اإليرادات غري النفطية  ،وقد قدرت تلك اإليـرادات مبشـروع
ميزانية السنة املالية  9005/9005مببلغ  0909.6مليون دينار بزيـادة قـدرها  56..مليـون
دينار عن تقديرات السنة املالية  9005/9009بنسبة  ، % 5.9وقد مت التقدير يف ضوء مؤشرات
اإليرادات الفعلية خالل الفاة املنقضية من السنة املاليـة  ، 9005/9009ومتوسـط احملصـل
الفعلي خالل السنوات املالية الثالث السـابقة مـع األخـذ يف االعتبـار اإليـرادات الناجتـة عـن
حتسني مستوى اخلدمات القائمة والتوسع فيها وتقدي خدمات جديدة .

جدول رقم (  ) 9تقديرات اإليرادات غري النفطية
حساب ختامي
9009/9000

ميزانية معتمدة
9005/9009

0....3

00.5.9

( باملليون دينار )
مشروع ميزانية
9005/9005
0909.6

ونود التنويه إىل أنه يف ظـل االسـتمرار يف تطبيـق القـانون رقـ  .2لسـنة  0223يف شـأن
الرسوم والتكاليف املالية مقابل االنتفاع باخلدمات واملرافق العامة  ،والذ يقضي بعدم زيادة
الرسوم والتكاليف املالية عن أسعارها يف  ، 0225/09/50فإن السياسات اليت يطرحها البيـان
امل الي من خالل مشروع ميزانية السنة املالية  9005/9005لتنميـة اإليـرادات غـري النفطيـة
تنحصر فيما يلي :
* االستمرار يف حث اجلهات احلكومية على زيادة وتنويـع خـدماتها والعمـل علـى حتسـينها
وضرورة رفع كفاءة حتصيل اإليرادات املستحقة للدولة .
* إدراج الزيادة الطبيعية يف اإليرادات غري النفطية نتيجة الزيـادة يف معـدالت منـو السـكان
وإنشاء منااق سكنية جديدة وبالتالي زيادة الطلب على اخلدمات اليت تقدمها الدولة .
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( : )0تقديـــرات املصروفـــــات :
تقوم السياسة املالية اليت يرلها بيان وزير املالية من خالل مشروع ميزانية السنة املالية
 9005/9005يف شأن املصروفات على املباد واحملددات اآلتية :
* إدراج املصروفات احلتمية والضرورية الالزمة لتسيري أعمال اجلهات احلكومية  ،مع زيادة
اإلنفاق االستثمار بهدف دفع عجلة النشا االقتصاد بالبالد  ،واحلد من اخللل اهليكلي
بني اإلنفاق اجلار واإلنفاق االستثمار .
* االستمرار يف العمل على احلد من تنامي املصـروفات مـع االلتـزام بالسياسـات االقتصـادية
واالجتماعية للدولة واليت ترمي إىل رفع مستوى معيشة املواان واالرتقاء مبستوى اخلدمات
بصفة عامة .
* االستمرار يف إدراج وتنفيذ املشاريع اإلنتاجية احليوية ذات اجل دوى االقتصادية يف جماالت
التعلي والصحة واإلسكان والكهرباء واملاء ملواجهـة معـدالت النمـو السـكاني لتحقيـق
الغايات املستهدفة باخلطة اإلمنائية للدولة ( . ) 9005/9005 – 9000/9000
* تلبية احتياجات وزارات الكهرباء واملاء  ،والصحة  ،والابية من البابني الثاني والثالث  ،وذلك
عمال على حتسني مستوى خدمات الكهرباء واملاء و اخلدمات الصحية اليت تقدم للمـواانني
واالرتقاء مبستوى التعلي يف دولة الكويس .
* االستمرار يف تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق واملواصالت واالتصـاالت لتحسـني منـاخ
االستثمار وحتقيق الرغبة األمريية السامي ة يف حتويل الكويس إىل مركز مالي وجتـار
جاذب لالستثمارات احمللية واألجنبية عمال على خلق فرص عمل جديدة أمام قوة العمـل
الوانية اليت تدخل سوق العمل سنويا .
ويف ضوء ما تقدم  ...قام قطاع شئون امليزانية العامة بوزارة املالية بدراسة وإعداد التقديرات
النهائية جلميع أبواب املصروفات للسنة املالية  0214/0213مبا فيها البابني األول – املرتبات ،
والرابع – املشاريع اإلنشائية والصيانة وذلك استمرارا لتفعيل مبدأ " توحيد وظائف امليزانية
يف وزارة املاليــة والــذ بــدأ اعتبــارا مــن ميزانيــة الســنة املاليــة  0222/0221وذلــك وفقــا
لالحتيا جات الفعلية للوزارات واإلدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة
اليت متول من ميزانية الدولة  ،ويف ضوء البيانات واملؤشرات والقواعد والقوانني املعمول بهـا ،
فقد جاءت التقديرات على النحو التالي :

89

الباب األول – املرتبــــــــــــات :
يوضح اجل دول التالي تقديرات الباب األول – املرتبات للسنة املالية  0214/0213حيث بلغـس
 112412مليون دينار بزيادة مقدارها  41مليون دينار عن اعتمادات السنة املالية 0213/0210
بنسبة . % 212
جدول رقم (  ) 5تقديرات الباب األول
حساب ختامي
9009/9000

ميزانية معتمدة
9005/9009

5005.5

305..0

( باملليون دينار )
مشروع ميزانية
9005/9005
112412

الزيادة املشار إليها هي حمصلة الزيادة والتخفيض على اعتمادات هذا البـاب للسـنة املاليـة
 0214/0213وذلك وفقا للبيان التالي :
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إمجالي تقديرات الباب األول – املرتبات للسنة املالية 9005/9005
م

أوال  :الزيــــــادات :
زيادة حتمية ( مقرتح حتمي ) :
أ

( باملليون دينار)

تقديرات املرتبات

البيــــــــــان

11.127

زيــادة ال منــاص منهــا  ،وتتمثــل يف تكلفــة العــالوات الدوريــة والرتقيــات باألقدميــة  ،وجــزء مــن
تكلفـــة العـــالوات الدوريـــة  ،الرتقيـــات باألقدميـــة يف  0213/1/1 ، 0210/7/1وجـــزء مـــن
تكلفــة الرتقيــة باالختيــار املنتظــر تنفيــذها يف الربــع األخــري مــن الســنة املاليــة ، 0213/0210
والوظــائف املنشــأة مرســوم  ،والوظــائف املن قولــة مــن فئــة ك إىل فئــة ك  ،والزيــادة يف عــدد
األوالد للموظفني الكويتيني والعالج الطيب والتعليم والتأمني الصحي .

ب

037.0

زيادة جديدة ( مقرتح جديد ) :
تكلفة تعيني الكويتيني خرجيي اجلامعات  ،غري محلة املؤهالت العلميـة  ،الوظـائف النـادرة مـن غـري
الكويتيني  ،الوظائف العسكرية ( شرطة  /حـرس وطـين )  ،الوظـائف املنشـأة للرتقيـة باالختيـار وفقـا
ألسس موضوعية  ،ووفقا لنظام وظيفي خاص  ،تكلفة رفع املستوى الـوظيفي للمـوظفني الكـويتيني يف
بعض الوزارات خاصة وزارتي الصحة ،والكهرباء واملاء .

مجلة الزيادات

021.327

ثانيا  :التخفيضات :

الفرق بالنقص بني تكلفة الوظائف اليت أنشئت لنقل املوظفني الذين عينوا خصما على االعتماد
التكميلي (  227.8.7مليون دينار ) واملبلغ املدرج يف االعتماد التكميلي 1122/1121
(  2.5مليون دينار ) .
وختفيض تكلفة الوظائف الشاغرة واحملظور شغلها وفقا لقرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )2لسنة
 ، 2051والوظائف اليت مت إلغاؤها  ،وختفيض االحتياطي املدرج يف االعتماد التكميلي  ،واملتوقع عدم
صرفه من اعتمادات . 1122/1121
وذلك متشيا مع األسس والضوابط اليت اتبعتها وزارة املالية يف إعداد تقديرات الباب األول – املرتبات .

ثالثا  :صايف الزيادة ( أوال – ثانيا )

- 047.472

47.1

رابعا  :اعتمادات السنة املالية 9005/9009

114612

خامسا  :تقديرات الباب األول – املرتبات  ( 9005/9005ثالثا  +رابعا )

1123.1
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الباب الثاني – املستلزمات السلعية واخلدمات :
مت تقدير الباب الثاني على أساس االحتياجات الفعلية ومتوسط الصرف الفعلي خالل السنوات
املاليـة الثـالث السابقـة  ،ووفقا لذلك فقد بلغس تقديرات الباب الثانـي مبشروع ميزانية السنة
املالية  0214/0213مبلـغ  3173.7مليـون دينـار بـنقص قـدر (  ) 021107مليـون دينـار عـن
اعتمادات السنة املالية  0213/0210وبنسبة (  ) % 7.21كما هو موضح باجلدول التالي :
جدول رقم ( ) 4
تقديرات الباب الثاني

( باملليون دينار )

حساب ختامي
9009/9000

ميزانية معتمدة
9005/9009

مشروع ميزانية
9005/9005

9..0.0

50.2.0

56.5..

ومن أهم أسباب النقص يف تقديرات الباب الثاني .:
تركز النقص يف اجلهات التالية :
 – 1وزارة الكهرباء واملاء  :النقص (  ) 37111مليون دينار
 نقص يف تقديرات وقود تشغيل احملطات لعدم وجود عجز مرحل من سنوات سابقة . اخنفاض تقدير نوع مواد وخامات حيث مت تغطية االحتياجات يف السنة السابقة . - 0وزارة الابية  :النقص (  ) 1311مليون دينار
 نقص يف نوع كتب وفقا للحاجة الفعلية  ،ونوع خدمات أخرى بناء على العقود الفعليةللنظافة واحلماية .
 - 3احلرس الواين  :النقص (  ) 2.1مليون دينار
 نقص يف تقديرات بند مواد وخامات  ،وبند قطع غيار وعدد وأدوات صغرية - 4وزارة التعلي العالي  :النقص (  ) 313دينار
نقص يف األحباث والدراسات وفقا للحاجة الفعلية .
 -1جملس الوزراء  :النقص (  ) 017مليون دينار
 وفقا للعقود الفعلية والصرف الفعلـي باإلضـافة إىل حمصـلة الـنقص يف برنـامج املكاتـبواللجان .
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ويقابل هذا النقص زيادة يف بعض الوزارات واإلدارات احلكومية األخرى وفقا ملا يلي :
 زيادة يف كلٍ من وزارة الصحة  62.3مليون دينار  ،الداخلية  0011مليون دينار  ،والديوان
األمــري  111مليــون دينــار  ،وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية  111مليــون دينــار وزارة
املواصــالت  012مليــون دينــار  ،وزارة األشــغال العامــة  017مليــون دينــار  ،وزارة التجــارة
والصناعة  1.7مليون دينار  ،و وزارة الشئون االجتماعية والعمل  114مليون دينار  ،ووزارة
الدفاع  110مليون دينار .
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الباب الثالث  -وسائل النقل واملعدات والتجهيزات :
مت إعداد تقديرات الباب الثالث للسـنة املاليـة  0214/0213علـى أسـاس االحتياجـات الفعليـة
للجهات احلكومية من األصول الثابتة  ،وقد بلغس التقديرات  311.3مليون دينار بـنقص قـدر
(  ) 101.7مليون دينار وبنسبة (  ) % 06131عن اعتمادات السـنة املاليـة  ، 0213/0210كمـا هـو
موضح باجلدول التالي :
جدول رقم (  ) 1تقديرات الباب الثالث
حساب ختامي
9009/9000

ميزانية معتمدة
9005/9009

05..0

5...0

( باملليون دينار )
مشروع ميزانية
9005/9005
530.5

أسباب النقص يف تقديرات الباب الثالث :
تركز النقص يف اجلهات التالية :
 – 1الديوان األمري  :النقص (  ) 4611مليون دينار
 جاء النقص بسبب االنتهاء من سداد املطالبات اخلاصة بشراء وتأثيـث الطـائرات احلكوميـةومطالبات وزارة الدفاع اخلاصة بالطائرات العمودية التابعة للديوان األمري يف السنة املالية
السابقة .
 االنتهاء من شراء عدد (  ) 17سيارة للمستشارين وتغطية تكاليف شـراء عـدد (  ) 16سـيارةمصفحة يف السنة املالية السابقة .
 – 0وزارة الكهرباء واملاء  :النقص (  ) 4311مليون دينار
 النقص بسبب اخنفاض الب الوزارة فيما يتعلق مبشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة لنوعأجهزة االتصال وكشف الطاقة االشعاعية  ،ونوع حمركات وتوربينات بسبب االنتهـاء مـن
تنفيذ  % 22من مشروع توريد وتركيب مولدات ديزل .
 – 3وزارة الداخلية  :النقص (  ) 4212مليون دينار
عدم تنفيذ مشروع محاية امليا اإلقليمية الكويتية ضمن خطة التنمية  ،وبالتـالي عـدم
إدراج التق ديرات املخصصة لشراء وسائل نقل حبرية ومعدات .
 – 4احلرس الواين  :النقص (  ) 1114مليون دينار
النقص نتيجة سداد الدفعات املستحقة لتوريـد آليـات عسـكرية ( البانـدور ) حسـب عقـد
شركة شتاير النمساوية .
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 – 1وزارة االعالم  :النقص (  ) 312مليون دينار
يرجع السبب إىل نقص املقدر للنوع أجهـزة االتصـال والكشـف والطاقـة االشـعاعية وفقـا
للحاجة الفعلية .
 – 6وزارة األشغال العامة  :النقص (  ) 116مليون دينار
النقص بسبب اخنفاض احتياجات الوزارة من أجهزة احلاسب اآللي وأجهزة لعيـة ومرئيـة
وأجهزة خمتربات .
 ويقابل هذ النقص زيادة يف اجلهات التالية :
وزارة الصحة  117مليون دينار  ،وزارة املواصالت  111مليون دينار  ،وزارة الابية  410مليون
دينار  ،جملس الوزراء  412مليون دينار  ،وزارة املالية – اإلدارة العامـة  013مليـون دينـار  ،وزارة
التجارة والصناعة  111مليون دينار .
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الباب الرابع – املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة :
بلغس تقديرات املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامـة مبشـروع ميزانيـة السـنة
املالية  0214/0213مبلغ  000117مليون دينار بزيادة قدرها  1217مليون دينـار عـن اعتمـادات
السنة املالية  0213/0210بنسبة  ، % 0.7حسب ما هو موضح باجلدول التالي :

جدول رقم ( ) 6
تقديــرات البـــاب الرابـــــع

( باملليون دينار )

حساب ختامي
9009/9000

ميزانية معتمدة
9005/9009

مشروع ميزانية
9005/9005

0.39.0

90.9.0

9990..

ويوضح اجلدول التالي توزيع تقديرات الباب الرابع على أوجه اإلنفاق املختلفة
جدول ( )5توزيع تقديرات الباب الرابع
البيــــــــــــــــــــــــــــان
– املشاريع اإلنشائية اجلديدة
– املشاريع اإلنشائية املعتمدة
 األعمال االنشائية الصغرية والصيانة– االستمالكات العامة
مجلة الباب الرابع

( باملليون دينار )

الســـــنة املاليـــــــــــــــــــــــة 0214/0213
الوزن النسيب
االعتمادات
التكاليـف
لالعتمادات الصرفية
الصرفيــــــــة
الكليـــة
% 011
60.1
61714
% 7217
177217
1130110
% 1612
37112
% 2.6
1016
1127116

000117

% 122

االعتبارات اليت روعيت لدى إعداد تقديرات الباب الرابع للسنة املالية : 0214/0213
 - 1قام قطاع شئون امليزانية العامـة بإعـداد مشـروع ميزانيـة البـاب الرابـع – املشـاريع اإلنشـائية
والصيانة واالستمالكات العامة جلميع الوزارات واإلدارات احلكومية واهليئات امللحقة بعد
إ جراء كافة الدراسات الفنية واملالية على مقاحات هذ اجلهـات  ،حيـث مت اعتمـاد التوزيـع
السنو لإلنفاق االستثمار وفق احتياجات اجلهات احلكوميـة ومعـدالت الصـرف السـنوية
ووفق ما جاء باخلطة السنوية الرابعة  0214/0213كأساس إلعداد تقديرات مشروع ميزانية
السنة املالية . 0214/0213
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 – 0العمل على احلد من اإلنفاق اجلار وزيادة اإلنفاق االستثمار مع األخذ باالعتبار الـدور
الــذ يلعبــه اإلنفــاق االســتثمار وخاصــة اعتمــادات املشــاريع اإلنشــائية والصــيانة
واالستمالكات العامة يف حتريك عجلة النشا االقتصاد .
 – 3إدراج االعتمادات الالزمة للمشروعات اجلديدة واليت متثل أهمية حيوية وتنموية نظرا
ألهمية هذ املشروعات يف تلبية احتياجـات املـواانني مـن خـدمات جديـدة وحتسـني
مستوى اخلدمات القائمة حاليا بسبب التوسع العمراني وإنشاء منااق سكنية جديدة ،
وقد بلغس التكاليف الكلية هلذ املشاريع  61714مليون دينار يف حني بلغس االعتمادات
الصرفية للسنة املالية  0214/0213مبلغ  6011مليون دينار .
 – 4االستمرار يف تنفيذ املشاريع املعتمدة وإدراج االعتمادات الالزمة للسنة املالية 0214/0213
مع الاكيز على املشاريع اخلاصة بتطوير التعلـي والصـحة وخـدمات الكهربـاء واملـاء
واخلد مات االجتماعية واخلدمات األمنية ومشاريع البنية التحتية واملرافق العامة .
وقد بلغس التكاليف الكلية للمشاريع املعتمدة  1130110مليون دينار يف حني بلغـس
االعتمادات الصرفية  177217مليون دينار .
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ومن أهــم أســــباب الزيادة يف تقديـــرات البــــاب الرابــــــــع :
جمموعة  /بند

بيـــــــــــــــان

عدد
املشاريع

1/1

املشاريع اإلنشائية اجلديدة

13

اعتمادات
0213/0210
10311

تقديرات
0214/0213
6011

- 6113

0/1

املشاريع املعتمدة ( اجلاري تنفيذها )

436

141614

177217

01413

% 1211

2/0

األعمال اإلنشائية الصغرية والصيانة

-

41611

37112

- 4216

% - 217

2/3

االستمالكات العامـــــــــــة

-

13113

1016

- 10017

% - 2217

412

016012

000117

1217

% 017

مجلــة البـــــاب الرابـــع

الفرق +

النسبة %
% - 4211

أهـــم أســـباب الزيادة يف البـــاب الرابـــــع :
 – 1توقيع عقود املشاريع اإلنشائية اجلديدة واملعتمدة اليت مل توقع عقودها خالل السنة املالية
. 0213/0210
 – 0انتقال العديد من املشاريع اإلنشائية من مرحلة التصمي ودخوهلا ملرحلة التنفيذ .
 – 3زيادة املخصصات املالية ألعمال الصيانة ملنشآت ومرافق الدولة من بنية حتتية وارق
وحمطات توليد الطاقة .
 – 4خفض االعتمادات املالية مبيزانية السنة املالية  0213/0210يف ضوء توجهات جملس
الوزراء نظرا لتأخر صدور قانون ربط امليزانية وصدورها مبوجب القانون رق (  ) 1لسنة 0210
بتاريخ . 0210/12/12
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الباب اخلامس – املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية :
بلغس تقديرات الباب اخلامس للسنة املالية  0214/0213مبلغ  236111مليون دينار بزيادة
قدرها  7111مليون دينـار عن اعتمـادات السـنة املاليــة  0213/0210أ بنسبة  % 2.10كما
هو موضح باجلدول التالي :
جدول رقم ( )1تقديرات الباب اخلامس

( باملليون دينار )

حساب ختامي
9009/9000

ميزانية معتمدة
9005/9009

مشروع ميزانية
9005/9005

6553.0

296..0

25.0.6

من أهــم أســـباب الزيادة يف البـــاب اخلامـــس :
* سداد الدفعة الرابعـة (  122414مليـون دينـار ) مـن القسـط الثـاني مـن العجـز االكتـوار
(  147012مليون دينار ) بصندوق الباب الثالـث بقـانون التأمينـات االجتماعيـة حسـب قـرار
جملس الوزراء رق (/144أوال) بتاريخ . 0227/2/17
* سداد القسط الثالث (  131137مليون دينار ) من األعباء املالية املاتبة على ( مشروع رفع
السقف لألعلى للمرتب اخلاضع للتأمني األساسي من  1012د.ك إىل  1122د.ك ) إىل املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية والبالغة  131317مليون دينار مقابل تكلفة املدة السابقة
على تعديل النظام وذلك بتقسيطها على ( )12أقسا

سنوية بدءا من ميزانية السنة املالية

 0210/0211وبواقع  131137مليون دينار سنويا .
* سداد القسط الثالث (  162171مليون دينار ) من األعباء املالية املاتبة على مشروع تكلفة
إعادة موازنة النظام يف التأمني التكميلي والبالغة  162711مليون دينار وذلك بتقسيطها
على ( )12أقسا سنوية متساوية بدء من ميزانية السنة املالية  0210/0211وبواقع 162171
مليون دينار سنويا .
وبصفة عامة فقد تركزت الزيادة يف اجلهات التالية :
 – 1وزارة املالية – احلسابات العامة  :الزيادة  33117مليون دينار
 تاكز الزيادة يف بند حتويالت هليئات ومؤسسات عامة للحاجة الفعلية . زيادة يف االعانات اخلارجية تنفيذا للسياسات العامة .99

 – 0ديوان اخلدمة املدنية  :الزيادة  11310مليون دينار
وذلك لتغطية املكافأة اخلاصة للكويتيني العاملني بالقطاع اخلاص مبوجب قرار جملس
الوزراء رق  141 ، 421لسنة . 0210
 – 3وزارة التعلي العالي  :الزيادة  0711مليون دينار
ملواجهة الزيادة يف خمصصات وبدالت البة البعثات وزيادة أعداده  ،وتغطية مكافآت
الطلبة داخل وخارج الكويس .
 – 4وزارة الشئون االجتماعية والعمل  :الزيادة  0616مليون دينار
تغطية تكلفة عدد  02122مستفيد من املساعدات االجتماعية .
 – 1وزارة العدل  :الزيادة  1117مليون دينار
تركزت الزيادة يف بند الشئون القضائية لتغطية تكلفة الزيادة يف العالوة القضائية
والزيادة يف فئات املكافأة التشجيعية للكويتيني الشاغلني للوظائف املرتبطة بالقضاء .
 – 6جملس الوزراء – الزيادة  311مليون دينار
تركزت الزيادة يف نوع أنشطة خمتلفة وفقا للحاجة الفعلية للمحافظات  ،باإلضافة إىل
تكاليف وزارة الدولة لشئون الشباب ضمن برنامج ( شئون الشباب ) .
 – 7اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية الزيادة  311مليون دينار
تعزيز ميزانية االتفاقية املوقعة بني دولة الكويس وبرنامج األم املتحدة اإلمنائي .
 – 1وزارة الصحــــة الزيادة  011مليون دينار
 إدراج االعتمادات الالزمة لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة . تغطية تكاليف إسكان موظفي الوزارة حسب دراسة إدارة إسكان موظفي الدولة بوزارةاملالية .
ويقابل هذه الزيادات نقص يف اجلهات التالية :
وزارة الدفاع (  ) - 12211مليون دينار  ،الديوان األمـري (  ) - 0212مليـون دينـار  ،وزارة الـنفط
(  ) - 1111مليون دينار  ،وزارة الابية (  ) - 111مليون دينار  ،وزارة التجارة والصناعة (  ) - 311مليون
دينار  ،وزارة اخلارجية (  ) - 116مليون دينار  ،احلرس الواين (  ) - 114مليون دينار .
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جدول رقم ( ) 2
تقديرات اإليرادات واملصروفات وااللتزامات والعجز يف ميزانية السنة املالية 0214/0213
" ملي
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

اعتمادات
السنة املالية
0213/0210

مشروع ميزانية
السنة املالية
0214/0213

الفـــــرق

دينار "
النسبة %

أوال  :اإليــــــرادات :
اإليرادات النفطيـــــة
اإليرادات غري النفطية
مجلة اإليــــرادات

1076110

1611311

411412

% 3010

116410

1010.1

41.6

% 410

13230.4

11221.2

4163.1

% 0212

ثانيـــــ ا  :االلتزامـــــــات :
املقتطع الحتياطي األجيال القادمة  -قانون  126لسنة * 1276

أ  % 12 -من اإليرادات الحتياطي األجيال القادمة

132310

112216

41614

% 0212

021212

071414

60411

% 0212

ب –  % 11من اإليرادات الحتياطي األجيال القادمة – مبلغ إضايف

ثالثــــ ا  :املصروفـــــــــات :
 – 1الباب األول – املرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

114612

112412

41

% 212

 – 0الباب الثاني – املستلزمات السلعية واخلدمــــــات

416212

317317

- 021107

% - 7.21

 – 3الباب الثالث – وسائل النقل واملعدات والتجهيزات

47712

31113

- 10117

% - 06131

 – 4الباب الرابع – املشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة

016012

000117

1217

% 017

 –1الباب اخلامس – املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويليـــة

201612

236111

71.1

% 214

مجلــــة املصروفـــــات

0104212

0122011

- 03711

% 111

0470311

0110616

12311

% 310

مجلـــة االلتزامــــــات واملصروفـــــات
رابعــــــا  :العجــــز يف امليزانيـــــــــــــة
قبل االستقطاع الحتياطي األجيال القادمة

- 732716

- 022616

- 4421

% - 6210

بعد االستقطاع الحتياطي األجيال القادمة

- 1272217

- 743216

- 3362

% 3111

* هضمن القانون رقم  102لتسنة  0213بربط ميزانية الو ازرات واإلدارات الحكومية للتسنة المالية  0214/0213اقهطاع مبلغ إضاف بنتسبة
 % 11من اإليرادات الحهياط األجيال القادمة ليصل إجمال المقهطع من اإليرادات العامة إلى . % 01

101

الفصـــــل الســـــادس
اخلامتـــــة

102

الفصل السادس
اخلامتـــــــــة
وختاما لقد حقق االقتصاد الكوييت النتائج التالية وفقا إلحصاءات احلسابات القومية منها :
 – 1بلغس التقديرات األولية للناتج احمللي اإليالي يف نهاية عام  0211باألسعار اجلاريـة
 4442213مليون دينار كوييت  ،أما األسعار املثبتة فقد بلغس  12041.4مليون دينار .
 – 0بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإليالي باألسعار املثبتة حوالي  102111دينار
يف عام  0211مرتفعــا بنسبة  % 411عن املستوى الذ حققه يف عام  0212والذ بلــغ
 121410دينارا .
وذلك حسب التقديرات املعدلة واألولية الصادرة عن اإلدارة املركزية لإلحصاء  ،ويعود
االرتفاع يف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإليالي باألسعار املثبتة نهاية عـام
 0211مقارنة بعام  0212إىل االرتفاع يف صايف عوامل اإلنتاج من اخلارج .
وهناك جمموعة من التحديات اليت تواجههـا السياسـات االقتصـادية للـبالد بوجـه عـام
والسياستني املالية والنقدية بوجه خاص  ،وتت مثل تلك التحديات يف اآلتي :
 – 1العمل على حتقيـق الرغبـة األمرييـة السـامية و التحـول بالكويـس إىل املركـز املـالي
والتجار اإلقليمي املنشود واشااك اجلميع يف حتقيق هذا اهلدف الواين السامي .
 – 0تفعيل دور القطاع اخلاص الكوييت وحفز على القيام باالستثمار اإلنتاجي اخلالق للنمو
املستدام ولفرص العمل أمام أبنائنا يف املستقبل .
 – 3ضرورة العمل على استقطاب رؤوس األموال األجنبيـة للمشـاركة مـع القطـاع اخلـاص
الكوييت يف تنمية اقتصادنا الواين دون قيود .
 – 4ضرورة قيام الدولـة بـدورها يف حفـز وتشـجيع ومشـاركة القطـاع اخلـاص الكـوييت
و أصحاب رؤوس األموال األجنبية على املساهمة الفعالة يف بناء االقتصاد الكوييت .
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 – 1ضرورة تنويع مصادر توليد النـاتج احمللـي اإليـالي وزيـادة مسـاهمة القطاعـات غـري
النفطية فيه باعتبار أن تلك القطاعات هي اليت ستخلق النمو املستدام على أسس قوية .
 – 6من الضرور ضمان استقرار األسعار كأحد الدعائ اليت يقوم عليها االستثمار اإلنتاجي
اآلمن .
 –7العمل على اختاذ إجراءات عملية لتنمية اإليرادات غري النفطية وزيادة نسبة مساهمتها
يف اإليرادات العامة  ،واحلد من الزيادة املطردة يف اإلنفاق اجلار العام .
ويف السنة املالية  " 0214/0213إن شاء اهلل " سوف نعمل على استمرار اإلجنازات ومواجهة
التحديات اليت تواجه االقتصاد الكوييت من خالل العمل الدؤوب على تذليل الصعاب  ،واختاذ
بعض القرارات الصعبة اليت تضمن مواجهة تلك التحديات وتغيري هيكل اقتصادنا  .ولتحقيق
ذلك سوف تتخذ اإلجراءات التالية :
 – 1تنفيذ مشاريع اخلطة السنوية الرابعة  0214/0213واليت أدرجس مبيزانية السنة املالية
 0214/0213وفقا ملا هو خمطط له  ،واليت نأمل أن حتقق زيادة معدالت النمو يف االقتصاد
الكوييت  ،ومعاجلة االختالالت اهليكلية فيه .
 – 0تشجيع القطاع اخلاص الكوييت على اال ستثمار اإلنتاجي من خـالل العمـل علـى إقـرار
مشاريع القوانني اخلاصة بالشركات اإلمنائية اليت ستعود على املواان الكوييت بـاخلري
سواء من حيث الدخل أو من حيث خلق فرص العمل للقادمني اجلدد إىل سوق العمل .
 – 3السعي إىل مراجعة قـانون دعـ العمالـة الوانيـة وتشـجيعها للعمـل يف اجلهـات غـري
احلكومية يف ضوء اخلربة املكتسـبة خـالل السـنوات املاضـية حلفـز القطـاع اخلـاص
الكوييت على زيادة فرص توظيف العمالة الوانية .
 – 4العمل على تذليل العقبات وتبسيط اإلجراءات اإلدارية يف كافة األجهزة احلكوميـة
للحصول على موافقاتها وتراخيصها ملساعدة القطاع اخلاص على القيام بالدور املطلوب .
 – 1الرقابة الفعالة واملستدمية على املال العام  ،ومحاية وتنميـة أمـالك الدولـة العقاريـة
وزيادة مردودها وعوائدها .
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 – 6العمل على التطبيق التدرجيي مليزانية الربامج واألداء علـى عـدد أكـرب مـن الــــوزارات
واهليئات .
 – 7االستمرار يف عمليــة مراجعة وتفعيل قوانــني النظــام الضرييب لزيـــادة اإليــرادات غري
النفطية .

ويف ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح
حفظه اهلل ورعا نأمل أن تتحقق يف عهـد كويـس املسـتقبل  ،كويـس األمـل ،
كويس الرخاء والنماء .
واهلل ولي التوفيق ،،،

مصطفى جاس الشمالي
نائب رئيس جملس الوزراء
ذذذذ ووزير املالية
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