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بيان وزير املالية
عن األوضاع االقتصادية واملالية
ومشروع ميزانية السنة املالية 2017/2016

مقدمة:
تنص املادة (  ) 13من املرسوم بقانون رقم (  ) 31لسنة  1978بقواعد إعداد امليزانيات العامة
والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي على أن:
" يعد وزير املالية مشروع امليزانية ،كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما لألسس اليت بين عليها
املشروع وحتليال ملا يهدف إليه "
واستنادا إىل ذلك يسرني أن أعرض عليكم بيانا يتناول حتليال لألوضاع االقتصادية احمللية
واإلقليمية والعاملية ،متضمنا األوضاع املالية والنقدية للدولة ،وحتليال ملا يهدف إليه مشروع
ميزانية السنة املالية  ،2017/2016مع ما يتضمنه من توضيـح لألسس واملرتكزات اليت
أخـذت يف االعتبار عند إعداد تقديرات مشروع امليزانية.
ويعد بيان وزير املالية وثيقة اقتصادية على درجة كبرية من األهمية نظرا ملا حتويه من
بيانات ومعلومات وتوجهات وسياسات ودراسة وحتليل لألوضاع االقتصادية لدولة الكويت،
وتكمن أهميتها يف عظم استفادة متخذي القرار يف خمتلف اجلهات احلكومية وغري
احلكومية والباحثني املعنيني باملالية العامة لدولة الكويت من هذه الوثيقة ،لذا فقد تضمن
بيان هذا العام دراسة خاصة عن األبعاد االقتصادية لرتشيد الدعم.
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ونأمل يف حتقيق األهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية الواردة مبشروع امليزانية
العامة للدولة للسنة املالية  ، 2017/2016ومن ثم حتقيق األهداف والتوجهات السامية
حلضرة صاحب السمو الشيخ  /صباح األمحد اجلابر الصباح أمري البالد حفظه اهلل ورعاه،
لتحسني ورفع املستوى املعيشي للمواطن الكوييت ،والعمل على تعزيز مستويات رفاهيته يف
ظل نظام اقتصادي حر يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة عملية التنمية والنشاط االقتصادي
على املستوى الكلي ،وأن نعمل مجيعا وبتضافر جهود السلطتني التنفيذية والتشريعية لرفع
اسم دولة الكويت عاليا لتأخذ مكانها الريادي بني دول املنطقة والعامل.
واهلل نسأل أن نكون قد وفقنا يف عرض األوضاع االقتصادية للدولة واألسس اليت بين عليها
مشروع امليزانية للسنة املالية  2017/2016بالدقة والشفافية املطلوبة.

واهلل ولي التوفيق ، ، ،

أنس خالد الصاحل
نائب رئيس جملس الوزراء
وزير املالية ،ووزير النفط بالوكالة
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ملخص بيان وزير املالية
عن األوضاع االقتصادية واملالية
ومشروع ميزانية السنة املالية 2017/2016
 تتمثل أهم مبادئ ومرتكزات العمل االقتصادي يف احملافظة على درجة عالية مناالستقرار املالي والنقدي ،والعمل على إعادة رسم الدور االقتصادي للدولة يف النشاط
االقتصادي واحلد من درجة تدخلها يف هذا النشاط ،وتشجيع وحتفيز القطاع اخلاص،
وتشجيع املبادرات الشبابية ودعم املشروعات الصغرية واملتوسطة ،والعمل على تشجيع
واستقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة ،وضمان متانة القطاع املصريف واملالي ،وترشيد
اإلنفاق العام ،وتنمية االيرادات غري النفطية.
 أعتمد جملس الوزراء يف  14مارس  2016وثيقة اإلجراءات الداعمة ملسار اإلصالح املاليواالقتصادي اليت أعدتها جلنة الشؤون االقتصادية مبجلس الوزراء ،واليت تضمنت ستة
حماور لإلصالح املالي واالقتصادي اشتملت على  41برناجما منها برامج قصرية األجل
وأخرى برامج متوسطة األجل ،وقد متثلت احملاور الستة للوثيقة يف :زيادة اإليرادات غري
النفطية وترشيد اإلنفاق العام ،وإعادة رسم دور الدولة يف االقتصاد ،وتفعيل وزيادة دور
القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي ،وتفعيل مشاركة املواطنني يف متلك املشروعات،
وإصالح سوق العمل ونظام اخلدمة املدنية واإلصالح اإلداري واملؤسسي.
 تهدف التوجهات االقتصادية واملالية خلطة التنمية الراهنة متوسطة األجل 2020/2019 - 2016/2015اىل تهيئة بيئة العمل املناسبة وتنفيذ برامج تساعد
على توفري متطلبات حتقيق رؤية الدولة  ،2035وهي حتول دولة الكويت اىل مركز
مالي وجتاري اقليمي قادر على جذب االستثمار ،واذكاء روح املنافسة ،ورفع كفاءة
اإلنتاج ،يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة النشاط االقتصادي يف بيئة أعمال مشجعة ،ويف
سبيل حتقيق رؤية الدولة تسعى اخلطة إىل تطوير االقتصاد الكوييت ليكون أكثر
ديناميكية ومرونة ،ويقوم على املنافسة احلرة املنظمة والشفافة ،ويوسع من دور
وريادة القطاع اخلاص ،ويعظم املردود املالي لإلنفاق العام ،وخيلق فرص عمل جدية
لألفراد ،وحيفز روح اإلبداع واملبادرة وريادة األعمال يف االقتصاد واجملتمع ،األمر الذي
حيقق توفري احلصانة واحلماية للنشاط االقتصادي واملالية العامة من خماطر االعتماد
على مصدر واحد للدخل وهو النفط .ولتحقيق هذه األهداف ،تتبنى اخلطة مسارين
متوازيني وهما مواجهة التحديات واالختالالت الراهنة ،وتأصيل عمليات التحول لتحقيق
الرؤية التنموية.
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 بالنسبة للتطورات االقتصادية يف العامل ،فإن تعايف االقتصاد العاملي يشهد مزيدا منالضعف وسط تزايد االضطرابات املالية .حيث تراجع النشاط االقتصادي العاملي يف
االقتصادات املتقدمة ،وليس هناك شواهد على ختفيف الضغوط على اقتصادات األسواق
الناشئة يف العامل ،كما أن هناك خماوف من تأثر االقتصاد العاملي باالجتاهات اجلديدة
للنمو يف الصني .من جانب آخر فإن أسعار املواد األولية ترتاجع وعلى رأسها النفط ،خصوصا
يف أوائل  .2016وتشري توقعات صندوق النقد الدولي أن العامل سوف حيقق منوا متواضعا
قدر بنحو  3.2%يف  ،2016على أن يتحسن التعايف االقتصادي العاملي يف  2017وما
بعدها مدفوعا بتعايف اقتصادات األسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية.
 بالنسبة للتضخم يف العامل من املتوقع أن تظل معدالت التضخم دون املستوى املستهدفللبنوك املركزية يف الدول املتقدمة نتيجة اخنفاض أسعار النفط واليت يتوقع أن تستمر
منخفضة هذا العام أيضا .كذلك من املتوقع أن يستمر معدل التضخم يف االخنفاض يف
اقتصادات الدول الناشئة والنامية.
 بالنسبة لألوضاع االقتصادية واملالية يف البلدان املصدرة للنفط مبنطقة الشرق األوسطومشال أفريقيا فقد مت ختفيض آفاق النمو بدرجة كبرية يف معظم البلدان املصدرة
للنفط ،يف ظل األوضاع احلالية للسوق العاملي للنفط اخلام ،حيث من املتوقع ارتفاع النمو
يف البلدان املصدرة للنفط من  %2يف عام  2015إىل  3%هذا العام .وترجع هذه الزيادة
إىل ارتفاع إنتاج النفط يف العراق ورفع العقوبات عن إيران .أما يف دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية ،فمن املتوقع أن يزداد تباطؤ النشاط االقتصادي .كما أنه على
الرغم من التدابري اجلاري تنفيذها لضبط أوضاع املالية العامة هذا العام ،فإن ميزانيات
هذه الدول سوف تتدهور نظرا للهبوط احلاد يف أسعار النفط .وهناك حاجة اىل زيادة
اجلهود لتخفيض عجز امليزانيات على املدى املتوسط ،بهدف ضمان استدامة أوضاع املالية
العامة يف دول اجمللس .كما انه من األولويات املهمة ضمان قدرة القطاع اخلاص على
خلق فرص العمل الكافية لألعداد املتزايدة من املواطنني ،نظرا الخنفاض قدرة القطاع
العام على خلق فرص العمل حاليا.
 اخنفضت عائدات صادرات دول اجمللس واجلزائر مبقدار  390مليار دوالر يف 2015( %17.5من الناتج احمللي اإلمجالي) هذه اخلسائر مت تعويضها بصورة جزئية من خالل
تراجع أسعار وارادات هذه الدول بسبب اخنفاض أسعار املواد األولية غري النفطية .وعلى
الرغم من حتقيق هذه الدول لفائض مستمر يف حسابها اجلاري ،فمن املتوقع أن يتحول هذا
الفائض إىل عجز يف  2016بنسبة  % 6من الناتج احمللي اإلمجالي ،غري أنه من املتوقع
حتسن احلسابات اجلارية على املدى املتوسط مع تعايف أسعار النفط إىل حد ما والتصحيح
املالي.
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 تواجه دول جملس التعاون واجلزائر حتديات بالنسبة ملراكزها املالية على املدى املتوسط.ففي ظل التوقعات احلالية ألسعار النفط ،من املتوقع أن يصل عجز املالية العامة
الرتاكمي هلذه الدول  900مليار دوالر تقريبا خالل الفرتة من  ،2021-2016وستصبح
اجلزائر والبحرين وعمان واململكة العربية السعودية من كبار الدول املدينة خالل هذه
الفرتة ألن احتياجاتها املالية تتجاوز احتياطياتها املالية السائلة يف الوقت احلالي.
 أن إجراءات التصحيح املالي يف الدول النفطية سوف تستدعي االختيار بني بدائل صعبة مبايف ذلك حجم ودور القطاع العام وتعديل العقد االجتماعي ،وخفض االنفاق العام الذي زاد
تضخمه خالل فرتة األسعار املرتفعة للنفط ،وضرورة إجياد مصادر جديدة لإليرادات .ففي
املتوسط يزيد إنفاق دول جملس التعاون على فاتورة األجور مبقدار الضعف على فاتورة
األجور العامة يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية األخرى ،كما أن فاتورة
األجور تزيد يف املتوسط عن االستثمار العام حبوالي  %50يف املتوسط.
 بالنسبة للتوقعات املستقبلية لدولة الكويت من املتوقع أن يرتفع معدل النمو يف الناتجاحمللي اإلمجالي باألسعار الثابتة من  %0.9يف  2015اىل  %2.8يف  .2021من ناحية
أخرى يتوقع تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج يف الكويت باألسعار اجلارية من
 12.2ألف دينار ( 43ألف دوالر أمريكي) يف  2014إىل  7.6ألف دينارا فقط
( 25.1ألف دوالر أمريكي) يف  .2016وسوف يظل معدل التضخم عند مستويات
منخفضة ،وإن ارتفع من  %3يف عام  2014اىل  %3.6يف املتوسط يف .2021
 شهدت أسعار النفط اخلام تراجعا قياسيا خالل السنة املالية األخرية  ،2016/2015وبعدتقلبات شديدة فقدت األسعار ،مقاسة بتغريات سعر خام مزيج نفط برنت ،أكثر من
 31.2يف املئة حبلول نهاية شهر مارس  2016مقارنة مع مطلع أبريل .2015
 بلغ منو الطلب العاملي على النفط اخلام خالل العام  2015حنو  1.54مليون برميل/يوم،أي بنسبة  %1.69حيث بلغ إمجالي استهالك النفط  92.98مليون برميل/يوم ،وذلك
مقارنة بإمجالي استهالك  91.44مليون برميل يف .2014
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 بلغ امجالي العرض من النفط من الدول غري األعضاء يف منظمة أوبك  57.14مليونبرميل يوميا يف  ،2015حيث تزايد بنحو  1.47مليون برميل يوميا ،وبنسبة منو .%2.64
بصفة خاصة تزايد عرض النفط يف الواليات املتحدة بنحو  1.03مليون برميل يوميا ليصل
إىل  13.99مليون برميل يوميا يف  ،2015أي بنسبة منو  ،%7.92ويف دول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية  ،OECDحنو  1.03مليون برميل يوميا ليصل إىل 25.23
مليون برميل يوميا يف  ،2015أي بنسبة منو  .%4.25بينما بلغ امجالي إنتاج دول أوبك
يف  2015حنو  31.839مليون برميل يوميا ،بنمو بلغ  1.068برميل يوميا ،أي بنسبة
منو  ،%3.47مقارنة بعام .2014
 بالنسبة ملؤشرات األداء االقتصادي يف دولة الكويت ،فقد تراجع معدل منو الناتج احمللياإلمجالي باألسعار الثابتة بني عامي  2013و 2014ليصل إىل  %1.6-مع اخنفاض أسعار
النفط ،كذلك تراجع معدل منو الناتج احمللي غري النفطي إىل  %2.7-بني عامي 2013
و.2014
 شهد عرض النقد بتعريفه الواسع (ن )2ارتفاعاً من حوالي ( )35.0 33.8مليار دينار عام 2015/2014إىل ( )36.4مليار دينار عام  .2016/2015أي مبعدل منو ( )4.1%
تقريباً .وقد متثلت أهم مصادر هذا النمو يف منو املوجودات احمللية للبنك املركزي والبنوك
التجارية من حوالي (  )17.93مليار دينار إىل (  )18.72مليار دينار ،أي مبعدل منو
( ،)%4.3وصايف املوجودات األجنبية من ( )16.78مليار دينار إىل ( )17.45مليار دينار
خالل نفس الفرتة ،أي مبعدل منو (.)4.0%
 شهدت أسعار الفائدة على الودائع احمللية بالدينار الكوييت ألجل شهر ،وثالث أشهر،ارتفاعا لتصل كمتوسط يف عام  2016/2015إىل ( )0.698%و ( ،)0.869%مقابل
( )%0.599و ( )0.788%على التوالي يف  .2015/2014كما شهد االئتمان احمللي
ارتفاعاً من حوالي ( )31.07مليار دينار إىل حوالي ( )33.69مليار دينار خالل العامني
 2015/2014و  ،2016/2015ومبعدل منو (.)8.4%
 ال زال احلساب اجلاري مبيزان املدفوعات يف حالة فائض إالّ أن هذا الفائض اخنفض من( )15.48مليار دينار عام  2014إىل ( )1.79مليار دينار عام  ،2015أي مبعدل منو
سالب بلغ ( .)88.4%وأن مصدر هذا الفائض هو الصادرات النفطية ،واليت متثل حوالي
( )%88.2من إمجالي الصادرات عام  .2015ومتثل الصادرات غري النفطية حوالي
(  )%11.8من إمجالي الصادرات عام  ،2015حيث مل تتجاوز قيمتها عام  2015حوالي
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( )2.0مليار دينار ،مقابل صادرات نفطية بلغت ،نفس العام  ،2015حوالي ( )14.7مليار
دينار ،مقابل واردات بلغت عام  2015حوالي ( )8.2مليار دينار .وقد اخنفض فائض
امليزان السلعي إىل حنو (  ) 8.4مليار دينار عام  ،2015مقارنة بفائض بلغ (  )22.0مليار
دينار عام  ،2014أي مبعدل منو سالب بلغ (.)61.8%
 شهدت أعوام  ،2014و 2015اخنفاضاً واضحاً يف قيم األسهم املتداولة يف سوق الكويتلألوراق املالية مقارنة بعام  .2013فبعد أن بلغت هذه القيمة ( )11.10مليار دينار يف
 ،2013اخنفضت إىل ( )6.08مليار دينار عام  2014وإىل ( )3.94مليار دينار عام
 ،2015وبني عامي  2013و  2015اخنفضت قيمتها بنحو ( .)%64.4يف حني أقفل املؤشر
العام لألسعار عام  2013عند ( )7549ثم هبط إىل ( )6535عام  2014ليصل عام
 2015إىل ( .)5615أما فيما يتعلق مبؤشر األسعار الوزني  Weighted Indexفقد
اخنفض هو اآلخر من ( )452.9عام  2013ليصل إىل ( )438.9عام  2014ثم إىل
( )381.7عام .2015
 باملقارنة بني األرقام القياسية ألسعار املستهلك (مؤشر معدل التضخم ألسعار التجزئة) يفمارس  2015ومارس  2016يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك (والذي
يتضمن سلّة من السلع واخلدمات تبلغ  12جمموعة) من ( )136.5إىل ( )140.7ومبعدل
تضخم بلغ ( ،) %3.08ويعود ذلك أساساً لسلوك أسعار عدد من مكونات سلّة السلع
واخلدمات ،وكما يتضح فإن هناك اجتاهاً واضحاً يف اخنفاض أسعار املنتجني تركز أساساً
يف اخنفاض أسعار النفط ،والصناعات التحويلية ،يليها تكرير النفط .وكما يتضح فإن
هناك اجتاهاً واضحاً يف اخنفاض أسعار املنتجني تركز أساساً يف اخنفاض أسعار النفط،
والصناعات التحويلية ،يليها تكرير النفط.
 بلغ امجالي عدد السكان  4239006نسمة ،منهم  1307605كوييت بنسبة %30.8من إمجالي السكان يف الدولة ،وباملقارنة مع  2014فقد بلغت نسبة الكويتيني ،31.2
وهو ما يشري إىل استمرار تراجع نسبة الكويتيني إىل إمجالي السكان يف الدولة .يف
املقابل بلغت أعداد غري الكويتيني  2931401غري كوييت بنسبة  %69.2من إمجالي
السكان يف الدولة.
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 من بني السكان الكويتيني يف الفئات العمرية  15عاما فأكثر يوجد  435904كوييتداخل قوة العمل ،و  389524كوييت خارج قوة العمل ،ومن بني الكويتيني داخل قوة
العمل يعمل  331589يف احلكومة ،أي بنسبة  %76.1من إمجالي قوة العمل ،و
 92645يعملون جبهات غري حكومية ،أي بنسبة  %21.2من إمجالي قوة العمل .من
ناحية أخرى بلغ عدد املتعطلني من الكويتيني داخل قوة العمل  11670كويتيا ،أي
بنسبة  %2.7من السكان داخل قوة العمل.
 على اجلانب اآلخر من بني السكان الوافدين يف الفئات العمرية  15عاما فأكثر يوجد 2138163نسمة داخل قوة العمل ،منهم  142545يعملون باحلكومة ،أي بنسبة
 ،%6.7بينما يعمل  1390424يف اجلهات غري احلكومية ،أي بنسبة  ،%65و 587696
يعملون يف املنازل بنسبة  27.5من إمجالي السكان الوافدين .بينما بلغ عدد املتعطلني
بينهم  17498أي بنسبة  %0.8من قوة العمل الوافدة.
 تشري الكثري من الدراسات إىل أن أكثر الفئات الدخلية املستفيدة من الدعم ،السيما دعمالطاقة ،هي الفئات الدخلية األغنى ،وذلك ألن الدعم يستفيد منه كافة املستهلكني.
وأن تنامي الدعم غري املوجه ملستحقيه حيمل آثار مضاعفة تتمثل يف تكلفة الفرص
البديلة واليت قد تكون أفضل من توجيه الدعم لغري مستحقيه ،مثل ختصيصه يف اإلنفاق
على تطوير نوعية التعليم ،ونوعية الصحة ،وحتسني اإلنتاجية ،واالستثمار يف البحث
والتطوير ،واالستثمارات املنتجة.
 إن أكثر من ( )70%من الدعم يف الكويت موجه لدعم الطاقة ،وهو األمر الذي خيلقأمناطاً استهالكية مبالغ فيها يف استهالك الطاقة ،السيما دعم الكهرباء والبنزين،
وقد حيمل هذا الدعم تكاليف ضمنية عالية يف حالة ارتفاع أسعار النفط عاملياً .لذا
ينبغي العمل على ضرورة توفري املنتجات النفطية لالستخدام احمللي بأسعار مدعّمة،
ولكن ملستحقيها فقط.
 من جانب آخر فإن دعم املنتجني ،جيب أن يوجه أساسا إىل هؤالء الذين توفّر فيهم القدراتالتنافسية الكامنة ،وأن يكون الدعم ألجل حمدود وحبيث يرتتب عليه تنامي قدرات
املنتجني يف جمال املنافسة ،وخفض التكاليف ،والتعلم من خالل املمارسة ،وأن يرافق هذا
الدعم تنامي يف حصة السوق ،خاصة اخلارجي ،خدمة لتنويع مصادر الدخل ،وخاصة يف
األنشطة غري النفطية.
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 تزايد امجالي االنفاق على الدعم ،املباشر والدعومات األخرى ،من ( )864.9مليون ديناريف السنة املالية  2005/2004إىل ( )5110.2مليون دينار يف السنة املالية
 ،2015/2014قبل أن ينخفض بعد ذلك بفعل تراجع أسعار النفط ،غري أن معدالت النمو
السنوي يف االنفاق على الدعم كانت تتزايد مبعدالت تفوق معدالت منو الناتج أو
اإليرادات احلكومية أو السكان .األمر الذي أدى إىل تصاعد عبء الدعم على امليزانية
العامة للدولة .وبلغ معدل النمو املتوسط يف االنفاق السنوي على الدعم ( )%23.6وهو
معدل مرتفع للغاية.
 تزايد امجالي الدعم املباشر من ( )662.8مليون دينار فقط خالل السنة املالية 2005/2004إىل ( )5069.7مليون دينار يف السنة املالية  ،2015/2014أي حوالي
ستة أضعاف ،وهو منو كبري يف غضون هذا املدى الزمين القصري نسبيا .من جانب آخر وعاما
بعد آخر اخذ اإلنفاق على الدعم ميثل نسبا جوهرية من إمجالي اإلنفاق العام للدولة،
فقد بلغت نسبة الدعم املباشر إىل امجالي اإلنفاق العام ( )%14.1يف السنة املالية
 ،2005/2004ارتفعت إىل ( )%23.9يف السنة املالية  ،2015/2014وكنسبة من
الناتج احمللي اإلمجالي ويف عام  2005/2004بلغ االنفاق على الدعم ( )%5.3من الناتج
باألسعار اجلارية ،ويف  2015/2014بلغ االنفاق على الدعم ( )10.4%من الناتج احمللي
اإلمجالي باألسعار اجلارية.
 ارتفع دعم املنتجات املكررة والغاز املسال عليه بصورة من ( )11.2مليون دينار فقط يفالسنة املالية  2005/2004إىل ( )1289مليون دينار يف السنة املالية ،2015/2014
ومبتوسط معدل منو سنوي ( .)%138.3كما أن هناك تزايدا ملحوظا يف دعم العمالة
الوطنية يف اجلهات الغري حكومية ،من  42.1مليون دينار يف السنة املالية
 2005/2004إىل ( )542مليون دينار يف السنة املالية  ،2015/2014ومبتوسط معدل
منو سنوي ( ،)%15.6ويسري نفس التزايد يف حالة اخلدمات الصحية للمواطنني يف
اخلارج ،واليت تزايد االنفاق عليها من ( )47.8مليون دينار فقط يف السنة املالية
 2005/2004إىل ( )441.2مليون دينار يف السنة املالية  ،2015/2014ومبتوسط
معدل منو سنوي (.)%62.3

12

 إن ترشيد الدعم يف الكويت أصبح ضرورة حيوية لضمان استدامة سالمة املالية العامةللدولة وختفيف الضغوط على االنفاق العام ،كما أن استمرار منو الدعم على هذا النحو
يعترب أمر غري مستدام ،آخذين يف االعتبار تزايد الضغوط النامجة عن النمو السكاني
الكبري ،وتزايد الطلب بالتالي على السلع واخلدمات املدعمة ،حبيث يتوقع أن يلتهم
الدعم نسبا متزايدة من االنفاق العام للدولة ،ومن املعلوم أن الدعم سواء بصورته املباشرة
أو غري املباشرة ،فضال عن آثاره املالية ،حيدث تشوهات يف هيكل األسواق وحيول دول
التوزيع الكفء للموارد فضال عن آثاره السلبية على االستثمار والنمو وعلى هيكل
املبادرات يف القطاع اخلاص.
 يف ظل استمرار االخنفاض احلاد يف أسعار النفط يف األسواق العاملية على حنو متسارع،وتوقع استمرار معدالت االخنفاض على املدى املتوسط فقد قامت وزارة املالية باآلتي:
 oإعادة النظر يف الدعومات من خالل اللجنة اليت وافق على تشكيلها جملس
الوزراء ومت تشكيلها مبوجب قرار وزير املالية هلذا الغرض لرتشيد اإلنفاق وتوجيه
الدعم إىل مستحقيه ،وحبث إعادة تسعري السلع واخلدمات العامة يف ضوء
تكلفتها وأسعارها بدول جملس التعاون اخلليجي للمساهمة يف تنمية اإليرادات
غري النفطية وإصالح هيكل املالية العامة.
 oوضع سقف أعلى لإلنفاق مبشروع ميزانية السنة املالية  2017/2016يقل عن
اعتمادات السنة املالية احلالية  ،2016/2015ويليب احتياجات اجلهات
احلكومية لتوفري كافة اخلدمات العامة مع الرتكيز على تطوير خدمات
التعليم واخلدمات الصحية واالجتماعية واألمنية.
 oتوفري االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع االسرتاتيجية واحليوية الضرورية
للبنية األساسية واملرافق العامة الواردة خبطة التنمية السنوية .2017/2016
 oتوجيه مجيع الوزارات واإلدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة
بإعداد ودراسة تقديرات اإليرادات واملصروفات ،مبا يتفق مع السياسات العامة
للدولة بشأن ترشيد االنفاق وخفض وضبط املصروفات وإلغاء املصروفات غري
الضرورية والثانوية غري املؤثرة على أداء اجلهات احلكومية والعمل وفق القوانني
واملراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات.
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 بلغت تقديرات تعويضات العاملني ومايف حكمها  10435.1مليون دينار بنسبة %55.2من إمجالي ميزانية السنة املالية  2017/2016واليت تدرج باالبواب األول-تعويضات
العاملني ،والسادس املنح ،والسابع املنافع االجتماعية ،وتركزت يف (مرتبات الوزارات
واإلدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة – مساهمة اخلزانة العامة يف
التأمينات االجتماعية – اعانات الباحثني عن عمل – الرعاية االجتماعية).
 يشكل الدعم مبيزانية السنة املالية  2017/2016مايقارب  %15.0من إمجاليمصروفات ميزانية السنة املالية  ،2017/2016وتركز يف دعم الطاقة والوقود.
 قدرت اإليرادات مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية واملتوقع حتصيلها خالل السنةاملالية  2017/16مببلغ  10 238 062 000دينار بنقص مقداره 1 972 563 000
دينار عن تقديرات السنة املالية  2016/15والبالغـــــة  12 210 625 000دينار
أي بنسبة .%16.15
 تقدر اإليرادات النفطية مببلغ  8 623 385 000دينار وتساهم اإليرادات النفطيةبنسبة  %84.23من اإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية  .2017/16بينما كانت
مساهمتها يف اإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية  2016/15بنسبة .%70.62
مت تقدير اإليرادات النفطية طبقا لألسس التالية:
حصة دولة الكويت املقررة يف منظمة األوبك
الربميل
(سعر
)OPEC
سعر الصـــرف
السنة املاليـة 2017/16
خصم تكاليف اإلنتـاج
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 2.800مليون برميل/اليوم
 35دوالر أمريكي  /برميـل
301فلس  /دوالر أمريكـي
 365يـوما
املقدرة مببلغ  2309مليون دينار

 تقدر اإليرادات غري النفطية مببلغ  1 614 677 000دينار ،وتساهم بنسبة  %15.77مناإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية  .2017/16بينما كانت مساهمتها من اإليرادات
اإلمجالية املقدرة للسنة املالية  2016/15بنسبة .%13.22
 حرصت وزارة املالية على توفري االعتمادات املالية الالزمة الستيعاب عناصر العمل الكويتيةمن خرجيي اجلامعات واملراحل التعليمية املختلفة وفقا الحتياجات ومتطلبات أجهزة
اخلدمات احلكومية من وظائف وأعمال الزمة للتنمية اإلدارية يف كافة اجملاالت بالوزارات
واإلدارات احلكومية واستمرار تغطية احتياجات هذه اجلهات وفقا ملركزية التعيني تنفيذا
خلطة توظيف الكويتيني املعتمدة من جملس الوزراء بالقرار رقم  551الصادر بتاريخ
.1999/8/8
 توجيه رقم ( )2املصروفات اجلارية:
 بلغت مجلة اعتمادات الباب األول –تعويضات العاملني للسنة املالية 2017/2016للوزارات واإلدارات احلكومية حنو

6 401 118 000مليون دينار مبعدل زيادة

 %18.78عن املعتمد للسنة املالية السابقة  2016/2015وهو 5 388 912 120
مليون دينار .
-

بلغت اعتمادات الباب الثاني – السلع و اخلدمات للسنــة املاليـــة  2017/2016مبلغ
 2 519 616 000دينار ،بنقص مقداره ) (150 159 980دينار عن اعتمادات السنة
املاليـــــــة  2016/2015و البالغة  2 669 775 980دينار أي بنســــــــــــبة
.% 5.62

 بلغـت اعتمـادات الباب اخلــامس – اإلعانـــات للسنــة املاليـــة 2017/2016مبلـغ

 526 709 000دينار ،بنقص مقداره ) ( 209 038 000دينار عن اعتمادات

السنة املاليـــــــة  2016/2015والبالغة 735 747 000دينار أي بنسبة .%28.41
 بلغت اعتمادات الباب السادس -املنح (مصروفات) للسنــة املاليـــة  2017/2016مبلغ 4 641 817 000دينار ،بنقص مقداره )  ( 95 721 000دينار عن اعتمادات السنة
املاليـــــــة  2016/2015و البالغة  4 737 538 000دينار أي بنسبة .% 2.02
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 بلغت اعتمادات الباب السابع  -املنافع االجتماعية للسنــة املاليـــة  2017/2016مبلغ 1 061 740 000دينار ،بنقص مقداره ) ( 3 776 000دينار عن اعتمادات الســنة
املاليـــــــة  2016/2015و البالغة  1 065 516 000دينار أي بنسبة .%0.35
 بلغت اعتمادات الباب الثامن – م صروفات وحتويالت أخرى لل سنــــــــة املاليــــــــــــة 2017/2016مبلغ  984 327 000دي نار ،بنقص م قداره )(1 376 849 900
دينار عن اعتمادات السنة المالية  2016/2015و البالغة  2 361 176 900دينار
أي بنسبة .%58.31
 توجيه رقم ( )3النفقات الرأمسالية:
 بلغت اعتمادات الباب الثاني شراء األصول غري املتداولة للسنــة املاليـــة 2017/2016مبلغ  2 756 673 000دينار ،بزيادة مقدارها  394 339 000دينار عن اعتمادات
السنة املاليـــــــة  2016/2015والبالغة  2 362 334 000دينار أي بنسبة
.%16.69
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الفصل األول
التوجهات والسياسات االقتصادية
للسنة املالية 2017/2016
أوال :مبادئ ومرتكزات العمل االقتصادي:
تلتزم االدارة االقتصادية يف دولة الكويت حبزمة من املبادئ األساسية اليت حتكم اجتاهات
عملية صنع السياسات االقتصادية يف الكويت ،وأهم هذه املبادئ ما يلي:
 .1احملافظة على درجة عالية من االستقرار املالي والنقدي ،ومتثل هذه الركيزة أحد أهم
العناصر االجيابية اليت متيزت بها دولة الكويت على مر العقود .ويساعد هذا االستقرار
بدوره على احملافظة على معدل منو منضبط يف املستوى العام لألسعار ،يضمن احلفاظ على
القوة الشرائية للدينار الكوييت ،كما يضمن استمرار التوسع يف النشاط االقتصادي
وزيادة القدرة التنافسية القتصادنا الوطين ،والتصدي للصدمات املالية والنقدية القادمة
من اخلارج.
 .2العمل على اعادة رسم الدور االقتصادي للدولة يف النشاط االقتصادي واحلد من درجة
تدخلها يف هذا النشاط ،وهو التدخل الذي اتسع منذ السبعينات من القرن املاضي بسبب
زيادة االيرادات النفطية اليت أدت اىل منو هائل يف حجم القطاع احلكومي والعام
واستثماراته يف البنى التحتية واخلدمات العامة .وتعمل الدولة على تصحيح هذا
االختالل يف دورها االقتصادي من خالل االنسحاب التدرجيي من دور املنتج للسلع
واخلدمات ،اىل دور املنظم لعملية انتاج السلع واخلدمات ودور الرقيب على جودتها وعدالة
أسعارها ،ودور الضامن ملعايري الشفافية واالنضباط واإلفصاح واحلوكمة ،وااللتزام
باملعايري الدولية يف التنظيم والرقابة.
 .3تشجيع وحتفيز القطاع اخلاص على االستثمار من أجل تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد
الكوييت ،ومتارس الدولة دورا فاعال على هذا املسار من خالل اقرتاح وصياغة التشريعات
اجلديدة وإدخال التعديالت الالزمة على الساري منها ،واقرار القوانني اليت تنظم عملية
ختصيص األنشطة العامة ذات الطابع التجاري ،وتعزز أساليب الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص ،وكذلك العمل على تبسيط اإلجراءات االدارية واجراءات منح الرتاخيص
واحلد من البريوقراطية املعطلة.
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 .4تشجيع املبادرات الشبابية ،ودعم املشروعات الصغرية واملتوسطة وتهيئة بيئة األعمال
املناسبة الستقطاب مشروعات املبادرين ،وتوفري التسهيالت والتمويل امليسر ومشاركة
الدولة عرب أجهزتها املتخصصة للشباب يف حتمل جانب من عنصر املخاطرة ،فضال عن
اجياد البيئة احلاضنة والداعمة لكل األفكار الواعدة واملبدعة واخلالقة.
 .5العمل على تشجيع واستقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة ،من أجل املساهمة يف جلب
املعرفة والتقنية وفتح أبواب التعاون واملشاركة للقطاع اخلاص الكوييت مع املستثمرين
األجانب ،وتوفري فرص عمل اضافية للمواطنني يف هذه املشروعات ،واالستفادة من اخلربات
املصاحبة وامكانية كسب املزيد من األسواق اخلارجية ،من خالل املعرفة املرتاكمة لدى
الشركات األجنبية بتلك األسواق.
 .6ضمان متانة القطاع املصريف واملالي باعتباره وسيطا حموريا يف النشاط االقتصادي
املعاصر ،وذلك من خالل تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للسلطة النقدية والرقابية
ممثلة يف بنك الكويت املركزي ،مبا يضمن االستقرار النقدي وانضباط املعامالت،
والتعامل الناجز مع األزمات املالية وقت حدوثها ،وتأهيل البنوك من أجل التصدي
للصدمات املفاجئة ،ومنع إنتقاهلا إىل مكونات القطاع املالي األخرى وباقي قطاعات
النشاط االقتصادي.
 .7ترشيد اإلنفاق العام ،وتنمية االيرادات غري النفطية ،وتطوير عملية اعداد امليزانية
العامة ،وربطها خبطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتعزيز الكفاءة والشفافية
واحلوكمة يف خمتلف أجهزة وادارات الدولة واحلد من اتساع البريوقراطية ،وترهل
القطاع العام واخنفاض انتاجيته ،واعادة بناء سلم املرتبات واألجور على أسس عادلة
وشفافة وموضوعية.

ثانيا :وثيقة اإلجراءات الداعمة ملسار اإلصالح املالي واالقتصادي يف املدى املتوسط:
أعتمد جملس الوزراء يف  14مارس  2016وثيقة اإلجراءات الداعمة ملسار اإلصالح املالي
واالقتصادي اليت أعدتها جلنة الشؤون االقتصادية مبجلس الوزراء بعد عدة مداوالت ،وتهدف
الوثيقة اىل حتقيق استدامة املالية العامة عرب اصالح عدد من االختالالت الراهنة .وقد تضمنت
الوثيقة ستة حماور لإلصالح املالي واالقتصادي اشتملت على  41برناجما منها برامج قصرية األجل
وأخرى برامج متوسطة األجل.
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وقد جاء يف تقديم الوثيقة ما يأتي ( :يف ظل ما آلت إليه أسعار النفط ،وبسبب اعتمادها الكلي
على مصدر وحيد للدخل ،تواجه دولة الكويت اليوم حتديا استثنائيا خطريا يهدد قدرتها على
االستمرار يف توفري احلياة الكرمية للمواطنني واحتياجاتهم األساسية ،ومل يعد ممكنا أو متاحا
للدولة أن تؤجل استحقاق معاجلة وضعها املالي واالقتصادي ،ووضع الربامج اهلادفة إىل تنويع
مصادر الدخل ووقف اهلدر يف املصروفات العامة وضبط معدالت منوها .وما من شك يف أن كلفة
اإلصالح املالي واالقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا يف التصدي هلذه املعضلة ،بل وقد يصبح
التصدي هلا أمرا بالغ الصعوبة يف املستقبل وقد ترتتب عليه تبعات قاسية ومؤملة .إن اهلدف احملوري
لإلصالح االقتصادي يف الكويت هو حتقيق التوازن يف هيكل االقتصاد الوطين ،من خالل إعادة
رسم دور احلكومة يف النشاط االقتصادي ،مبا يعيد إىل القطاع اخلاص دوره الريادي يف هذا
النشاط ،ويعزز تنوع قطاعاته ،ويضمن إجياد فرص عمل منتجة للخرجيني ،ويدعم استدامة
الرفاه االقتصادي واالجتماعي على املدى الطويل .ويشكل اإلصالح املالي مرحلة أوىل هامة من
مراحل اإلصالح االقتصادي الذي يتضمن إصالحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن إجياد
بيئة استثمارية حمفزة وجاذبة لرأس املال الوطين واألجنيب).
وقد عرضت الوثيقة تقديرات التغري يف عجز امليزانية العامة خالل  5سنوات ،ومت حساب
التقديرات يف ظل أسعار متحفظة لربميل النفط تبدأ بسعر  25دوالرا ويف ظل سيناريوهات بديلة،
كما مت افرتاض ثبات املصروفات السنوية عند مستوياتها احلالية .ووفق تقديرات امليزانية العامة
بعد اإلصالح واليت متت باضافة الوفر املباشر املتحقق من مقرتحات ترشيد اإلنفاق ،بلغ العجز
الرتاكمي مع سيناريو اإلصالح حنو  36.2مليار دينار كوييت بينما بلغ بدون اإلصالح حنو 50.6
ملياردينار كوييت.
وقد تضمنت الوثيقة احملاور الستة التالية:
 -1زيادة اإليرادات غري النفطية وترشيد اإلنفاق العام بهدف ختفيض عجز امليزانية واستدامة
املالية العامة.
 -2إعادة رسم دور الدولة يف االقتصاد ،حبيث خترج تدرجييا من نشاط االنتاج املباشر إىل دور
التنظيم والرقابة على النشاط االقتصادي
 -3تفعيل وزيادة دور القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي ،وذلك عرب برامج خصخصة
األنشطة العامة ذات الطابع التجاري وعرب توفري التمويل امليسر والدعم للمشروعات
الصغرية واملتوسطة ،وعرب تشجيع االستثمار األجنيب املباشر.
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 -4تفعيل مشاركة املواطنني يف متلك املشروعات اليت تتم خصخصتها حبصص تصل إىل
 %40من مشروعات اخلصخصة وحصص بنسبة  %50من مشروعات الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص.
 -5إصالح سوق العمل ونظام اخلدمة املدنية بهدف تطبيق العدالة بني العاملني والتخلص من
التفاوت بني رواتب املهنة الواحدة وحتسني األداء الوظيفي ورفع كفاءة القطاع العام من
خالل ربط األجر باإلنتاجية واحملافظة على استقرار مستوى املعيشة عرب آلية ربط األجور
مبعدل التضخم.
 -6اإلصالح اإلداري واملؤسسي من خالل رفع كفاءة اإلدارة العامة واإلدارة املالية ،واصدار
وتعديل العديد من التشريعات االقتصادية.
تضمن حمور اصالح ملف االيرادات :استحداث ضريبة على أرباح األعمال والشركات ،مبعدل
ثابت عند ( )10%بعد تقييم اثرها على املستهلك وتنافسية قطاع االعمال .كما تضمن تطبيق
ضريبة القيمة املضافة اليت تبنتها دول جملس التعاون مبعدل  %5من القيمة املضافة يف أنشطة
إنتاج السلع واخلدمات .وكذلك تضمن سرعة حتصيل مستحقات الدولة املتأخرة ،وفرض غرامات
جزائية على املتأخرين يف الدفع ،وإعادة تسعري السلع واخلدمات العامة وإعادة تسعري مقابل
االنتفاع بأراضي الدولة وفق آلية عادلة تضمن حصول الدولة على مقابل عادل الستغالل أراضيها.
ويف جانب ترشيد االنفاق العام وردت البنود التالية:
 -1ترشيد مصروفات كافة الوزارات واجلهات احلكومية :على سبيل املثال تقنني املهام
الرمسية اخلارجية ،تقليص عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها.
 -2وقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ،ووقف التوسع يف هياكل األجهزة
احلالية.
 -3دمج أو إلغاء بعض اهليئات والوزارات واإلدارات العامة.
 -4إصالح نظام تقييم األداء يف القطاع العام عرب ربط التقييم باإلنتاجية.
 -5إلغاء عضوية األعضاء املتفرغني يف جمالس االدارات بعد انتهاء مدتهم احلالية يف
املؤسسات واهليئات العامة ،وإعادة النظر يف مكافآت أعضاء جمالس إداراتها.
 -6ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إىل الشرائح املستحقة له.
 -7إصالح نظام اعتمادات اإلنفاق احلالي ،وتطوير طرق إعداد امليزانية.
 -8تقييد األوامر التغيريية يف املشروعات العامة.
 -9معاجلة سلبيات نظام دعم العمالة.
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ويف حمور اعادة رسم دور الدولة يف النشاط االقتصادي ورد أن دور الدولة اجلديد هو أن:
 .1تُنظم وتراقب النشاط االقتصادي.
 .2تُشجع وتُحفّز القطاع اخلاص على الدخول إىل خمتلف قطاعات اإلنتاج.
 .3تعزز نُظم الشراكة مع القطاع اخلاص.
 .4تعزز قوى السوق وتضمن التنافسية.
 .5تعظم استفادة املواطنني من السلع واخلدمات املنتجة (ضمان اجلودة وكفاءة اإلنتاج
والتوزيع).
 .6تصحح أية تشوهات يف األسواق وال تتدخل يف آلياتها إال بهدف مكافحة املمارسات
االحتكارية أو يف حالة فشل السوق.
ويف احملور الثالث اخلاص بتعزيز دور القطاع اخلاص ،ودوره يف جمال اخلصخصة:
 -1إطالق قدرات اجمللس األعلى للتخصيص عرب تعديل قانون التخصيص.
 -2تأهيل املشروعات العامة املرشحة للخصخصة على أسس جتارية متهيدا لطرحها يف
اكتتاب عام يشارك فيه املواطنون.
 -3إزالة كافة القيود على االستثمار األجنيب اخلاص املباشر وفتح قطاعات االستثمار أمامه،
خصوصا يف القطاعات غري النفطية ،وحترير نظم الرتاخيص ،وتوفري التسهيالت
اللوجستية.
 -4تشمل املشاريع املرشحة للتخصيص :املطارات ،مؤسسة املوانئ ،مطبعة احلكومة ،حمطات
توليد وتوزيع الطاقة ،بعض مرافق وأنشطة مؤسسة البرتول الكويتية ،الربيد ،االتصاالت
السلكية والالسلكية ،مراكز الصرف الصحي ،إدارة املدارس واملستشفيات احلكومية.
ويف ذات احملور مت أيضا تعداد مشروعات الشراكة بني القطاعني على النحو التالي:
طرح  11مشروعا وفقا لنظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص خالل األعوام
 ،2019 – 2016وهي:
)1
)2
)3
)4
)5

مشروع حمطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء و حتلية املياه (املرحلة الثانية).
مشروع حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة املدجمة  -منطقة العبدلي.
مشروع حمطة اخلريان لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطري املياه (املرحلة األوىل).
مشروع تنفيذ وتوسعة حمطة أم اهليمان للصرف الصحي واألعمال املكملة هلا
مشروع معاجلة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد.
22

 )6مشروعات الربنامج احلكومي واخلطة اإلمنائية لوزارة الرتبية.
 )7أنظمة النقل السريع مرتو الكويت.
 )8مشروع شبكة السكك احلديدية.
 )9مشروع املركز اخلدمي الرتفيهي – العقيلة.
 )10مشروع االسرتاحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات.
 )11املدن العمالية  -مدينة جنوب اجلهراء.
ويف جمال التمويل امليسر للمشروعات الصغرية واملتوسطة قدر عدد املشروعات الصغرية واملتوسطة
اليت سيتم متويلها خالل األربع سنوات القادمة بنحو  2727مشروعا برأس مال  470مليون دينار
تقريبا ،وستولّد هذه املشاريع أكثر من  3500فرصة عمل للمواطنني.
ويف استقطاب املشروعات األجنبية ،بلغ حجم االستثمار املباشر يف عام  2015حنو  403ماليني
دينار ،واشتمل على قطاعات خمتلفة مثل تقنية املعلومات واالتصاالت ،الطاقة ،التعليم العالي،
الطاقة املتجددة ،البحوث والتطوير .ووَلّدت هذه املشاريع أكثر من  209فرصة عمل للمواطنني،
وميثل هذا نقطة انطالق مشجعة جلذب املزيد من االستثمارات األجنبية.
ويف احملور الرابع اخلاص مبشاركة املواطنني يف متلك املشروعات والذي يهدف اىل دخول املواطن
شريكا يف املشاريع اليت سيتم طرحها عرب برنامج الشراكة ما بني القطاعني العام واخلاص أو
برنامج التخصيص وكذلك عرب تشجيع الشباب على متلك حصص يف مشروعات متوسطة بتمويل
من الصندوق الوطين للمشروعات الصغرية واملتوسطة .متت االشارة اىل ما يأتي:
 -1ختصيص  % 40من أسهم املشروعات اليت سيتم ختصيصها ضمن برنامج نقل ملكية
املشاريع العامة للمواطنني ،على أن يراعى عند طرحها القدرة االستيعابية للسوق.
 -2ختصيص  % 50من رأس مال املشاريع اليت سيتم طرحها خالل السنوات 2019 – 2016
وفق نظام الشراكة بني القطاعني للمواطنني.
 -3طرح مشروعات متوسطة يشارك الشباب الكويتيون يف متلكها وادارتها ويتم متويلها
من قبل الصندوق الوطين للمشروعات الصغرية واملتوسطة من بينها:
أ 43 -حمطة وقود يف .2017/2016
ب 19 -حمطة أخرى يف .2018
ج 15 -حمطة يف .2019
د 20 -حمطة يف .2020
وذلك بهدف رفع درجة املنافسة يف سوق توزيع الوقود ،وتشجيع األفكار املبدعة يف جماالت
أخرى يف سبيل زيادة التنافسية يف تقديم اخلدمات.
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ويف احملور اخلامس اخلاص بإصالح سوق العمل ونظام اخلدمة املدنية تضمن يف السنة األوىل:
 إصالح األجور وتطبيق البديل االسرتاتيجي إلصالح نظام اخلدمة املدنية وسوق العمل
ويتضمن:
 .1تنفيذ سلم األجور اجلديد اخلاص بالداخلني اجلدد إىل الوظيفة العامة.
 .2تقسيم املسميات الوظيفية إىل تسع جمموعات مهنية أنشئت حديثا ،يتم على
أساسها توحيد الرواتب.
 .3إعداد ديوان اخلدمة املدنية إلدارة النظام اجلديد وتدريب موظفي الديوان على
التعامل مع النظام اجلديد.
 .4تصميم منظومة جديدة لتقييم األداء الوظيفي وحتديد سياسات للرتقية
واملكافأة.
 ختطيط العمالة يف القطاع اخلاص ويتضمن:
 .1مراجعة رسوم تأشرية العمالة الوافدة – عرب حماكاة رسوم تأشرية الوافدين يف
بلدان جملس التعاون األخرى.
 .2مواءمة خمرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاع اخلاص – ربط ختصصات
اخلرجيني مبتطلبات سوق العمل.
 .3زيادة دعم العمالة لبعض الوظائف واملهن اليت يندر إقبال املواطنني عليها يف الوقت
احلاضر.
 رفع كفاءة القوى العاملة يف القطاع العام:
 .1وضع اختبار ملزم جلميع املتقدمني للعمل يف اخلدمة املدنية كشرط لقبوهلم.
 .2حتديد حد أدنى من املستوى التعليمي لكل مهنة (معايري لفرز املتقدمني).
وتضمن يف السنة الثانية ما يأتي:
 إصالح األجور:
 .1وضع آلية لربط األجور السنوية مبعدالت التضخم.
 .2القيام مبراجعات منتظمة للرواتب وتوصيات للتكيف تستند إىل معايري السوق.
 .3تنفيذ نظام تقييم األداء اجلديد  -إعادة هيكلة توزيع املكافآت وفق نظام جديد
لتقييم األداء جلميع العاملني يف القطاع احلكومي والعام.
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 تشجيع العمل يف القطاع اخلاص:
 .1الشروع يف عملية تأهيل العمالة الوطنية يف املهن احملددة.
 .2دمج التدريب املهين ملدة عام مع برنامج الدبلوم  -اشرتاط تضمن برنامج الدبلوم
إكمال التدريب املهين ملدة عام يف شركة كربى من شركات القطاع اخلاص
براتب مدعوم.
 رفع كفاءة القطاع العام:
 .1حتديد سقف زمين للتقدم للعمل بعد التخرج.
 .2تعيني املوظفني املبتدئني يف القطاع العام ملدة سنة واحدة حتت االختبار وبنظام
أجور خاصة بهذا العام.
وأخريا فقد تضمن احملور السادس اخلاص باإلصالح التشريعي واملؤسسي واإلجراءات املساندة ،رفع
كفاءة إدارة املالية العامة للدولة ،وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر اخلاص احمللي واألجنيب،
وتطوير إدارة الضريبة ،وإقرار وتعديل وتطوير التشريعات ،ورفع تصنيف سوق الكويت لألوراق
املالية لتكون ضمن األسواق الناشئة يف السنة املالية .2017/2016
وقد تضمن كل حمور من احملاور السابقة مالحق تفصيلية بالربامج واالجراءات املطلوبة موزعة
على املديني القصري واملتوسط .ويشكل ما تضمنته وثيقة اإلجراءات الداعمة ملسار اإلصالح املالي
واالقتصادي يف املدى املتوسط أهدافا واعدة ومستحقة تتطلب تضافر اجلهود لدعمها وانجاحها
من أجل اعادة وضع عجلة االقتصاد الوطين على مسارها الصحيح ،وهي تشكل مرحلة اصالح
ضرورية مل يعد باالمكان تأجيلها أو املساومة على منطلقاتها املبدأية.
ويف مراحل صياغة هذه الوثيقة وقبل االستقرار على حماورها وبراجمها بل وحتى بعد االنتهاء من
مسودتها ،متت مناقشة أفكارها على حنو مستفيض ومطول مع ممثلني من خمتلف اجملالس العليا
وجهات االختصاص يف الدولة ومع جملس األمة واجلهات ذات العالقة من مؤسسات اجملتمع املدني
والقطاع اخلاص وعدد من املختصني ،قبل أن تتم بلورة الوثيقة بشكلها احلالي ،وهي بالتالي ثمرة
جهد توافقي ومشرتك.
وتندرج ضمن حماور الوثيقة الستة برامج حمددة يصل عددها اىل  41برناجما ،يتطلب تنفيذ
كل منها جمموعة من االجراءات التنفيذية ،ويتم تنفيذ حزمة االجراءات الواردة يف الوثيقة على
مرحلتني األوىل قصرية املدى واطارها الزمين هو السنتني املاليتني  2017/2016و،2018/2017
والثانية متوسطة وميتد أفقها الزمين اىل السنة املالية  .2021/2020وقد بدأ بالفعل نفاذ هذه
الوثيقة منذ أن أعتمدها جملس الوزراء.
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وكان جملس الوزراء قد قرر تكليف نائب رئيس جملس الوزراء وزير املالية باإلشراف على تنفيذ
االصالحات الواردة يف الوثيقة ،ومن أجل ضمان فاعلية انجاز براجمها واجراءاتها يف املدى الزمين
احملدد هلا ،وقد صدر القرار الوزاري رقم  28لسنة  2016بتشكيل جلنة عليا برئاسة نائب رئيس
جملس الوزراء ووزير املالية ملتابعة تنفيذ الوثيقة ،وقد باشرت اللجنة أعماهلا منذ االعالن عن
تشكيلها وهي يف حال انعقاد مستمر.

ثالثا :التوجهات االقتصادية واملالية للخطة االمنائية للدولة:
2020/2019 – 2016/2015
تهدف التوجهات االقتصادية واملالية خلطة التنمية الراهنة متوسطة األجل - 2016/2015
 2020/2019اىل تهيئة بيئة العمل املناسبة وتنفيذ برامج تساعد على توفري متطلبات حتقيق
رؤية الدولة  ،2035وهي حتول دولة الكويت اىل مركز مالي وجتاري اقليمي قادر على جذب
االستثمار ،واذكاء روح املنافسة ،ورفع كفاءة اإلنتاج ،يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة النشاط
االقتصادي يف بيئة أعمال مشجعة ،ويف سبيل حتقيق رؤية الدولة تسعى اخلطة إىل تطوير
االقتصاد الكوييت ليكون أكثر ديناميكية ومرونة ،ويقوم على املنافسة احلرة املنظمة
والشفافة ،ويوسع من دور وريادة القطاع اخلاص ،ويعظم املردود املالي لإلنفاق العام ،وخيلق
فرص عمل جدية لألفراد ،وحيفز روح اإلبداع واملبادرة وريادة األعمال يف االقتصاد واجملتمع،
األمر الذي حيقق توفري احلصانة واحلماية للنشاط االقتصادي واملالية العامة من خماطر
االعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط.
يف ضوء ما سبق ،تتبنى هذه اخلطة مسارين متوازيني لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة وهما:
مسار مواجهة التحديات واالختالالت الراهنة للدولة ،ومسار تأصيل عمليات التحول لتحقيق
الرؤية التنموية للدولة لعام  ،2035وذلك على النحو التالي:
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املسار األول :مواجهة التحديات واالختالالت الراهنة:
مواجهة حتديات التنمية االقتصادية:
من أبرز حتديات التنمية االقتصادية هيمنة القطاع النفطي اقتصادياً ،وضعف دور القطاع
اخلاص يف التنمية ،واخللل يف امليزانية العامة ،وضعف االستثمار األجنيب املباشر ،وضعف البنية
التحتية وضعف ارتباط املخطط اهليكلي خبطط التنمية ،وتتبنى اخلطة اإلمنائية جمموعة
توجهات هامة للتعامل مع تلك التحديات على النحو التالي:
 .1تنويع هيكل االقتصاد ،وتوسيع دور القطاع اخلاص يف التنمية :وذلك من خالل التوجهات
التالية:
أ  .رفع نسبة مساهمة الناتج غري النفطي )اخلاص والعام) يف توليد الناتج احمللي اإلمجالي من
 %45.3كمتوسط آلخر ثالث سنوات إىل حنو  %64كمتوسط خالل سنوات اخلطة اخلمسية.
ب  .رفع مساهمة القطاع اخلاص يف الناتج احمللى اإلمجالي إىل  ،%41.9والعمل على تكوين
شراكات طويلة األجل مع القطاع اخلاص برؤوس أموال مشرتكة تتجاوز  8مليارات دينار،
وعلى األخص يف صناعة البرتوكيماويات وما شابهها من صناعات حتويلية ترتبط بها ،وتسريع
احلكومة خلطوات تطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تقوم
على تشغيل ميناء مبارك الكبري وربطه بالطرق العابرة للحدود.
ج .توفري حزم متكاملة من اخلدمات املساندة للمشروعات الصغرية واملتوسطة ،مبا يدعم
املبادرين الصغار لريادة األعمال ،ومبا يرفع من نسب العمالة الكويتية بالقطاع اخلاص.
د .تفعيل دور اجمللس األعلى للتخصيص ،ومنحه صالحيات واسعة ملباشرة أعماله ،وإعداد
وتطبيق جدول زمين لربنامج التخصيص يشمل جماالت متعددة من بينها:
 القطاع اللوجسيت :ختصيص إدارة املنافذ الربية وإدارة املوانئ وخدمات اجلمارك
والتخليص واملختربات عرب جمموعة من الشركات املساهمة املتنافسة.
 قطاع االتصاالت :تفعيل دور اهليئة العامة لتنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات،
وتوسيع دور القطاع اخلاص يف تقديم خدمات االتصاالت الدولية واالتصاالت األرضية
وخدمات اإلنرتنت.
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 القطاع املالي :تفعيل ختصيص البورصة احلالية والسماح بقيام بورصات متخصصة،
وإنشاء أكثر من شركة مقاصة للتنافس.
 قطاع التعليم :التوسع يف إشراك القطاع اخلاص يف إدارة وبناء املدارس يف املناطق
النموذجية.
 قطاع الصحة العامة :التوسع يف إشراك القطاع اخلاص يف إدارة وبناء املستشفيات
واملراكز والعيادات الصحية واملختربات والسماح بإنشائها يف املناطق السكنية ،والسعي
لبناء شراكة حقيقية ومتنافسة بني قطاع التأمني والقطاع الصحي اخلاص ،حبيث يتاح
للمؤمن عليه اختيار اخلدمة الصحية األفضل وبأنسب األسعار.
 قطاع النفط والغاز :فتح اجملال واسعاً للقطاع اخلاص لالستثمار يف كافة اجملاالت مبا
فيها االستثمار يف نقل وتوزيع وتكرير النفط اخلام والغاز ومشتقاته ،والصناعات
الالحقة املرتبطة به.
 قطاع اإلسكان :إشراك القطاع اخلاص يف تصميم وبناء املناطق السكنية وطرحها
على املواطنني بأسعار التكلفة ،عرب أدوات متويلية خمتلفة.
 قطاع الكهرباء واملاء :حترير صناعة وتوزيع الكهرباء واملاء بإشراك شركات القطاع
اخلاص يف اإلنتاج والتوزيع والصيانة ،وإذكاء روح املنافسة بني هذه الشركات.
 .2إصالح اخللل يف امليزانية العامة :وذلك من خالل التوجهات التالية:
أ .تبين برنامج لإلصالح املالي يف الدولة ،يرتكز على ترشيد اإلنفاق احلكومي باجتاه
تقليص اإلنفاق اجلاري وزيادة اإلنفاق الرأمسالي ،ومعاجلة أسباب اهلدر يف أبواب
امليزانية املختلفة وفق تقارير دورية متخصصة.
ب .إعادة هيكلة الدعم احلكومي ،والذي ميثل أكثر من ربع إنفاق املوازنة العامة وإعادة
تسعري اخلدمات بهدف احلد من هدر استهالكها ،والتحول من دعم أسعار السلع
واخلدمات مباشرة )الدعم العيين( إىل دعم نقدي فيما خيص احملروقات والكهرباء واملاء
واملواد االستهالكية كلما أمكن ذلك ،مع تطبيق برنامج توعوي وحتفيزي لرتشيد
االستهالك لدى اجلمهور.
ج .ضبط التوظيف بالقطاع احلكومي وحتفيز التشغيل بالقطاع اخلاص ،من خالل االلتزام
بتحقيق نسبة منو سنوية ال تقل عن  %10من العمالة الكويتية يف القطاع اخلاص،
وخفض معدالت التوظيف احلكومي خالل سنوات اخلطة.
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د .ضبط تكاليف املشروعات احلكومية الكبرية ،من خالل تطبيق نظام خرباء إدارة
االستثمارات العامة بإشراك جهات دولية غري هادفة للربح ،ختتص بتقييم املشاريع
وتدخل يف دراسة املشروع دون أي تعطيل إلقرار املشروع.
ه .ختفيض متوسط تكلفة إنتاج برميل النفط ،على مدى سنوات اخلطة حتى ال تفقد
الدولة ميزتها النسبية يف إنتاج النفط.
و .البدء يف حتصيل ضريبة القيمة املضافة بعد إقرارها ،وإعادة تسعري حقوق االنتفاع
باألراضي اليت تقدمها الدولة لتتالءم مع أسعارها احلقيقية.
 .3تشجيع االستثمار األجنيب املباشر :وذلك من خالل التوجهات التالية:
أ .تفعيل دور هيئة تشجيع االستثمار املباشر ،لتعزيز دور االستثمار األجنيب يف تنويع
االقتصاد ،على األخص يف جماالت االستثمارات االقتصادية ذات العوائد اإلجيابية على
االقتصاد الوطين ،ومبا خيدم تقدم ترتيب الكويت إقليميا بنهاية اخلطة ،وسوف تستكمل
اهليئة إنجاز لوائحها الداخلية وحتديد أهدافها الكمية جلذب املزيد من االستثمارات.
ب .تشجيع القطاع اخلاص الوطين على الشراكة مع املستثمر األجنيب ،يف كافة جماالت
االستثمار يف الدولة ،ونقل املعرفة والتكنولوجيا احلديثة عرب تلك الشراكات.
 .4تطوير البنى األساسية الداعمة للتنمية ،مبا يتماشى مع متطلبات النمو السكاني وتلبية
احتياجات التنمية ورؤية الدولة ،وتسعى الدولة يف هذا اخلصوص إىل تبين فصل املشغل عن املنظم
وإشراك القطاع اخلاص يف توليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه ،حبيث يتم ختصيص عددا من
حمطات اإلنتاج احلالية ،وختصيص إدارات املنافذ اجلديدة كاملطار اجلديد وميناء مبارك الكبري،
لرفع كفاءة تشغيلها واستكمال إنشاء شركات املدن اإلسكانية .كما ستواصل احلكومة
جهودها يف تطوير البنية التحتية يف جمال النقل واملواصالت من خالل إضافة ما يزيد عن 1,440
كيلومرت من الطرق الرئيسية.
 .5تبنى رؤية اسرتاتيجية متكاملة للتنمية العمرانية ،مبا يتطلبه ذلك من مراجعة وتعديل
املخطط اهليكلي وآلية إدارته واإلشراف عليه ،وربطه بتوجهات وسياسات خطط التنمية ،وإنشاء
املناطق اإلسكانية اجلديدة ،والعمل على توفري األراضي الالزمة ضمن املناطق اجلديدة والقائمة
الستخدامات القطاع اخلاص إلقامة مرافق استثمارية خدمية صحية وتعليمية واجتماعية،
ومشروعات جتارية وحرفية.
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املسار الثاني :تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية
يركز املسار الثاني بصورة أساسية على توفري الشروط والبيئة املناسبة الداعمة لتحقيق رؤية
الدولة يف التحول إىل مركز مالي وجتارى ،وفى هذا اخلصوص تركز اخلطة على التوجهات
التالية:
 .1تطوير املنطقة الشمالية للبالد كقاعدة للمركز التجاري للدولة ،حبيث تستقطب
األنشطة التجارية اليت ستكون مرتكزاً لالنطالق حنو التحول إىل مركز جتاري إقليمي،
وذلك من خالل تشغيل ميناء مبارك الكبري ،وإنشاء مدينة احلرير واملنافذ واملستودعات
اجلمركية ،وتزويدها بكافة املتطلبات واخلدمات املساندة بواسطة القطاع اخلاص.
فضالً عن ربط امليناء واملنافذ بشبكة من الطرق وسكك احلديد لتسهيل عبور التجارة
الدولية.
 .2توفري الشروط املناسبة للتحول إىل مركز مالي إقليمي ،ومن بينها:
أ .تطوير مؤسسات وأسواق املال يف القطاع املالي ،والعمل على رفع كفاءة املؤسسات املالية
عن طريق تعزيز املنافسة ،وفتح فرص التنافس يف األسواق اخلارجية ،وأيضاً تعميق
اخلدمات املالية لتشمل خدمات الرهن العقاري بعد تعديل القوانني املعيقة ،لينعكس يف
استهداف نسب منو اخلدمات املالية مبعدل يفوق وترية النمو يف باقي مكونات ناتج
القطاع اخلاص.
ب .زيادة املنافسة يف سوق رأس املال احمللي ،عرب تفعيل ختصيص البورصة احلالية ،والرتخيص
بإنشاء وإدارة بورصات متخصصة جلذب الشركات اخلليجية والعاملية.
ج .دعوة شركات الوساطة املالية اإلقليمية والعاملية لفتح مكاتب هلا يف الكويت والعمل
بالسوق احمللية.
د .زيادة عدد شركات املقاصة وتشجيع التنافس فيما بينها.
 .3استمرار االهتمام باملشروعات االسرتاتيجية وتفعيل مشاركة القطاع اخلاص فيها ،حيث
تواصل اخلطة اإلمنائية تبين نهج اخلطة اإلمنائية السابقة يف االهتمام مبجموعة من
املشروعات الكربى االقتصادية واالجتماعية لدعم القدرة على حتقيق رؤية الدولة،
وتوسيع مشاركة القطاع اخلاص ،وتلبية بعض االحتياجات االجتماعية على حد سواء.
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ويندرج حتت هذه املسارات والتوجهات األهداف والسياسات اليت حتدد دور كل من القطاع العام
واخلاص يف التنمية:
أهداف وسياسات دعم وتوسيع دور القطاع اخلاص:
أ .زيادة مساهمة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجالي ،وذلك من خالل:
 .1االلتزام اجلاد بالرؤية االسرتاتيجية بعيدة املدى اليت حتدد دور الدولة يف االقتصاد
الوطين الذي يرتكز على جانيب التنظيم واإلشراف ،وعلى التزام اجلهات احلكومية
باخلطة ،ووضع برامج تنموية هلا صفة االستدامة ،وتأكيد أهمية الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص ،بتكوين شراكات طويلة األجل برؤوس أموال مشرتكة
تتجاوز  8مليارات دينار ،وعلى األخص يف صناعة البرتوكيماويات والصناعات
التحويلية املرتبطة بها.
 .2تهيئة بيئة األعمال ،واستكمال البنية التشريعية مبا يسرع من املبادرات اخلاصة
ويرفع من تنافسية االقتصاد الوطين باستكمال إصدار املتطلبات التشريعية اليت مل
يتم االنتهاء منها خالل اخلطة اإلمنائية األوىل ،ويف مقدمتها جمموعة القوانني ذات
الصلة بالشأن االقتصادي ودور القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي.
 .3إسناد عددٍ من األنشطة االقتصادية اليت تديرها األجهزة احلكومية إىل القطاع
اخلاص يف بيئة تنافسية وفقاً للقانون ،متضمنة إنتاج الطاقة الكهربائية واملياه
وإدارة خدمات املوانئ واملطارات وإدارة اجلمارك وغريها من اخلدمات ،مع تفعيل دور
اهليئة العامة ملكافحة الفساد ،وإصدار قوانني تضمن املعاملة العادلة للقطاع اخلاص
مقارنة بالقطاع العام يف مجيع اجملاالت.
 .4زيادة اإلنتاجية االقتصادية للدولة من خالل رفع مستوى املنافسة يف أنشطة القطاع
اخلاص ،وحماربة االحتكارات وختفيض نسبة األموال املخصصة للدعم املباشر وغري
املباشر.
 .5اإلسراع يف تعديل املخطط اهليكلي للدولة ليتوافق مع اخلطة اإلمنائية ،لتوفري
وحتديد األراضي الالزمة إلقامة املشاريع الصناعية ومشاريع الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص واملشاريع الصغرية واملتوسطة.
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ب .زيادة استثمارات القطاع اخلاص ،وذلك من خالل:
 .1تعزيز دور وآليات السوق وتوسيعها ،من خالل اإلسراع بتنفيذ برامج التخصيص وإعداد
قائمة بالشركات واألنشطة االقتصادية املراد حتويل ملكيتها كلياً أو جزئياً
للقطاع اخلاص لتحقيق املزايا االقتصادية يف رفع اإلنتاجية والكفاءة ،والسعي إىل
ختصيص حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية احلالية وختصيص إدارة املنافذ اجلديدة
كمطار الكويت الدولي وميناء مبارك الكبري على سبيل املثال ،ووضع تصور واضح
لكيفية التعامل مع العمالة الوطنية عند حتويل مؤسسات القطاع العام إىل القطاع
اخلاص.
 .2تبين مشروعات حمورية يف عملية التنمية ،سواء املسند منها إىل القطاع اخلاص أو ما
سينفذ باملشاركة بني القطاعني العام واخلاص ،وذلك من خالل تأسيس الشركات
املساهمة العامة لتحقيق املستهدفات العامة للدولة واليت متهد البيئة للتحول
االقتصادي املستهدف.
 .3االستفادة من اخلدمات االستثمارية املتوافرة للمصارف احمللية ذات املستوى املرتفع من
الكفاءة يف دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات املختلفة اليت تسعى اخلطة
لتنفيذها ،وحبث أفضل السبل لعمليات متويل تلك املشروعات ،وخاصة تلك اليت
سيتم إسنادها للقطاع اخلاص.
 .4فك التداخل يف االختصاصات من خالل مبدأ النافذة الواحدة إلنجاز األعمال،
والعمل على هندسة إجراءات العمل لتبسيط اإلجراءات وتقليل الدورة املستندية
وتفعيل إنجاز األعمال إلكرتونيا.
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الفصل الثاني
التطورات االقتصادية العاملية
وتأثريها على االقتصاد احمللي
أوالً :تطورات النمو االقتصادي يف العامل
وفقاً آلخر تقارير صندوق النقد الدولي عن "آفاق االقتصاد العاملي World Economic
 "Outlookوالذي صدر يف يناير  ،2016بعنوان "انكماش الطلب وتراجع اآلفاق املتوقعة"
وتقرير مستجدات آفاق االقتصاد العاملي الذي صدر يف ابريل  ،2015بعنوان "تباطؤ طويل لفرتة
طويلة من الزمن" ،فإن تعايف االقتصاد العاملي يشهد مزيداً من الضعف وسط تزايد االضطرابات
املالية .حيث تراجع النشاط االقتصادي العاملي يف االقتصادات املتقدمة ،وليس هناك شواهد على
ختفيف الضغوط على اقتصادات األسواق الناشئة يف العامل ،كما أن هناك خماوف من تأثر
االقتصاد العاملي باالجتاهات اجلديدة للنمو يف الصني .من جانب آخر فإن أسعار املواد األولية
ترتاجع وعلى رأسها النفط ،خصوصاًيف أوائل عام  ،2016على الرغم من استعادته ملعظم خسائره
يف بداية العام.
ووفقاً للتقرير من املتوقع أن يظل النمو حمدوداً يف االقتصادات املتقدمة ،نتيجة لعدة عقبات
أهمها اخنفاض اإلنتاجية واالجتاهات الدميوغرافية غري املواتية وآثار األزمة املالية العاملية ،على
الرغم من األثر اإلجيابي املتوقع لتيسري السياسات النقدية واالسعار املنخفضة للنفط .ذلك أن
استمرار ضعف الطلب يف العامل وارتفاع معدالت الصرف ،بصفة خاصة بالنسبة للدوالر ،وتعقد
األوضاع املالية للدول سوف يشكل ضغوطاً حنو تعايف هذه االقتصادات .من جانب آخر فإن منطقة
اليورو تواجه الضغوط النامجة عن تراجع التضخم والزيادة املفرطة للدين إىل الناتج احمللي
اإلمجالي يف العديد من دول املنطقة.
وعلى النطاق العاملي تشري توقعات الصندوق إىل أن العامل سوف حيقق منواًمتواضعاً قدر بنحو
 3.2%يف  ،2016وهو ما يقل عن التوقعات السابقة للصندوق واليت نشرها يف عدد يناير 2016
بنسبة  .%0.2غري أنه من املتوقع أن يتحسن التعايف االقتصادي يف  2017وما بعدها مدفوعا
بتعايف اقتصادات األسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية.
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ويشري الصندوق إىل أن البيانات األولية للنمو العاملي خالل النصف الثاني من  2015كانت أضعف
مما كان متوقعاً ،مع حدوث تباطؤ خالل الربع األخري من العام وهو ما انعكس على النمو يف
الواليات املتحدة واليابان وغريها من االقتصادات اآلسيوية املتقدمة .وعلى الرغم من تنوع الصورة
يف اقتصادات األسواق الناشئة فإن كل من الربازيل وروسيا وعدد من الدول األخرى املصدرة للمواد
األولية تواجه ضغوطاً اقتصادية شديدة .وبشكل عام كان األداء االقتصادي يف العامل على النحو
التالي:
 تراجع النمو يف الواليات املتحدة إىل  1.4يف املئة يف الربع الرابع من عام  ،2015بسببضعف الصادرات واخنفاض االستثمار يف القطاعات غري السكنية .غري أن مؤشرات سوق
العمل واصلت التحسن ،بصفة خاصة كان النمو يف أعداد الوظائف اجلديدة قوياً ،على
النحو الذي أدى اىل استمرار تراجع معدل البطالة.
 يف أوروبا كان االنتعاش على نطاق واسع مع تزايد الطلب احمللي الذي عوض التأثري السليبلرتاجع الطلب اخلارجي ،وقد كان النمو أقل مما كان متوقعاً يف إيطاليا ،وأعلى مما
كان متوقعاً يف إسبانيا.
 يف اليابان ،أتى النمو أقل بكثري من املتوقع يف الربع الرابع نتيجة لالخنفاض احلاد يفاالستهالك اخلاص.
 تراجع النشاط االقتصادي يف االقتصادات املتقدمة اآلسيوية األخرى املتكاملة بصورةوثيقة مع الصني مثل هونغ كونغ وتايوان بشكل حاد خالل النصف األول من ،2015
بسبب تراجع صادراتها .غري أن النشاط االقتصادي يف هذه املناطق تعزز يف النصف الثاني
من العام ،وإن كان ضعيفاً بسبب تواضع النمو يف الصادارت.
 يف الصني كان النمو أقوى قليالً من التوقعات السابقة ،مما عكس صالبة الطلب احمللي،خصوصاً االستهالكي ،كما عوض النمو القوى يف قطاع اخلدمات تراجع النمو يف أنشطة
التصنيع.
 يف أمريكا الالتينية جاء تراجع النشاط االقتصادي يف الربازيل أعمق مما كان متوقعاً.كان الركود يف روسيا يف عام  2015متماشي ًا مع التوقعات ،كما ساءت الظروف
االقتصادية يف معظم رابطة دول الكومنويلث املستقلة (االحتاد السوفييت السابق)
( )CISاليت تأثرت من انعكاسات النمو الروسي عليها وكذلك نتيجة لضعف أسعار
النفط.
 تشري مؤشرات االقتصاد الكلي أن النشاط االقتصادي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربىوالشرق األوسط جاء أقل من التوقعات نتيجة الخنفاض أسعار النفط ،وتراجع يف أسعار
السلع األساسية األخرى ،فضالً عن الصراعات اجليوسياسية والفنت احمللية يف عدد قليل
من البلدان.
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أما بالنسبة للتوقعات املستقبلة ،فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يأخذ مسار النمو يف
االقتصادات الرئيسة يف العامل ،كما هو موضح يف اجلدول رقم ( ،)1على النحو التالي:
 الواليات املتحدةمن املتوقع أن يستمر النمو يف الواليات املتحدة بوترية معتدلة ،وذلك بدعم من قوة املالية
العامة وحتسن سوق املساكن .هذه املصادر للنمو من املتوقع أن تعوض أثر تراجع الصادرات
الناتج عن ارتفاع قيمة الدوالر وتراجع النمو لدى شركاء الواليات املتحدة يف التجارة،
واخنفاض االستثمار يف الطاقة والصناعات التحويلية ،وضعف الظروف املالية احمللية لبعض
القطاعات يف االقتصاد احمللي ،على سبيل املثال قطاع النفط والغاز والصناعات املرتبطة بها.
ونتيجة لذلك من املتوقع أن يصل معدل النمو إىل  %2.4يف  2016وزيادة متواضعة يف معدل
النمو يف  .2017غري أن آفاق النمو طويلة االجل ضعيفة حيث من املتوقع أال يتجاوز معدل
النمو  %2متأثراً بشيخوخة السكان ومنو االنتاجية الكلية.
 منطقة اليورومن املتوقع أن يستمر انتعاش منطقة اليورو متواضعاً يف  ،2017/2016مع ضعف الطلب
اخلارجي مبا يفوق اآلثار اإلجيابية لألسعار املنخفضة للطاقة والتوسع املالي املتواضع ،والظروف
املالية الداعمة .ومن املتوقع أن يبقى النمو احملتمل ضعيفاً ،نتيجة ملوروثات األزمة (ارتفاع الدين
اخلاص والدين العام ،واخنفاض االستثمار ،وتآكل املهارات بسبب ارتفاع معدالت البطالة على
املدى الطويل ،وآثار الشيخوخة ،وبطء االنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج) .ومن املتوقع أن تنمو
منطقة اليورو مبعدل  %1.5يف  2016ومبعدل  %1.6يف  2017بينما يظل النمو يف حدود
 %1.5يف األجل املتوسط .وعلى املستوى القطري من املتوقع أن تنمو أملانيا مبعدل متواضع %1.6
يف  2017وفرنسا ( 1.1يف املئة يف عام  2016و  1.3يف املئة يف عام  ،)2017وإيطاليا (مبعدل
 1يف املئة يف  2016و  1.1يف املئة يف عام  .)2017كذلك من املتوقع أن يضعف منو إسبانيا
(إىل  2.6يف املئة يف  2016و  2.3يف املئة يف عام  )2017وإن كان النمو فيها يبقى أعلى من
املتوسط يف منطقة اليورو .من جانب آخر يتوقع أن يتباطأ النشاط يف الربتغال (إىل  1.4يف املئة يف
 2016و  1.3يف املئة يف عام  ،)2017يف حني يتوقع عودة االقتصاد اليوناني إىل النمو يف عام
.2017
 اليابانيف اليابان ،من املتوقع أن يظل النمو عند  0.5يف املئة يف عام  ،2016قبل ان يتحول إىل منو
سالب ( 0.1-يف املئة يف عام  )2017حيث مازالت الزيادة املقررة يف معدل ضريبة االستهالك
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(من  2نقطة مئوية) يف حيز التنفيذ .من جانب آخر فإن االرتفاع األخري للني وضعف الطلب
من األسواق الناشئة يتوقع إن يؤدي إىل تقييد النشاط يف النصف األول من عام  ،2016غري
أن اخنفاض أسعار الطاقة واإلجراءات املالية املعتمدة من خالل امليزانيات التكميلية من
املتوقع أن تعزز النمو (مع التحفيز املالي يتوقع إضافة  0.5نقطة مئوية لنمو الناتج) .من جانب
آخر من املتوقع أن تؤدي سياسات التيسري الكمي والنوعي لبنك اليابان املركزي مبا يف ذلك
معدالت الفائدة السالبة على مودعات البنوك ومعدالت االحتياطيات الزائدة اليت مت اعتمادها
يف فرباير إىل تدعيم الطلب اخلاص .ومع ذلك تظل آفاق النمو ضعيفة يف املدى الطويل واليت
تعكس يف املقام األول تراجع أعداد القوى العاملة.
جدول  :1توقعات النمو يف االقتصاد العاملي ()%
اجملموعات االقتصادية الرئيسة يف العامل
الناتج العاملي
الدول املتقدمة
الواليات املتحدة
منطقة اليورو
 أملانيا فرنسا إيطاليا إسبانيااليابان
اململكة املتحدة
كندا
دول متقدمة أخرى
اقتصادات األسواق الناشئة والنامية
دول الكومنولث املستقلة
روسياالدول األخرىاقتصادات األسواق الناشئة يف آسيا
الصنياهلنددول اآلسيانأمريكا الالتينية والكارييب
الربازيلاملكسيكالشرق األوسط ومشال أفريقيا وأفغانستان وباكستان
إفريقيا جنوب الصحراء
املصدرIMF World Economic Outlook “Too Slow for Too Long” April 2016 :
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 الدول املتقدمة األخرىتبدو صورة النمو يف االقتصاديات املتقدمة األخرى خمتلطة بشكل واضح ،وهو ما يعكس جزئي ًا
اآلثار املتفاوتة لرتاجع أسعار السلع ،فضالً عن درجات خمتلفة من اآلثار غري املباشرة إلعادة التوازن
االقتصادي يف الصني .ففي اململكة املتحدة يتوقع أن يبلغ معدل النمو  1.9يف املئة يف  2016و
 2.2يف املئة يف عام  )2017مدفوعاً بنمو القطاع اخلاص احمللي مصحوباً بدعم من من اخنفاض
أسعار الطاقة وسوق العقارات املزدهر ،مما يساعد على تعويض الرياح املعاكسة من ضبط أوضاع
املالية العامة ،وتزايد حالة عدم التأكد الناجتة عن استفتاء اخلروج من االحتاد األوروبي يف يونيو
 .2016كذلك يتوقع حدوث منو قوي للسويد (حوالي  3.7يف املئة يف عام  ،2016يرتاجع اىل
 2.8يف املئة يف عام  )2017نتيجة السياسة النقدية التوسعية ،وزيادة االستثمار السكين يف
استجابة الرتفاع أسعار املنازل ،وزيادة اإلنفاق العام نظرًا حلدوث تدفقات كبرية لالجئني .يف
سويسرا من املتوقع أن يزيد النمو بصورة متواضعة اىل  1.2يف املئة يف عام  2016و  1.5يف املئة
يف عام  .2017أما بالنسبة للدول املصدرة للسلع االولية من االقتصادات املتقدمة سوف تستمر يف
التكيف مع اخنفاض الدخل واخنفاض االستثمار .على سبيل املثال يف النرويج ،حيث من املتوقع
تراجع النمو يف الناتج احمللي اإلمجالي إىل 1.0يف املئة هذا العام ،باعتبار أن اخنفاض أسعار النفط
يؤثر على االستثمار واالستهالك وأن كان سريتفع تدرجيي ًا بعد ذلك .أما يف كندا ،من املتوقع منو
الناتج بنسبة  1.5يف املئة يف عام  ،2016مع تراجع مساهمة قطاع الطاقة ،يقابلها جزئياً تأثري
اجيابي للعملة التنافسية والزيادة املتوقعة يف االستثمارات العامة ،قبل أن يتسارع النمو إىل 1.9
يف املئة يف عام  .2017ويف اسرتاليا ،ومن املتوقع حدوث منو دون مستوى اإلمكانيات حبدود 2.5
يف املئة يف  2016ليتسارع النمو إىل  3يف املئة خالل العامني املقبلني ،بدعم جزئي من العملة
التنافسية.
 الصنيمن املتوقع أن يتباطأ النمو يف الصني إىل  6.5يف املئة هذا العام و  6.2يف املئة يف عام ،2017
وذلك بارتفاع طفيف عن مستوى التوقعات يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي أكتوبر  ،2015على
حنو يعكس سياسة التحفيز املعلنة .أكثر من ذلك من املتوقع ضعف النمو يف القطاع الصناعي،
مع اسرتخاء الطاقة الفائضة ،خصوصاً يف قطاع العقارات وصناعات املنبع ذات الصلة ،وكذلك يف
قطاع التصنيع .وينبغي أن يكون منو قطاع اخلدمات قوي مع استمرار إعادة توازن االقتصاد
والتحول من االستثمار إىل االستهالك ،ومن املتوقع أن تتعزز إعادة التوازن على الطريق الصحيح
من خالل النمو املرتفع للدخل ،وسوق العمل القوي ،واإلصالحات اهليكلية املصممة لدعم
االستهالك.
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 االقتصادات الناشئة والنامية األخرىبالنسبة القتصادات األسواق الناشئة والنامية يف آسيا الناشئة ،فإن فرص منو النشاط ال تزال
قوية .ففي اهلند من املتوقع حتقيقها لنمو يصل إىل  7.5يف املئة يف  ،2017/2016كما كان
متوقعاً يف اكتوبر .وسيستمر النمو مدفوعاً باالستهالك اخلاص ،الذي استفاد من اخنفاض أسعار
الطاقة وزيادة الدخل احلقيقي .ومع حتسن األوضاع وعودة القطاع الصناعي للنشاط من املتوقع
حدوث انتعاش يف االستثمار اخلاص لتعزيز النمو .ومن بني اخلمس دول يف جمموعة االسيان
(إندونيسيا ،ماليزيا ،الفلبني ،تايالند ،فيتنام) ،فإن النمو سيرتاجع يف عام  2016يف ماليزيا
وفيتنام ( 4.4يف املئة و  6.3يف املئة ،على التوالي) ،ولكن ستحدث زيادة معتدلة يف اندونيسيا،
والفلبني ،وتايالند (إىل  4.9يف املئة 6.0 ،يف املئة و  3.0يف املئة على التوالي) .مع تزايد النمو يف
هذه الدول يف  2017وما بعد ذلك ،مدعومة بقوة الطلب احمللي والزيادة التدرجيية يف الصادرات.
 أمريكا الالتينية والكارييبمن املتوقع أن يكون النمو يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب سالباً للعام الثاني على
التوالي ( 0.5-يف املئة يف  .)2016غري أنه من املتوقع أن يتعزز النشاط االقتصادي يف مجيع البلدان
يف املنطقة يف  ،2017بارتفاع النمو إىل  1.5يف املئة ،وإن كان من املتوقع أن يكون هناك
اختالفات كبرية عرب املناطق والبلدان املختلفة يف املنطقة .فبينما تظل أمريكا اجلنوبية متأثرة
بشدة من الرتاجع يف أسعار السلع األولية ،فإن كل من املكسيك ،وأمريكا الوسطى ،ومنطقة
البحر الكارييب سوف تستفيد من االنتعاش يف الواليات املتحدة واخنفاض أسعار النفط .وبشكل
عام فإن معظم البلدان يف املنطقة سوف تستمر يف النمو ،حتى لو كان متواضعاً .فاملكسيك ستنمو
بوترية معتدلة ( 2.4يف املئة يف  2016و  2.6يف املئة يف عام  ،)2017بدعم من ارتفاع الطلب
احمللي واآلثار غري املباشرة من تعايف اقتصاد الواليات املتحدة .بينما من املتوقع أن ينكمش الناتج
يف الربازيل ،مبعدل  3.8يف املئة يف عام ( 2016بعد انكماش  3.8يف املئة يف عام  ،)2015حيث
من املتوقع أن يؤثر الركود على التوظف والدخل احلقيقي ،وال تزال هناك شكوك حول قدرة
احلكومة على رسم وتنفيذ السياسات املناسبة ملواجهة الصدمات الكبرية اليت تتعرض هلا
الربازيل .غري أن ضعف العملة الربازيلية يتوقع أن يكون هلا أثر إجيابي على النمو يف  ،2017على
األقل يف وقف تراجع النمو.
 رابطة دول الكومنولث املستقلةال تزال التوقعات االقتصادية لرابطة دول الكومنولث املستقلة (االحتاد السوفييت السابق) ضعيفة
جداً ،واليت تعكس أساساً الركود يف روسيا وتداعيات ذلك اإلقليمية ،وكذلك تأثري اخنفاض
أسعار النفط على الدول املصدرة يف املنطقة ،ومن املتوقع أن ينخفض الناتج يف املنطقة بنسبة
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 %1.1يف عام  .2016بينما يتوقع عودة االنتعاش يف  ،2017بنسبة  1.3يف املئة .أما يف روسيا،
فمن املتوقع تراجع الناتج بنسبة 1.8يف املئة يف عام ( 2016بعد انكماش  3.7يف املئة يف العام
املاضي) ،مع تعمق تأثري العقوبات الدولية وتفاقم آثار اخنفاض أسعار النفط وضعف هيكلية
االقتصاد .أما بالنسبة القتصاد أوكرانيا فمن املتوقع عودته إىل النمو اإلجيابي يف عام ،2016
مدعوماً بتحسن ثقة املستهلك واملستثمر ،واالرتفاع التدرجيي يف الدخل احلقيقي ،والتخفيف
التدرجيي يف شروط االئتمان.
 -الدول الناشئة والنامية يف أوروبا

بالنسبة للنمو يف البلدان الناشئة والنامية يف أوروبا ،فمن املتوقع أن يظل مستقراً على نطاق
واسع يف حدود  3.5يف املئة يف عام  2016و  3.3يف املئة يف عام  ،2017وقد استفادت
املنطقة من اخنفاض أسعار النفط واالنتعاش التدرجيي يف منطقة اليورو ،غري أن ارتفاع ديون
الشركات يعيق االستثمار اخلاص .بالنسبة لرتكيا من املتوقع أن يظل النمو مستقراً عند
 3.8يف املئة يف عام  ،2016مع االرتفاع الكبري يف احلد األدنى لألجور واستمرار زيادة
الطلب احمللي ،على الرغم من عدم االستقرار اجليوسياسي ،وضعف الطلب اخلارجي ،وتباطؤ
منو االئتمان.
 إفريقيامن املتوقع أن يبقى النمو ضعيفا هذا العام يف دول إفريقيا جنوب الصحراء الكربى عند  3.0يف
املئة ،أي حبوالي نصف نقطة مئوية أقل عما كان عليه يف عام  ،2015وتراجع  1.3نقطة مئوية
عن توقعات تقرير آفاق االقتصاد العاملي يف أكتوبر  ،2015ومن املتوقع ارتفاع النمو إىل  4.0يف
املئة يف عام  ،2017بدعم من انتعاش طفيف يف أسعار السلع األولية ،وتعد الظروف اخلارجية غري
املواتية أهم الدوافع وراء التباطؤ املستمر املنطقة .فقد عانت البلدان كثيفة االستخدام للموارد من
االخنفاض يف أسعار السلع األساسية ،وبالنسبة للدولة املصدرة للنفط يف املنقطة من املتوقع أن
تنمو مبعدل  2.0يف املئة يف عام  2016و  3.4يف املئة يف عام  ،2017وضمن هذه اجملموعة يتوقع
ان ينخفض النمو اىل  2.5يف املئة يف أنغوالو  2.3يف املئة يف نيجرييا .أما بالنسبة للبلدان املستوردة
للنفط يف املنطقة فقد كان تأثري اخنفاض أسعار النفط أقل املتوقع ،وبالنسبة جلنوب أفريقيا من
املتوقع أن ينخفض النمو إىل النصف اىل  0.6يف املئة يف عام  2016نتيجة اخنفاض أسعار
الصادرات ،وتشديد السياسة النقدية واملالية.
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 الشرق األوسط ومشال إفريقياضعفت التوقعات يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ( )MENAPإىل حد كبري بسبب
استمرار االخنفاض يف أسعار النفط وتكثيف الصراعات واملخاطر األمنية ،ويتوقع أن يبلغ النمو يف
املنطقة عموماً  3.1يف املئة يف  2016و  3.5يف املئة يف عام  ،2017أي باخنفاض  0.8نقطة
مئوية و  0.7نقطة مئوية على التوالي عما كان متوقعاً يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي أكتوبر
 .2015من املتوقع أيضاً أن تظل أسعار النفط منخفضة ملدة أطول ،وعلى بلدان املنطقة املصدرة
للنفط اختاذ خطوات أخرى ملموسة لكبح مجاح اإلنفاق احلكومي ،وخفض الدعم ،وزيادة
اإليرادات احلكومية .وبالنسبة لدول جملس التعاون يتوقع اخنفاض النمو من  3.3يف املئة يف عام
 2015إىل  1.8يف املئة يف عام  2016على أن يرتفع إىل أكثر من  2يف املئة على املدى املتوسط.

ثانياً :التضخم يف العامل
مع اخنفاض أسعار النفط يف ديسمرب  2015واليت يتوقع أن تستمر هذا العام ،قام صندوق النقد
الدولي مبراجعة التوقعات حول أسعار املستهلك خبفض تلك التوقعات يف االقتصادات املتقدمة،
واليت يتوقع أن تظل مجيعها دون املستوى املستهدف للبنوك املركزية يف الدول املتقدمة يف عام
.2016
 باستثناء فنزويال (حيث من املتوقع أن يستمر معدل التضخم يف االرتفاع إىل ما يقرب من 500يف املئة يف املتوسط هذا العام وحتى العام املقبل) ،فإن التضخم يف اقتصادات األسواق
الناشئة واالقتصادات النامية يتوقع أن ينخفض إىل  4.5يف املئة يف عام  ،2016من 4.7
يف املئة يف عام  ،2015مما يعكس تراجعاً يف أسعار السلع األساسية واآلثار الناجتة عن
ختفيض العمالت يف العام املاضي.
 يف منطقة اليورو يتوقع أن يصل معدل التضخم إىل  0.4يف املئة يف عام  2016التضخم(من الصفر تقريباً يف عام  )2015لريتفع إىل  1.1يف املئة يف عام  2017بدعم من تيسري
السياسة النقدية للبنك املركزي األوروبي .على أن يأخذ يف االرتفاع بشكل تدرجيي على
املدى املتوسط.
 بالنسبة لليابان ،من املتوقع أن يكون معدل التضخم  0.2-يف املئة يف عام  2016بسبباخنفاض أسعار الطاقة وارتفاع قيمة الني يف األشهر األخرية .غري أنه على املدى املتوسط،
من املتوقع أن يرتفع التضخم إىل ما بني  1.5-1يف املئة ،نتيجة السياسة النقدية التيسريية
وإغالق فجوة الناتج الذي سيحدث ضغوطاً تصاعدية على التضخم.
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 يف الواليات املتحدة ،من املتوقع أن يرتفع معدل التضخم إىل  0.8يف املئة يف عام 2016من  0.1يف املئة يف عام  ،2015على الرغم من ارتفاع قيمة الدوالر وتأثري األسعار
املنخفضة للنفط على األسعار .أما على املدى املتوسط فمن املتوقع أن يرتفع التضخم إىل
حوالي  2.25يف املئة ،ليتماشى مع مستهدفات االحتياطي الفيدرالي.
 سيبقى متوسط معدل التضخم يف االقتصادات املتقدمة األخرى أيضاً دون املستوياتاملستهدفة للبنوك املركزية ،وغالباً ما سيكون ذلك بسبب اخنفاض أسعار النفط .بصفة
خاصة من املتوقع أن يعود إىل املعدل املستهدف العام املقبل يف كوريا وأن يتحقق ذلك على
املدى املتوسط يف سنغافورة والسويد .ويتوقع أن تنخفض أسعار املستهلكني يف سويسرا يف
عام  2016و  2017نظرا الرتفاع قيمة العملة العام املاضي.
 يف اقتصادات األسواق الناشئة ،سوف يقابل الضغط النزولي من اخنفاض أسعار النفطتزايد الضغوط نتيجة ختفيض سعر الصرف االمسي ،وخاصة يف البلدان اليت اخنفضت فيها
قيمة العمالت بصورة كبرية ،مثل الربازيل وكولومبيا وروسيا ،وكازاخستان يف اآلونة
األخرية .غري أنه من املتوقع أن يتباطأ معدل التضخم تدرجيياً حنو املستويات الرمسية
املستهدفة للتضخم يف السنوات الالحقة.
 أما يف الصني ،فمن املتوقع أن يبقى التضخم منخفضاً إىل حنو  1.8يف املئة يف عام ،2016نتيجة اخنفاض أسعار السلع األولية ،وزيادة الطلب على الرمنينيب ،وضعف النمو يف الطلب
احمللي.
 يف اهلند ،ال تزال األوضاع النقدية متوافقة مع حتقيق املستوى املستهدف للتضخم  5يف املئةيف النصف األول من عام  ،2017على الرغم من أن األمطار املومسية غري املواتية وزيادة
األجور يف القطاع العام اليت من املتوقع أن تشكل ضغوطاً حنو ارتفاع التضخم .يف الربازيل،
من املتوقع أن ينخفض التضخم قليالً إىل  8.7يف املئة هذا العام ،باملقارنة مع  9.0يف املئة
العام املاضي ،حيث يتوقع تراجع تأثريات تعديالت األسعار وتراجع قيمة العملة.
 يف روسيا ،من املتوقع أن ينخفض التضخم من  15.5يف املئة يف عام  2015إىل  8.4يفاملئة يف عام  .2016ويف تركيا ،من املتوقع أن يبلغ معدل التضخم  9.8يف املئة لعام
 2016أي إىل ما يقرب من  5يف املئة فوق املعدل املستهدف.
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ثالثاً :األوضاع االقتصادية واملالية يف البلدان املصدرة للنفط مبنطقة الشرق األوسط ومشال
أفريقيا
يشري تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي
بعنوانRegional Economic Outlook Update: Middle East & Central Asia
واملنشور يف إبريل  2016إىل أنه قد مت ختفيض آفاق النمو بدرجة كبرية يف معظم البلدان
املصدرة للنفط ،يف ظل األوضاع احلالية للسوق العاملي للنفط اخلام ،حيث من املتوقع ارتفاع النمو
يف البلدان املصدرة للنفط من  %2يف عام  2015إىل  3%هذا العام .وترجع هذه الزيادة إىل
ارتفاع إنتاج النفط يف العراق ورفع العقوبات عن إيران .أما يف دول جملس التعاون اخلليجي،
فمن املتوقع أن يزداد تباطؤ النشاط االقتصادي .كما أنه على الرغم من التدابري اجلاري تنفيذها
لضبط أوضاع املالية العامة هذا العام ،فإن ميزانيات هذه الدول سوف تتدهور نظراً للهبوط احلاد
يف أسعار النفط .وهناك حاجة اىل زيادة اجلهود لتخفيض عجز امليزانيات على املدى املتوسط ،بهدف
ضمان استدامة أوضاع املالية العامة يف دول اجمللس .كما انه من األولويات املهمة ضمان قدرة
القطاع اخلاص على خلق فرص العمل الكافية لألعداد املتزايدة من املواطنني ،نظرا الخنفاض
قدرة القطاع العام على خلق فرص العمل حالياً ،وسيتطلب ذلك إصالحات هيكلية عميقة
لتحسني اآلفاق متوسطة األجل وتيسري التنوع االقتصادي ويوضح اجلدول رقم ( )2توقعات صندوق
النقد الدولي حول اجتاهات النمو يف املنطقة.
بالنسبة للبلدان املستوردة للنفط ،يف املنطقة ،من املتوقع تعزز النشاط االقتصادي فيها مدفوعاً
باخنفاض أسعار النفط ،وإن كان هذا االرتفاع غري متوازن ،فقد ارتفع النمو من  %3يف الفرتة من
 2014-2011إىل  %3.75يف  ،2015ومن املتوقع أن يستمر النمو عند هذا املستوى يف الفرتة من
 .2017/2016غري أن االضطرابات األمنية والتوترات االجتماعية املستمرة والصراعات
اإلقليمية وتباطؤ النشاط االقتصادي يف دول جملس التعاون قد تسببت يف النمو غري املتوازن هلذه
الدول .وحتتاج هذه الدول إىل حتقيق املزيد من اإلصالحات لضبط أوضاع املالية العامة وتثبيت
الدين العام اىل مسار مستدام ،فضالً عن احلاجة اىل خفض عمالتها لرفع مستويات تنافسيتها،
وكذلك اصالح بيئة األعمال.
تشهد السوق العاملية للنفط اخلام اليوم واقعاً جديداً حيث حدث اخنفاض كبري يف سعر النفط منذ
منتصف  2014بنسبة  %70تقريباً ،لتدور حول  40دوالراً يف املتوسط يف الوقت احلالي ،ومن
املتوقع أن ترتفع بصورة طفيفية بنهاية هذا العقد لتصل إىل  50دوالراً .وتعكس هذه األسعار منو
املعروض النفطي العاملي نظراً الرتفاع صادرات إيران واستمرار غريها من الدول املنتجة يف املنطقة
يف انتاجها عند مستويات مرتفعة يف وقت يشهد ضعفا للنمو العاملي.
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اخنفضت عائدات صادرات دول جملس التعاون واجلزائر مبقدار  390مليار دوالر يف 2015
( %17.5من الناتج احمللي اإلمجالي) هذه اخلسائر مت تعويضها بصورة جزئية من خالل تراجع
أسعار وارادات هذه الدول بسبب اخنفاض أسعار املواد األولية غري النفطية .وعلى الرغم من حتقيق
هذه الدول لفائض مستمر يف حسابها اجلاري ،فمن املتوقع أن يتحول هذا الفائض إىل عجز يف
 2016بنسبة  % 6من الناتج احمللي اإلمجالي ،غري أنه من املتوقع حتسن احلسابات اجلارية على
املدى املتوسط مع تعايف أسعار النفط إىل حد ما والتصحيح املالي.
تدهورت أرصدة املالية العامة بشكل كبري مبا يعكس اخلسائر الكبرية يف عائدات الصادرات
وحتولت فوائض امليزانية إىل عجز كبري يتوقع أن يصل يف املتوسط إىل  %12.75من الناتج يف دول
جملس التعاون واجلزائر يف  ،2016وأن يستمر عند مستويات  %7يف املدى املتوسط.
بدأ العديد من الدول املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إصالحات جوهرية
يف أسعار الطاقة ،فقد رفعت معظم دول جملس التعاون أسعار الوقود واملياه والكهرباء ،بينما أعلن
البعض عن زيادات أخرى يف السنوات القادمة .كذلك قامت عمان واإلمارات بتطبيق آلية التسعري
التلقائي .كذلك رفعت اجلزائر أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي ،كما رفعت إيران أسعار
الوقود ،على الرغم من أن أسعار الطاقة احمللية أقل بكثري من املستويات املرجعية العاملية يف
معظم البلدان .ومسحت كل من اجلزائر وإيران خبفض قيمة عملتيهما مما مسح بزيادة اإليرادات
النفطية يف امليزانية بالعملة احمللية ،غري أن هذه املكاسب املؤقتة يف اإليرادات لن تدوم إذا مل تتم
السيطرة على اإلنفاق ،وخاصة األجور .بينما احتفظت دول جملس التعاون مبعدالت صرفها
مربوطة بالدوالر.
تواجه دول جملس التعاون واجلزائر حتديات بالنسبة ملراكزها املالية على املدى املتوسط .ففي ظل
التوقعات احلالية ألسعار النفط ،من املتوقع أن يصل عجز املالية العامة الرتاكمي هلذه الدول 900
مليار دوالر تقريباً خالل الفرتة من  ،2021-2016وستصبح اجلزائر والبحرين وعمان واململكة
العربية السعودية من كبار الدول املدينة خالل هذه الفرتة ألن احتياجاتها املالية تتجاوز
احتياطياتها املالية السائلة يف الوقت احلالي.
أن إجراءات التصحيح املالي يف الدول النفطية سوف تستدعي االختيار بني بدائل صعبة مبا يف ذلك
حجم ودور القطاع العام وتعديل العقد االجتماعي ،وخفض االنفاق العام الذي زاد تضخمه خالل
فرتة األسعار املرتفعة للنفط ،وضرورة إجياد مصادر جديدة لإليرادات .ففي املتوسط يزيد انفاق
دول جملس التعاون على فاتورة األجور مبقدار الضعف على فاتورة األجور العامة يف اقتصادات
األسواق الصاعدة والبلدان النامية األخرى ،كما أن فاتورة األجور تزيد عن االستثمار العام حبوالي
 %50يف املتوسط.
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لقد أصبحت احلاجة أكثر إحلاحاً اىل ختفيض االعتماد على النفط ،كما مل يعد من املمكن
استمرار استخدام منوذج النمو احلالي القائم على إعادة توزيع املوارد عن طريق احلكومة نظراً
النكماش املالية العامة والتزايد السريع يف قوة العمل .ويف ضوء الضغوط على امليزانية لن
يتمكن القطاع العام من استيعاب كل الداخلني اجلدد إىل سوق العمل.
إن تعميق اإلصالحات اهليكلية أصبح ضرورياً لدعم تنويع النشاط االقتصادي غري النفطي خللق
فرص عمل للمواطنني .وتشمل أولويات اإلصالح إدخال مزيد من التحسينات يف مناخ األعمال
وخفض فجوة األجور بني القطاعني العام واخلاص ،وزيادة التوافق بني مناهج التعليم واملهارات اليت
تتطلبها األسواق ،كما أن من شأن خصخصة املؤسسات اململوكة للدولة أن تزيد اإلنتاجية
والكفاءة ،وقد أعلنت عمان واململكة العربية السعودية ،على سبيل املثال عزمهما خصخصة
جمموعة خمتارة من أصول الدولة.

جدول  :2نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2017-2014
السنة

2014
2015
2016
2017

البلدان المصدرة
للنفط في منطقة
الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان
2.7
1.9
2.9
3.1

دول
مجلس
التعاون
الخليجي

إيران

3.5
3.3
1.8
2.3

4.3
0.0
4.0
3.7
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البلدان المستوردة
للنفط في منطقة
الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان
2.9
3.8
3.5
4.2

رابعاً :تطورات أسواق النفط خالل السنة املالية 2016/2015
شهدت أسعار النفط اخلام تراجعاً قياسياً خالل السنة املالية األخرية  ،2016/2015وبعد تقلبات
شديدة خالهلا فقدت األسعار ،مقاسة بتغريات سعر خام مزيج نفط حبر الشمال برنت وهو أحد أهم
األسعار القيادية للنفط يف العامل وذلك يف السوق الفورية ،أكثر من  31.2يف املئة حبلول نهاية
شهر مارس  2016مقارنة مع مطلع أبريل  .2015ويعكس الرسم البياني رقم ( )1حركة سعر
برميل برنت يف السوق الفورية بالدوالر األمريكي خالل السنة املالية .2016/2015
الرسم البياني  :1حركة سعر برميل نفط برنت – السنة املالية 2016/2015
سعر برميل نفط برنت  -السنة المالية 2016/2015

Apr-01
10
17
24
May-01
8
15
22
29
Jun-05
12
19
26
Jul-03
10
17
24
31
Aug-07
14
21
28
Sep-04
11
18
25
Oct-02
9
16
23
30
Nov-06
13
20
27
Dec-04
11
18
25
Jan-01
8
15
22
29
Feb-05
12
19
26
Mar-04
11
18
25

65
60
55
50
45
40
35
30
25

انطالقة الربع األول
يف الربع األول من السنة املالية ( 2016/2015الربع الثاني من  )2015ارتفعت أسعارخام مزيج
برنت القياسي العاملي بنسبة  13باملئة ،على أساس ربع سنوي لتصل إىل  61دوالراً للربميل ،نتيجة
لتضافرعاملني هما ،التحسن العام يف الطلب على النفط وتباطؤ وترية منو إنتاج النفط الصخري
األمريكي .وكان إنتاج النفط األمريكي قد تباطئ بنحو  4باملئة يف الربع الثاني ،حيث أثر
اخنفاض أسعارخام غرب تكساس على منتجي النفط الصخري ،وكانت أسعار النفط اخلام قد
أضافت حنو  10دوالرات للربميل خالل شهر أبريل نتيجة لتصاعد التوتر يف منطقة الشرق
األوسط ،فضالً عن تباطؤ منو االنتاج األمريكي إىل جانب مؤشرات على منو نسيب يف الطلب
العاملي  .وقد حفزت بيانات متباينة حول املؤشرات االقتصادية مضاربات دفعت األسعار يف ابريل
اىل أعلى مستوى هلا يف الفرتة املنقضية من .2015
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ويف مايو  2015شهدت أسعار اخلام تذبذباً واسع النطاق نتيجة تأثرها حبزمة من املتغريات
األساسية وبوترية متسارعة ،وكانت أسعار العقود اآلجلة للنفط اخلام قد تراجعت حبدة يف أواخر
مايو  2015على وقع ارتفاع قوي يف سعر صرف العملة األمريكية ،إال أن األسعار حتسنت بنسبة
ضئيلة يف نهاية الشهر بدعم من توقع استمرار االخنفاض يف خمزونات النفط اخلام األمريكية
لألسبوع الرابع على التوالي ،وبدعم من تصرحيات أطلقها دبلوماسيون غربيون استبعدت احتمال
التوصل إىل اتفاق نووي مع إيران حبلول املهلة اليت امتدت اىل نهاية يونيو.
ارتفاع الدوالر وتباطؤ النمو
قبل منتصف العام  2015شهدت أسعار النفط تراجعا نسبيا نتيجة جملموعة من التطورات ،يف
مقدمتها استمرار التقلبات احلادة اليت شهدها سعر صرف الدوالر ،وظهور مؤشرات تفيد بتباطؤ
النمو االقتصادي العاملي وارتفاع وفرة اإلمدادات ،خاصة بعد أن أظهرت البيانات أن صادرات
السعودية قد بلغت  7.9مليون برميل يف مارس وهو أعلى مستوى هلذه الصادرات يف غضون عشر
سنوات ،وكان مصرف "غولدمان ساكس" قد توقع حينها أن تشهد أسعار النفط حركة تصحيحية
نزولية.
من جانب آخر أدت زيادات انتاج اخلام من دول أوبك ومصادرأخرى خارج أوبك اىل استمرار تشبع
أسواق النفط العاملية يف الربع الثاني لعام  .2015وأستمر منو الطلب على النفط من الدول خارج
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف توفري العامل الرئيس لنموطلب النفط العاملي .فوفقا
لبيانات منظمة أوبك وعلى أساس املقارنة السنوية يف الربع الثاني للعام  ،2015جاء حنو  95باملئة
من إمجالي النمو يف الطلب العاملي من الدول غرياألعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
بينما بقي منو الطلب على النفط يف االحتاد األوربي واليابان سلبيا ،وأدى ذلك إىل إلغاء جزئي
لتأثريالنمو السنوي القوي يف الطلب من الواليات املتحدة .وقد أدى تراجع أسعار اخلام األمريكي
القياسي  ،خام غرب تكساس الوسيط على أساس سنوي ،وكذلك أسعاربيع البنزين بالتجزئة يف
الواليات املتحدة ،إىل زيادة االستهالك.
االتفاق النووي االيراني
شهدت أسعار النفط يف يوليو  2015تراجعا قويا ،حيث فقد برميل نفط برنت ،حنو  %13.6من
قيمته ،وأضاف هذا الرتاجع اىل االخنفاض الذي سجله ذلك السعر يف يونيو والذي بلغت نسبته
 ،%4.8ويف ذات السياق فقد خام غرب تكساس املتوسط حنو  % 18من قيمته خالل شهر يوليو
مسجالً أكرب هبوط شهري له منذ ديسمرب  ،2014وثاني أكرب اخنفاض شهري له يف السنوات السبع
األخرية.
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ويعود هذا الرتاجع القوي لألسعار اىل عدة أسباب كان أبرزها تزايد املخاوف من ارتفاع الصادرات
اإليرانية بعد أن توصلت إيران وجمموعة الدول الرئيسة الست (جمموعة  )1+5اىل اتفاق بشأن
الرقابة على النشاط النووي االيراني خيفف من احلظر االقتصادي املفروض على طهران ويعيد فتح
األسواق أمام صادراتها النفطية تدرجييا .وتوقع املراقبون أن تتطلب عودة النفط االيراني اىل
األسواق العاملية بقوة اىل عدة شهور ،غري أي توقع أي زيادة يف اإلنتاج ،وان كانت متواضعة ،يف سوق
مشبعة كافية للضغط على األسعار .كما أسهمت البيانات األمريكية اليت أشارت اىل زيادة هامة
يف املخزون االسرتاتيجي التجاري للنفط اخلام يف الواليات املتحدة يف يوليو بنحو  2.5مليون برميل،
فى اضعاف أسعار النفط.
أدنى األسعار وأشدها صعودا خالل شهر
يف أواخر أغسطس  2015شهدت أسعار اخلام حتسنا الفتا ،وسجلت أكرب زيادة هلا خالل يوم واحد
منذ عام  ،2009حيث ارتفع برميل برنت أكثر من  ،%10مسجال  50.13دوالرا .كما سجل سعر
اخلام االمريكي القياسي غرب تكساس املتوسط زيادة مماثلة شكلت أول مكسب أسبوعي
خالل تسعة أسابيع .وكان قد جري قبل هذا التحسن القياسي ،تداول خامي القياس النفطيني
الرئيسيني  -برنت وغرب تكساس  -قرب أدنى مستوياتهما يف ستة اعوام ونصف العام ،وسجل خام
القياس االمريكي ثامن أسبوع على التوالي من الرتاجعات يف أطول سلسلة خسائر له منذ العام
 ،1986حيث كانت أسعار اخلام قد هوت آنذاك اىل أقل من  10دوالرات للربميل من حنو 30
دوالرا على مدى مخسة شهور اثر قيام أوبك باغراق األسواق بهدف استعادة حصتها من السوق اليت
انكمشت يف اعقاب زيادة االنتاج من خارجها آنذاك.
وجاء هذا التحسن يف األسعار على وقع زيادة ملموسة يف املشرتيات وبيانات بشأن النمو االقتصادي
القوي يف الواليات املتحدة ،وانكماش يف امدادات اخلام القادمة من نيجرييا بعد إغالق خطي
أنابيب رئيسيني يف البالد بسبب حوادث تسرب وسرقة ،واعالن مفاجئ عن تراجع خمزونات اخلام
االسرتاتيجية األمريكية ،فضال عن تعايف األسواق املالية يف الصني ،واستعادة األسواق املالية يف
مشال أمريكا واالحتاد األوروبي جلانب كبري من خسائرها اليت تسببت بها موجة بيع قوية بعد
حالة الذعر اليت سيطرت على األسواق بسبب تقارير عن هشاشة االقتصاد الصيين.
التدخل الروسي املفاجئ يف األزمة السورية
خالل شهر سبتمرب  ،2015شهدت أسعار النفط اخلام تقلبات حادة ورغم أن هامش التغري يف سعر
اقفال برميل خام القياس األمريكي مل يتجاوز  3.32دوالر أي حنو  ،%7.5اال أن التقلبات كانت
أكثر حدة أثناء جلسات السوق ،وكان غياب االستقرار هو األمر الالفت ،وشهدت األسعار متاسكا
نسبيا مع نهاية الشهر عند مستوى أعلى من بداية الشهر ،يف وقت تزايدت فيه املخاوف من
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تداعيات التدخل العسكري الروسي املفاجئ يف األزمة السورية ،فضال عن معلومات أشارت اىل
تباطؤ إمدادات اخلام من جانيب األطلسي .وكان إنتاج دول منظمة أوبك من النفط قد تراجع خالل
سبتمرب  2015مبقدار  233ألف برميل يف اليوم .ووفقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية،
قابلت فائض اإلنتاج زيادة يف املخزون بنحو  4ماليني برميل.
تراجع توقعات النمو العاملي
ترافق مع تلك التطورات توقع مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستني الغارد قيام
الصندوق خبفض توقعاته السابقة ملعدل منو اإلقتصاد العاملي خالل عامي  2015و  2016وذلك
بسبب التباطؤ الناجم عن تراجع منو إقتصادات الدول الناشئة اليت تؤثر بدورها على معدل النمو
العاملي وعلى أ سعار النفط ،وألن الصني باتت من أكرب مستهلكي النفط يف العامل ،فان اسعار
النفط اخلام باتت أكثر تأثراً بالبيانات الصينية اليت كشفت عن تراجع أرباح الشركات
الصناعية الصينية بأسرع وترية هلا خالل أربع سنوات.
وخالل شهر أكتوبر سجل سعر النفط زيادة طفيفة بعدما أبقى جملس االحتياط الفيدرالي
األمريكي على أسعار الفائدة دون تغيري ،وبعدما أظهر تقرير حكومي أسبوعي أن زيادة خمزونات
اخلام تتماشى مع التوقعات .وكانت أسعار النفط قد بدأت بالتماسك يف مطلع أكتوبر بسبب
تصاعد التوتر يف سوريا ،فضال عن املخاوف املتعلقة بتأثري إعصار جواكني على منشآت النفط يف
الساحل الشرقي للواليات املتحدة .وكانت العقود اآلجلة للنفط قد قفزت خمرتقة نطاق تداول
استمر شهرا ،وذلك بدعم من مشرتيات اضافية وحتسن يف حركة أسواق األسهم الصينية ،واعراب
عدد من البلدان املنتجة للنفط عن استعدادها لالجتماع لبحث األوضاع يف األسواق مما عزز
التوقعات برتاجع حمتمل يف حجم االمدادات ،باإلضافة إىل صدور بيانات أمريكية تشري إىل
احتمال احنسار ختمة املعروض العاملي ،وتلقت األسعار دعما اضافيا من بيانات أمريكية أشارت
إىل زيادة الطلب العاملي على النفط.
املنافسة على احلصص
يف نوفمرب  2015فقد سعر برميل النفط اخلام حنو  %10.7من قيمته ،وسجل خام تكساس
املتوسط القياسي اقفاال متدنيا يف اليوم األخري من الشهر بلغ  41.60دوالرا .وقد تواصل اخنفاض
األسعار وسط تنافس دول أوبك مع منتجني آخرين على حصص السوق وعرضهم خلصومات سعرية
مغرية بهدف حتفيز الطلب ،وحذر وزير نفط فنزويال من مغبة وصول االسعار اىل  20دوالرا للربميل
يف حال مل تتخذ أوبك اخلطوات املناسبة لتحقيق اإلستقرار يف السوق .يف غضون ذلك ،طالب وزير
النفط اإليراني حبصة أكرب يف سقف انتاج أوبك البالغ  30مليون برميل ،يف وقت تراجعت فيه
واردات اهلند من اخلام بينما زادت واردات الصني من روسيا ،يف مقابل خفضها لوارداتها التقليدية
من كل من السعودية وايران.
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ويف خضم الصراع بني روسيا ودول أعضاء يف أوبك حول حصصها من السوق األوروبية ،حل العراق
حمل السعودية كثاني أكرب مصدر للنفط إىل أوروبا ،واستعدت إيران بقائمة مبكرة ملشرتي
خامها بعد رفع العقوبات عنها .وأستحوذت روسيا على حصص سوقية من أوبك يف كثري من أسواق
آسيا بفضل خط أنابيب ميتد إىل احمليط اهلادئ والصني ،وخلق هذا التحول فرصا للمنافسني يف
األسواق األوروبية اليت كانت تهيمن عليها روسيا وباعت السعودية يف  2015خاما لشركات
تكرير بولندية وسويدية.
أوبك تبقي سقف االنتاج يف ديسمرب
يف ديسمرب  ،2015تلقى االجتاه الرتاجعي ألسعار النفط اخلام دعما جديدا بفضل التكهنات اليت
سبقت املؤمتر الوزاري لدول أوبك يف فيينا ،ثم بعد ذلك بفضل قرار املنظمة بعدم القيام بأي اجراء
من شأنه وقف التدهور املتسارع يف األسعار اليت وصلت اىل أدنى مستوى هلا يف  7سنوات ،وقبيل
املؤمتر أبلغت السعودية األعضاء اآلخرين يف أوبك أنها لن تطرح ولن توافق على أي مقرتح يفرض
قيودا على سقف اإلنتاج احلالي للمنظمة ،وانتهى االجتماع باإلبقاء على سقف اإلنتاج السابق،
مما يعين تواصل الصراع على احلصص السوقية بني البلدان املنتجة .وكانت أوبك قد قررت زيادة
فنية يف سقف اإلنتاج بهدف استيعاب عودة إندونيسيا إىل عضوية املنظمة ،وبلغت الزيادة حنو 1.5
مليون برميل يوميا .ولكن مصادر خارجية أشارت اىل أن اإلنتاج الفعلي لدول املنظمة يتجاوز
السقف اجلديد املعلن ،وكانت أوبك قد ختلت عن مراقبة حصص اإلنتاج منذ بضع سنوات وباتت
دوهلا تنتج ما يعادل الطلب على نفوطها.
سعر النفط اىل أدنى مستوى يف  12عام
يف الشهر األول من العام اجلاري  ،2016سجلت أسعار النفط اخلام تراجعا حادا ،حيث فقد نفط
القياس العاملي مزيج برنت  %8.77من قيمته بني أول يوم للتعامل يف شهر يناير ونهاية الشهر،
وقد هبطت األسعار بفعل تفاقم النزاع بني قطيب أوبك السعودية وإيران مما قلل من فرص التوصل
اىل توافق بني دول املنظمة على خفض اإلنتاج ،وساعدت تقارير أشارت إىل زيادة حجم خمزونات
اخلام يف الواليات املتحدة على اخنفاض األسعار ،ويف  12يناير سجلت أسعار النفط يف األسواق
العاملية تراجعا اىل أدنى مستوى هلا خالل ما يقرب من  12عاما .اذ اخنفض خام برنت إىل أقل من
 30دوالرا للربميل ،ويف  15يناير هوت أسعار النفط اىل مستويات أدنى مع تزايد املخاوف من
إمكانية أن يؤدي رفع العقوبات االقتصادية عن ايران اىل استئنافها لصادراتها النفطية وإغراق
السوق اليت تعاني أصال من التخمة من جراء زيادة العرض العاملي وضعف الطلب .وتراجع خام برنت
أكثر من  4.5يف املئة إىل  29.42دوالر ،يف حني تراجع خام غرب تكساس اىل  29.47دوالر.
كما تراجع سعر برميل النفط الكوييت اىل  20.72دوالر يف  18يناير ،بفعل منافسة شديدة من
خامات مماثلة وخصومات يقدمها منتجون آخرون بهدف كسب املشرتين ،وفضال عــن اهلـاجــس
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االيراني ،شكل تباطؤ النمو االقتصادي يف الصني أحد أهم االسباب اليت اثرت على الطلب يف سوق
النفط العاملي حيث بلغ منو الناتج احمللي االمجالي هلا  %6.9خالل  2015مقارنة مع  %7.3خالل
 ، 2014وهذا أدنى معدل منو سجلته الصني على مدار السنوات اخلمس والعشرين املاضية ،ويف
األسبوع األخري من يناير عادت األسعار للتماسك ،بل وقفزت مدفوعة بعاملني أحدهما العاصفة
الثلجية اليت ضربت الساحل الشرقي للواليات املتحدة ،والثاني تلميح روسيا إىل تعاون حمتمل هلا
مع منظمة أوبك مما أنعش آماال باحتمال التوصل اىل اتفاق على خفض فائض االمدادات العاملية.
وشهدت األسعار يف الثلث األول من فرباير  2016تراجعا ،ولكنها سرعان ما أستعادت زمخها بقوة
ومبعدل وصل اىل  12باملئة بعد ورود معلومات تفيد بأن الدول االعضاء يف اوبك تنوي خفض
انتاجها .وكان وزير الطاقة االماراتي قد أشار اىل أن دول اوبك مستعدة خلفض االنتاج حسب ما
ذكرت صحيفة وول سرتيت جورنال االمريكية ،كما نقل عن وزير النفط الفنزويلي إن الدول
املنتجة للنفط تتجه اىل التوصل اىل اتفاق بهذا اخلصوص .لكن بعض املراقبني أبدوا شكوكهم،
واشاروا إىل أن فنزويال وروسيا حاولتا دون نجاح يف وقت سابق حث السعودية وغريها من املنتجني
الكبار على خفض انتاجهم .كما توقع حمللون اقتصاديون يف مصرف كومرس بانك ان يدفع
تدني االنتاج االمريكي بوجه اخلصوص سعر النفط اىل االرتفاع اىل  50دوالرا للربميل بنهاية
العام احلالي ،ويف منتصف فرباير توصلت السعودية وعضوين آخرين من أوبك هما قطر وفنزويال،
اىل اتفاق مع روسيا ،على جتميد إنتاج النفط عند مستويات يناير ،إذا فعل منتجون آخرون نفس
الشيء ،يف حماولة لتقليص ختمة املعروض العاملي ودعم األسعار .لكن إيران اليت ختطط لزيادة
إنتاجها بعد رفع العقوبات الغربية املفروضة عليها بسبب برناجمها النووي رفضت املقرتح ،كما
أعلن العراق عن توجه لزيادة إنتاجه .ويف نهاية فرباير أعلنت السعودية أنها تسعى إىل حتقيق
االستقرار يف أسواق النفط ،وأنها ستتواصل بشكل دائم مع مجيع املنتجني الرئيسيني يف حماولة
للحد من التقلبات ،وأن اململكة ترحب بأي تعاون مع املنتجني ،وأنها ستظل ملتزمة بتلبية الطلب
العاملي على الطاقة على أسس جتارية حبتة.
تفاؤل مبكر بانتهاء موجة هبوط األسعار
حققت أسعار النفط اخلام يف مطلع شهر مارس  2016زيادات بعد اخلسائر اليت نتجت عن توقعات
ارتفاع املخزون االسرتاتيجي للخام يف الواليات املتحدة ،وساهم اعالن روسيا عن دعمها ملقرتح جتميد
اإلنتاج عند مستويات يناير املاضي يف دعم األسعار ،وكذلك اعالن الرئيس الروسي عن وجود
إجراءات جذرية تستهدف إعادة التوازن إىل سوق النفط العاملية اضافة إىل خطة جتميد االنتاج اليت
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كانت موسكو قد أقرتها بالتعاون مع السعودية وقطر وفنزويال .كما جاء التقرير الشهري
لوكالة الطاقة الدولية متفائال حيث رأى ان "موجة اهلبوط يف السوق رمبا تكون قد بلغت
منتهاها" ،وكانت أسعار النفط اخلام قد سجلت تراجعا يف أواخر مارس بعد أن ذكر تقرير الدارة
معلومات الطاقة األمريكية أن عدد احلفارات العاملة يف الواليات املتحدة قد ارتفع بعد 12
أسبوعا متواصال من االخنفاض ،وعزز اخنفاض األسعار تعرض العاصمة البلجيكية بروكسل
واليت تتخذ منها املفوضية األوروبية مقرا اىل تفجريات ارهابية مما أدي الي هبوط يف مؤشرات
األسواق العاملية
 الطلب العاملي على النفط اخلاميوضح اجلدول رقم ( )4اجتاهات الطلب العاملي على النفط اخلام يف عام  ،2015ومن اجلدول
يتضح اآلتي:
 بلغ منو الطلب العاملي على النفط اخلام خالل العام  2015حنو  1.54مليون برميل/يوم،أي بنسبة  %1.69حيث بلغ إمجالي استهالك النفط  92.98مليون برميل/يوم ،وذلك
مقارنة بامجالي استهالك  91.44مليون برميل يف .2014
 سجل الطلب على النفط اخلام يف الواليات املتحدة بنحو  0.3مليون برميل يوميا يف ،2015أي بنسبة .%1.56
 استمرت زيادة الطلب على النفط يف أوروبا بشكل عام ،وقد تزايد االستهالك بنحو 0.26مليون برميل يف  ،2015أي بنسبة .%1.94
 شهد الطلب على النفط يف آسيا باسفيك تراجعا بنحو  0.04مليون برميل يوميا ،بنسبةتراجع .%0.49
 بالنسبة المجالي الطلب يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،OECDفقد تزايدالطلب بنحو  0.46مليون برميل يوميا يف  ،2015أي بنسبة .%1
 يف املقابل تزايد الطلب يف الدول النامية بنحو  0.72مليون برميل يوميا بنسبة ،%2.39وقد بلغت أعلى معدالت النمو يف الطلب يف اهلند .%6.99
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جدول  :4الطلب العاملي على النفط اخلام يف ( 2015برميل/يوم)
السنة
األمريكيتين
منها الواليات المتحدة
أوروبا
آسيا باسيفيك
اجمالي دول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية
باقي آسيا
منها الهند
أمريكا الالتينية
الشرق األوسط
أفريقيا
اجمالي الدول النامية
دوال االتحاد السوقيتي مسبقا
دول أوروبية أخرى
الصين
األقاليم األخرى
اجمالي دول العالم
التقديرات السابقة

-

2014

2015
الربع األول

2015
الربع الثاني

2015
الربع الثالث

2015
الربع الرابع

2015

معدل النمو

24.14

24.24

24.12

24.76

24.37

24.37

0.24

0.98

19.41

19.62

19.54

20.02

19.68

19.71

0.30

1.56

13.45

13.47

13.57

14.14

13.68

13.71

0.26

1.94

8.13

8.75

7.72

7.63

8.28

8.09

-0.04

-0.49

45.72

46.45

45.40

46.53

46.33

46.18

0.46

1.00

11.58

11.63

12.06

12.03

12.30

12.01

0.42

3.64

3.79

4.01

3.98

3.94

4.27

4.05

0.26

6.99

6.61

6.33

6.58

6.85

6.47

6.56

-0.05

-0.78

7.86

7.95

7.98

8.55

7.97

8.11

0.26

3.28

3.90

4.01

3.98

3.92

4.06

3.99

0.09

2.26

29.96

29.91

30.61

31.35

30.80

30.67

0.72

2.39

4.64

4.48

4.32

4.69

4.99

4.62

-0.02

-0.43

0.65

0.66

0.62

0.66

0.75

0.67

0.02

2.88

10.46

10.44

11.06

10.69

11.13

10.83

0.37

3.51

15.76

15.57

16.01

16.04

16.86

16.13

0.37

2.32

91.44

91.94

92.01

93.93

94.00

92.98

1.54

1.69

91.44

92.00

92.03

93.87

93.98

92.98

1.54

1.69

%
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 عرض النفط اخلام يف الدول من خارج منظمة األوبكيوضح اجلدول رقم ( )5عرض النفط اخلام من الدول غري األعضاء يف منظمة أوبك يف عام ،2014
مقارنة مع عام  ،2014ومن اجلدول يتضح اآلتي:
 بلغ امجالي العرض من النفط من الدول غري األعضاء يف منظمة أوبك  57.14مليونبرميل يوميا يف  ،2015حيث تزايد بنحو  1.47مليون برميل يوميا ،وبنسبة منو .%2.64
 تزايد عرض النفط يف الواليات املتحدة بنحو  1.03مليون برميل يوميا ليصل إىل 13.99مليون برميل يوميا يف  ،2015بنسبة  ،%7.92وهو أعلى معدل لنمو اإلنتاج يف الدول غري
األعضاء يف أوبك.
 من جانب آخر فقد بلغ امجالي العرض يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1.03 ،OECDمليون برميل يوميا ليصل إىل  25.23مليون برميل يوميا يف  ،2015أي
بنسبة منو  %4.25عن عام .2014
 اقتصر النمو يف عرض النفط يف الدول النامية على  0.2مليون برميل يوميا يف ،2015أي بنسبة .%1.74
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جدول  :5عرض النفط اخلام من الدول غري األعضاء يف منظمة أوبك (برميل/يوم)
2015
الربع األول

2015
الربع الثاني

2015
الربع الثالث

2015
الربع الرابع

20.69

21.14

21.19

14.05
3.77
0.45

14.06
3.68
0.50

14.05
3.89
0.47

25.32
2.65
5.17
1.26
2.36

25.55
2.73
5.18
1.25
2.35

25.23
2.70
5.18
1.27
2.37

11.52
13.73
10.89
0.13
4.37
18.24

11.53
13.69
10.85
0.13
4.37
18.20

0.20
0.15
0.17
0.00
0.07
0.22

57.48

57.14

1.47

السنة
األمريكيتين

2014
20.08

21.04

منها الواليات المتحدة
أوروبا
آسيا والباسيفيك
اجمالي دول منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية
باقي آسيا
أمريكا الالتينية
الشرق األوسط
أفريقيا

12.96
3.61
0.51

13.78
3.69
0.43

24.20
2.60
5.01
1.34
2.38

25.16
2.71
5.23
1.30
2.39

24.90
2.71
5.16
1.27
2.37

11.33
13.55
10.68
0.13
4.30
17.98

11.63
13.77
10.83
0.13
4.33
18.23

11.51
13.68
10.83
0.13
4.39
18.20

11.45
13.61
10.83
0.13
4.38
18.12

55.67

57.20

56.80

57.07

اجمالي الدول النامية
دوال االتحاد السوقيتي مسبقا
منها روسيا
دول أوروبية أخرى
الصين
األقاليم األخرى
اجمالي عرض النفط من
خارج دول األوبك

2015
21.01

معدل النمو

0.93

%
4.64

13.99
3.76
0.46

1.03
0.14
-0.05

7.92
4.01
-9.15

1.03
0.10
0.18
-0.07
-0.01

4.25
3.83
3.52
-5.11
-0.43
1.74
1.10
1.61
-0.25
1.67
1.22
2.64
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 انتاج دول منظمة أوبك:يوضح جدول رقم ( )6عرض النفط من الدول األعضاء يف منظمة أوبك خالل الفرتة من 2014
حتى إبريل  ،2015ومن اجلدول يتبني أن امجالي إنتاج دول أوبك بلغ يف  2015حنو 31.839
مليون برميل يوميا ،بنمو بلغ  1.068برميل يوميا ،أي بنسبة منو  ،%3.47مقارنة بعام .2014
وقد استمر العرض يف النمو يف  ،2016كما هو موضح يف اجلدول ،حيث بلغ امجالي العرض من
دول منظمة أوبك  32.440مليون برميل يوميا يف إبريل  .2016ويوضح اجلدول التالي أن انتاج
معظم الدول األعضاء يف أوبك قد استمر يف النمو ،بصفة خاصة إيران واليت تزايد انتاجها من
 2,766مليون برميل يوميا يف  2014إىل  3,451مليون برميل يف إبريل  ،2016والعراق ،واليت
تزايد انتاجها من  3,265مليون برميل يوميا يف  2014إىل  4,354مليون برميل يوميا يف إبريل
 ،2016واململكة العربية السعودية اليت تزايد إنتاجها من  9,683مليون برميل يوميا يف 2014
إىل  10,125برميل يوميا يف إبريل .2016
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جدول  :6انتاج دول منظمة أوبك (برميل/يوم)
السنة
الجزائر
أنجوال
أالكوادور
اندونيسيا
إيران
العراق
الكويت
ليبيا
نيجيريا
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
فنزويال
اجمالي أوبك

2015
2014
1,109
1,151
1,752
1,660
546
542

2015
الربع الثالث

2015
الربع الرابع

2015
الربع األول فبراير  2016مارس 2016

إبريل 2016

1,109
1,762
541

1,108
1,786
547

1,084
1,757
549

1,084
1,760
553

1,082
1,770
554

1,074
1,788
547

696
2,766
3,265
2,774
473
1,911

695
2,837
3,924
2,728
404
1,845

695
2,860
4,153
2,721
381
1,846

706
2,880
4,238
2,718
402
1,851

717
3,114
4,260
2,768
379
1,743

717
3,148
4,173
2,772
388
1,754

726
3,253
4,200
2,772
355
1,694

731
3,451
4,354
2,640
345
1,637

716
9,683
2,761
2,373
30,771

668
10,108
2,853
2,369
31,839

659
10,259
2,880
2,368
32,134

666
10,106
2,878
2,365
32,249

664
10,130
2,802
2,323
32,289

670
10,128
2,767
2,327
32,241

672
10,133
2,723
2,318
32,251

669
10,125
2,780
2,298
32,440
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الفصل الثالث
مؤشــــرات األداء االقتصــــــــــادي
لدولــة الكويــــت
أوال :املعامل الرئيسة لالقتصاد الكوييت
يصنّف االقتصاد الكوييت ،كأغلبية البلدان النامية املصدّرة للنفط ،على أنه اقتصاد غري متنوّع
يعتمد أســاســاً على القطاع االســتخراجي النفطي ،وذلك منذ بدء التصــدير عام  ،1948والزال
االقتصـــاد يعتمد منذ ذلك احلني على هذا املورد ،وبالشـــكل الذي امتدّ تأثريه على املســـاهمات
القطاعية للناتج احمللي اإلمجالي ،حيث يســـتحوذ القطاع النفطي على حوالي  %60من الناتج،
وتســـتحوذ اإليرادات النفط ية يف املواز نة ال عا مة ل لدو لة على ما يقرب من  %90من إ مجالي
اإليرادات ،ويف الصــادرات بنســبة ال تقل عن ذلك .كما يعاني االقتصــاد الكوييت من اختالل
جوهري يف أ سواق العمل ،وب شكل وا ضح يف توزيع العمال ح سب اجلن سية وح سب املهارة ،ف ضال
عن غلبة املستويات التعليمية الدُنيا يف العمالة الوافدة غري املاهرة.
لعل من أهم االختالالت االقتصـــادية بالدولة أن القطاعات الســـلعية غري النفطية ،الزراعة
والصــناعة التحويلية والكهرباء واملاء والغاز والتشــييد حتتل أهمية متواضــعة يف توليد الناتج
احمللي اإلمجالي .يف حني تستحوذ األنشطة اخلدمية غري النفطية على مساهمة أكرب ،مع تركيز
املساهمات اخلدمية يف اإلدارة العامة احلكومية أساساً.
ورغم اســتهداف اخلطط االقتصــادية لرفع مســاهمة القطاع اخلاص يف توليد الناتج ،واســتيعاب
العمالة ،فإن هذه امل ساهمة الزالت أقل من املتوقع ،كما أن م ساهمة هذه األن شطة يف ا ستيعاب
الع ما لة الوطن ية الزا لت حمدودة ،وهو األمر ا لذي يلقي الكثري من األع باء على الق طاع ال عام
كم صدر شبه وحيد لتوفري فرص العمل للعمالة الوطنية ،وما يرتتب على ذلك من تنامي األعباء
على الباب األول باملوازنة العامة للدولة ،بالنظر إىل تواضع مساهمة األنشطة الصغرية واملتوسطة
يف استيعاب العمالة الوطنية.
كذلك تتوا ضع م ساهمة القاعدة ال ضريبية املكونة إليرادات ضريبة ال شركات ،باإل ضافة إىل
غياب ضريبة الدخل على األفراد ،وتوا ضع م ساهمة ال ضرائب غري املبا شرة يف إمجالي اإليرادات
كم صادر رئي سية لتمويل اإلنفاق العام ،خا صة اجلاري .كذلك يتحيّز اإلنفاق ب شكل عام لغري
صــاحل اإلنفاق االســتثماري ،األمر الذي يســتدعي املزيد من اإلصــالحات املالية الســتعادة "التوازن
الداخلي".
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وليس األمر بأف ضل حاالً يف جمال "التوازن اخلارجي" املتمثل يف و ضع ميزان املدفوعات .خا صة يف
احلساب اجلاري املتضمن الصادرات والواردات ،وحركة عوامل اإلنتاج ،والتحويالت .حيث ال زالت
التدفقات اخلارجية (مثل الواردات من السلع واخلدمات ،وحتويالت العاملني ،وغريها) متثل تسرباً
كبريا من الدخل القومي اإلمجالي ،ويعترب هذا التســـرب أمراً طبيعياً شـــريطة أن تتم تغطيته
بالصــادرات غري النفطية .غري أن تغطية الصــادرات النفطية هلذه التســربات قد أخذت يف الرتاجع
بعد نهاية عام  ،2014األمر الذي ميكن أن يهدد التوازن اخلارجي يف حالة عدم ضغط الواردات،
وعدم حتسن الصادرات غري النفطية.
لذا فإن االقتصــاد الكوييت حباجة ماســّة إلصــالح اقتصــادي هيكلي ينطلق من تنويع مصــادر
الدخل ،ملا لذلك من أهمية يف ضـــمان إصـــالح أوجه االختالالت املشـــار إليها أعاله ،وبشـــكل
مستدام ،وهو األمر الذي يلقي بالعديد من التحديات واألعباء على خطط التنمية وما حتتاجه من
موازنات متوسطة األجل لرتمجة اإلصالحات اهليكلية إىل إصالحات مالية.

ثانيا :موجز التطورات االقتصادية يف دولة الكويت
 منو الناتج احمللي اإلمجاليشــهدت معــدالت منــو النــاتج احمللــي اإلمجــالي ،باألســعار اجلاريــة ،تقلبــات خــالل الفــرتة
( ،)2014-2005فبعـــــد أن كـــــان معـــــدل النمـــــو يف حـــــدود  %7.5بـــــني عـــــامي
 ،2006/2005تغـــري بـــني عـــامي ( )2010/2009ليصـــل إىل ( )78.3%بفعـــل ارتفـــاع
أســعار الــنفط (ارتفــع متوســط ســعر ســلة أوبــك للربميــل مــن  61.06إىل  77.45دوالر)
واســــتمر هــــذا النمــــو بشــــكل متصــــاعد ليصــــل إىل حــــوالي  %6.6بــــني عــــامي
( ،)2012/2011حيــث ارتفـــع ســـعر برميـــل الـــنفط لســـلة أوبـــك مـــن ( )107.45دوالر
إىل ( )109.45دوالر خــالل هــذين العــامني .غــري أن معــدل النمــو قــد اخنفــض بــني عــامي
 2014-2013ليصل إىل ( )1.6%-مع اخنفاض أسعار النفط.
أ ما عن تطورات م عدالت منو ال ناتج احمللي غري النفطي ف قد شــ هدت هي األخرى تقل بات خالل
الفرتة ( .)2014-2005حيث و صلت إىل حوالي ( )11.6%خالل ( ،)2006/2005قفز بعدها
هذا املعدل ليصل بني عامي ( )2010/2009إىل ( ،)18.8%ثم ( )1.1%بني (،)2012/2011
وإىل ( )2.7%-بني ( ،) 2013-2014عل ماً بأن تقديرات ب نك الكويت الوطين لنمو ال ناتج غري
النفطي لعام  2015كانت يف حدود ( .)4%ويوضـــح اجلدول رقم ( )7تطور معدالت منو الناتج
احمللي اإلمجالي ،الناتج احمللي اإلمجالي غري النفطي للفرتة (.)2014/2013
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جدول  :7الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية ،والثابتة
2014/2013
معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية
معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار الثابتة
معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي غري النفطي باألسعار اجلارية
معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي غري النفطي باألسعار الثابتة

املصدر :حمسوبة من :اإلدارة املركزية لإلحصاء ،اجملموعة اإلحصائية.2014 ،
سنة األساس .2010

2014-2013
-5.7
-1.6
2.2
-2.7

يوضـــح اجلدول ( )8هيكل الناتج احمللي اإلمجالي ،باألســـعار اجلارية وباألســـعار الثابتة للفرتة
 .2014/2013وكما يالحظ فإن أهم معامل االختالالت التقليدية ،اليت يتســم بها االقتصــاد
الكوييت ،ومنذ فرتة طويلة ،هي ارتفاع األهمية النســبية ملســاهمة قطاع االســتخراج النفطي يف
الناتج واليت و صلت عام  2011إىل حوالي  %63.4باأل سعار اجلارية يقابلها ( )59.1%باأل سعار
الثابتة ،ومل تتغري هذه النسب جوهرياً عام  ،2014حيث كانت ( )60.4%و(.)59.6%
يف جمال قطاعات األنشطة غري النفطية فتأتي "خدمات اجملتمع واخلدمات الشخصية" (املتضمنة
اإلدارة احلكومية والدفاع والضـــمان االجتماعي وخدمات التعليم) ،يف املقدمة حيث ســـاهمت،
باألســ عار اجلار ية ،عام  2011حبوالي ( ،)15.4%يشــ كل التعليم من ها حوالي (.)23.8%
يقابلها يف عام  ،)18.2%( 2014وميثل التعليم من هذه النســبة حوالي ( ،)23.0%وال ختتلف
هذه النسب بشكل أساسي باألسعار الثابتة.
أما فيما خيص األهمية النســـبية القطاعية لألنشـــطة غ ري النفطية األخرى ،ما عدا خدمات
اجملتمع واخلدمات الشخصية ،فتأتي مساهمة "األنشطة العقارية وخدمات األعمال" ،اليت تساهم
حبوالي ( )7.1%يف  2011يقابلها ( )7.2%عام  .2014يف حني يأتي دور أنشـــطة "الوســـاطة
املالية والتأمينية" لت شكل حوالي ( )6.9%من الناتج عام  2011يقابلها ( )7.9%لعام .2014
ثم تأتي أهمية القطاعات التحويلية اليت تســـاهم يف ( )5.6%من الناتج عام  ،2011يقابلها
( )%6.6عام  ، 2014ومتثل مســـاهمة املنتجات النفطية املكررة من هذه النســـبة عام 2011
حوالي ( )50.4%يقابلها ( )44.9%لعام  .2014أما أهمية قطاع النقل والتخزين واالتصــاالت
يف الناتج فقد بلغت عام  2011حنو ( )5.2%يقابلها ( )6.4%عام  .2014وال توجد اختالفات
جوهرية يف حالة استخدام األسعار الثابتة املقابلة للنسب املذكورة.
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وأخذا بعني االعتبار أن توجه الدولة ،ضــمن الرؤية االقتصــادية احلالية ،هو االهتمام باألنشــطة
املالية لتعكس الدور املرتقب للدولة كمركز مالي ،واالهتمام بأنشـــطة النقل لتعكس الدور
املرتقب للدولة كمركز جتاري ،فمن املتوقع أن ترتفع مســـاهمات هذين القطاعني يف الناتج
بشكل أكرب من النسب املذكورة أعاله.
بالنســبة للضــرائب غري املباشــرة ،واإلعانات ،فإنها متثل كرقم صــايف (صــايف الضــرائب غري
املباشرة) حوالي ( )7.8%من الناتج احمللي اإلمجالي عام  2011مقارنة بـ ـ ( )9.6%عام .2014
وتشـــري املعلومات امل تاحة إىل أهمية الدعم ،وهو األمر الذي يعكس دور الدولة يف دعم الرفاه
االقتصادي واالجتماعي ،والذي تسعى الدولة أن يكون دائماً على أسس رشيدة ،وحصر االستفادة
باملستحقني فقط.
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جدول  :8الناتج احمللي اإلمجالي حسب القطاعات باألسعار اجلارية ،وباألسعار الثابتة
2014 – 2011
القطاع
الزراعة وصيد البحر
استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي
الصناعة التحويلية ،ومنها:
 منتجات نفطية مكرّرة
الكهرباء والغاز واملياه
التشييد والبناء
جتارة اجلملة واملفرد
املطاعم والفنادق
النقل والتخزين واالتصاالت
الوساطة املالية والتأمني
األنشطة العقارية وخدمات األعمال
خدمات اجملتمع واخلدمات الشخصية واالجتماعية ،ومنها:
 التعليم
 الصحة والعمل االجتماعي ،منها:
 الصحة
اخلدمات الرتفيهية والثقافية واخلدمات املنزلية
ناقصاً :اخلدمات املصرفية والتأمينية احملتسبة
صايف الضرائب غري املباشرة
الناتج احمللي اإلمجالي بأسعار السوق
سنة األساس ()2010

2012
ثابت
جاري
163.7
175.3
23571.4 31848.9
2779.2
2906.1
1381.2
1406.6
698.5
862.5
770.4
832.7
1327.7
1449.0
297.6
309.7
2436.7
2455.8
2871.2
3039.1
2921.3
3125.2
6333.2
7541.5
1502.2
1872.2
821.5
983.0
645.0
764.6
790.5
869.7
1685.2
1783.1
-3818.7
-4040.5
38667.3 48722.3

2011
ثابت
جاري
165.8
186.6
21443.1 26984.8
2325.0
2386.2
1190.6
1203.4
737.1
772.6
744.8
772.9
1330.6
1400.8
290.2
288.9
2260.5
2282.8
2871.2
2958.1
2901.3
3027.7
6146.1
6548.7
1452.5
1562.0
801.5
866.2
627.8
673.1
715.0
748.0
1709.4
1760.1
-3242.2
-3338.5
36263.9 42511.7
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2013
ثابت
جاري
165.0
175.4
23148.2 31383.6
2742.6
2904.2
1357.2
1384.9
778.6
919.9
785.8
897.3
1381.4
1543.9
322.3
336.5
2502.4
2477.5
2919.1
3190.6
2920.6
3226.9
6876.1
8063.1
1577.7
2055.8
855.0
1059.9
694.8
836.5
841.6
943.4
1788.5
1956.6
-3642.3
-3770.1
39111.4 49392.2

2014
ثابت
جاري
178.0
208.4
22948.7 28148.3
2541.0
2747.2
1143.3
1163.3
796.4
954.8
806.9
969.4
1403.8
1618.3
342.5
366.5
2471.4
2382.3
3075.1
3458.0
2967.9
3391.7
7015.5
8796.2
1617.1
2208.8
874.6
1159.4
703.5
903.9
814.8
957.6
1754.8
1976.4
-4315.3
-4501.1
38477.0 46564.1

بالنســـبة هليكل الناتج احمللي اإلمجالي حســـب اإلنفاق ،فيوضـــح اجلدول رقم ( )9تطور هذا
اإلنفاق ومصادره بني عامي  2013و  .2014ويالحظ يف هذا اجملال أن إنفاق األجانب على شراء
ال صادرات الكويتية (النفطية أ سا ساً) شكّل حوالي ثلثي اإلنفاق (بني  %70 – 66تقريبا) وأن
إنفــاق االســـتهالك اخلــاص ميثــل حوالي ربع إمجــالي اإلنفــاق أو النــاتج احمللي اإلمجــالي
(بني  %25 – 20تقري باً) يف حني يشــ كل اإلن فاق احلكومي أ قل من الربع (بني %20 – 16
تقريباً) .وأن اإلنفاق لألغراض االســـتثمارية ترتاوح بني ( 17% – 13تقريباً) من إمجالي إنفاق
الناتج احمللي اإلمجالي .يف حني ميثل ت سرّب الناتج احمللي اإلمجالي ،على شكل الواردات حوالي
الثلث (بني  %33 – 26تقريباً) .علماً بأن هيكل توزيع إنفاق الناتج ال خيتلف بشــكل واضــح
بني عامي  2013و  .2014أي أن النســـب املشـــار إليها أعاله متقاربة إىل حدًّ بعيد .كما أن
التقييم باألسعار الثابتة مل يؤثر كثرياً على تغيّر األهمية النسبية لإلنفاق.
جدول  :9هيكل إنفاق الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية ،والثابتة
2014 / 2013
2013
جاري

2014
ثابت

7378.5

جاري
9011.3

ثابت
8024.4

اإلنفاق االستهالكي احلكومي

8093.8

اإلنفاق االستهالكي اخلاص

11487.4 13147.1 11170.8 12419.7

تكوين رأس املال الثابت اإلمجالي

6773.2

6245.0

7269.4

6584.1

التغري باملخزون

315.3

287.3

94.1

83.8

الصادرات

25248.7 31603.9 26054.1 34999.8

ناقصاً :الواردات

12951.4 14561.7 12024.3 13209.6

اإلنفاق على الناتج احمللي اإلمجالي

38477.0 46564.1 39111.4 49392.2

املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء ،اجملموعة اإلحصائية.2014 ،

أما شكل االختالل االقتصادي الثاني فيتمثل يف اختالل املوازنة العامة للدولة سواء على
جا نب اإليرادات أو النف قات ،واعت ماداً على آخر مواز نة عا مة  2016/2015فإن اإليرادات
النفطية الزالت متثل أكرب حصـــة يف إمجالي اإليرادات العامة ( ،)88.1%وهو األمر الذي يعمّق
من أهمية العوائد الريعية غري القابلة للتجديد يف املوازنة .يف حني تقل أهمية مصـــادر الدخل
القائمة على التنوع ،واملتمثلة يف ضرائب الشركات الناجتة عن أنشطة إنتاجية متنوعة ،واليت ال
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تزيد حصـــتها يف اإليرادات العامة عن ( .)0.8%وهو األمر الذي يضـــعف من دور املوازنة كأداة
إلعادة توزيع الدخل من خالل الضرائب ،خصوصا يف ظل غياب الضرائب على دخول األفراد ،وهو
ما ي ضعف أي ضا من دور القطاع العائلي يف متويل املوازنة .وب شكل عام تتوا ضع أهمية ال ضرائب
غري املباشرة ( ،)%2.3بينما ترتفع أهمية إيرادات اخلدمات (.)%6.5
أما على جانب النفقات فإن دور اإلنفاق االستثماري ،والذي يعترب أداة مالية أساسية لتنويع مصادر
الدخل ،الزال متواضــعاً حيث ال يتجاوز ( )%10.8من إمجالي النفقات العامة .يف حني تســتحوذ
األجور واملرتبات (الباب األول) على حوالي ( ،)%28.1مع تضـــخم كبري يف اإلنفاق على النفقات
التحويلية واملصــروفات املختلفة (واليت تتضــمن بعض األجور واملرتبات) لتصــل إىل ( )46.0%من
إمجالي النفقات العامة .علماً بأن التحويالت هليئات ومؤسـسـات عامة متثل احلصـة الرئيسـية
من حتويالت الباب اخلامس اخلاص بالتحويالت ،ومتثل التحويالت ملؤسسة التأمينات االجتماعية
تقري باً ث لث إ مجالي التحويالت ( ،)2105%وتتضـــح أهم ية التحويالت من خالل ا لدور ا لذي
متار سه الدولة يف جمال اال ستقرار والرفاه االقت صادي واالجتماعي ،متج سداً يف دعم العديد من
اهليئات واملؤســـســـات اليت تقدم خدماتها للمواطنني ،شـــامالً بذلك أنشـــطة اجملتمع املدني،
واملتقاعدين ،واألنشطة الصحية والتعليمية ،وغريها.
أما الشــكل الثالث لالختالل االقتصــادي فيظهر يف ميزان املدفوعات والتجارة اخلارجية .حيث
مازالت الصــادرات النفطية تهيمن على احلســاب التجاري ،مع تواضــع الصــادرات غري النفطية .يف
حني ترتكز الواردات يف الســلع االســتهالكية ،ثم الوســيطة ،وأخرياً الســلع االســتثمارية .وعلى
الرغم من أن امليزان التجاري يســـري يف صـــاحل الكويت ،فإن ميزان اخلدمات يف غري صـــاحل دولة
الكويت ول صاحل الدول امل صدرة للخدمات مثل خدمات النقل وال سفر واخلدمات احلكومية ،يف
حني حتقق الكويت فائ ضا يف جمال الدخل األ سا سي (دخل اال ستثمارات) ،فإنها حتقق عجز يف
جمال الدخل الثانوي (حتويالت احلكومة واألفراد).
ويتجسد الشكل الرابع لالختالالت يف السكان ،وسوق العمل .حيث الزال السكان غري
الكويتيني ميثلون حوالي ( )68.3%من إمجالي السكان عام  .2014مع تدني احلالة التعليمية
يف حالة السكان غري الكويتيني ،حيث ميثل السكان غري الكويتيني من األميني ومحلة الشهادة
االبتدائية واملتوسطة حوالي  %68.0من السكان ،يقابلها نسبة  %48.9يف حالة الكويتيني
حسب آخر إحصاءات متوفرة لعام ( 2011اجملموعة اإلحصائية .)2014 ،مع تركز قوة العمل
يف العمالة الوافدة (حوالي  ،)%82.8بينما تقتصر نسبة العمالة الكويتية على  .%18.2ويعمل
يف القطاع اخلاص ( )56.8%من قوة العمل ،منها ( )3.6%قوة عمل كويتية ،و( )53.2%غري
كويتية ،بينما يعمل يف القطاع احلكومي ( ،)18.5%منها ( )13.0%كوييت و ( )5.5%غري
كوييت ،ثم القطاع العائلي ( )23%غري كويتية بالكامل وفقاً إلحصاءات عام .2014
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ثالثا  :أهم تطورات السياسة النقدية واملؤشرات النقدية واملصرفية
تهدف السياسة النقدية بالدولة إىل تكريس دعائم االستقرار النقدي ،من خالل تطبيق سياسة
سعر صرف تستهدف احملافظة على االستقرار النسيب لسعر صرف الدينار ،مبا يساهم يف ختفيف
حدة الضــغوط التضــخمية املســتوردة ،وكذلك توجيه ســياســة ســعر الفائدة مبا يعزز جاذبية
وتنافســية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات احمللية اليت تشــكل املصــدر األســاســي لتمويل
االســتثمارات ومتطلبات متويل خمتلف قطاعات االقتصــاد الوطين ،واحلدّ من تدفق املدخرات إىل
خارج الدولة.
ووفقا لبيانات بنك الكويت املركزي اخلاصة بعرض النقود باملفهوم الواسع ) ،(M2والذي يشمل
النقو د املتداولة والودائع حتت الطلب والودائع ألجل ،فإن هذا العرض شـــهد ارتفاعاً من حوالي
( )35.0مل يار دي نار عام  2015/2014إىل ( )36.4مل يار دي نار عام  .2016/2015أي
مبعدل منو ( ) 4.1%تقريباً .وقد متثلت أهم مصـــادر هذا النمو يف منو املوجودات احمللية للبنك
املركزي والبنوك الت جار ية من حوالي ( )17.93مل يار دي نار إىل ( )18.72مل يار دي نار ،أي
مبعدل منو ( ،)4.3%وصــايف املوجودات األجنبية من (  )16.78مليار دينار إىل (  )17.45مليار
دينار خالل نفس الفرتة ،أي مبعدل منو ( .)4.0%
من جانب آخر فقد شـــهدت أســـعار الفائدة على الودائع احمللية بالدينار الكوييت ارتفاعاً عام
 2016/2015باملقارنة مع عام  .2015/2014حيث ارتفعت متوســطات أســعار الفائدة على
الدينار ألجل شـهر ،وثالث أشـهر ،لتصـل ،كمتوسـط يف عام  2016/2015إىل ( )0.698%
و ( ،)0.869%مقـابــل ( )0.599%و ( ) 0.788%ع لى ا ل توا لي ،يف الســـنــة الســــا بقــة
 .2015/2014مع تراجع أسعععععععار ال ا د على الودائع بالدوالر خالل نفس الفرتتني ،وارتفاع
متو سطات أ سعار الفائدة على الودائع بني البنوك بالدينار الكوييت ،ألجل شهر ،وذلك خالل عام
 2016/2015مبعدل ( ،)0.573%مقارنة بالعام السابق .)0.516% (2015/2014
بالنســبة ملعدل الصــرف فإن الســياســة املتبعة يف هذا الشــأن تتمثل يف احملافظة على االســتقرار
الن سيب ملعدل صرف الدينار الكوييت مقابل العمالت األجنبية الرئي سية ،وذلك ترمجة ل سيا سة
معدل الصـــرف املعمول بها منذ  20مايو ( 2007القائمة على ربط ســـعر صـــرف الدينار بســلّة
موزونة من عمالت الدول اليت ترتبط بعالقات جتارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت.
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ويوضـــح اجلدول رقم ( ) 10متوســـط معدل صـــرف الدينار مقابل عدد من العمالت األجنبية
الرئيسية للعامني  2015/2014و .2016/2015
جدول  :10متوسط معدل صرف الدينار الكوييت مقابل عدد من العمالت األجنبية الرئيسية
 2015/2014و 2016/2015
العملة
دينار كوييت (فلس)
جنيه إسرتليين
يورو
فرنك سويسري
ين ياباني

2015/2014
287.83
0.6190
0.7854
0.9290
109.62

2016/2015
302.18
0.6630
0.9061
0.9724
120.15

املصدر :بنك الكويت املركزي،

وكما يالحظ من اجلدول أعاله فإن متوســـط معدل صـــرف الدوالر مقابل الدينار قد ارتفع بني
العامني املذكورين بنحو (  )14.355فلس ،أي بنسبة ( .)5.0%
بالنســ بة لتطورات االئت مان احمللي ،وا لذي يعكس االئت مان امل قدم من البنوك احملل ية ملختلف
القطاعات االقتصـــادية ،كما هو موضـــح باجلدول رقم ( ،)11فقد شـــهد ارتفاعاً من حوالي
(  )31.07مليــار دينــار إىل حوالي (  )33.69مليــار دينــار خالل العــامني 2015/2014
و  ، 2016/2015ومب عدل منو (  .)8.4%وك ما يتضـــح من ا جلدول فإن حوالي ( )42.2%
من االئتمــان اجتــه إىل متويــل التســـهيالت الشـــخصـــيــة ،يليــه العقــار ،ثم التجــارة ،عــام
 ،2016/2015وال ختتلف هذه النســبة جذرياً عن تلك الســائدة يف العام الســابق .مع تواضــع
االئتمان املمنوح للقطاع الصناعي.
جدول  :11توزيع االئتمان احمللي حسب القطاعات اإلقتصادية
(مليون دينار)
القطــــــــــــاع

2015/2014
2899.1
1735.0
1906.4
1353.4
12633.2
7974.5
419.4

التجارة
الصناعة
اإلنشاء
املؤسسات املالية خبالف البنوك
التسهيالت الشخصية
العقار
النفط

املصدر :بنك الكويت املركزي،
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2016/2015
3078.6
2036.0
1952.3
1393.1
14216.8
7964.3
646.5

أما فيما يرتبط بالســيولة احمللية ،حيرص البنك املركزي ،ويف إطار عمليات الســياســة النقدية،
على تنظيم م ستويات ال سيولة يف القطاع امل صريف مبا ي ساهم يف ا ستقرار هيكل سعر الفائدة
وتعزيز تدفق الدينار بني القطاع املصــريف واالقتصــاد ،مبا خيدم متطلبات األوضــاع االقتصــادية
امل ستجدة .وخدمة هلذا الغرض تعتمد ال سيا سة النقدية على عدة أدوات منها أوالً ،قبول الودائع
أل جل من البنوك احمللية ،وثانيا ،إصـــدار البنك املركزي للســـندات اخلاصـــة به ،وثالثاً ،إدارة
إصـــدارات الدين العام من أذونات وســـندات اخلزانة الكويتية نيابة عن وزارة املالية ،ورابعاً،
التدخل لتنظيم مستويات السيولة لدى القطاع املصريف حملياً.
وقد لوحظ اخنفاض ودائع البنوك احمللية ألجل لدى البنك املركزي خالل عام .2016/2015
وي قدر هذا االخن فاض حبوالي ( )298.5مليون دي نار عن ال عام الســـابق  ،2015/2014أي
مبعدل اخنفاض بلغ (( )10%من  2991.4مليون دينار عام  2015/2014إىل 2692.9
مليون دينار عام  .)2016/2015وقد قام بنك الكويت املركزي خالل عام 2016/2015
بطرح ( )40إصدار من سنداته ،وبقيمة (  )5700مليون دينار .علماً بأن املستحق من إصدارات
سابقة ،لنفس ال سنة ،قد بلغ (  )5800مليون دينار .وبناء على ذلك شهد ر صيد سندات البنك
اخنفاضـــاً بالرصـــيد ،وصـــل نهاية عام 2016/2015إىل (  )1825مليون دينار ،مقابل
( )1925مليون دينار نهاية عام .2015/2014
وأخرياً بالن سبة ألدوات الدين العام (أذونات و سندات اخلزانة الكويتية والذي يديره البنك نيابة
عن وزارة املالية) ،فقد مت طرح ( )26إصــدار من ســندات اخلزانة بقيمة (  )1300مليون دينار،
عام  .2016/2015علم ًا بأن املستحق من السندات يف هذا العام (  )27إصدار بقيمة ( )1350
مليون دينار .وبناءً على ذلك اســتقر رصــيد أدوات الدين العام (أذونات وســندات اخلزانة) عند
مستواه البالغ حنو  1587.3مليون دينار يف نهاية السنة املالية السابقة.

رابعا :التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات
كما يو ضح اجلدول رقم ( ) 12فإن احل ساب التجاري أو ح ساب ال سلع واخلدمات ( ضمن احل ساب
اجلاري) ،والذي يُعنى بالصـــادرات والواردات الســـلعية واخلدمية ،ال زال يف حالة فائض إالّ أن هذا
الفائض اخنفض من (  )15.48مليار دينار عام 2014إىل (  )1.79مليار دينار عام ،2015
أي مبعدل منو سالب بلغ (  .)88.2%وأن م صدر هذا الفائض هو الصااااتاا الس ا ية ،واملتج سدة
أساساً بالصادرات النفطية ،واليت متثل حوالي (  )88.2%من إمجالي الصادرات عام .2015
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ومتثل الصـــادرات غري النفطية حوالي (  )11.8%من إمجالي الصـــادرات عام  ،2015حيث مل
تتجاوز قيمتها عام  2015حوالي (  )2.0مليار دينار ،مقابل صـــادرات نفطية بلغت ،نفس العام
 ،2015حوالي ( )14.7مليار دينار ،مقابل واردات بلغت عام  2015حوالي (  )8.2مليار دينار.
وقد اخنفض فائض احل ساب التجاري إىل حنو (  )8.4مليار دينار عام  ،2015مقارنة بفائض بلغ
(  )22.0مليار دينار عام  ،2014أي مبعدل منو سالب بلغ ( .)61.8%
جدول  :12ميزان املدفوعات (2015 / 2014ألف دينار)
احلساب
أوالً :احلساب اجلاري
حساب السلع واخلدمات
حساب الدخل األساسي
حساب الدخل الثانوي
ثانياً :حساب رأس املال
التحويالت الرأمسالية
األصول غري املنتجة غري املالية
ثالثاً :رصيد احلساب اجلاري ورأس املال (صايف إقراض ( )+صايف اقرتاض ())-
رابعاً :احلساب املالي
االستثمار املباشر
االستثمار يف حمفظة األوراق املالية (صايف)
املشتقات املالية (صايف)
استثمارات أخرى (صايف)
األصول االحتياطية (بنك الكويت املركزي)
خامساً :السهو واخلطأ
ميزان املدفوعات الكلي

املصدر :بنك الكويت املركزي.،

2014
15357+
17042+
4198+
58831136+
1136+
16493+
16584359211867
28+
79036391+
363+

2015
1797+
8419+
412249711231231673+
20661538989046+
8430+
886+
393+
886-

وترتكز الصــادرات غري النفطية أســاسـاً يف صــادرات منتجات اإلثيلني ،واليت متثل حوالي ()54%
من إمجالي الصــادرات غري النفطية عام  ،2015و ( )%11.4صــادرات من األمسدة املصــنعة .يف
حيث بلغت أنشطة إعادة التصدير حوالي ( )%31.6من إمجالي الصادرات غري النفطية ،كما هو
موضح باجلدول رقم ( )13أدناه.

67

جدول  :13الصادرات غري النفطية ،وإعادة التصدير
 2014و ( 2015مليون دينار)
الصادرات غري النفطية

2014
146.6
701.4
435.9
1283.9
518.9
1802.8

األمسدة املصنّعة
منتجات اإلثيلني
أخرى
اجملموع
إعادة التصدير
إمجالي الصادرات غري النفطية

2015
145.1
694.2
431.4
1270.7
588.8
1859.5

املصدر :بنك الكويت املركزي ،النشرة الفصلية ،أكتوبر – ديسمرب .2015

أما بالنسااابة للتوزيع اجلغرايف لل صادرات غري النفطية بالدولة في شري إىل سيادة الدول اآل سيوية
غري العربية ( ،)%51.4تليها الدول العربية ( ،)%39.0ثم الدول األمريكية ( ،)%5.7ثم الدول
األوروبية ( ،)%2.0ثم الدول األوقيانوســـية ( ،)%0.9ثم الدول األفريقية غري العربية ( ،)%1ثم
دول أخرى (( )%0.002بنك الكويت املركزي ،التقرير االقتصادي .)2014
بالنســبة للواردات فإنها ترتكز أســاســاً يف واردات الســلع ،واليت بلغت قيمتها عام  2014حنو
( )3.8مليار دينار ،ثم الواردات من الســـلع الوســـيطة واليت بلغت لنفس العام حوالي ( )3.6مليار
دينار ،وأخرياً الواردات من ال سلع اال ستثمارية واليت بلغت قيمتها حوالي ( )1.4مليار دينار ،لنفس
العام ،كما هو موضح باجلدول رقم ( )14أدناه.
جدول  :14األهمية النسبية للواردات االستهالكية ،والوسيطة ،واالستثمارية
2014/2013
الواردات حسب فئات السلع املستوردة

2013
44.7
39.7
15.6
100.0

استهالكية
وسيطة
استثمارية
اجملموع

2014
43.2
40.3
16.5
100.0

املصدر :حمسوبة من اإلدارة املركزية لإلحصاء ،اجملموعة اإلحصائية.2014 ،

ويالحظ تركّز التوزيع اجلغرايف للواردات يف الدول اآلســـيوية ودول جملس التعاون ( )%55.2و
( )57.2%لعامي  2013و  ،2014ثم الدول األوروبية ( )%26.8و ( )%25.7ثم بلدان أمريكا
الشمالية )11%( ،و ( ،)%10.6لنفس العامني على التوالي ،وكما هو موضح باجلدول رقم (.)15
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جدول ( :)15األهمية النسبية لواردات دولة الكويت
حسب التوزيع اجلغرايف ()%
2013
55.2
2.0
2.1
11.0
2.6
26.8
0.3

الدول اآلسيوية
الدول األفريقية
دول أقيونوسيا
دول أمريكا الشمالية
دول أمريكا اجلنوبية والوسطى
الدول األوروبية
دول متفرقة

2014
57.2
2.0
2.3
10.6
1.9
25.7
0.3

املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء.2014 ،

خامسا :تطورات سوق الكويت لألوراق املالية
شــهدت أعوام  ،2014و 2015اخنفاض ـاً واضــحاً يف قيم األســهم املتداولة مقارنة بعام .2013
فبعد أن بلغت هذه القيمة إىل ( )11,10مليار دينار يف  ،2013اخنفضـــت إىل ( )6,08مليار
دينار عام  2014وإىل ( )3.94مليار دينار عام  ،2015وبني عامي  2013و  2015اخنفضــت
قيمة بنحو ( .)%64.4يف حني اقفل الرقم القياســي ألســعار األســهم عام  2013عند ()7549
ثم هبط إىل ( )6535عام  2014ليصـــل عام  2015إىل (( )5615بنك الكويت املركزي،
الن شرة الف صلية ،أكتوبر – دي سمرب  .)2015ويو ضح اجلدول رقم ( )16معدالت اخنفاض قيم
األسهم املتداولة بني عامي  2013و .2015
جدول ( :)16معدالت اخنفاض قيم األسهم املتداولة حسب القطاع
2015 - 2013
معدل االخنفاض ()%
78.6
62.8
68.4
30.6
84.2
41.3
69.1
48.5
85.3
78.6
74.8
81.6
64.4

القطاع

النفط والغاز
املعادن األساسية
الصناعية
السلع االستهالكية
الرعاية الصحية
خدمات املستهلكني
االتصاالت
البنوك
التأمني
العقارات
اخلدمات املالية
التكنولوجيا
إمجالي قيمة األسهم املتداولة

املصدر :حمسوبة من :بنك الكويت املركزي ،النشرة الفصلية ،أكتوبر – ديسمرب .2015
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أ ما فيماااا يتعلق مبؤشـــر األســ عار الوزني  Weighted Indexف قد اخنفض هو اآلخر من
( )452.9عام  2013ليصل إىل ( )438.9عام  2014ثم إىل ( )381.7عام .2015
وميكن اإلشارة إىل العديد من العوامل السلبية اليت أثّرت على أداء السوق ،كما يحصاات ا بنك
الكويت املركزي (التقرير االقتصــادي ،)2014 ،وهي تراجع أســعار النفط ،وتأخري التعديالت
على قانون هيئة أ سواق املال وتنظيم ن شاط األوراق املالية ،وت صاعد حدّة التوترات اجليو سيا سية
اإلقليمية .ويف اجلانب اآلخر هناك عدد من العوامل اإلجيابية اليت دعمت أداء الســـوق ،منها
األرباح الربعية للشـــركات يف األرباع الثالث األوىل من عام  2014اليت شـــهدت ارتفاعاً طفيفاً
( )0.2%عن الفرتة املقابلة من عام  .2013كما حققت الشـــركات املدرجة ارتفاعا يف صـــايف
األرباح بـ ( )66مليون دينار (مبعدل يزيد  %4عن عام  .)2013ويتجسد العامل اإلجيابي الثاني
يف حتســـني االلتزام بتقديم البيانات املالية للشـــركات حســـب املواعيد احملددة (بنك الكويت
املركزي ،التقرير االقتصادي.)2014 ،

سادسا :معدل التضخم:
باملقارنة بني األرقام القياسية ألسعار املستهلك (مؤشر معدل التضخم ألسعار التجزئة) يف مارس
 2015ومارس  2016يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك (والذي يتضمن سلّة
من السلع واخلدمات تبلغ  12جمموعة) من ( )136.5إىل ( )140.7ومبعدل تضخم بلغ
( ،)3.08%ويعود ذلك أساس ًا لسلوك أسعار عدد من مكونات سلّة السلع واخلدمات ،وعلى رأسها
"السكن" الذي ارتفع معدل تضخمه بـ ( ،)%6.25ثم "األغذية واملشروبات" ،اليت ارتفع معدل
تضخمها بـ ( ،)%4.14ثم "خدمة التعليم" ( ،)%3.48و"املفروشات املنزلية ومعدات الصيانة"
( .)2.89%كما يتضح ذلك من اجلدول رقم ( )17التالي. :
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جدول  :17األرقام القياسية لسعر املستهلك حسب مكونات سلّة السلع واخلدمات
بني مارس  2015ومارس 2016
مكونات السلّة
األغذية واملشروبات
السجاير والتبغ
الكساء واألحذية
خدمات السكن
املفروشات املنزلية ومعدات الصيانة
الصحة
النقل
االتصاالت
وسائل الرتفيه واخلدمات الثقافية
التعليم
املطاعم والفنادق
سلع وخدمات أخرى
الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك

مارس 2015
147.5
150.8
129.2
140.7
142.1
128.1
125.1
100.7
130.3
134.5
135.5
130.6
136.5

مارس 2016
153.6
152.5
128.4
149.5
146.2
129.6
123.3
101.5
128.8
139.6
138.7
131.5
140.7

معدل التضخم
4.14
1.13
0.626.25
2.89
1.17
1.440.79
1.153.48
2.36
0.69
3.08

املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء ،األرقام القياسية ألسعار املستهلك ،مارس .2016

الرقم القياسي لسعر املنتجني:
يهتم هذا الرقم بتطور م عدل التضـــخم يف األنشــ طة اإلن تاج ية ،واليت تشــ مل الصــ نا عات
االسـتخراجية ،والتحويلية ،وإنتاج الكهرباء واملاء والغاز ،ويوضـح اجلدول رقم ( )18أدناه تطور
الرقم القياسي ألسعار املنتجني بني الربع الرابع من عام  2014والربع الرابع من عام .2015
جدول  :18نسب تغري الرقم القياسي ألسعار املنتجني
بني الربع الرابع من عامي  2014و 2015
النشاط اإلنتاجي
تكرير النفط
الصناعات التحويلية
استخراج الغاز الطبيعي
استخراج النفط
الصناعات االستخراجية
الرقم القياسي العام ألسعار املنتجني

التغري النسيب يف الرقم القياسي ألسعار املنتجني
38.8027.7733.7747.6247.5738.17

املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء ،نشرة األرقام القياسية ألسعار املنتجني ،الربع الرابع من عام .2015

71

وكما يتضح فإن هناك اجتاهاً واضحاً يف اخنفاض أسعار املنتجني تركز أساساً يف اخنفاض أسعار
النفط ،والصــناعات التحويلية ،يليها تكرير النفط .ويوضــح اجلدول رقم ( )19تفاصــيل تطور
هذه األرقام حسب األنشطة اإلنتاجية التفضيلية.
جدول  :19الرقم القياسي ألسعار املنتجني
الربع الرابع  2014و الربع الرابع  2015والتغري النسيب
النشاط اإلنتاجي
الصناعات االستخراجية:
استخراج النفط
استخراج الغاز الطبيعي
الصناعات التحويلية:
تكرير النفط
الصناعات الكيماوية
املواد املعدنية
الصناعات الغذائية
منتوجات أخرى غري معدنية
الورق والنشر والطباعة
املطاط والبالستيك
أجهزة كهربائية
النسيج
النجارة واخلشب
صناعة املشروبات
إنتاج وتوزيع الكهرباء واملاء:
الكهرباء
املاء
الرقم القياسي العام ألسعار املنتجني

الربع الرابع 2014
88.30
88.20
92.70

الربع الرابع 2015
46.30
46.20
61.40

88.4
111.70
114.70
118.30
111.10
107.10
104.50
109.90
110.50
120.80
105.30
100.00
100.00
100.00
90.90

54.10
110.90
110.90
130.10
110.50
108.60
95.20
115.10
114.80
132.50
105.30
100.00
100.00
100.00
56.20

املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء ،األرقام القياسية ألسعار املستهلك ،مارس .2016

التغري النسيب ()%
47.5747.6233.7727.7738.800.703.319.98+
0.541.40+
8.904.73+
3.89+
9.69+
0.00
0.00
0.00
0.00
38.17-

سابعا :السكان والقوى العاملة
 يتضح من اجلدول رقم ( )20أنه يف  ،2015/12/31بلغ امجالي عدد السكان 4239006نسمة ،منهم  1307605كوييت بنسبة  %30.8من من إمجالي السكان
يف الدولة وباملقارنة مع  2014فقد بلغت نسبة الكويتيني  ،%31.2وهو ما يشري إىل
استمرار تراجع نسبة الكويتيني إىل إمجالي السكان يف الدولة .يف املقابل بلغت أعداد
غري الكويتيني  2931401غري كوييت بنسبة  %69.2من إمجالي السكان يف الدولة.
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 يتسم هيكل السكان الكويتيني بالفتوة النسبية ،حيث بلغت نسبة السكان أقل من 20عاما  %46.3من إمجالي السكان الكويتيني ،وهو ما يعكس ارتفاع معدالت اإلعالة
بني الكويتيني (نسبة السكان خارج سن العمل إىل السكان يف سن العمل) ،كما
يعكس طبيعة الضغوط املستقبلية اليت يشكلها السكان من املواطنني على املوارد املالية
للدولة ،واليت تنعكس يف صورة استمرار الضغوط املستقبلية على قطاعات التعليم
والصحة والكهرباء واملياه وغريها من اخلدمات األساسية ،كما يعكس تصاعد الضغوط
املستقبلية على سوق العمل ،واليت تتمثل يف كيفية العمل على خلق فرص عمل للداخلني
اجلدد لسوق العمل من املواطنني ،بعيدا عن اجلهاز احلكومي.
 على اجلانب اآلخر يرتكز السكان غري الكويتيني يف الفئات العمرية من  20إىل 60عاما ،أي يف سن العمل ،حيث تصل نسبة هؤالء حنو  %80.5من امجالي السكان
الوافدين.
 أن هذا اهليكل السكاني للمواطنني يستلزم ضرورة القيام باستثمارات جوهرية يف البنىالتحتية للدولة الحتواء الطلب املستقبلي على اخلدمات العامة ،كما يتطلب القيام
بإنفاق ضخم لتوفري خدمات الرعاية السكنية واليت تواجه طابورا طويال من املنتظرين
لدورهم يف الرعاية السكنية اليت تقدمها احلكومة.
جدول  :20أعداد السكان وفقا للجنسية وفئات العمر ()31/12/2015
اجلنسية
فئات العمر

كوييت

مجلة

غري كوييت

ذكــور

انــاث

مجلــة

ذكــور

انــاث

مجلــة

ذكــور

انــاث

أقل من  20عاما

308294

297570

605864

249082

235475

484557

557376

533045

1090421

60-20

300182

324121

624303

1652721

706797

2359518

1952903

1030918

2983821

أكرب من  60عاما

32806

44632

77438

62461

24865

87326

95267

69497

164764

اجلملة

641282

666323

1307605

1964264

967137

2931401

2605546

1633460

4239006
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مجلــة

يوضح اجلدول رقم ( )21توزيع السكان يف األعمار  15سنة حتى  60سنة حسب اجلنسية واحلالة
العملية يف .2015/12/31
 من بني السكان الكويتيني يف الفئات العمرية  15عاما فأكثر يوجد  435904كوييتداخل قوة العمل ،و  389524كوييت خارج قوة العمل ،ومن بني الكويتيني داخل قوة
العمل يعمل  331589يف احلكومة ،أي بنسبة  %76.1من إمجالي قوة العمل ،و
 92645يعملون جبهات غري حكومية ،أي بنسبة  %21.2من إمجالي قوة العمل .من
ناحية أخرى بلغ عدد املتعطلني من الكويتيني داخل قوة العمل  11670كويتيا ،أي
بنسبة  %2.7من السكان داخل قوة العمل.
 على اجلانب اآلخر من بني السكان الوافدين يف الفئات العمرية  15عاما فأكثر يوجد 2138163نسمة داخل قوة العمل ،منهم  142545يعملون باحلكومة ،أي بنسبة
 ،%6.7بينما يعمل  1390424يف اجلهات غري احلكومية ،أي بنسبة  ،%65و 587696
يعملون يف املنازل بنسبة  27.5من إمجالي السكان الوافدين .بينما بلغ عدد املتعطلني
بينهم  17498أي بنسبة  %0.8من قوة العمل الوافدة.
 أن البطالة املفتوحة ال متثل مشكلة ،على األقل حتى اآلن يف دولة الكويت ،سواء بنياملواطنني أو السكان الوافدين ،ويرجع ذلك الرتفاع درجة استيعاب القطاع احلكومي
لفائض الداخلني اجلدد اىل سوق العمل من املواطنني ،بينما توجد شواهد قوية على انتشار
البطالة املقنعة واالستغالل األقل من الكامل للعمالة الكويتية يف هذا القطاع .على
اجلانب اآلخر فإن القطاع غري احلكومي حيرص على استقطاب العمالة الوافدة ألسباب
عديدة ،ويشكل هذا اخللل يف سوق العمل أحد أهم املخاطر اليت ستواجه الكويت يف
املستقبل الستيعاب الداخلني اجلدد من العمالة الوطنية ،ما مل ترتفع قدرة القطاع غري
احلكومي على تدبري الوظائف املناسبة للعاملني يف هذه القطاعات من العمالة الكويتية.
جدول  :21السكان  15سنة فأكثر حسب احلالة العملية (ديسمرب )2015
اجلنسية

كوييت

غ
كوييت

يعمل باحلكومة

داخـــل قوة العمل
يعمل جبهة غري حكومية

يعمل في المنازل

ذكــور

176424

47595

0

4660

إنــاث

155165

45050

0

7010

207225

مجلـــة

331589

92645

0

11670

435904

389524

ذكــور

95154

1260681

288982

13728

1658545

78479

إنــاث

47391

129743

298714

3770

479618

293048

142545
474134

1390424
1483069

587696
587696

17498
29168

2138163

371527

2574067

761051

النوع

مجلـــة

اإلمجالي
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اجلملـــة

خارج قوة العمل
163510

متعطل

228679

226014

ثامنا :التوقعات املستقبلية لدولة الكويت
يوضح اجلدول ( )3توقعات صندوق النقد الدولي حول املتغريات االقتصادية الكلية األساسية
لدولة الكويت خالل الفرتة من  2014حتى  ،2021ومن اجلدول يالحظ أن الصندوق يتوقع أن
يتزايد الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار الثابتة من  40.2مليار دينار يف  2015اىل  47.1مليار
دينار يف  ،2021مبعدل منو يتزايد من  %0.9يف  2015اىل  %2.8يف  .2021ويعد ذلك ختفيضا
لتوقعات الصندوق لنمو الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار الثابتة عن السنة السابقة ،حيث كان
يتوقع الصندوق أن يصل معدل منو الناتج إىل  %3.2يف عام .2020
من ناحية أخرى يتوقع الصندوق تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج يف الكويت باألسعار
اجلارية من  12.2ألف دينار ( 43ألف دوالر أمريكي) يف  2014إىل  7.6ألف دينارا فقط (25.1
ألف دوالر أمريكي) يف  ،2016على أن يأخذ متوسط نصيب الفرد من الناتج يف االرتفاع بشكل
مضطرد حتى يصل إىل  10.6ألف دينار يف  35.1( 2021ألف دوالر أمريكي).
يتوقع صندوق النقد الدولي أيضا أن يتزايد االستثمار احمللي كنسبة من الناتج احمللي من %15.5
يف عام  2014إىل  %23.2يف عام  ،2021يف الوقت الذي يرتاجع فيه االدخار الوطين كنسبة من
الناتج بصورة واضحة من  %46.9عام  2014اىل  %28.8يف عام  ،2021وهو ما يقل بنسبة %10
تقريبا عن تقديرات الصندوق يف تقرير العام املاضي.
من ناحية أخرى سوف يظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة ،وإن ارتفع من  %3يف عام
 2014اىل  %3.6يف املتوسط يف  .2021بينما ستظل معدالت البطالة عند مستوى  %2.1حتى
العام  .2021كذلك من املتوقع استمرار النمو السكاني يف الدولة حبيث يرتفع عدد السكان
من  4مليون نسمة يف  2014اىل  4.7مليون نسمة يف  .2021ويوضح اجلدول التالي توقعات
األداء االقتصادي لدولة الكويت وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
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جدول  :3توقعات األداء االقتصادي للكويت وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي
السنة
الناتج احمللي األمجالي باألسعار الثابتة
معدل منو الناتج احلقيقي
متوسط نصيب الفرد من الناتج باألسعار اجلارية دينار كوييت
متوسط نصيب الفرد من الناتج باألسعار اجلارية دوالر أمريكي
امجالي االستثمار
امجالي االدخار احمللي
معدل التضخم (أسعار املستهلك)
معدل منو الواردات من السلع واخلدمات
معدل منو الصادرات من السلع واخلدمات
معدل البطالة
عدد السكان
رصيد احلساب اجلاري يف ميزان املدفوعات(دوالر أمريكي)

2014
39.815
0.029
12,234.58
43,005.43
15. 5
46.9
3.0
9.946
-7.985
2.072
3.999
53.802

*2015
40.174
0.901
8,776.35
29,363.03
19.7
31.4
3.4
2.451
-1.472
2.072
4.11
13.89

*2016
41.138
2.4
7,630.46
25,141.53
27.8
26.9
3.4
4.301
7.292
2.072
4.225
-1.073

املصدر :قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي .World Economic Outlook Data Base April 2015
* توقعات
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*2017
42.209
2.604
8,380.47
27,612.75
25.5
28.9
3.5
3.331
-1.369
2.072
4.342
4.012

*2018
43.311
2.609
8,926.45
29,411.70
24.5
29.3
3.5
3.228
0.906
2.072
4.463
6.064

*2019
44.532
2.819
9,473.30
31,213.49
24.1
30.0
3.5
3.764
1.306
2.072
4.588
8.321

*2020
45.791
2.829
9,937.04
32,741.48
23.9
30.4
3.6
3.949
1.854
2.072
4.716
9.843

*2021
47.091
2.838
10,647.50
35,082.38
23.2
28.8
3.6
4.048
1.512
2.072
4.716
9.136

تاسعا :تطورات االوضاع االقتصادية العربية واخلليجية وانعكاساتها على االقتصاد احمللي
أوالً  :على املستوى العربي
تلعب دولة الكويت دوراً بارزاً من خالل مشاركتها الفاعلة يف كافة االجتماعات ذات األهمية
اليت تعقد يف نطاق جامعة الدول العربية من أجل تعزيز التعاون االقتصادي العربي املشرتك،
وترمجة األهداف والسياسات العامة للدولة إىل قرارات وتوصيات على مستوى التعاون العربي،
واالستفادة من األنشطة والربامج والفرص املتاحة يف جمال االستشارات والدراسات والتدريب اليت
تقدمها املؤسسات املالية العربية واملنظمات العربية املتخصصة ،باإلضافة إىل املشاركة يف
االجتماعات التحضريية للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية.
كما تشارك دولة الكويت يف صياغة االتفاقيات االقتصادية يف إطار جامعة الدول العربية ومن
ضمنها اتفاقية تنمية التبادل التجاري بني الدول العربية ،وبرناجمها التنفيذي إلقامة منطقة
التجارة احلرة العربية الكربى ،واتفاقية حترير جتارة اخلدمات بني الدول العربية ،واالتفاقية
املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية وغريها من االتفاقيات العربية ذات
الصلة.
وعلى مستوى التبادل التجاري بني الدول العربية أصبحت السلع عربية املنشأ املتبادلة بني الدول
العربية األعضاء يف املنطقة معفاة من مجيع الرسوم اجلمركية والرسوم ذات األثر املماثل منذ
بداية عام 2005م .ودولة الكويت ال تستويف أية رسوم ذات اثر مماثل للرسوم اجلمركية وال
تفرض أية قيود مجركية ،كما أنها ال تطبق أية رزنامة زراعية ،وقامت بإلغاء تبادل مناذج
التوقيع على شهادات املنشأ واالكتفاء بتبادل مناذج األختام واجلهات املخولة للتصديق .
وأنشأت نقاط اتصال بني الدول العربية حلل املشاكل واملعوقات اليت تواجه املصدرين واملوردين
العرب حيث قامت نقطة االتصال الوطين لدولة الكويت باملساعدة يف حل أغلب املشاكل
واملعوقات اليت تواجه الصادرات الكويتية يف اخلارج واملوردين يف دولة الكويت ،علماً بان نقطة
االتصال لدولة الكويت هي وزارة املالية -قطاع الشئون االقتصادية  -إدارة التعاون االقتصادي
العربي واخلليجي .
هذا وقد كلفت القمة العربية االقتصادية اجمللس االقتصادي 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 املُتخصصة واجملالس الوزارية ذات العالقة.
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وفيما يتعلق مبُبادرة حضرة صاحب السمو أمري البالد /الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح -حفظه
اهلل ورعاه  -واليت أطلقها خالل القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية واليت عقدت بدولة
الكويت يف شهر يناير 2009م ،بإنشاء صندوق لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة برأمسال قدره
ملياري دوالر أمريكي تدار من قبل الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ،حيث بلغ
عدد الدول اليت أعلنت مساهمتها يف املبادرة ( )17دولة ،وهي كل من (الكويت ،والسعودية،
وعمان ،واجلزائر ،واليمن ،وجيبوتي ،وموريتانيا ،ومصر ،واملغرب ،وسوريا ،والسودان ،وتونس،
وفلسطني ،واملغرب ،وليبيا ،واألردن ،والبحرين) ،إضافة إىل مساهمة الصندوق العربي لإلمناء
االقتصادي واالجتماعي .هذا وقد بلغ إمجالي مساهمات الدول  1,308مليار دوالر ،مت سداد
كامل القسطني األول والثاني ومعظم القسط الثالث ليبلغ إمجالي املسدد مبلغ  967,5مليون
دوالر حتى تاريخ 2013/12/30م.
وقد منح احلساب اخلاص منذ بداية نشاطه حتى نهاية عام  )17( 2013قرضا بلغت قيمتها
اإلمجالية ( )538مليون دوالر أمريكي ،حلكومات وملؤسسات متويل وسيطة وذلك للمساهمة
يف متويل خطط وطنية طموحة لتمويل ودعم مشروعات القطاع اخلاص الصغرية واملتوسطة يف
( )12بلد عربي.
وفيما يتعلق باالحتاد اجلمركي العربي ،فقد مت دعوة جلنة االحتاد اجلمركي العربي واللجان
الفنية املعنية إىل وضع برنامج عمل وحدود زمنية إلنهاء املوضوعات املكلفة بإمتامها يف إطار
تنفيذ االحتاد اجلمركي العربي خالل املرحلة القادمة ،وجيري حاليا تقييم املنافذ اجلمركية
العربية املؤهلة يف ضوء املعايري اليت مت االتفاق عليها لتحديد مدى جاهزيتها لتطبيق أحكام
االحتاد اجلمركي العربي ومتطلباته وجاري العمل يف إعداد دليل موحد لإلجراءات اجلمركية
يف إطار االحتاد اجلمركي العربي.
ثانياً  :على املستوى اخلليجي
بالنسبة لسري العمل باالحتاد اجلمركي اخلليجي ،قرر اجمللس األعلى يف دورته الثالثة والعشرين
اليت عقدت بدولة قطر يف ديسمرب2002م مباركة قيام االحتاد اجلمركي لدول اجمللس يف األول
من يناير 2003م ،حيث يتم حتصيل رسوم مجركية من نقطة الدخول األولي بواقع  %5وفق آلية
املقاصة (تتبع السلع) ،وتقوم الوزارة باملشاركة يف اللجان الوزارية والفنية على مستوى دول اجمللس
وذلك للوصول إىل اتفاق بني الدول األعضاء وذلك لإلميان الكامل بالعمل اجلماعي اخلليجي
ولتحقيق االستفادة القصوى من ثمات التعاون االقتصادي .
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ونتيجةً لقرارات اجمللس األعلى والسياسات واإلجراءات اليت قامت بها دول اجمللس جمتمعة ارتفع
حجم التبادل التجاري بني دول اجمللس بصورة واضحة ،حيث كان حجم التجارة البينية لدول اجمللس
حوالي  6مليارات دوالر أمريكي يف عام 1983م ،ويف عام  2002الذي يسبق إقامة االحتاد
اجلمركي كان حجم التجارة البينية  15مليار دوالر أمريكي ،وارتفعت يف عام 2012م لتصل
إىل حوالي  88مليار دوالر أمريكي ،وهذا األمر جاء بتأثري مباشر بعد تطبيق قرارات اجمللس األعلى
اخلاصة باالحتاد اجلمركي اخلليجي وتعمل دول جملس التعاون على تطبيق االحتاد اجلمركي
اخلليجي بشكل متكامل مع انقضاء الفرتة االنتقالية لالحتاد اجلمركي.
بالنسبة لسري العمل باالحتاد النقدي ،تسعى دول جملس التعاون إىل إطالق عملة خليجية موحدة
حيث أصدر اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته احلادية والعشرين
(ديسمرب 2000م) قرار باعتماد الدوالر األمريكي مثبتاً مشرتكاً لعمالت دول اجمللس ،وأن تقوم
جلنة التعاون املالي واالقتصادي (جلنة وزراء املال واالقتصاد) وجلنة حمافظي البنوك املركزية
بدول اجمللس بوضع برنامج عمل لتحقيق متطلبات االحتاد النقدي ،ويف الدورة الثالثني للمجلس
األعلى (دولة الكويت – ديسمرب 2009م) واخلاص باالحتاد النقدي متت مباركة رؤساء دول
اجمللس على مصادقة الدول األعضاء (مملكة البحرين ،اململكة العربية السعودية ،دولة قطر
ودولة الكويت) التفاقية االحتاد النقدي والنظام األساسي للمجلس النقدي ،كما مت تكليف
جملس إدارة اجمللس النقدي بتكثيف العمل إلنجاز املهام املوكلة إليه مبوجب اتفاقية االحتاد
النقدي وحتديد الربنامج الزمين إلصدار العملة املوحدة وطرحها للتداول يف ضوء ذلك".
بالنسبة للسوق اخلليجية املشرتكة فقد صدر إعالن الدوحة بشأن قيام السوق اخلليجية املشرتكة
يف الرابع من ديسمرب 2007م يف ختام الدورة ( )28للمجلس األعلى ،وتستند السوق اخلليجية
املشرتكة على مبادئ النظام األساسي جمللس التعاون ونصوص االتفاقية االقتصادية بني دول
اجمللس وقرارات اجمللس األعلى الصادرة بشأن السوق اخلليجية املشرتكة ،وتهدف السوق املشرتكة
إىل حتقيق املساواة التامة يف املعاملة بني مواطين دول اجمللس يف ممارسة األنشطة االقتصادية،
وتنقل رؤوس األموال ،واالستثمار جبميع أنواعه ،والعمل ،واالستفادة من اخلدمات التعليمية
والصحية يف مجيع دول اجمللس.
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تعتمد السوق اخلليجية املشرتكة على املبدأ الذي نصت عليه املادة الثالثة من االتفاقية
االقتصادية بأن "يُعامَل مواطنو دول اجمللس الطبيعيون واالعتباريون يف أي دولة من الدول األعضاء
نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو متييز يف كافة اجملاالت االقتصادية" ،وجتدر اإلشارة إىل أن
أهم مزايا السوق اخلليجية املشرتكة هي زيادة سرعة معدالت النمو االقتصادي وارتفاع مستوى
التشغيل وجودة وتنوع اإلنتاج ،وجذب املزيد من االستثمارات األجنبية وإجياد فرص عمل جديدة
للقوى العاملة الوطنية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية إىل جانب زيادة االهتمام بتحسني
األوضاع االجتماعية للدول األعضاء.
وتظهر اإلحصائيات استفادة شرائح عريضة ومتنوعة من مواطين دول اجمللس من قرارات املواطنة
اخلليجية واليت اختذتها دول جملس التعاون ،حيث أن هناك زيادة مضطردة يف أعداد املواطنني
الذين ينتقلون بني دول اجمللس حيث كان يبلغ عدد املواطنني املتنقلني يف عام  4.5 1995مليون
مواطن ويف عام 2013م وصل العدد إىل ما يربو على  17.8مليون مواطن ،كما أن هناك زيادة
متصاعدة يف أعداد مواطين دول اجمللس الذين ميارسون األنشطة االقتصادية واملهن يف الدول
األعضاء األخرى ،حيث بلغ عدد املواطنني الذين ميارسون األنشطة االقتصادية يف عام 1995
حوالي  3033مواطن وهذا األمر زاد بصورة واضحة حيث بلغ حوالي  40753ألف رخصة عمل يف
نهاية عام 2013م.
أما فيما يتعلق بأعداد مواطين دول اجمللس املتملكني للعقار يف دول اجمللس األخرى ،فقد سجلت
اإلحصائيات يف عام  1995وجود  981مواطن ممتلك للعقار ،إال أن أعداد املستفيدين ازدادت
بصورة كبرية حيث سجلت ما يربو إىل  20555حالة يف عام 2013م ،وفيما خيص تداول وشراء
األسهم فإن املؤشرات اإلحصائية تظهر تفاعالً كبرياً مع هذا القرار حيث بلغ عدد املساهمني من
مواطين دول اجمللس يف الشركات املساهمة بالدول األعضاء األخرى حوالي  304ألف مساهم يف
عام 2005م أما يف عام  2012فقد بلغ عد املساهمني حوالي  452ألف مساهم.
بالنسبة لسري العمل يف سكة حديد دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،فقد قررت جلنة
التعاون املالي واالقتصادي يف اجتماعها الثمانني (مايو 2009م) ،تشكيل جلنة مالية وفنية من
اجلهات املختصة بالدول األعضاء الستكمال الدراسات التفصيلية الالزمة لتنفيذ مشروع سكة
حديد دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية .حيث عقدت اللجنة املالية والفنية املكلفة
باستكمال الدراسات التفصيلية ملشروع سكة حديد دول جملس التعاون عدة اجتماعات حيث مت
االتفاق ع لى املواصفات الفنية الرئيسية ملرحلة إعداد التصاميم اهلندسية التفصيلية للمشروع
واجلدول الزمين إلعداد التصاميم اهلندسية التفصيلية للمشروع لالنتهاء منها يف عام 2013م،
وتشغيل املشروع بشكل متكامل خالل عام 2018م وذلك باملواصفات الفنية للمشروع اليت مت
االتفاق عليه من قبل الدول األعضاء .
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هذا وقرر اجمللس األعلى يف دورته ( 30ديسمرب 2009م) بعرض نتائج دراسة اللجنة املذكورة أعاله
على اللجنة الوزارية للنقل واملواصالت وجلنة التعاون املالي واالقتصادي بدول اجمللس وذلك متهيداً
لرفع التوصيات املناسبة بهذا الشأن لدورة اجمللس األعلى .حيث يعترب مشروع سكة حديد دول
جملس التعاون جمدياً اقتصادياً ويساهم يف التنمية االقتصادية وحتقيق التناسق بني دول اجمللس،
وحتسني خدمات النقل وختفيض التكلفة .وسوف يكون خط سكك احلديد املمتد من دولة
الكويت مروراً جبميع دول اجمللس وصوالً إىل سلطنة عُمان بطول  2117ألف كيلو مرت شامالً
الربط بني مملكة البحرين واململكة العربية السعودية من خالل اجلسر املقرتح إنشاؤه.
بالنسبة لضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية ،فقد أصدر اجمللس األعلى يف دورته الــ
( )36قراره بفرض ضريبة القيمة املضافة لدول اجمللس بشكل موحد مبعدل  ،%5على أن يتم
البدء يف تطبيقها بداية عام 2018م على ان تصدر كل دولة من دول اجمللس قانون (نظام) حملي
لضريبة القيمة املضافة على ان يعكس يف القانون (النظام) االحكام املشرتكة الواردة يف
االتفاقية.
كما وافقت دول اجمللس على اتفاقية للضرائب االنتقائية يف دول جملس التعاون ،حيث تفرض
ضريبة انتقائية ملكافحة التبغ واملشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة
اخلاصة ،على ان يتم حتديد جدول زمين جلاهزية تطبيق دول اجمللس للضريبة االنتقائية ،ليتم
تطبيقها خالل عام 2017م .
إدارة املفاوضات االقتصادية
متاشياً مع توجه دولة الكويت بتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري ،فقد سعت الدولة من خالل
املفاوضات ويف إطار جملس التعاون لدول اخلليج العربية إىل حتقيق ذلك التوجه من خالل املزايا
اليت توفرها اتفاقيات التجارة احلرة واالتفاقيات اإلطارية للتعاون املشرتك واحلوارات االسرتاتيجية
بني جملس التعاون لدول اخلليج العربية والدول واجملموعات االقتصادية األخرى يف جمال فتح
األسواق وحترير جتارة السلع وإزالة القيود اجلمركية على أهم صادرات دولة الكويت من املنتجات
البرتوكيماوية والبرتولية وغريها من السلع ،باإلضافة إىل حترير جتارة اخلدمات خللق فرص
استثمارية للقطاع اخلاص الكوييت واملساهمة يف خلق املناخ والبيئة االستثمارية اجلاذبة
لالستثمارات األجنبية وإقامة املشاريع املشرتكة وتطوير القطاعات الصناعية املختلفة وإدخال
التقنية العلمية إليها وتبادل اخلربات.
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بالنسبة التفاقيات التجارة احلرة بني دول اجمللس والدول واجملموعات االقتصادية املختلفة ،تسعى
دولة الكويت ،ويف إطار جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،للتوصل إىل اتفاقيات جتارة حرة مع
الدول واجملموعات االقتصادية األخرى ،حيث مت التوقيع على اتفاقية التجارة احلرة بني دول اجمللس
ومجهورية سنغافورة واليت دخلت حيز النفاذ بتاريخ 2013/9/1م ،وكذلك التوقيع على اتفاقية
التجارة احلرة بني دول اجمللس ودول رابطة التجارة احلرة األوروبية ( )EFTAواليت دخلت حيز النفاذ
بتاريخ 2014/7/1م ،وبناء على ذلك مت تزويد اجلهات احمللية باتفاقيات التجارة احلرة املذكورة
لتطبيقها واالستفادة منها ،ونشرها على موقع وزارة املالية والبوابة االلكرتونية الرمسية لدولة
الكويت .كما مت استئناف مفاوضات اتفاقيات التجارة احلرة بني جملس التعاون لدول اخلليج
العربية ومجهورية الصني الشعبية ،وذلك تنفيــذاً لقرار اجملـــلس الوزاري يف دورته االستثنــــائية
( )42يف  9يناير2016م باملوافقة على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة احلرة بني جملس
التعاون لدول اخلليج العربية ومجهورية الصني الشعبية ،عقــد الفريـــق التفاوضي جمللس التعاون
اجتماعاً مع نظريه الصيين يف مقر األمانة العامة يف 17يناير2016م مت فيه مناقشة القضايا
العالقة يف مفاوضات التجارة احلرة والتحضري للجولة السادسة من املفاوضات مع الصني.
بالنسبة لتفعيل االتفاقيات اإلطارية للتعاون املشرتك ،تسعى دولة الكويت يف اطار جملس
التعاون ومن خالل التوقيع على االتفاقيات اإلطارية بني دول اجمللس والدول واجملموعات
االقتصادية األخرى إىل تعزيز عالقاتها االقتصادية ووضعها يف إطار مؤسسي وتعاقدي يهدف
لتوسيع وتعزيز عالقات التعاون االقتصادي والفين يف جماالت الطاقة والصناعة والتجارة
واخلدمات والزراعة والثروة السمكية واالستثمار والعلوم والتقنية والبيئة وغريها على أسس من
املنفعة املتبادلة مع االخذ باالعتبار التفاوت يف مستويات التنمية بني الطرفني حيث أبرمت دول
اجمللس عدداً من االتفاقيات اإلطارية مع كل من الصني ،ماليزيا ،جورجيا ،الواليات املتحدة
األمريكية ،اسرتاليا ،آسيان ،اليابان ،اهلند ،باكستان ،وتركيا ،البريو وجمموعه املريكسور
وغريها من الدول واجملموعات االقتصادية االخرى.
وفيما يتعلق باحلوار االقتصادي السادس بني دول اجمللس واالحتاد األوروبي ،وحرصا من دول اجمللس
على تعزيز عالقاتها االقتصادية مع االحتاد األوروبي ،فقد مت عقد اجتماع احلوار االقتصادي
السادس بني دول اجمللس واالحتاد األوروبي يف نوفمرب2015م يف مدينة بروكسل ،والذي مت من
خالله تبادل اخلربات والتجارب ومتابعة آخر التطورات االقتصادية ذات االهتمام املشرتك بني
اجلانبني ،كما مت االتفاق فيه على االستمرار بعقد احلوار بشكل سنوي على أن يتم عقد احلوار
االقتصادي السابع يف مقر االمانة العامة بالرياض.
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أما فيما خيص منتدى احلوار االسرتاتيجي بني دول اجمللس والواليات املتحدة األمريكية ،وبناءًا
على ما تضمنته االتفاقية االطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية والواليات املتحدة األمريكية واليت صادقت عليها دولة
الكويت وفق املرسوم رقم ( )31لسنة 2014م ،مت عقد منتدى احلوار الثالث بني جملس التعاون
لدول اخلليج العربية والواليات املتحدة األمريكية يف يونيو2015م يف قطر ،حيث متت مناقشة
املواضيع ذات االهتمام املشرتك بني اجلانبني مثل التجارة واالستثمار ،واالحتاد اجلمركي ،وبراءات
االخرتاع ،وحقوق امللكية الفكرية ،واملواصفات واملقاييس ،واشرتاطات استرياد األغذية،
ومكافحة الغش التجاري ،واملبادئ التجارية خلدمات تقنية املعلومات واالتصاالت ،واملبادئ
اخلاصة باالستثمار الدولي ،وجاري العمل على تفعيل التوصيات الصادرة عن املنتدى حول املواضيع
اليت متت مناقشتها.
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األبعاد االقتصادية لرتشيد الدعم
متهيد
الدعم إما أن يكون "صــرحياً" ،وميثل الفارق ما بني ســعر التكلفة ،وســعر املســتهلك ،أو يكون
"ضمنيا" ميثل الفارق ما بني السعر احمللي ،والدولي .ويرتتب على احلالة األوىل تضحية باعتبارات
الكفاءة ،أي اإلنتاج عند ســـعر أقرب للســـعر التنافســـي ،وميثل يف احلالة الثانية تأثرياً على
االقتصــاد الكلي من حيث إمكانية ختصــيص الفرق ما بني الســعر احمللي والدولي الســتثمارات
أكثر جدوى اقتصادياً واجتماعياً.
وجيب أن ال يغيب عن البال بأن الدعم حبدّ ذاته ليس أمراً ســـيئاً أو مكروهاً (طاملا) مت توجيهه
مل ستحقيه سواء امل ستهلكني أو املنتجني .فعلى جانب امل ستهلكني يعرّف امل ستحق بأنه ذو الدخل
املنخفض الذي قد ال يتمكن من اإلنفاق على حاجاته األســاســية بدون دعم الســلع األســاســية.
وعلى جانب املنتجني ،فقد يكون الدعم مهما يف حالة األنشــطة الناشــئة واملبتدئة ،بتحمّل جزء
من تكاليف اإلنتاج على شـــكل دعم ،على أن يربط هذا الدعم بأمد زمين حمدد ،يتم ختفيفه
تدرجيياً لتشـــجيع املنتجني وحتفيزهم بالعمل على أســـس من الكفاءة والتنافســـية والتعلم من
خالل املمارسة خالل فرتة الدعم .ويف كلتا احلالتني؛ حالة املستهلكني واملنتجني ،فإن الدعم قد
يكون خياراً مربراً يف حالة األزمات والصـــدمات ،ولكن بشـــكل مؤقت حتى مرور هذه األزمات
وتلك الصدمات.
كما أنه من املهم أن ال ينظر للدعم على أنه حق مســـتدام ،بل هو إجراء وقيت تســـتلزمه مربرات
االستقرار االجتماعي (محاية ذوي الدخول املنخفضة واملتوسطة) ،ومحاية املنتجني آلجال قصرية.
كما أن أي تصوّر بأن الدعم هو سياسة مالية ميكن أن تبدأ وال تنتهي قد يضرّ بتخصيص املوارد
اقتصــادياً واجتماعياً ،وأن ضــمان حراك الفئات الدخلية األقل حنو األعلى ،وحراك املنتجني من
منتجني ناشــئني إىل منافســني ،هو أحد الشــروط الضــرورية للتخفيف من الدعم ،ورمبا احلدّ منه
بشكل كبري.
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إن أحد األســـئلة املهمة املرتبطة بالدعم هي كيفية متويل الدعم .إن القاعدة األســـاســـية يف
متويل الدعم ،باعتباره انفاق جاري ،البد وأن ميوّل من إيراد جاري أيضــاً ،وهو الضــرائب .إالّ أنه
نظراً لغياب الضـــرائب املباشـــرة ،فقد مت تارخيياً ،والزال ،ختصـــيص جزء من اإليرادات النفطية
لتمويل الدعم ســواء ملســتحقيه ،املشــار إليهم أعاله ،أو غري مســتحقيه من ذو الدخول املرتفعة،
والذين ترتفع مستويات استهالكهم من السلع واخلدمات املدعمة ،نظرا الرتفاع دخلهم ،وترتفع
بالتالي درجة ا ستفادتهم من الدعم ،أو املنتجني الذي تعدّو فرتة ال صناعة أو الن شاط النا شئ الذي
حيتاج إىل دعم الدولة ،أو هؤالء غري القادرين على املنافسة حملياً ودولياً.
ويف ظل غياب الدور الرئيسي للضرائب ،السيما املباشرة ،يف متويل اإلنفاق العام ،لذا فإن مشكلة
ا لدعم ترتبط ارت با طاً وثي قاً بتقل بات أســ عار النفط واإليرادات النفط ية .و طا ملا أن اإليرادات
النفطية مســتمدة من أصــل ناضــب (وقد تعان أحياناً بأنها إيراد اســتثماري الرتباطها بأصــل
نفطي) فإن تنامي الدعم غري املوجه ملستحقيه حيمل آثار مضاعفة يف هذه احلالة .منها ،أوالً ،أن
جزء من اإليرادات النفط ية ال يســـتثمر يف إ جياد بد يل آخر لتول يد ا لدخل ،حيل حمل النفط
مستقبالً ،خصوصا وأن اإلنفاق االستثماري ال يشكل إالّ نسبة ضئيلة من إمجالي اإلنفاق العام،
حيث يصل إىل  %10.8يف موازنة  ،2016/2015يقابلها أكثر من نصف اإلنفاق على األجور،
أخذا يف االعتبار املفهوم الشـــامل لألجور والتعويضـــات ،ويقاااه ااا  %31.9دعم وحتويالت من
إمجالي اإلنفاق العام.
ثانياً ،ترتبط مشكلة الدعم بأن له تكلفة أو فرص بديلة قد تكون أفضل ،مثل ختصيصه يف
اإلنفاق على تطوير نوعية التعليم ،ونوعية الصــحة ،وحتســني اإلنتاجية ،واالســتثمار يف البحث
والتطوير ،واال ستثمارات املنتجة .وأن التأخّر يف تعزيز اال ستثمار يف الفرص البديلة ،سوف يؤخّر
من حتقيق اهلدف الرئي سي لالقت صاد الكوييت وهو تنويع م صادر الدخل ،الذي ميثل اخليار األهم
لضـمان اقتصـاد مسـتدام مسـتقبالً ،يسـاهم ،وبشـكل جوهري ،يف متويل اإلنفاق العام بدالً من
النفط ،وعلى أسس مستدامة ال تتعرض كثرياً للصدمات اخلارجية بنفس الشكل الذي تتعرض
له اإليرادات النفطية حاليا.
ثاااالثاااا ،أن أكثر من ( ) 70%من ا لدعم مو جه لدعم ال طا قة ،وهو األمر ا لذي خيلق أ منا طاً
ا ستهالكية مبالغ فيها يف ا ستهالك الطاقة ،ال سيما دعم الكهرباء والبنزين (أنظر اإلطار رقم
( )1حول السلع واألنشطة املدعومة بدولة الكويت) .كما أن له آثارا بيئية ضارة ،باإلضافة إىل
أن هذا الدعم قد حيمل بتكاليف ضـــمنية عالية يف حالة ارتفاع أســـعار النفط عاملياً .كما أن
اإلفراط يف هذا التوجه لدعم الطاقة ،وبدون أســـس توجهه إىل مســـتحقيه فقط ،يكبح من دور
اآلليات السعرية املربرة اقتصادياً واجتماعياً لتوجيه املوارد حنو أفضل استخدام ذو عائد اقتصادي
واجت ما عي يضـــمن الك فاءة ،و عدا لة توزيع ا لد خل (أنظر اإل طار رقم ( )2حول عدا لة توزيع
الدعم).
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اإلطار رقم ( :)1أهم السلع واخلدمات واألنشطة املدعومة بدولة الكويت
 .1دعم البنزين
 .2دعم الكهرباء واملاء
 .3دعم الغاز املسال
 .4دعم الوقود لقطاع الطريان
 .5دعم تكاليف املعيشة
 .6دعم اإلجيار
 .7الدعم املالي
 .8دعم الزراعة والثروة السمكية
 .9دعم العالج باخلارج
 .10دعم الرعاية االجتماعية
 .11دعم الصناعة
 .12دعم أنشطة جمتمعية
 .13أشكال دعم أخرى
املصدر :وزارة املالية.

اإلطار رقم ( :)2رفاه اقتصادي غري عادل:
أصحاب الدخول املرتفعة يتمتعون بدعم أكرب من أصحاب الدخول املنخفضة
تشري الكثري من الدراسات إىل أن أكثر الفئات الدخلية املستفيدة من الدعم ،السيما دعم الطاقة ،هي الفئات الدخلية
األغنى .وذلك ألن الدعم يتم توفريه على أساس وحدة الطاقة (على سبيل املثال لكل لرت أو مرت مكعب أو طن) ،ويستفيد
منه كافة املستهلكني .وبناء على ذلك فإن أكثر املستفيدين من الدعم هم القطاعات األغنى.
ووفقاً لدراسة وكالة الطاقة الدولية ) (IEAلعام  2011فإن من ضمن ما قيمته ( )409مليار دوالر أنفقت على دعم
ال إ ّال ( )8%فقط من هذا املبلغ.
استهالك الطاقة عام  ،2010مل يصل إىل فئة الـ ( )20األقل دخ ً
ووفقاً لدراسة أخرى ) (Granado, et al., 2012فإن فئة الـ ( )20%األغنى حصلت ،على املستوى الدولي ،على
( )%42.8من منافع الدعم ،وأن فئة الـ ( )20%األفقر حصلت على حوالي ( )7.2%فقط من هذه املنافع ،وأن فئة الـ ()20%
التالية حصلت على (.)11.4%
املصادرIEA, 2011 :
.Granado, et al., 2012

رابعاً ،يرتبط بالدعم أحد أهم القضايا املرتبطة بآليتني زمنيتني لتنفيذ إصالح الدعم .يطلق على
اآللية الزمنية األوىل آلية الدفعة الواحدة ،أو اإلصـــالح بالصـــدمة .يف حني يطلق على اآللية
الثانية اإلصـــالح من خالل التدرج زمنياً .ويوضـــح اجلدول رقم ( )22مزايا وعيوب كل آلية
اعتماداً على عدة معايري ختص االقتصـــاد الكلي واجلزئي ،واالعتبارات الســـياســـية واإلدارية
وغريها.
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جدول  :22مزايا وعيوب ترشيد الدعم دفعة واحدة أو تدرجيياً
معيار األداء

دفعة واحدة

تدرجيياً

أ .االقتصاد الكلي:
 خفض التكاليف

 خفض تدرجيي.

 خفض آني.

 التأثري على التضخم والناتج

 تأثري منخفض مع كل تدرج برفع
األسعار ،مع توقعات بارتفاع
معدل التضخم يف األجل الطويل.

 ارتفاع معدل التضخم ولكن ألجل
قصري.

ب .االقتصاد اجلزئي واالعتبارات
االجتماعية:
 تأثري سليب على القطاعات
العائلية واألعمال

 التأثري منخفض ومعتدل،
وميكن إدارته من خالل تبين
خطط إصالح ،مع حاجة
القطاعات العائلية واألعمال
لوقت أطول للتكيّف.

 التأثري كبري ،مع حاجة آنية لتغيري
برامج اإلصالح ،وفرتة أطول لتكيّف
القطاعات العائلية واألعمال.

ج .االعتبارات السياسية:
 إضافة خماطر لالستقرار السياسي

 منخفضة ،إالّ أنها تعطي فرصة
أطول للمعارضني لتنظيم الصفوف
ضد اإلصالح.

 مرتفعة.

 استخدام رأس املال السياسي

 مرتفع ،تتطلب كل زيادة يف
األسعار رأس مال سياسي .مع
زيادة احتمال طلب تأجيل ترشيد
الدعم.

 مرتفع.

د .االعتبارات اإلدارية:
 إضافة أعباء على النقص احلالي
يف جمال إدارة اسرتاتيجية
اإلصالح

 منخفضة إىل معتدلة .ميكن أن
تغذي اآلثار الفعلية اخلطط
الالحقة.

 مرتفعة .من الصعوبة التنبؤ بآثار
الصدمة االقتصادية القوية.

 إضافة خماطر إلجراءات التنفيذ
املتواضعة

 منخفضة ،وتسمح بإعادة تقييم
وتعديل يف اسرتاتيجية اإلصالح
املنفذة.

 مرتفعة ،وتتطلب تنبؤات قوية
بآثار االستعدادات اإلدارية.

هـ .أسواق الطاقة:
 خفض الطلب على الطاقة

 خفض تدرجيي.

 خفض آني.

 اخلوف من ختزين الطاقة
للمضاربة على السعر بعد
ارتفاعه

 معتدل يف ظل كل زيادة
تدرجيية إالّ أن هذا االعتدال
يتحول إىل خوف أكرب يف حالة ما
إذا كانت جدولة الزيادات
السعرية معروفة مسبقاً.

 مرتفعة ولكن دفعة واحدة.
ويرتفع اخلوف إذا كان تاريخ
الزيادات السعرية معروفاً مسبقاً.

املصادر.GSI and iisd, 2013 :
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الدعم واإلصالح االقتصادي
بشـــكل عام ال جيب أن ينظر إىل الدعم من الناحية املالية فقط ،واليت تســـتند إىل دور ترشـــيد
الدعم يف ختفيف عجز املوازنة فقط ،بل جيب أن تتســع النظرة لتشــمل أهمية ضــمان الكفاءة
االقتصـــادية (دعم القدرات التنافســـية للمنتجني) ،والكفاءة االجتماعية (ضـــمان العدالة يف
التوزيع ال عادل للدعم ملن يســـتحقه) .وأن مثل هذا اإلصـــالح يتطلب جهودا مجاعية بني اجلهات
املســؤولة عن حتديد أهداف االقتصــاد الكوييت وأولوياته ،واجلهات املســؤولة عن الربجمة املالية،
واجلهات املســؤولة عن دعم التنافســية وحماربة االحتكار وضــمان اســتقرار األســعار وحماربة
التضخم ،واألهم من ذلك ضرور اإلصالح اإلداري واملؤسسي الالزم لإلدارة االقتصادية واالجتماعية
اليت ختدم إجياد اقتصاد مستدام.
قد يتخذ دعم الدولة للمستهلكني واملنتجني عدة أشكال ،باإلضافة لألشكال املباشرة املتعارف
عليها مثل دعم الطاقة والسلع الغذائية ،ومن هذه األشكال:
أ .تتحمل الدولة ،يف الشـــكل األول ،جزءً من ســـعر الســـلعة أو اخلدمة ،أياً كانت
احلالة ســواء كان املشــرتي مســتهلكاً ،أو كان البائع منتجاً .ويف حالة املســتهلك
يكون الســعر أقل من ســعر الســوق ،ويف حالة املنتج يكون الســعر أعلى من ســعر
السوق.
ب .تتحمل املوازنة العامة للدولة فروق أ ســـعار الفائدة على قروض معينة ،قد تكون
إســكانية ،أو صــناعية ،أو زراعية .وذلك ليتمكن املنتجني من اإلنتاج على أســس
أكثر تنافسية من خالل حتمّل جزء من تكلفة التمويل.
ج .حرمان املوازنة العامة من بعض اإليرادات ،يف حالة اإلعفاء الضـــرييب ،أو عدم دفع
الضرائب .حيث يتيح هذا اإلعفاء للمنتجني القدرة على انتاج السلعة أو اخلدم وبيعها
ب سعر أقل من أ سعار ال سوق ،وتعظيم األرباح من خالل رفع املبيعات .أو البيع ب سعر
السوق ،وحتقيق أرباح مرتفعة جداً.

أهم معامل اإلطار االقتصادي للدعم
ل علّ من أهم ما يتم تداو له يف جمال ا لدعم هو دعم ال طاقة ،اليت مت ثل أكثر من ( )70%من
إمجالي الدعم املقدم يف الكويت (أنظر الر سم البياني رقم ( )2حول دعم الطاقة بدولة الكويت
مقارنة مع دول أخرى) .ورغم أهمية النظرة (املالية) اليت تســـتهدف مدى مســـاهمة خفض دعم
ال طا قة يف ختفيض العجز ا ملالي للمواز نة ال عا مة ل لدو لة ،إالّ أن األهم من ذ لك هو النظرة
االقت صادية ،وهي اآلثار احملتملة خلفض الدعم على االقت صاد الكوييت بالكامل .وعادةً ما تتم
ل منها:
معاجلة هذا اإلطار ضمن عدة حماور ،لع ّ
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أ .زيادة عوائد تصــدير الطاقة باســتخدام األســعار الدولية ،بدالً من بيع حصــة معينة
منها بأسعار مدعّمة.
ب .احملافظة على القدرات التنافســـية للمنتجني حملياً ،وبالســـوق اخلارجي ،من خالل
احتساب تأثري خفض الدعم على هياكل تكاليف املنتجني.
ج .مســـؤولية دعم غري القادرين ،أو املســـتحقني للدعم ،تنفيذاً ألحد أشـــكال العدالة
االجتماعية (املادة رقم  20من الدستور الكوييت).
د .تقييم بدائل اإلنفاق البديلة للدعم واليت توفّر مزايا اقتصـــادية واجتماعية أفضــل
لالقتصاد واجملتمع.
الرسم البياني  :2دعم منتجات الطاقة بدولة الكويت مقارنة بدول نفطية أخرى لعام 2014
(مليار دوالر ،بأسعار )2013
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الجزائر
عمان
قطر
الكويت
العراق
ليبيا
نيجيريا
أنغوال
البحرين
اإلكوادور

املصدر.IEA database :

إن هذه النظرة االقت صادية للدعم وآثاره خا صة تلك املرتبطة باخلفض والرت شيد ،البد وأن تلقى
الكثري من االهتمام ألنها متسّ كافة أنشـــطة االقتصـــاد ،مبا يف ذلك النواحي املالية املرتبطة
باملوازنة .وهو األمر الذي يتطلب قواعد بيانات ،وأدوات حتليل ،ومؤســـســـات خمتلفة ،ينتج عن
تعاونها تقييم شامل للدعم وآثاره على حاضر ومستقبل االقتصاد الكوييت.
إن الفرص البديلة لتصدير املنتجات النفطية املصنّعة باستخدام األسعار الدولية (خاصة يف حالة
ارتفاع األ سعار) ،بدالً من ا ستهالكها بدرجات ت صنيعية أقل حملياً ،يرتتب عليها احل صول على
قيم مضــافة قد تصــل إىل أربعني ضــعف من البديل احمللي .وهو األمر الذي ســيســاهم أكثر يف
إمضــاعفة قيم املنتجات البرتولية املصـنّعة .إالّ أن هذه املعاجلة االقتصــادية ال تســتبعد ،بطبيعة
احلال ،أهمية وضـــرورة توفري املنتجات النفطية لالســـتخدام احمللي ،وبأســـعار مدعّمة ،ولكن
مل ستحقيها فقط .ومن منظور الفرص البديلة ،فال شك أن التحوّل حنو االقت صاد املعريف ب شكل
خاص ،وتطوير نوعية التعليم وختصـــصـــاته وربطه بأســـواق العمل ،بوجه عام ،له من العوائد
االقتصادية واالجتماعية ،اليت تفوق عوائد دعم غري املستحقني ،ونفس الشيء يسري على التحوّل
حنو خلق خدمات صحية متطورة ،عامة وخا صة ،حيث سي ساهم ب شكل وا ضح يف رفع مثل هذه
العوائد .األ مر الذي خيدم وب شكل مبا شر هدف إجياد اقت صاد كوييت م ستدام .ويو ضح اجلدول
رقم ( ،)23على سبيل املثال ،حالة العوائد على التعليم اخلاص ،يف حالة الكويت ،وبعض البلدان
املتقدمة (ذكور/إناث /إمجالي) .حيث يالحظ اخنفاض العوائد على المسااااااااا وياااا الدولية
املتقدمة .وهو األمر الذي يربر املزيد من االهتمام بهذه العوائد أمالً يف رفع مدخالت التعليم يف أي
توجه للتنويع وما حيتاجه من مستويات تعليمية تنافسية.
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جدول :23عائد التعليم اإلمجالي اخلاص بدولة الكويت
باملقارنة مع دول متقدمة للذكور واإلناث
الدولة

العائد
الذكور

اإلناث

الكويت ()2010

5.5

6.7

اململكة املتحدة

12.0

14.0

الواليات املتحدة

7.8

9.0

اليابان

7.5

9.2

املصدر.Alqattan, Stergioulas and Alzayer, 2012 :

وعند التطرق للقدرات التنافســـية للمنتجني الكويتيني ،فإن العمل على دعم هؤالء املنتجني،
ممن توفّر فيهم القدرات التناف سية الكامنة ،جيب أن يكون الدعم ألجل حمدود وحبيث يرتتب
عليه تنامي قدرات املنتجني يف جمال املنافســة ،وخفض التكاليف ،والتعلم من خالل املمارســة،
وأن يرافق هذا الدعم تنامي يف حصــة الســوق ،خاصــة اخلارجي ،خدمة لتنويع مصــادر الدخل،
وخاصة يف األنشطة غري النفطية.
ويف هذا اجملال فإن التحليل االقتصادي يستلزم التحقق الشامل من آثار إصالح الدعم ،من خالل
الرتشيد ،وعلى مستوى كافة األنشطة اإلنتاجية بدولة الكويت املستخدمة للسلع حمل ترشيد
الدعم ،وعلى رأسها السلع املرتبطة بالطاقة مثل البنزين ،والكريوسني ،والديزل ،والكهرباء،
واملاء .وبالتالي البد من استخدام عدد من قواعد البيانات املتاحة بالدولة ،وعلى رأسها جدول
املدخالت -املخرجات الصادر من اإلدارة املركزية لإلحصاء ،وتقييم مقرتحات الرتشيد ضمن اآلليات
التحليلية املتعارف عليها يف هذا الشأن لبيان األثر املباشر ،وغري املباشر ،للرتشيد على متوسط أسعار
سلع وخدمات كل نشاط بالدولة ،وعلى سبيل املثال ،يوضح اجلدول رقم ( ،)24األهمية النسبية
ملدخالت النفط والغاز الطبيعي ،والكهرباء والغاز ،واملياه (السلع املزمع ترشيد الدعم اخلاص بها)
ضمن إمجالي املدخالت الوسيطة لـ ( )29نشاط كوييت ،كما هي واردة يف اجلداول املعنية الصادرة
عن اإلدارة املركزية لإلحصاء .وكما يتضح فإن أهم مستخدمني للمياه ،ضمن األنشطة
اإلنتاجية ،هي األنشطة التالية :تكرير البرتول ،والبرتول اخلام والغاز الطبيعي ،والزراعة
واملواشي ،ومنتجات كيماوية أخرى .يف حني تعترب األنشطة التالية أهم املستخدمني لسلعة
الكهرباء والغاز ،والبرتول والغاز الطبيعي ،وتكرير البرتول ،وجتارة اجلملة واملفرد ،والعقارات،
واملاء .وأخرياً تعترب األنشطة التالية أهم األنشطة املستخدمة للبرتول والغاز الطبيعي ،وتكرير
البرتول ،والكهرباء والغاز ،واملاء ،والبرتول اخلام والغاز الطبيعي .وعليه فإن التحليل االقتصادي
يستلزم ،باإلضافة للتحليل احملاسيب واملالي املرتبط بشكل مباشر بتأثريات ترشيد الدعم على
خفض العجز ،تقييم آثار الرتشيد على اهليكل السعري للمنتجات السلعية واخلدمية املنتجة من
هذه القطاعات ،الختاذ ما يلزم يف حاالت األنشطة الواعدة واليت تتمتع بقدرات تنافسية ،كما
أشرنا.
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جدول  :24األهمية النسبية الستخدام :البرتول اخلام والغاز الطبيعي ،والكهرباء والغاز ،واملاء ،من إمجالي املدخالت الوسيطة يف األنشطة اإلنتاجية بدولة الكويت2005 ،
الكهرباء والغاز

البرتول اخلام والغاز الطبيعي
االستهالك

النسبة

القطاع
اإلمجالي
100.0%
6495816
تكرير البرتول
90.2%
5858208
الكهرباء والغاز
5.4%
353250
املاء
2.0%
127805
البرتول اخلام والغاز الطبيعي
1.1%
69479
املنتجات غري املعدنية
0.7%
48650
إنشاءات
0.4%
26288
منتجات كيميائية أخرى
0.1%
7272
غريها من الشركات املصنعة
0.1%
3824
املنتجات املعدنية األساسية
0.0%
427
النقل والتخزين
0.0%
300
جتارة اجلملة والتجزئة
0.0%
187
اخلدمات الطبية والصحية
0.0%
54
الفنادق واملطاعم
0.0%
35
والتبغ
واملشروبات
املواد الغذائية
0.0%
26
اخلشبية
واملنتجات
األخشاب
0.0%
7
وامللبوسات
املنسوجات
0.0%
2
الزراعة واملواشي
0.0%
0
صيد السمك
0.0%
0
والنشر
والطباعة
املنتجات الورقية
0.0%
0
املشكلة
املعادن
منتجات
0.0%
0
االتصاالت
0.0%
0
املؤسسات املالية
0.0%
0
تأمني
0.0%
0
العقارات
0.0%
0
اإلدارة العامة
0.0%
0
اخلدمات الصحية
0.0%
0
خدمات التعليم
0.0%
0
اخلدمات الرتفيهية والثقافية
0.0%
0
اخلدمات الشخصية واملنزلية
0.0%
0
حمتسبة من :اإلدارة املركزية لإلحصاء ،جداول املدخالت واملخرجات لعام  ،2005دولة الكويت

القطاع
اإلمجالي
البرتول اخلام والغاز الطبيعي
تكرير البرتول
جتارة اجلملة والتجزئة
العقارات
املاء
اخلدمات الشخصية واملنزلية
اإلدارة العامة
الفنادق واملطاعم
غريها من الشركات املصنعة
اخلدمات الطبية والصحية
خدمات التعليم
املؤسسات املالية
النقل والتخزين
املواد الغذائية واملشروبات والتبغ
منتجات كيميائية أخرى
اخلدمات الرتفيهية والثقافية
إنشاءات
املنتجات املعدنية األساسية
املنتجات غري املعدنية
املنسوجات وامللبوسات
الكهرباء والغاز
املنتجات الورقية والطباعة والنشر
تأمني
اخلدمات الصحية
االتصاالت
منتجات املعادن املشكلة
الزراعة واملواشي
األخشاب واملنتجات اخلشبية
صيد السمك
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املاء
االستهالك

النسبة

32580
5348
5097
4335
3344
2125
1907
1205
1052
979
956
953
703
678
594
593
464
451
432
403
308
194
131
108
66
54
39
33
28
0

100.0%
16.4%
15.6%
13.3%
10.3%
6.5%
5.9%
3.7%
3.2%
3.0%
2.9%
2.9%
2.2%
2.1%
1.8%
1.8%
1.4%
1.4%
1.3%
1.2%
0.9%
0.6%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%

القطاع
اإلمجالي
تكرير البرتول
البرتول اخلام والغاز الطبيعي
الزراعة واملواشي
منتجات كيميائية أخرى
العقارات
جتارة اجلملة والتجزئة
املاء
اخلدمات الشخصية واملنزلية
املواد الغذائية واملشروبات والتبغ
الفنادق واملطاعم
غريها من الشركات املصنعة
املنتجات غري املعدنية
إنشاءات
خدمات التعليم
اخلدمات الطبية والصحية
اإلدارة العامة
املنتجات املعدنية األساسية
املؤسسات املالية
اخلدمات الرتفيهية والثقافية
املنسوجات وامللبوسات
النقل والتخزين
الكهرباء والغاز
املنتجات الورقية والطباعة والنشر
اخلدمات الصحية
تأمني
منتجات املعادن املشكلة
االتصاالت
األخشاب واملنتجات اخلشبية
صيد السمك

االستهالك

النسبة

21986
6363
3841
2696
1380
1210
1178
953
777
604
537
388
354
343
260
187
162
141
118
113
97
95
86
28
26
26
9
9
5
0

100.0%
28.9%
17.5%
12.3%
6.3%
5.5%
5.4%
4.3%
3.5%
2.7%
2.4%
1.8%
1.6%
1.6%
1.2%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

أما فيما يرتبط بالقطاع العائلي ،والذي يعكس إىل حدٍّ بعيد اعتبارات العدالة االجتماعية ،فإن
املناهج املتبعة ،اقتصادياً ،لتقييم سياسة ترشيد الدعم وآثارها على القطاع العائلي تعتمد أساساً
على حتديد الشـــرائح الدخلية للقطاع العائلي ،بناءً على فئات دخلية ذات مســـتوى معيشـــي
منخفض ،وآخر متوســـط ،وثالث مرتفع .وعادةً ما يتم اســـتبعاد الفئات أو الفئتني األوليتني من
تر شيد الدعم لغاية حتوّل هذه الفئة إىل الفئة األعلى ،من خالل اخلطط و /أو ال سيا سات املوجهة
إلجياد اقتصـــاد مســـتدام ومتنوع .ونظراً لعدم وجود اتفاق ما بني الدول على ماه يّة الشـــرائح
الدخلية املنخفضة واملتوسطة واملرتفعة الدخل ،لذا يستلزم األمر اتفاقاً مسبقاً ،يشارك به كل
املهتمني ،يف جمال حتديد هذه الشرائح .فقد ترى فئة باجملتمع أن مبلغ ( )1500دينار شهرياً وما
دونه يعترب ضمن الفئات ذات امل ستويات املعي شية املنخف ضة الدخل ،وقد ترى فئة أخرى بأن مبلغ
( )3000دينار وما دونه هو األنسب هلذه الشرحية ،على سبيل املثال .وعادةً ما تستخدم سلة من
ال سلع واخلدمات األ سا سية والواجب ا ستهالكها ،وما يقابلها من دخل نقدي شهري ،كأ ساس
لتحديد فئة املستوى املعيشي املنخفض.

أهمية متويل الدعم ملستحقيه من الضرائب
إن الضـــريبة يف الدول اليت متيل إلنتهاج اقتصـــاد الســـوق احلرّ ال متتلك مصـــادر متويل لتوفري
الوظائف احلكومية واالجتماعية للســـكان (كما هو احلال يف الدول اليت تلعب بها امللكية
العامة الدور الرئي سي) .وعليه ،فإن الدول املعتمدة أ سا ساً على آليات اقت صاد ال سوق ،مثل دولة
الكويت (بعد ا ستثناء القطاع النفطي ذو امللكية العامة) ال ميكن أن ت ستمر يف متويل كافة
نفقاتها العامة اعتماداً على مورد ناضــب .األمر الذي جيعل من اســتخدام الضــرائب أمراً ال مفر
منه ،لتوفري اخلدمات ،من ناحية ،ولتحســـني توزيع الدخل من ناحية ثانية .علماً بأن توفري
احلصــيلة الضــريبية املالئمة لتمويل اإلنفاق العام بنوعيه اجلاري ،واالســتثماري (أو على األقل
اجلاري) ال ميكن أن تتصــف باالســتدامة إالّ من خالل تنويع مصــادر الدخل ،والذي يرتتب عليه
إجياد أوعية ضريبية مستدامة .إن توجيه جزء من حصيلة الضرائب لتمويل الدعم (مل ستحقيه)
هو أمر مهم ل ضمان اال ستقرار االجتماعي ،شأنه شأن ضمان اال ستقرار يف جمال األمن والدفاع
والتعليم وال صحة ،والبنية األ سا سية .وبالتالي فإن حت صيل الدولة لل ضرائب ،ال سيما ضرائب
الشركات ،تعترب أمراً مربراً .أما فيما خيص إمكانية استمرار االعتماد على اإليرادات النفطية،
فإن املعاجلة االقتصــادية تشــري إىل أن هذه اإليرادات جيب أن تقرتن بتمويل أصــول بديلة متوّل
حاجات األجيال القادمة .علماً بأن الوضع احلالي لدور الضرائب يف جمال متويل اإلنفاق هو وضع
البــد وأن خيضـــع إلعــادة تقييم .حيــث أنــه ،واعتمــاداً على آخر موازنــة عــامــة للــدولــة،
 ، 2016/2015فإن الضـــرائب على أرباح الشـــركات ،وعلى املمتلكات ،والســـلع واخلدمات،

94

والتجارة اخلارجية تعادل ( )413مليون دينارل فقط .علماً بأن نسبة الضرائب يف بلدان نفطية،
متطورة ،مثل النرويج ،تصل إىل حوالي ( )82.2%من إمجالي اإليرادات وذلك لعام ( 2015منها
ضرائب على أنشطة نفطية متثل  ،%13.0وضرائب على أنشطة غري نفطية  %87.0من إمجالي
اإليرادات).(Norway, Royal of Finance, The National Budget, 2015) .
ويف حالة بلد خليجي يعتمد جزئياً على النفط ،مثل إمارة دبي ،يالحظ أن موازنة عام  2015قد
اعتمدت يف إيراداتها على ر سوم اخلدمات احلكومية أ سا ساً ،حبيث شكلت حوالي ( )74%من
إمجالي اإليرادات ،وبزيادة ( ) 11%عن ال سنة ال سابقة .مع م ساهمة ال ضرائب (على ال شركات
والتجارة اخلارجية والبنوك األجنبية) حبوالي ( )21%من إمجالي اإليرادات (The National
).Business, Jan. 17, 2016

بعض اآلليات التعويضية للدعم
عادة ما تثار م سألة آلية تعويض امل ستحقني عن الدعم ،وهل يتم اللجوء إىل التحويل النقدي من
خالل الزيادة يف الرواتب حبيث تغطي هذه الزيادة الفارق ما بني السعر املدعم وسعر السوق حسب
منط استهالك العائلة أو الفرد من السلع املدعمة.
ول ضمان االعتبارات االقت صادية واالجتماعية يف اآلليات التعوي ضية ،للقطاع العائلي ،امل ستخدم
للطاقة مثالً ،واليت تشــكل أكرب مســتوعب للدعم يف حالة دولة الكويت ،فإن األمر يســتدعي
حتليالً مفصالً للشرائح الدخلية اعتماداً على مسوحات األُسرة وحتديد فئات اإلنفاق على خمتلف
أشكال الطاقة.
يُنظر إىل "التحويالت الن قد ية" كآل ية تعويضــ ية عن ا لدعم ملســـتحق يه ،واليت إ ما أن تكون
"مشتوطة  ،"Conditionalمبعنى أن التحويل ال يتحقق إالّ بتنفيذ املستفيد سلوك معيّن مثل
إرسال أطفاله للمدارس ،أو أخذ اللقاحات هلم وغريها من املستلزمات التعليمية والصحية أساساً.
أو قد ينظر للتحويالت النقدية على أنها غري مشـــروطة ،أي أن التحويل يتحقق آلياً ،بعد إقراره
للفئات املستحقة دون الشروط الواردة مع التحويل النقدي املشروط.
ومن املآخذ على سياسة التحويالت النقدية أنها ترتبط بارتفاع األسعار (يف حاالت األسواق غري
املنظمة  .)Unregulated Marketوهو األمر الذي يلغي القيمة احلقيقية للتحويالت ،أو
خيفضها على األقل ،وقد يقال هنا بأن هذه املشكلة ميكن معاجلتها من خالل "جدولة" ارتفاع
األسعار مع مبالغ التحويالت ،إالّ أنه يف حالة عدم انضباط أسعار اجلملة والتجزئة ،وعدم ربط هذه
األسعار بأسباب مربرة الرتفاع السعر ،قد جتعل االستمرار برفع قيمة التحويالت أمراً غري مقبول،
وقد تتجاوز قيمة التحويالت يف األجل املتوسط والطويل قيمة الدعم السابق .ومن املآخذ األخرى
على التحويالت النقدية ،أن هذه التحويالت قد ال تصرف على شراء السلع املدعومة سابقاً بأسعارها
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احلالية املرتفعة نسبياً ،بل قد توجد ألغراض أخرى كمالية أو غري ضرورية .هذا باإلضافة إىل
اآلليات اإلدارية الالزمة لضمان تشغيل آليات التحويل النقدية بشكل منظم.
ولغرض تفعيل سياسة التحويالت النقدية البد من التأكد من عدم استغالهلا من قبل جتار
اجلملة والتجزئة ألغراض رفع األسعار على أسس غري مربرة ،وتأهيل القدرات واجلهاز اإلداري للقيام
بالتحويالت بشكل منظم ومنتظم ،والعمل على نشر الوعي بأن الوفر احملقق من خالل التحول
من الدعم العيين إىل النقدي قد مت استخدامه لصاحل الشرائح الدخلية األقل واملتوسطة الدخل
أساساً أو /و لتمويل اإلنفاق االستثماري .وهو األمر الذي يساهم يف إجياد التأييد اجملتمعي ملثل هذه
السياسة.
إن اقتناع الناس بأن مبالغ الوفر يف الدعم قد مت إنفاقها ،أو خيطط إلنفاقها على مشروعات
اقتصادية /اجتماعية جمدية ،سوف يساهم يف خلق وعي بأن تكلفة الفرص البديلة للدعم املوجه
لغري مستحقيه هي تكلفة مرتفعة جداً .وأن أحد أشكال هذه التكلفة هو العائد الضائع أو
املفقود يف املشروعات االقتصادية /االجتماعية ،مثل العمل على تطوير نوعية اخلدمات الصحية
والتعليمية ،وتطوير البحث والتطوير ومراكز البحث العلمي ،واالستثمار يف التدريب الذي خيدم
تعزيز القدرات التنافسية ،وغريها من أوجه االستثمار املربر اقتصادياً واجتماعياً.
جدول  :25الدخل الشهري جلميع األُسر (دينار كوييت)
حسب مسح الدخل واإلنفاق األُسري (يناير – ديسمرب )2013
حجم األُسرة

متوسط الدخل الشهري
جلميع األُسر

3–2

904

5–4

1344

7–6

2284

9–8

3141

11 – 10

3822

13 – 12

3694

15 – 14

4965

 16فأكثر

5144

فئات األُسر ذات الدخل املنخفض (متوسط
الفئات الثالث األوىل)،
واملتوسط (متوسط الفئات الدخلية الرابعة
واخلامسة) ،واملرتفع (متوسط الفئات الدخلية
السادسة والسابعة والثامنة)

فئات األُسر ذات الدخل املنخفض (متوسط
الفئة الدخلية األوىل والثانية) ،واملتوسط
(متوسط الفئة الدخلية الثانية والرابعة
واخلامسة والسادسة) ،واملرتفع (متوسط
الفئات الدخلية السابعة والثامنة)
1124.0

1510.6

3235.2

3481.5

4601.1

5054.5

املصدر :حمتسبة من اجلدول رقم ( )3-4اإلدارة املركزية لإلحصاء ،مسح الدخل واإلنفاق األُسري.2013 ،
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جدول  :26متوسط الدخل الشهري لألُسر الكويتية (دينار كوييت)
حسب مسح الدخل واإلنفاق األُسري (يناير – ديسمرب )2013

حجم األُسرة

متوسط الدخل الشهري
لألُسرة

3–2

1897

5–4

24722

7–6

3109

9–8

3521

11 – 10

4171

13 – 12

4140

15 – 14

5498

 16فأكثر

6623

فئات األُسر ذات الدخل املنخفض (متوسط
الفئات الثالث األوىل)،
واملتوسط (متوسط الفئات الدخلية الرابعة
واخلامسة) ،واملرتفع (متوسط الفئات الدخلية
السادسة والسابعة والثامنة)

فئات األُسر ذات الدخل املنخفض (متوسط
الفئة الدخلية األوىل والثانية) ،واملتوسط
(متوسط الفئة الدخلية الثانية والرابعة
واخلامسة والسادسة) ،واملرتفع (متوسط
الفئات الدخلية السابعة والثامنة)
21845

2492.6

3735.2

3846.0

5420.3

6060.5

املصدر :حمتسبة من اجلدول رقم ( )3-4اإلدارة املركزية لإلحصاء ،مسح الدخل واإلنفاق األُسري.2013 ،

ووفقاً للتجارب الدولية يف إصالح الدعم ،من خالل التحويالت النقدية ،فإنه ال ينصح باستبعاد
الفئات الدخلية املتوسطة من آليات هذه التحويالت .وذلك ألن هذه الفئات تتمتع بتأثري اجتماعي
واقتصادي وإداري ،يفضل أن يكون دائماً يف صاحل إصالح الدعم ،إضافة إىل أن سلم الرواتب هلذه
الفئات ليس باالرتفاع الذي ميكن تصنيفه ضمن الفئات الدخلية األغنى باجملتمع .ووفقاً ملا هو
منشور يف "مسح الدخل واإلنفاق األُسري" لدولة الكويت ،لعام  ،2013فإنه ميكن اإلشارة إىل
متوسطات الدخل الشهري جلميع األُسر (بدءً من حجم األسرة املتكوّن من  2إىل  3ونهاية باحلجم
املتكون من أكثر من  16فرد) .ويوضح اجلدول رقم ( ،)25وهو اسرتشادي ،وليس ألغراض وضع
السياسات اخلاصة بآليات التعويض عن الدعم ،متوسط دخل خمتلف األُسر ،حسب حجم األُسرة،
وإمكانية تصنيف هذه الدخول إىل ثالث فئات دخلية :فئات دخل منخفض ،ومتوسط ،ومرتفع،
ويف حالة األُسر الكويتية فقط ،وبطبيعة احلال فإن التحديد األدق للفئات الدخلية املستحقة
للدعم وتلك غري املستحقة حيتاج إىل حتديد أكثر دقة ومشوال.
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وتشري التجارب الدولية ،أيضاً يف جمال تعويض املستحقني للدعم عن طريق التحويالت النقدية (أو
أية آلية أخرى) إىل أهمية املصداقية الرمسية يف اخلطط املوضوعة آلليات التعويض ،ومصداقية
حتديد الفئات املستحقة للدعم ،واملصداقية الرمسية يف ضبط األسعار يف حالة االرتفاعات غري
املربرة على أسس اقتصادية سليمة .كما أن هذه التجارب تشري إىل أهمية احلمالت اإلعالمية
ونشر الوعي بأهمية إصالح وترشيد الدعم (وليس إلغاؤه للفئات املستحقة) سواء من ناحية ترشيد
السلوك االستهالكي للقطاع العائلي ،والسلوك اإلنتاجي لألنشطة املنتجة ،وترشيد اإلنفاق
لصاحل االستثمارات املنتجة ،واإلنفاق االجتماعي املربر ،باملوازنة العامة للدولة ،واملساهمة يف احلدّ
من اآلثار البيئية الضارة اليت ترتبط باإلفراط يف استهالك الطاقة .ويوضح اجلدول رقم ()27
بعض التجارب احلديثة يف استخدام التحويالت النقدية كأداة تعويضية ،ضمن آليات أخرى ،عن
الدعم.
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جدول  :27بعض التجارب اخلاصة باستخدام التحويالت النقدية ،ضمن آليات أخرى ،إلصالح الدعم
األردن





املغرب

بدء العمل عام  2005بتطوير آلية إللغاء الدعم.
ارتفعت األسعار بشكل واضح عام .2005
حصل تعديل يف األسعار عام ( 2008مضاعفة أسعار الكهرباء،
زيادة أسعار الغاز النفطي املسال بـ  ،%50وأسعار الديزل بـ .)%70
إلغاء دعم الطاقة عام  ،2008مع حزمة من اآلليات التعويضية.
أ .زيادة األجور بـ :
  50دينار أردني شهرياً للموظفني املدنيني ،والعسكرينيوقوى األمن ،الذين يقل راتبهم األساسي عن ( )300دينار.
 عالوة إضافية شهري ًا بقيمة ( )45دينار للموظفني املدنيني،والعسكريني ،وقوى األمن ،ممن يقل راتبهم األساسي عن
( )300دينار.
 زيادة الرواتب التقاعدية. زيادة يف قيمة املساعدات االجتماعية :زيادة ( )10دينارلكل فرد بالعائلة شهرياً للمستفيدين من "صندوق اإلعانة
الوطنية" ،وزيادة ما مبني  36 – 26دينار لكل فرد من
العائلة ،حبيث ال يتجاوز املبلغ ( )180دينار لعائلة مكونة
من ( )5أفراد.
 إعادة تأهيل "صندوق اإلعانة الوطنية" ليغطي ويستهدفالفقراء .وتشمل الفئات املستهدفة اجلديدة :العاملني من
الفقراء ،والعاطلني عن العمل ،والقادرين غري العاملني.

ب .تقدر تكاليف التعويض ما بني  1 3

2

1

املنهج التدرجيي:
 محلة إعالمية.
 تقديم برامج اجتماعية جديدة:
 يف جمال التعليم والصحة اإلجنابية والتأمني الصحي.
 الرتكيز على املناطق النائية حيث يقطن أغلب السكان.
 مشاورات هادئة وخمططة مع الصناعيني واملنتجني وجتار
اجلملة والتجزئة.
 مل يلغ كافة أشكال الدعم ،واهلدف هو ضغطها لتمثل نسبة
معينة من الناتج احمللي اإلمجالي .وجعل النظام االقتصادي
مرن مبا فيه الكفاية ليستوعب مترير الصدمات السعرية.

إيران










دعم الطاقة سنوياً.

املصدر.Yemtsov, 2010 :
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مترير مقرتح شامل إللغاء الدعم يف الربملان يف يناير.2010 ،
على أن يبدأ التخلص من الدعم منذ أكتوبر  2010وحتى مارس
.2015
يتم حتويل حوالي ( )50%من قيمة الدعم الذي مت توفريه لألسر األقل
دخالً ،على شكل مدفوعات نقدية واحدة ،مع توسيع اخلدمات
االجتماعية (صحة وإسكان).
ويف ظل تكلفة للدعم بلغت حوالي ( )100مليار دوالر ،استهدفت
احلكومة ،أيضاً ،حتقيق وفر يف املوازنة العامة للدولة ،وتقليل الطلب
احمللي على الطاقة ،وتقليل خماطر احلصار االقتصادي.
ارتفع عدد املتقدمني لالستفادة من الدعم ،منذ بدء اإلعالن عن خطة
إلغاء الدعم ،بشكل كبري جداً ( 80%من عدد السكان) .األمر الذي
أدى باملسؤولني ،إىل االعتقاد بأن خطة إصالح الدعم سينتج عنها
خسائر إضافية باملوازنة.
وهو األمر الذي ساهم يف أهمية تقييم برنامج اإلصالح ،وإعادة النظر
فية.

أهمية تقييم اآلثار املباشرة وغري املباشرة على القطاع العائلي إلصالح الدعم
يؤثر إصالح الدعم على القطاعات العائلية ،املستهلكة للسلع املدعّمة ،من خالل آليتني
رئيسيتني هما:
 األثر املباشر :من خالل الزيادة يف أسعار السلع املدعّمة بعد اإلصالح.
 األثر غري املباشـــر :من خالل زيادة أســـعار الســـلع واخلدمات اليت تســـتخدم الطاقة
(أو السلع واخلدمات اخلاضعة إلصالح الدعم) كمدخل وسيط.
أ -آلية حســاب "األثر املباشــر" :البد من توفري معلومات عن النفقات املختلفة على الطاقة،
من مســـح األُســـرة لدولة الكويت .ثم القيام حبســـاب حصـــة اإلنفاق على الطاقة إىل
إمجالي اإلنفاق االستهالكي لكل عائلة (أو الفئات من العوائل) .ثم القيام بضرب هذه
احلصــة بالزيادة الســعرية املســتهدفة لســلعة الطاقة ،للحصــول على تأثري تقرييب على
"الدخل احلقيقي" .ثم النظر على التأثري على الدخول احلقيقية ملختلف الفئات الدخلية
(تصاعدياً أو تنازلياً).
ب -آ لية حســـاب "األثر غري املباشـــر" :وهنا البد من اســـتخدام أحد اجلداول احلديثة ،وذات
امل صداقية اإلح صائية واحملا سبية واالقت صادية ،اخلا صة بدولة الكويت لغرض ح ساب
االرتفاع يف األ سعار ،ب سبب إ صالح الدعم ،على أ سعار ال سلع األخرى .وكيفية تأثريها
على القدرات الشرائية للقطاعات العائلية ،واملنتجني.

جتارب بلدان نفطية يف ترشيد الدعم
جتربة تشيلي:

بدأت تشيلي ،واليت تعتمد على املوارد الطبيعية القابلة وغري القابلة للنضوب ،ومنذ التسعينات من
القرن املاضي ،بتنفيذ برامج إصالح يف جمال حترير التجارة ،وخصخصة العديد من املشروعات
العامة ،وتعزيز التنافسية من خالل الصادرات .وبناءً على ذلك قامت تشيلي بفك القيود على
األسعار ،باستثناء النقل العام وبعض املنافع العامة ،وقد جتسدت نتائج هذه الربامج من اإلصالحات
يف تعزيز معدل النمو ليصل إىل ( )8%ما بني عامي  1989و .1998ووفقاً لإلحصاءات الرمسية
فقد شهد الفقر اخنفاضاً خالل التسعينات ،حيث اخنفضت حصة العائالت حتت خط الفقر من
( )%45عام  1987إىل ( )22%عام  ،1998وإىل ( )21%عام  ،2000وذلك لعدة أسباب منها
زيادة اإلنفاق احلكومي على الربامج االجتماعية بشكل جوهري .حيث منا اإلنفاق على اخلدمات
االجتماعية بـ ( )88%ما بني ( 1989و ،)1998أو ( )8.2%سنوياً .وبذلك مثّل اإلنفاق على
البنود االجتماعية حوالي ( )70%من إمجالي اإلنفاق عام  2000بعد أن كان ( )61%عام
.1990
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وكان من ضمن برامج اإلصالح يف التجربة التشيلية ،الربنامج اخلاص بإصالح دعم الطاقة ،والذي
تعود جذوره إىل منتصف السبعينات من القرن املاضي ،وخالل الفرتة ( )1977 – 1974بدأ العمل
بتوفري الشروط املالية واالقتصادية إلصالح قطاع الطاقة .كما بدأ العمل آنذاك بتضييق الفجوة
ما بني األسعار الدولية واحمللية للطاقة .ويف الفرتة الثانية ،)1989–1987( ،بدأ العمل على
اإلصالح املؤسسي والقواعد التنظيمية الالزمة لإلصالح ،وبناءً على ذلك مت إنشاء "جلنة الطاقة
الوطنية  "National Energy Commissionعام  ،1978واليت كان أحد أهم
مسؤولياتها تنفيذ إصالحات جذرية يف سياسات الطاقة.
عقب ذلك متت خصخصة شبكات توزيع املنتجات النفطية وحتويل ملكيتها إىل ملكيات خاصة
حملية وأجنبية .مع استمرار مسؤولية شركة النفط الوطنية عن التنقيب واالستخراج واإلنتاج،
واالسترياد والتكرير .ويف ذات الوقت مت إخضاع املنتجات البرتولية لتسعري شبه إداري Semi-
 ،Regulatedوكذلك حتديد أسعار ما قبل التكرير وفقاً ألسعار السوق ،وضرورة أن تكون
هذه األسعار متسقة مع أسعار املنتجات املستوردة يضاف إليها ( )10%على شكل ضريبة واردات.
على أن تتم إضافة تكاليف تقديرية للنقل والتخزين والتسويق على سعر ما قبل التكرير،
للحصول على أسعار التجزئة النهائية للمنتجات النفطية ثم تفرض ضريبة قيمة مضافة على هذه
األسعار النهائية مبعدل ( .)18%يليها جباية رسوم خاصة على هذا السعر يف حاليت منتجات
الديزل واجلازولني ،وقد ساهمت هذه الرسوم األخرية يف رفع سعر الديزل بنسبة  ،%22واجلازولني
بنسبة .%75
بعد ذلك ،ويف مرحلة الحقة ،قامت احلكومة ،عام  ،1990بإنشــاء "صــندوق اســتقرار أســعار
املنتجات النفطية" ،ليقوم بوظيفة اســتيعاب تقلبات األســعار الدولية على األســعار احمللية .وقد
قامت احلكومة بدعم الصـــندوق إما من خالل منح قروض ،أو من خالل فرض ضـــرائب .وذلك
اعت ماداً على ا ل فارق ما بني ســـعر الت عادل ا حملدد مســـب قاً Pre-determined Parity
 ،Priceوالسعر املرجعي  Reference Priceلكل منتج .على أن يتم حساب السعر احملدد
مسبقاً كل أسبوع اعتماداً على سعر الواردات السائد يف األسبوع السابق والسعر املتوقع لألسبوع
القادم .أما الســـعر املرجعي فإنه ميثل متوســـط ســـعر النفط الدولي خالل الســـنتني األخريتني،
وال سعر املتنبأ به يف األجل املتو سط والطويل .مع ال سماح ألق صى وأدنى فارق بني ال سعر املرجعي
والســـعر احملدد مســـبقاً يف حدود ( .)12.5%ويف حالة كون الفارق ما بني الســـعرين أعلى من
( ،)%12.5تقوم احلكو مة بت قديم قرض للصــ ندوق ليغطي الفرق .أ ما إذا كان ال فارق بني
السعرين أقل من هذه النسبة ،تقوم احلكومة بفرض قيمة  %60على املنتج.
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وبفعل اجتاه أسعار النفط الدولية لالرتفاع بعد إنشاء الصندوق ،اجتهت قيم القروض املمنوحة
للصندوق لالرتفاع .األمر الذي ساهم يف تنامي الضغوط على املالية العامة ،لذلك قررت احلكومة
عام  2000بإصالح قواعد صندوق استقرار األسعار النفطية ،وليتحول الصندوق ،بعد ذلك ،إىل
"صندوق استقرار  ،"Stabilization Fundوليس كـ "صندوق دعم" ،كما كان سابقاً.
وبهدف تقييم آثار التخلص من دعم املنتجات النفطية (وكذلك دعم الفحم) استخدمت تشيلي
منوذجاً اقتصادياً مسي بنموذج  ECOGEMوقائم على فروض يتبناها صندوق النقد الدولي،
أو ما يعرف اقتصادياً بالنموذج النيوكالسيكي للنمو ،وبعد قرار التخلص من دعم املنتجات
النفطية عام  ،2000قامت احلكومة التشيلية بتقييم آثار إلغاء الدعم ،من خالل سيناريوهني
يعتمدان على متوسط الدعم البالغ ( )12%والسائد بني أغسطس  1999ويونيو  .2000وقد
افرتض السيناريو األول أن األسعار احمللية ترتفع بنسبة  %12متسقة مع الزيادة يف أسعار الواردات،
أي األسعار الدولية .أما السيناريو الثاني فقد افرتض أن احلكومة تقوم بالدعم املباشر لألسعار
احمللية بهدف إبقائها مستقرة .ويوضح اجلدول رقم ( )28نتائج هذين السيناريوهني يف األجل
املتوسط ،من خالل تأثري كل سيناريو على قيم عدد من املتغريات الكلية :متغريات االقتصاد
الكلي ،واإلنتاج القطاعي ،وتوزيع الدخل ،والبيئة.
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جدول  :28آثار رفع أسعار املنتجات النفطية (نسبة التغري)

االقتصاد الكلي:

اإلنتاج القطاعي:

توزيع الدخل:

البيئة:

املتغري
الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي
االستهالك
االستثمار
الصادرات
الواردات
املدخرات احلكومية
الفحم
الكهرباء
الصناعة التحويلية
النقل بالطرق
التشييد
أشكال نقل أخرى
تكرير النفط
اهلايدروليك
اخلمس األول من الشرحية الدخلية
اخلمس الثاني من الشرحية الدخلية
اخلمس الثالث من الشرحية الدخلية
اخلمس الرابع من الشرحية الدخلية
اخلمس اخلامس من الشرحية الدخلية

مع حتويالت للقطاع العائلي

ال توجد زياد يف اإلنفاق العام

-0.1
0.1
-1.6
0.2
-0.7
-21.4
-4.7
-1.4
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
2.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
-0.1
0.0
0.1

0.3
-0.6
-0.4
-0.8
-1.5
-3.2
-4.4
-0.3
-1.2
-1.2
1.3
0.4
-1.2
-1.4
-0.5
-0.5
-0.5
-0.6
-0.7
-5.3
-5.2
-1.6
-2.1
-4.7
-4.6

SO2
NO2
CO
VOC
PM10
CO2

املصدر.UNDP, 2003 :

وتوضح نتائج اجلدول املشار إليه أعاله أن إلغاء الدعم على املنتجات النفطية له آثار واضحة على
االقتصاد الكلي ،والتوزيع (عندما يقارن مع إلغاء الدعم على الفحم يف تشيلي) .ويعود ذلك
الرتفاع استهالك هذه املنتجات .وال يدعو ذلك لالستغراب ،خاصة يف التأثري على اإلنتاج القطاعي،
وبشكل حمدد يف حالة نشاط تكرير النفط ،وإنتاج الفحم .وكما يتضح أيضا إن أكرب مستفيد
هو املتغريات البيئية .حيث يالحظ أن تركزات كل من  COو  PM10و CO2أقل بكثري يف
ظل إلغاء الدعم .علماً بأن النموذج ،املشار إليه أعاله ،واملستخدم يف تقييم آثار إلغاء الدعم ،ال
يأخذ اآلثار يف األجل الطويل ،بل فقط يف األجل القصري.
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جتربة ماليزيا:

ترجع أســـباب إصـــالح الدعم ،خاصـــة الطاقة ،يف ماليزيا إىل عدة أســـباب ،منها( :أ) تنامي
خمصصات الدعم ،خاصة بعد فورة أسعار النفط اليت وصلت ذروتها يف يوليو  ،2008واليت شكّلت
حوالي ( ) 2.4%من ال ناتج احمللي اإل مجالي( .ب) ت نامي عجز املواز نة ال عا مة وا لذي وصـــل عام
 2009إىل حوالي ( ) 7%من الناتج احمللي اإلمجالي .وبناءً على ذلك انتهجت ماليزيا برناجماً
لإلصالح االقتصادي ،شكّل إصالح الدعم جزءً أساسياً منه.
وقد بدأت اخلطوة األساسية يف إصالح الدعم يف يوليو  ،2008عند أقصى مستوى ألسعار النفط،
وكان اهلدف هو خفض خمصصات الدعم .وعليه زادت أسعار اجلازولني بـ ( ،)40%والديزل بـ
( ،)%63ويف حماولة لتعويض آثار ارتفاع هذه األسعار قامت احلكومة بتقديم "خصم نقدي
 "Cash Rebateعلى شكل خفض يف ضريبة استخدام الطرق .كما قامت احلكومة أيضاً،
وضمن حزمة التعويضات عن الدعم ،بفرض ضرائب على قطاعات معينة ،مع توسيع شبكة األمان
االجتماعي.
ويف ظل االخنفاض الكبري يف أ سعار النفط الدولية يف الن صف الثاني من عام  ،2008أ صبح من
الســـهولة على ماليزيا القيام خبفض أكرب بالدعم املوجه للجازولني .وبناءً على هذه التطورات،
اخنفضـــت أســـعار الوقود ،بني أغســـطس ونوفمرب  ،2008خبمس مرات .بعدها قامت احلكومة
خبفض الدعم املوجه لعدد من ال سلع األ سا سية األخرى .حيث ارتفعت أ سعار اجلازولني منخفض
األوكتني ،والديزل هاااا ( ،)3%والغاز النفطي املسيّل ب ـ ( .)6%ومل يعد اجلازولني مرتفع األوكتني
مدعوماً.
أما فيما خيص الكهرباء ،واململوك إنتاجها للدولة بشــ كل كبري من خالل أحد املشـــروعات
العامة اليت تســـيطر على حوالي ( )60%من طاقة اإلنتاج والتوزيع ،وتعد هذه الشـــركة ملتزمة
قانوناً بالدفع لثماني شــركات كهرباء مســتقلة ،بغض النظر عن مســتوى الطلب على الطاقة،
وتعترب هذه ال شركات امل ستقلة م سؤولة عن عرض ( )40%من الكهرباء .وقد مت يف أغ سطس
 2008رفع ســعر الغاز املســتخدم يف حمطات توليد الكهرباء بـــــ ( ،)124%مع زيادة متوســط
تعريفة الكهرباء ،لكافة القطاعات باالقتصـــاد ،بــــ ـ ( ،)24%أي من  0.075دوالر لكل
كيلوواط /ساعة إىل  0.093لكل كيلوواط /ساعة) .وذلك باالتساق مع زيادة سعر الغاز .ومت
تقييم أسعار الطاقة باجتاه الرفع يف ديسمرب .2010
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إجراءات ختفيض الضغوط على مستوى املعيشة
أ .حقائق من مسوحات ميزانيات األُسرة:

مل ي شهد منط اال ستهالك ،الوارد يف هذه امل سوحات ،تغرياً جذرياً ،حيث أو ضحت أمناط ا ستهالك
الطاقة عائلياً ،بني عامي  1999و  ،2005أن اســـتهالك الوقود النفطي مثّل حوالي ( )60%من
ح صة الفرد يف ا ستهالك موارد الطاقة املختلفة ،وتذهب ن سبة ( )30%على ا ستهالك الكهرباء
من مجلة اإلنفاق على موارد الطاقة ،مع ( )10%فقط موجهة للغاز الطبيعي.
وأوضــحت نتائج املســوحات بأن حصــة اإلنفاق على الوقود النفطي من مجلة اإلنفاق العائلي ،قد
شـــهدت ارتفاعاً ملحوظاً ،من ( )5.2%عام  1999إىل ( )8.8%عام  .2005مع زيادة اإلنفاق
العائلي على الكهرباء من ( )2.3%من الدخل إىل ( )3.6%خالل نفس الفرتة .كما لوحظ ســوء
توزيع اإلنفاق على الوقود للقطاعات العائلية املاليزية ،وذلك على شـــكل ارتفاع قيمة معامل
جيين  Gini Coefficientحيث ارتفعت قيمة هذا املعامل من ( )0.41إىل ( )0.49بني عامي
 1999و .2005
وأ ضحت نتائج حتليل بيانات م سوحات األُ سرة اخلا صة بتقييم آثار إ صالح الدعم أن أكثر تأثري
عكسي مرتبط باستهالك الوقود النفطي قد حتقق يف اخلمس األول من الدخول (األفقر) والذين
فقدوا حوالي ( )9%من دخلهم احلقيقي .وتعادل هذه النســبة حوالي ضــعفي النســبة الســائدة يف
اخلمس األخري من الدخول املرتفعة .مع عدم وجود تفاوت كبري يف خســـارة الدخل احلقيقي يف
جمال اســـتهالك الكهر باء ،ح يث أن مجيع الف ئات ا لدخل ية خســـرت حوالي ( )3%من دخ ل ها
احلقيقي .أما يف حالة الغاز الطبيعي فإن اخلسارة بهذا الدخل كانت ( )1.1%يف اخلمس األغنى
من السكان واليت تعادل حوالي ( )5أضعاف السائدة يف اخلمس األفقر.

ب .شبكات األمان االجتماعي

رغم ضعف هذه الشبكات ومتيزها بعدم استهداف الفئات املالئمة آلليات التعويض ،إالّ أن ماليزيا
بدأت عام  2008بإصدار كروت ذكية ألصحاب السيارات (حتت سعة حمرّك معينة) .وذلك
لكون أغلب مالكي السيارات يف هذا البلد ممن ميلكون سيارات ذات حجم صغري ومن إنتاج
حملي ،وقد أثبتت التجربة بأن هذه النوعية من الكروت أداة مناسبة ملنح الدعم ملستحقيه.
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ومنذ بدء إصدار الكروت عام  ،2006مت التمييز ما بني نوعني من احلاملني هلذه الكروت وهم
مشغلي النقل العام والصيّادين .وذلك بعد فشل جتربة عام  2005اليت حصرت الدعم بتوفري
الديزل مبحطات التعبئة ،وبناءً على املبيعات السائدة عام  .2003وقد ترتب على جتربة عام
 2005ن قصا يف وقود الديزل ،مع نفاذ خمزون ربع حمطات التعبئة من هذا النوع من الوقود .أما
يف ظل الكروت الذكية فقد مت ترشيد استخدام الوقود املدعّم ،من خالل حتديد حصة شهرية
على أساس فئة وسيلة النقل ،أو حجم القارب.
ويعترب قبول الكروت الذكية أمر واقع ،حيث بدأت احلكومة بإصدار هذه الكروت لكافة
املواطنني الذين وصلت أعمارهم ( )12سنة ،وقد اتصف استيعاب هذه الكروت بالبطيء .وقد
خصصت احلكومة ،يف مايو  ،2006عقد بقيمة ( )5مليون دوالر جملموعة من الشركات للبدء
مبرحلة جديدة من مشروع الكروت الذكية ،من خالل متكني كافة املاليزيني البالغني ()25
مليون من االستفادة من هذه الكروت ).(World Bank, 2013

تطور اإلنفاق على الدعم يف الكويت
نظراً ملا ميثله الدعم من أهمية يف دولة الكويت خا صة يف جمال دعم الطاقة ،حناول أن ن سلّط
الضــوء على الوضــع الراهن ألشــكال الدعم املختلفة بالدولة ،خالل العقد املاضــي ،وذلك بهدف
إظهار أهمية العمل على ترشـــيد الدعم وحصـــره مبســـتحقيه ،خدمةً ألهداف اإلصـــالح املالي
واالقتصـــادي .وبناءً على ذلك توضـــح ا جلداول (  ) 32 - 29تطور اإلنفاق على الدعم يف دولة
الكو يت ( .)2015/2014 – 2005/2004وتوضـــح ا جلداول عدد من احل قائق املرتب طة
بالدعم ،واليت منها:
أ .تزايد امجالي االنفاق على الدعم ،املباشـــر والدعومات األخرى ،من ( )864.9مليون
دينار يف ال سنة املالية  2005/2004إىل ( )5110.2مليون دينار يف ال سنة املالية
.2015/2014
ب .كا نت م عدالت النمو الســ نوي يف االن فاق على ا لدعم تتزا يد مب عدالت تز يد عن
معدالت منو الناتج أو اإليرادات احلكومية أو الســكان .األمر الذي أدى إىل تصــاعد
عبء الدعم على امليزانية العامة للدولة .وبلغ معدل النمو املتوسط يف االنفاق السنوي
على الدعم ( )%23.6وهو معدل مرتفع للغاية.
ج .تزايد امجالي الدعم املباشـــر من ( )662.8مليون دينار فقط خالل الســـنة املالية
 2005/2004إىل ( )5069.7مليون دينار يف الســـنة املالية  ،2015/2014أي
حوالي ستة أضعاف ،وهو منو كبري يف غضون هذا املدى الزمين القصري نسبيا.
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د .عاما بعد آخر اخذ اإلنفاق على الدعم ميثل نســـبا جوهرية من إمجالي اإلنفاق العام
للدولة ،فقد بلغت ن سبة الدعم املبا شر إىل امجالي اإلنفاق العام ( )%14.1يف ال سنة
املالية  ،2005/2004ارتفعت إىل ( )%23.9يف السنة املالية .2015/2014
ه .يف عام  2005/2004بلغ االنفاق على الدعم ( )%5.3من الناتج احمللي اإلمجالي
باألســعار اجلارية ،ويف  2015/2014بلغ االنفاق على الدعم ( )10.4%من الناتج
احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية.
و .اتســمت اعانات رســوم دراســية وتعليم طلبة واملشــروع الوطين للرتشــيد ،باجتاه تزايد
االن فاق علي ها من ( )11.2مليون دي نار يف الســ نة ا ملال ية  2005/2004إىل
( )266.6مليون دينار يف السنة املالية  ،2015/2014ومبتوسط معدل منو سنوي
(.)46.7%
ز .ونفس االجتاه بالنســـبة لل رعاية االجتماعية ،اليت تزايد االنفاق عليها من ()37.7
مليون دينار يف الســنة املالية يف  2005/2004إىل ( )167مليون دينار يف الســنة
املالية  ،2015/2014ومبتوسط معدل منو سنوي (.)%11
ح .ويالحظ نفس االجتاه ،أيضـاً ،يف حالة خفض تكاليف املعيشـة ،والذي تزايد االنفاق
عليه من ( )17مليون دينار يف الســـنة املالية  2005/2004إىل ( )241.9مليون
دينار يف السنة املالية  ،2015/2014ومبتوسط معدل منو سنوي (.)%49.5
ط .كما ارتفع دعم املنتجات املكررة والغاز املسال عليه بصورة هائلة من ( )11.2مليون
دينار فقط يف الســـنة املالية  2005/2004إىل ( )1289مليون دينار يف الســـنة
املالية  ،2015/2014ومبتوسط معدل منو سنوي (.)%138.3
ي .هناك تزايد ملحوظ يف دعم العمالة الوطنية يف اجلهات الغري حكومية ،من 42.1
مليون دينار يف الســـنة املالية  2005/2004إىل ( )542مليون دينار يف الســـنة
املالية  ،2015/2014ومبتوسط معدل منو سنوي (.)%15.6
ك .ويســـري نفس التزايد يف حالة اخلدمات الصـــحية للمواطنني يف اخلارج ،واليت تزايد
االنفاق عليها من ( )47.8مليون دينار فقط يف الســـنة املالية  2005/2004إىل
( )441.2مليون دينار يف السنة املالية  ،2015/2014ومبتوسط معدل منو سنوي
(.)62.3%

107

ويتضح ،بناءً على ذلك ،أن استمرار منو الدعم على هذا النحو يعترب أمر غري مستدام ،آخذين يف
االعتبار تزايد الضغوط النامجة عن النمو السكاني الكبري يف الكويت ،وتزايد الطلب بالتالي
على السلع واخلدمات املدعمة .حبيث يتوقع أن يلتهم الدعم نسبا متزايدة من االنفاق العام للدولة.
ومن املعلوم أن الدعم سواء بصورته املباشرة أو غري املباشرة ،فضال عن آثاره املالية ،حيدث تشوهات
يف هيكل األسواق وحيول دول التوزيع الكفء للموارد فضال عن آثاره السلبية على االستثمار
والنمو وعلى هيكل املبادرات يف القطاع اخلاص.
إن هذه التطورات تثبت مبا ال يدع جماال للشك أن ترشيد الدعم يف الكويت أصبح ضرورة حيوية
لضمان استدامة سالمة املالية العامة للدولة وختفيف الضغوط على االنفاق العام.

108

جدول  :29احلساب اخلتامي للدعومات املباشرة والغري مباشرة للسنوات املالية من  2006/2005إىل 2015/2014
للوزرات واالدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة املمولة وبدون املرتبات وما يف حكمها
م

بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

1

الرعاية االجتماعية
جملس الوزراء
وزارة الشئون االجتماعية والعمل
اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
جامعة الكويت
اهليئة العامة لشئون القصر
اهليئة العامة لالستثمار
الديوان األمريي
مجلة ()1
فوائد قروض عقارية
منح زواج
إعفاء من قروض عقارية
اعانات رسوم دراسية وتعليم طلبة واملشروع
الوطين للرتشيد
البعثات
دعم املدارس اخلاصة
وزارة الرتبية
وزارة الشئون االجتماعية والعمل
أنشطة خمتلفة
مجلة()6
دعم الصحف احمللية
مساعدات األندية واألنشطة احمللية

2
3
4
5
6

7
8

حساب ختامي
السنة املالية
2005 /2004

حساب ختامي
السنة املالية
2006 /2005

حساب ختامي
السنة املالية
2007 /2006

حساب ختامي
السنة املالية
2008 /2007

حساب ختامي
السنة املالية
2009 /2008

حساب ختامي
السنة املالية
2010 /2009

حساب ختامي
السنة املالية
2011 /2010

حساب ختامي
السنة املالية
2012 /2011

حساب ختامي
السنة املالية
2013 /2012

حساب ختامي
السنة املالية
2014 /2013

حساب ختامي
السنة املالية
2015 /2014

2,351,959
57,211,048
25,500,000
10,500,000
400,000
624,486
720,000
37,744,486
63,289,872
2,120,000
35,038,021

2,617,319
67,881,522
23,000,000
14,740,000
400,000
810,114
9,257,528
48,207,642
65,871,646
13,346,000
35,331,781

2,365,716
74,174,570
29,000,000
15,589,000
400,000
590,895
2,394,054
47,973,949
67,864,493
13,992,000
35,000,000

2,312,739
77,018,702
47,500,000
29,418,000
400,000
730,460
2,516,376
80,564,836
68,943,439
15,198,000
35,279,182

1,876,970
121,125,865
32,000,000
27,500,000
400,000
655,427
2,706,059
63,261,486
69,001,033
14,074,000
35,000,000

2,141,323
121,845,428
40,789,030
27,500,000
400,000
866,325
4,208,341
73,763,696
68,990,175
13,892,000
35,000,000

2,113,009
128,851,572
34,211,770
27,500,000
400,000
899,425
4,066,218
67,077,413
68,767,353
13,406,000
44,461,756

1,694,022
119,725,713
40,000,700
30,796,000
404,425
987,609
4,141,606
76,330,340
67,604,298
11,668,000
104,422,089

659,400
153,863,258
60,000,000
85,320,000
400,000
1,251,186
4,049,731
151,020,917
66,335,183
19,950,000
75,089,987

796,041
201,245,513
70,000,000
82,500,000
599,999
728,120
3,948,466
157,776,585
65,607,121
14,866,000
56,479,412

636,605
312,345,733
87,000,000
74,500,000
677,684
1,140,998
3,706,853
167,025,535
66,059,434
14,408,000
63,915,634

26,044,493

29,928,316

40,556,349

46,171,050

75,705,887

86,160,942

119,535,073

152,025,117

190,200,841

257,120,984

3,233,354
9,380,081
52,503
38,710,431
580,038
21,158,911

3,097,155
10,974,444
2,623,518
46,623,433
569,961
26,470,322

2,899,749
12,735,057
2,684,818
58,875,973
480,038
40,304,465

2,874,854
15,055,992
3,599,230
67,701,126
474,134
40,380,972

4,794,264
18,048,364
3,999,449
102,547,964
480,653
34,273,185

2,741,880
5,560
7,916,755
96,825,137
481,730
41,885,363

2,522,309
0
6,179,969
128,237,351
482,480
37,133,721

2,299,083
0
7,397,276
161,721,476
467,134
36,605,526

2,097,643

2,250,000
0
7,187,000
266,557,984
468,096
62,827,815

3,703,359
7,567,864
11,271,223
581,635
17,763,640
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7,035,311
199,333,795
472,154
48,122,608

جدول  :30احلساب اخلتامي للدعومات املباشرة والغري مباشرة للسنوات املالية من  2006/2005إىل 2015/2014
للوزرات واالدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة املمولة وبدون املرتبات وما يف حكمها
حساب ختامي
السنة املالية
2005 /2004

حساب ختامي
السنة املالية
2006 /2005

حساب ختامي
السنة املالية
2007 /2006

حساب ختامي
السنة املالية
2008 /2007

حساب ختامي
السنة املالية
2009 /2008

حساب ختامي
السنة املالية
2010 /2009

حساب ختامي
السنة املالية
2011 /2010

حساب ختامي
السنة املالية
2012 /2011

حساب ختامي
السنة املالية
2013 /2012

حساب ختامي
السنة املالية
2014 /2013

حساب ختامي
السنة املالية
2015 /2014

102,400
1,590,199
80,000

102,400
1,532,292
64,000

178,400
1,559,002
64,000

138,400
1,552,626
64,000

152,000
1,568,788
64,000

175,000
1,581,590
64,000

175,000
1,554,939
72,000

175,000
1,761,089
64,000

220,000
2,311,660
64,000

265,000
1,810,374
64,000

1,698,692

1,801,402

1,755,026

1,784,788

1,820,590

1,801,939

2,000,089

2,595,660

2,139,374

46,980,610
38,193,084

129,868,565
251,519,333

94,088,016
125,051,363

113,308,138
933,425,644

240,950,133
881,268,861

106,393,648
642,526,000

131,624,609
625,629,000

241,946,873
1,288,959,000

6,772,233
12,220,702
2,859,986
429,950
600,950
1,091,810
13,201,245
37,176,876
103,679,373

6,578,800
31,883,803
2,868,616
426,300
533,175
1,657,093
0
43,947,787
194,113,112

6,540,343
11,756,913
2,918,115
421,050
400,000
1,963,578
0
23,999,999
236,150,564

10,069,435
11,756,598
2,906,396
353,000
0
1,885,569
2,043,201
29,014,199
266,659,050

5,874,193
35,033,478
4,836,366
439,498
255,326
2,017,182
0
48,456,043
296,702,096

5,442,725
18,066,961
4,052,680
510,658
31,500
1,142,712
0
29,247,236
292,890,678

6,338,899
17,036,742
4,347,548
452,673
36,750
1,415,511
0
29,628,123
461.70

8,413,877
16,242,803
3,876,739
515,895
35,700
1,564,979
0
30,649,993
542

م

بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

9

مساعدات النقابات ومجعيات النفع العام
وزارة الرتبية
وزارة الشئون االجتماعية والعمل
اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب

102,400
1,722,063
80,000

مجلة()9

1,904,463

1,772,599

خفض تكاليف املعيشة
دعم املنتجات املكررة والغاز املسال
دعم املزارعني وصيادي األمساك
دعم نباتي
دعم أعالف
دعم احلليب الطازج
دعم األمساك
دعم أنواع أخرى (تعويض االبقار)
دعم النخيل املثمر
دعم انشطة
مجلة()12
دعم العمالة الوطنية يف اجلهات الغري حكومية

17,030,217
11,220,216

18,036,823
21,305,158

18,661,239
30,007,816

9,902,547
4,283,925
0
450,000
0
0
0
14,636,472
42,052,592

5,036,983
3,200,000
0
412,600
1,500,000
0
0
10,149,583
58,114,421

7,379,898
6,104,185
0
433,244
2,720,958
0
0
16,638,285
84,967,670

10
11
12

13
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جدول  :31احلساب اخلتامي للدعومات املباشرة والغري مباشرة للسنوات املالية من  2006/2005إىل 2015/2014
للوزرات واالدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة املمولة وبدون املرتبات وما يف حكمها
حساب ختامي
السنة املالية
2005 /2004

حساب ختامي
السنة املالية
2006 /2005

حساب ختامي
السنة املالية
2007 /2006

حساب ختامي
السنة املالية
2008 /2007

8,483,758
28,529,617
4,658
6,415
33,113,300

3,492,727
60,999,992
10,000
0
0
64,502,719
108,936,372
0
0
949,872,261

3,499,992
40,223,448
5,295
41,251
11,152,555
18,959,367
73,881,908
135,038,068
4,474,393
12,340,169
1,295,657,855

0

م

بيـــــــــــــــــــــــــــــــان

13

اخلدمات الصحية للمواطنني يف اخلارج
الديوان األمريي
وزارة الصحة
احلرس الوطين
وزارة اخلارجية
وزارة الداخلية
وزارة الدفاع
مجلة ()14
بدل إجيار
دعم الوقود ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية
دعم ختفيض تكلفة الوقود
دعم وقود تشغيل احملطات

1,699,915
12,782,000
70,000
46,406
10,596,094
22,700,000
47,894,415
47,596,152
0
0
554,688,975

70,137,748
44,317,617
0
0
690,989,247

18

اهليئة العامة لذوي االعاقة

0

0

14
15
16
17

إمجالي الدعم املباشر

1,428,811,542 1,079,915,224 862,779,787

حساب ختامي
السنة املالية
2009 /2008

4,654,796
3,500,000
61,064,069
325,331,445
10,000
8,275
28,814
39,313
11,993,800
17,258,330
33,358,284
27,484,816
111,109,763
373,622,179
154,825,642
145,508,783
3,579,227
4,959,898
12,151,174
13,860,596
1,550,005,647 2,398,398,943

0
1,945,190,298

حساب ختامي
السنة املالية
2010 /2009

0

0

2,405,543,292 3,653,333,861

111

حساب ختامي
السنة املالية
2011 /2010

حساب ختامي
السنة املالية
2012 /2011

25,722,473
173,948,544
10,000
111,315
20,000,000
41,916,943
261,709,275
164,372,125
4,327,221
13,751,911
2,130,539,753

13,997,257
116,594,866
3,362
52,177
20,000,000
20,128,557
170,776,219
174,101,049
5,415,830
16,646,724
2,042,026,268

0

75,844,521

3,985,173,608

4,083,165,866

حساب ختامي
السنة املالية
2013 /2012

حساب ختامي
السنة املالية
2014 /2013

حساب ختامي
السنة املالية
2015 /2014

21,299,034
13,799,880
21,746,561
309,061,359
117,239,599
114,662,501
19,922
9,962
7,872
688,749
174,813
420,000
29,999,358
19,999,631
20,000,000
80,226,440
45,113,000
40,338,800
441,294,862
196,336,885
197,175,734
205,817,103
195,573,934
182,610,582
5,058,895
5,235,753
5,215,611
12,525,890
16,342,500
16,239,686
2,102,628,648 2,336,628,665 2,809,111,947
142,848,992

130,891,389

97,448,242

5,069,731,378 4,213,144,193 4,644,559,748

جدول  :32احلساب اخلتامي للدعومات املباشرة والغري مباشرة للسنوات املالية من  2006/2005إىل 2015/2014
للوزرات واالدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة املمولة وبدون املرتبات وما يف حكمها
م

حساب ختامي
السنة املالية
2005 /2004

حساب ختامي
السنة املالية
2006 /2005

حساب ختامي
السنة املالية
2007 /2006

حساب ختامي
السنة املالية
2008 /2007

حساب ختامي
السنة املالية
2009 /2008

حساب ختامي
السنة املالية
2010 /2009

حساب ختامي
السنة املالية
2011 /2010

حساب ختامي
السنة املالية
2012 /2011

حساب ختامي
السنة املالية
2013 /2012

حساب ختامي
السنة املالية
2014 /2013

حساب ختامي
السنة املالية
2015 /2014

0
2,000,000
158,298
23,248,202

28,887,227
1,630,931
642,224

250,464,977
1,540,767
840,558

251,267,546
1,603,642
605,911

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
مجلة الدعومات األخرى

79,812
0
2,079,812

14,874,000
2,000,000
582,004
31,998,467
100,000,000
35,825,654
905,246
100,405
0
75,617
0
16,949,617

86,500,000
2,000,000
213,471
94,934,760
100,000,000
52,220,647
887,558
200,000
0
81,513
0
88,581,513

124,000,000
2,000,000
190,893
40,037,300
0
0
996,373
0
0
84,822
100,264
126,084,822

8,728,000
2,000,000
168,106
38,280,000
0
0
1,363,224
0
0
83,199
235,945
10,811,199

8,728,000
2,000,000
203,192
26,821,486
0
76,422,414
1,179,632
0
0
80,209
430,195
10,808,209

21,257,000
2,000,000
198,614
74,815,888
0
17,608,403
1,422,376
0
0
95,315
0
23,352,315

34,584,000
2,000,000
255,120
70,725,338
0
2,313,875
1,352,766
598,300
0
78,343
593,138
36,662,343

35,163,151
2,000,000
219,304
67,500,000

36,950,645
1,500,000
223,930
78,278,208

38,802,450
1,500,000
218,274
144,695,854

83,101
647,388
37,246,252

97,847
634,312
38,548,492

122,359
718,056
40,424,809

مجلة الدعومات

864,859,599

1,096,864,841

1,517,393,055

2,071,275,120

3,664,145,060

2,416,351,501

4,008,525,923

4,119,828,209

4,681,806,000

4,251,692,685

5,110,156,187

بيـــــــــــــــــــــــــــــــان
دعومات أخرى
بنك الكويت املركزي
اعانات بيت الزكاة
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية
اهليئة العامة للصناعة
معهد الكويت لألحباث العلمية

17,714,043
541,688
545,982
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اخلالصة
إن عملية إصالح الدعم قد تكون عملية بسيطة ومي سّرة ،من وجهة النظر املالية واحملاسبية ،وذلك
من خالل حســاب تأثريها على خفض العجز ،أو زيادة الفائض .إالّ أنه رغم أهمية هذا االعتبار املالي،
فإن االعتبارات االقتصـــادية ،واآلثار التوزيعية ،تعترب على قدر كبري من األهمية أيضـ ـاً .وذلك ملا
تتضــمنه من أســباب قوية للتأييد أو التحفظ أو رفض إصــالح الدعم .لذا فإن التقييم االقتصــادي
لرتشــيد الدعم يعترب أمراً مهماً لتوضــيح أهمية توجيه الدعم ملســتحقيه ،وما ميثله ذلك من احرتام
ملبادئ العدالة االجتماعية ،باإلضافة لتوضيح اآلثار املباشرة على القطاع العائلي ،واآلثار غري املباشرة
على مجيع القطاعات من خالل ما ميثله ا ستهالك ال سلع اخلا ضعة إل صالح الدعم من أهمية ن سبية
كمدخالت وسيطة يف إنتاج السلع واخلدمات األخرى.
لذا فإنه من األهمية مبكان العمل على إجراء تقييم مالي ،اقتصــادي ،اجتماعي ،باإلضــافة للبيئي
قبل إصــدار أي برنامج إلصــالح الدعم .وما يرتبط بذلك من توعية إعالمية تشــمل القطاع العائلي،
واملنتجني ،وال صحافة ،واجملتمع املدني ،ومتخذي القرار .وذلك ل ضمان م ساهمة مجيع شرائح اجملتمع
يف اختاذ القرار واالقتناع بربنامج اإلصالح ،ومن ثم تنفيذه بقناعة .وكما اتضح مما سبق ،واعتماداً
على جتارب عدد من الدول النفطية ،جيب أن يتم اإلعداد لرتشيد الدعم ضمن إطار زمين يسمح بتوفري
املتطلبات املؤسسية ،والصناديق املالئمة ،والتقييم املناسب لألبعاد االقتصادية الكلية ،والقطاعية،
واآل ثار على الق طاع ال عائلي وتوزيع ا لد خل ،وعلى املواز نة ،وعلى البي ئة ،وغري ها من املتغريات ذات
العالقة .وذلك لضمان تنفيذ فعّال وقبول شعيب وسياسي قوي ،ويساهم إجياباً يف التنمية املستدامة.
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الفصل اخلامس
مشروع ميزانية السنة املالية 2017/2016
واألسس اليت بين عليها
أوال :مقدمة
أصدرت وزارة املالية التعميم رقم ( )3لسنة  2015بشأن إعداد تقديرات ميزانيات اجلهات احلكومية
والتعليمات والقواعــد اليت ينبغي إتباعها يف إعدادها للسنة املالية ( 2017/2016األساس النقدي)
وذلك تنفيذاً ألحكام املادة ( )140من الدستور ،واليت تنص على (:تعد الدولة مشروع امليزانية
السنوية الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إىل جملس األمة قبل انتهاء السنة املالية
بشهرين على األقل ،لفحصها وإقرارها).
وقد قامت وزارة املالية – شئون امليزانية العامة بإعداد مشروع ميزانية الوزارات واالدارات احلكومية
للسنة املالية  2017/2016وفق توجهات السياسات املالية واالقتصادية واالجتماعية للدولة حبيث
تعرب تقديرات امليزانية عن األهداف والربامج واألعمال اليت تسعى احلكومة إىل حتقيقها خالل السنة
املالية .2017/2016
وقد متثلت أهم القواعد واألسس والتوجهات املالية واالقتصادية للسنة املالية  2017/2016يف اآلتي:
 توجي هات حضرة صاحب السمو األمري الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح حفظه اهلل
ورعاه إىل أ ن األوضاع االقتصادية تفرض علينا اختاذ إجراءات ووضع برامج تهدف إىل
ترشيد اإلنفاق وخفض بنود مصروفات امليزانية ،وأكد مسوه على ضرورة تضافر اجلهود
احلكومية والشعب ية ملعاجلة النقص يف موارد الدولة ،مؤكدا يف الوقت نفسه على
احلياة الكرمية للمواطنني وعدم املساس مبتطلباتهم املعيشية األساسية ،ودعى مسوه
جملس األمة إىل التعاون مع احلكومة يف إصدار التشريعات اليت تهدف إىل خفض العجز
يف امليزانية وسد النقص يف موارد الدولة املالية.
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 يف ظل استمرار االخنفاض احلاد يف أسعار النفط يف األسواق العاملية على حنو متسارع،
وتوقع املنظمات الدولية استمرار معدالت االخنفاض على املدى املتوسط فقد قامت وزارة
املالية باآلتي:
 دراسة عدة ملفات تتضمن إعادة النظر يف الدعومات من خالل اللجنة اليت
شكلها جملس الوزراء هلذا الغرض لتقنني الدعم وتوجيه إىل مستحقيه ،كما
تتضمن دراسة إعادة تسعري السلع واخلدمات العامة يف ضوء تكلفتها
وأسعارها بدول جملس التعاون اخلليجي للمساهمة يف تنمية اإليرادات غري
النفطية وإصالح هيكل املالية العامة.
 وضع سقف أعلى لإلنفاق مبشروع ميزانية السنة املالية  2017/2016يقل
عن اعتمادات السنة املالية احلالية  ،2016/2015ويليب احتياجات اجلهات
احلكومية لتوفري كافة اخلدمات العامة مع الرتكيز على تطوير خدمات
التعليم واخلدمات الصحية واالجتماعية واألمنية.
 توفري االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع االسرتاتيجية واحليوية
الضرورية للبنية األساسية واملرافق العامة الواردة خبطة التنمية السنوية
.2017/2016
 كما روعي توجيه مجيع الوزارات واإلدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات
املستقلة بإعداد ودراسة تقديرات اإليرادات واملصروفات اجلاري والنفقات
الرأمسالية  ،مبا يتفق مع السياسات العامة للدولة بشأن ترشيد االنفاق وخفض
وضبط املصروفات و إلغاء املصروفات غري الضرورية والثانوية غري املؤثرة على أداء
اجلهات احلكومية والعمل وفق القوانني واملراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ
إعداد تلك التقديرات.
ووفقا ملا تقدم مت إعداد تقديرات اإليرادات واملصروفات مبشروع ميزانية الوزارات واإلدارات
احلكومية للسنة املالية  ،2017/2016وذلك على النحو التالي:
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جدول  : 33تقديرات اإليرادات واملصروفات مبشروع ميزانية 2017/2016
مليار دينار
بيان

مشروع ميزانية

ميزانية

2017/2016

2016/2015

الفرق

النسبة%

اإليرادات النفطية

8.6

10.8

()2.2

()%20.3

اإليرادات غري النفطية

1.6

1.4

0.2

%14.3

10.2

12.2

( )2

()%16.4

18.9

19.3

()0.4

()%2.1

1.0

1.2

()0.2

()%16.7

19.9
()9.7

20.5
()8.3

()0.6
()1.4

()%2.9
()%16.9

أوال :مجلة اإليرادات
إمجالي املصروفات اجلارية والنفقات
الرأمسالية
استقطاع احتياطي األجيال القادمة

 %10من مجلة اإليرادات
ثانيا :مجلة املصروفات وااللتزامات
ثالثا :العجز

أهم مكونات املصروفات:
 بلغت تقديرات تعويضات العاملني ومايف حكمها  10435.1مليون دينار بنسبة  %55.2منإمجالي ميزانية السنة املالية  2017/2016واليت تدرج باالبواب األول-تعويضات العاملني
،والسادس املنح ،والسابع املنافع االجتماعية ،وتركزت يف (مرتبات الوزارات واإلدارات
احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة – مساهمة اخلزانة العامة يف التأمينات
االجتماعية – اعانات الباحثني عن عمل – الرعاية االجتماعية).
 يشكل الدعم مبيزانية السنة املالية  2017/2016مايقارب  %15.0من إمجالي مصروفاتميزانية السنة املالية  ،2017/2016وتركز يف دعم الطاقة والوقود .
 باقي املصروفات تتمثل يف املصروفات اجلارية والنفقات الرأمسالية مبيزانية الوزارات
واإلدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة اليت متول من ميزانية
الدولة.
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ثانيا :تقديرات اإليرادات مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية 2017/2016
تتمثل إيرادات الوزارات واإلدارات احلكومية يف خمتلف املصادر اليت حتصل منها الدولة على املوارد
املالية ملواجهة احلاجات العامة ،ومن أهم تلك املصادر النفط اخلام والغاز حيث يعترب املصدر الرئيسي
للموارد املالية بالدولة ،يلي ذلك من حيث األهمية إيرادات الضرائب والرسوم واملساهمات االجتماعية
( الضمان الصحي) وااليرادات األخرى اليت تشمل مبيعات السلع واخلدمات ،والغرامات واجلزاءات
واملصادرات ،وااليرادات املتنوعة.
وتتكون اإليرادات من س ة أبواب يندرج حتت كل باب عدد من اجملموعات اليت تشمل عدة فئات
تشتمل على عدة بنود يشتمل كل منها على أنواع خمتلفة .ويوضح اجلدول رقم ( )34توزيع
تقديرات اإليرادات يف السنة املالية .2017/2016
وقد قدرت اإليرادات مبيزانية ا لوزارات واإلدارات احلكومية واملتوقع حتصـــيلها خالل الســـنة املالية
 2017/16مببلغ  10 238 062 000دي نار بنقص م قداره  1 972 563 000دي نار عن
تقديرات السنة املالية  2016/15والبالغة  12 210 625 000دينار أي بنسبة .%16.15
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جدول  :34تقديرات االيرادات مبيزانية الوزارات واالدارات احلكومية للسنة املالية 2017/2016

مجموعة

باب
11

111

قايتاا السنة المالية 2016/2017

هيان

فصي ي

اإليتاااا النفطية
النفط الخام والغاز

12
121
122

الضتائب ع ى مجموع التوا ب واألجوت والقوى ال ام ة

123

الضتائب ع ى الم كية

124

الضتائب ع ى الس ع والخاماا

125

الضتائب ع ى ال جاتة والم امالا الاولية

126

ضتائب أختى

131
132

مسا ماا اج ماعية أختى
14

10,757,474,000
416,031,250

126,740,000

102,604,000

0

0

26,636,000

24,636,000

0

0

321,592,300

288,791,250

0

0

المسا ماا االج ماعية
مسا ماا الضمان االج ماعي

8,623,385,000

10,757,474,000

474,968,300

الضتائب ع ى الاخل واألتباح والمكاسب التأسمالية

13

إجمالي

2016/2015

8,623,385,000

الضتائب والتسوم

قايتاا السنة المالية

103,340,000

91,710,000

0

0

103,340,000

91,710,000

المنح ( إيتاااا )

0

0

141

المنح  -من حكوماا أجنهية

0

0

142

المنح  -من منظماا اولية

0

0
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المنح  -من وحااا حكومية أختى

0

0

15

إيتاااا أختى

995,743,599

869,889,550

151

اخل م كية

44,535,032

38,397,700

152

مهي اا الس ع والخاماا

616,480,943

560,108,150

153

الغتاماا والجزاءاا والمصااتاا

119,697,554

104,145,100

154

ال حويالا الطوعية عاا المنح

0

0

155

إيتاااا م نوعة وغيت مصنفة في مكان آخت

215,030,070

167,238,600

16

إيتاااا ال خ ص من أصول ،وايتاااا غيت شغي ية

40,625,101

أختى

75,520,200

162

إيتاااا ال خ ص من األصول غيت المالية

36,000,000

71,100,000

163

إيتاااا فتوقاا غيت أس ات ال م ة

4,625,101

4,420,200

جم ة اإليتاااا

10,238,062,000
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10,238,062,000

12,210,625,000

هذا وقد بلغت اإليرادات اإلمجالية احملصلة يف السنوات املالية الثالث السابقة كاآلتي :
احملصل يف السنوات املالية

دينار
24 925 868 605

السنة املالية 2015 / 14

31 811 422 457

السنة املالية 2014 / 13

32 008 542 620

السنة املالية 2013 / 12

وتنقسم اإليرادات اإلمجالية إىل اإليرادات النفطية واإليرادات غري النفطية وذلك على النحو
التالي:
اإليرادات

املبلغ

اإليرادات النفطية

8 623 385 000

اإليرادات غري النفطية

1 614 677 000

االمجالي

10 238 062 000

تساهم اإليرادات النفطية بنسبة  %84.23من اإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية
 . 2017/16بينما كانت مساهمتها يف اإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية 2016/15
بنسبة %70.62
وقد قدرت إيرادات الغـــاز الطبيعي مبشروع ميزانية السنة املالية 2017/2016
مببــــلغ  165 615 000دينار  ،وبزيادة مقدارها  19 927 000دينار عن ميزانية السنة
املالية  2016/2015والبالغة  145 688 000أي بنسبة . %13.68
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الباب األول  -اإليرادات النفطية
السنة املالية

دينار
8 623 385 000

تقديرات السنة املالية 2017/16

10 757 474 000

تقديرات السنة املالية 2016 / 15

) ( 2 134 089 000

نقص بنسبة  %19.84عن تقديرات السنة املالية 2016/15

وقد مت تقدير اإليرادات النفطية طبقا لألسس التالية :
حصة دولة الكويت املقررة يف منظمة األوبك ()OPEC

 2.800مليون برميل/اليوم

سعر الربميل

 35دوالر أمريكي  /برميـل .

سعر الصـــرف

301فلس  /دوالر أمريكـي

السنة املاليـة 2017/16

 365يــــــــــوم

خصم تكاليف اإلنتـاج

املقدرة مببلغ  2309مليون دينار

الباب الثاني – الضرائب والرسوم
تشمل إيرادات هذا الباب كافة أنواع الضرائب والرسوم اليت حتصلها الوحدات احلكومية،
وتشمل الضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب الرأمسالية والضرائب على جمموع الرواتب
واألجور والقوى العاملة والضرائب على امللكية والضرائب على السلع واخلدمات والضرائب على
التجارة واملعامالت الدولية والضرائب األخرى .
السنة املالية

دينار
474 968 300

تقديرات السنة املالية 2017/16

416 031 250

تقديرات السنة املالية 2016 / 15

58 937 050

زيادة بنسبة  %14.17من تقديرات السنة املالية .2016 / 15
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ويتكون من اجملموعات التالية :
جمموعة  .121الضرائب على الدخل واألرباح واملكاسب الرأمسالية:
تشمل هذه اجملموعة الضرائب اليت تفرض على :األجور والرواتب وغريها من تعويضات خدمات
العمالة ،الدخل من تكلفة التمويل واألرباح املوزعة والريع ،املكاسب واخلسائر الرأمسالية ،أرباح
الشركات املساهمة وشركات التضامن واملنشآت الفردية ،توزيعات الضمان االجتماعي ومعاشات
التقاعد ،وبنود دخل أخرى متنوعة .وتقسم إيرادات هذه اجملموعة إىل ثالث فئات :الضرائب املستحقة
الدفع من األفراد والضرائب املستحقة الدفع من الشركات ومشروعات أخرى والضرائب غري املخصصة .
السنة املالية

دينار
126 740 000
102 604 000

تقديرات السنة املالية 2017/2016
تقديرات السنة املالية 2016/2015

24 136 000

زيادة بنسبة  %23.52من تقديرات السنة املالية 2016/2015

جمموعة  .123الضرائب على امللكية:
تشمل هذه اجملموعة الضرائب املفروضة على استخدام الثروة أو ملكيتها أو نقل ملكيتها.
السنة املالية

دينار
26 636 000

تقديرات السنة املالية 2017/2016

24 636 000

تقديرات السنة املالية 2016/2015

2 000 000

زيادة بنسبة  % 8.12من تقديرات السنة املالية 2016/2015
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جمموعة  .125الضرائب على التجارة واملعامالت الدولية:
تشمل هذه اجملموعة الرسوم اجلمركية ورسوم االسترياد األخرى والضرائب على الصادرات
وأرباح احتكارات التصدير أو االسترياد وأرباح التغري يف أسعار صرف العمالت والضرائب على التغري يف
أسعار صرف العمالت والضرائب األخرى على التجارة واملعامالت الدولية.

السنة املالية

دينار
321 592 300

تقديرات السنة املالية 2017/2016

288 791 250

تقديرات السنة املالية 2016/2015

32 801 050

زيادة بنسبة  % 11.36من تقديرات السنة املالية 2016/2015

الباب الثالث – املساهمات االجتماعية
يشمل هذا الباب متحصالت الوحدات احلكومية من أرباب العمل نيابة عن عامليهم ،أو من
العاملني ،أو من العاملني حلساب أنفسهم ،أو من العاطلني عن العمل تضمن أحقية املساهمني أو من
يعولون أو ورثتهم يف احلصول على منافع اجتماعية .

السنة املالية

دينار
103 340 000

تقديرات السنة املالية 2017/16

91 710 000

تقديرات السنة املالية 2016 / 15

11 630 000

زيادة بنسبة  %12.68من تقديرات السنة املالية .2016 / 15
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ويتكون من اجملموعات التالية :

جمموعة  .132مساهمات اجتماعية أخرى:
تشمل هذه اجملموعة املساهمات يف برامج التأمني االجتماعي اليت تديرها احلكومة
بوصفها رب العمل نيابة عن العاملني وال تقدم منافع تقاعد ،وتربط برامج التأمني االجتماعي
ملستخدمي احلكومة بوجه عان مستوى املنافع ربطا مباشرا مبستوى املساهمات.
دينار

السنة املالية

103 340 000

تقديرات السنة املالية 2017/2016

91 710 000

تقديرات السنة املالية 2016/2015

11 630 000

زيادة بنسبة  % 12.68من تقديرات السنة املالية 2016/2015

الباب الرابع – املنح ( إيرادات )
يشمل هذا الباب املنح (إيرادات) وهي حتويالت جارية أو رأمسالية غري إجبارية تتلقاها الوحدات
احلكومية من حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى .وتصنف املنح أوال حسب
نوع الوحدة اليت تقدم املنحة ثم حسب ما إذا كانت املنحة جارية أو رأمسالية .
السنة املالية

دينار
0

تقديرات السنة املالية 2017/16

0

تقديرات السنة املالية 2016 / 15
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الباب اخلامس – إيرادات أخرى
يشمل هذا الباب كافة أنواع إيرادات الوحدات احلكومية خبالف إيرادات النفط والضرائب
واملساهمات االجتماعية واملنح ،ويدخل ضمنها اجملموعات التالية :دخل ملكية ،مبيعات السلع
واخلدمات ،الغرامات واجلزاءات واملصادرات ،التحويالت الطوعية عدا املنح ،وإيرادات أخرى متنوعة وغري
مصنفة يف مكان آخر.
السنة املالية

دينار
995 743 599

تقديرات السنة املالية 2017/16

869 889 550

تقديرات السنة املالية 2016 / 15

125 854 049

زيادة بنسبة  %14.47من تقديرات السنة املالية .2016 / 15

ويتكون من اجملموعات التالية :
جمموعة  .151دخل ملكية:
تشمل جمموعة دخل امللكية أشكاال متعددة من اإليرادات اليت تكتسبها الوحدات
احلكومية عندما تضع أصوال متلكها حتت تصرف وحدات أخرى وميكن أن تأخذ اإليرادات املصنفة يف
هذه اجملموعة األشكال التالية :تكلفة التمويل ،األرباح املوزعة ،املسحوبات من دخل أشباه الشركات،
الريع .

اينات

السنة املالية

44 535 032

تقديرات السنة املالية 2017/2016

38 397 700

تقديرات السنة املالية 2016/2015

6 137 332

زيادة بنسبة  % 15.98من تقديرات السنة املالية 2016/2015
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جمموعة  .152مبيعات السلع واخلدمات:
تشمل هذه اجملموعة مبيعات السلع واخلدمات اليت تقوم بها الوحدات احلكومية على أساس
سوقي أو غري سوقي أو بشكل رسوم إدارية مقابل خدمات القيام بوظائفها التنظيمية.
السنة المالية

اينات
616 480 493

تقديرات السنة املالية 2017/2016

560 108 150

تقديرات السنة املالية 2016/2015

56 372 793

زيادة نسبة  %10.06من تقديرات السنة املالية 2016/2015

جمموعة  .153الغرامات واجلزاءات واملصادرات:
تشمل هذه اجملموعة الغرامات واجلزاءات وهي حتويالت جارية إجبارية تفرضها احملاكم
أو األجهزة شيه القضائية على الوحدات بسبب انتهاك القوانني أو القواعد اإلدارية ،وتدرج بهذه الفئة
أيضا التسويات املتفق عليها خارج احملكمة واملصادرات هي مبالغ كانت مودعة لدى إحدى اجلهات
احلكومية حلني انتهاء دعوى قانونية أو إدارية وحولت اىل الوحدة احلكومية املعنية كجزء من تسوية
هذه الدعوى.
السنة المالية

اينات
119 697 554

تقديرات السنة املالية 2017/2016

104 145 100

تقديرات السنة املالية 2016/2015

15 552 454

زيادة بنسبة  %14.93من تقديرات السنة املالية 2016/2015
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جمموعة  .155إيرادات متنوعة وغري مصنفة يف مكان آخر:
تشمل هذه اجملموعة مجيع اإليرادات املتنوعة اليت ال تندرج ضمن أي جمموعة من جمموعات
اإليرادات األخرى وأي إيرادات ال تتوافر عنها معلومات كافية تسمح بتصنيفها يف مكان آخر .
السنة المالية

اينات
215 030 070

تقديرات السنة املالية 2017/2016

167 238 600

تقديرات السنة املالية 2016/2015

47 791 470

زيادة نسبة  % 28.58من تقديرات السنة املالية 2016/2015

الباب السادس  -إيرادات التخلص من أصول ،وايرادات غري تشغيلية أخرى
يشمل هذا الباب املبالغ احملصلة من مبيع األصول اململوكة من الدولة وإيرادات غري تشغيلية
أخرى مثل إيرادات فروق تغري أسعار العملة ،ويشمل التالي:
السنة املالية

دينار
40 625 101

تقديرات السنة املالية 2017/16

75 520 200

تقديرات السنة املالية 2016 / 15

()34 895 099

نقص بنسبة  %46.21من تقديرات السنة املالية .2016 / 15

ويتكون من اجملموعات التالية :
جمموعة  .162إيرادات التخلص من األصول غري املالية:
تشمل هذه اجملموعة املبالغ احملصلة من مبيع األصول غري املالية .
السنة المالية

اينات
36 000 000

تقديرات السنة املالية 2017/2016

71 100 000

تقديرات السنة املالية 2016/2015

) ( 35 100 000

نقص بنسبة  % 49.37من تقديرات السنة املالية 2016/2015
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جمموعة  .163إيرادات فروقات تغري أسعار العملة:
السنة المالية

اينات
4 625 101

تقديرات السنة املالية 2017/2016

4 420 200

تقديرات السنة املالية 2016/2015

204 901

زيادة بنسبة  % 4.64من تقديرات السنة املالية 2016/2015

ثالثا :اعتمادات املصروفات والنفقات مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية
2017/2016
 توجيه ( )2املصروفات اجلارية :
 اعتمادات الباب األول – تعويضات العاملني مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية
للسنة املالية 2017/2016
متثل تعويضــات العاملني عنصــرا رئيســيا يف ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية  ،وقد قامت
وزارة املالية بإعداد ومراجعة االعتمادات التقديرية للباب األول تعوي ضات العاملني لل سنة املالية
 ، 2017/2016مع مراعاة التنســيق والتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية اســتنادا إىل قرار جملس
الوزراء رقم  695جبلسته رقم  2008/2-33بتاريخ  2008/6/30بشأن املوافقة على نقل تبعية
دراسة وإعداد تقديرات الباب األول – تعويضات العاملني مبيزانيات اجلهات احلكومية من ديوان
اخلدمة املدنية إىل وزارة املالية .
وبالرغم من اجتاه أسعار النفط العاملية إىل االخنفاض على حنو كبري ،وانعكاس ذلك على
تقديرات امليزانية للسنة املالية  ، 2017/2016إال أن وزارة املالية حرصت على توفري االعتمادات
املالية الالزمة الستيعاب عناصر العمل الكويتية من خرجيي اجلامعات واملــراحل التعليميــة
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املختل فة وف قا الحت يا جات ومتطل بات أجهزة ا خلد مات احلكوم ية من و ظائف وأع مال الز مة
للتنمية اإلدارية يف كافة اجملاالت بالوزارات واإلدارات احلكومية واســـتمرار تغطية احتياجات
هذه اجلهات وفقا ملركزية التعيني تنفيذا خلطة توظيف الكويتيني املعتمدة من جملس الوزراء
بالقرار رقم  551الصادر بتاريخ . 1999/8/8
وقد روعي يف إعداد ومراجعة اعتمادات الوزارات واإلدارات احلكومية للباب األول –تعوي ضات
العاملني االلتزام باألســس والقواعد املتبعة يف إعداد هذا الباب فيما خيتص باملكافآت والرتقيات
باألقدمية وا لرتقيات باالختيار وقواعد تنفيذ ســـياســـة اإلحالل وما ســـبق إقراره من بدالت
ومكافآت  ،وتوفري االعتمادات الالزمة للتعيينات اجلديدة.
وقد بلغت مجلة اعتمادات الباب األول –تعويضـــات العاملني للســـنة املالية 2017/2016
للوزارات واإلدارات احلكوم ية حنو  6401.1مليون دي نار مب عدل ز يادة  %18.78عن املعت مد
للسنة املالية السابقة  2016/2015وهو  5388.9مليون دينار كما هو موضح باجلدول التالي.

( ألقرب مليون دينار )
بيان

املعتمد

املعتمد

الفرق

نسبة الزيادة
%

1012.2

% 18.78

2016/2015 2017/2016
مجلة الباب األول –
املرتبات

6401.1

5388.9

وترجع هذه الزيادة بصفة رئيسية إىل إعادة تصنيف أبواب وبنود امليزانية الذي ترتب عليه إضافة
مرتبات وزارة الدفاع ضمن الباب األول واليت كانت تدرج سابقا ضمن الباب اخلامس.
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 اعتمادات الباب الثاني السلع واخلدمات مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة
املالية 2017/2016
يشــمل هذا الباب املصــروفات اليت تنفقها اجلهات احلكومية يف ســبيل تســيري أعماهلا اجلارية
للحصول على املستلزمات السلعية و اخلدمات .
بلغت اعتمادات الباب الثاني – السلع و اخلدمات للسن ـ ـة املالي ـ ـ ـة  2017/2016مبلغ
 2,519,616,000دي نار ،بنقص م قداره (  )150,159,980دي نار عن اعت مادات الســ نة
املاليـــــــة  2016/2015و البالغة  2,669,775,980دينار أي بنســــــــــــبة .%5.62

السنة املالية

دينار

 2 519 616 000مجلة اعتمادات الباب الثاني – السلع و اخلدمات للسنة املالية 2017/2016
2 669 775 980

مجلة اعتمادات الباب الثاني – السلع و اخلدمات للسنة املالية 2016/2015

( ) 150 159 980

نقص بنسبة  % 5.62عن اعتمـادات السنة املالــــــية 2016/2015

 اعتمادات الباب اخلامس – اإلعانات مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة
املالية 2017/2016
يشمل هذا الباب اإلعانات وهي مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الوحدات احلكومية إىل
املشروعات على أساس مستويات أنشطتها اإلنتاجية أو أساس كميات أو قيم السلع أو اخلدمات
اليت تنتجها أو تبيعها أو تصدرها أو تستوردها .وقد تصمم اإلعانات للتأثري على مستويات اإلنتاج
أو األسعار اليت تباع بها املخرجات .تدفع اإلعانات إىل املنتجني وليس إىل املستهلك النهائي ،وهي
مبثابة حتويالت جارية فقط وليست حتويالت رأمسالية .تتكون إعانات اإلنتاج من إعانات
حتصل عليها املشروعات نتيجة قيامها باإلنتاج ولكنها ليست مرتبطة مبنتجات معينة .تشمل
اإلعانات أيضا على التحويالت إىل الشركات العامة وأشباه الشركات العامة لتعويضها عن

130

خسائر تتحملها يف أنشطتها اإلنتاجية نتيجة لتقاضي أسعار تقل عن متوسط تكلفة اإلنتاج
لديها كمسألة من مسائل السياسة االقتصادية واالجتماعية املقصودة من جانب احلكومة.
تصنف اإلعانات أوال حسب إذا كانت اجلهة املتلقية منتجا عاما أو خاصا ،ثم حسب ما إذا كانت
املنتج مشروعا غري مالي أو مشروعا ماليا .
بلغت اعتمادات الباب اخلامس  -اإلعانات للسنــة املاليـــة  2017/2016مبلغ
 526,709,000دينار ،بنقص مقداره ( )209,038,000دينار عن اعتمادات السنة املاليـــــــة
 2016/2015والبالغة  735,747,000دينار أي بنسبة .%28.41
دينار

السنة املالية

526 709 000

مجلة اعتمادات (الباب اخلامس -اإلعانات) للسنة املالية 2017/2016

735 747 000

مجلة اعتمادات ( الباب اخلامس -اإلعانات ) للسنة املالية 2016/2015

)(209 038 000

نقص بنسبة % 28.41عن اعتمـادات السنة املالــــــية 2016/2015

 اعتمادات الباب السادس  -املنح (مصروفات) مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية
للسنة املالية 2017/2016
يشمل هذا الباب املنح (مصروفات) وهي حتويالت جارية أو رأمسالية غري إجبارية من وحدة
حكومية إىل أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى ،وتصنف املنح أوال حسب نوع
الوحدة املتلقية للمنحة ثم حسب ما إذا كانت املنحة جارية أو رأمسالية.
بلغت اعتمادات الباب السادس -املنح (مصروفات) للسنــــــــة املاليــــــــــــة  2017/2016مبلغ
 4,641,817,000دينــار ،بنقص مقــداره ( )95,721,000دينــار عن اعتمــادات الســـنــة
املاليـــــــة  2016/2015و البالغة  4,737,538,000دينار أي بنسبة .%2.02
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دينار

السنة املالية

4 641 817 000

مجلة اعتمادات الباب السادس  -املنح (مصروفات) للسنة املالية 2017/2016

4 737 538 000

مجلة اعتمادات الباب السادس  -املنح (مصروفات) للسنة املالية 2016/2015

()95 721 000

نقص بنسبة  % 2.02عن اعتمـادات السنة املالــــــية 2016/2015

 اعتمادات الباب السابع -املنافع االجتماعية مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة
املالية 2017/2016
يشمل هذا الباب املنافع االجتماعية وهي حتويالت نقدية أو عينية حلماية اجملتمع بأسره
أو فئات معينة منه من خماطر اجتماعية معينة ،واخلطر االجتماعي هو حدث أو ظرف ميكن أن
يؤثر تأثريا معاكسا على رفاهية األ سر املعنية إما بأن يفرض أعياء إضافية على مواردها أو بأن
يؤدي إىل اخنفاض دخلها.
بلغت اعتمادات الباب السابع  -املنافع االجتماعية للسنــــــة املاليـــــــــة  2017/2016مبلغ
 1,061,740,000دينار ،بنقص مقداره )(3,776,000دينار عن اعتمادات السنة املاليـــــــة
 2016/2015و البالغة  1,065,516,000دينار أي بنسبة .%0.35
دينار

السنة املالية

1 061 740 000

مجلة اعتمادات الباب السابع  -املنافع االجتماعية للسنة املالية 2017/2016

1 065 516 000

مجلة اعتمادات الباب السابع  -املنافع االجتماعية للسنة املالية 2016/2015

)(3 776 000

نقص بنسبة  % 0.35عن اعتمـادات السنة املالــــــية 2016/2015
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 اعتمادات الباب الثامن  -مصروفات وحتويالت أخرى مبيزانية الوزارات واإلدارات
احلكومية للسنة املالية 2017/2016
يشمل هذا الباب املصروفات األخرى وهي أنواع أخرى من املصروفات مل يرد ذكرها يف األبواب
السابقة ،كإجيار أصول طبيعية ومصروفات أخرى متنوعة وخسائر فروفات تغري عملة.
بلغت اعتمادات الباب الثامن – مصروفات وحتويالت أخرى للسنــة املاليـــة 2017/2016
مبلغ  984,327,000دينار ،بنقص مقداره ) (1,376,849,900دينار عن اعتمادات الســـنة
املاليـــــــة  2016/2015و البالغة  2,361,176,900دينار أي بنسبة .%58.31
دينار

السنة املالية

984 327 000

مج لة اعت مادات ال باب ال ثامن – مصـــروفات وحتويالت أخرى للســ نة املالية

2 361 176 900

مج لة اعت مادات ال باب ال ثامن – مصـــروفات وحتويالت أخرى للســ نة املالية

)(1 376 849 900

نقص بنسبة  % 58.31عن اعتمـادات السنة املالــــــية 2016/2015

2017/2016
2016/2015

 توجيه ( )3النفقات الرأمسالية:
هي النفقات واملبالغ اليت تدفع على شراء األصول غري املتداولة أو اإلضافات عليها أو إجراء
صيانة جذرية هلا .وتعترب الصيانة جذرية عندما تؤدي إىل إطالة العمر اإلنتاجي لألصل أو حتسني
كفاءته وأداؤه .تستخدم الوحدات احلكومية األصول إلنتاج سلع وخدمات شأنها يف ذلك شأن
الشركات .فعلى سبيل املثال ،تستخدم املباني اإلدارية إىل جانب خدمات موظفي احلكومة،
املعدات املكتبية ،وسلع وخدمات أخرى يف انتاج خدمات اجتماعية أو فردية مثل اخلدمات
اإلدارية العامة .غري انه إضافة إىل ذلك ،غالبا ما متتلك احلكومات أصوال تستهلك اجلمهور العام
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خدم اتها بصورة مباشرة وأصوال يتعني احملافظة عليها بسبب أهميتها التارخيية أو الثقافية.
وبذلك ،عند تطبيق مفهوم األصول على قطاع احلكومة العامة ،فإنه يتضمن عادة جمموعة
أصول أوسع نطاقا بكثري من األصول اليت متلكها مؤسسة من مؤسسات القطاع اخلاص.
بلغت اعتمادات الباب الثاني شراء األصول غري املتداولة للسنــة املاليـــة 2017/2016
مبلغ  2,756,673,000دينار ،بزيادة مقدارها  394,339,000دينار عن اعتمادات السنة
املاليـــــــة  2016/2015والبالغة  2,362,334,000دينار أي بنسبة .%16.69
دينار

السنة املالية

2 756 673 000

مجلة اعتمادات الباب الثاني شـــراء األصـــول غري املتداولة للســـنة املالية

2 362 334 000

مجلة اعتمادات الباب الثاني شـــراء األصـــول غري املتداولة للســـنة املالية

394 339 000

زيادة بنسبه  % 16.69عن اعتمـادات السنة املالــــــية2016/2015

2017/2016
2016/2015
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اخلامتة
ويف اخلتام فإنه مما ال شك فيه أن األوضاع املالية واالقتصادية اليت منر بها حاليا تفرض عدة
حتديات تواجهها عملية صناعة السياسات االقتصادية للبالد بوجه عام والسياسة املالية بوجه
خاص ،وتتمثل تلك التحديات يف اآلتي:
 .1تفعيل رؤية الدولة يف التحول اىل مركز مالي وجتاري من خالل استمرار العمل على
توفري االعتمادات الالزمة ملشروعات البنية التحتية الالزمة ،واالستمرار يف حتسني بيئة
األعمال ،وذلك من أجل تعزيز جهود التنويع االقتصادي ورفع مستويات تنافسية
االقتصاد الكوييت.
 .2تنفيذ برامج اإلصالح املختلفة يف وثيقة اإلصالح املالي واالقتصادي على املدى املتوسط.
 .3مواجهة اآلثار املالية املرتتبة على الرتاجع املستمر يف أسعار النفط ،بصفة خاصة من خالل:
 وضع سقف أعلى ملستويات االنفاق العام للسيطرة على منو االنفاق العام للدولة
وتعزيز مصادر اإليرادات غري النفطية لضمان استقرار أكرب يف املالية العامة
بتخفيف اعتمادها على اإليرادات النفطية.
 تنفيذ برنامج اإلصالح املالي لتنويع مصادر اإليرادات وختفيض بنود اإلنفاق العام.
 متويل العجز املتفاقم يف امليزانية باستخدام املصادر املختلفة للتمويل مبا فيها
االقرتاض احمللي واخلارجي وضمان التوازن بني مصادر التمويل على النحو الذي
يساعد على تدبري التمويل الالزم بأقل التكاليف على املال العام.
 .4العمل على تنويع مصادر توليد الناتج احمللي االمجالي بتعزيز مساهمة القطاعات غري
النفطية ورفع نصيبها يف الناتج.
 .5استمرار العمل على تفعيل دول القطاع اخلاص ليعمل مبثابة قاطرة النمو يف االقتصاد
احمللي ،وتوفري كافة أشكال احلوافز الالزمة له ليضطلع بدور املنتج الرئيس يف الدولة
واملوظف األساسي لقوة العمل الوطنية.
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 .6تهيئة املناخ بصورة أفضل جلذب االستثمارات األجنبية املباشرة ودعم تعاونها مع القطاع
اخلاص الوطين لرفع معدالت النمو وخلق املزيد من فرص العمل املنتج للداخلني اجلدد من
املواطنني إىل سوق العمل ،وزيادة تنافسية االقتصاد الوطين.
 .7مواجهة التفاوت الواضح بني التعويضات اليت حيصل عليها خمتلف العاملني يف الدولة ذوي
األعباء املتشابهة من خالل البديل االسرتاتيجي إلصالح نظام اخلدمة ا املدنية.
 .8التعامل مع القضايا األساسية اليت تهم املواطن وعلى رأسها مشكلة اإلسكان بالعمل
على إجياد احللول املناسبة هلذه املشكلة على املدى الطويل مبا يضمن تدبري خدمة
الرعاية السكنية للمواطن يف التوقيت املناسبة وباجلودة املناسبة.
 .9العمل على تهيئة مناخ يضمن استقرار االسعار وكبح الضغوط التضخمية للحفاظ على
القوة الشرائية لدخول املواطنني وضمان عدم تدهور مستوياتهم املعيشية.
ويف السنة املالية " 2017/2016إن شاء اهلل" سوف تستمر وزارة املالية يف العمل على حتقيق
رسالتها "حنو استقرار مالي واقتصادي لتحقيق األهداف التنموية واالسرتاتيجية للدولة" ،من خالل
دورها يف وضع السياسات املالية وتوفري االنفاق االستثماري التنموي ،وإعادة هيكلة النظام املالي
بالدولة ،ودعم الشفافية وتنمية التعاون على املستويني االقليمي والدولي ،والعمل على التطوير
املؤسسي والتنظيمي واملعلوماتي من خالل تطبيق نظم االدارة احلديثة ،كذلك سوف تعمل على
االستمرار يف جهودها يف:
 .1متابعة تنفيذ وثيقة اإلصالح املالي واالقتصادي يف األجل املتوسط.
 .2توفري التمويل الالزم لتوظيف الداخلني اجلدد من العمالة الوطنية اىل سوق العمل
ومواجهة الزيادات يف اعتمادات الباب األول.
 .3رصد األموال الالزمة لتوفري االعتمادات الالزمة لدعم السلع واخلدمات العامة.
 .4تأمني االعتمادات الالزمة لتنفيذ املشروعات العامة للدولة واليت يتم ادراجها سنويا ضمن
اخلطط السنوية خلطة للتنمية ،لضمان حتقيق معدالت النمو املتوقعة يف اخلطة.
 .5دعم جهود االصالح اهليكلي يف االقتصاد الكوييت وتنويع مصادر الناتج والدخل فيه.

138

 .6االستمرار يف جهود ترشيد االنفاق العام والسيطرة على الدعم من خالل توجيهه ملصلحة
املستحقني احلقيقيني له.
 .7االستمرار يف دعم الشباب حنو حتقيق آماله من خالل تشجيع املبادرات اخلاصة ومتويل
املشروعات الصغرية واملتوسطة وتوسيع نطاقها ،خللق فرص أفضل للعمل املنتج للشباب
بعيدا عن الدواوين احلكومية ،ومبا يعمل على زيادة مستويات االنتاج احمللي ورفع
معدالت النمو.
 .8االستمرار يف الرقابة الفعالة والدائمة على املال العام.
 .9تسريع اجلهود حنو اصالح اإلدارة املالية للدولة لضمان السيطرة بشكل أكرب على أوجه
االنفاق ورفع كفاءة االنفاق العام للدولة.
 . 10االستمرار يف مراجعة النظام الضرييب للدولة وتهيئة السبل حنو تنويع مصادر اإليرادات
غري النفطية يف امليزانية العامة للدولة.
ويف ظل قي ادة حضرة صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح حفظه اهلل
ورعاه ،نأمل أن تتغلب الكويت على حتدياتها لضمان استدامة خري ورفعة ورفاه شعبها يف احلاضر
واملستقبل.
واهلل ولي التوفيق ،،،

أنس خالد الصاحل
نائب رئيس جملس الوزراء
وزير املالية ووزير النفط بالوكالة
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