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بيان وزير املالية
عن األوضاع االقتصادية واملالية والنقدية
ومشروع امليزانية العامة للسنة املالية 2018/2017
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 يسعدني أن أعرض عليكم بيانا يتناول عرضا مفصال لتطورات األوضاع
االقتصادية احمللية واإلقليمية والعاملية ،مع الرتكيز على األوضاع املالية والنقدية للدولة،
وحتليال ملا يهدف إليه مشروع ميزانية السنة املالية  ،2018/2017مع ما يتضمنه من
توضيـح لألسس واملرتكزات اليت مت أخـذها يف االعتبار عند إعداد تقديرات مشروع
امليزانية العامة.
ان البيان السنوي لوزير املالية هو وثيقة اقتصادية على درجة كبرية من األهمية نظرا ملا
حيتويه من توجهات وسياسات وبيانات ومعلومات ،وقراءة شاملة لتطورات األوضاع
االقتصادية لدولة الكويت .وتكمن أهميته يف عرضه للرؤى واملسارات والتطورات اليت
حكمت قواعد اعداد امليزانية اجلديدة.
واذ أقدم هذا البيان ،أتطلع اىل جهودكم املخلصة وتعاونكم املثمر من أجل تعزيز مسرية
البالد باجتاه حتقيق األهداف التنموية واالقتصادية واالجتماعية اليت أعد مشروع امليزانية
العامة للدولة للسنة املالية  2018/2017على ضوئها ،ومن ثم حتقيق املقاصد السامية
حلضرة صاحب السمو الشيخ /صباح األمحد اجلابر الصباح أمري البالد حفظه اهلل ورعاه،
ببناء اقتصاد متنوع ومستدام يضمن احملافظة على الرفاه االجتماعي وحتسني املستوى
املعيشي للجيل احلاضر واألجيال القادمة ،اقتصاد يقود قاطرته القطاع اخلاص القوي
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والقادر على املشاركة الفاعلة يف بناء " كويت جديدة " وتعزيز مكانة دولة الكويت
ومركزها الريادي بني دول املنطقة والعامل .ان حتقيق ذلك يستدعي تضافر جهودنا مجيعا
يف السلطتني التشريعية والتنفيذية ويف مؤسسات اجملتمع املدني باجتاه هذا اهلدف.
واهلل نسأل أن نكون قد وفقنا يف عرض تطورات األوضاع االقتصادية للدولة واألسس
واملنطلقات اليت بين عليها مشروع امليزانية العامة للسنة املالية .2018/2017

واهلل ولي التوفيق ،،،

أنس خالد ناصر الصاحل
نائب رئيس جملس الوزراء ،وزير املالية
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امللخص التنفيذي لبيان وزير املالية
عن األوضاع االقتصادية واملالية والنقدية
ومشروع امليزانية العامة للسنة املالية 2018/2017

 تلتزم االدارة االقتصادية لدولة الكويت حبزمة من املبادئ األساسية اليت حتكم عملية صنعالسياسات االقتصادية يف مقدمتها احملافظة 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 درجة عالية
من الثبات للقوة الشرائية للدخل ،كما يضمن استمرار التوسع يف النشاط االقتصادي ،وتعظيم القدرة
التنافسية لالقتصاد الوطين ،والتصدي للصدمات املالية والنقدية.
 كما تلنزم الدولة باحملافظة على درجة عالية من االنفتاح املالي والتجاري جتاه خمتلف بلدان العامل،وعلى عالقات صداقة وثيقة وتعاون بناء مع خمتلف التجمعات االقتصادية والدول ،وتولي أهمية
كربى لعقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع البلدان املتقدمة والنامية ،كما تلتزم مبسئولياتها
االنسانية واحلضارية يف مساعدة البلدان منخفضة الدخل ومد يد العون اىل خمتلف الدول واملناطق
عندما تتعرض اىل جماعات أو حروب أو كوارث طبيعية.
-

يف ظل اخنفاض أسعار النفط  ،والتوجه حنو ترشيد االنفاق اجلاري ،حرصت االدارة املالية على زخم
اإلنفاق االستثماري باعتباره أهم مصادر دعم حركة النشاط االقتصادي احمللي الكوييت .وال شك يف
أن اإلنفاق االستثماري يؤثر تأثريا اجيابيا ومباشرا على معدل النمو االقتصادي يف الكويت بدرجة
تفوق أثر اإلنفاق اجلاري ،رغم أهمية العديد من بنود هذا اإلنفاق يف إنعاش الطلب احمللي.

-

يف جمال سعي الدولة لتطوير بيئة األعمال حرصت اجلهات املعنية على تبين العديد من السياسات اليت
تعزز من جذب واستقطاب املستثمرين .ويتم بذل جهود حثيثة يف سبيل تبسيط آلية تسجيل
الشركات وختفيض الوقت املستغرق النجاز ذلك ،وتبسيط إجراءات مرور وانسياب البضائع عرب
احلدود ،وزيادة أمتتة اخلدمات احلكومية املرتبطة بالتجارة .وقد جاء إنشاء "مركز الكويت
لألعمال" ،حتت مظلة وزارة التجارة والصناعة نتاج جهود جادة وعمل دؤوب نجح يف خفض الفرتة
الالزمة لتأسيس الشركات واحلصول على الرتاخيص التجارية من  60يوماً اىل بضعة أيام.
7

-

واصلت جلنة الشؤون االقتصادية مبجلس الوزراء مشاوراتها بشأن برامج وثيقة االصالح املالي
واالقتصادي مع كافة اجلهات املعنية ،أعضاء السلطة التشريعية ،شركاء احلكومة يف مسرية
االصالح  ،ومؤسسات اجملتمع املدني ،وخرباء االقتصاد والقانون ،وأطلعت على آراء كتاب الرأي يف
االعالم احمللي ،ويف ضوء نتائج احلوار واملشاورات ،قررت تطوير أولويات املبادرات الواردة يف الوثيقة
واعادة تنظيم حماورها واضافة مبادرات واجراءات اصالحية جديدة اىل ما كانت قد تضمنته نسختها
األوىل فضال عن اضافة مؤشرات لقياس األداء وتقدم برامج واجراءات االصالح ،وسوف يتم عرض
النسخة الثانية املطورة من الوثيقة يف القريب العاجل باذن اهلل.

-

انطالقا من رؤية الكويت  2035مت حتديد األولويات التنموية طويلة املدى .وبناء على هذه الرؤية مت
استنباط األهداف االسرتاتيجية املتمثلة يف زيادة الناتج احمللي اإلمجالي ورفع مستوى معيشة املواطن
وريادة القطاع اخلاص وفق آليات حمفزة ودعم التنمية البشرية واجملتمعية وتطوير السياسات
السكانية لدعم التنمية واإلدارة احلكومية الفاعلة .ويف ضوء ذلك ،تبنت اخلطة اإلمنائية مسارين
لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة ،املسار األول التنمية املوازية املعنية يف مواجهة التحديات
واالختالالت الراهنة ،واملسار الثاني تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية.

-

على صعيد االقتصاد الدولي ،ظهرت منذ منتصف العام  2016مؤشرات اجيابية حنو وضع أكثر تفاؤالً
يف جمال النمو االقتصادي .فقد رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو املتوقع خالل عام  2017إىل
( ،)%3.5بعد أن كان ( ،)3.4%مع تثبيت التنبؤات اخلاصة بعام  2018عند معدل ( .)3.6%ويتوقع
الصندوق أن يشهد النشاط االقتصادي حتسنا كبرياً يف األسواق الناشئة واالقتصادات النامية ،نظراً
ملا تشري إليه التوقعات من حتسن األوضاع تدرجيياً يف البلدان املصدرة للسلع األولية اليت تشهد توترات
اقتصادية يف الوقت الراهن .أما يف االقتصادات املتقدمة ،فان التجسن يف النمو مدفوع يف األساس
باالرتفاع املنتظر يف معدل منو اقتصاد الواليات املتحدة.

-

رغم التحسن االجيابي يف النظرة اىل مستقبل االقتصاد العاملي ،إالّ أن هناك بوادر توجهات محائية
تقودها الواليات املتحدة ،بوصفها أكرب اقتصاد يف العامل يقابلها توجه مضاد تتبناه الصني ،كثالث
أكرب اقتصاد عاملي ،وذلك استجابة لعجز احلساب التجاري يف حالة الواليات املتحدة ،وفائض هذا
احلساب يف حالة الصني .وهو األمر الذي،ان حتقق فقد يؤدي اىل إضعاف العالقات التجارية الدولية،
والسيما االتفاقيات متعددة األطراف اليت تهدف إىل حترير التجارة مستقبالً.
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-

بلغ متوسط معدل التضخم العاملي عام  2016حنو ( ،)2.1%وهو من أدنى معدالت التضخم منذ األزمة
املالية العاملية عام  .2008أما على مستوى األقاليم االقتصادية فقد كان معدل التضخم األقل يف
البلدان املتقدمة ( ،)0.7%يف حني وصل هذا املعدل اىل أعلى مستوياته ( )%10.0يف أفريقيا .ويتوقع
أن يسجل أقل معدل تضخم متنبأ به لعام  2017يف البلدان املتقدمة أيضاً ( ،)1.6%وأعلى معدل يف
أفريقيا أيضاً (.)10.1%

-

هناك اليوم حنو ( )27مليون عاطل عن العمل ،وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية ،أي أكثر مما
كان عليه عددهم قبل األزمة املالية يف عام  .2008ويف الوقت الذي شهدت به معدالت البطالة
حتسناً يف الكثري من البلدان املتقدمة مبا فيها أملانيا ،واليابان ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة،
الزالت بلدان أخرى يف االحتاد األوروبي تتعايش مع معدالت بطالة مرتفعة .أما على مستوى بطالة
الشباب فإن األمر أكثر خطورة ،اذ وصل متوسط معدل البطالة هلذه الفئة يف عام  2016إىل حنو
(.)%35

-

تغريت تطلعات األسواق العاملية للنفط بعدما توصلت منظمة أوبك يف  30نوفمرب  2016اىل اتفاق مع
دول منتجة للنفط من خارج املنظمة على خفض إنتاجها من النفط اخلام اعتبارا من األول من يناير
 ،2017مما أدى اىل متاسك األسعار والتأثري إجيابياً على توقعات أسعار النفط ومستقبل السوق
النفطي .ومن املتوقع أن يستمر حتسن أسعار النفط اخلام يف األسواق العاملية يف  2017مع االقرتاب
التدرجيي من توازن العرض والطلب يف السوق.

-

من شأن هذا التحسن يف األسعار أن يقود اىل زيادة اإلنتاج النفطي من دول خارج منظمة أوبك ،واىل
عودة انتعاش صناعة النفط الصخري يف الواليات املتحدة اليت كانت قد تضررت من اخنفاض أسعار
النفط .ومن املتوقع أن يعيد ضخ كميات أكرب من النفط يف السوق عدم التوازن بني العرض والطلب،
وهو ما سيدفع األسعار جمددا اىل الرتاجع يف عام  .2018إضافة إىل األثر السليب على الطلب الناتج عن
استمرار التوترات والصراعات اجليوسياسية والذي يغذي التوقعات املتشائمة باخنفاض معدالت منو
االقتصاد العاملي.

-

تشري التوقعات الراهنة إىل زيادة متوقعة يف إنتاج الواليات املتحدة من النفط اخلام ،مع استمرار الزيادة
يف عدد منصات احلفر العاملة منذ شهر يونيو  ،2016ومن املتوقع أن يصل عدد احلفارات العاملة إىل
 810حفارات مع نهاية العام اجلاري  .2017ومن املتوقع أن يرتفع مستوى إنتاج النفط من الدول غري
األعضاء يف منظمة أوبك سنوياً مبا يعادل  240ألف برميل يومياً خالل  2017و 1.14مليون برميل
يومياً خالل  ،2018ليصل اإلنتاج إىل مستوى  54.50مليون برميل يومياً خالل  .2018وتشكل
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مشاريع إنتاج النفط غري التقليدي (الصخري ،الرملي) جزءاً مهما من اإلنتاج ،حيث أنه من املتوقع أن
يصل هذا االنتاج إىل  8.15مليون برميل يومياً يف عام  2018مقارنة مع  6.64مليون برميل يومياً
يف عام .2016
-

تتوقع أحدث البيانات املتعلقة بالطلب العاملي على النفط أن يزيد الطلب يف العام اجلاري  2017بنحو
 1.26مليون برميل يومياً مقارنة مع عام  2016بدعم من ارتفاع مستوى الطلب يف الصني واهلند ،
باإلضافة إىل الطلب يف أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الالتينية وروسيا والتحسن يف معدالت
منو االقتصاد العاملي بشكل عام.

-

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل أسعار النفط على املدى املتوسطمنخفضة وحماطة بدرجة عالية
من عدم اليقني ،وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع املالية العامة للدول النفطية يف اقليم الشرق
األوسط ومشال افريقيا ستظل مطلبا حيويا .كذلك ينبغي أن تواصل هذه الدول الرتكيز على تنفيذ
خططها للتنويع االقتصادي  ،واالصالحات اهليكلية الداعمة بغية تعزيز قدرة اقتصاداتها على
مواجهة التحديات.

-

أدى تداعي أسعار النفط إىل حدوث قفزة يف مستويات عجز املالية العامة ملختلف دول املنطقة وبلغ
متوسط عجز املالية العامة حنو  %10من الناتج احمللي اإلمجالي يف عامي  2015و . 2016بيد أن
موقف املالية العامة مقاسا بالرصيد غري النفطي واملستبعد منه أثر حتركات أسعار النفط ،قد شهد
حتسنا كبريا يف عام  ، 2016حيث اخنفضت مستويات العجز غري النفطي مبقدار  %25.5من الناتج
احمللي اإلمجالي غري النفطي يف جملس التعاون اخلليجي بقيادة عمان وقطر .وحتقق هذا التحسن
نتيجة إصالحات أسعار الطاقة وختفيضات االنفاق احلكومي يف كل من السعودية وعمان وقطر
واجلزائر .فضال عن الزيادة يف إاليرادات غري النفطية يف السعودية وعمان واجلزائر.

-

ان تراجع مستويات عجز املالية العامة يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط ومشال
إفريقيا مشروط باستمرار تنفيذ االصالحات املالية الطموحة .كما يسهم تعزيز مؤسسات املالية
العامة يف نجاح تطبيق خطط التصحيح املالي .ووفق آخر تقرير اقليمي لصندوق النقد الدولي ،مت
إحراز تقدم ملحوظ يف جهود وضع أطر املالية العامة متوسطة األجل يف كل من الكويت وقطر
والسعودية واجلزائر ،وانشاء مكاتب إلدارة الدين العام يف الكويت والسعودية.

-

أكد التقرير االقليمي لصندوق النقد الدولي ان االخنفاض املستمر يف إيرادات النفط والغاز يعين أن
منوذج التنمية احلالي القائم على إعادة توزيع الثروة النفطية من خالل الدعومات السخية أو خلق
الوظائف احلكومية غري املنتجة مل يعد قابال لالستمرار .ولذا يتمثل التحدي يف وضع منوذج جديد
10

للنمو االقتصادي .وعلى وجه اخلصوص ،هناك حاجة إىل تقليل االعتماد على النفط وتوليد فرص
عمل يف القطاع اخلاص للقوة العاملة سريعة النمو.
-

ومبا أن منو التوظيف يف القطاع العام سيكون حمدودا أكثر يف املستقبل ،فسوف يتطلب األمر إجياد
فرص عمل جديدة يف القطاع اخلاص الستيعاب حنو  7ماليني شخص يتوقع دخوهلم اىل سوق العمل
حبلول عام  2022يف دول جملس التعاون اخلليجي واجلزائر وايران .وسيكون اصالح سوق العمل ،يف
إطار حتسني بيئة األعمال األوسع نطاقا ،مطلبا أساسيا يف هذه العملية.

-

على مستوى دول جملس التعاون دخلت االتفاقية املوحدة للضريبة االنتقائية واالتفاقية املوحدة
لضريبة القيمة املضافة حيز التنفيذ ،بعد أن أودعت دولة اإلمارات يف مايو  2017وثيقيت تصديق
االتفاقيتني لدى األمانة العامة لدول جملس التعاون ،وهي الدولة الثانية اليت تصادق على االتفاقيتني،
وكانت كلتا االتفاقيتني قد نصتا على اعتبار االتفاقية نافذة عند إيداع وثيقة تصديق الدولة
الثانية عليها .وكان اجمللس األعلى لقادة جملس التعاون قد أعتمد االتفاقيتني يف العام املاضي.
وتتضمن ضريبة القيمة املضافة فرض ضرائب بواقع ( )5%على السلع واخلدمات  ،أما الضريبة
االنتقائية فتفرض على التبغ ومشتقاته ،واملشروبات الغازية ،ومشروبات الطاقة ،والسلع ذات الطبيعة
اخلاصة ،ويرتاوح معدل الضريبة بني ( )50%و(. )100%

-

يف االقتصاد الكوييت استمرت هيمنة قطاع استخراج وتصدير النفط على مصادر النمو احمللي ،ولكن
نصيب النفط يف الناتج احمللي االمجالي باألسعار اجلارية قد تراجع من ( )55.9%عام  2010إىل
( )%43.3عام  ،2015ويعزى هذا الرتاجع اىل اخنفاض سعر النفط وليس اىل زيادة أهمية قطاعات
النشاط احمللي األخرى ،وبني نفس العامني تراوحت مساهمة الصناعات التحويلية يف الناتج بني ()6.0%
و( )6.7%على التوالي .بينما زادت حصة اخلدمات االجتماعية (اليت تتضمن خدمات الصحة والتعليم
واألمن والدفاع) من ( )17.2%إىل ( )24.8%بني العامني املذكورين على التوالي .أما حصة اخلدمات
املالية فرتاوحت بني ( )9.3%و( )10.1%على التوالي .وظلت حصة أنشطة النقل والتخزين واالتصاالت،
مستقرة عند حنو (.)7%

-

أما على مستوى األهمية النسبية لفئات اإلنفاق ،فنجد أن االنفاق االستهالكي اخلاص قد قفز من
( )%17.1من قيمة الناتج احمللي يف عام  2010إىل ( )41.3%عام  . 2015وكذلك ارتفع االستثمار
اإلمجالي من ( )17.6%إىل ( .)25%وتراجعت الصادرات من ( )66.6%إىل ( ،)54.3%يف مقابل ارتفاع
الواردات من ( )30%إىل ( )45%مما يشري اىل زيادة معدالت التسرب من دورة الدخل احمللي لصاحل
االقتصاد العاملي.
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-

شهد عرض النقود باملفهوم الواسع ( ،)M2والذي يشمل اضافة اىل النقد املتداول والودائع حتت الطلب
لدى البنوك احمللية والودائع ألجل ووودائع االدخار والودائع بالعمالت األجنبية ،شهد ارتفاعاً من حنو
( )36.4مليار دينار عام  2016/2015إىل ( )36.7مليار دينار عام  .2017/2016أي مبعدل منو
( )%0.7تقريباً .وقد حتقق ذلك النمو حمصلة لالرتفاع يف الكتلة النقدية بنسبة ()6.7%
واالخنفاض يف شبه النقد بنسبة (.)1.4%-

-

واصل أداء سوق الكويت لألوراق املالية تراجعه منذ بداية العام املاضي ،وكان الستمرار اخنفاض
أسعار النفط انعكاس سليب واضح على مؤشرات السوق ،وترافق ذلك مع التداعيات السلبية لقرار
بريطانيا االنسحاب من االحتاد األوروبي على أداء أسواق املال العاملية واالقليمية ومعها سوق الكويت.
اال أن أداء البورصة أجته اىل التحسن يف النصف الثاني من عام  ،2016مع زخم حتسن ومتاسك أسعار
النفط وجتاوز سعر الربميل حلاجز الـ  50دوالراً ،بدعم من تراجع انتاج الواليات املتحدة ،ثم توصل
دول أوبك مع نهاية نوفمرب  2016اىل اتفاق مع منتجني خارجها يف مقدمتهم روسيا يقضي خبفض
اإلنتاج للمرة األوىل منذ عام  ،2008باإلضافة إىل إقرار هيئة أسواق املال آللية صانع السوق ،اليت من
شأنها أن حتقق التوازن بني العرض والطلب ،وتعزز من سيولة السوق.

-

ان التصريح لصانعي السوق يعد أداة مهمة لتعزيز سيولة األسهم ،من خالل حتسني فعالية التداول يف
السوق ،وحتويله اىل سوق اقليمي رائد ،مما يعود بالفائدة على البورصة خصوصا وعلى االقتصاد
الكوييت عامة .وكانت البورصة قد أعدت منوذج عمل صانع السوق من خالل دراسة مقارنة متأنية
لتجارب االسواق العاملية واالقليمية يف هذا اجملال ،وقامت هيئة أسواق املال مبراجعة النموذج وتعديل
الالئحة التنفيذية لقانون اهليئة لتتوافق مع هذا النموذج الذي حياكي أفضل املمارسات العاملية وحجم
وطبيعة السوق الكوييت.

-

وقد ارتفع املؤشر السعري للبورصة يف الربع األول من العام اجلاري  2017مبا يزيد على ( ،)22%أي
بارتفاع حنو  1281نقطة ،وسجل املؤشر الوزني منواً بلغ ( ، )8.7%كما ارتفع مؤشر كويت  15بنسبة
( .)%5.5وأدى ذلك اىل حتسن القيمة السوقية لألسهم املتداولة بنحو  2.1مليار دينار ,وساهم يف
حتسن األداء إعادة ضخ سيولة الصناديق الناجتة عن التخارج من شركة أمريكانا بعد امتام صفقة
استحواذ أدبيتو اإلماراتية عليها ،كما عزز انتعاش أسعار النفط من تفاؤل أوساط السوق ،فضال عن
األثر االجيابي لصفقات الدمج واالستحواذ اليت متت خالل عام  2016يف حتسني مراكز بعض
الشركات املدرجة.
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-

تراجع العجز املسجل يف ميزان املدفوعات الكلي لدولة الكويت يف إطاره األوسع ،الذي يشمل ك ً
ال
من التغري يف صايف قيمة املوجودات اخلارجية لبعض اهليئات واملؤسسات احلكومية ،وعلى وجه
التحديد اهليئة العامة لالستثمار ومؤسسة البرتول الكويتية ،واألصول االحتياطية لبنك الكويت
املركزي ،حيث بلغ العجز حنو  971مليون دينار يف الربع الرابع لعام  ،2016مقارنة مع حنو 361
مليون دينار يف الربع الثالث من ذات العام.

-

اعتماداً على آخر إصدار رمسي لبيانات األرقام القياسية ألسعار املستهلك لشهر مارس  ،2017أستقر
معدل التضخم يف الكويت خالل الربع األول من العام اجلاري .وشهد هذا املعدل ارتفاعا يف شهر
سبتمرب ،بعد بدء العمل بهيكل األسعر اجلديد للبنزين ،بنسبة ( ،)0.99%أي ميا يقل عن واحد يف
املئة ،مقارنة مع أغسطس  .2016وسجل املعدل تراجعا يف شهر أكتوبر ( ،)-0.07ونوفمرب
( ،)-0.14ثم ارتفع يف شهر ديسمرب ( ،)0.98وأعقب ذلك باخنفاضني متتاليني يف شهري يناير ،وفرباير
 2017بنحو ( ،)-0.07وارتفاع بنحو ( )0.14يف شهر مارس .2017

-

على صعيد التطورات الدميوغرافية ،بلغ عدد سكان الدولة ،وفقاً آلخر تقديرات متاحة يف 31
ديسمرب  ،2016من اهليئة العامة للمعلومات املدنية ،حنو  4.411مليون نسمة  ،وعدد الكويتيني
منهم  1.338مليون نسمة مقابل  3.073مليونا من غري الكويتيني .أي أن نسبة املواطنني إىل إمجالي
عدد السكان هي حنو( )%30.3مقابل ( )%69.7لغري الكويتيني.

-

بلغ إمجالي قوة العمل يف دولة الكويت ( 15سنة فأكثر) حنو  2.706مليون عامل موزعة بني 447
ألف كوييت أي نسبة ( )%16.4من قوة العمل ،و 2.259مليون غري كوييت أي ( )%83.6من قوة
العمل .وترتكز قوة العمل الكويتية يف وظائف اإلدارة واخلدمات العامة والدفاع ( ،)%76.7أما قوة
العمل غري الكويتية فترتكز أساساً يف جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املعدات ( ،)%16.8ثم
اإلنشاءات ( ،)%16.5ثم الصناعات التحويلية (.)%6.4

-

نجح تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية يف القطاع اخلاص يف رفع عدد أفراد العمالة الكويتية يف
القطاع اخلاص من  1662مواطن ومواطنة عام  2001إىل  66714يف عام  .2016أي بزيادة بلغت
( )%391.4بني العامني املذكورين .وأدت هذه الزيادة إىل احلد من معدل البطالة الذي وصل حالياً إىل
حنو ( )2.68%حسب بيانات اهليئة العامة للمعلومات املدنية .وحيرص برنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة على حماربة ظاهرة التعيني الوهمي من خالل عدة آليات منها الدورات التدريبية لذوي املؤهالت
الدُنيا ،مشروعات لتوظيف اإلناث ،حتديث بيانات العالوة االجتماعية ،وتفعيل تقدير احتياجات
العمالة يف القطاع اخلاص بالتنسيق مع هيئة القوى العاملة واجراءات أخرى.
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-

نفذ ديوان اخلدمة املدنية عددا من املبادرات ضمن مشاركته يف برنامج اإلصالح املالي واالقتصادي،
بهدف حتسني وتنظيم القوى العاملة .حيث مت حتسني ميكنة نظام التوظيف ،ووضع خطة للقوى
العاملة حسب احتياجات سوق العمل ،وحتسني التطابق بني قدرات املرشح والوظيفة ،ومراجعة خطط
التقاعد لغري الكويتيني وإحالل العمالة الكويتية ،ومنح خيارات مرنة وتبسيط اإلجراءات ملوظفي
احلكومة للعمل بالقطاع اخلاص من خالل إجازة الشركات الصغرية واملتوسطة ،ومن خالل اإلجازة
الوظيفية إلدارة هذه الشركات.

-

على صعيد أفق االقتصاد الوطين ،من املؤمل أن يتحقق توازن سوق النفط العاملي يف األمد املتوسط.
وتتجه الكويت خالل السنوات اخلمس القادمة اىل انفاق استثمارات جديدة تصل قيمتها اىل حنو
 115مليار دوالر يف تطوير القطاع النفطي .األمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى اإلنتاج بدءاً من
عام  .2018ومن املتوقع أن يشهد معدل النمو احلقيقي ارتفاعا اىل حنو ( )3.2%حبلول العام 2019
بفضل االستمرار يف احملافظة على زخم اإلنفاق االستثماري يف تطوير البنية التحتية والتوسع يف
اخلدمات.

-

من املتوقع تسجيل حتسّن ملموس يف رصيد امليزانية العامة ،كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي.
ويعكس ذلك اجلهود املبذولة يف جمال حتسني مستوى االيرادات غري النفطية ومكافحة جوانب اهلدر
يف املصروفات العامة وترشيدها  ،وكذلك جهود زيادة قدرة القطاع اخلاص على استيعاب العمالة،
وبالتالي ختفيف الضغط على الباب األول من امليزانية مستقبالً .باإلضافة إىل العديد من اإلجراءات
املتبعة لتحقيق االستدامة املالية .ورغم التوجه حنو متويل العجز عرب السندات اخلارجية  ،إالّ أن نسبة
الدّين العام اىل الناتج احمللي اإلمجالي ،احلالية واملستقبلية ،ستبقى ضمن احلدود اآلمنة .وتعول
الكويت على حتسني بيئة األعمال احمللية يف توطني االستثمارات الداخلية واستقطاب املزيد من
االستثمارات األجنبية.

-

ان اعداد امليزانية العامة للسنة املالية  2018/2017اليت يعرضها هذا البيان قد مت يف ضوء هذه
التطورات ويف ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح أمري البالد
حفظه اهلل ورعاه اليت نبه خالهلا اىل ما تستوجبه األوضاع االقتصادية الراهنة من اختاذ إجراءات ووضع
برامج تهدف إىل ترشيد اإلنفاق وخفض بنود مصروفات امليزانية ،وتأكيدات مسوه على ضرورة تضافر
اجلهود احلكومية والشعبية ملعاجلة النقص يف موارد الدولة ،وضرورة احملافظة على سبل احلياة
الكرمية للمواطنني وعدم املساس مبتطلباتهم املعيشية األساسية.
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-

بلغت تقديرات تعويضات العاملني وما يف حكمها حنو  10.760مليار دينار بنسبة ( )54.0%من
إمجالي ميزانية السنة املالية  2018/2017واليت تدرج يف األبواب األول-تعويضات العاملني ،
والسادس املنح ،والسابع املنافع االجتماعية .ويشكل الدعم يف امليزانية حنو ( )16.0%من إمجالي
مصروفات ميزانية السنة املالية  ،2018/2017وتركز يف دعم الطاقة والوقود .ومتثلت باقي
املصروفات يف املصروفات اجلارية والنفقات الرأمسالية مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية
واهليئات امللحقة واملؤسسات املستقلة اليت متول من ميزانية الدولة.

-

قدرت اإليرادات مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية واملتوقع حتصيلها خالل السنة املالية
 2018/2017بنحو  13.324مليار دينار بزيادة مقدارها  3.086مليار دينار عن تقديرات السنة
املالية  2017/2016أي بنسبة ( .)30.15%وتساهم اإليرادات النفطية بنسبة  %87.89من
اإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية  . 2018/2017بينما كانت مساهمتها يف اإليرادات
اإلمجالية املقدرة للسنة املالية  2017/2016بنسبة ( .)84.23%ويتضمن الفصل اخلامس من هذا
البيان التفاصيل الكاملة لتقديرات امليزانية العامة.
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الفصل األول
التوجهات والسياسات االقتصادية للدولة
للدولة للسنة املالية 2018/2017
أوال :مبادئ ومرتكزات العمل االقتصادي:
تلتزم االدارة االقتصادية يف دولة الكويت حبزمة من املبادئ األساسية اليت حتكم اجتاهات
عملية صنع السياسات االقتصادية (املالية والنقدية والتجارية) ،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 درجة عالية من
الثبات للقوة الشرائية للدخل ،كما يضمن استمرار التوسع يف النشاط االقتصادي ،وزيادة
القدرة التنافسية لالقتصاد الوطين ،والتصدي للصدمات املالية والنقدية القادمة من اخلارج.
 .2احملافظة على مركز مالي متني للدولة عرب ادخار فوائض االيرادات العامة يف السنوات اليت
تتحقق فيها وفورات مالية يف املوازنة العامة يف صندوق احتياطي عام للدولة ،فضال عن
االلتزام القانوني الدائم ويف ظل خمتلف الظروف بتخصيص  10يف املئة من االيرادات العامة
السنوية لصندوق األجيال القادمة .وكانت دولة الكويت سباقة على املستوى العاملي يف انشاء
صندوق االحتياطي العام ثم صندوق األجيال القادمة حرصا منها على ضمان مستقبل البالد
يف حال تعرض النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي اىل النضوب أو اىل التقلبات احلادة.
 .3االلتزام بتوفري شبكات األمان االجتماعي عرب سياسة التوظيف يف القطاع العام وحفز ودعم
توظيف املواطنني يف القطاع اخلاص ،ومن خالل توفري برامج الرعاية السكنية ،وتوفري
خدمات العالج والرعاية الصحية ،وخدمات التعليم ،ومن خالل املدفوعات التحويلية
واإلعانات لشرائح اجتماعية خمتلفة ،وتوفري املخصصات لدعم السلع واملنافع العامة ،مما
يرفع عن كاهل املواطن الكثري من أعباء النفقات املعيشية.
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 .4احملافظة على درجة عالية من االنفتاح املالي والتجاري جتاه خمتلف دول العامل ،وضمان
عالقات الصداقة الوثيقة والتعاون البناء مع خمتلف التجمعات االقتصادية والدول ،وااللتزام
حبرية حتويل رؤوس األموال من واىل اخلارج ،وعقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع البلدان
املتقدمة والنامية ،وتوفري القروض امليسرة ملشاريع البنى التجتية يف البلدان ذات الدخل
املنخفض واملتوسط ،واملساهمة يف دعم كافة املنظمات التابعة لألمم املتحدة وجهودها يف
مساعدة البلدان الفقرية والنامية ومد يد العون اىل خمتلف الدول واملناطق اليت تتعرض اىل
جماعات أو حروب أو كوارث طبيعية.
 .5تشجيع وحتفيز القطاع اخلاص على التوسع يف االستثمار من أجل تنويع قاعدة النشاط احمللي،
وتبذل الدولة جهودا حثيثة يف هذا اجملال من خالل تبسيط إجراءات منح الرتاخيص ،واحلد من
البريوقراطية املعطلة ،واقرتاح وتطوير وتعديل التشريعات واصدار القوانني اليت تدعم سبل
زيادة دور القطاع اخلاص سواء عرب ختصيص أنشطة عامة ذات طابع جتاري ،أو من خالل تعزيز
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
 .6دعم مبادرات املواطنني وحتفيز مشاركتهم يف النشاط االقتصادي احلر وتشجيعهم على انشاء
املشروعات الصغرية واملتوسطة وتهيئة بيئة األعمال املناسبة الستقطاب مبادراتهم ،وتوفري
التمويل امليسر هلم ،ومشاركة الدولة هلم عرب أجهزتها املتخصصة يف حتمل جانب من
خماطرة املشروعات ،فضال عن توفري البيئة احلاضنة والداعمة لكافة األفكار الواعدة
واملبدعة واخلالقة.
 .7تشجيع 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.
 .8ضمان استقرار القطاع املصريف واملالي باعتباره وسيطا حموريا يف النشاط االقتصادي املعاصر،
وذلك من خالل تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للسلطة النقدية ممثلة يف بنك الكويت
املركزي ،مبا يضمن االستقرار النقدي وانضباط املعامالت ،والتعامل الناجز مع األزمات املالية
وقت حدوثها ،وتأهيل البنوك من أجل التصدي للصدمات  ،ومنع إنتقاهلا إىل مكونات القطاع
املالي األخرى وباقي قطاعات النشاط االقتصادي.

20

 .9تنمية االيرادات غري النفطية ،وترشيد االنفاق العام ،وتطوير آليات 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.

أ .مرتكزات السياسة املالية
تسعى السياسة املالية ،يف ظل اخنفاض أسعار النفط ،اىل العمل حمرّكا وداعما للنشاط االقتصادي.
وذلك من خالل حزمة من اآلليات األساسية :دعم اإلنفاق االستثماري ،وترشيد اإلنفاق اجلاري،
والتعامل مع عجز املوازنة بآلية تضمن احملافظة على مصداقية املالئمة املالية للدولة .ففي جانب
اإلنفاق االستثماري خصصت موازنة  2018/2017حنو ( )2.8مليار دينار هلذا النوع من اإلنفاق ،وهذا
يعكس بدوره توجهات اخلطة االستثمارية العامة .وتعتمد رؤية االدارة املالية للدولة يف جمال
اإلنفاق االستثماري على استدامة هذا اإلنفاق ،بل وزيادته كلما أمكن ،تطبيقاً للسياسة املالية
اهلادفة الستخدام هذا اإلنفاق باعتباره أحد أهم مصادر إنعاش االقتصاد الكوييت يف فرتات الركود.
وال شك يف أن اآلثار املرتتبة على استدامة اإلنفاق االستثماري إجيابية ومباشرة على معدل النمو
االقتصادي بدرجة تفوق أثر اإلنفاق اجلاري ،رغم أهمية العديد من بنود هذا اإلنفاق يف إنعاش الطلب
احمللي.
وتشمل مرتكزات السياسة املالية ،أيضاً ،اجلهود املتواصلة لرتشيد النفقات العامة ،وما ترتب على
هذه اجلهود من وفورات بلغت حنو ( )1.1مليار دينار خالل السنة املالية  .2016/2015وباإلضافة
إىل استدامة اإلنفاق االستثماري ،حترص السياسة املالية على تعزيز آلية متويل املشروعات من خالل
برامج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وفقاً ألحكام القانون رقم ( )116لسنة  2014بشأن
هذه الشراكة .وذلك بهدف ختفيف ضغط التمويل على املوازنة العامة للدولة ،وخلق فرص دخل
اضايف للمواطنني وللقطاع اخلاص.
كما اتسمت ركائز السياسة املالية للدولة خاصة بعد التطورات النفطية منذ منتصف عام 2014
واملتعلقة باالخنفاض الشديد يف أسعار النفط بالعديد من اخلصائص اإلضافية منها :وقف إنشاء هيئات
جديدة ،واالجتاه اىل دمج اهليئات واجلهات احلكومية والعامة ذات املهام املتشابهة أو املتداخلة ،
وترشيد الدعم ،وحصره يف مستحقيه ،مع وضع سقوف لإلنفاق ،وإعداد تقديرات اإلنفاق العام حبيث
21

تتسق مع األوضاع احلالية للمالية العامة ،واعتماد أسعار حتوطية لربميل النفط تعكس التطورات يف
أسواق النفط العاملية .وقد أختذ جملس الوزراء يف  29ديسمرب  2014عددا من اإلجراءات املرتبطة
برتشيد اإلنفاق العام تضمنت ( )15إجراءا ،كما أقرّ جملس الوزراء يف  24إبريل  2017اعادة
الفوائض املالية لدى اجلهات احلكومية واملستقلة وامللحقة اىل اخلزانة العامة.
أما يف جانب اإليرادات العامة ،فقد شهدت مرتكزات السياسة املالية العديد من التطورات واجلهود
اهلادفة اىل احلد من أثر االخنفاض يف سعر النفط ،حيث جرت عملية إعادة تقييم لتكلفة العديد
من اخلدمات العامة ،وتقييم اآلثار احملتملة لتطبيق ضريبة القيمة املضافة اليت اتفقت بلدان جملس
التعاون لدول اخلليج العربية على بدء العمل بها اعتبارا من أول يناير  ،2018ومبا يتناسب مع
خصوصية كل بلد من بلدان اجمللس .باإلضافة إىل تقييم ضريبة دخل األعمال للتأكد من عدم
وجود تداعيات هلا على تنافسية النشاط الوطين وتدفق االستثمارات من اخلارج .والشك أن حصيلة
الضريبة ترتبط ارتباطاً مباشراً مبدى نجاح اجلهود يف جمال تنويع مصادر الدخل.

ب – مرتكزات السياسات النقدية والرقابية للبنك املركزي
استناداً على القانون رقم  32لسنة  1968بشأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية
وتعديالته ،يتوىل بنك الكويت املركزي رسم وتنفيذ سياساته النقدية والرقابية لتحقيق أغراضه
املنصوص عليها يف ذلك القانون واليت تشمل ،إىل جانب ممارسة امتياز إصدار العملة حلساب الدولة
والعمل على احملافظة على قوتها الشرائية وحرية حتويلها للعمالت األجنبية ،اإلشراف والرقابة على
وحدات اجلهاز املصريف واملالي وتوجيه سياسات االئتمان مبا يساعد على التقدم االقتصادي
واالجتماعي وزيادة الدخل القومي ،باإلضافة إىل القيام بدور بنك احلكومة وتقديم املشورة املالية هلا.
يف إطار نظام سعر صرف العملة الوطنية ،فإن أحد أهم أهداف السياسة النقدية هو احملافظة على
دعامات االستقرار النقدي واالستقرار املالي واحلد من الضغوط التضخمية ضمن حدود آمنة ،وكذلك
تكريس األجواء الداعمة للنمو االقتصادي على أسس مستدامة .وفيما يتعلق بسعر الصرف فقد
حافظ البنك املركزي على سياسة سعر الصرف املعمول بها منذ  20مايو  ،2007واملتمثلة يف ربط سعر
صرف الدينار بسلة عمالت .األمر الذي ساهم يف احلد من التقلبات الكبرية يف سعر الصرف وساعد
البنك يف رسم سياسة نقدية مستقرة إىل حد بعيد (تساهم يف احلد من التضخم املستورد ،وتشجع على
زيادة توطني املدخرات احمللية).
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ويف هذا الصدد حيرص البنك املركزي على متابعة تطورات األوضاع االقتصادية والنقدية واملصرفية
احمللية من جانب ،واجتاهات أسعار الفائدة على العمالت الرئيسية من جانب آخر ،والتحرك عند
احلاجة باستخدام األدوات املتاحة لديه للمحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء
للمدخرات احمللية ومصدر أساسي لالئتمان الذي متنحه وحدات القطاع املصريف واملالي احمللي ملختلف
قطاعات االقتصاد الوطين لتعزيز دعامات النمو االقتصادي على أسس مستدامة خالية من الضغوط
التضخمية واحلد من نزوح املدخرات احمللية للخارج.
ومن املرتكزات األخرى األساسية للسياسة النقدية استقرار وترية االئتمان املصريف املمنوح ملختلف
القطاعات االقتصادية .وعلى الرغم من تعرض دولة الكويت لضغوط مالية إثر اخنفاض أسعار
النفط ،إال أن القطاع املصريف قد نجح يف احملافظة على زخم هذا االئتمان ،الذي يعترب أهم مصادر
متويل القطاع اخلاص .حيث ارتفع جمموع هذا االئتمان من حنو ( )28.9بليون دينار عام  ،2013إىل
حنو ( )30.7بليون دينار عام  ،2014وإىل حنو ( )33.3بليون دينار عام  ،2015وإىل حنو ()34.3
بليون دينار عام  .2016وهو األمر الذي يعكس حرص السياسة النقدية على استمرار االئتمان املمنوح
ملختلف أنشطة االقتصاد احمللي.
ويف جمال برامج اإلشراف والرقابة املصرفية ،ترتكز جهود البنك املركزي على وضع الربامج والنظم
االحرتازية واالستباقية للحيلولة دون نشوء األزمات املصرفية أو املالية والعمل على احتواء آثارها حال
نشوءها .وينتهج البنك املركزي أفضل املمارسات العاملية يف الرقابة املصرفية الفعالة يف جماالت جودة
األصول ونسب السيولة ومعايري كفاية رأس املال واحلوكمةوالشفافية.

ج .مرتكزات السياسة التجارية
ال شك يف أن عضوية دولة الكويت يف منظمة التجارة العاملية ،وعضويتها يف العديد من التكتالت
اإلقليمية وعلى رأسها منظومة جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،تساهم إىل حدٍّ كبري ،يف صياغة
السياسة التجارية للدولة ،السيما يف جمال حتديد التعرفة اجلمركية ،وهي أحد أهم أدوات السياسة
التجارية .كما أن انفتاح االقتصاد الكوييت على التجارة اخلارجية ،يساهم ،أيضاً ،يف احلدّ من تأثري
هذه السياسة .وتلتزم دولة الكويت ،مبوجب شروط عضويتها يف منظمة التجارة العاملية ،بهياكل
معينة للتعرفة اجلمركية ،ومن خالل متوسط التعرفة اجلمركية امللتزم بها مع املنظمة ،وتبلغ،
كمتوسط جلميع السلع حنو ( .)%5.1كما أن متوسط التعرفة اجلمركية بني دول جملس التعاون
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وبقية أحناء العامل هي حبدود نفس النسبة السابقة .وهو األمر الذي حيد من قدرة الدولة على تعظيم
عوائد التعرفة اجلمركية باعتبارها أحد أشكال الضريبة غري املباشرة.
يف جمال سعي الدولة لتطوير قدرات القطاع التجاري حرصت اجلهات املعنية ممثلة بوزارة التجارة
والصناعة على تبين العديد من السياسات اليت تعزز من اجلذب التجاري .وعلى رأسها العمل على
حتسني بيئة ممارسة األعمال بالدولة ،حيث تبذل جهود حثيثة يف سبيل تبسيط آلية تسجيل
الشركات وختفيض الوقت املستغرق النجاز ذلك ،وتبسيط إجراءات مرور وانسياب البضائع عرب
احلدود ،وزيادة أنظمة اخلدمات احلكومية املرتبطة بالتجارة .وقد جاء إنشاء "مركز الكويت
لألعمال" ،حتت مظلة وزارة التجارة والصناعة نتاج جهود جادة وعمل دؤوب وفق خطة حمددة
وواضحة ،وقد قطع املركز شوطاً يف االعداد النجاز اخلدمات املقدمة بأقصى سرعة متاحة ،وقد نجح
يف خفض الفرتة الالزمة النشاء الشركات واحلصول على الرتاخيص التجارية من  60يوماً اىل بضعة
أيام .ومتكن البوابة االلكرتونية للمركز اجناز املعامالت الكرتونيا وتتضمن خدماتها االلكرتونية
تأسيس الشركات واصدار الرتاخيص التجارية واالستعالم عن الطلبات والرتاخيص ،واألستعالم عن
حالة طلب التأسيس ،كما تتضمن البوابة معلومات عن القوانني واإلجراءات ذات العالقة باألعمال
التجارية ،وخدمات وقواعد للبيانات واإلحصاءات ذات العالقة.
وإذا ما أخذنا بنظر االعتبار أن دولة الكويت هي من بني الدول األكثر انفتاحاً على العامل حيث بلغت
درجة انفتاحها التجاري  -واليت تقاس بقيمة الصادرات زائداً الواردات اىل الناتج احمللي االمجالي عام
 )97.0%( 2010وعام  .،)%99.6( 2015فان من البديهي أن تتأثر مبختلف التطورات التجارية
الدولية .ومن أبرز هذه التطورات ضعف التدفقات التجارية العاملية عام  ،2016واليت تعد األكثر
تراجعا منذ األزمة املالية عام  2008حيث سجلت عام  )%1.2( 2016مقارنة مع ( )%7ملتوسط
العقدين السابقني ألزمة  .2008كما اتسمت التطورات الدولية التجارية بتزايد أهمية جتارة
اخلدمات مقارنة مع السلع  ،ومتيّزها بدرجة مرونة أفضل من السلع (حيث منت هذه التجارة بنحو
( )6%بني عامي  2014و .)2015مع منو الصادرات اخلدمية من البلدان النامية مبعدل أسرع من
البلدان املتقدمة ،مع استمرار تركيز البلدان النامية على األمناط التقليدية للخدمات مثل خدمات
النقل ،والسياحة.
ومن التطورات املرتبطة ارتباطا وثيقا باقتصاد دولة الكويت  ،تقلبات أسعار النفط وتأثريها على
التجارة اخلارجية .فقد أثّر هبوط أسعار النفط على قيم الصادرات مبعدالت كبرية ،كما متت اإلشارة
إىل ذلك عند تناول البيان لتطورات ميزان املدفوعات ومكوناته (امليزان السلعي واحلساب اجلاري).
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وتؤثر التطورات يف جمال التجارة الدولية على االقتصاد الكوييت ،كما بقية االقتصادات ،عرب اطار
منظمة التجارة العاملية ،وكذلك االجتاه حنو انشاء التكتالت متعددة األطراف .وهو األمر الذي يعزز
من االستثمارات غري املستقلة وطنياً ،من خالل ما يسمى بـ "سلسلة القيمة العاملية" .وبالتالي فإن
القرارات االستثمارية اخلاصة باملشروعات الكربى ،تصبح قرارات مشرتكة بني خمتلف األطراف
الوطنية واألجنبية املستثمرة يف املشروعات الكربى .وتؤدي مثل هذه التطورات اىل دمج السوق احمللي
بالسوق الدولي تدرجيياً ،وبالتالي تقل أهمية األسواق احمللية لصاحل األسواق الدولية.

ثانياً :سياسات وبرامج اإلصالح املالي واالقتصادي
أصبحت وثيقة اإلجراءات الداعمة لالصالح املالي واالقتصادي اليت أعتمدها جملس الوزراء يف  14مارس
 ،2016أحد أهم مرتكزات برامج اإلصالح املالي واالقتصادي الرامية اىل التكيّف مع مسار التطورات
والتداعيات االقتصادية اليت أعقبت انهيار أسعار النفط يف عام .2014
وتهتم هذه الوثيقة بشكل خاص ،باألجلني القصري ( ،)2018/2017 – 2017/2016واملتوسط
( .)2021/2020 – 2019/2018وهي تتضمن ستة حماور تشتمل على  41برناجما ،جيري تنفيذ
كل منها من خالل جمموعة من املبادرات التنفيذية .وقد بدأ بالفعل نفاذ هذه الوثيقة منذ أن
أعتمدها جملس الوزراء .وتركز آليات عمل الوثيقة املرتبطة باألجل القصري على إصالح خلل
امليزانية العامة للدولة والذي تفاقم على اثر االخنفاض احلاد يف أسعار النفط منذ العام .2014
وتتناول املعاجلات جانيب اإليرادات واملصروفات .وتضمنت معاجلات جانب اإليرادات اقرتاح العديد من
السياسات من بينها سياسة إصالح النظام الضرييب من خالل برامج ضريبة القيمة املضافة اليت
طرحتها مبادرة قمة قادة دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،وضريبة أرباح األعمال
والشركات .كما تضمنت سياسة حتسني مستوى اإليرادات العامة غري النفطية من خالل برامج اعادة
تقييم أسعار بعض اخلدمات والسلع العامة ،وإعادة تقييم مقابل االنتفاع بأمالك الدولة ،وكذلك
سياسة لتطوير إدارة املالية العامة من خالل عدة برامج :من بينها سرعة حتصيل مستحقات الدولة
املتأخرة ،ورفع مستوى اإلدارة الضريبية.
أما يف جانب النفقات فشملت الوثيقة يف أجلها القصري ستة سياسات ،أوهلا سياسة ترشيد املصروفات
اجلارية من خالل  11برناجما ،وسياسة ترشيد الدعوم اخلاصة باحملروقات والكهرباء واملاء باجتاه
التحول من نظام الدعم األفقي اىل الدعم الرأسي الذي يضمن وصول الدعم إىل مستحقيه ،وسياسة
تطوير إدارة املالية العامة من خالل ثالثة برامج ،وسياسة ترشيد دعم العمالة الوطنية يف القطاع
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اخلاص ورفع مستوى دعم العاملني يف وظائف تشكل العمالة الوطنية فيها نسبا متدنية ،وضمان
وصول هذا الدعم إىل مستحقيه ،وسياسة رفع كفاءة حتديد أسعار ورسوم اخلدمات واملنافع العامة.
وركز احملور الثاني من الوثيقة على سياسات يف األجل املتوسط تهدف اىل إعادة رسم دور الدولة يف
النشاط االقتصادي من خالل ستة برامج حتقق اخلروج التدرجيي للدولة من دور املنتج املباشر اىل دور
رقابي وتنظيمي كفؤ وفاعل ،ومشلت تلك الربامج رفع كفاءة االدارة العامة ،وحتفيز القطاع اخلاص
للدخول إىل خمتلف قطاعات اإلنتاج ،وتعزيز قوى السوق مبا يضمن التنافسية ،وتعظيم استفادة
املواطنني من السلع واخلدمات املنتجة من خالل ضمان اجلودة وكفاءة اإلنتاج والتوزيع ،باالضافة اىل
تصحيح أية تشوهات يف األسواق ،واحلرص على عدم تدخل الدولة يف آليات عمل األسواق إال بهدف
مناهضة املمارسات االحتكارية أو يف حالة فشل السوق.
أما احملور الثالث فتضمن تفعيل 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 .كما تضمن تفعيل مشاركة املواطنني يف متلك
املشروعات اليت تتم خصخصتها حبصص تصل إىل  %40من مشروعات اخلصخصة ،كما تضمن توسعة
قاعدة املشروعات الصغرية واملتوسطة عرب التمويل امليسر ،واستقطاب وزيادة عدد املشروعات األجنبية
مع احلرص على تنوع جماالت أنشطتها وتوليدها لفرص عمل للمواطنني.
وأشتمل احملور الرابع على تفعيل مشاركة املواطنني يف متلك مشروعات الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص اليت مشلت أحدعشر مشروعا عمالقا هي :املرحلة الثانية من حمطة الزور الشمالية لتوليد
الكهرباء و حتلية املياه ،وحمطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بالدورة املدجمة  ،واملرحلة
األوىل حملطة اخلريان لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطري املياه ،وتوسعة حمطة أم اهليمان للصرف
الصحي ،ومشروع معاجلة النفايات البلدية الصلبة يف كبد ،ومشروعات اخلطة اإلمنائية لوزارة
الرتبية ،ومشروع املرتو ،ومشروع شبكة السكك احلديد ،ومركز العقيلة اخلدمي الرتفيهي،
واسرتاحات الطرق السريعة ،ومراكز خدمة الشاليهات ،ومدينة جنوب اجلهراء العمالية .وستكون
حصة املواطنني من رأس مال هذه املشاريع  % 50وتقدر قيمتها بنحو  2.7مليار دينار كوييت.
وركز احملور اخلامس على إصالح سوق العمل ونظام اخلدمة املدنية يف السنة األوىل حيث تضمن برامج
إصالح األجور وتطبيق البديل االسرتاتيجي إلصالح نظام اخلدمة املدنية وسوق العمل ،وتصميم
منظومة جديدة لتقييم األداء الوظيفي ،وختطيط العمالة يف القطاع اخلاص ،ووضع آلية لربط األجور
السنوية مبعدالت التضخم ،وتشجيع عمل املواطنني يف القطاع اخلاص ،من خالل اعادة تأهيل العمالة
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الوطنية يف مهن حمددة ،وغري ذلك من اجراءات .أما احملور السادس فخصص لإلصالح التشريعي
واملؤسسي واإلجراءات املساندة ،رفع كفاءة إدارة املالية العامة للدولة ،وتهيئة بيئة أعمال جاذبة
للمستثمر اخلاص احمللي واألجنيب ،وتطوير إدارة الضريبة ،وحتديث وتطوير التشريعات ذات الصلة
بالشأن االقتصادي.
ومن أجل ضمان تقدم تنفيذ السياسات والربامج اليت تضمنتها الوثيقة من خالل املبادرات واإلجراءات
العملية اليت تضمنتها ،قرر جملس الوزراء تشكيل جلنة متابعة عُليا برئاسة نائب رئيس جملس الوزراء
وزير املالية ،تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ تلك املبادرات واالجراءات اليت تضمنها الوثيقة ،وعرض
التقارير الشهرية اخلاصة بذلك على جملس الوزراء ،وتواصل اللجنة عملها يف هذا االجتاه.
وكانت جلنة الشؤون االقتصادية مبجلس الوزراء قد واصلت مشاوراتها بشأن برامج الوثيقة مع كافة
اجلهات املعنية ،أعضاء السلطة التشريعية ،شركاء احلكومة يف مسرية االصالح  ،ومؤسسات اجملتمع
املدني ،وخرباء االقتصاد والقانون ،واستمعت اىل آراء كتاب الرأي يف الصحافة احمللية ،ويف ضوء احلوار
واملشاورات ،قررت تطوير أولويات املبادرات الواردة بها واعادة تنظيم حماورها واضافة مبادرات
واجراءات اصالحية جديدة اىل ما كانت قد تضمنته نسختها األوىل فضال عن اضافة مؤشرات لقياس
األداء وتقدم برامج واجراءات االصالح ،وسوف يتم عرض النسخة الثانية املطورة من الوثيقة يف القريب
العاجل ان شاء اهلل.
وتعنى وثائق رمسية أخرى بسياسات وبرامج اإلصالح االقتصادي ،من أهمها خطط التنمية الصادرة
من األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية .و قد صدرت اخلطة اإلمنائية املتوسطة األجل
( )2020/2019 – 2016/2015بقانون رقم  11لسنة  2015لتعمل على ترمجة الرؤية املعتمدة
على حتويل دولة الكويت اىل مركز مالي وجتاري بقيادة القطاع اخلاص .واخلطة السنوية اجلارية
( )2018/2017هي اخلطة الثالثة قصرية املدى ضمن اخلطة اإلمنائية املتوسطة املشار إليها .وتعتمد
هذه اخلطة اجلارية على سبعة مرتكزات :إدارة حكومية فعّالة ( 8مشروعات) ،واقتصاد متنوّع
مستدام ( 34مشروع) ،وبنية حتتية متطورة ( 32مشروع) ،وبيئة معيشية مستدامة ( 16مشروع)،
ورعاية صحية عالية اجلودة ( 22مشروع) ،ورأس مال بشري وإبداعي ( 40مشروع) ،ومكانة دولية
متميزة ( 13مشروع).
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ولغرض املساهمة يف تنفيذ املرتكزات تضمنت اخلطة ( 165مشروعا) ،بتكلفة تصل اىل ()4746
مليون دينار ،منها ( )44مشروعا جديدا ،بتكلفة ( )401.2مليون دينار ،و( )121مشروعا مستمرا،
بتكلفة ( )4345مليون دينار .وقد أشارت وثيقة اخلطة إىل أن نسبة مساهمة القطاع اخلاص يف
التمويل وهي ( ،)%16.9والقطاع النفطي ( ،)%33.3والقطاع احلكومي غري النفطي (.)%49.3
باإلضافة إىل إشارة اخلطة للمتطلبات التشريعية واملؤسسية الالزمة ،واليت تتضمن ( )11مشروع
جديد بقانون ،وتعديل قانون واحد.

ثالثا :توجهات اخلطة االمنائية
انطالقا من رؤية الكويت  2035مت حتديد األولويات التنموية طويلة املدى ،وبناء على هذه الرؤية
مت استنباط األهداف االسرتاتيجية املتمثلة يف زيادة الناتج احمللي اإلمجالي ورفع مستوى معيشة املواطن
وريادة القطاع اخلاص وفق آليات حمفزة ودعم التنمية البشرية واجملتمعية وتطوير السياسات
السكانية لدعم التنمية واإلدارة احلكومية الفاعلة.
ويف ضوء ذلك ،تبنت اخلطة اإلمنائية مسارين لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة ،املسار األول
التنمية املوازية املعنية يف مواجهة التحديات واالختالالت الراهنة ،املسار الثاني تأصيل عمليات
التحول لتحقيق الرؤية التنموية .مت ربط اجملاالت التنموية للخطة اإلمنائية بسبع ركائز أساسية
(إدارة حكومية فاعلة ،اقتصاد متنوع مستدام ،بنية حتتية متطورة ،بيئة معيشية مستدامة ،رعاية
صحية عالية اجلودة ،رأس مال بشري إبداعي ،مكانة دولية متميزة) تتضمن جمموعة من الربامج
احملددة لسد الفجوات يف األدلة واملؤشرات الدولية وأهداف التنمية املستدامة ملا بعد  ،2015لتكون
مكانة وترتيب دولة الكويت من ضمن أعلى  35دولة يف العامل حبلول .2035
وعليه مت تطوير منهجية إعداد اخلطط السنوية من خالل نظام مؤشرات لقياس أداء القطاعات من
أجل حتسني الوضع التنافسي لدولة الكويت حيث مت اخضاع اختيار املشروعات ملعايري انتقائية
وحمددة تتمثل يف مدى مساهمتها يف حتسني مكانة دولة الكويت يف مؤشرات التنافسية العاملية
باإلضافة إىل جدواها االقتصادية وقدرتها على خلق فرص عمل وطنية بالقطاع اخلاص فضال عن
مدى قدرة اجلهة على تنفيذ املشروعات .وفيما يلي أهم التوجهات االقتصادية واملالية اليت تبنتها
اخلطة:
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 )3.1التوجهات االقتصادية واملالية للخطة:
 .1تنويع هيكل االقتصاد ،وتوسيع دور القطاع اخلاص يف التنمية من خالل التوجهات التالية:
أ .تنفيذ برنامج التخصيص شامالً القطاعات التالية:
• قطاع البرتوكيماويات :فتح اجملال واسعاً للقطاع اخلاص لالستثمار يف كافة اجملاالت ما بعد
االستخراج مبا فيها االستثمار يف نقل وتوزيع وتكرير النفط اخلام والغاز ومشتقاته،
والصناعات الالحقة املرتبطة به.
• قطاع السياحة :تطوير املناطق السياحية وتشجيع القطاع اخلاص.
• قطاع الطاقة والطاقات املتجددة :حترير صناعة وتوزيع الكهرباء واملاء بإشراك شركات
القطاع اخلاص يف اإلنتاج والتوزيع والصيانة ،وإذكاء روح املنافسة بني هذه الشركات،
وتشجيع االعتماد على الطاقات املتجددة.
• 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 التعليم :التوسع يف إشراك القطاع اخلاص يف إدارة وبناء املدارس يف املناطق النموذجية.
• القطاع املالي :تفعيل ختصيص البورصة احلالية والسماح بقيام بورصات متخصصة ،وإنشاء
أكثر من شركة مقاصة للتنافس.
• قطاع االتصاالت :تفعيل دور اهليئة العامة لتنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات ،وتوسيع دور
القطاع اخلاص يف تقديم خدمات االتصاالت الدولية واالتصاالت األرضية وخدمات اإلنرتنت.
• قطاع اإلسكان :إشراك القطاع اخلاص يف تصميم وبناء املناطق السكنية وطرحها على
املواطنني بأسعار التكلفة عرب أدوات متويلية خمتلفة.
• القطاع اللوجسيت :ختصيص إدارة املنافذ الربية وإدارة املوانئ وخدمات اجلمارك والتخليص
واملختربات عرب جمموعة من الشركات املساهمة املتنافسة.
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ب .الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .
ج .تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة.
د .تشجيع االستثمار األجنيب املباشر مبا يدعم التنويع االقتصادي وتوطني التكنولوجيا.
 .2استدامة املالية 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 وتقليل التفاوت يف املزايا واألجور بني القطاعني العام واخلاص.
 .3تبنى رؤية اسرتاتيجية متكاملة للتنمية العمرانية مع تطوير البنية التحتية ،مبا يتوافق مع
حتديث املخطط اهليكلي ،كون ذلك من القطاعات احليوية اهلامة املؤثرة على جودة حياة األفراد،
وهو ما يعكسه اهلدف التاسع من أهداف التنمية املستدامة والذي يرمي إىل "إقامة بنى حتتية قادرة
على الصمود ،وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام ،وتشجيع االبتكار".
 .4بناء املدن االقتصادية اجلديدة 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.
 .5توفري الشروط املناسبة للتحول إىل مركز مالي إقليمي ،ومن بينها:
أ .تطوير مؤسسات وأسواق املال ،والعمل على رفع كفاءة املؤسسات املالية عن طريق تعزيز املنافسة
وإفساح اجملال للبنوك األجنبية العاملة يف الكويت لتقديم خدمات التمويل الشخصي ،وفتح فرص
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التنافس يف األسواق اخلارجية وفق مبدأ التعامل باملثل .وأيضاً تعميق اخلدمات املالية لتشمل خدمات
الرهن العقاري بعد تعديل القوانني املعيقة.
ب .زيادة املنافسة يف سوق رأس املال احمللي ،عرب تفعيل ختصيص البورصة احلالية ،والرتخيص بإنشاء
وإدارة بورصات متخصصة جلذب الشركات اخلليجية والعاملية ودعوة شركات الوساطة املالية
اإلقليمية والعاملية لفتح مكاتب هلا يف الكويت والعمل بالسوق احمللية وزيادة عدد شركات املقاصة
وتشجيع التنافس فيما بينها.
 )3.2نتائج تطبيق اخلطة 2016/2015
أ .املوقف التنفيذي ملشروعات اخلطة حسب ارتباطها مبراحل املشروع:
• مشروعات منجزة 55
• مشروعات يف مرحلة التسليم والتشغيل 6
• مشروعات يف املرحلة التنفيذية 244
• مشروعات مل تبدأ 20
ب .املوقف التنفيذي ملشروعات اخلطة حبسب اإلنفاق :
توزيع االستثمارات واإلنفاق حسب اجملـاالت للخطة السنوية ( 2016 / 2015مليون دينار)
اجملاالت

عدد املشروعات

استثمارات 2016/2015

إمجايل املنصرف *

نسبة الصرف

التنمية البشرية واجملتمعية

320

1,657.0

1,156.7

%69.8

التنمية االقتصـادية

176

4,127.0

2,887.7

%70.0

التنمية اإلدارية

33

7.7

5.8

%75.3

اإلمجــايل

529

5,791.7

4,050.2

%69.9

* إمجـايل الصرف ميثل الصرف الفعلي للمشروع  +االرتباطات املالية إن وجدت ،وبلغت إمجـايل االرتباطات مبلغ وقدره  2,088,415د.ك.
موزعة على  23مشروع

املصدر :النظام اآليل ملتابعة تنفيذ اخلطة السنوية 2016/2015

ج .املوقف التنفيذي للمتطلبات التشريعية بنهاية 2016/3/31
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• قوانني صدرت 7
• متطلبات تشريعية لدى جملس األمة 11
• متطلبات تشريعية لدى اجلهات 25
القوانني اليت مت إقرارها خالل السنة املالية :2016/2015
• القانون رقم  21لسنة  2015يف شأن حقوق الطفل
• القانون رقم  111لسنة  2015بشأن االحداث
• تعديل القانون رقم  2010/8يف شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
• القانون رقم  26لسنة  2015بشأن تعديل قانون املرافعات املدنية والتجارية
• مشروع قانون الوكاالت التجارية
• القانون رقم  63لسنة  2015يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات
• قانون رقم  2016\7يف شأن التخطيط التنموي

 )3.3نتائج تطبيق اخلطة ( 2017/2016قبل احلساب اخلتامي)
أ .املوقف التنفيذي ملشروعات اخلطة حسب ارتباطها مبراحل املشروع:
• مشروعات منجزة 25
• مشروعات يف مرحلة التسليم والتشغيل 2
• مشروعات يف املرحلة التنفيذية 152
• مشروعات يف املرحلة التحضريية 91
• مشروعات مل تبدأ 12
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ب  .املوقف التنفيذي ملشروعات اخلطة حبسب اإلنفاق:
توزيع االستثمارات واإلنفاق حسب اجملاالت للخطة السنوية ( 2017 / 2016دينار)
اجملاالت

عدد

املشروعات

االعتماد املايل لسنة

إمجايل املنصرف

2017/2016

نسبة الصرف

التنمية البشرية واجملتمعية

188

874,799,063

615,633,257

%70.37

التنمية االقتصـادية

77

2,100,497,426

1,659,504,339

%79.01

التنمية اإلدارية

17

7,271,172

597,771

%8.22

اإلمجــايل

282

2,982,567,661

%76.30 672.82,275,735,367

املصدر النظام اآليل ملتابعة تنفيذ اخلطة السنوية 2017/2016

ج  .املوقف التنفيذي للمتطلبات التشريعية بنهاية :2017/03/31
• قوانني صدرت 12
• متطلبات تشريعية لدى جملس األمة 7
• متطلبات تشريعية لدى اجلهات 23
• أخرى مشروع قانون املشرتيات ،ترى وزارة املالية إلغائه بسبب تغطية قانون املناقصات العامة
اجلديد لكافة متطلباته (حسب ما ورد بالنظام اآللي للمتطلبات التشريعية).
القوانني اليت مت إقرارها:
• القانون رقم  21لسنة  2015يف شأن حقوق الطفل
• القانون رقم  111لسنة  2015بشأن االحداث
• تعديل القانون رقم  2010/8يف شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
• القانون رقم  26لسنة  2015بشأن تعديل قانون املرافعات املدنية والتجارية
• مشروع قانون الوكاالت التجارية
• القانون رقم  63لسنة  2015يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات
• قانون رقم  2016/7يف شأن التخطيط التنموي
• تعديل القانون رقم  5لسنة  2005يف شأن بلدية الكويت
• مشروع قانون املناقصات العامة
• مشروع قانون محاية امللكية الفكرية (حقوق املؤلف)
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• تعديل بعض احكام القانون رقم  1968/23يف شأن نظام قوة الشرطة
• تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول االدوية رقم 1996/28

 )3.4املعوقات اليت واجهت اخلطة
بلغت مجلة املعوقات املالية اليت أعاقت تنفيذ اجلهات املشاركة يف إنجاز مشاريع خطة التنمية ()6
معوقات وذلك حسب نتائج النظام اآللي ملتابعة اخلطة  2017/2016على النحو التالي:
التكرار

املعوق

مت التغلب عليه
عدد

نسبة

38

5

%13

14

3

%21

10

6

%60

26

17

%65

 .5عدم وجود ميزانية مالية للمشروع

18

12

%67

 .6تأخر وصول الموافقة على اعتماد ميزانية المشروع

10

8

%80

116

51

%44

.1
.2
.3
.4

عدم كفاية الميزانية المخصصة لتنفيذ المشروع
التأخر في تنفيذ المشروع بسبب تأخر وصول
الميزانية المخصصة
التأخر في تنفيذ المشروع بسبب تخفيض الميزانية
المخصصة
إعاقة صرف المتطلبات المالية للمشروع

اإلجمالي

34

35

36

الفصل الثاني
التطورات االقتصادية الدولية
أوال :تطورات النمو االقتصادي يف العامل
شهد االقتصاد الدولي ،منذ منتصف العام  2016اجتاهاً إجيابياً حنو وضع أكثر تفاؤالً يف جمال النمو
االقتصادي .فقد رفع تقرير آفاق االقتصاد العاملي معدل النمو املتوقع خالل عام  2017إىل )،(%3.5
بعد أن كان ) ،(%3.4مع تثبيت التنبؤات اخلاصة بعام  2018عند معدل ( .)3.6%علماً بأن
معدالت النمو السنوية احلقيقية الفعلية املتاحة حتى اعداد هذا التقرير هي لسنة  ،2015وكانت
متفاوتة بني أقاليم العامل املختلفة من أعلى معدل منو يف شرق آسيا ودول حوض احمليط اهلادي -
الباسفيك ) ،(%6.5اىل أقل معدل منو سالب يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب
) .(%-0.6ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النشاط االقتصادي حتسنا كبرياً يف األسواق
الناشئة واالقتصادات النامية ،نظراً ملا تشري إليه التوقعات من حتسن األوضاع تدرجيياً يف البلدان
املصدرة للسلع األولية اليت تشهد توترات اقتصادية يف الوقت الراهن .ووفقا للصندوق فان التحسن
املتوقع يف االقتصادات املتقدمة ،مدفوع يف األساس باالرتفاع املنتظر يف معدل منو اقتصاد الواليات
املتحدة.
ورغم هذا التحسن االجيابي يف النظرة اىل مستقبل االقتصاد العاملي ،إالّ أن هناك بوادر توجهات
محائية تقودها الواليات املتحدة األمريكية ،بوصفها أكرب اقتصاد يف العامل وبناتج حملي إمجالي
يناهز ( )19تريليون دوالر حالياً .وتوجهاً مضاداً تتبناه الصني ،كثالث أكرب اقتصاد عاملي بناتج حملي
إمجالي يناهز حنو ( )12تريليون دوالر حالياً ،وذلك استجابة لعجز احلساب التجاري يف حالة الواليات
املتحدة ،ولفائض هذا احلساب يف حالة الصني .ويف حالة نجاح مثل هذه التوجهات احلمائية ،فانها
سوف تساهم يف إضعاف العالقات التجارية الدولية ،والسيما االتفاقيات متعددة األطراف اليت تهدف إىل
حترير التجارة مستقبالً.
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ومما يدعم التوجهات املشجعة ملعدل النمو العاملي هو سلوك الرقم القياسي ملشرتيات املدراء على املستوى
العاملي (والذي يغطي مشرتيات  400مدير مشرتيات ميثلون كافة أقاليم العامل ،والصناعات
املختلفة) .فقد شهد هذا الرقم حسب آخر معلومات معهد التمويل الدولي ) (IIFيف إبريل ،2017
حتسناً واضحاً منذ العام  2011ليتجه إىل قيمة ( )55نقطة بعد أن كان يف حدود تقل عن ()40
نقطة يف عام .2008
ويالحظ تقرير آفاق الوضع االقتصادي العاملي لألمم املتحدة الصادر عام  2017بأن التباطؤ املستمر يف
االقتصاد العاملي قد ساهم يف خفض اإلنتاجية يف العديد من أقاليم العامل ،وكذلك ضعف االستثمار،
واخنفاض معدل منو األجور ،واخنفاض معدل التضخم ،وارتفاع مستوى املديونية .باإلضافة إىل تفاقم
مشكلة اخنفاض أسعار السلع يف البلدان املصدّرة هلا ،ومنذ العام  .2014باإلضافة إىل الدور املتنامي
للصراعات يف املساهمة بضغط آفاق التفاؤل االقتصادي.
وكما يوضح اجلدول رقم ( )1والشكل رقم ( )1فإن معدل منو البلدان املتقدمة يتوقع أن يشهد
ارتفاعاً بسيطاً يف معدل النمو ،حسب تقديرات عام  2016ليصل إىل ) ،(%1.5مع توقّع أن يصل هذا
املعدل إىل ) (%1.7عام  ،2017وإىل ) (%1.8عام  .2018وأن احملرك الرئيسي وراء هذه الزيادات
الطفيفة يتمثل يف منو االستهالك اخلاص ،مع استمرار ضعف االستثمار  ،واستمرار تعرض السلع
لضغوط اخنفاض األسعار ،باإلضافة للمخاطر الناشئة عن عدم وضوح توجهات االقتصاد األمريكي
يف ظل اإلدارة احلالية ،فضال عن التداعيات غري املؤكدة أو الواضحة خلروج بريطانيا من االحتاد
األوروبي.
أما فيما خيص آفاق النمو يف البلدان يف طور التحوّل ،فبعد انكماش النمو عام  ،2015بنسبة
) ،(%-2.8يتوقع أن ينخفض انكماش معدل النمو املقدّر لعام  2016إىل حوالي ) (%-0.2يف بلدان
الكومنولث ،وبلدان جنوب شرق أوروبا .مع توقع أن ينتعش معدل النمو عام  2017ليصل إىل
) ،(%1.4ويستمر يف االنتعاش عام  2018ليصل إىل ) .(%2.0وتتأثر جمموعة هذه البلدان بأسعار
النفط املنخفضة يف حالة البلدان املصدّرة للنفط ،وبتطور األوضاع يف االحتاد األوروبي ،وبالدور املتنامي
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لالستثمار .يف حني يقدّر معدل النمو يف البلدان النامية عام  2016بنسبة ( ،)3.6%والذي يعترب أقل
معدل منو هلذه البلدان منذ األزمة املالية عام  .2008مع توقع وصول معدل النمو يف جمموعة هذه
البلدان إىل ) (%4.4عام  2017و( )4.7%عام  .2018ويتأثر معدل منو البلدان النامية أساساً باجتاه
أسعار السلع لالخنفاض ،وضعف التجارة الدولية ،واستمرار عوامل عدم التأكد يف االقتصاد الدولي،
ويف بعض األحيان عدم االستقرار السياسي .إالّ أن هناك بعض البلدان داخل جمموعة البلدان النامية،
ممن شهدت طلباً حملياً قوياً أثّر إجياباً على معدل النمو .وتقود هذه البلدان كل من اهلند والصني.

جدول ( :)1معدل النمو يف أقاليم العامل
(التغري النسيب السنوي )%
2015

2016

2017

2018

اإلقليم
البلدان المتقدمة

2.1

1.5

1.7

1.8

التحول
البلدان في طور
ّ

-2.8

-0.2

1.4

2.0

البلدان النامية

3.8

3.6

4.4

4.7

المصدر.UN, 2017 :
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شكل ( :)1معدل النمو يف أقاليم العامل
(التغري النسيب السنوي )%

6
4.7

4.4
3.8

3.6
2

1.8

1.4

5
4
2.1

1.7

1.5

3
2
1
0

-0.2

-1
-2
-2.8

2018

2017

البلدان النامية

2016

التحول
البلدان في طور
ّ

-3
-4

2015

البلدان المتقدمة

المصدر.UN, 2017 :

ثانيا :اجتاهات معدالت التضخم والبطالة
شهد عام  2015معدالت تضخم فعلية حمققة ،على املستوى العاملي ،بلغت يف حدود ) (%2.4مقارنة
مع ( )2.1%لعام  ،2016وهي تعد من أدنى معدالت التضخم منذ األزمة املالية العاملية عام  .2008أما
على مستوى األقاليم االقتصادية فقد كان معدل التضخم األقل يف البلدان املتقدمة ) ،(%0.7يف
حني وصل هذا املعدل اىل أعلى مستوياته ) (%10.0يف أفريقيا .ويتوقع أن يسجل أقل معدل تضخم
متنبأ به لعام  2017يف البلدان املتقدمة أيضاً ) ،(%1.6وأعلى معدل يف أفريقيا أيضاً ).(%10.1
ويوضح الشكل ( )2معدالت التضخم لعامي  2016و  ،2017املقدّرة واملتنبأ بها تباعاً.
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شكل ( :)2معدالت النمو احلقيقية الفعلية لعام  ،2015واملقدرة لعام  2016وحمل التنبؤ لعام
 2017للعامل ،وحسب أقاليم العامل االقتصادية املختلفة ()%

7.1

8
6.8 6.8
6.2

7

6.5 6.3

6
5

4.2
3.1

2.9

3.1

3.5 3.4

3.2
2.7

1.5

4
2.7

2.4
1.2

1.6 1.8

1.2

2.1

2.3

2.7

3
2
1

0.5

0
-1

-0.6
-1.4

أفريقيا جنوب الصحراء

جنوب آسيا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

أوروبا وآسيا الوسطى

شرق آسيا والمحيط الهادئ

االقتصادات الناشئة والنامية

االقتصادات المتقدمة

 2016مقدّر

العالم

 2017تنبؤ

-2

 2015فعلي

المصدر.The World Bank, 2017 :

أما على مستوى معدل البطالة ،فقد انعكست آثار الرتاخي يف معدل النمو االقتصادي العاملي على
وضع التشغيل .ووفق ًا لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن هناك حنو ( )27مليون عاطل اليوم أكثر
مما كان الوضع قبل األزمة املالية عام  .2008ويف الوقت الذي شهدت به معدالت البطالة حتسناً يف
الكثري من البلدان املتقدمة مبا فيها أملانيا ،واليابان ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة ،الزالت
بلدان أخرى يف االحتاد األوروبي تتعايش مع معدالت بطالة مرتفعة .أما على مستوى بطالة الشباب
فإن األمر أكثر خطورة ،اذ يصل معدل بطالة هذه الفئة إىل ) (%35عاملياً عام  .2016ويوضح
الشكل ( )3تقديرات معدالت البطالة لعام  2016واملتنبأ بها لعام .2017
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شكل ( :)3معدالت البطالة الفعلية لعام  ،2015واملقدرة لعام  2016واملتنبأ بها لعام 2017
ألقاليم العامل ()%
10
8.1

8.3

8.7

9
6.6

6.4
5.4

5.3

5.5

7.1

8
7
6
5
4
3
2
1
0

االتحاد األوروبي

البلدان النامية
 2017تنبؤ

 2016مقدّر

البلدان المتقدمة
 2015فعلي

المصدر.United Nations, 2017 :

ثالثا :تطورات أسواق النفط 2018/2017
تغريت تطلعات األسواق العاملية للنفط بعد توصل منظمة أوبك يف  30نوفمرب  2016اىل اتفاق مع
دول منتجة للنفط من خارج املنظمة على خفض إنتاجها من النفط اخلام اعتبارا من األول من يناير
 ،2017مما دفع اىل متاسك األسعار والتأثري إجيابياً على توقعات أسعار النفط ومستقبل السوق
النفطي .ومن املتوقع أن يستمر حتسن أسعار النفط اخلام يف األسواق العاملية يف  2017مع االقرتاب
التدرجيي من توازن العرض والطلب يف السوق .ومع هذا التحسن من املتوقع أن يعود اإلنتاج من دول
خارج أوبك والذي كان قد تضرر من األسعار املنخفضة إىل االنتعاش جمدداً خاصة يف الواليات املتحدة
األمريكية واليت من املتوقع أن تضخ كميات أكرب يف السوق مما سيؤدي إىل اخنفاض األسعار جمددا
يف عام  ،2018إضافة إىل األثر السليب على الطلب املرتتب على التوترات والصراعات اجليوسياسية
والذي يغذي التوقعات املتشائمة باخنفاض معدالت النمو يف االقتصاد العاملي .ويبني اجلدول ()2
املوازنات العاملية لعرض النفط والطلب عليه بني عامي .2018 – 2016
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اجلدول ( )2املوازنات العاملية لعرض النفط والطلب عليه 2018 – 2016
(مليون برميل باليوم)
الطلب العالمي للنفط
اإلنتاج العالمي للنفط
الفـــــروقــــــــــات

2016
95.78
96.79
1.01

2017
97.15
97.03
)(0.10

2018
98.05
99.36
1.31

المصدرWood Mackenzie – February 2017 :

أ .العرض العاملي من النفط
• منت إمدادات النفط العاملية مبقدار  0.42مليون برميل يوميا يف املتوسط لتصل اىل  95.87مليون
برميل يوميا يف عام  2016وذلك على الرغم من عامني من تراجع نشاط االستكشاف وتطوير االنتاج
العاملي بنسبة تزيد عن  .٪45وأنعكس ذلك يف تراجع انتاج النفط والغاز الطبيعي يف الدول املنتجة
خارج األوبك ،وال سيما من حقول الواليات املتحدة الربية  ،وكذلك الصني واملكسيك والربازيل
وكولومبيا .ويف الوقت نفسه ،زاد انتاج دول أوبك من النفط اخلام والغاز الطبيعي املسال مبقدار 0.96
مليون برميل يف اليوم و  0.13مليون برميل يف اليوم ،على التوالي .أما الدول غري األعضاء يف أوبك
فأنتجت  57.34مليون برميل يوميا من السوائل يف املتوسط ،مما يشري إىل اخنفاض قدره  0.66مليون
برميل يوميا يف عام  .2016ومن حيث التوزيع النسيب أنتجت هذه الدول  42.2مليون برميل يوميا من
النفط اخلام 7.7 ،مليون برميل يوميا من الغاز الطبيعي املسال و  5.1مليون برميل يوميا من منتجات
النفط غري التقليدي (النفط الصخري ،ونفط رمال القطران).
• تشري التوقعات اىل أن معدالت اإلنتاج سوف ترتفع بنحو  240ألف برميل يومياً خالل العام احلالي
 2017مقارنة مع معدالت اإلنتاج لعام  2016نتيجة حتسن األسعار عاملياً واليت توفر دعما جوهريا
لصناعة النفط الصخري يف الواليات املتحدة األمريكية.
• تشري فروقات العرض والطلب إىل وجود نقص يف األسواق العاملية خالل عام  2017مما سوف يدعم
حتسن األسعار حول مستويات ترتاوح ما بني  50دوالرا للربميل و 60دوالرا للربميل.
• إلتزام منظمة أوبك خبفض اإلنتاج بعد ظهور بيانات الشهر األول عززت متاسك أسعار النفط ،حيث
أن إنتاج املنظمة اخنفض بنحو  900ألف برميل يومياً .وهذا يعادل نسبة إلتزام تقدر بـ ( ،)90%وهي
نسبة إلتزام تارخيية قياسا بدرحة التزام دول املنظمة بتعهدات سابقة ،ولكن من املتوقع أن تقل
درجة اإللتزام باالتفاق تدرجيياً مع حتسن األسعار يف الشهور القادمة .
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• يبني جدول رقم ( )3أدناه حصص الدول األعضاء يف أوبك وإنتاج الدول الرئيسية من خارج منظمة
أوبك امللتزمة بإتفاق خفض إنتاج النفط املوقع يف  10ديسمرب  2016مبوجب االتفاق الذي مت التوصل
اليه يف  30نوفمرب  ، 2016وهذا االتفاق على خفض اإلنتاج مدته  6أشهر تنتهي يف يونيو ،2017
ومن السابق لألوان تأكيد فرص متديد االتفاق ملدة سنة اضافية رغم تفاؤل العديد من أطرافه.
جدول (  :) 3حصص اإلنتاج احملددة للدول املنتجة
داخل وخارج منظمة أوبك (ألف برميل باليوم)
مبوجب االتفاق املوقع يف  10ديسمرب 2016
أوال :دول منظمة أوبك
الجزائر
أنغوال
اإلكوادور
الغابون
*أندونيسيا
**إيران
العراق
الكويت
***ليبيا
***نيجيريا
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
فنزويال
ثانيا :دول خارج منظمة أوبك
روسيا
المكسيك
كازاخستان
عمان
ُ
أذربيجان
* تم تعليق العضوية.
**تم رفع سقف إنتاج إيران.
*** لم يتم تحديد سقف اإلنتاج.
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حصة اإلنتاج
1,039
1,673
522
193
722
3,797
4,351
2,707
528
1,628
618
10,058
2,874
1,972
حصة اإلنتاج
11,360
2,180
1,790
930
780

• تشري التوقعات يف الواليات املتحدة األمريكية إىل زيادة اإلنتاج مع استمرار الزيادة يف عدد
منصات احلفر العاملة منذ شهر يونيو  ،2016ومن املتوقع أن يصل عدد احلفارات العاملة إىل 810
حفارات مع نهاية  .2017ويبني اجلدول ( )4الدول الرئيسية املنتجة للنفط وفق بيانات انتاجها يف
عام .2016
جدول ( )4البلدان الرئيسية املنتجة للنفط يف العامل
وفق متوسط االنتاج اليومي يف عام  2016باملليون برميل /يوم
برميل نفط في
اليوم
1,507,000
1,171,000
1,008,435
978,000
955,000
876,000
847,000
736,000
668,000
639,000
582,000
555,000
536,000
528,000

الدولة المنتجة
أنـغـوال
الجـــزائر
عمـــان
المملكة المتـحدة
كولومبيـا
أذربيـجـان
اندونيسيا
الهــنـد
مـاليـزيــا
قطـــر
مصـــر
األكوادور
األرجنتين
ليبـــا

الترتيب
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

برميل نفط في
اليوم
10,250,000
10,050,000
8,744,000
4,836,000
3,938,000
3,920,000
3,893,000
3,188,000
3,000,000
2,624,000
2,316,000
2,193,000
1,763,000
1,746,000
1,476,000

الدولة المنتجة
االتحاد الروسي
السعودية
الواليات المتحدة
العراق
الصين
ايران
كنـدا
االمارات
الكـويت
البرازيل
فنـزويال
المكسيـك
النـرويج
كازخستـان
نيجيـريـا

الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

المصدر :وكالة الطاقة الدولية

• على الرغم من استمرار التوتر السياسي واملواجهات املسلحة يف العراق ،استمر إنتاج العراق من
النفط اخلام عند مستوى  4.46مليون برميل يومياً يف عام  ،2016ومن املتوقع أن يصل إىل 4.48
مليون برميل يومياً عام  .2017كما انه من املتوقع أن يصل إىل مستوى  4.60مليون برميل يومياً
خالل عام .2018
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• من املتوقع أن يرتفع مستوى إنتاج النفط من الدول غري األعضاء يف منظمة أوبك سنوياً مبا يعادل
 240ألف برميل يومياً خالل  2017و 1.14مليون برميل يومياً خالل  ،2018ليصل اإلنتاج إىل
مستوى  54.50مليون برميل يومياً خالل  .2018وتشكل مشاريع إنتاج النفط غري التقليدي
(الصخري ،الرملي) جزءاً مهما من اإلنتاج ،حيث أنه من املتوقع أن يصل هذا االنتاج إىل  8.15مليون
برميل يومياً يف عام  2018مقارنة مع  6.64مليون برميل يومياً يف عام .2016
• ستعتمد طاقة اإلنتاج االحتياطية لدى دول منظمة أوبك بشكل أساسي على مشاريع وخطط
توسع إنتاج النفط يف العراق وعودة إنتاج النفط اللييب إىل مستويات مقاربة ملستويات إنتاج ما قبل
الثورة ،وعودة إنتاج النفط اإليراني اىل األسواق بعد رفع العقوبات االقتصادية بشكل كامل عن
ايران.
ب .الطلب العاملي على النفط
• تشري أحدث البيانات املتعلقة بالطلب العاملي على النفط (التقرير الشهري ملنظمة الدول املصدرة
للنفط – أوبك املنشور يف أبريل  )2017إىل أن الزيادة املتوقعة ملعدالت الطلب العاملي على النفط يف
العام اجلاري  2017قد تبلغ حنو  1.26مليون برميل يومياً مقارنة مع مستويات عام  2016أي بزيادة
معدهلا  1.32يف املئة بدعم من ارتفاع مستوى الطلب يف الصني واهلند  ،باإلضافة إىل الطلب يف
أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الالتينية وروسيا والتحسن يف معدالت منو االقتصاد العاملي
بشكل عام .بينما تشري التوقعات اىل اخنفاض نسيب يف مستوى منو الطلب على النفط يف اليابان.
ويبني اجلدول ( )5التالي الطلب العاملي على النفط اخلام (باملليون برميل/يوم) يف  2015و2016
واملتوقع يف  2017مع معدل النمو املتوقع يف  2017بالنسبة املئوية.
جدول (  ) 5الطلب العاملي على النفط اخلام (مليون برميل/يوم)
يف  2015و 2016واملتوقع يف 2017
مع معدل النمو املتوقع يف 2017
السنة
األمريكيتين
منها الواليات المتحدة
أوروبا
آسيا باسيفيك
اجمالي دول منظمة

2015

2016

2017

النمو %

24.37
19.71
13.71

24.78
20.04
14.00

24.98
20.19
14.07

0.79
0.75
0.51

8.09
46.18

8,06
46.84

8.04
47.08

-0.31
0.52
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التعاون االقتصادي والتنمية
باقي آسيا
منها الهند
أمريكا الالتينية
الشرق األوسط
أفريقيا
اجمالي الدول النامية
دول االتحاد السوفياتي السابق
دول أوروبية أخرى
الصين
األقاليم األخرى
اجمالي دول العالم
التقديرات السابقة

12.01

12.82

13.17

2.69

4.05
6.56
8.11
3.99
30.67
4.62

4.38
6.47
7.96
4.10
31.35
4.66

4.52
6.53
8.07
4.20
31.97
4.73

3.03
0.95
1.36
2.64
1.98
1.51

0.67
10.83
16.13
92.98
92.98

0.70
11ز51
16.86
95.05
95.05

0,72
11.82
17.27
96.32
96.31

3.15
2.71
2.40
1.33
1.32

املصدر :التقرير الشهري ملنظمة أوبك إبريل .2017

• وترتبط توقعات الطلب على النفط ارتباطا كبريا بتوقعات النمو االقتصادي يف خمتلف البلدان
واآلقاليم املستهلكة للنفط .ومن املتوقع وفقا لتقديرات وود ماكينزي أن يسجل عام  2017منواً
اقتصادياً يصل إىل  %2.5وينخفض إىل  %2.4لعام  .2018حيث سيتحسن معدل النمو االقتصادي يف
كل من روسيا ودول حبر قزوين ،وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية ،ودول الشرق األوسط
وأفريقيا .ومن املتوقع أن ينخفض النمو االقتصادي يف آسيا وأوروبا .وقد ال تتطابق هذه التقديرات مع
تقديرات أخرى لوكالة الطاقة الدولية أو ملنظمة أوبك .ويبني اجلدول (  ) 6التالي معدالت النمو
االقتصادي العاملي الفعلية يف عام  2016واليت بلغ متوسطها  %2.3ومعدالت النمو املتوقعة يف كل
من عامي  2017و.2018
جدول (  : ) 6معدالت منو الناتج احمللي االمجالي
بالنسبة املئوية 2018 -2016
االقليم أو الدولة
أمريكا الشمالية
الواليات المتحدة األمريكية
المكسيك
أوروبا
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
المملكة المتحدة

2016
1.6
1.6
1.9
1.8
1.7
1.1
0.9
2.0
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2017
2.1
2.2
1.7
1.3
1.1
1.0
0.6
1.3

2018
2.2
2.3
2.0
0.6
0.6
0.5
0.3
0.6

إسبانيا
آسيا
الصين
اليابان
الهند
كوريا الجنوبية
روسيا ودول بحر قزوين
أمريكا الالتينية
البرازيل
الشرق األوسط
أفريقيا
المتوسط العالمي

3.0
4.4
6.7
1.0
6.9
2.7
)(0.3
)(2.2
)(3.4
2.1
1.5
2.3

1.8
4.2
6.5
0.7
7.2
2.0
1.5
0.5
0.3
2.8
3.0
2.5

0.6
4.0
6.2
0.4
6.6
1.9
2.0
1.7
1.4
3.2
3.4
2.4
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• الطلب يف الواليات املتحدة
أدى استمرار أسعار النفط املنخفضة اىل حتسن أداء مؤشرات االقتصاد الكلي يف الواليات املتحدة على
امتداد العام  ،2016مما دفع اىل زيادة استهالك الوقود يف قطاع النقل .ومع ذلك ،فإن مستويات النمو
يف بلدان أمريكا الشمالية واملكسيك شهدت تراجعا نسبيا .وانتهت سنة  2016بنمو إجيابي يف
الطلب على النفط يف القارة األمريكية الشمالية بفضل الواليات املتحدة اليت زاد الطلب فيها بنحو
 ٪1.0مقارنة بالفرتة نفسها من العام املاضي .وتركزت الزيادة على وجه اخلصوص يف الطلب على
البنزين ووقود الطائرات .بينما تراجع الطلب على املقطرات الوسطى حبوالي  0.2ألف برميل يف اليوم
على أساس سنوي ،حيث كانت األحوال اجلوية أكثر دفئا مما كان متوقعا ،األمر الذي قلل من
الطلب على وقود التدفئة.
• الطلب يف أوروبا
يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف أوروبا شهد الطلب على النفط توسعا ملموسا بنحو
 0.25مليون برميل يوميا ،مع توزيع املكاسب على قدم املساواة تقريبا بني أرباع السنة األربعة .وقد
حتقق ارتفاع االستهالك حبفز من أسعار النفط املتدنية يف مجيع البلدان األوروبية األربعة الكربى
واألكثر استهالكا ،أملانيا واململكة املتحدة وفرنسا وإيطاليا واليت زاد استهالكها بنحو  80ألف
برميل يف اليوم ،مع توسع أكرب يف اململكة املتحدة وأملانيا خصوصا يف الطلب على مزيج منتجات وقود
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النقل الذي يشمل الديزل والبنزين ما يعكس النمو االجيابي يف مبيعات السيارات والذي وصل اىل ٪7
خالل العام .وإىل جانب أثر االخنفاض يف أسعار النفط كان لسياسة التحفيز النقدي أثرها الواضح يف
دعم النمو االقتصادي يف أوروبا .ومع ذلك ،كان الطلب على وقود النقل يتعرض إىل ضغوط نامجة عن
مواصلة التقدم يف معايري كفاءة حرق الوقود ،واستخدام الوقود البديل وسياسات الضرائب العالية وهي
كلها عوامل تؤثر سلبا على طلب النفط يف البلدان األوروبية املستهلكة الرئيسية.
• الطلب يف آسيا واحمليط اهلادئ
ارتفع الطلب على النفط يف عام  2016يف دول آسيا واحمليط اهلادئ األعضاء يف منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية بفضل الزيادة املتوقعة مسبقا يف طلب كوريا اجلنوبية وعلى الرغم من انكماش
الطلب يف اليابان .وكان ازدهار صناعة البرتوكيماويات ،ال سيما يف كوريا اجلنوبية ،إىل جانب
إدخال حتسينات على متطلبات توليد الطاقة قد ساعد على دعم التوسع يف األنشطة االقتصادية مما
مسح بتعزيز مستويات الطلب على النفط لتكون أعلى على أساس سنوي للمرة األوىل منذ العام
 .2012من ناحية أخرى ،شهد عام  2016اخنفاضا يف استهالك اليابان بنحو  0.13مليون برميل يف
اليوم .وكان النمو السليب واضحا لكل شهر تقريبا من شهور عام  ،2016باستثناء نوفمرب ،عندما
ارتفع الطلب بسبب الزيادة امللموسة يف متطلبات املواد األولية للبرتوكيماويات وحلول شتاء أكثر
برودة من املتوقع .ومن بني املنتجات اليت شهدت حتسنا يف الطلب غاز البرتول املسال ومنتجات النفثا،
كما تلقى زيت الوقود دعما قويا من قطاع توليد الطاقة وخاصة يف كوريا اجلنوبية.
• طلب دول آسيا األخرى
ارتفع الطلب على النفط يف الدولة األكثر استهالكا يف املنطقة  -اهلند  -مقارنة مع عام  ،2015مما
أدى اىل زيادة بلغت حنو  0.31مليون برميل يوميا على أساس سنوي .وقد تركز النمو يف الطلب
اهلندي على النفط يف قطاع النقل الربي والقطاع السكين .فقد ازداد الطلب على البنزين بشكل حاد
يف قطاع النقل .وباملثل ،ارتفع استخدام غاز البرتول املسال يف القطاع السكين .ويعود حتسن الطلب
على البنزين أساسا اىل املكاسب الكبرية اليت سجلت يف بيع املركبات  -ال سيما ذات العجلتني  ،-أما
زيادة استهالك غاز البرتول املسال يف القطاع السكين فتعود اىل عاملني األول أن استخدامات الغاز
املسال تتمتع بتقليد عريق يف اهلند ،باإلضافة إىل الدعم السخي الذي تقدمه الدولة السطوانات غاز
البرتول املسال .كذلك شهد الطلب على زيت الوقود يف قطاع الزراعة حتسنا  ،كما اكتسبت قطاعات
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توليد الطاقة بعض الزخم وارتفع استهالكها فوق مستويات العام السابق ،مما يدل على أداء إجيابي
لتلك القطاعات .من جانب آخر أدى توسع نشاط البناء إىل زيادة الطلب على اجلزء الثقيل من منتجات
برميل النفط ،وخاصة القار لتعبيد الطرق .ويف الوقت نفسه ،زاد الطلب نسبيا على منتجات النفثا يف
قطاع صناعة البرتوكيماويات.
• أمريكا الالتينية
استمر ضعف الطلب على النفط يف أكرب دولة مستهلكة من دول منطقة أمريكا الالتينية ،الربازيل
اليت تواصل تباطؤ منوها االقتصادي يف عام  2016وتراجع الطلب على النفط بنسبة  90ألف برميل
يف اليوم ،ومشل االخنفاض مجيع املنتجات ،باستثناء البنزين ،الذي أصبح بديال الستخدام اإليثانول
وغاز البرتول املسال ،الذي منا جزئيا .وكان منو الطلب على البنزين إجيابيا ألن استهالكه بات أكثر
جدوى من الناحية االقتصادية للمستخدمني النهائيني من اإليثانول ،الذي تأثر بارتفاع أسعار السكر.
أما زيت الوقود واملقطرات املتوسطة فسجلت ضعفا ظاهرا يف عام  .2016ويرجع تدهور الطلب عليها
تباطؤ النمو االقتصادي لعدة أسباب من بينها ضعف النشاط التصنيعي وتراجع معدالت التشغيل
والدخل .كما لوحظ استهالك أقل لزيت الوقود يف قطاع توليد الطاقة ،وأقل لوقود السفن يف قطاع
النقل البحري.
• الشرق األوسط
يف اقليم الشرق األوسط ،تراجع الطلب على النفط يف اململكة العربية السعودية  ،أكرب دولة
مستهلكة يف املنطقة .ومع ذلك ،شهد عام  ،2016تراجعا طفيفا يف الطلب على النفط يف املنطقة،
وذلك مبقدار  10اآلف برميل يف اليوم .بينما سجل ارتفاع ملموس يف مستوى احالل الغاز الطبيعي،
والسيما بعد البدء بتنفيذ خطة غاز واسط يف الربع األول من  ،2016مقرتنة مع إلغاء جزئي للدعم
املقدم للوقود يف السعودية .ومتثل الرتاجع يف الطلب يف ثالثة منتجات فقط هي املنتجات اخلام اليت
حترق مباشرة ،ومنتجات البيتومني ،ووقود الطائرات والكريوسني .وميكن أن يعزى تراجع االستهالك
هلذه املنتجات إىل حد كبري إىل اخنفاض الطلب اىل أقل من املتوقع يف قطاعات خمتلفة مثل تعبيد
الطرق .من جهة أخرى منا الطلب على النفط يف كال من دولة اإلمارات العربية املتحدة والعراق.
وتركزت الزيادات يف قطاع النقل وال سيما على البنزين بشكل أساسي.
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• الصني
يف الصني ،سجل الطلب على النفط حتسنا أفضل مما كان متوقعا ،حيث منا الطلب من صناعة
البرتوكيماويات وقطاعات النقل رغم الشكوك املبكرة حول األثر السليب لتباطؤ النمو االقتصادي.
وأختذ منو الطلب على النفط يف الصني نفس مساره يف عام  ،2015حيث قادته عوامل أوهلا التوسع
يف الطلب على الربوبيلني ملصانع البرتوكيماويات العاملة باهلدرجة ،وارتفاع الطلب على غاز البرتول
املسال والنفثا؛ وثانيها ،الطلب القوي يف قطاع النقل الربي بفضل زيادة مبيعات السيارات اليت وفرت
الدعم للطلب على البنزين .وثالثها ،زيادة طلب وقود الطائرات بفعل زيادة الطلب على خدمات قطاع
النقل اجلوي .من ناحية أخرى ،اخنفض استهالك زيت الوقود املتبقي وزيت الديزل ويرجع ذلك أساسا
إىل زيادة استبدال هذه األنواع من الوقود بالغاز الطبيعي ،والفحم ،وخاصة يف القطاع الصناعي .وشهد
الطلب على غاز البرتول املسال قفزة كبرية حيث زاد بنحو  ،٪24أما البنزين فزاد بنسبة  ٪4على
أساس سنوي ،يف حني منا الطلب على وقود الطائرات والكريوسني بنحو  %9مقارنة مع عام  .2015من
ناحية أخرى ،اخنفض الطلب على زيت الديزل وزيت الوقود حبوالي  ٪8على أساس سنوي.

ج .مستقبل أسعار النفط
• بناءً على ما تقدم من توقعات النمو االقتصادي ومستويات العرض والطلب العاملية على النفط
اخلام ،يوضح اجلدول (  ) 7أدناه األسعار املتوقعة لنفوط القياس العاملية اضافة اىل النفط اخلام
الكوييت خالل الفرتة  2017و  2018واليت تظهر زيادة األسعار مقارنة مع العام .2016

جدول (  : ) 7أسعار نفوط القياس العاملية
واخلام الكوييت  2018 - 2016بالدوالر األمريكي للربميل
خام القياس العالمي والخام الكويتي
غرب تكساس المتوسط )(WTI
برنت ()Brent
دبي ()Dubai
النفط الخام الكويتي

2016
43.48
43.99
41.55
38.82

2017
56.29
57.38
55.61
52.51
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2018
53.13
54.08
51.72
49.21
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53
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الفصل الثالث
التطورات االقتصادية االقليمية
أوال :بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية
يتفاوت األداء االقتصادي لبلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية وفقاً لتفاوت بعض اخلصائص
اليت يتميز بها كل بلد من هذه البلدان ،ووفقاً لتفاوت البيئة اليت يعمل بها االقتصاد ،باإلضافة إىل
مدى كثافة أو قلّة االعتماد على مورد النفط أو الغاز الطبيعي ،ودرجة تنوّع االقتصاد .وكذلك وفقاً
لقوة أو ضعف املصدّات املالية املتاحة.
وتشري توجهات قيم أهم املتغريات االقتصادية لدول اجمللس إىل تفاوت األداء الفعلي لعام  ،2015واملقدّر
لعام  ،2016والقيم حمل التنبؤ لعام  .2017فعند التطرق للناتج احمللي اإلمجالي يالحظ بأن جمموع
هذا الناتج لدول اجمللس بلغ تقريباً حوالي ) (1.4تريليون دوالر عام  ،2015بينما وصل إىل حنو )(1.3
تريليون دوالر عام  ،2016ويقدر أن يصل إىل ) (1.4تريليون دوالر عام  .2017وتتفاوت التغريات
املئوية يف الناتج من بلد آلخر ،اعتمادا بشكل رئيسي على تطورات أسعار النفط ،وحركتها يف األجل
القصري.
يف دولة الكويت اخنفض الناتج احمللي اإلمجالي النفطي لعام  2014بنحو )( (%-1.3حيث بلغت
األهمية النسبية لقطاع النفط يف الناتج احمللي اإلمجالي حوالي  %60.8لنفس العام) ،ولعام 2015
بنسبة ) ،(%-0.8واجته هذا الناتج للتحسّن بنسبة ) (%3.7عام  ،2016مع حتسّن أفضل يف التغري
النسيب للناتج احمللي اإلمجالي غري النفطي .فبعد أن كان هذا الناتج قد زاد ) (%3.2عام  ،2014مت
تقدير هذا التغري لعام  2015بـ ) ،(%5.4ولعام  2016بـ ) ،(%3.7ولعام  2017بـ ) .(%4.2وهو
األمر الذي يعكس اجلهود يف جمال تعزيز دور القطاعات غري النفطية من خالل االهتمام اخلاص فنجد
اإلنفاق االستثماري غري النفطي ،العام واخلاص.
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أما يف مملكة البحرين ،ف نظراً الخنفاض األهمية النسبية لقطاع النفط يف الناتج احمللي اإلمجالي
(حنو  %2.7عام  )2014فإن التأثري على الناتج احمللي اإلمجالي مل يكن كبريا على قيمة الناتج،
وكان لذلك انعكاس طفيف على التغري النسيب يف الناتج احمللي اإلمجالي بني عامي ()2014
و ( .)2015مع توقّع استدامة التغريات النسبية للناتج احمللي اإلمجالي غري النفطي مستقبالً.
وعلى مستوى سلطنة عُمان فإن األهمية النسبية للقطاع النفطي وصلت عام  2014إىل حوالي
) ،(%47.6األمر الذي انعكس بشكل واضح على اخنفاض قيمة الناتج احمللي اإلمجالي من )(81.0
مليار دوالر إىل ) (69.8مليار دوالر عام  .2015كما انعكست على التغري املئوي للناتج بني عامي
( )2015و ( .)2016إالّ أن اجتاه املساهمة النسبية للناتج احمللي اإلمجالي غري النفطي حتتاج إىل
إعادة هيكلة لصاحل رفع النسبة.
أما يف حالة دولة قطر فقد أثّرت التطورات النفطية بشكل واضح على قيمة الناتج احمللي اإلمجالي
حيث اخنفض من ( )206مليار دوالر عام  2014إىل ( )165مليار دوالر عام ( 2015متثل املساهمة
النفطية يف هذا الناتج حوالي  %51عام  .)2014ويتوقع أن يساهم العمل حبقل "برزان" للغاز الطبيعي
قريباً بإنعاش منو القطاع االستخراجي .مع تغريات نسبية مشجعة لدور القطاع غري النفطي ،على األقل
لغاية افتتاح كأس العامل عام .2022
ويبني الشكل (  ) 4قيم أبرز املتغريات االقتصادية يف دول جملس التعاون لعام  ،2015وتقديرات هذه
القيم لعام  ، 2016وتوقعاتها يف عام .2017
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شكل ( :)4أهم املتغريات االقتصادية لدول جملس التعاون
للسنوات ( 2015فعلي) و( 2016تقدير) و( 2017توقع)
الناتج المحلي اإلجمالي (مليار دوالر)
653
641
679

4.1
3.5

3.5

370
371
399
69.8
64
71.1

31.1
32
34.1

114
113
125

165
161
178

1.8

2.2
2.2

1.6
2.9
2.0

2.6
1.1

2.0
1.0

0.1

2017

2015

2016

2015

الدين العام /الناتج المحلي اإلجمالي

6.6
2.4
3.2

56.7
60
57.9

-5
-0.3
-8.7

-3.4
-1.2

-7.2

-0.3
-3.8
-1.3

-2.1

5.8
13.2
18

12.8
29
33.8

43.1
59.9
59.5

5.2
1.8

8.4

100

61.8
72.5
78.2

-15.5
-17.8

10
5
0
-5
-10
-15
-20

80
60
40
20
0

2017

2015

2016

2015

األصول األجنبية العامة
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قطر
2015

يف حالة اململكة العربية السعودية اليت بلغت حصة القطاع النفطي يف ناجتها احمللي اإلمجالي لعام
 2014حنو  ، %40تراجع الناتج احمللي اإلمجالي من ( )757مليار دوالر عام  2014إىل ( )653مليار
دوالر عام  ،2015وللتكيّف مع التطورات النفطية ،صدرت رؤية اململكة لعام  2030بهدف تقليل
االعتماد على القطاع النفطي ،وكذلك برنامج التحوّل الوطين السعودي .2020
أما فيما خيص دولة اإلمارات العربية املتحدة واليت متثل حصة القطاع النفطي يف ناجتها احمللي
اإلمجالي حوالي  %34.5عام  2014فتعترب من أكثر البلدان تنويعاً باملنطقة .رغم ذلك فقد تأثّر
الناتج احمللي اإلمجالي باالخنفاض من ( )402مليار دوالر عام  2014إىل ( )370مليار دوالر عام
 .2015إالّ أن التغري النسيب يف مساهمة القطاعات غري النفطية كان واضحاً بني عامي ( )2014و
(.)2015
علماً بأن متغريات االقتصاد الكلي األخرى يف دول جملس التعاون قد أظهرت العديد من التباينات.
فعلى مستوى معدل التضخم تعد عُمان ،عام  ،2015من أقل بلدان اجمللس يف هذا املعدل تليها قطر،
ثم البحرين ،ثم السعودية ،ثم الكويت ،ثم اإلمارات .ورغم هذا التباين والذي يصل أعاله )(%4.1
يف حالة اإلمارات ،وأقله يف حالة عُمان ( ،)0.1%إالّ أن معدالت التضخم ما زالت يف احلدود اآلمنة.
ومن املتغريات املهمة ،ضمن املتغريات االقتصادية الكلية ،نسبة رصيد املوازنة اىل الناتج احمللي
اإلمجالي .اذ شهدت هذه النسبة قيماً موجبة وأخرى سالبة ،لعام  .2014وظهرت القيم السالبة يف
حالة مملكة البحرين ،وسلطنة عُمان ،واململكة العربية السعودية .يف حني شهدت كل من دولة
الكويت ،ودولة قطر ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،قيماً موجبة ،متثلت أعالها يف حالة دولة
الكويت ) .(%19.4إالّ أن التطورات النفطية بعد عام  ،2014وانعكاساتها على اإليرادات النفطية
باملوازنة قد انعكست سلباً على العديد من هذه النسب إما من خالل تقليل النسبة املوجبة ،أو مفاقمة
النسبة السالبة ،أو التحوّل من املوجبة إىل السالبة .األمر الذي دعا دول اجمللس إىل اختاذ العديد من
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اإلجراءات لرتشيد اإلنفاق ،و /أو زيادة مساهمة اإليرادات غري النفطية .ويتوقع استمرار النسبة السالبة
لرصيد املوازنة اىل الناتج احمللي اإلمجالي ،عام  ،2017يف كافة دول اجمللس ما عدا حالة الكويت.
ومن التطورات املهمة ،أيضاً يف جمال سلوك املتغريات االقتصادية الكلية بدول اجمللس ،تلك املرتبطة
بنسبة الديون احلكومية اىل الناتج احمللي اإلمجالي .واعتماداً على بيانات السنة السابقة الخنفاض
األسعار النفطية ،أي عام  ،2013فإن هذه النسبة كانت ) (%2.1يف اململكة العربية السعودية،
و) (%5.0يف سلطنة عُمان ،و) (%6.5يف دولة الكويت ،و) (%15.8يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،و) (%33.1يف دولة قطر ،و) (%43.9يف مملكة البحرين) .(IMF, 2016إالّ أن كافة
دول اجمللس قد سجلت ارتفاعا يف هذه النسبة عام  ،2015ومن املتوقع استمرار هذا االرتفاع يف عام
 .2017وذلك للتكيّف مع أوضاع عجز املوازنة ،من جهة ،وللمحافظة على حدود آمنة للمصدّات
املالية ،على شكل احتياطي ،املتاحة حالياً ،ولضمان حقوق األجيال القادمة يف الثروة احلالية.
وال خيفى بأن وضع التوازن اخلارجي ،ممثالً يف وضع احلساب اجلاري ،هو من أكثر األوضاع تأثّراً
بالتطورات النفطية ،ومن خالل التأثري السليب على قيم الصادرات النفطية .ويوضح الشكل (  ) 4أيضا
تطور نسبة عجز احلساب اجلاري اىل الناتج احمللي اإلمجالي يف الوقت احلاضر ومستقبالً .علماً بأن
قيم هذه النسبة كانت عام  2013حوالي ) (%7.4يف حالة مملكة البحرين ،و) (%39.9يف حالة
دولة الكويت ،و) (%6.7يف سلطنة عُمان ،و) (%29.9يف حالة دولة قطر ،و) (%18.2يف
اململكة العربية السعودية ،و) (%19.1يف حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة .إالّ أنها شهدت
تطورات سلبية لتصل كنسب فعلية إىل أكرب قيمة سلبية يف حالة سلطنة عُمان ،عام  2015بنحو
) ،(%-5.5مع اخنفاض النسب املوجبة ألقل نسبة يف حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة ).(%3.3
وهو األمر الذي يستدعي املزيد من اجلهود لرتشيد الواردات ،يف األجل القصري ،والعمل على رفع قيمة
الصادرات غري النفطية يف األجلني املتوسط والطويل.
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أما فيما خيص تطورات الدين العام فإن نسبة هذا الدين قد وصلت عام  ،2014وعلى مستوى دول
جملس التعاون ،إىل حوالي ) ،(%9.0ويف عام  2015إىل ) .(%13.4وحسب تنبؤات صندوق النقد
الدولي فإن هذه النسبة هي يف حدود ) (%21.3لعام  2016و) (%26.2لعام  .2017وتتفاوت قيم
هذه النسب بني بلدان اجمللس .فقد وصلت عام  2014إىل أعلى نسبة يف حالة مملكة البحرين
) ،(%44.4وأقل نسبة يف حالة اململكة العربية السعودية ) ،(%1.6وسلطنة عُمان )،(%4.9
ودولة الكويت ) ،(%7.6ودولة اإلمارات العربية املتحدة ) ،(%15.6ودولة قطر ) .(%31.7وبعد
التطورات النفطية ،جلأت أغلب بلدان اجمللس إىل هذا النوع من التمويل ،األمر الذي أثّر على رفع هذه
النسبة .حيث وصلت نسبة الدين العام اىل الناتج احمللي اإلمجالي عام  2015إىل أعلى نسبة يف
مملكة البحرين ) ،(%61.9تليها دولة قطر ) ،(%39.8ثم دولة اإلمارات العربية املتحدة
) ،(%18.1وسلطنة عُمان ) ،(%14.9ودولة الكويت ) ،(%11.2وأخرياً اململكة العربية
السعودية ) .(%5.0ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل هذه النسبة ،عام  ،2017إىل أعلى مستوى
يف حالة مملكة البحرين ) ،(%78.2ثم دولة قطر ) ،(%59.5ثم دولة اإلمارات ) ،(%57.9ثم
سلطنة عُمان ) ،(%33.8ثم دولة الكويت ) ،(%22.9ثم اململكة العربية السعودية )،(%18.0
حسب تقديرات معدل التمويل الدولي .ويبني الشكل ( )5أدناه معدالت منو الناتج احمللي لدول جملس
التعاون موزعة وفق مصدرها (نفطي – غري نفطي) للسنوات ( 2015فعلي) و( 2016تقدير) و2017
(توقع) بينما يبني الشكل ( )6رصيـد املوازنة اىل الناتج احمللي لدول جملس التعاون متضمنا دخل
االستثمار وباستبعاد هذا الدخل.
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ثانيــا :البلدان املصدرة للنفط مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
• يشري التقرير االقليمي لصندوق النقد الدولي Regional Economic Outlook Update:
 Middle East & Central Asiaاخلاص بتطورات األوضاع يف منطقة الشرق األوسط ومشال
افريقيا وباكستان وأفغانستان واملنشور يف مايو  2017اىل أن اتفاق دول منظمة أوبك مع جمموعة
من البلدان املنتجة خارج املنظمة على خفض االنتاج قد ساعد على حتسني آفاق أسعار النفط على
املدى القريب .ولكن التقرير يرى أنه على الرغم من ذلك فان أسعار النفط ما زالت عرضة للتقلبات.
• يتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل أسعار النفط ،على املدى املتوسط ،منخفضة وحماطة بدرجة
عالية من عدم اليقني ،وبالتالي فإن مواصلة تصحيح األوضاع املالية العامة للدول النفطية يف اقليم
الشرق األوسط ومشال افريقيا ستظل مطلبا حيويا .كذلك ،ينبغي أن تواصل هذه الدول الرتكيز
على تنفيذ خططها للتنويع االقتصادي  ،واالصالحات اهليكلية الداعمة بغية تعزيز قدرة
اقتصاداتها على مواجهة التحديات.
• تشري تقديرات البنك الدولي يف تقريره " اآلفاق االقتصادية العاملية  :2017منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا " اىل أن معدل النمو يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا قد تراجع إىل  % 2.7يف
عام  2016فيما يعزى إىل تدابري ضبط أوضاع املالية العامة يف بعض البلدان واملعوقات والقيود على
إنتاج النفط يف بلدان أخرى.
• ان نزوح أعداد كبرية من السكان ،وسقوط اآلف الضحايا ،وتدمري مرافق البنية التحتية بسبب
احلرب يف سوريا ،والصراع املسلح يف اليمن ،واملعارك الضارية يف العراق ،واألزمة السياسية يف ليبيا
كان هلا ،وفق تقرير البنك الدولي ،تداعيات سلبية عابرة للحدود متثَّلت يف عرقلة التجارة والضغوط
على املالية العامة من جراء طلبات اإلنفاق املتصلة بالالجئني واألوضاع األمنية ،وفقدان عائدات
السياحة مما أحلق أضرارا جسيمة باقتصاد املنطقة ،وآثارا واسعة النطاق يف أحناء شتى من العامل.
• من املتوقع أن يتباطأ النمو يف العام  2017يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
ومشال إفريقيا بسبب ختفيضات إنتاج النفط وفق اتفاق أوبك مع منتجني آخرين .ويف املقابل ،وعلى
الرغم من تفاوت آفاق النمو بني خمتلف البلدان ،من املتوقع أن يتسارع النمو الكلي يف القطاع غري
النفطي يف عام  2017مع تراجع وترية الضبط املالي.
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• على وجه اخلصوص ،من املتوقع زيادة النمو غري النفطي يف بلدان جملس التعاون اخلليجي من % 2
تقريبا يف عام  2016إىل  % 3يف عام  ، 2017يف حني يتوقع تسارع وترية النمو غري النفطي يف إيران
من %0.75يف عام  2016إىل حنو  %5.3يف عام . 2017ويف املقابل ،من املتوقع استمرار تباطؤ النمو
غري النفطي يف اجلزائر.
• يف املدى املتوسط أيضا  ،وعلى الرغم من أن النمو الكلي يف بلدان جملس التعاون اخلليجي واجلزائر
سيكون مدعوما بالتعايف املتوقع يف إنتاج النفط ،فإن النمو غري النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة
التقشف املالي يف البلدان اليت تستلزم إجراء تصحيحات كبرية مثل السعودية والبحرين وسلطنة عمان
واجلزائر.
• أما إيران ،فما زالت تعرتض أفق اقتصادها العقوبات الدولية املتبقية ،وأوجه الضعف اهليكلي
الداخلي ،كما هو احلال يف القطاع املالي .ويف البلدان املتأثرة بالصراعات ،ال تزال التوقعات حماطة
بقدر كبري من عدم اليقني؛ خاصة من خالل تأثري الوضع األمين على مستويات إنتاج النفط ،مما يتعذر
معه تقدير وضع االقتصاد غري النفطي يف تلك البلدان .فقد زادت ليبيا من إنتاجها النفطي بشكل
ملحوظ مع نهاية  ،2016مما عزز من توقعات النمو لعام  . 2017وفاق إنتاج النفط يف العراق
التوقعات يف  ، 2016ولكن ضيق احليز املالي املتاح لضخ استتثمارات مرتبطـة بالنفــط يعنــي ضعف
احـتـماالت حتسن النمــو يف إنتــاج النفــط على املدى القريب.
• أدى تداعي أسعار النفط إىل حدوث قفزة يف مستويات عجز املالية العامة ملختلف دول املنطقة وبلغ
متوسط عجز املالية العامة حنو  %10من الناتج احمللي اإلمجالي يف عامي  2015و . 2016بيد أن
موقف املالية العامة مقاسا بالرصيد غري النفطي واملستبعد منه أثر حتركات أسعار النفط ،قد شهد
حتسنا كبريا يف عام  ، 2016حيث اخنفضت مستويات العجز غري النفطي مبقدار  %25.5من الناتج
احمللي اإلمجالي غري النفطي يف جملس التعاون اخلليجي بقيادة عمان وقطر (وبنحو  %11يف اجلزائر).
وحتقق هذا التحسن نتيجة إصالحات أسعار الطاقة وختفيضات االنفاق احلكومي يف كل من
السعودي ة وعمان وقطر واجلزائر .فضال عن الزيادات يف إاليرادات غري النفطية يف السعودية وعمان
واجلزائر.
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• سوف تؤدي الزيادة املتوقعة يف أسعار النفط والتصحيح املستمر يف أوضاع املالية العامة إىل تقليص
ملحوظ يف مستويات عجز املالية الكلي يف عام  2017إىل  %25.4من الناتج احمللي االمجالي يف
املتوسط .وسيكون التصحيح املتوقع متفاوتا كثريا ففي دول جملس التعاون اخلليجي من املتوقع أن
تتحسن مستويات العجز غري النفطي مبقدار % 25.3من الناتج احمللي غري النفطي بينما لن يتعدى
التحسن املقارن يف اجلزائر .%5.5
• تشمل التدابري التصحيحية وفقا لتقرير الصندوق األخري تطبيق زيادات أخرى يف أسعار الطاقة يف
اجلزائر والبحرين ،والسعودية ،وفرض رسوم على العمالة الوافدة يف البحرين والسعودية ،و فرض
ضرائب انتقائية يف اجلزائر ودول جملس التعاون اخلليجي ،وتطبيق زيادات يف املعدالت الضريبية يف
اجلزائر وعمان ،وضبط االنفاق اجلاري يف اجلزائر والبحرين وعمان وقطر ،وختفيضات يف االنفاق
الرأمسالي يف اجلزائر وعمان .ويف العراق من املتوقع تيسري املوقف املالي إىل حد ما حيث سيسمح تسلم
دفعات التمويل املتأخر من املاحنني بتخفيف القيود النقدية اليت عانت منها البالد يف عام  . 2016أما
يف إيران ،فمن املتوقع تشديد املوقف املالي قليال .وتشري توقعات خرباء الصندوق إىل احتمال اخنفاض
مستويات عجز املالية العامة يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان إىل أقل من  % 1من إمجالي الناتج احمللي حبلول عام  2022وهو حتسن كبري
مقارنة بعام . 2016
• توقعات اخنفاض مستويات عجز املالية العامة يف البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط
ومشال إفريقيا مشروطة باستمرار تنفيذ االصالحات املالية الطموحة .فعلى سبيل املثال ،يعتزم
صانعو السياسات إجراء مزيد من االصالحات يف أسعار الطاقة (اجلز ائر والعراق و جملس التعاون
اخلليجي) ،بينما ختطط دول جملس التعاون اخلليجي الستحداث ضريبة القيمة املضافة يف عام
 ، 2018و ميثل هذا التصحيح املتصور يف أوضاع املالية العامة مطلبا ضروريا الستدامة أوضاع املالية
العامة على املدى الطويل.
• ان تعزيز مؤسسات املالية العامة يسهم يف نجاح تطبيق خطط التصحيح املالي .ووفق آخر تقرير
اقليمي لصندوق النقد الدولي ،مت إحراز تقدم ملحوظ يف جهود وضع أطر املالية العامة متوسطة األجل
يف الكويت وقطر والسعودية واجلزائر ،وانشاء مكاتب إدارة الدين العام يف الكويت والسعودية (رغم
أنها ال تزال قيد التنفيذ يف خمتلف دول املنطقة) .وتعكف إيران حاليا على حتديث نظامها املعين
بادارة املالية العامة ،مبا يف ذلك استحداث نظام احملاسبة على أساس االستحقاق ،وحتديث نظام
املعلومات االدارية املالية ،و انشاء حساب اخلزانة الواحد.
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• تشري أحدث تقديرات صندوق النقد (مايو  )2017إىل اخنفاض عجز املوازنة الكلي الرتاكمي
املقدر للسنوات بني عامي  2016و 2021إىل  375مليار دوالر مقارنة مع  565مليار دوالر كانت
وردت يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي السابق يف أكتوبر  .2016ويتوقف حتقق هذا التحسن الكبري
على مواصلة تنفيذ خطط االصالح املالي الطموحة ،واالجتاهات االجيابية العامة املتوقعة ألسعار
النفط .ومع التسليم باحلاجة إىل حتقيق التوازن بني السحب من األصول واصدار سندات الدين العام.
• يتوقع أن يتواصل يف عام  2017جلوء بلدان املنطقة إىل استخدام الديون لتمويل العجز ،والذي
كان قد تزايد بشكل ملموس يف العام املاضي .فقد بلغت إصدارات سندات الديون السيادية اخلارجية
 50مليار دوالر يف عام  ،2016بزيادة جتاوزت مخسة أضعاف قيمتها يف عام  .2015وال تزال أوضاع
السواق العاملية مواتية للبلدان املصدرة للنفط القادرة على النفاذ إىل األسواق ،مما سيشجع على األرجح
االستمرار يف إصدار السندات السيادية ،وعلى سبيل املثال ،ارتفعت عائدات السندات السيادية لدول
جملس التعاون اخلليجي احملررة بالدوالر األمريكي بنحو  10نقاط أساس بني  1نوفمرب  2016و24
مارس  ، 2017أي أقل بكثري من الزيادة البالغة  60نقطة أساس يف سندات اخلزانة األمريكية
املعيارية ملدة  10سنوات.
• أكد التقرير االقليمي لصندوق النقد الدولي ان االخنفاض املستمر يف إيرادات النفط والغاز يعين
أن منوذج التنمية احلالي القائم على إعادة توزيع الثروة النفطية من خالل الدعومات السخية أو خلق
الوظائف احلكومية غري امل نتجة مل يعد قابال لالستمرار .ولذا يتمثل التحدي يف وضع منوذج جديد
للنمو االقتصادي .وعلى وجه اخلصوص ،هناك حاجة إىل تقليل االعتماد على النفط وتوليد فرص
عمل يف القطاع اخلاص للقوة العاملة سريعة النمو.
• شهد العام املاضي تصميم خطط إمنائية اسرتاتيجية طموحة ،ولكن يتعني أن ينصب تركيز
البلدان بقوة على تنفيذ تلك اخلطط وعلى االصالحات الداعمة األخرى  .و جيري حاليا بذل اجلهود
لتشجيع زيادة االستثمارات األجنبية .فقد تؤدي قوانني االستثمار اجلديدة يف كل من اجلزائر (أقره
الربملان) وعمان (قيد النظر حاليا) إىل إعطاء دفعة لالستثمار األجنيب املباشر ،كما أن السماح
بامللكية األجنبية خارج املناطق االقتصادية احلرة يف دولة االمارات العربية املتحدة ميكن أن يكون
له نفس األثر .كذلك أدخلت اململكة العربية السعودية إصالحات يف أسواق األسهم والسندات مبا
يف ذلك ختفيف القيود املفروضة على االستثمار األجنيب.
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• ال يزال هناك املزيد مما ينبغي عمله لتحسني بيئة األعمال نظرا اىل أن التقدم احملرز كان متفاوتا.
وعلى سبيل املثال ،ميثل افتتاح مركز الكويت لألعمال مؤخرا (النافذة الواحدة لتيسري األعمال)
خطوة مهمة يف االجتاه الصحيح .ولكن يف حني متكنت اجلزائر ودولة االمارات من حتسني مرتبة
كل منهما يف تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي بسبعة وثمانية مراكز ،على
التوالي ،مل تتقدم البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا سوى مبركز واحد
يف املتوسط ،بينما فقدت البلدان املصدرة للنفط غري املتأثرة بالصراعات ثالثة مراكز يف املتوسط ،يف
مراتب القدرة التنافسية اليت يقيسها املنتدى االقتصادي العاملي.
• مبا أن منو التوظيف يف القطاع العام سيكون حمدودا أكثر يف املستقبل ،فسوف يتطلب األمر
إجياد فرص عمل جديدة يف القطاع اخلاص الستيعاب حنو  7ماليني شخص يتوقع دخوهلم اىل سوق
العمل حبلول عام  2022يف دول جملس التعاون اخلليجي واجلزائر وايران .وسيكون اصالح سوق
العمل ،يف إطار حتسني بيئة األعمال األوسع نطاقا مطلبا أساسيا يف هذه العملية.
• على صعيد البلدان املستوردة للنفط ،يف منطقة مينا وباكستان وأفغانستان ،أتاح اخنفاض أسعار
النفط هلذه البلدان فرصة اللتقاط أنفاسها بعد الفرتة اليت أعقبت األزمة املالية العاملية و" الربيع
العربي " .اال أن املخاوف األمنية والصراعات االقليمية ال تزال تؤثر على الثقة والنشاط ،مما يؤدي إىل
معدالت منو حتد من فرص حتسن الطلب على النفط وتعرقل فرص معاجلة الزيادة يف معدالت
البطالة أو حتسني مستويات املعيشة.
• من املتوقع ازدياد النمو للدول املستوردة للنفط يف الشرق األوسط ومشال افريقيا من  % 3.7يف عام
 2016إىل  % 4يف عام  2017ثم اىل  % 4.4يف عام  2018وسوف يكون هذا التحسن راجعا إىل حد
ما لرتاجع ا لصدمات املنفردة مثل اجلفاف يف املغرب ،وضعف حمصول القطن يف باكستان يف العام
املاضي .وسيكون النمو متفاوتا بدرجة كبرية بني هذه الدول .فهو قوي يف جيبوتي ،بفضل االنفاق
على البنية التحتية املمول من اخلارج ،ويف باكستان ،بفضل مشروع املمر االقتصادي بني الصني
وباكست ان .بينما يبقى متواضعا نسبيا يف األردن ولبنان بسبب التأثري املستمر للصراعات االقليمية
على السياحة والثقافة واالستثمار .ويف تونس ،مت خفض توقعات التعايف على املدى القريب نتيجة
استمرار أجواء عدم اليقني وضعف السياحة.
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جدول (  :) 8منو الناتج احمللي االمجالي احلقيقي 2018-2014
يف جمموعة بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
السنـة

2014
2015
2016
2017
2018

البلدان المصدرة للنفط
في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان
2.6
2.1
4.0
1.9
2.9

دول مجلس
التعاون
الخليجي
3.3
3.8
2.0
0.9
2.5

بلدان خارج مجلس
التعاون مصدرة للنفط
في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
1.9
0.1
6.2
3.0
3.4

البلدان المستوردة للنفط في
منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
وأفغانستان وباكستان
3.1
3.9
3.7
4.0
4.4

املصدر ، Regional Economic Outlook Update: Middle East & Central Asia :مايو .2017

ثالثا :عالقات الكويت االقتصادية على املستوى اخلليجي والعربي والدولي
أ .على املستوى العربي
لدولة الكويت دور بارز وأساسي يف تعزيز مسرية التعاون االقتصادي العربي  ،من خالل مشاركتها
الفاعلة يف كافة االجتماعات ذات األهمية اليت تعقد يف نطاق جامعة الدول العربية ومنظماتها
املتخصصة .وتسعى دولة الكويت اىل ترمجة األهداف والسياسات العامة للدولة إىل قرارات وتوصيات
على مستوى أطر التعاون العربي ،واالستفادة من األنشطة والربامج والفرص املتاحة يف جمال
االستشارات والدراسات والتدريب اليت تقدمها املؤسسات االقتصادية العربية واملنظمات العربية
املتخصصة ،باإلضافة إىل املشاركة الفاعلة يف التحضري للقمة العربية التنموية االقتصادية
واالجتماعية.
كما تسهم دولة الكويت بفعالية يف صياغة االتفاقيات االقتصادية يف إطار جامعة الدول العربية
مثل 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.
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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
 .2005وال تستويف دولة الكويت أية رسوم ذات اثر مماثل للرسوم اجلمركية كما ال تفرض أية
قيود مجركية كمية أو سعرية ،كما أنها ال تطبق أية قيود زراعية ،وقامت بإلغاء تبادل مناذج
التوقيع على شهادات املنشأ واالكتفاء بتبادل مناذج األختام واجلهات املخولة للتصديق .
وكان قد مت انشاء نقاط اتصال بني الدول العربية حلل املشاكل واملعوقات اليت تواجه املصدرين
واملوردين العرب ،وقد قامت نقطة االتصال الوطين لدولة الكويت وهي إدارة التعاون االقتصادي العربي
واخلليجي بقطاع الشئون االقتصادية بوزارة املالية باملساعدة على حل أغلب املشكالت واملعوقات اليت
واجهت وتواجه الصادرات الكويتية يف اخلارج أواملوردين يف داخل الدولة.
وشاركت دولة الكويت يف العام املاضي يف األعمال التحضريية للقمة العربية السابعة والعشرين يف
موريتانيا على مستوى وزراء املال واالقتصاد العرب للمجلس االقتصادي واالجتماعي حيث مت حبث
العديد من القضايا االقتصادية واالجتماعية ومن أهمها إعداد اخلطة االسرتاتيجية لألمن املائي يف
املنطقة العربية ،وكذلك اخلطة االسرتاتيجية للبحث العلمي والتقين واالبتكار ،ويف االجتماع الثالث
التحضريي إلعداد امللف االقتصادي واالجتماعي للقمة العربية اإلفريقية الرابعة يف غينيا االستوائية
وذلك متهيداً إلعداد مشاريع القرارات االقتصادية واالجتماعية ومن أهمها التأكيد على مُتابعة
تنفيذ مبادرات حضرة صاحب السمو أمري البالد يف جماالت التنمية واالستثمار يف إفريقيا وذلك ملدة
مخس سنوات واليت مت منها تنفيذ حنو ( )38مشروعا ،وتقديم جائزة مالية سنوية (جائزة املرحوم
الدكتور عبدالرمحن السميط) مببلغ مليون دوالر أمريكي لدعم التطور يف جمال األمن الغذائي،
وهي واحدة من اجلوائز ضمن مبادرة صاحب السمو اليت أطلقها يف القمة العربية  -األفريقية الثالثة
اليت استضافتها الكويت يف نوفمرب.2013
كما نظمت وزارة املالية اجتماعات اجمللس االقتصادي واالجتماعي على مستوى وزراء املال واالقتصاد
العرب لدورتي ( )97و( )98واتُخذ فيها العديد من القرارات من أهمها :اعتماد االتفاقية العربية
لتبادل املوارد الوراثية النباتية ومعارفها الرتاثية ،وتفعيل التعاون الفين العربي الصيين لالستخدامات
السلمية للطاقة الذرية ،واالتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية ،وتكليف املركز العربي
لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة بتنفيذ املرحلة الثانية من مشروع االحزمة اخلضراء يف
أقاليم الوطن العربي ،باإلضافة إىل مشروع البوابة االلكرتونية للشبكة العربية للمعلومات.
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ب .على املستوى اخلليجي
دخلت االتفاقية املوحدة للضريبة االنتقائية واالتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة لدول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية ،حيز التنفيذ ،بعد أن أودعت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مايو
 2017وثيقيت تصديق االتفاقيتني لدى األمانة العامة لدول جملس التعاون ،وهي الدولة الثانية بعد
اململكة العربية السعودية اليت تتخذ هذا االجراء.
ونصت كل من االتفاقيتني باعتبارهما نافذتان على إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى األمانة
العامة جمللس التعاون .،وكان اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف قد أعتمد
اتفاقييت ضريبة القيمة املضافة والضرائب االنتقائية يف ديسمرب  ،2016وتتضمن ضريبة القيمة
املضافة فرض ضرائب بواقع  %5على السلع واخلدمات  ،أما الضرائب االنتقائية فتفرض على التبغ
ومشتقاته ،واملشروبات الغازية ،ومشروبات الطاقة ،والسلع ذات الطبيعة اخلاصة ،ويرتاوح معدل
الضريبة بني  %50و. %100
كما قرر اجمللس األعلى جمللس التعاون يف لقائه التشاوري السادس عشر والذي عقد خالل شهر مايو
 2016انشاء هيئة عليا للشئون االقتصادية والتنموية ،ومن شأن هذه اهليئة تفعيل العمل اخلليجي
االقتصادي املشرتك ومعاجلة املعوقات اليت تعرتض سري املشروعات التكاملية اخلليجية.
ج .جمال املفاوضات االقتصادية
متاشياً مع رؤية حضرة صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح ،اليت تهدف إىل
حتويل الكويت اىل مركز مالي وجتاري ،سعت وزارة املالية يف 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 بيئة
استثمارية جاذبة لالستثمارات األجنبية وإقامة املشاريع املشرتكة وتطوير القطاعات الصناعية
املختلفة وإدخال التقنية العلمية إليها وتبادل اخلربات.

69

اتفاقيات التجارة احلرة القائمة بني دول اجمللس والدول واجملموعات االقتصادية
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 للتجارة احلرة بني دول اجمللس
ومجهورية سنغافورة ،وكذلك التوقيع على اتفاقية للتجارة احلرة بني دول اجمللس ودول رابطة التجارة
احلرة األوروبية ( )EFTAواليت تتكون من سويسرا ،ايسلندا ،ليختنشتاين ،والنرويج .ومتنح هذه
االتفاقيات أهم السلع اخلليجية خاصية دخول األسواق لكل من سنغافورة وجمموعة دول رابطة
( )EFTAدون رسوم مجركية ،باإلضافة إىل السماح للشركات اخلليجية بدخول تلك األسواق
لتقديم اخلدمات يف قطاعات املقاوالت واخلدمات املصرفية واالستشارات القانونية وغريها من
اجملاالت ،كما اشتملت هذه االتفاقيات على فصل للمشرتيات احلكومية والذي ميثل فرصة للقطاع
اخلاص يف دول اجمللس للمشاركة يف املناقصات العامة يف تلك الدول ،وبناء على ذلك مت تزويد
اجلهات احمللية باتفاقيات التجارة احلرة املذكورة لتطبيقها واالستفادة منها ،فضال عن نشرها على
موقع وزارة املالية والبوابة االلكرتونية الرمسية لدولة الكويت.
مفاوضات اتفاقيات التجارة احلرة بني جملس التعاون ومجهورية الصني
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 ،عقــدت عدة اجتماعات للفريق التفاوضي اخلليجي مع نظريه الصيين وتعترب االتفاقية يف
املراحل املتقدمة من املفاوضات حيث مت االتفاق على الكثري من املواضيع يف مفاوضات التجارة احلرة
بني اجلانبني.
تفعيل االتفاقيات اإلطارية للتعاون املشرتك
تسعى دولة الكويت يف اطار جملس التعاون ومن خالل التوقيع على االتفاقيات اإلطارية بني دول
اجمللس والدول واجملموعات االقتصادية األخرى ،واليت تعترب اإلطار املؤسسي والتعاقدي لتعزيز العالقات
االقتصادية بني دول اجمللس والدول واجملموعات االقتصادية األخرى ،واليت تهدف إىل توسيع 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 األطراف املتعاقدة ،حيث أبرمت دول اجمللس عدداً من
االتفاقيات اإلطارية مع كل من الصني ،ماليزيا ،جورجيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،اسرتاليا،
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اليابان ،اهلند ،باكستان ،وتركيا ،البريو وجمموعة اآلسيان وجمموعه املريكسور ،وغريها من الدول
واجملموعات االقتصادية االخرى.
فريق عمل ضمن إطار احلوارات االسرتاتيجية بني دول اجمللس والدول واجملموعات االقتصادية األخرى
تسعى دول اجمللس من خالل احلوارات االسرتاتيجية مع الدول واجملموعات االقتصادية األخرى اىل
تعزيز عالقاتها السياسية واالقتصادية وتبادل اخلربات يف املواضيع ذات االهتمام املشرتك مثل
(السياسة -واالقتصاد -والتجارة واالستثمار -والنقل واملواصالت -والتعليم -والتدريب والتطوير -والزراعة
واألمن الغذائي -والسياحة -والطاقة -والصحة -والبيئة) مع عدد من الدول واجملموعات االقتصادية
ومنها (االحتاد األوروبي -جمموعة اآلسيان -تركيا -الصني -اسرتاليا -اليابان -باكستان -املغرب-
واألردن).
ويتم يف إطار هذه احلوارات تشكيل فرق عمل تتكون من اخلرباء واملختصني من اجلانبني ملتابعة
املواضيع املذكورة ومنها فريق العمل االقتصادي واملالي والذي ترتأسه وزارة املالية عن دولة الكويت
والذي يعين بتبادل اآلراء حول القضايا االقتصادية ،وتبادل اخلربات بشأن حتفيز سياسة النمو
االقتصادي ،والتعاون الفين يف املواضيع االقتصادية واملالية ،واالستفادة من جتارب الدول يف اجملاالت
االقتصادية املختلفة.
احلوار االقتصادي السادس بني دول اجمللس واالحتاد األوروبي
حرصاً على تنفيذ االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي بني دول اجمللس واالحتاد األوروبي واليت مت
توقيعها يف عام  ،1988وبعد توقف مفاوضات اتفاقية التجارة احلرة بني اجلانبني ،فقد مت االتفاق
على عقد اجتماعات للحوار االقتصادي لتعزيز العالقات االقتصادية بني اجلانبني حيث مت عقد ()6
اجتماعات للحوار االقتصادي بني دول اجمللس واالحتاد األوروبي متت خالهلا تبادل اخلربات والتجارب
ومتابعة آخر التطورات االقتصادية ذات االهتمام املشرتك ،ويتم الرتتيب حالياً لعقد احلوار السابع بني
اجلانبني مبقر األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية.
منتدى احلوار االسرتاتيجي بني دول اجمللس والواليات املتحدة
بناءًا 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  ،2014مت عقد ثالثة منتديات للحوار االقتصادي بني جملس التعاون
والواليات املتحدة األمريكية ،جرى خالهلا مناقشة عدد من املواضيع ذات االهتمام املشرتك بني
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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 ،كما مت تزويد اجلهات املعنية
باملواضيع اخلاصة باحلوار ويتم حالياً الرتتيب لعقد منتدى احلوار الرابع بني اجلانبني.
د .املنظمات الدولية
إمياناً بدور دولة الكويت يف تعزيز العمل والتعاون اإلسالمي املشرتك فقد ترأس حضرة صاحب السمو
أمري البالد الشيخ صباح األمحد الصباح حفظه اهلل ورعاه ،وفد دولة الكويت يف اجتماع مؤمتر القمة
اإلسالمية يف دورته الثالثة عشر اليت عقدت يف شهر ابريل  ،2016يف مدينة اسطنبول باجلمهورية
الرتكية.
ويف جمال االستفادة من املؤسسات الدولية اليت تساهم بها دولة الكويت ،مت التنسيق مع عدد من
اجلهات يف القطاعني العام واخلاص لالستفادة من اخلدمات والربامج اليت يقدمها البنك اإلسالمي
للتنمية واملؤسسات التابعة له وهي:
▪ املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.
▪ املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص.
▪ املؤسسة اإلسالمية لضمان وائتمان الصادرات.
وتسعى وزارة املالية إىل االستفادة من برنامج التعاون الفين بني حكومة دولة الكويت ،والبنك الدولي
من خالل االستعانة خبرباته يف إعداد الدراسات واملشاريع التنموية واليت تساهم بتعزيز اإلصالحات
االقتصادية الوطنية ،وذلك انطالقاً من اإلسرتاتيجية اجلديدة لربنامج التعاون الفين والذي يغطي الفرتة
 2020 – 2016واليت ترتكز على أربعة حماور رئيسية (حتسني أداء القطاع العام ،وتنمية القطاع
اخلاص ،والتنمية البشرية ،والبنية التحتية والتحديث اإلداري) ومبا يتماشى مع اخلطة اخلمسية
اإلمنائية للدولة.
ويشمل برنامج التعاون الفين عددا من املشاريع والدراسات اليت تغطي القطاعات االقتصادية املختلفة
بالدولة ومنها( :تطوير إدارة األراضي يف دولة الكويت ،ومشروع تقييم مؤشرات اإلنفاق احلكومي
واملساءلة املالية ،وتطوير جهاز محاية املنافسة ،وتطوير قطاع التعليم العام ،ونظام معلومات سوق
العمل ،وشبكات األمان االجتماعي ،واملشروعات الصغرية واملتوسطة ،وغريها.)...
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هـ .العالقات االقتصادية الثنائية
يعترب التعاون االقتصادي الثنائي يف عصرنا احلاضر أحد الدعائم األساسية اليت تنظم العالقات
االقتصادية القائمة على أساس من املصاحل املشرتكة املتبادلة بني الدول ،وميثل التعاون االقتصادي
أحد الروافد األساسية واحليوية اليت تساهم يف تعزيز وتوثيق العالقات الثنائية مع كافة الدول يف
جماالت التعاون االقتصادي واالستثماري لتطوير ودعم العالقات االقتصادية الثنائية خصوصاً مع
الدول اليت متثل أهمية اسرتاتيجية لدولة الكويت واليت تستند على اآلتي:
اللجان الوزارية اليت تشرف عليها وزارة املالية ووزارات أخرى
تسعى الوزارة إىل دعم وتوطيد العالقات االقتصادية الثنائية فـي إطار اللجان املشرتكة القائمة واليت
تشرف عليها ،باإلضافة اىل السعي حنو إنشاء وعقد اجتماعات جلان أخرى سواءً على املستوى الوزاري
أو الفين ومبا يتوافق مع توجهات دولة الكويت السياسية واالقتصادية ،باإلضافة اىل املشاركة يف
أعمال اللجان اليت تشرف عليها وزارات أخرى ،وقد عقد خالل العام اجلاري عدة جلان ثنائية مشرتكة
كالتالي:
▪ اللجنة الكويتية الصينية املشرتكة للتعاون االقتصادي والفين والتجاري.
▪ اللجنة الكويتية املنغولية املشرتكة للتعاون االقتصادي والفين ،ومن املتوقع عقد جلان ثنائية
مشرتكة خالل هذا العام.
كما شاركت الوزارة يف اللجان اليت تشرف عليها وزارات أخرى وهي كالتالي:
▪
▪
▪
▪
▪

اللجنة التجارية الكويتية األملانية املشرتكة.
اللجنة العليا الكويتية العراقية املشرتكة.
اللجنة العليا الكويتية البحرينية املشرتكة.
اللجنة العليا الكويتية القطرية املشرتكة.
اللجنة العليا الكويتية العمانية املشرتكة.

إعداد مشاريع اتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون االقتصادي والفين
متثل اتفاقيات ،ومذكرات التفاهم للتعاون االقتصادي والفين ،وكذلك اتفاقيات ،ومذكرات
التفاهم إلنشاء اللجان املشرتكة اليت تشرف عليها الوزارة من أهم الوسائل اليت تعزز العالقات
االقتصادية الثنائية وجتسد تنامي هذه العالقات وتوازنها بني دولة الكويت والدول األخرى ،كما
متثل هذه االتفاقيات ،ومذكرات التفاهم اإلطار القانوني اليت متارس من خالله األنشطة املختلفة،
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كما أعدت الوزارة الكثري من مشاريع االتفاقيات متهيداً للتوقيع النهائي عليها مع الدول األخرى مثل
مجهورية هندوراس ،ومجهورية الربتغال ،ومجهورية كرواتيا ،ومجهورية التفيا ،والواليات املتحدة
املكسيكية ،وبوركينا فاسو.
إعداد تقارير حول العالقات االقتصادية الثنائية
اعداد تقارير حول العالقات االقتصادية الثنائية بني دولة الكويت والدول األخرى من خالل متابعة
التطورات واملستجدات االقتصادية على الساحة الدولية وفقاً للتوجهات العامة للدولة ،كما مت اعداد
عدد من امللفات االقتصادية اليت تتضمن األوضاع االقتصادية والعالقات االقتصادية لدولة الكويت
والدول األخرى ،وذلك للزيارات الرمسية املتبادلة اليت تتم بني دولة الكويت والدول األخرى.
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التطورات االقتصادية احمللية
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التطورات االقتصادية احمللية
أوال :أهم التطورات االقتصادية احمللية
يعكس النمو االقتصادي للدولة األداء االقتصادي الكلي لالقتصاد الوطين ،ومن خالل االعتماد على
التغري النسيب يف الناتج احمللي اإلمجالي .وحسب اإلحصاءات املتاحة فإن هذا الناتج يقدّر إما من خالل
مساهمة خمتلف القطاعات يف الناتج ،أو من خالل األهمية النسبية لبنود اإلنفاق املختلفة على الناتج.
واعتماداً على آخر إحصاءات متاحة لتقدير الناتج لدولة الكويت ،لعام  ،2015فيمكن عرض أهم
تطورات معدل النمو باالعتماد على تقديرات هذا العام مقارنة بعدد من األعوام السابقة.
وقد شهد معدل النمو لالقتصاد الكوييت لعام  2015قياساً بعام  ،2014أقل معدل منو خالل اخلمس
أعوام السابقة .حيث وصل هذا املعدل إىل ) (%-25.9باألسعار اجلارية .ويعزى ذلك أساساً إىل انهيار
أسعار النفط وتأثريها املباشر على ناتج القطاع االستخراجي ،ومساهمة الصادرات بالناتج .أما معدل
النمو باألسعار الثابتة (املستبعدة ألثر السعر يف معدل النمو ،واملقاسة بأسعار عام  )2010فقد بلغ
) (%1.8لنفس العام .األمر الذي يعكس مدى شدة تأثري األسعار النفطية .علماً بأن معدل النمو
لعام  2014قياساً بعام  2013قد وصل إىل ) (%-6.3باألسعار اجلارية ،مقابل ) (%0.5باألسعار
الثابتة .يف حني وصل معدل النمو ،قبل اخنفاض أسعار النفط ،عام  2011قياساً بعام  2010إىل
) (%28.5باألسعار اجلارية ،مقابل ) (%9.6باألسعار الثابتة .ويوضح الشكل (  ،) 7واجلدول
(  ) 9تطور معدالت النمو للفرتة (.)2015 – 2011
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شكل ( :)7تطور معدالت النمو خالل الفرتة 2015 – 2011
باألسعار اجلارية والثابتة

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء.2016 ،

جدول ( :)9معدالت النمو اإلمسية واحلقيقية
2015 – 2011

2011

2012

2013

2014

2015

معدالت النمو
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (اإلسمية)

28.5

14.6

1.4

-6.3

-25.9

معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي (الحقيقية) ()100 = 2010

9.6

6.6

1.1

0.5

1.8
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وعند احلديث عن مصادر النمو حسب أهم القطاعات اليت يتكون منها االقتصاد الكوييت ،يالحظ من
خالل تطور مساهمة القطاعات املختلفة يف قيمة الناتج احمللي اإلمجالي شكل (  ،) 8وجدول ( ) 10
أن مساهمة القطاع االستخراجي ،املتضمن أساساً صناعة النفط والغاز الطبيعي ،قد اخنفضت من
) (%55.9عام  2010لتصل إىل ) (%43.3عام  ،2015باألسعار اجلارية ،بفعل التطورات النفطية
اجلارية ،مع عدم تغري أساسي يف األهمية النسبية ملساهمة الصناعات التحويلية ( %6.0عام 2010
مقابل  %6.7لعام  .) 2015إالّ أن أهم ارتفاع يف األهمية النسبية ،بعد القطاع االستخراجي ،كان
يف اخلدمات االجتماعية والشخصية (واليت تتضمن خدمات الصحة والتعليم واألمن والدفاع) واليت
ارتفعت أهميتها النسبية من ) (%17.2إىل ) (%24.8بني العامني املذكورين .مع بقاء األهمية
النسبية للوساطة املالية ،املرتبطة باملركز املالي ،مستقرة نسبياً ( %9.3إىل  .)%10.1وكذلك
احلال مع أنشطة النقل والتخزين واالتصاالت ،املرتبطة باملركز التجاري ،اليت مل يشهد تغرياً يف
األهمية النسبية ( %7.2مقابل .)%7.3
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شكل (  :) 8التوزيع النسيب للناتج احمللي اإلمجالي حسب النشاط االقتصادي()%
2015 - 2010

الضرائب ناقص اإلعانات

ناقصا ً الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبة

الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

األنشطه العقاريه واإليجارية والتجاريه

الوساطه الماليه والتأمين

النقل والتخزين واإلتصاالت

المطاعم والفنادق

تجارة الجملة والتجزئة

التشـــــــــييد

الكهرباء والغاز والمياه

80

الصناعات التحويلية
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القطاع االستخراجي

* أرقام أولية.

الزراعة والصيد

2010

10
6.06.7

55.9

50
43.3

30
24.8

20
17.2

-10
-5.3-5.9 -8.2
-9.5

0
0.50.7
9.310.1 8.59.9
7.27.3
5.2
2.03.2 2.22.9 4.0
0.81.2

60

40

-20

جدول (  :) 10التوزيع النسيب للناتج احمللي اإلمجالي
حسب النشاط االقتصادي (2015 - 2010 )%
األهمية النسبية
النشاط

أسعار ثابتة ()100 = 2010

أسعار جارية
2010

2015

2010

2015

الزراعة والصيد

0.5

0.7

0.5

0.5

استخراج النفط والغاز الطبيعي

55.9

43.3

55.9

56.6

الصناعات التحويلية

6.0

6.7

6.0

5.4

التشييد

2.2

2.9

2.2

2.1

الكهرباء والغاز والمياه

2.0

3.2

2.0

2.9

تجارة الجملة والمفرد

4.0

5.2

4.0

3.7

المطاعم والفنادق

0.8

1.2

0.8

0.9

النقل والتخزين واالتصاالت

7.2

7.3

7.2

6.5

الوساطة المالية والتأمين

9.3

10.1

9.3

8.0

األنشطة العقارية واإليجارية والتجارية

8.5

9.9

8.5

7.0

الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

17.2

24.8

17.2

18.4

ناقصاً :الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبة

5.3

5.9

5.3

4.6

108.2

109.5

108.2

107.4

الضرائب ناقصا ً اإلعانات

-8.2

-9.5

-8.2

-7.4

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

100

100

100

100

مجموع المنتجين
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أما على مستوى األهمية النسبية لفئات اإلنفاق احمللي (االستهالك  +االستثمار) ،واخلارجي (الصادرات
 +الواردات) فيوضح الشكل (  ) 9و (  ،) 10واجلدول (  ) 11التغري النسيب ألهمية هذه املكونات من
اإلنفاق بني عامي  2010و  .2015ويتضح مدى تنامي االستهالك اخلاص (من  %17.1عام 2010
إىل  %41.3عام  .)2015وكذلك االستثمار اإلمجالي (من  %17.6إىل  .)%25.0واخنفاض
األهمية النسبية للصادرات (نفط أساساً) من ) (%66.6إىل ) .(%54.3مع ارتفاع األهمية النسبية
للواردات من ) (%30.1إىل ) (%45.1واليت تعترب تسرّب لصاحل العامل اخلارجي.
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شكل (  :) 9الناتج احمللي اإلمجالي حسب نوع اإلنفاق ()%
باألسعار اجلارية ()2015 – 2010
80

66.6
54.3

60
41.3
25

24.5

17.6

28.8
17.1

40
20
0
-20
-40

-30.1
-45.1

ناقصا ً الواردات

-60

الصادرات

إجمالي اإلنفاق
االستثماري

*2015

اإلنفاق اإلستهالكي اإلنفاق اإلستهالكي
الخاص
الحكومي

2010

* أرقام أولية.
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شكل (  :) 10الناتج احمللي اإلمجالي حسب نوع اإلنفاق ()%
باألسعار الثابتة ()2015 – 2010

80

66.6 66.6

60
40

28.8 29.9
17.6 19.2

17.1 18.1

20
0
-20

-33.8

-30.1

ناقصا ً الواردات

*

-40

الصادرات

اإلنفاق اإلستهالكي اإلنفاق اإلستهالكي
إجمالي اإلنفاق
الخاص
الحكومي
االستثماري
2010
*2015

أرقام أولية.
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جدول (  :) 11توزيع الناتج احمللي اإلمجالي حسب بنود اإلنفاق
باألسعار اجلارية والثابتة (2015 - 2010 )%
األهمية النسبية
النشاط

أسعار ثابتة

أسعار جارية
2010

2015

2010

2015

اإلنفاق االستهالكي الحكومي

17.1

24.5

17.1

18.1

اإلنفاق االستهالكي الخاص

28.8

41.3

28.8

29.9

إجمالي اإلنفاق االستثماري

17.6

25.0

17.6

19.2

الصادرات

66.6

54.3

66.6

66.6

ناقصاً :الواردات

()30.1

()45.1

()30.1

()33.8

الناتج المحلي اإلجمالي

100.0

100.0

100.0

100.0
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تنمية دور القطاع اخلاص ومشاركته يف أنشطة القطاع النفطي
تعمل مؤسسة البرتول الكويتية وشركاتها التابعة على تنمية دور القطاع اخلاص يف دولة الكويت،
وذلك عرب تعظيم مساهمتها يف تلبية احتياجات الصناعة النفطية من املواد واخلدمات .ويوضح اجلدول
التالي النمو املطرد يف إنفاق املؤسسة وشركاتها التابعة املوجه حنو تلبية احتياجات الصناعة النفطية
الكويتية من منتجات وخدمات القطاع اخلاص احمللي ،حيث جتاوز هذا االنفاق املليار دينار يف عام
 2016اذ بلغ حنو  1398مليون د.ك ،.بزيادة مقدارها حوالي  %40عن عام  ، 2015وحوالي  %52عن
السنوات الثالث املاضية .ويبني اجلدول (  ) 12تطور إنفاق املؤسسة وشركاتها التابعة على منتجات
وخدمات القطاع اخلاص احمللي.
جدول (  )12تطور إنفاق املؤسسة وشركاتها التابعة
على منتجات وخدمات القطاع اخلاص احمللي باملليون دينار
2016/2015 – 2013/2012
2103/2012

2104/2013

2015/2014

2016/2015

918,208

979,123

997,325

1398,06
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كما شهدت السنوات املاضية قيام املؤسسة وشركاتها التابعة مبشاركة القطاع اخلاص يف بعض
األنشطة غري األساسية ،ويف ذات السياق ال يزال لدى املؤسسة يف املستقبل توجه لدراسة التوسع يف
مشاركة القطاع اخلاص يف مزيد من أنشطتها غري األساسية بناءً على التوجهات االسرتاتيجية
املعتمدة ومبا يتوافق مع التشريعات القائمة .
ويف سبيل تعظيم مساهمة القطاع اخلاص وتطوير قدراته يف الصناعة النفطية الكويتية قامت
املؤسسة بتطبيق اسرتاتيجية متكاملة لتنمية احملتوى احمللي ،ويشمل ذلك ما يلي من مبادرات :
• وضع إطار تعاون بني املؤسسة وشركاتها التابعة ،اجلهات احلكومية ،والقطاع اخلاص احمللي
املعين بتلبية احملتوى احمللي لصناعة النفط .
• تعظيم اإلنفاق احمللي يف خطط املشاريع الرأمسالية للمؤسسة وشركاتها التابعة  ،ومنح
أولوية تلبية ذلك للقطاع الكوييت اخلاص .
• تطوير آلية لتشجيع وتيسري نقل املعرفة والتقنية احلديثة إىل القطاع اخلاص ،وذلك عرب
إقامة حتالفات أو توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عاملية .
• وضع برامج تعليمية وتدريبية قادرة على معاجلة التفاوت بني مستوى مهارات سوق العمل
ومتطلبات القطاع النفطي وكفيلة بتهيئة قوة عمل كويتية قادرة على العمل يف القطاع
اخلاص العامل يف صناعة النفط .
• تعظيم مساهمة القطاع اخلاص يف أنشطة القطاع النفطي الكوييت ،وتشجيع استغالل
خمرجات أنشطة القطاع إلقامة صناعة حتويلية ينهض بها القطاع اخلاص الكوييت .
• حتديد جمال اخلدمات والصناعات اليت حيتاجها القطاع النفطي الكوييت بهدف زيادة
مشاركة القطاع اخلاص فيها .
ويف سبيل حتقيق تقدم ملموس لتلك االسرتاتيجية  ،تسعى املؤسسة حنو هدف إقامة منطقة صناعية
برتولية توفر البنية التحتية املناسبة لصناعة نفطية قائمة على أكتاف القطاع اخلاص .وقد قامت
املؤسسة بالتعاون مع البنك الدولي ،واجلهات احلكومية ذات الصلة ،بإعداد دراسة اجلدوى املبدئية،
وحصلت على موافقة كافة اجلهات املعنية بالدولة  ،وال يزال االعتماد النهائي لتخصيص األرض يف
عهدة اجمللس البلدي .
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وأخريا جتدر اإلشارة إىل طموح املؤسسة وشركاتها التابعة ،من خالل ما قامت به يف املاضي من جهود،
وما تتوخاه من خطط مستقبلية ،حنو زيادة كفاءة عملياتها واملساهمة يف تنمية االقتصاد الوطين من
خالل تطوير وتعزيز دور القطاع اخلاص احمللي يف صناعة النفط واألنشطة املساندة .

ثانيا :التطورات النقدية واملصرفية
أ .التطورات النقدية
▪ عرض النقود
تستند السياسة النقدية للدولة اىل مرتكزات تستهدف حتقيق االستقرار النقدي ،واستقرار سعر صرف
العملة الوطنية جتاه العمالت األجنبية بهدف احملافظة على القوة الشرائية هلا ،واحلد من الضغوط
التضخمية ،وحتفيز النمو االقتصادي ،ودعم االدخار بالعملة احمللية لتوفري السيولة النقدية الالزمة
لتمويل االستثمار وزيادة معدالت النشاط االنتاجي.
ووفقا لبيانات البنك املركزي اخلاصة بعرض النقود باملفهوم الواسع ) ،(M2والذي يشمل اضافة اىل
النقد املتداول والودائع حتت الطلب لدى البنوك احمللية والودائع ألجل وودائع االدخار والودائع بالعمالت
األجنبية يف البنوك فإن عرض النقد ) (M2شهد ارتفاعاً من حوالي ( )36.4مليار دينار عام
 2016/2015إىل حنو ( )36.7مليار دينار يف نهاية السنة املالية  .2017/2016أي مبعدل منو
( .)%0.75وقد حتقق ذلك النمو حمصلة لالرتفاع يف حجم الكتلة النقدية بنسبة ( )6.7%يف مقابل
اخنفاض شبه النقد بنسبة ( .)1.4%-وكان عرض النقود يف العام السابق  2016/2015قد ارتفع
مبا نسبته ( )4.1%عن مستواه املسجل يف نهاية السنة املالية  .2015/2014وقد جاء ذلك االرتفاع
نتيجة لالرتفاع يف شبه النقد بنسبة  %5.4بينما ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة بلغت .%0.6
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▪ أسعار الفائدة احمللية
خالل السنة املالية  ،2017/2016ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة املعلنة على ودائع العمالء ألجل
لدى البنوك احمللية جلميع اآلجال بالدينار الكوييت لتبــــــلغ يف املــــــتوسط حنو ( )0.903%ألجل
شهر ،و( )1.108%ألجل  3أشهر ،مقارنةً بنحو ( )0.698%ألجل شهر ،و( )0.869%ألجل  3أشهر
خالل السنة املالية  .2016/2015كما ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة لتلك الودائع بالدوالر
األمريكي خالل الفرتة املشار إليها لتصل إىل حنو ( )0.326%للودائع ألجل شهر و( )0.470%للودائع
ألجل  3أشهر مقارنةً بنحو

( )0.182%ألجل شهر وحنو ( )0.296%ألجل  3أشهر خالل السنة

املالية  .2016/2015ونتيجة لتلك التطورات ،ارتفعت اهلوامش بني أسعار الفائدتني على الدينار
والدوالر األمريكي لصاحل الودائع بالدينار الكوييت ،حيـث بلغ اهلامش بني متوسطات أسعار
الفائــــدة على ودائــــع العمالء لـــــدى البنـــــوك احمللية بكلٍّ من الدينار والدوالر حنو
( )%0.577ألجل شهر ،وحنو ( )0.638%ألجل  3أشهر مقارنةً بنحو ( )0.573%ألجل شهر وحنو
( )%0.57ألجل  3أشهر خالل السنة املالية .2016/2015
وجتدر اإلشارة إىل أن املتوســـط املرجــح ألســعار الفائـــدة على أرصــدة التسهـــيالت االئــتمانية
بالدينار الكوييت لــدى البنــــوك احمللــية خالل السنة املالية  2017/2016قد بلغ حنو ()4.50%
مقابل حنو ( )4.39%خالل  .2016/2015ومن جانب آخر ،بلغ املتــــوسط املرجح ألسعار الفائدة
علـى أرصدة الودائع ألجل للقطاع اخلاص (املقيم وغري املقيم) بالدينار الكوييت لدى البنوك احمللية
خالل خالل السنة املالية  2017/2016حنو ( )1.64%مقابل حنو ( )1.52%خالل
. 2016/2015
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▪ االئتمان املصريف
ارتفعت أرصدة اجلزء النقدي املستخدم من التسهيالت االئتمانية املقدمة من البنوك احمللية إلـــى
خمتلــــف قطـاعـات النشاط االقتـــصادي إلـــى حنـــو ( )34.9مليار دينار بنهاية السنة املالية
 2017/2016بزيادة بلغت حنو ( )1.2مليار دينار ونسبتها ( )3.6%عن مستواها يف نهاية
 2016/2015البالغ حنو ( )33.7مليار دينار.

▪ سعر صرف الدينار الكوييت
سجل سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكوييت ارتفاعا يف نهاية السنة املالية
 2017/2016مبا نسبته ( )0.8%ليصل إىل مستواه البالغ ( )304.55فلوس مقارنةً مع مستواه
يف نهاية السنة املالية  .2016/2015كما ارتفع متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدينار يف نهاية
السنة املالية  2017/2016مبا نسبته ( )0.32%ليصل إىل ( )303.33فلسًا مقابل ()302.37
فلسًا ملتوسط سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكوييت للسنة املالية .2016/2015

▪ سندات البنك املركزي والتورق املقابل
سجل رصيد سندات البنك املركزي والتورق املقابل يف نهاية السنة املالية  2017/2016اخنفاضا
ليصل إىل حنو ( )2675مليون دينار أي باخنفاض بلغت قيمته ( )245مليون دينار وبنسبة ()8.4%
مقارنةً مبستواه يف نهاية السنة املالية  2016/2015والبالغ حنو ( )2920مليون دينار والذي كان
قد اخنفض ( )154مليون دينار أي ( )5.0%مقارنةً مبستواه يف نهاية السنة املالية 2015/2014
والبالغ حنو ( )3074مليون دينار.
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▪ إصدارات أدوات الدين العام
ارتفع رصيد أدوات الدين العام بنهاية السنة املالية  2017/2016إىل حنو ( )3.8مليار دينار أي
بزيادة ( )2.2مليار دينار وبنسبة ( ،)140.5%وذلك مقارنةً مبستواه يف نهاية السنة املالية
 2016/2015والبالغ حنو ( )1.6مليار دينار .وقد بدأت عمليات التورق للدين العام يف أبريل
.2016
▪ امليزانية اجملمّعة للبنوك احمللية
بلغ إمجالي امليزانية اجملمّعة للبنوك احمللية يف نهاية السنة املالية  2017/2016حنو ( )62.0مليار
دينار بارتفاع قيمته حنو ( )2.2مليار دينار ونسبته ( )3.6%مقارنةً مبستواها يف نهاية السنة املالية
 .2016/2015وكان إمجالي هذه امليزانية يف نهاية  2016/2015حنو ( )59.8مليار دينار
بارتفاع قيمته حنو ( )3مليارات دينار ونسبته ( )5.4%عن مستواه البالغ حنو ( )56.7مليار دينار يف
نهاية .2015/2014

ب .الرقابة على النشاط املصريف
• استمرت جهود بنك الكويت املركزي خالل السنة املالية  2017/2016يف جمال اإلشراف
والرقابة على الوحدات املصرفية واملالية املسجلة لديه ،وذلك يف إطار احلفاظ على سالمة األوضاع
املالية لتلك الوحدات وترسيخ دعائم االستقرار النقدي واملالي يف الدولة .وفيما يلي إنجازات البنك
املركزي يف إطار أهم التعليمات والتعاميم والضوابط الصادرة خالل السنة املالية املذكورة للوحدات
املصرفية واملالية اخلاضعة لرقابته مع ايضاح موجز ألهدافها:
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• إحلاقاً لتعميم البنك املركزي الصادر بتاريخ  2013/8/7بشأن تكليف أحد مكاتب تدقيق
احلسابات بإجراء فحص جلميع القروض  /التمويل االستهالكي واملقسط املمنوحة من البنوك
وشركات االستثمار وذلك بصفة مستمرة كل ربع سنة ،وفقاً للشروط املرجعية املرفقة بالتعميم
الصادر بتاريخ  2012/7/16يف هذا اخلصوص ،ويف ضوء ما أفصحت عنه متابعة التقارير الواردة من
مكاتب تدقيق احلسابات للبنوك احمللية يف هذا الشأن من احلاجة إىل تطوير الشروط املرجعية ملهمة
مراقب احلسابات املشار إليها ،فقد أصدر البنك املركزي بتاريخ  2016/10/18تعميماً إىل مجيع
البنوك وشركات االستثمار وشركات التمويل مرفقاً معه شروط مرجعية معدلة ملهمة الفحص
املستمر جلميع حاالت القروض  /التمويل االستهالكي واملقسط املقدمة خالل كل ربع سنة .وتهدف
هذه املهمة إىل استمرار التحقق من التزام البنوك وشركات االستثمار وشركات التمويل احمللية
بتعليمات البنك املركزي الصادرة بشأن أسس وقواعد منح القروض  /التمويل االستهالكي واملقسط
وتعديالتها من خالل إسناد املهمة إىل أحد مكاتب التدقيق الرئيسية.
• يف إطار اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا البنك املركزي لالرتقاء بأنشطة العمل املصريف اإلسالمي يف
دولة الكويت وتطوير تعليمات الرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية متاشياً مع أفضل املمارسات يف
هذا اخلصوص ،فقد قرر جملس إدارة بنك الكويت املركزي جبلسته املنعقدة بتاريخ 2016/12/20
إصدار تعليمات بشأن "حوكمة الرقابـــــة الشرعية يف البنوك الكويتية اإلسالمية" لتحل حمل
التعليمات الصادرة عن بنك الكويت املركزي بتارخيي  6/15و 2003/6/19يف شأن قواعد وشروط
تعيني واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية وتكون مكمّلة ملا جاء يف تعليمات
قواعد ونظم احلوكمة يف البنوك الكويتية الصادرة يف يونيو  2012وذلك فيما خيص أعمال البنوك
اإلسالمية.
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• ويأتي إصدار هذه التعليمات يف ضوء التطور الكبري يف الصناعة املصرفية اإلسالمية ،وما شهده
القطاع املصريف اإلسالمي يف دولة الكويت من تطورات يف حجم ونوعية عملياته منذ صدور تعليمات
البنك املركزي يف يونيو  2003املشار إليها ،األمر الذي تربز معه األهمية البالغة حلوكمة الرقابة
الشرعية لكل بنك إسالمي وللقطاع املصريف ككل ،كإحدى الركائز املهمة لالستقرار املالي.
▪ أعمال وأنشطة أخرى:
• يف إطار ما يوليه البنك املركزي من جهود حثيثة حلماية حقوق عمالء اجلهات اخلاضعة لرقابته،
ومنها ما يتعلق بالضمانات املتوفرة هلم بتقديم شكاوى أو تظلمات حول ما يتعلق مبعامالتهم اليت
جيرونها أو اخلدمات اليت يتحصلون عليها ،وإيضاح طرق وآليات سري تلك الشكاوى واملوعد األقصى
لردود تلك اجلهات ،مبا يف ذلك اإلجراءات املنظمة لتقديم الشكاوى لدى تلك اجلهات ،وحتقيقاً ملبدأ
الشفافية وسعياً لتوعية عمالء اجلهات اخلاضعة لرقابته بتلك احلقوق ،أصدر بنك الكويت املركزي
بتاريخ  2016/9/1إعالناً توعوياً يبني فيه طرق وتسلسل اإلجراءات الواجب إتباعها من العمالء يف
حال تقديم الشكاوى لدى اجلهات قبل تقدميها لبنك الكويت املركزي .وقد تضمّن اإلعالن
اإلرشادي توضيح آلية تقديم العمالء للشكاوى لدى البنوك ،شركات االستثمار ،شركات التمويل،
واخلطوات الواجب إتباعها.
• من جانب آخر ،ويف إطار اجلهود املستمرة اليت يبذهلا البنك املركزي لتعزيز االستقرار املالي،
والتعريف مبختلف العوامل اليت قد تشكل مصدراً لصدمات قد تؤثر على مقومات هذا االستقرار،
وحتديد الضوابط املناسبة للحد من هذه املخاطر وكيفية التعامل معها ،فقد استضاف بنك الكويت
املركزي حلقة نقاشية حول "خماطر السيولة وخطط التعايف من التعثر واإلعسار للبنوك احمللية ذات
التأثري النظامي" واليت نظمها معهد االستقرار املالي التابع لبنك التسويات الدولية يف بازل
( )Financial Stability Instituteبالتعاون مع األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج
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العربية خالل الفرتة من  3إىل  ،2016/5/5وذلك مبشاركة ممثلني من البنوك املركزية ومؤسسات
النقد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية .ولقد شارك يف تقديم احللقة النقاشية خرباء من
معهد االستقرار املالي ،ومن هيئة اإلعسار والرقابة التحوطية الفرنسية ،ومن البنك املركزي النمساوي
باإلضافة إىل خرباء من شركة ماكينزي وشركة كليفورد تشانس لالستشارات .كما وشارك يف
هذه احللقة النقاشية متحدثون من بنك الكويت املركزي ومن مؤسسة النقد العربي السعودي.
• مت االنتهاء من تطبيق وتفعيل تقنية  ،3Dلتنفيذ معامالت الدفع اإللكرتوني بهدف رفع كفاءة
أمن املعلومات ومحاية احلسابات املصرفية املرتبطة باستخدام البطاقات املصرفية ،واليت يتم من
خالهلا إرسال شفرة إضافية إىل اهلاتف النقال اخلاص بالعميل ،والذي يقوم بدوره بإدخاهلا يف املعاملة
اجلاري تنفيذها كشرط أساسي لقبول وتنفيذ العملية اليت سينتج عنها خصم املبلغ من حسابه
املصريف ،وجاء ذلك بعد أن مت توجيه البنوك وشركة كي نت بتطبيق آليات ومعايري حلماية قناة
الدفع اخلاصة بشركة كي نت بعد أن تعرضت قناة الدفع خللل أدى اىل إصدار تفويض للعديد من
العمليات دون الرجوع اىل البنوك املصدرة للبطاقات.

ثالثا :تطورات سوق األوراق املالية
حفل عام  2016بالعديد من التطورات اليت كان هلا أثر ملموس على أداء البورصة وعلى االقتصاد
بشكل عام ،فقد تدهورت أسعار النفط يف مطلع العام اىل مستويات متدنية غري مسبوقة منذ بدء
انهيار األسعار يف منتصف سنة  ،2014ليصل سعر برميل النفط الكوييت خالل يناير  2016إىل
 20دوالرا وهذا أدنى مستوى له منذ  16عاما.
وكان الستمرار اخنفاض أسعار النفط انعكاس سليب واضح على ميزانية الدولة ،اليت تعتمد بشكل
شبه أساسي على إيرادات النفط ،حيث سجلت عجزاً فعلياً عن السنة املالية  2016/ 2015بلغ حنو
 5.98مليار دينار ،كما شهد العام املاضي استفتاءا شعبيا يف اململكة املتحدة أنتهى بقرار خروج
91

بريطانيا من االحتاد األوروبي ،ما ترك أثراً سلبياً على أداء أسواق املال العاملية واالقليمية ومعها سوق
الكويت لألوراق املالية.
بيد أن أداء البورصة أجته اىل التحسن يف النصف الثاني من  ،2016مع زخم حتسن ومتاسك أسعار
النفط وجتاوز سعر الربميل حلاجز الـ  50دوالراً ،بدعم من تراجع انتاج الواليات املتحدة ثم توصل دول
أوبك مع نهاية نوفمرب  2016اىل اتفاق مع منتجني خارجها يف مقدمتهم روسيا يقضي خبفض اإلنتاج
للمرة األوىل منذ عام  ،2008باإلضافة إىل إقرار هيئة أسواق املال آللية صانع السوق ،اليت من شأنها
أن حتقق التوازن بني العرض والطلب ،وتعزز من سيولة السوق ،فضالً عن الدفعة املعنوية اليت تلقتها
البورصة بعد انتهاء انتخابات جملس األمة واإلعالن عن التشكيل احلكومي اجلديد ،ما مكنها من
تعويض جزء من خسائرها.
ويعد التصريح لصانعي السوق أداة مهمة لتعزيز سيولة األسهم ،من خالل حتسني فعالية التداول يف
السوق ،وحتويله اىل سوق اقليمي رائد ،مما يعود بالفائدة على البورصة وعلى االقتصاد الكوييت.
وكانت البورصة قد أعدت منوذج عمل صانع السوق من خالل دراسة مقارنة متأنية لتجارب االسواق
العاملية واالقليمية يف هذا اجملال ،وقامت هيئة أسواق املال مبراجعة النموذج وتعديل الالئحة
التنفيذية لقانون اهليئة لتتوافق مع هذا النموذج الذي يتوافق مع أفضل املمارسات العاملية وحجم
وطبيعة السوق الكوييت.
وشهد السوق خالل عام  ،2016سلسلة من االخنفاضات احلادة اليت أعادت مؤشراتها الثالثة ،إىل
مستويات متدنية مل تشهدها منذ عدة سنوات ،خصوصاً املؤشر السعري الذي عاد إىل مستويات كان
سجلها قبل  12سنة  ،حبيث وصل خالل شهر يناير  2016إىل أدنى مستوى له منذ عام ،2004
قبل أن يتمكن من تعويض خسائره تدرجييا يف األشهر التالية ،وأن ميحو تلك اخلسائر نهائياً خالل
شهر ديسمرب .وسجل املؤشر الوزني أدنى مستوياته منذ عام  ،2009يف حني وصل مؤشر " كويت 15
" إىل أدنى مستوياته على اإلطالق منذ بدء العمل به يف عام .2012
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وشهد السوق خالل عام  ،2016احنسار عمليات الشراء نتيجة عزوف العديد من املستثمرين عن
االستثمار فيها ،وهجرة رؤوس األموال الكويتية إىل أسواق أخرى ،تتمتع جباذبية أعلى منها ،حبيث
ظهر ذلك جلياً من خالل الرتاجع امللموس الذي شهدته السيولة النقدية املتداولة ،واليت وصلت اىل
مستويات قياسية يف أوقات كثرية من العام.
وأظهر تراجع قيمة التداول يف إحدى اجللسات اليومية إىل ما يقرب من  2.8مليون دينار فقط ،وهو
أدنى مستوى منذ عام  ،2001األمر الذي يبني تراجع جاذبية البورصة الكويتية الناتج عن ضعف
مؤشرات االقتصاد احمللي .كما تراجع إمجالي قيمة التداول خالل  2016إىل ما يقارب من 2.87
مليار دينار ،أي باخنفاض نسبته  27.25يف املئة ،عن مستواها يف عام  2015والذي بلغ  3.94مليار
دينار.
وكانت مستويات السيولة يف عام  ،2016قد بلغت مستويات أدنى بكثري مما وصلت إليه خالل
األزمة املالية العاملية اليت اندلعت يف أواخر  ،2008إذ بلغ أعلى مستوى لقيمة التداول يف عام 2016
حنو  34مليون دينار تقريباً ،يف حني بلغ أدنى مستوى لسيولة السوق خالل األشهر األوىل من األزمة
حنو  58مليون دينار.
وارتفع املؤشر السعري للسوق يف الربع األول من العام اجلاري  2017وذلك بنسبة  ،%22.3ومبكاسب
بلغت  1281.34نقطة ،حيث أقفل عند مستوى  7029.43نقطة ،بينما كان إقفاله نهاية الربع
السابق أي نهاية  2016عند  5748.09نقطة .وسجل املؤشر الوزني منواً بلغ  %8.7بالربع األول من
 ،2017كما ارتفع مؤشر كويت  15بنسبة  %5.5خالل الربع األول .وقد بلغت كميات التداول
خالل الربع األول املنتهي يف  30مارس اجلاري حنو  29.82مليار سهم ،كما بلغت السيولة حنو 2.7
مليار دينار ،نفذت خالل  549.4مليون صفقة.
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وساهم يف حتسن األداء إعادة ضخ سيولة الصناديق الناجتة عن التخارج من شركة أمريكانا بعد
امتام صفقة استحواذ أدبيتو اإلماراتية عليها ،كما عزز انتعاش أسعار النفط الذي نتج عن ترجيح
متديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة شهور اضافية ،من تفاؤل أوساط السوق ،فضال عن األثر
االجيابي لصفقات الدمج واالستحواذ اليت متت خالل عام  2016يف حتسني مراكز بعض الشركات
املدرجة .وحققت البورصة مكاسبة سوقية خالل الربع األول من  2017بنحو  2.1مليار دينار (6.9
مليار دوالر) ،لتصل قيمتها بنهاية الفرتة إىل  28.35مليار دينار ( 92.9مليار دوالر) ،مقابل
 26.26مليار دينار ( 86مليار دوالر) يف الربع الرابع من .2016

رابعا :التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات
شهد ميزان مدفوعات دولة الكويت (أنظر مكونات هذا امليزان يف الشكل البياني رقم  ،)11بعد بدء
اخنفاض أسعار النفط يف النصف الثاني من عام  ،2014حت ّوالً جوهرياً ،يعود يف األساس إىل االخنفاض
يف قيمة الصادرات النفطية ،وانعكس ذلك على حنو مباشر على رصيد احلساب التجاري ،ومن ثم
احلساب اجلاري ،وبالتالي على رصيد ميزان املدفوعات .حيث اخنفضت قيمة الصادرات النفطية ،كما
هي يف احلساب التجاري ،من حنو ) (30.7مليار دينار عام  2013إىل حوالي ) (14.6مليار دينار عام
 ،2015ثم إىل ) (12.5مليار دينار عام  .2016ووفقاً للبيانات األولية لعام  2016واملعدّلة لعام
 ،2015والصادرة من بنك الكويت املركزي 4 ،مايو  ،2017استقرت الواردات السلعية عند حوالي
) (7.9مليار دينار عامي  2015و  .2016مع ارتفاع رصيد الواردات اخلدمية من حوالي )(6.0
مليار دينار عام  2015إىل حوالي ) (6.3مليار دينار عام  .2016وساهمت هذه التطورات يف حتويل
رصيد احلساب التجاري (السلع واخلدمات) من فائض يقدّر حبوالي ) (2.3مليار دينار عام  2015إىل
عجز حبوالي ( )278مليون دينار.
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وبقدر تعلّق األمر بالصادرات غري النفطية ،ذات املنشأ احمللي (أي باستبعاد إعادة التصدير) ،وحسب
املعلومات املنشورة على موقع بنك الكويت املركزي ،فقد شهد عام  2016اخنفاضاً بقيمة هذه
الصادرات لتصل إىل حوالي ) (984مليون دينار ،بعد أن كانت عام  2013حوالي ( )1.4مليون
دينار .وذلك يعود أساساً إىل اخنفاض أسعار االثيلني (أهم الصادرات غري املرتبطة بالنفط اخلام) بـ
) (%11عام ( 2016بنك الكويت الوطين .)2017 ،كما ساهمت قوة الدينار الكوييت مقابل أهم
العمالت األجنبية (ما عدا الدوالر) يف خفض معدل منو قيمة الصادرات غري النفطية .إالّ أنه يتوقع
حتسّن أسعار االثيلني ،واليت بدأت باالرتفاع فعالً يف شهر مارس .2017
وعند التطرق ملكونات الواردات فقد شهدت الواردات من السلع الرأمسالية حتسناً ،يف حني شهدت
نظريتها من السلع االستهالكية اخنفاضاً .حيث اخنفضت قيمة الواردات االستهالكية حبوالي
) (%9عام  2016بسبب تراخي الطلب على هذه السلع حملياً ،السيما الطلب على السيارات اخلاصة،
اليت اخنفضت وارداتها حبوالي ) (%20عام  2016مقارنة بـ ) (%2.5اخنفاضاً لعام  .2015إالّ
أن الواردات من السلع الرأمسالية قد شهدت منواً بـ ) (%10.9عام  .2016األمر الذي يعكس
تكيّف االقتصاد غري النفطي حنو املزيد من الطلب على السلع االستثمارية .وهو األمر الذي انعكس
أيضاً على مكونات اإلنفاق يف امليزانية العامة من حيث استمرار منو اإلنفاق االستثماري ،لالستمرار
بتمويل املشروعات االستثمارية الواردة بامليزانية.
أما فيما خيص تطورات املكونات األخرى مليزان املدفوعات ،وحسب آخر حتديث يف مايو  ،2017فقد
شهد الدخل األولي أو األساسي ( Primary Incomeدخل االستثمار ،وتعويضات العاملني) تطوراً
من حيث استقرار دخل االستثمار من حوالي ) (3.9مليار دينار عام  2013إىل حوالي نفس املبلغ
) (3.9مليار دينار عام  2015ثم ارتفاعاً ليصل إىل حوالي ( )4.0مليار دينار عام  .2016أما يف
حالة الدخل الثانوي( Secondary Incomeالتحويالت اجلارية) فيعكس يف جانبه املدين
حتويالت العاملني بالدولة للخارج ،واملساعدات النقدية والعينية اليت تقدمها دولة الكويت للخارج.
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وسجّل حساب الدخل الثانوي عجزاً عام  2013يقدّر بـ ) (5.4مليار دينار ،اخنفض عام  2015إىل
) (4.9مليار دينار ،واستقر عند حوالي ) (5.2مليار دينار عام .2016
أما حساب رأس املال (التحويالت الرأمسالية أساساً) فقد شهد عجزاً عام  2015بلغ حوالي )(92
مليون دينار ،بعد أن سجّل فائضاً للسنوات السابقة (وصل الفائض عام  2013إىل حوالي  1.2مليار
دينار) .ووصل العجز إىل حوالي ) (135مليار دينار عام  .2016ويعود ذلك أساساً إىل تأجيل دفع
قيمة التعويضات اليت حتصل عليها الدولة من األمم املتحدة (التعويضات اخلاصة مبطالب الدولة من
قبل جلنة األمم املتحدة للتعويضات).
وأخرياً شهد احلساب املالي (أصول وخصوم بني املقيمني ،الدولة وغري املقيمني ،اخلارج) .وتوضح تطورات
هذا احلساب إىل أنه سجّل تدفقاً صافياً إىل اخلارج (أي ارتفاع يف صايف قيمة االستثمارات باخلارج من
جانب املقيمني بدولة الكويت) عام  2015وصل إىل حوالي ( )2.3مليار دينار ،وحتوّل عام 2016
إىل صايف تدفق للداخل بقيمة حوالي ( )1مليار دينار مقابل صايف تدفق بلغ حوالي ) (20.0مليار
دينار عام  .2013ويعود هذا االخنفاض ،كما يشري بنك الكويت املركزي ،إىل "حصيلة التطورات
يف املكونات األساسية للحساب املالي اليت تتمثل يف االستثمار املباشر ،واالستثمار يف حمفظة األوراق
املالية ،واملشتقات املالية ،واالستثمارات األخرى .ويفسّر الرتاجع أساساً إىل إعادة تصنيف وتبويب
بيانات احلكومة اليت تشمل االستثمار املباشر باخلارج (حقوق امللكية) ،واالستثمار يف حمفظة
األوراق املالية من جانب بعض اهليئات واملؤسسات احلكومية".
وبعد أخد تقديرات جانب "السهو واخلطأ" يف ميزان املدفوعات ،واليت تظهر التدفقات غري املدرجة يف
أي بند آخر من بنود ميزان املدفوعات ،تتضح أن رصيد هذا امليزان الكلي قد حقق فائض بقيمة )(957
مليون دينار عام  ،2013ليتحوّل إىل عجز بقيمة حوالي ) (886مليون دينار عام  2015ثم إىل
فائض عام  2016حبوالي ) (960مليون دينار.
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وكان تقرير أعده البنك املركزي قد أستعرض أهم التطورات اليت شهدها ميزان مدفوعات دولة
الكويت خالل الربع الرابع من عام  2016مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام ،سواء يف احلساب
اجلاري واحلساب الرأمسالي واحلساب املالي ،على النحو التالي:
 -1احلساب اجلاري
سجل احلساب اجلاري فائضًا خالل الربع الرابع لعام  2016بلغت قيمته حنو  714مليون دينار،
مقابل فائض قيمته حنو  73مليون دينار خالل الربع الثالث ،أي بارتفاع قدره  641مليون دينار.
ويأتي هذا االرتفاع يف فائض احلساب اجلاري كنتيجة أساسية للتطورات يف امليزان السلعي ،حيث
ارتفعت قيمة فائض امليزان السلعي خالل الربع الرابع لعام  2016بنحو  451مليون دينار أو ما نسبته
 %26.1مقارنةً بالربع السابق لتصل قيمة ذلك الفائض إىل حنو  2.177مليار دينار خالل الربع الرابع
لعام  ،2016مقابل حنو  1.726مليار دينار خالل الربع السابق .وجاء االرتفاع يف قيمة فائض امليزان
السلعي حمصلة لزيادة قيمة الصادرات السلعية (ومنها الصادرات النفطية بقيمة قدرها حنو 495
مليون دينار وبنسبة  ، )%15.2بينما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنحو  68مليون دينار ومبا
نسبته  %3.5خالل الربع الرابع لعام  2016مقارنةً بالربع السابق.

 -2احلساب الرأمسالي
سجل احلساب الرأمسالي عجزًا (تدفقًا صافيًا للتحويالت الرأمسالية حنو اخلارج) بلغ حنو  44مليون
دينار خالل الربع الرابع لعام  ،2016مقابل عجز بلغ حنو  36مليون دينار خالل الربع الثالث لعام
 .2016ومتثل التحويالت الرأمسالية أحد البنود األساسية للحساب الرأمسالي .ويأتي العجز يف
احلساب الرأمسالي منذ مطلع عام  2015نتيجة إىل تأجيل دفع مبالغ التعويضات اخلاصة مبطالبات
دولة الكويت من قبل جلنة األمم املتحدة للتعويضات حتى العام احلالي.
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 -3احلساب املالي
يعكس احلساب املالي مليزان مدفوعات دولة الكويت صايف قيمة التدفقات املالية من وإىل االقتصاد
احمللي املرتبطة باالستثمارات اخلارجية واالستثمارات األجنبية يف االقتصاد احمللي ،واليت تشمل
االستثمار املباشر واستثمارات احملفظة املالية واملشتقات املالية واالستثمارات األخرى كالودائع
والقروض واالئتمان التجاري واالستثمارات األخرى واألصول االحتياطية لبنك الكويت املركزي.
وتشري اإلحصاءات األولية إىل أن هناك تدفقًا صافيًا إىل اخلارج بلغت قيمته حنو  441مليون دينار
خالل الربع الرابع لعام  ،2016مقابل تدفقٍ صافٍ إىل اخلارج بلغ حنو  561مليون دينار خالل الربع
السابق ،برتاجع يف صايف قيمة االستثمارات اخلارجية لالقتصاد احمللي بنحو  120مليون دينار أو ما
نسبته  %21.4فيما بني فرتتي املقارنة.
 -4امليزان الكلي
كمحصلة للتطورات يف البنود الرئيسية املكونة للميزان ،أظهر الوضع الكلي مليزان مدفوعات دولة
الكويت خالل الربع الرابع لعام  2016فائضاً بلغت قيمته حنو  746مليون دينار ،مقابل عجز بلغت
قيمته حنو  865مليون دينار خالل الربع السابق .وقد انعكس فائض امليزان الكلي بارتفاع قيمة
إمجالي األصول االحتياطية لدى بنك الكويت املركزي خالل الربع الرابع من عام  2016بذات
القيمة.
وبالنظر إىل الوضع الكلي مليزان مدفوعات دولة الكويت ضمن إطار أوسع ،ليشمل كالً من التغري يف
صايف قيمة املوجودات اخلارجية لبعض اهليئات واملؤسسات احلكومية ،وعلى وجه التحديد كل من
اهليئة العامة لالستثمار ومؤسسة البرتول الكويتية ،والتغري يف إمجالي قيمة األصول االحتياطية
لبنك الكويت املركزي ،فإن الوضع الكلي مليزان املدفوعات باملفهوم األوسع يُظهر عجزًا بلغ حنو 971
مليون دينار خالل الربع الرابع لعام  ،2016مقارنةً بفائض بلغ حنو  361مليون دينار خالل الربع
السابق.
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جدول (  ) 13ميزان املدفوعات الكوييت 2016
البـيــــــــان
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الحساب الجاري
الحساب الرأسمالي
الحساب الجاري والرأسمالي
الحساب المالي
صافي السهو والخطأ
الميزان الكلي (فائض أو عجز)

2016
الربع الرابع
الربع الثالث
714
73
4436670
37
441561229524
746
865-

خامسا :معدل التضخم
اعتماداً على آخر إصدار رمسي لبيانات األرقام القياسية ألسعار املستهلك لشهر مارس  ،2017فإن
ذلك الرقم القياسي (املنسوب لسنة  2007كسنة أساس) قد شهد استقراراً منذ شهر ديسمرب 2016
ولغاية مارس  ،2017عند ) (144.0تقريباً (شكل  .)12ويشمل هذا الرقم ( )12جمموعة من
جمموعات السلع واخلدمات .وميثل اإلنفاق على السكن أكرب مكون من مكونات معدل التضخم،
يليه يف األهمية األغذية وا ملشروبات ،ثم املفروشات املنزلية والصيانة ،ثم الكساء وملبوسات القدم،
ثم اخلدمات املتنوعة ،والرتفيه والثقافة ،واالتصاالت ،واملطاعم والفنادق ،والتعليم ،والنقل (املرتبط
باستهالك البنزين) ،والصحة ،والسجائر والتبغ.
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شكل ( :)12الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك
أغسطس  – 2016مارس 2017
145.0
144.4

144.2

144.3

144.4

فبراير

يناير 2017

ديسمبر

144.5
144.0

143.0

143.2

143.3

143.5
143.0
142.5
141.9

142.0
141.5
141.0
140.5

مارس

نوفمبر

اكتوبر

سبتمبر

أغسطس 2016

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء.2017 ،

ويالحظ من تطور األرقام القياسية ألسعار املستهلك سواء على املستوى اإلمجالي ،أو على مستوى
األقسام الرئيسية ،أن هناك تفاوتاً يف التغريات مبعدل التضخم ،ارتفاعاً ،واخنفاضاً ،واستقراراً
( شكل  .)13فعلى مستوى املعدل اإلمجالي منذ شهر أغسطس  ،2016شهد هذا املعدل ارتفاعاً يف
شهر سبتمرب ،بعد بدء العمل بهيكل األسعار اجلديد للبنزين ،بنسبة ( ،)0.99%أي ميا يقل عن
واحد يف املئة ،مقارنة مع أغسطس  .2016وسجل املعدل (على أساس شهري) تراجعاً يف شهر أكتوبر
( ،)-0.07ونوفمرب ( ،)-0.14ثم ارتفع يف شهر ديسمرب ( ،)0.98وأعقب ذلك باخنفاضني متتاليني يف
شهري يناير ،وفرباير  2017بنحو ( ،)-0.07وارتفاع بنحو ( )0.14يف شهر مارس  2017وذلك
مقارنة بالشهر السابق .أما على مستوى البنود الرئيسية لإلنفاق فيوضح الشكل املتعدد ( )13أدناه
تقلبات أسعار هذه البنود .وباإلشارة إىل بند اإلنفاق اخلاص بالنقل يالحظ ارتفاع الرقم القياسي
ألسعار املستهلك اخلاص بهذا البند يف شهر سبتمرب  ،2016مقارنة بشهر أغسطس بـ ).(12.45
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إالّ أن هذا االرتفاع أعقبه اخنفاض يف شهر أكتوبر بـ ) ،(0.14-وآخر يف شهر نوفمرب ) .(0.36-ثم
ارتفاعات طفيفة يف ديسمرب ) ،(0.22ويناير  ،(0.15) 2017واستقرارا يف شهر فرباير ،وارتفاعا
طفيفا يف شهر مارس ).(0.14
شكل ( :)13الرقم القياسي ألسعار املستهلك حسب أهم املكونات
أغسطس  – 2016مارس 2017
155.9

153.4
153.4

155.3

153.9
153.1

155.3

154.8
152.6

155.3

155.3
152.6

152.3

154.4
152.6

152.3

154.5
152.6

152.3

154.6
152.5

152.2

153.7
152.5

160
155
150
145
140

127.7

127.4

126.9

126.6

127.0

127.5

128.5

129.1

مارس

ديسمبر
يناير 2017
فبراير
الكساء وملوبسات القدم
خدمات المسكن

135
130
125
120

سبتمبر
اكتوبر
نوفمبر
األغذية والمشروبات
السجائر والتبغ

أغسطس 2016

150.4

150.4

150.4

147.4

147.2

147.1

147.4

150.1

160
150

131.6
138.2

131.2
138.0

131.2
138.0

131.3
137.8

131.2
137.5

131.3
138.0

130.9
138.2

130.8

140

122.9

130
120

101.4

101.4

101.4

101.5

101.5

101.5

101.5

101.5

110
100

مارس

فبراير

يناير 2017
النقل
اإلتصاالت

ديسمبر
الصحة

اكتوبر
نوفمبر
المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة
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سبتمبر

أغسطس 2016

150
144.9

144.7

144.7

144.7

144.6

144.6

144.6

141.2

141.1

141.1

141.1

140.9

140.9

139.6

140.9

143.8

145
140

131.3

129.1

131.3

129.0

130.9

129.0

131.1

129.1

128.8

128.8

128.7

128.8

131.1

132.0

132.4

132.5

135
130
125

مارس

يناير 2017
فبراير
السلع والخدمات المتنوعة

نوفمبر
ديسمبر
المطاعم والفنادق

التعليم

سبتمبر
اكتوبر
الترفيهية والثقافية

أغسطس 2016

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء.2017 ،

يف حني شهد بند األغذية واملشروبات اخنفاضات مستمرة منذ شهر أكتوبر  ،2016ولغاية شهر
مارس .بينما شهدت خدمات السكن ارتفاعاً يف شهر ديسمرب ) (1.97واستقرت شهري يناير وفرباير
 ،2017مع ارتفاع طفيف يف شهر مارس  .2017ونفس السلوك املشابه للسكن ينطبق تقريبا على
بند املفروشات املنزلية ومعدات الصيانة .مع ارتفاع طفيف يف حالة بند التعليم بشهر سبتمرب 2016
بنحو ( )0.93مقارنة بالشهر السابق ،واستقرار يف بقية األشهر الالحقة .وكذلك احلال يف بند
الصحة واليت شهدت اخنفاضني يف شهري نوفمرب  ،2016ويناير  ،2017مع استقرار فيما بعد .ويبني
اجلدول (  ) 14التطورات الشهرية لألرقام القياسية ألسعار املستهلك يف دولة الكويت خالل السنة
املالية .2017/2016
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جدول (  ) 14األرقام القياسية لسعر املستهلك يف دولة الكويت
على أساس شهري خالل السنة املالية 2017/2016
أقسام اإلنفاق
الرئيسية
الرقم القياسي العام

الوزن في
المؤشر
1000

أبريل
2016
140.6

مايو
2016
140.6

يونيو
2016
141.6

يوليو
2016
141.7

أغسطس
2016
141.9

سبتمبر
2016
143.3

أكتوبر
2016
143.2

نوفمبر
2016
143.0

ديسمبر
2016
144.4

يناير
2017
144.3

فبراير
2017
144.2

مارس
2017
144.4

األغذية والمشروبات

184.33

152.9

152.6

152.4

153.1

153.7

154.6

154.5

154.4

155.3

154.8

153.9

153.4

السجائر والتبغ
الكساء وملوبسات
القدم
خدمات المسكن
المفروشات المنزلية
ومعدات الصيانة
الصحة
النقل

2.74

152.5

152.5

152.5

152.5

152.5

152.5

152.6

152.6

152.6

152.6

153.1

153.4

92.85

128.9

128.9

128.9

128.7

129.1

128.5

127.5

127.0

126.6

126.9

127.4

127.7

288.55

149.5

149.5

152.2

152.2

152.2

152.3

152.3

152.3

155.3

155.3

155.3

155.9

112.69

146.4

146.4

147.4

147.2

147.4

147.1

147.2

147.4

150.1

150.4

150.4

150.4

15.75
79

129.5
123.3

129.7
123.3

130.5
122.9

130.8
122.9

130.8
122.9

130.9
138.2

131.3
138.0

131.2
137.5

131.3
137.8

131.2
138.0

131.2
138.0

131.6
138.2

اإلتصاالت
الترفيهية والثقافية

39.89
42.68

101.5
128.8

101.5
128.8

101.5
128.9

101.5
128.8

101.5
128.8

101.5
128.7

101.5
128.8

101.5
128.8

101.5
129.1

101.4
129.0

101.4
129.0

101.4
129.1

التعليم

30.2

139.6

139.6

139.6

139.6

139.6

140.9

140.9

140.9

141.1

141.1

141.1

141.2

المطاعم والفنادق
سلع وخدمات متنوعة

33.09
78.23

138.7
131.6

138.7
131.8

143.8
131.5

143.8
131.9

143.8
132.5

144.6
132.4

144.6
132.0

144.6
131.1

144.7
131.1

144.7
130.9

144.7
131.3

144.9
131.3

وخالل السنة املالية  2017/2016سجّل معدل التضخم يف الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك
تباطؤاً حمدوداً ،ليبلغ حنو  ،%3.2مقابل حنو  %3.3خالل السنة املالية  .2016/2015وقد متثلت
أهم األقسام الرئيسية يف املعدّل املشار إليه خالل السنة املالية  2017/2016يف كل من بند
خدمات املسكن مبساهمة نسبية بلغت حنو  ،%63.2ثم بند النقل مبساهمة نسبية بلغت حنو
 %12.4ثم بند املفروشات املنزلية ومعدات الصيانة بنحو  ،%11.1وبند األغذية واملشروبات بنحو
 %4.8من معدل التضخم العام خالل السنة املالية .2017/2016
ومن جانب آخر ،ارتفع معدل التغري يف الرقم القياسي العام ألسعار اجلملة ليصل إىل حنو  %2.6خالل
السنة املالية  ،2017/2016وذلك بعد أن بلغ حنو  %2خالل السنة املالية  .2016/2015وقد
جاء االرتفاع يف الرقم القياسي ألسعار اجلملة خالل السنة املالية  2017/2016حمصلة الرتفاع
معدل التغري يف الرقم القياسي ألسعار اجلملة للسلع املستوردة (اليت يبلغ وزنها الرتجيحي حنو %64.4
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يف الرقم القياسي العام ألسعار اجلملة) ليبلغ حنو  %2.1خالل السنة املالية  ،2017/2016وذلك
بعد أن بلغ حنو  %1.1خالل السنة املالية  ،2016/2015وتباطؤ معدل التغري يف الرقم القاسي
ألسعار اجلملة للسلع املنتجة حملياً (اليت يبلغ وزنها الرتجيحي حنو  %35.6من الرقم القياسي العام
ألسعار اجلملة) خالل السنة املالية  2017/2016ليبلغ حنو  ،%3.3وذلك بعد أن بلغ حنو %3.8
خالل السنة املالية .2016/2015

سادسا :السكان والقوى العاملة
أ .السكــــــان
وفقاً آلخر تقديرات متاحة عن عدد السكان بدولة الكويت يف  31ديسمرب  ،2016من اهليئة
العامة للمعلومات املدنية ،فإن العدد وصل إىل ) (4411124نسمة ،منهم ) (1337693كوييت،
و) (3073431غري كوييت .أي أن نسبة السكان الكويتيني إىل إمجالي عدد السكان هي حوالي
) (%30.3مقابل ) (%69.7لغري الكويتيني (شكل  .)14وأن التوزيع اجلغرايف للسكان،
كإمجالي ،يرتكز يف حمافظة الفروانية (حوالي  ،)%26.5ثم األمحدي (حوالي ،)%21.3
ثم حولي (حوالي  ،)%21.2ثم العاصمة (حوالي  ،)%12.5ثم اجلهراء (حوالي  ،)%12.4ثم
مبارك الكبري (حوالي  ،)%5.4وأخريًا غري مبيّن )( (%0.7شكل .)15
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شكل ( :)14عدد السكان اإلمجالي والكويتيني وغري الكويتيني
يف  31ديسمرب 2016
5000000
4411124

4500000
4000000
3500000

3073431

3000000
2500000
2000000
1337693

1500000
1000000
500000
0

غير كويتيين

اإلجمالي

كويتيين

المصدر :محسوب من بيانات موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

شكل ( :)15التوزيع اجلغرايف للسكان حسب احملافظات ()%
30.0
26.5

25.0
21.2

21.3

20.0

12.4

15.0

12.5

10.0
5.4

5.0
0.7

0.0
غير مبيّن

مبارك الكبير

الجهراء

العاصمة

حوالي

المصدر :محسوب من بيانات موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
106

األحمدي

الفروانية

أما توزيع السكان حسب النوع االجتماعي (ذكور /إناث) فإن التوزيع ،على مستوى إمجالي عدد
السكان ،يتحيّز للذكور ) ،(%62.2واإلناث )( (%37.8شكل  .)16إالّ أن التوزيع يتحيّز نسبياً
لإلناث يف حالة السكان الكويتيني ( %50.9لإلناث ،و %49.1للذكور) .مع حتيّز واضح جداً
للذكور يف حالة السكان غري الكويتيني الرتباطهم الشديد بقوة العمل ( %67.9للذكور
و %32.1لإلناث).

شكل ( :)16توزيع السكان اإلمجالي والكويتيني وغري الكويتيني
حسب النوع االجتماعي ( 31 ،)%ديسمرب 2016
80
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غير كويتيين

كويتيين
إناث

ذكور

المصدر :محتسب من موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
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اإلجمالي

أما فيما خيص توزيع السكان ( 10سنوات فأكثر) حسب املستوى التعليمي فتشري اإلحصاءات إىل
أن األميني ميثلون حوالي ) (%3.4من إمجالي السكان ،ومتثل فئة من يقرأ ويكتب )،(%26.2
ومن حيمل شهادة االبتدائية إىل الثانوية هم ) ،(%47.2ومحلة الدبلومات والشهادات اجلامعية
) ،(%11.1وأعلى من اجلامعية ) ،(%0.3والنسبة املتبقية لغري مبيّن )( (%11.8شكل .)17

شكل ( :)17توزيع السكان اإلمجالي والكويتيني وغري الكويتيني
حسب املستوى التعليمي ( 10سنوات فأكثر) ( 31 ،)%ديسمرب 2016
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غير كويتيين

الشهادات من االبتدائي
إلى الثانوي
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المصدر :محتسب من موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
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اإلجمالي

يقرأ ويكتب

أمي
ّ

أما على مستوى السكان الكويتيني ( 10سنوات فأكثر) فإن نسبة األميني تصل إىل حوالي (،)2.3%
ومن يقرأ ويكتب ) ،(%1.1ومحلة الشهادات االبتدائية إىل الثانوية ) ،(%61.7ومحلة الدبلوم
والشهادة اجلامعية ) ،(%22.4وأعلى من اجلامعية ) ،(%0.5وغري مبيّن (حوالي  .)%12.0يف
حني ميثل األميّون يف حالة السكان غري الكويتيني ( 10سنوات فأكثر) حوالي ) ،(%3.8ومن يقرأ
ويكتب ) ،(%35.4ومحلة الشهادات االبتدائية إىل الثانوية ) ،(%41.9والدبلوم والشهادة
اجلامعية ) ،(%7.0وأعلى من اجلامعية ) ،(%0.2وغري مبيّن ).(%11.8

ب .القوى العاملة
وفقاً آلخر إحصاءات متاحة من هيئة املعلومات املدنية نهاية عام  2016فإن إمجالي قوة العمل (15
فأكثر) قد بلغت حوالي ) (2706220عامل موزعة بني ) (447120كوييت (أي نسبة %16.4
من قوة العمل) ،و) (2259100غري كوييت ( %83.6من قوة العمل).
أما فيما يتعلق باألهمية النسبية لتوزيع القوى العاملة الكويتية ،وغري الكويتية ،بني خمتلف
األنشطة االقتصادية فيالحظ بأن العمالة الكويتية ترتكز أوالً بالعمل يف "اإلدارة العامة والدفاع
والضمان االجتماعي" ) ،(%76.7ثم يف "اإلنشاءات" ) ،(%4.7و"غري مبيّن" ) ،(%4.6و"األنشطة
العقارية واإلجيارية وخدمات األعمال" ) ،(%3.6وتوزّع النسبة املتبقية ) (%10.4بني األنشطة
األخرى.
أما توزيع القوى العاملة غري الكويتية فيرتكز أساساً يف "جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املعدات"
) ،(%16.8ثم "اإلنشاءات" ) ،(%16.5ثم "الصناعات التحويلية" ) ،(%6.4ثم "األنشطة
العقارية" ،و"اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي" ( %6.2لكل منهما) ،و"أنشطة اجملتمع
واخلدمات الشخصية" ) ،(%4.7و"الفنادق واملطاعم" ) ،(%4.0و"غري مبيّن" ) ،(%2.9و"النقل
والتخزين" ) .(%2.8وتتوزّع النسبة املتبقية بنسب متواضعة على بقية األنشطة .ويوضح الشكل
( )18ملخص ًا لتوزيع القوى العاملة الكويتية وغري الكويتية على خمتلف األنشطة.
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شكل ( :)18توزيع القوى العاملة على األنشطة االقتصادية احمللية ()%
يف  31ديسمرب 2016
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16.8
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4.6
2.9

0.0
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6.2

الصحة والعمل االجتماعي

أنشطة أخرى

غير مبيّن

األعمال المنزلية

أنشطة خدمات المجتمع والخدمات الشخصية

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي

0.1
0.7

0.5
1.3
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2.0
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النقل والتخزين واالتصاالت

الفنادق والمطاعم

الوساطة المالية

0.8
2.8

0.4
4.0

4.3

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المعدات

الصناعات التحويلية
4.7

0
اإلنشاءات

6.4

1.2

0.1
2.6

110

كويتيين
غير كويتيين

الزراعة والصيد والحراجة

المصدر :محسوب من بيانات موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

20

املتعطلون عن العمل
وفقاً آلخر تقرير صادر عن اإلدارة املركزية لإلحصاء يف مايو  ،2016فإن عدد املتعطلني الكويتيني
عن العمل يف  20إبريل  2016حوالي ) (17578متعطل ،منهم ) (3291من الذكور
) ،(%18.7و ) (14287من اإلناث ) .(%81.3علماً بأن املتعطلني كان يف عام  2011حوالي
) ،(20573أي أن نسبة اخنفاض عدد العاطلني قد اخنفض حبوالي ) (%17.0بني هذين العامني.
ويظهر عدد املتعطلني حسب النوع االجتماعي ،خالل الفرتة  2016 – 2011تفاوتات يف نسب
املتعطلني .فبعد أن كانت نسبة املعطلني اإلناث ) (%77عام  2011ارتفعت إىل ) (%81عام
 ،2016مقارنة بنسبة الذكور ،فبعد أن كانت ) (%30عام  2011أصبحت ) (%19عام
.2016
وعند التطرق لفرتات التعطل يالحظ بأن إمجالي عدد املتعطلني ألقل من ( )6أشهر عام 2011
والبالغ ) (5627قد اخنفض إىل ) (5540عام  ،2016أي اخنفض بـ ) .(%1.5يف حني بلغ عدد
املتعطلني لفرتة بني ( )12 – 6شهر عام  2011حوالي ) (3859اخنفض إىل ) (3616عام ،2016
أي اخنفض العدد بنسبة ) (%6.7أما املتعطلون لفرتة أكثر من ( )12شهر فقد وصل عددهم عام
 2011إىل ) (11087وعام  2016إىل ) ،(8422إي باخنفاض نسبته ) .(%24ويوضح الشكل
( )19تطور أعداد املتعطلني اإلمجالي وحسب النوع االجتماعي للفرتة .2016 – 2011
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شكل (  :) 19أعداد املتعطلون الكويتيون حسب النوع االجتماعي وفرتة التعطّل
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المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء.2015 ،

ج .نتائج إصالح سوق العمل من خالل تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية
يشري تقرير برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة اخلاص بتقييم نتائج تطبيق
قانون  19لعام  2000بشأن دعم العمالة الوطنية يف القطاع اخلاص ،إىل آليات عمل الربنامج،
ونتائجه .حيث أن الربنامج يف ظل عدد من احملاور ،ويف آن واحد ،وذلك بهدف جعل القطاع اخلاص هو
املوظِف األكرب .وميكن تلخيص هذه احملاور يف:
أ .صرف دعم مادي شهري للعاملني يف اجلهات غري احلكومية بهدف تشجيعهم لاللتحاق بالعمل
يف القطاع اخلاص.
ب .إقامة برامج تدريب وتأهيل بهدف رفع نسبة التوظيف بالقطاع اخلاص (مشاريع تدريب
الباحثني عن عمل ،ومشاريع تدريب القائمني على رأس العمل ،ومشاريع تدريب طلبة املدارس
واجلامعات ميدانياً).
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ج .عرض فرص وظيفية على اخلرجيني ودعمهم مادياً حلني التحاقهم بعمل.
د .إرشاد الباحثني عن عمل وعرض فرص وظيفية عليهم بشكل دوري.
ه .دعم املشروعات الصغرية وحتفيز الباحثني عن العمل على ارتياد العمل احلرّ.
و .العمل على تغيري قناعة املواطنني عن قيم العمل واألثر على تقليل البطالة.
ز .تبسيط اإلجراءات وتوفري أفضل خدمة للمواطن تطبيقاً لقرار جملس الوزراء رقم ) (612لعام
.2015
وقد جتسدت أهم نتائج تطبيق هذا القانون يف النتائج الرئيسية الثالث التالية:
أ .تزايد أعداد املعينني يف القطاع اخلاص سنوياً .ويتضح ذلك من خالل مقارنة عدد املعينني (أول
مرة أو إعادة تعيني) عام  ،2001والذي كان عددهم ( )1627مواطن ومواطنة ،مع العدد
املناظر يف  2014والذي وصل إىل ( )20721مواطن ومواطنة ،وفقاً إلحصاءات مؤسسة
التأمينات االجتماعية .أي بنسبة ارتفاع بلغت ( )117.3%بني العامني املذكورين.
ب .ارتفاع عدد صاريف دعم العمالة الوطنية من العاملني بالقطاع اخلاص من ( )1662مواطن
ومواطنة عام ( 2001شامالً حاالت التكرار) إىل ( )66714عام  .2016أي بنسبة ارتفاع
بلغت ( )%391.4بني العامني املذكورين.
ج .انعكاس زيادة هذه األعداد املشار إليها يف (أ و ب) على احلدّ من معدل البطالة الذي وصل حالياً
إىل حنو ) (%2.68حسب بيانات اهليئة العامة للمعلومات املدنية ،وتقليص عدد املتعطلني.
د .معاجلة القصور الوظيفي لفئة احلاصلني على مؤهالت متدنية (أقل من املتوسطة) .وإجياد فرص
عمل مناسبة هلم.
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مقرتحات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة بشأن دعم العمالة الوطنية:
تفعيالً لدور الربنامج يف جعل القطاع اخلاص املوظِف األكرب للعمالة الوطنية ،قدم الربنامج عددا من
املقرتحات منها:
أ .تقرير حق املواطن يف القطاع اخلاص يف االبتعاث مساواة بنظريه يف القطاع احلكومي.
ب .منح املرأة العاملة يف القطاع اخلاص حق صرف عالوة األوالد مساواةً بأقرانها يف القطاع
احلكومي.
ج .منح العاملني يف القطاع اخلاص احلق يف صرف العالوة االجتماعية مرة للعالج يف اخلارج أو
مرافقة مريض.
د .اقرتاح بإنشاء مركزين :يُعنى األول بتدريب العمالة الباحثة عن عمل ،ويهتم الثاني حبضانة
ورعاية املشروعات الصغرية.
ه .تدريب قيادات وطنية يف القطاع اخلاص وإحالهلم حمل نظرائهم من الوافدين.
و .توحيد جهود مجيع العاملني يف جمال تنمية املوارد البشرية من خالل وضع اسرتاتيجية للفرتة
.2021 – 2017
ز .تقييم االحتياجات التدريبية للقوى العاملة الوطنية للعمل بالقطاع اخلاص.
ح .التكويت الفعلي للبسطات ،وحمالت التصوير ،وبيع وصيانة اهلواتف النقالة ،وحمالت زينة
السيارات ،وحظر تضمينها للوافدين.
ط .تكويت املهن اإلدارية.
ي .ضبط تعيني العمالة الوطنية على العقود احلكومية من خالل التوظيف املركزي ،كما هو
احلال يف القطاع احلكومي.
ك .مشاركة الشباب يف مشاريع األمن الغذائي ،وإنشاء شركات شبابية.
ل .إتاحة اجملال ألصحاب املهن احلرّة بالعمل من خالل املنزل.
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م .ميكنة مجيع اخلدمات املرتبطة باإلرشاد الوظيفي ،وعرض الفرص الوظيفية على املواطنني،
وغريها من اخلدمات املرتبطة بتشجيع املواطنني على العمل بالقطاع اخلاص.
ن .اقرتاح بإسناد إدارة املشروعات الكربى إىل شركات خاصة توظّف عمالة وطنية.
س .إنشاء "مركز املستقبل" لتولي عرض احتياجات الشباب من الفرص الوظيفية ،وتعريفهم
باملشروعات التنموية الكربى ،وتسكينهم عليها.
ع .إنشاء مركز إعالمي متخصص لنشر الوعي بأهمية الربنامج ونشر خدماته بني املواطنني
السيما الشباب.
دور الربنامج يف ترشيد اإلنفاق العام:
حرص الربنامج ،ضمن خمتلف اجراءاته ،على ترشيد اإلنفاق العام واحلرص على عدم الصرف إالّ
للمستحقني من املواطنني .وذلك من خالل العديد من املقرتحات:
أ .وضع حدّ أقصى لراتب مستحقي دعم العمالة.
ب .إنشاء مكاتب تابعة للربنامج لدى وزارة التعليم العالي واجلامعات واملعاهد للتحقق من صحة
صرف العالوات االجتماعية يف حالة اجلمع بني العمل والدراسة.
ج .حتصيل املديونيات املستحقة للربنامج على بعض موظفي اجلهات احلكومية ممن سبق أن
عملوا بالقطاع اخلاص ،وتقاضوا دعم عمالة.
د .عدم قبول تسجيل من سبق تعيينهم بالقطاع اخلاص لدى ديوان اخلدمة املدنية إالّ بعد تقديم
شهادة من الربنامج تثبت براءة ذمتهم ،وعدم مطالبة الربنامج هلم مبديونية.
ه .اقرتح الربنامج إنشاء شبكة موحّدة للتحويالت النقدية لألفراد (والصادر بشأنها قرار جملس
الوزراء رقم  )2014/917يتم من خالهلا الربط اآللي بني كافة اجلهات احلكومية اليت
تقدم دعم ًا نقدياً للعمالة الوطنية .وذلك بهدف احلدّ من ازدواجية الصرف وترشيد اإلنفاق.
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و .استحد اث وحدة تنظيمية بهدف احلدّ من إهدار املال العام ،من خالل "إدارة متابعة العمالة
الوطنية يف القطاع اخلاص" التابعة للربنامج ،منذ منتصف عام  .2014وذلك بهدف احلدّ من
ظاهرة التعيني الوهمي ،والصرف ملستحقيه فقط .كما أن هناك مقرتح الستحداث قسم
االسرتداد املالي واحلجوزات ،مبكتب الشؤون القانونية.
دور الربنامج يف حماربة التعيني الوهمي:
حرص الربنامج على حماربة ظاهرة التعيني الوهمي من خالل عدة آليات منها:
أ .دورات تدريبية لذوي املؤهالت الدُنيا يف جماالت خمتلفة.
ب .إعداد مشروعات لتوظيف اإلناث.
ج .تفعيل املادة ( )13من قانون رقم ( )391لعام  2001بشأن حتديث بيانات صاريف العالوة
االجتماعية.
د .تفعيل تقدير االحتياج من العمالة بالتنسيق مع هيئة القوى العاملة.
ه .أنشأ الربنامج إدارة جديدة مبسمى "إدارة متابعة العمالة الوطنية".
و .توحيد رقم احلساب احملوّل عليه دعم العمالة مع احلساب احملوّل عليه الراتب.
ز .االقرتاح بتعديل القرار رقم ) (391لعام  2001من خالل إلزام العمالة الوطنية ،املطالبة
بصرف دعم العمالة ،بالتسجيل لدى اهليئة العامة للقوى العاملة ،للتأكد من توافر واستمرار
عالقة العمل.
ح .باإلضافة إىل مقرتحات أخرى تشريعية للحدّ من ظاهرة العمالة الوهمية.
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وميكن اجياز نتائج جهود دعم العمالة الوطنية يف القطاع اخلاص واحلدّ من البطالة بالتالي:
أ .وصول عدد من يتقاضون العالوة االجتماعية وعالوة األوالد خالل الفرتة ( )2016 – 2001إىل
) (123862مواطن ومواطنة.
ب .وصول عدد املتدربني من العاملني بالقطاع اخلاص ،خالل الفرتة ( )2016 – 2003إىل
) (28505مواطن ومواطنة ،وبلغ عدد املتدربني الباحثني عن عمل ،خالل نفس الفرتة إىل
) (6379مواطن ومواطنة.
ج .بلغ عدد إمجالي املستفيدين من التدريب خالل الفرتة ( )2016 – 2003حوالي )(10662
طالب وطالبة.
د .بلغ عدد املستفيدين من بدل البحث عن العمل ،خالل الفرتة ( )2016 – 2003حوالي
) (30629باحث.
ه .بلغ عدد اخلرجيني صاريف املكافأة االجتماعية املقررة هلم ) (46371خريج خالل الفرتة
(.)2016 – 2012
و .االستمرار بإصدار القرارات احملدِّثة لنسب العاملني يف اجلهات غري احلكومية .حيث صدرت أربعة
قرارات منذ عام  ،2002وجاري العمل على إصدار التحديث اخلامس خالل عام .2017
ز .صرف بدل لكل كوييت أنهت اجلهة غري احلكومية عمله دون إرادته خالل الفرتة 2008/8/1
–  .2013/10/31ويعادل البدل ) (%60من الراتب اخلاضع للتأمني األساسي والتكميلي
زائداً ) (220دينار كوييت شهرياً .وبلغ عدد املستفيدين من هذا البدل حتى نهاية يونيو 2015
) (2329مواطن.
ح .بلغ عدد إمجالي املسجلني ملراجعة التأمني ضد البطالة ،وجاري الصرف هلم ) (3477مواطن
ومواطنة.
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د .الوضع الراهن للتوظيف املركزي
يقوم ديوان اخلدمة املدنية بالعديد من اجلهود واملبادرات من خالل مشاركته يف خطة اإلصالح املالي
واالقتصادي ،اهلادفة إىل حتسني وتنظيم القوى العاملة .ومن هذه اجلهود :حتسني ميكنة نظام
التوظيف ،ووضع خطة للقوى العاملة حسب احتياجات سوق العمل ،وحتسني التطابق بني املرشح
والوظيفة ،ومراجعة خطط التقاعد لغري الكويتيني وإحالل العمالة الكويتية ،ومنح خيارات مرنة
وتبسيط اإلجراءات ملوظفي احلكومة للعمل بالقطاع اخلاص من خالل إجازة الشركات الصغرية
واملتوسطة ،من خالل اإلجازة الوظيفية إلدارة هذه الشركات.
وفيما يتعلق باإلحصاءات املتاحة عن التوظيف املركزي ،يعرض اجلدول (  ) 15هذه اإلحصاءات .
أهم مؤشرات الوضع الراهن للتوظيف:
أ .املوقف الراهن لنظام التوظيف احلكومي لغاية  9إبريل :2017
جدول (  ) 15بيانات التوظيف املركزي حتى 2017 / 4 / 9
العدد

النسبة

البيان
صافي المسجلين*

217011

100

الذين تم ترشيحهم للوظيفة أو جاري ترشيحهم

197018

91

لم يتم ترشيحهم

19993

9

* العدد ي شري لل صايف .بينما يوجد باإل ضافة إىل ذلك ) (38460ميثلون املن سحبني ،وغري امل ستوفني ،واملعينني بالقطاع
اخلاص غري املرتبطني بالنظام.

ب .أما فيما خيص املعلومات املتاحة عن باقي املؤهلني للرتشح ،فقد بلغ عددهم ) (19993مواطن
ومواطنة ،منهم ) (14820إناث ،و) (5173ذكور .ويتضمن جمموع عددهم أولئك الرافضني
للعمل مع اجلهات املرشحني هلا ،أو املرفوضني من قبل تلك اجلهات ،فقد بلغ عددهم )(4788
مواطن ومواطنة.
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ج .يقدّر عدد الكويتيني املتوقع خترجهم (من املستوى اجلامعي إىل املتوسط ،باإلضافة للملتحقني
بدورات تدريبية) خالل العام  2018/2017حبوالي )( (67256منهم  36850إناث،
و 30406ذكور) .يف حني يبلغ العدد املتوقع أن يطلب التعيني يف اجلهاز احلكومي واخلاص حوالي
)( (20000منهم  12421إناث ،و  7579ذكور).
د .أما فيما خيص املعلومات اخلاصة بإمجالي الراغبني التوظّف يف اجلهات احلكومية ،فقد بلغ
إمجالي املسجلني املؤهلني للرتشّح ) ،(%100) (217011واملرشحون )(197018
) ،(%90.787والباقي املسجلني الذين مل يتم ترشحهم ).)%9.212( (19993

سابعاً :التوقعات املستقبلية
لعلّ من أهم ،إن مل يكن أهم ،العوامل اليت تؤثر على التوقعات املستقبلية لالقتصاد الكوييت هي تلك
املرتبطة بتوقعات أسواق النفط (أنظر الفصل الثاني من البيان املالي) .وأياً كانت التوقعات اخلاصة
باألسعار النفطية فإنها لن تصل بأي حال من األحوال إىل املستويات السائدة قبل نهاية عام .2014
وأن التفاؤل مرهون أساساً يف حتسن معدل منو الطلب على النفط اخلام ،من قبل البلدان الناشئة
واملصنّعة حديثاً ،كوريا اجلنوبية ،والصني .ويتوقع أن يصل معدل النمو يف كوريا اجلنوبية إىل
) (%2.9عام  2017و) (%2.8عام  .2018يف حني يتوقع أن يصل معدل النمو يف الصني إىل
) (%6.5يف العامني املذكورين .ثم تأتي اليابان كثالث أكرب مستورد للنفط الكوييت عام ،2015
واليت يتوقع أن يصل معدل منوها عامي  2017و  2018إىل ) .(%0.9أما اهلند ،باعتبارها رابع
مستورد للنفط اخلام الكوييت ،عام  ،2015فمن املتوقع أن يصل معدل منوها عام  2017إىل
) ،(%7.7وعام  2018إىل ) .(%7.6لذلك فإن أعلى معدالت منو متوقعة يف البلدان املستوردة
للنفط الكوييت ،ترتكز يف اهلند ،ثم الصني ،ثم كوريا اجلنوبية.
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أما فيما خيص التوقعات املستقبلية اخلاصة باالقتصاد الكلي لدولة الكويت فيلخصها اجلدول (.)5
وذلك بناءً على آخر إحصاءات توقعات اآلفاق االقتصادية الصادر يف مايو  .2017حيث تشري هذه
التوقعات إىل أن اإلنتاج النفطي قد يتحسن يف األجل املتوسط (إالّ يف حالة التفاوض على اتفاق آخر
خلفض اإلنتاج) .علماً بأن احلكومة تعتزم استثمار ( )115مليار دوالر يف القطاع النفطي ،خالل
اخلمس سنوات القادمة .األمر الذي من شأنه أن يعزز هذا اإلنتاج بدءاً من عام  .2018ومن املتوقع
أن يتحسن معدل النمو احلقيقي لالقتصاد الوطين بسبب استمرار احملافظة على زخم اإلنفاق
االستثماري ،ليصل إىل حوالي ) (%3.2عام  .2019مع إمكانية ختفيف الضغوط على احلساب
اجلاري ،وامليزانية العامة ،بسبب التحسن اجلزئي بأسعار النفط .باإلضافة إىل اآلثار احملتملة
اإلجيابية إلمكانية إدخال ضريبة القيمة املضافة بدءاً من عام .2018
ولعلّ من أهم التوقعات املستقبلية هي تلك املرتبطة بوضع املالية العامة .وكما يالحظ من اجلدول
( )5فإن هناك حتسّنا ملموسا متوقعا يف رصيد امليزانية العامة ،كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي
لتصل إىل ) (%4.7عام  .2019ويعكس ذلك جهود احلكومة احلالية يف جمال ترشيد العديد من
بنود اإلنفاق اجلاري ،وتعزيز جهود حتصيل املستحقات ،باإلضافة إىل ترشيد الدعم واحلرص على
توجيهه ملستحقيه .كما حترص احلكومة على تعزيز دور القطاع اخلاص كمستوعب للعمالة
الوطنية ،وبالتالي ختفيف الضغوط على الباب األول من امليزانية العامة مستقبالً .باإلضافة إىل العديد
من اإلجراءات املتبعة لتحقيق االستدامة املالية .ورغم التوجه حنو متويل العجز عرب السندات اخلارجية
كأحد البدائل املتاحة لتمويل العجز احلالي ،إالّ أن نسبة الدّين من الناتج احمللي اإلمجالي ،احلالية
واملستقبلية ،كما يوضحها اجلدول (  ،) 16ال زالت يف احلدود اآلمنة .كما أن هناك توجها لتحسني
صايف االستثمار األجنيب (الفرق بني تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة اىل الداخل وتدفق
االستثمارات الوطنية املباشرة اىل اخلارج) ،حبيث يكون لصاحل التدفق من اخلارج.
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ورغم اخنفاض رصيد احلساب اجلاري كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي إالّ أن التوقعات املستقبلية
الزالت حتافظ على رصيد فائض .مع توقّع حتسن وضع احلساب املالي والرأمسالي لعدة أسباب منها:
العمل على حتسني العالقة بني استثمارات املقيمني يف اخلارج ،واستثمارات غري املقيمني يف الداخل،
باإلضافة إىل توقّع استئناف تسوية مبالغ التعويضات املستحقة من اجلانب العراقي إىل اجلانب
الكوييت يف املدى املنظور.
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جدول (  :) 16مؤشرات اآلفاق االقتصادية لدولة الكويت
(تغيّر نسيب ما مل تتم االشارة اىل خالف ذلك)
2014

2015

 2016م

 2017م

 2018م

 2019م

0.5

1.8

3.0

2.5

2.6

3.2

االستهالك الخاص

4.9

2.4

4.0

4.0

2.9

2.9

االستهالك الحكومي

-0.8

-0.5

-14.5

4.8

2.9

1.9

استثمارات إجمالي رأس المال الثابت

4.6

13.0

10.4

6.3

4.0

5.0

الصادرات ،السلع والخدمات

1.4

1.0

4.8

1.0

2.7

3.4

الواردات ،السلع والخدمات

8.0

5.1

3.5

4.3

4.1

4.1

1.0

-0.3

3.0

2.5

2.6

3.0

الزراعة

7.5

4.2

2.0

2.0

2.0

2.0

الصناعة

-0.5

-1.7

2.4

1.8

1.7

2.4

الخدمات

3.3

1.9

3.8

3.4

4.0

3.9

التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين)

2.9

3.2

3.0

3.5

3.0

3.0

ميزان الحساب الجاري ( %من إجمالي الناتج المحلي)

33.2

7.5

1.9

5.0

5.5

6.1

الحساب المالي والرأسمالي ( %من إجمالي الناتج المحلي)

-11.2 -36.8

-5.7

-8.6

-9.1

-9.8

-8.4

-8.4

-5.0

-3.0

-2.0

-2.0

18.0

-0.4

0.5

4.6

4.8

4.7

4.6

-17.6

-17.1

-11.9

-10.6

-11.1

الدين ( %من إجمالي الناتج المحلي)

16.3

7.2

11.8

17.2

20.0

20.0

الميزان األولي ( %من إجمالي الناتج المحلي)

18.1

0.0

0.6

4.7

5.1

5.0

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ،بأسعار السوق الثابتة

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ،باألسعار الثابتة لعوامل اإلنتاج

صافي االستثمار األجنبي المباشر ( %من إجمالي الناتج المحلي)
ميزان المالية العامة ( %من إجمالي الناتج المحلي)
باستثناء الدخل من االستثمار والتحويالت إلى صندوق الضمان
االجتماعي

م = متوقع.
المصدر :البنك الدولي.2017 ،

122

123
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الفصل اخلامس
مشروع ميزانية السنة املالية 2018/2017
واألسس اليت بين عليها
أوال :مقدمة
أصدرت وزارة املالية التعميم رقم ( )11لسنة  2016بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات واإلدارات
احلكومية واهليئات امللحقة واألسس والتعليمات والقواعــد اليت ينبغي إتباعها يف إعدادها وفقا
لتصنيف امليزانية (األساس 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  2018/2017وفق توجهات السياسات املالية واالقتصادية واالجتماعية للدولة حبيث
تعرب تقديرات امليزانية عن األهداف والربامج واألعمال اليت تسعى احلكومة إىل حتقيقها خالل السنة
املالية .2018/2017
وقد متثلت أهم القواعد واألسس والتوجهات املالية واالقتصادية واالجتماعية للسنة املالية
 2018/2017يف اآلتي:
• توجي هات حضرة صاحب السمو األمري الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح حفظه اهلل
ورعاه اليت وجه فيها إىل أن األوضاع االقتصادية تفرض علينا اختاذ إجراءات ووضع
برامج تهدف إىل ترشيد اإلنفاق وخفض بنود مصروفات امليزانية ،وأكد مسوه على
ضرورة تضافر اجلهود احلكومية والشعبية ملعاجلة النقص يف موارد الدولة ،مؤكدا يف
الوقت نفسه على ضرورة توفري 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 يف أسعار النفط يف األسواق العاملية على حنو متسارع ،وتوقع
امل نظمات 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 وتوجيهه 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  2018/2017يليب
احتياجات اجلهات احلكومية لتوفري كافة اخلدمات العامة الضرورية 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
.2018/2017
• كما روعي توجيه مجيع الوزارات واإلدارات احلكومية واهليئات امللحقة واملؤسسات
املستقلة بإعداد ودراسة تقديرات اإليرادات واملصروفات اجلارية 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  ،2018/2017وذلك على النحو التالي:
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جدول  :17تقديرات اإليرادات واملصروفات مبشروع ميزانية 2018/2017
ومقارنتها مبيزانية السنة املالية 2017/2016
مليار دينار
بيان

مشروع ميزانية

ميزانية

2018/2017

2017/2016

الفرق

النسبة%

اإليرادات النفطية

11.7

8.6

3.1

%36.0

اإليرادات غري النفطية

1.6

1.6

0.0

%0.0

13.3

10.2

3.1

%30.4

19.9

18.9

1.0

%5.3

1.3

1.0

0.3

%30.0

21.2
()7.9

19.9
()9.7

1.3
()1.8

%6.5
()%18.6

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  10865.0مليون دينار بنسبة  %54.6منإمجالي ميزانية السنة املالية  2018/2017واليت 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  2018/2017مايقارب  %15.3من إمجالي مصروفاتميزانية السنة املالية  ،2018/2017وتركز 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 2018/2017
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 ستة 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 .2018/2017
وقد قدرت اإليرادات مبيزانية ا لوزارات واإلدارات احلكومية واملتوقع حتصـــيلها خالل الســـنة املالية
 2018/17مببلغ  13 344 268 000دي نار بز يادة م قدار ها  3 106 206 000دي نار عن
تقديرات السنة املالية  2017/16والبالغة  10 238 062 000دينار أي بنسبة .%30.34
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جدول  :18تقديرات االيرادات مبيزانية الوزارات واالدارات احلكومية للسنة املالية 2018/2017
مجموعة

باب
11

111

تقديرات السنة المالية 2018/2017

بيان

تفصيلي

اإليرادات النفطية
النفط الخام والغاز

12
121
122

الضرائب على مجموع الرواتب واألجور والقوى العاملة

123

الضرائب على الملكية

124

الضرائب على السلع والخدمات

125

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

126

ضرائب أخرى

131
132

مساهمات اجتماعية أخرى
14

8,623,385,000
474,968,300

134,300,000

126,740,000

0

0

25,136,000

26,636,000

0

0

335,398,810

321,592,300

0

0

المساهمات االجتماعية
مساهمات الضمان االجتماعي

11,710,724,000

8,623,385,000

494,834,810

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

13

إجمالي

2017/2016

11,710,724,000

الضرائب والرسوم

تقديرات السنة المالية

111,250,000

103,340,000

0

0

111,250,000

103,340,000

المنح ( إيرادات )

0

0

141

المنح  -من حكومات أجنبية

0

0

142

المنح  -من منظمات دولية

0

0

143

المنح  -من وحدات حكومية أخرى

0

0

15

إيرادات أخرى

950,041,090

995,743,599

151

دخل ملكية

73,101,000

44,535,032

152

مبيعات السلع والخدمات

601,699,790

616,480,943

153

الغرامات والجزاءات والمصادرات

130,346,340

119,697,554

154

التحويالت الطوعية عدا المنح

0

0

155

إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر

144,893,960

215,030,070

16

إيرادات التخلص من أصول ،وايرادات غير تشغيلية

77,418,100

أخرى

40,625,101

162

إيرادات التخلص من األصول غير المالية

71,000,000

36,000,000

163

إيرادات فروقات تغير أسعار العملة

6,418,100

4,625,101

جملة اإليرادات

13,344,268,000

13,344,268,000

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

دينار
13 633 901 713

السنة املالية 2016 / 15

24 925 868 605

السنة املالية 2015 / 14

31 811 422 457

السنة املالية 2014 / 13
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10,238,062,000

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

املبلغ

اإليرادات النفطية

11 710 724 000

اإليرادات غري النفطية

1 633 544 000

االمجالي

13 344 268 000

تساهم اإليرادات النفطية بنسبة  %87.76من اإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية .2018/17
بينما كانت مساهمتها يف اإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية  2017/16بنسبة .%84.23
وقد قدرت إيرادات الغـــاز الطبيعي مبشروع ميزانية السنة املالية  2018/2017مببــــلغ
 142 099 000دينار  ،وبنقص مقداره ( )23 516 000دينار عن ميزانية السنة املالية
 2017/2016والبالغة  165 615 000أي بنسبة . % 14.20

الباب األول  -اإليرادات النفطية
السنة املالية

دينار
11 710 724 000

تقديرات السنة املالية 2018/17

8 623 385 000

تقديرات السنة املالية 2017 / 16

3 087 339 000

زيادة بنسبة  %35.80عن تقديرات السنة املالية 2017/16

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

 2.800مليون برميل/اليوم

سعر الربميل

 45دوالر أمريكي  /برميـل .

سعر الصـــرف

301فلس  /دوالر أمريكـي

السنة املاليـة 2017/16

 365يــــــــــوم

خصم تكاليف اإلنتـاج

املقدرة مببلغ  2309مليون دينار
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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
494 834 810

تقديرات السنة املالية 2018/17

474 968 300

تقديرات السنة املالية 2017 / 16

19 866 510

زيادة بنسبة  %4.18من تقديرات السنة املالية .2017 / 16

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 .
دينار
134 300 000
126 740 000
7 560 000

السنة املالية
تقديرات السنة املالية 2018/2017
تقديرات السنة املالية 2017/2016
زيادة بنسبة  % 5.96من تقديرات السنة املالية 2017/2016

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

دينار
25 136 000

تقديرات السنة املالية 2018/2017

26 636 000

تقديرات السنة املالية 2017/2016

()1 500 000

نقص بنسبة  % 5.63من تقديرات السنة املالية 2017/2016
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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
335 398 810

تقديرات السنة املالية 2018/2017

321 592 300

تقديرات السنة املالية 2017/2016
زيادة بنسبة  % 4.29من تقديرات السنة املالية 2017/2016

13 806 510

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
111 250 000

تقديرات السنة املالية 2018/17

103 340 000

تقديرات السنة املالية 2017 / 16

7 910 000

زيادة بنسبة  %7.65من تقديرات السنة املالية .2017 / 16

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 عام مستوى املنافع ربطا مباشرا مبستوى املساهمات.
السنة املالية

دينار
111 250 000

تقديرات السنة املالية 2018/2017

103 340 000

تقديرات السنة املالية 2017/2016

7 910 000

زيادة بنسبة  % 7.65من تقديرات السنة املالية 2017/2016
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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 2018/17

0

تقديرات السنة املالية 2017 / 16

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
950 041 090

تقديرات السنة املالية 2018/17

995 743 599

تقديرات السنة املالية 2017 / 16

()45 702 509

نقص بنسبة  %4.59من تقديرات السنة املالية .2017 / 16

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 .
دينار

السنة املالية

73 101 000

تقديرات السنة املالية 2018/2017

44 535 032

تقديرات السنة املالية 2017/2016

28 565 968

زيادة بنسبة  % 64.14من تقديرات السنة املالية 2017/2016
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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

دينار
601 699 790

تقديرات السنة املالية 2018/2017

616 480 943

تقديرات السنة املالية 2017/2016

()14 781 153

نقص نسبة  %2.40من تقديرات السنة املالية 2017/2016

جمموعة  .153الغرامات واجلزاءات واملصادرات:
تشمل هذه اجملموعة الغرامات واجلزاءات وهي حتويالت جارية إجبارية تفرضها احملاكم أو األجهزة
شب ه 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

دينار
130 346 340

تقديرات السنة املالية 2018/2017

119 697 554

تقديرات السنة املالية 2017/2016

10 648 786

زيادة بنسبة  % 8.90من تقديرات السنة املالية 2017/2016

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

دينار
144 893 960

تقديرات السنة املالية 2018/2017

215 030 070

تقديرات السنة املالية 2017/2016

()70 136 110

نقص نسبة  %32.62من تقديرات السنة املالية 2017/2016
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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.
السنة املالية

دينار
77 418 100

تقديرات السنة املالية 2018/17

40 625 101

تقديرات السنة املالية 2017 / 16

36 792 999

زيادة بنسبة  %90.57من تقديرات السنة املالية .2017 / 16

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

دينار
71 000 000

تقديرات السنة املالية 2018/2017

36 000 000

تقديرات السنة املالية 2017/2016

35 000 000

زيادة بنسبة  % 97.22من تقديرات السنة املالية 2017/2016

جمموعة  .163إيرادات فروقات تغري أسعار العملة:
السنة المالية

دينار
6 418 100

تقديرات السنة املالية 2018/2017

4 625 101

تقديرات السنة املالية 2017/2016

1 792 999

زيادة بنسبة  % 38.77من تقديرات السنة املالية 2017/2016
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ثالثا :املصروفات والنفقات مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية 2018/2017
❖ توجيه ( )2املصروفات اجلارية :
▪ الباب األول – تعويضات العاملني مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية
2018/2017
متثل تعويضااااا العاملني عنصاااارا رئيساااايا يف ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية  ،وقد قامت
وزارة المالية بإعداد ومراجعة االعتمادا التقديرية للباب األول تعويضاااااااا العاملي للساااااانة
المالية  ، 2018/2017مع مراعاة التنســـيق والتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية اســـتنادا إىل قرار
جملس الوزراء رقم  695جبلســـته رقم  2008/2-33بتاريخ  2008/6/30بشـــأن املوافقة على نقل
تبعية دراســة وإعداد تقديرات الباب األول – تعويضــات العاملني مبيزانيات اجلهات احلكومية من
ديوان اخلدمة املدنية إىل وزارة املالية .
وبالرغم من اجتاه أسعار النفط العاملية إىل االستمرار يف االخنفاض  ،وانعكاس ذلك على تقديرات
امليزانية للسنة املالية  ، 2018/2017إال أن وزارة املالية حرصت على توفري االعتمادات املالية الالزمة
الستيعاب عناصر العمل الكويتية من خرجيي اجلامعات واملــراحل التعليميــة 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
وقد روعي يف إعداد ومراجعة اعتمادات الوزارات واإلدارات احلكومية للباب األول –تعويضات العاملني
االلتزام باألسس والقواعد املتبعة يف إعداد هذا الباب فيما خيتص باملكافآت والرتقيات باألقدمية
والرتقيات باالختيار وقواعد تنفيذ سياسة اإلحالل وما سبق إقراره من بدالت ومكافآت  ،وتوفري
االعتمادات الالزمة للتعيينات اجلديدة.
وقد بلغت مجلة اعتمادات الباب األول –تعويضات العاملني للسنة املالية  2018/2017للوزارات
واإلدارات احلكومية مبلغ  6795.3مليون دينار مبعدل زيادة  %6.16عن املعتمد للسنة املالية
السابقة  2017/2016وهو  6401.1مليون دينار كما هو موضح باجلدول التالي.
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( ألقرب مليون دينار )
بيان

املعتمد

املعتمد

الفرق

نسبة الزيادة
%

394.2

% 6.16

2017/2016 2018/2017
مجلة الباب األول –
تعويضات العاملني

6795.3

6401.1

▪ الباب الثاني السلع واخلدمات مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية
2018/2017
يشـــمل هذا الباب املصـــروفات اليت تنفقها اجلهات احلكومية يف ســـبيل تســـيري أعماهلا اجلارية
للحصول على املستلزمات السلعية و اخلدمات .
بلغت اعتمادات الباب الثاني – السلع و اخلدمات للسنــــــة املاليـــــــــة  2018/2017مبلغ
 2,952,140,000دينار ،بزيادة مقدارها  432,524,000دينار عن اعتمادات السنة املاليـــــــة
 2017/2016و البالغة  2,519,616,000دينار أي بنســــــــــــبة .%17.17

دينار

السنة املالية

2 952 140 000

مجلة اعتمادات الباب الثاني – السلع و اخلدمات للسنة املالية 2018/2017

 2 519 616 000مجلة اعتمادات الباب الثاني – السلع و اخلدمات للسنة املالية 2017/2016
432 524 000

زيادة بنسبة  % 17.17عن اعتمـادات السنة املالــــــية 2017/2016

▪ الباب اخلامس – اإلعانات

مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية

2018/2017
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
137

اليت تباع بها املخرجات ،وتدفع اإلعانات إىل املنتجني وليس إىل املستهلك النهائي ،وهي مبثابة حتويالت
جارية فقط وليست حتويالت رأمسالية ،وتتكون 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 خسائر تتحملها يف أنشطتها اإلنتاجية
نتيجة لتقاضي أسعار تقل عن متوسط تكلفة اإلنتاج لديها كمسألة من مسائل السياسة
االقتصادية واالجتماعية املقصودة من جانب احلكومة ،وتصنف اإلعانات أوال حسب إذا كانت اجلهة
املتلقية منتجا عاما أو خاصا ،ثم حسب ما إذا كان املنتج مشروعا غري مالي أو مشروعا ماليا .
بلغت اعتمادات الباب اخلامس  -اإلعانات للسنــة املاليـــة  2018/2017مبلغ
 354,961,000دينار ،بنقص مقداره ( )171,748,000دينار عن اعتمادات السنة املاليـــــــة
 2017/2016والبالغة  526,709,000دينار أي بنسبة .%32.61
دينار

السنة املالية

354 961 000

مجلة اعتمادات (الباب اخلامس -اإلعانات) للسنة املالية 2018/2017

526 709 000

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

()171 748 000

نقص بنسبة  %32.61عن اعتمـادات السنة املالــــــية 2017/2016

▪ الباب السادس  -املنح (مصروفات) مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية
2018/2017
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 ال سادس -املنح (م صروفات) لل سنــــــــة املاليــــــــــــة  2018/2017مبلغ
 4,682,584,000دينار ،بزيادة مقدارها  40,767,000دينار عن اعتمادات السنة املاليـــــــة
 2017/2016و البالغة  4,641,817,000دينار أي بنسبة .% .88
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دينار

السنة املالية

4 682 584 000

مجلة اعتمادات الباب السادس  -املنح (مصروفات) للسنة املالية 2018/2017

4 641 817 000

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

40 767 000

زيادة بنسبة  % .88عن اعتمـادات السنة املالــــــية 2017/2016

▪ الباب السابع -املنافع االجتماعية مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية
2018/2017
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 األسر املعنية إما بأن يفرض أعياء إضافية على مواردها أو بأن يؤدي إىل اخنفاض
دخلها.
بلغت اعتمادات الباب السابع  -املنافع االجتماعية للسنــــــــة املاليــــــــــــة  2018/2017مبلغ
 1,108,192,000دينار ،بزيادة مقدارها  46,452,000دينار عن اعتمادات السنة املاليـــــــة
 2017/2016و البالغة  1,061,740,000دينار أي بنسبة .%4.38
دينار

السنة املالية

1 108 192 000

مجلة اعتمادات الباب السابع  -املنافع االجتماعية للسنة املالية 2018/2017

1 061 740 000

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

46 452 000

زيادة بنسبة  % 4.38عن اعتمـادات السنة املالــــــية 2017/2016

▪ الباب الثامن  -مصروفات وحتويالت أخرى مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية
2018/2017
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.
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بلغت اعتمادات الباب الثامن – مصروفات وحتويالت أخرى للسنــــــة املاليـــــــــة 2018/2017
مبلغ  1,122,249,000دي نار ،بز يادة م قدار ها  137,922,000دي نار عن اعت مادات الســ نة
املاليـــــــة  2017/2016و البالغة  984,327,000دينار أي بنسبة .%14.01

دينار

السنة املالية

1 122 249 000

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

984 327 000

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

137 922 000

زيادة بنسبة  % 14.01عن اعتمـادات السنة املالــــــية 2017/2016

2018/2017
2017/2016

❖ 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 ،وتستخدم 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 يستهلك اجلمهور العام خدماتها بصورة مباشرة
وأصوال يتعني احملافظة عليها بسبب أهميتها التارخيية أو الثقافية .وبذلك و 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.
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بلغت اعتمادات الباب الثاني شراء األصول غري املتداولة للسنــة املاليـــة  2018/2017مبلغ
 2,884,527,000دينار ،بزيادة مقدارها  127,854,000دينار عن اعتمادات السنة املاليـــــــة
 2017/2016والبالغة  2,756,673,000دينار أي بنسبة .%4.64
دينار

السنة املالية

2 884 527 000

مجلة اعتمادات الباب الثاني شـــراء األصـــول غري املتداولة للســـنة املالية

2 756 673 000

مجلة اعتمادات الباب الثاني شـــراء األصـــول غري املتداولة للســـنة املالية

127 854 000

2018/2017
2017/2016

زيادة بنسبه  % 4.64عن اعتمـادات السنة املالــــــية2017/2016
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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.
 .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.
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 .8التعامل مع القضايا األساسية اليت تهم املواطن وعلى رأسها مشكلة اإلسكان بالعمل على
إ جياد احللول املناسبة هلذه املشكلة على املدى الطويل مبا يضمن تدبري خدمة الرعاية
السكنية للمواطن يف التوقيتات املناسبة وباجلودة املناسبة.
 .9العمل على تهيئة مناخ يضمن استقرار االسعار وكبح الضغوط التضخمية للحفاظ على القوة
الشرائية لدخول املواطنني وضمان عدم اخنفاض مستوياتهم املعيشية.
ويف السنة املالية " 2018/2017إن 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 احلتمية 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 التنمية ،لضمان حتقيق معدالت النمو املتوقعة يف اخلطة.
 .5دعم جهود اإلصالح اهليكلي يف االقتصاد الكوييت وتنويع مصادر الناتج والدخل فيه.
 .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.
148

و نأمل أن تتغلب دولة الكويت على حتدياتها لضمان استدامة خري ورفعة ورفاة شعبها يف احلاضر
واملستقبل ،يف ظل القيادة الرشيدة حلضرة صاحب السمو أمري البالد املفدى الشيخ صباح األمحد اجلابر
الصباح حفظه اهلل ورعاه ومسو ولي عهده األمني الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح حفظه اهلل.

واهلل ولي التوفيق ،،،

أنس خالد ناصر الصاحل
نائب رئيس جملس الوزراء ،وزير املالية
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