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يد عن  مليار دينار، وأرسلت الوزارة موازنتها    3أعلنت وزارة املالية مقرتحها ملوازنة العام القادم بعجز يز

إىل مجلس الوزراء قبل أساااابير ملعاهعتها عر عع اااها عل  مجلس ارمة .قعاررت وقدرا الوزارة ساااعع  

يااادة قاادر ااا    65البرتول عنااد  بعمياال   دوالر عن موازنااة العااام املااا ، عل  العأر من أ    20دوالر بز

كرث من   يةت 120سعع الربميل ارتفر إىل أ  دوالر بسبب الحعب العوسية اروكعانية الجار

 65يتوقر خرباء أ  ينخفض ساااااااعع الربميال الخاام معة أخعك لاناو ل كال ارحوال لن يعود إىل ساااااااعع  

دوالر للربميل كساعع   75قعتو وزارة املالية وبنت عليو موازنتهات وحددا املوازنة املقرتحة ساعع  الذي تو

عاجاز   ياخاتافا   لالاتاعااااادل   

عاباااااا   حااااال  ول  املاوازنااااة، 

ساعع البرتول عند املعدالا 

الحاالياة، ناا  الاويات قاد  

تحقق نااا ض ل موازنتهااا  

 رول معة منذ عدة سنواات

% عن املوازنة الحالية واليت انتهت  2ت74ن انخفاض العجز لنحو وكشاام معااوو املوازنة الجديدة ع

مليار   72,8% إىل  4,8مارس الساابقت وهاء ل بيا  وزارة املالية أ  ا.نفا  ساينخفض بنسابة   31ل 

 .% من  ذا العقر لعواتب املوظفني العامني واملساعداا الحاومية 74,5دوالر، عل  أ  يخصص 

يع امل يع الدولة للشاااااالو  االقتصاااااادية واالساااااتدمحم ار عبدالو اب   الع ااااايد  ونقل البيا  عن وز الية وز

قولو "تر بفضاااااال ل وبفضاااااال تضااااااانع الجهود وااللاام بتوهيهاا مجلس الوزراء املوقع برت اااااايد 

مليار دينارت مر املحانظة  22ا.نفا  العام، نقد قامت وزارة املالية بو اااار سااااقم لل يانية ال يتجاوز  

 ."صحية لإلنفا  العأس ايل لدعر عجلة االقتصاد الوطينعل  نسبة  
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مليار دينار، ني ا   8ت18وونقا ملعاااااوو املوازنة املنشاااااور عل  موقر الوزارة نا  ا.يعاداا املتوقعة تبل  

% 89مليار دينارت وترتبر العا داا النفطية عل  رأس مصاااادر الدخل بنسااابة   9ت21تبل  املرصاااوناا 

 % من إه ايل املرصوناات75، ني ا يتصدر بند املعتباا نسبة من إه ايل الوارداا

مااااااااان 

هاانباو  

كااااااااد   أ

يااااااع   وز

التجارة والصااااناعة الاوييت "نهد العاااايعا " ل ترصاااايحاا صااااحفية لوكالة سااااااي نيوز  أ  ارتفاو  

أسااااعار النفم دعر موازناا دول الخليت للتعال من تداعياا أزمة ها حة كورونا، لانو نب و ل الوقت 

من مخاطع الصاااااعود الملاااااير املدنوو بارزماا الذي سااااايالعع سااااالباق عل  التواز  ل الساااااو   نفساااااو

يع أ  تخط  سعع بعميل النفم    .النفطية دوالر سوف "يشعل املضارباا ويرض بتواز     100واعترب الوز

ياساية"ت  الساو "، واصافاق ارساعار الحالية للخام بانها "مبال  بها، وارتفاعها معتبم  بالتوتعاا الجيوسا 

ملياراا دينار عام   9% من  67تعاهر بنسااااااابة   2022/ 2021وأناد با  عجز املوازنة الاويتية للعام  

 .بسبب ارتفاو أسعار النفم 2022ملياراا دينار للعام   3ليصل إىل  2021

  يحذر الخرباء من التعويل املسااات ع عل  ارتفاعاا أساااعار النفم باعتبارر مخعهاق ملشااااكل امليانية، رو 

 .السو  مايزال أري مستقع وبا.ماا  نقدا   ذر املااسب إذا حدث قفزة ل حجر النفم املععوض
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ل بيااناو حول اساااااااتجااباة الاويات لجاا حاة كوروناا، قاال البناا الادويل أناو ورأر االحتيااطيااا النفطياة  

ل العامل  نحو اسااتخدام الطاقة ارنظم يشااال  خطعا عل  اسااتدامة الابرية لدك الاويت، نا  التحوُّ

االقتصااد واملالية العامة للدولة عل  املدك الطويلت مشاريا إىل أ  احتياطياا الاويت املالية الضاخ ة  

تعزز اساااتدامتها االقتصاااادية بالفعل، لان إصاااة  املوازنة وا.صاااة  الهيال  من العوامل ارسااااساااية 

 تحيم با.نتاجتلتعويض مخاطع انخفاض أسعار النفم وحالة عدم اليقني اليت 

 

 هل تنتهي أزمة السيولة؟ 

تواهو ميانية الاويت منذ عدة سااانواا أزمة سااايولة ل ظل ارتفاو مساااتوياا العجز، وتا ن ارزمة 

  .ل صااعوباا تعاايعية .قعار حلول تساااعد ل تنظير السااياسااة املالية واليت منها قانو  الدين العام

حلول، ارول يتضاااا ن نقل ارصااااول بني    3ة الساااايولة عرب  ويعك الخرباء أ  الاويت ي انها تجاوز أزم

الصااااااانااديق الحاومياة و و ماا تر باالفعال خةل العاامني املاا ااااااايني، والدمحمااع إقعار قاانو  الادين العاام  

والساااااااحاب من احتيااط  ارهياال عل  املادك القصاااااااري، والحال الدمحماالاط، عل  املادك الطويال، تطبيق  

 ملة مر مج وعة من ا.صةحاا االقتصادية الاا

لسااانة   106بتعديل بعض أحاام املعساااوم بالقانو  رقر   18صااادر قانو  رقر   2020سااابت رب   13ل 

ل  اااا  احتياط  ارهيال القادمة والذي يقوااا بوقم اساااتقطاو احتياط  ارهيال القادمة  1976

يادة ا.يعاداا السااانوية عن املرصاااوناا  تقتطر سااانويق  ا نسااابة  وتغيري نص القانو  لياو : "ل حال ز

يع املالية وموانقة  من الفا ض الفعل  من نتا ت الحساب الختام  للدولة، وتحدد بناء عل  اقرتا  وز

 “2018/2019مجلس الوزراء وذلا اعتبارقا من نتا ت السنة املالية  

ول مايو املا ، وانق مجلس ارمة الاوييت عل  معاااااوو قانو  يقوااااا بفتا اعت اد مايل إ اااااال 

ليو  ديناار كوييت، ملنا مااانالا للصااااااافوف ارماامياة اليت  اااااااااركات ل مواههاة معض  م  600بقي اة  
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ت املاادة اروىل من معاااااااوو القاانو  بفتا  نريوس كوروناا خةل الفرتة اروىل النتشاااااااار املعضت ونصااااااا 

مليو    600ب بل   2021-2020اعت اد إ اااال ب يانية الوزاراا وا.داراا الحاومية للسااانة املالية  

ت املادة الدمحمانية با  يالخذ االعت اد ا. اااااال املشاااااار إليو من املال  دينار   ب يانية وزارة املالية، ني ا نصااااا 

 االحتياط  العام للدولةت

يع االقتصااااااادية الدولية، عدة ماللاا حول مسااااااتقبل ارزمة االقتصااااااادية بالاويت،   وتناولت التقار

يع  ا حول أساااباب تخفيض الت صااانيم اال ت اع  حيط أ اااارا وكالة تنيتيف  ل نربايع املا ، ل تقع

يع املالي ة الاوييت خليفة مساااعدة ح ادة،   يو  الاويتي ة من مسااتقع ة إىل سااالبة، إىل ترصاايحاا وز للد 

ينة البةد قاربت عل  النفاد  .با  السيولة بخز

النا اةة   وتعاس النظعة السالبية للتصانيم رةية الوكالة بشاا  املخاطع عل  املدك القصاري واملتوسام،

عن  ااااااغوي املالية العامة، املت دمحملة ل النفاد املتوقر لل صاااااادر الع يكاااااا لت ويل الحاومة صااااااندو  

بااديلااة لت وياال عجز املوازنااة، ك ااا يعاس   العااام، ل حني ض تو ااااااار حا اب  تعتيباااا  االحتياااط  

يت مقارنة مر التصااانيم املخاطع متوساااطة ارهل نتيجة التقدم البط ء ل ا.صاااة  الهيال  ل الاو 

يع إىل خطورة اسااات عار اساااتنفاد صاااندو  االحتياط  العام،   الحاوماا ا.قلي ية ارخعكت وأ اااار التقع

كتوبع   ، 2017بااعتباارر املصاااااااادر الوحياد لت ويال عجز املوازناة مناذ انتهااء أهال قاانو  الادين العاام ل أ

 واحت االا السحب من صندو  احتياط  ارهيال القادمةت

مة ل محاولة منها لسااااد العجز باملوازنة، قد تقدمت إىل مجلس ارمة ب عااااوو قانو   وكانت الحاو

ساانة، لان مجلس النواب رنض املعااوو، رأر   30مليار دينار ملدة   20يقواا بالساا ا  لها باقرتاض  

تعاديال معاااااااوو القاانو  عادة معاا اخع اا بحاذف الفرتة الز منياة واالساااااااتعاا اااااااة عنهاا ب عياار الحاد  

% من الناتت املحل  ا.ه ايلت واعترب املجلس أ  االقرتاض مجعد  60 ديوني ة العامة و و ارقىصاااا لل

تسااااني لةزمة، بين ا املطلوب إصاااة   اااامل وإعادة النظع ل الساااياساااة االقتصاااادية واالهت اعيةت  
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 وتامل الحاومة ل أ  املجلس سارياهر قعارر بالعنض ل  اوء االعتباراا املساتجدة، وأ  ها  اخامة

ارزمة املالية عل  املستوك ا.قلي   والدويل ل ظل تذبذب أسعار البرتولت ك ا أ  رنض  ذا القانو  

يق املبادلة، و و ارمع الذي   يعين لجوء الحاومة إىل  السااااحب من صااااندو  ارهيال القادمة عن طع

 يعتربر البعض أ د خطورر عل  املستقبل املايل للدولةت

الاويتية عن "أساااا  الخوهة"، م دمحمل ماتب البنا الدويل ل الاويت    ني ا نقلت صاااحيفة "العأي"

% 33قولو إ  ما حققتو الهيةة العامة لةسااتدمحم ار من معدالا ن و صااندو  ارهيال القادمة بنساابة  

"يعاس ماللاا إيجابية هداق ل ظل ها حة كورونا، و و ما يعط  محفزاق لةقتصااااد الاوييت"، لانو  

إىل وهود "اختةالا  يالية تعالت من خةل الرت اايد ل ا.نفا  وتنوير مصااادر  أ ااار ل الوقت ذاتو 

 دخل الدولة"ت

 البرتول ليس حاًل مستداماً 

كرب مصااادر دخل لها، تظهع الحاهة الشاااديدة   ل الاويت  حيط االعت اد الع يكااا عل  مورد النفم كا

ومساااتدام يقيها من تقلباا الساااو  إىل تملاااير ع لية التنوير االقتصاااادي .نشااااء نظام مت اساااا  

العاملية، ويفتا املجال لةساااتتدمحم ار ارهنف، نضاااة عن مزايا توساااعة ا.نتاج الداخل ت وعل  العأر من 

الخطم الحاوميااة للتنوير االقتصااااااااادي، نااانهااا ال تزال تعاااع من تحاادياااا كدمحمرية، أ  هااا محاادوديااة  

دراا عل  القطااو الهيادروكعبوع، وارتفااو  القااعادة ا.نتااهياة للنشااااااااي االقتصاااااااادي واعت ااد الصاااااااا

وارداا السااااااالر والخادمااا، والرتكيباة الساااااااااانياة املعت ادة عل  الع االاة ارهنبياة ل القطااعني العاام  

 والخاص، وما يرتتب عليو من ظا عة البطالة املقنعة وارتفاو  يال أهور الدولةت

حلول "متااملة" لتحقيق قفزة نوعية يتحدث كدمحمري من خرباء الشاااا  االقتصاااادي واركادي يني حول  

يع ساابق ملعكز منظار للدراسااا والشاةو  الساياسايعة تحت عنوا    ل أداء االقتصااد الاوييت، أ اار تقع

يق للن و" إىل بعض العنارص منها:  " التنوير االقتصادي: خارطة طع
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يز االساتقعار النقدي بالبنا املعكزي وإعادة النظع ل  ساياساة تدمحمبيت ساعع   ابم معدالا التضاخر وتعز

 الرصف أمام الدوالرت

ياد من ا.نفاا   كرب مصاااااااادر توظيم لل واطنني، م اا يز إعاادة النظع ل بنياة القطااو العاام، بااعتباارر أ

الحاوم  ويع ق امليانية العامة، ومر وصاااول  ذا القطاو إىل معحلة التشااابر، ظهعا مشااااكل مدمحمل  

يط الشباب لل ناسب القياديةتالبطالة املقنعة وتعاهر ربم التوظيم بالافاءة  ، وتعويق ع لية تور

إصة  القطاو الخاص الذي يعاع من الرتكي و يق التنوو ل مجاالتو حا اب ، وتفضيل املواطنني  

 النتظار القطاو العام بسبب الفجوة ل ارهور واالمتيازاا بني القطاعنيت

يادة القاعدة ا لصاااناعية، وتتطلب  ذر االسااارتاتيجية هلب  توساااير عدد امل تجاا املصااانعة محلياق وز

قوك عااملاة ماا عة ومبتاعة وإحةلهاا مااا  الع االاة ذاا املهاارة املتادنياة، ماا قاد يسااااااااا ر أيضااااااااا ل 

 خفض معدل البطالة، با. انة إىل تشجير االستدمحم اراا الخارهيةت
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