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االحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

جهود فعالة ملعاجلة حسابات العهد.. «املالية» سّوت ١٫٤٤ مليار دينار منها

علي إبراهيم

كشــفت أرقــام رســمية، 
اطلعــت عليها «األنباء»، عن 
أن احلكومة ممثلة في وزارة 
املاليــة أبدت مرونــة وقدرة 
فائقة في التعامل مع حساب 
العهد، حيث متكنت خالل العام 
املالي املنصرم ٢٠٢٢/٢٠٢١ من 
تسوية ١٫٤٤ مليار دينار من 
املبالغ املقدر حتميلها على هذا 
احلســاب، وذلك عبر قانون 
النقــل بــني أبــواب ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية.

وأجاز نــص القانون رقم 
٤٧ لسنة ٢٠٢٢ اخلاص بالنقل 
بني أبواب ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكوميــة لوزير 
املالية نقــل مبلغ ١٫٤٤ مليار 
دينــار مــن وفــر اعتمــادات 
أبــواب املصروفــات للســنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ إلى أبواب 
امليزانيــة األخــرى فيما بني 
الوزارات واإلدارات احلكومية، 
وكذلك النقل من مبلغ الوفر 
في اعتماد نفس الباب فيما بني 
الوزارات واإلدارات احلكومية، 
شــريطة أال يترتب على ذلك 
زيادة في جملــة االعتمادات 
الواردة بقانون ربط ميزانية 
السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع 
االلتزام بالبنود واألنواع املقرر 

حساب األصول املالية احمللية 
واألجنبيــة (العهد ســابقا)، 
وذلك من خالل تسوية أكبر 
مبلغ ممكن منه خالل السنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث التزال 
أرصدة هذا احلساب متضخمة 

ميزانيتها في ســنوات مالية 
سابقة.

وحــدد القانــون ٥ جهات 
حكوميــة ال ميكنهــا تغطية 
املبالغ املصروفة على حساب 
العهد حسب أبواب مصروفات 

دينار، و٥٥٫٣٦ مليونا لوزارة 
التربية، و٧٨٧٫٠٩ مليون دينار 

لوزارة الصحة.
أنــواع  وأظهــر تفصيــل 
وبنود مصروفات ميزانيات 
التــي  اجلهــات احلكوميــة 

رغم اجلهود املبذولة من قبل 
وزارة املاليــة الرجاعــه إلى 
مســتوياته الطبيعية بعدما 
لــم تتقيــد عدد مــن اجلهات 
احلكومية بالصرف في حدود 
االعتمــادات املقــررة لها في 

امليزانية بقيمة إجمالية تصل 
إلــى ٩٢٦٫٣٧ مليــون دينار، 
الدفــاع  اســتحوذت وزارة 
علــى ٣٧٫٠٤ مليــون دينــار 
اخلارجيــة  ووزارة  منهــا، 
بلغت حصتها ٤٦٫٨٧ مليون 

املبالــغ  ال ميكنهــا تغطيــة 
املصروفة على حساب العهد 
موزعة على اجلهات احلكومية 
بنودا متعلقة بالعالج باخلارج 
وخدمات تقدمها وزارة الصحة، 
حيث جاء املبلغ املطلوب لبند 
«اخلدمات الصحية باخلارج 
- مواطنني» بقيمة تصل إلى 
٥١٦٫٧٦ مليون دينار، أما بند 
اخلدمات الصحية باخلارج - 
مخصصات املرضى واملرافقني 
بـ ١٨٩٫٦٣ مليون دينار، بينما 
بلغــت اخلدمــات الصحيــة 
باخلارج - طلبة ومبعوثني 
ما قيمته ٤٨٫٥ مليون دينار. 
و١٣٫٤٢ مليــون دينــار لعقد 
العاملني في البعثات واملكاتب 

اخلارجية.
وحدد القانــون ٥ جهات 
حدث فيها عجز مالي بالباب 
األول للمصروفات، اخلاص 
بتعويضات العاملني، بقيمة 
إجماليــة تصــل إلــى ٥١٧٫٦

مليون دينار، حيث سجلت 
وزارة الداخلية عجزا بـ ٢٢٤٫٨

مليون دينار، ووزارة اإلعالم 
عجزا بـ ٣٦٫٣ مليون دينار، 
بـــ ٩٨٫٣٧ التربيــة  ووزارة 

مليون دينار، ووزارة الكهرباء 
واملاء بـ ١٠٠٫٦٤ مليون دينار، 
ووزارة األوقــاف بـــ ٥٧٫٤٦

مليون دينار.

خالل ٢٠٢٢/٢٠٢١ .. و٥ وزارات ال ميكنها تغطية املبالغ املصروفة على احلساب وفق أبواب مصروفات امليزانية

إجراء املناقالت املالية إليها.
القانون إلى  ويسعى هذا 
تالفــي مالحظــات اجلهــات 
علــى  املســجلة  الرقابيــة 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
واملتعلقــة بتضخــم أرصدة 

٤٨٫٥ مليون دينار اخلدمات الصحية للطلبة واملبعوثني.. ١٣٫٤٢ مليونًا للعاملني باملكاتب اخلارجية٥١٦٫٧٦ مليون دينار لـ «العالج باخلارج».. و١٨٩٫٦٣ مليونًا مخصصات املرضى واملرافقني

األسعار مستمرة في الزيادة.. ألعوام 
جــاءت التقديرات مبواصلة ارتفاع اســعار االيجارات وشــراء املركبات 
واألثاث والصيانة املنزلية والســجائر واملشــروبات غيــر الكحولية خالل 

االعوام القادمة، وان يشهد قطاع النقل عدم استقرار في االسعار.
فيما تشهد اسعار املالبس وملبوسات القدم والطعام والثقافة والترفيه 
والفنادق واملطاعم والصحة والتعليم ووسائل التواصل انخفاضات متتالية 

على مر األعوام.

٥ قواعد مالية في صرف
 «البدل النقدي» و«الصفوف األمامية»
حدد قانون ربط ميزانية السنة املالية احلالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

نحو ٥ قواعد يجب على اجلهات احلكومية االلتزام بها في شأن 
البدل النقدي لرصيد اإلجازات ومكافأة الصفوف األمامية.

وفي شأن بدل اإلجازات، أكد القانون أنه يتوجب عرض 
املعامالت الناجتة عن بيــع رصيد اإلجازات لكل حالة على 
مراقبي شؤون التوظف للتأكد من االستحقاق، كما يتوجب 
على وحدة الرقابة املالية باجلهة التأكد من سالمة الصرف، 
كما ال يجوز النقل من بدل نقدي أثناء اخلدمة (مدني) لتعزيز 
بنود املكافآت، ويجــوز بعد موافقة وزارة املالية النقل من 
الوفر الناجت في بنــود الباب األول إلى بند بدل نقدي أثناء 

اخلدمة لتعزيز الصرف عليه في نهاية السنة املالية.
وجلهة مكافــأة الصفوف األمامية، قضى القانون بعدم 
جواز صــرف القيمة اخلاصة باملكافأة إال بعد توقيع إقرار 
وتعهد من املستفيد منها بأنه اطلع على قرار مجلس الوزراء 
رقم ٦٨٦ لسنة ٢٠٢٠ وأن حالته مستوفية للمعايير، وتوقيع 
املسؤول املباشــر والوكيل املساعد على استيفاء املوظفني 
املســتحقني للمعايير، وعدم قيام اجلهة بالصرف إال بعد 
استيفاء كل املعايير وأخذ موافقة وزار ة املالية على الصرف.

االقتصاد الكويتي انتعاش وفائض باملدى القصير.. وعجز باملستقبل

أحمد مغربي - علي إبراهيم 

خلــص تقرير حكومي 
حول سيناريوهات تغيرات 
النفط املستقبلي،  أسعار 
وتأثيرها على أداء االقتصاد 
الكويتي، إلى أن استدامة 
منو االقتصاد ال ميكن ان 
تكون إال من خالل تنويع 
مصادر الدخل، األمر الذي 
يحتاج إلى تكاتف اجلهود 

الوطنية بكل نطاقاتها.
وأظهــر التقرير، الذي 
حصلت عليه «األنباء»، أنه 
في جميع األحوال ومبجرد 
انخفاض اسعار النفط على 
املدى املتوسط فقد يتأثر 
االقتصاد بصورة واضحة، 
مبينــا بذلــك ضعفــه من 
خالل اعتماده على النفط 
كمصدر رئيســي للدخل، 
وعنــد مالحظة مدى تأثر 
القطــاع غير النفطي جند 
أنــه يحقق منــوا ولكن ال 
يرقى الى املستوى املطلوب 
نحــو االعتمــاد عليه في 
حال انهارت اسواق النفط 

العاملية.
وزاد التقريــر أن هــذا 
األمــر يتطلــب ضــرورة 
االستغالل األمثل الرتفاع 
أسعار النفط العاملية في 
الوقــت الراهــن وتوجيه 
اإليــرادات نحــو تنويــع 
مصــادر الدخل في جميع 
قطاعات الدولة املتنوعة، 
ووضع سياسات جادة في 
تطويــر القطــاع الزراعي 
والصحــي  والصناعــي 
والســياحي والتعليمــي 
الفساد  وغيره، واجتثاث 
بشــتى انواعــه، لتحقيق 
استدامة النمو االقتصادي 

للكويت.
ووفقــا للتقريــر الذي 
ارتكــز علــى اســتخدام 
منــوذج االقتصــاد الكلي 
العامــة للمجلس  لألمانة 
األعلى للتخطيط والتنمية، 
متت منذجة توقعات ارتفاع 
اسعار النفط العاملية لعام 
٢٠٢٢ ليصــل متوســط 
سعر برميل النفط اخلام 
إلــى ٩٩ دوالرا  العاملــي 
خالل العــام، مع افتراض 
تقديرات موحــدة لزيادة 
حجم انتاج النفط الكويتي 
خــالل االعــوام (٢٠٢٢ - 
٢٠٢٦) ومن ثم مت تطبيق 
٣ سيناريوهات بافتراض 
انخفــاض اســعار النفط 
العامليــة وتأثيرها  اخلام 

دوالر للبرميل لعام ٢٠٢٦.
الثانــي:  الســيناريو 
افترض انخفاض أســعار 
النفط العاملية لعام ٢٠٢٣
بنحو ٦٠ دوالرا للبرميل 
مــع اســتمرار انخفاضها 
خالل األعــوام التي تليها 
مبقدار ١٠ دوالرات للبرميل 

سنويا.
الثالــث:  الســيناريو 
افتــرض ارتفــاع اســعار 
النفط العاملية لعام ٢٠٢٣
إلــى ١٠٠ دوالر للبرميــل 
لتنخفض خــالل االعوام 
التــي تليهــا وتصل كحد 
دوالرا   ٨٠ الــى  أقصــى 

للبرميل لعام ٢٠٢٦.
الناجت احمللي 

وأشار التقرير إلى أرقام 
الناجت احمللي اإلجمالي، إذ 
الكويتي  شــهد االقتصاد 
عجــزا بنحــو ٢١٫٥٣٪ في 

السيناريو الثاني حدوث 
عجز كبير بنحو ٢١٫٢٥٪، 
الثالث  أما في السيناريو 
فيشهد عجزا بنحو ٠٫٦٠٪.

وشــهد القطــاع غيــر 
النفطي من الناجت احمللي 
االجمالــي، عجــزا بنحــو 
٦٫٦٨٪ فــي العــام ٢٠٢٠، 
وقدر منــوه بنحو ٣٫٩٨٪ 
لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وعلى 
املــدى املتوســط، يالحظ 
حــدوث منو متقــارب في 
جميع السيناريوهات، ففي 
السيناريو األول حدث منو 
بنحو ٥٫١٣٪، وفي الثاني 
منــو بنحــو ٥٫٠٤٪، وفي 
الثالث يشــهد منوا بنحو 

.٪٥٫٢٣
أسعار املستهلك

بــني التقريــر أنه على 
مستوى معدالت التضخم 
بالكويت، شــهدت االرقام 

٢٠٢١ و٢٠٢٢ بنحو ١٥٦٫٩٪، 
وعلــى املــدى املتوســط، 
يالحظ في السيناريو األول 
حدوث تراجع بنحو ٣٫٥٤٪ 
وفي الثاني تراجع بنحو 
٥٫٦٥٪، وفي الثالث تراجع 

بنحو ٢٫٥١٪.
وشهد احلساب اجلاري 
تقلصا في العام ٢٠٢٠ مبا 
يعادل ٣٢٫٢٨٪، وقدر منوه 
فــي عامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢
٨٦٫٨٨٪، وعلــى  بنحــو 
املدى املتوسط، يالحظ في 
الســيناريو األول حدوث 
 ،٪١٫٥٤ بنحــو  تراجــع 
وفي الثاني تراجع بنحو 
٣٥٫٥٢٪، وفي الثالث تراجع 

بنحو ٤٫٧٧٪.
احلســاب  وســجل 
املالي الذي يقيس الفارق 
بــني صافــي املوجــودات 
واملطلوبات املالية تراجعا 
في العام ٢٠٢٠ مبا يعادل 

العــام ٢٠٢٠، وقدر منوه 
لعامــي   ٪١٩٫٢٧ بنحــو 
٢٠٢١ و٢٠٢٢، وعلى املدى 
املتوســط، يالحــظ فــي 
الســيناريو األول حدوث 
منو ضئيل بنحو ٠٫٢١٪. 
وفــي الســيناريو الثاني 
وجود عجز بنحو ٦٫٦٠٪، 
الثالث  أما في السيناريو 
فنالحظ وجود منو بنحو 

.٪٢٫٩١
وأظهر التأثر الواضــح 
للقطاع النفطي من الناجت 
احمللي اإلجمالي، إذ شــهد 
القطاع النفطي عجزا كبيرا 
بنحو ٣٩٫١٩٪ في ٢٠٢٠، مع 
تقدير منوه بنحو ٥١٫٨٢٪ 
لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وعلى 
املــدى املتوســط، يالحظ 
حــدوث تراجع في جميع 
ففــي  الســيناريوهات، 
الســيناريو األول يقــدر 
عجزه بنحو ٢٫٨٢٪، وفي 

القياسية ألسعار املستهلك 
اســتقرارا في عــام ٢٠٢٠

خالل جائحة كورونا، اال 
انه قــدر ارتفاعهــا بنحو 
١٫٤١٪ في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢

على أن تبلــغ ذروتها في 
الربــع الثالــث مــن العام 
٢٠٢٢ بنحــو ٢٫٨٪، وعلى 
املــدى املتوســط، يالحظ 
األول  الســيناريو  فــي 
انخفــاض معدل التضخم 
ملــا دون الصفــر بنحــو 
الســيناريو  ٠٫٠٦٪، وفي 
الثانــي انخفاضه ملا دون 
الصفر بنحــو ٠٫٢٦٪، أما 
في الثالث فأظهر ارتفاعه 

بنحـو ٠٫١١٪.
ميزان املدفوعات

وعلى مســتوى ميزان 
املدفوعات، فقد حقق منوا 
في العام ٢٠٢٠ مبا يعادل 
٢١٢٫٨٢٪ وقدر منوه لعامي 

٢٤٫٩٢٪ وقــدر منــوه في 
عامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بنحو 
املــدى  وعلــى   ،٪٤٦٫١٦
املتوســط، يالحــظ فــي 
الســيناريو األول حدوث 
تراجع بنحو ٧٥٫٨٩٪، وفي 
الثاني منو بنحو ٢٥٫٤٣٪، 
وفي الثالث تراجع بنحو 

.٪٥٫٤٥
وعلى صعيد احلساب 
الرأسمالي والذي يتضمن 
التحويالت الرأسمالية بني 
الكويت وبقية العالم، فقد 
سجل منوا في العام ٢٠٢٠
مبا يعادل ٨٧٨٫٠٦٪ وقدر 
منوه في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢

بنحو ٣٧٫٠٨٪، وعلى املدى 
املتوســط، يالحــظ فــي 
الســيناريو األول حدوث 
 ،٪٤٫٣٠ بنحــو  تراجــع 
وفي الثاني تراجع بنحو 
١٨٫٠٠٪، وفي الثالث تراجع 

بنحو ٣٫١١٪.

«األنباء» تنشر ٣ سيناريوهات حكومية حلركة أسعار النفط وأثرها على االقتصاد

املؤشــرات  أداء  علــى 
االقتصادية للكويت على 
املدى املتوسط، فقد شدد 
على أنه ال بد من اشــراك 
القطاع اخلاص ليكون له 
دور فعال في منو وازدهار 
االقتصاد الوطني، والذي 
مازال دوره هامشيا، إذ ال بد 
من ان يشهد نهضة واسعة 
وكبيرة ليتسنى له قيادة 
النشاط االقتصادي في ظل 
جهاز دولة مؤسسي داعم 
وهو ما تصبو إليه رؤية 

 .٢٠٣٥
السيناريوهات الـ ٣

السينــاريــــــو األول: 
افتــرض انخفاضــا حادا 
في اسعار النفط العاملية 
لعام ٢٠٢٣ بنحو ٤٧ دوالر 
للبرميــل ليعاود ارتفاعه 
خالل االعــوام التي تليها 
وتصــل كحد أقصــى ٦٣

اسـتدامة منو االقتصـاد ال ميكن حتقيقهـا إال بتنويع مصادر الدخل بعيـدًا عن النفط 

والتعليمي  والسياحي  والصحي  الزراعي  القطاع  لتطوير  جادة  سياسات  وضع  ضرورة 

القطاع غيـر النفطي يحقق منـوًا ولكن ال يعتمد عليـه في حال انهيار أسـعار النفط 

ضرورة إشراك القطاع اخلاص ليكون له دور فعال في منو وازدهار االقتصاد الوطني


