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اخلميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

«فيتش»: ميزانية الكويت تبقى «األقوى».. رغم تقلبات النفط احلادة
فيتــش  وكالــة  أكــدت 
للتصنيف االئتماني العاملية 
أمــس، تصنيفهــا االئتماني 
السيادي للكويت عند املرتبة 
«AA-» مع نظرة مستقبلية 
مستقرة، مشيرة إلى أن نقاط 
القوة الرئيسية في التصنيف 
االئتمانــي للكويــت تكمــن 
مبيزانياتها املالية واخلارجية 

القوية بشكل استثنائي.
وأضافت الوكالة أن نقاط 
الضعف الرئيسية بالتصنيف 
اجلمــود  حالــة  تتضمــن 
املؤسســي املتكررة والقيود 
السياســية على اإلصالحات 
التــي مــن شــأنها معاجلــة 
التحديــات املالية والهيكلية 
الناجمة عن االعتماد الكبير 
على النفط، باإلضافة إلى دولة 
الســخية والقطاع  الرفاهية 

العام الكبير. 
ميزانية قوية

وقالــت الوكالــة إنــه من 
املرجح بقاء ميزانية الكويت 
بني أقــوى امليزانيــات التي 
تصنفها الوكالة، رغم التقلبات 
احلــادة بأســعار النفط منذ 
٢٠١٤، متوقعة أن يصل صافي 
األصول السيادية اخلارجية 
التــي تديرهــا الهيئة العامة 
لالســتثمار إلــى نحو ٤٧٠٪ 
من الناجت احمللــي اإلجمالي 
خالل السنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٤، 
وهو األعلى بني جميع الدول 
الســيادية املصنفــة من قبل 

الوكالة.
ويتــم االحتفــاظ مبعظم 
فــي  األجنبيــة  األصــول 
صندوق احتياطــي األجيال 
القادمة، الــذي تديره الهيئة 
العامــة لالســتثمار، والتــي 
تدير أيضــا أصول صندوق 
االحتياطي العام، فيما تتوقع 
الوكالة انخفاض إجمالي الدين 
احلكومــي ألقل مــن ١٠٪ من 
الناجت احمللي بالسنة املالية 
٢٠٢٣/٢٢، فيما يبلغ متوسط 
إجمالي الدين احلكومي لدى 
 «AA» أقرانها فــي التصنيف

ما نسبته ٤٩٪.
ومع ذلك، وبافتراض إقرار 

غيــر النفطي ٨٠٪ من الناجت 
احمللي غير النفطي، وتشير 
تلك النسبة إلى عجز املوازنة 
العامة بعد استبعاد اإليرادات 
النفطية منســوبا إلى الناجت 
احمللي اإلجمالــي للقطاعات 
غير النفطية، وهو أكبر بكثير 
من أقرانه في املنطقة، حسب 

تقديرات الوكالة.
الدين العام

أشــارت الوكالــة إلى أن 
الكويت لم تتمكن من إصدار 
ديــن منذ عام ٢٠١٧، بســبب 
عدم وجود قانون جديد للدين 
العام، الفتة إلى أن احلكومة 
اجلديــدة صرحت بــأن هذا 
القانون اليزال ميثل أولوية 
لها، وتتوقع الوكالة التوصل 
إلى اتفاق بشأن القانون خالل 
السنة املالية ٢٠٢٤/٢٣، بالرغم 
من صعوبة التيقن من ذلك. 
وذكرت أن احلكومة ستظل 
قادرة على الوفاء بالتزامات 

املاليتني ٢٠٢٤/٢٣ و٢٠٢٥/٢٤
بافتراض أن متوسط أسعار 
النفط يساوي ٧٩ و٦١ دوالرا 
للبرميــل في تلك الســنتني، 
وبافتراض استقرار مستويات 
إنتاج النفط على نطاق واسع 
عنــد نحو ٢٫٧ مليون برميل 
في اليوم، وسيؤدي هذا إلى 
تضييــق فائــض امليزانيــة 
إلى ٥٫٩٪ مــن الناجت احمللي 
اإلجمالــي في الســنة املالية 

.٢٠٢٤/٢٣
االعتماد على النفط

أشــارت الوكالــة إلى أن 
نتائج امليزانية العامة للكويت 
شديدة احلساسية للتغيرات 
في أسعار ومستويات إنتاج 
النفط، حيث إن تغير متوسط 
سعر برميل النفط بنحو ١٠
دوالرات للبرميــل (صعودا 
أو هبوطــا) عــن مســتوى 
االفتراضات األساسية للوكالة 
في عام ٢٠٢٣ من شأنه أن يغير 

خدمــة الدين احملــدودة في 
السنوات القادمة اعتمادا على 
األصول املوجودة لديها، حتى 
فــي حال عــدم مترير قانون 
الدين العــام، ومع ذلك، فإن 
الصعوبات في مترير القانون 
أجبرت احلكومة على االعتماد 
على تدابير مؤقتة، وهو أمر 
غير معتاد بالنسبة ملستوى 

تصنيف الكويت.
فائض امليزانية

تتوقــع وكالــة فيتــش 
أن تســجل املوازنــة العامة 
للكويــت (بعــد إضافة دخل 
االســتثمارات احلكوميــة) 
فائضا بنسبة ١٢٫٢٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي في الســنة 
املالية ٢٠٢٣/٢٢، مدفوعا ذلك 
بفضل ارتفــاع كميات إنتاج 
النفط وأسعاره إلى نحو ٩٥

دوالرا للبرميل.
وتتوقع الوكالة انخفاض 
اإليرادات النفطية في السنتني 

رصيد املوازنة العامة بنحو 
٤٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
(صعودا أو هبوطا)، وذلك مع 
ثبات العوامل األخرى. كما أن 
زيادة إنتاج النفط بنحو ١٠٠

ألف برميل يوميا ســيحقق 
فائضــا في رصيــد املوازنة 
العامة بنحو ١٫٥٪ من الناجت 

احمللي اإلجمالي.
وفيمــا يخــص مبــادئ 
احلوكمة، ذكــرت الوكالة أن 
الكويــت حصلت على درجة 
مالءمــة ملعاييــر احلوكمــة 
االجتماعيــة  واملســؤولية 
حيــث   ،(ESG) والبيئيــة 
حصدت الدرجة «٥» لكل من 
االستقرار السياسي وحقوق 
وســيادة القانــون واجلودة 
والتنظيميــة  املؤسســية 
ومراقبــة الفســاد. وحتتــل 
الكويــت مرتبــة متوســطة 
عند ٥١ (من ١٠٠) في تصنيف 
مؤشــرات احلوكمة - البنك 

.(WBGI) الدولي

الوكالة أكدت التصنيف االئتماني السيادي للكويت عند «AA-».. مع نظرة مستقبلية مستقرة

قانون الدين العام، وإصالح 
مالــي محــدود، وانخفــاض 
أسعار النفط، تتوقع الوكالة 
أن يتضاعف الدين احلكومي 
إلــى ٢٠٪ من النــاجت احمللي 
اإلجمالــي في الســنة املالية 
٢٠٢٥/٢٤ وأن يرتفع إلى أكثر 
من تلك النسبة في السنوات 

الالحقة.
التحديات الهيكلية 

قالت وكالــة «فيتش» إن 
النفقات اجلارية تشكل أكثر 
مــن ٧٠٪ من إجمالي اإلنفاق 
احلكومــي بامليزانيــة، مبــا 
في ذلــك الرواتــب والدعوم 
احلكومية، حيث يعمل قرابة 
٨٠٪ من املواطنني الكويتيني 

في القطاع العام. 
ولفتت إلى أن سعر التعادل 
في امليزانية (باستثناء دخل 
االستثمار) ســيبقى مرتفعا 
عنــد ٨٠ دوالرا للبرميــل، 
العجــز األولــي  وسيشــكل 

العجز سيعود للميزانية 
في ٢٠٢٥/٢٠٢٤

عوامل تؤثر سلبًا 
على التصنيف السيادي

إستراتيجية متويل مستدامة.. 
تدعم التصنيف إيجابيًا

توقعت وكالة فيتش أن تعود ميزانية الكويت لتسجيل 
العجز في الســنة املالية ٢٠٢٥/٢٤، كما تفترض الوكالة 
انخفاضا هامشيا في اإلنفاق احلكومي االسمي إلى أقل 
من ٢٣ مليار دينار، مدعومــا باالنخفاض التلقائي في 
دعم الوقود وضبط اإلنفاق العام من خالل بعض بنود 

امليزانية في ظل انخفاض النفط.
كذلك تتوقع الوكالة أن يصل عجز امليزانية العامة (من دون 
حساب دخل االستثمارات احلكومية) إلى نحو ٢٪ و١٠٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي في السنتني املاليتني ٢٠٢٤/٢٣

و٢٠٢٥/٢٤ على التوالي، كما تتوقع أن تصل نسبة خدمة 
الدين إلى أقل من ١٪ من الناجت احمللي اإلجمالي، وهذا يتوافق 
إلى حد كبير مع االحتياجات التمويلية للموازنة العامة. 

أشارت وكالة فيتش إلى أهم العوامل التي ميكن أن تؤثر 
سلبا، سواء بشكل فردي أو جماعي، على التصنيف 

االئتماني السيادي، وذلك على النحو التالي:
٭ السمات الهيكلية: ظهور بوادر لزيادة الضغط على 
ســيولة صندوق االحتياطي العام في ظل عدم إقرار 
قانون جديد للدين العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى 
أصول صندوق األجيال القادمة، أو قيام احلكومة بتدابير 
استثنائية لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، 
مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر خدمة الدين.

٭ األوضاع املاليــة واخلارجية: التدهور الكبير في 
األوضاع املالية واخلارجية نتيجة استمرار انخفاض 
أسعار النفط أو عدم القدرة على معاجلة االستنزاف 

الهيكلي للمالية العامة.

بينت الوكالة أهم العوامل التي ميكن أن تؤثر إيجابا، 
سواء بشكل فردي أو جماعي، على التصنيف االئتماني 
الســيادي، تتمثل في ظهور بوادر على قدرة الدولة 

على مواجهة التحديات املالية طويلة األجل. 
وعلى سبيل املثال، ظهور إجراءات لتنفيذ خطة واضحة 
للحد من العجز في امليزانية العامة للدولة تكون قادرة 
على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضال عن 
اعتماد استراتيجية متويلية حكومية شفافة ومستدامة.

الكويت أنفقت ٥٤٪ فقط من املبالغ املرصودة 
لتنظيف التربة امللوثة بالنفط بـ ١٫٢٨ مليار دوالر

أحمد مغربي

كشــفت بيانــات ماليــة حصلت 
عليها «األنباء» عن ان الكويت أنفقت 
٥٤٫٣٪ فقط من إجمالي املبالغ املالية 
املرصــودة لبرنامج اإلصالح البيئي 
للتربــة امللوثة، حيث بلغ املنصرف 
الفعلي حتــى اآلن ١٫٢٨ مليار دوالر 
من إجمالي امليزانية املعتمدة لتنفيذ 

املشروع بقيمة ٢٫٣٦ مليار دوالر.
وأظهرت البيانات انه عند مراجعة 
مشــروعات برنامــج الكويت إلعادة 
تأهيل البيئة تبني ان هناك مبالغ لم 
تتم االســتفادة منها النتهاء التاريخ 
احملدد الستخدامها، وان كان باإلمكان 
قيام شركة نفط الكويت بخالف ذلك 
وبعد مضي ٩ أعوام من تاريخ تسلم 
دولة الكويت ممثلة في نقطة االرتباط 
الكويتية مبالغ التعويضات من األمم 

املتحدة.
وأشــارت إلــى ان املبالــغ املالية 
املخصصة للتعويض محددة بتاريخ 
زمني وفترة ال ميكن جتاوزها إذا لم 
تتم عملية استغالل تلك التعويضات 
بطرح املشروعات التي حددتها االمم 
املتحدة والهادفة الى معاجلة التربة 
واصالح البيئة من التلوث خصوصا 
مع اقتراب انتهاء التعويضات آلخر 
مطالبه وهي في شهر ديسمبر ٢٠٢٤.
التقريــر ناقــوس اخلطــر  ودق 
للكويت بأن تأخر شــركة النفط من 
إبــرام العقود وكذلك مــن عدم امتام 
جميــع االعمــال املرتبطــة بالعقود 
املبرمة الستخدام مخصصات املطالبات 
واالنتهاء منهــا قبل انتهاء صالحية 
تاريخ صرفها، يؤدي إلى ضياع حقوق 

مــن االمم املتحدة ومت تقدمي اجلدول 
الزمنــي لكل مشــروعات KERP وقد 
القى استحســان اجلميــع ولم تكن 
هناك اي مالحظات بخصوص الفترة 
الزمنيــة إلجنازها، ولفتت الشــركة 
الــى حساســية هذا املوضــوع على 
املســتوى اخلارجــي للدولة وتعمل 
جاهدة لتنفيذ املشــروعات املعتمدة 
بأســرع وقت للحفاظ علــى حقوق 
الشــركة ودولة الكويت لالســتفادة 
مــن مبالغ التعويضات الدولية، كما 
ان الشركة قد اجنزت عدد ستة عقود 
بقيمة ما يقارب ٢٢٤ مليون دوالر في 
السنوات السابقة منذ عام ٢٠١٢ ومت 
استغالل ما يلزم منها من املطالبات 

املذكورة سابقا.
كما انه مت طرح مناقصة مشروع 
احلفــر والنقل واملعاجلــة للمرحلة 
الثانية في اكتوبــر ٢٠٢١ ومت متديد 
تاريخ االغــالق عدة مــرات من قبل 
اجلهاز املركــزي للمناقصات العامة 
ليصبح من ينايــر ٢٠٢٢ الى يوليو 

٢٠٢٢ ملدة ستة اشهر، وأما فيما يخص 
املطالبات األخرى فسيتم استغاللها 
حال توقيع العقود املتعلقة بها بحلول 

السنة املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
جتدر اإلشارة الى ان شركة نفط 
الكويت اسســت برنامجــني لتأهيل 
التربة ومعاجلتها من خالل مشروعني 
وهمــا املشــروع اخلــاص بالتنمية 
البيئية واالقتصادية املستدامة املمول 
من قبل الشركة والذي بدأ العمل به في 
عام ٢٠٠٧ ويهدف الى معاجلة مواقع 
تلــوث التربة التي تأثــرت بالتلوث 
الناجم عن األنشطة القدمية لعمليات 
الشركة، واملشروع اخلاص ببرنامج 
االصالح البيئي الكويتي املمول من 
قبل األمم املتحدة من خالل مطالبات 
بلغت ٢٫٣٦٥ مليار دوالر  والذي اعتمد 
بقــرار رقم ٢٥٨ في عــام ٢٠٠٥ وبدأ 
العمــل به في عــام ٢٠١٢ ويهدف الى 
معاجلة اآلثار البيئية ومواقع تلوث 
التربة التــي تأثرت بالتلوث الناجم 

عن الغزو العراقي.

من إجمالي امليزانية املرصودة من األمم املتحدة بـ ٢٫٣٦ مليار دوالر

الشركة ودولة الكويت من االستفادة 
من مبالغ التعويضات الدولية.

وقالت ان شركة نفط الكويت قامت 
بتوقيع ٥ عقود لتأهيل التربة، حتى 
اآلن مت االنتهاء من عقدين في يناير 
٢٠١٧، ويوجــد عقد تنتهي مطالباته 
في ديســمبر ٢٠٢٢، وعقــدان آخران 

سينتهيان في ديسمبر ٢٠٢٤.
إال أن شــركة نفط الكويت لديها 
رأي آخر في أن نسبة اجمالي الصرف 
ارتفعت من ١١٫٨٪ الى ٥٤٫٣٪ بعد ان مت 
إبرام ٥ عقود دخلت حيز التنفيذ منذ 
سبتمبر ٢٠٢١، ومن املتوقع زيادتها 

خالل الفترة القادمة.
حال توقيع العقود اجلديدة، كما 
انه ورد مؤخرا للشركة كتاب مرسل 
مــن نقطة االرتبــاط الكويتية يؤكد 
توافر مبالــغ التعويضــات البيئية 
لتمويل جميع مطالبات مشــروعات 
تأهيل التربة حسب اجلدول الزمني 
األخيــر، ومت االجتمــاع مــع نقطــة 
االرتباط وأعضاء املجلس االستشاري 

برنامج الكويت إلصالح التربة
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«موديز»: محفظة قروض البنوك الكويتية «قوية» 

«ميد»: مشروع سكك حديد الكويت.. 
يبشر بفرص واعدة طويلة األجل

مصطفى صالح

أكدت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية 
أن محفظــة القــروض لدى البنــوك الكويتية 
ستبقى قوية، مرتكزة على أن احلصة الكبيرة 
من أنشطة اإلقراض اخلاصة باملصارف موجهة 
إلى احلكومــة والهيئــات ذات الصلة، وكذلك 
ملوظفــي القطــاع العام الذين لديهم ســجالت 
حافلة مــن التوظيف والدخل املســتقر طوال 
جائحــة ڤيروس كورونا والدورات االئتمانية 
السابقة، مشيرة الى أن األمر ذاته ينطبق على 
البنوك القطرية. وأشــارت الوكالة في تقرير 
متخصص الى أن ربط العملة بالدوالر األميركي 
يحافظ على ارتباط زيادات أسعار الفائدة بدورة 
رفعها من جانب مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي، كما ستحافظ املعدالت املرتفعة إلى 
حد كبير علــى هوامش الفائــدة الصافية مع 
بعض التأخير، ألن السياسة النقدية األميركية 
متيل إلى املرور إلى الودائع واملطلوبات األخرى 
بســرعة أكبر، بينما متيل القروض واألصول 
األخرى إلى إعادة تسعيرها مع بعض التأخير، 
غالبا بسبب املنافسة، وهذا مناسب للقطاعات 
املصرفية التي تعتمد بشكل كبير على متويل 
السوق مثل قطر، أو الكويت حيث وافق البنك 
املركزي مؤخرا بشــكل كامل على رفع أسعار 
الفائــدة على الودائع بينما كانت الزيادة على 

جانب اإلقراض جزئية.
وذكر التقرير أن مخاطر القروض احلكومية 
تراجعت في جميع أنحاء املنطقة بشكل تدريجي، 
إذ أدت أســعار النفط املرتفعة إلى تســويات 
القروض املبكرة، لكن النمو الكبير للقروض 
املنخفضــة املخاطر في الســعودية، الســيما 
في الرهون العقارية، ســيعوض ذلك جزئيا، 
وســتحافظ ثقة قطــاع األعمال واملســتهلكني 
القوية فــي دول اخلليج علــى ارتفاع الطلب 

على القروض، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار 
الفائدة بالنسبة لعام ٢٠٢٣، نتوقع منو االئتمان 
بأرقام فردية عالية في جميع أنحاء املنطقة.

وتطرق التقرير إلى أن البنوك اإلســالمية 
ستستفيد من دورة ارتفاع األسعار ألنها تركز 
على إقراض األسر ذات العوائد املرتفعة ولديها 

تكاليف ودائع تقترب من الصفر.
وجاء فــي التقرير: من احملتمــل أن تظهر 
بعض حاالت التأخر في السداد بالبلدان التي 
ترتفع فيها معدالت الفائدة، وحيث تنتهي أخيرا 
إجازات سداد القروض طويلة األمد، التي يتم 
تنفيذها لدعم املقترضني أثناء الوباء، وتشمل 
اإلمارات والبحرين، سيشكل اإلقراض لقطاعي 
البنــاء واملقاوالت أيضا جيوبــا من املخاطر، 
وستكون الشركات الصغيرة أكثر عرضة للخطر 
على الرغم من أن حصة اإلقراض لهذا القطاع 

التزال صغيرة.
ومع ذلك، فإن تركيزات القروض للمقترضني 
الفرديني والقطاعات الفردية تشــكل مخاطر، 
وكذلك اإلقــراض للمقترضني في االقتصادات 
األضعف خارج دول مجلس التعاون اخلليجي، 

مثل تركيا ومصر.
وقال التقرير «أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة 
اإلنتاج بعــد اتفاقية أوپيك + في عام ٢٠٢١ إلى 
زيادة اإليرادات النفطية بشــكل كبير في جميع 
دول اخلليــج، ومن املرجــح أن ينخفض إنتاج 
النفــط اخلام في ٢٠٢٣ بعــد تخفيضات اإلنتاج 
االستراتيجية التي أعلنتها منظمة أوپيك +، لكن 
عائدات الهيدروكربونات ستظل قوية مبا يكفي 
ملعظم احلكومات في دول اخلليج لتحقيق فوائض 
مالية وحســابات جارية كبيرة فــي عام ٢٠٢٣، 
وسيسمح هذا للحكومات بسداد ديون أقل، وإعادة 
بناء االحتياطيات املالية، تراكم االحتياطيات من 
العمالت األجنبية، وإحراز تقدم في اإلصالحات 

الهيكلية ومشاريع التنويع االقتصادي».

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن االستثمارات مبشاريع 
الهندسة املدنية تعتبر مقدمة للمشاريع اإلنشائية 
الكبرى وتبشر بفرص طويلة األجل لقطاع البناء 
في املنطقة، مستشهدة بـ ٣ مشروعات أعلن عنها 
في يناير اجلاري وفي مقدمتها مشــروع خط 
السكك احلديدية في الكويت املخطط له والذي 
سيرتبط بشبكة السكك احلديدية بدول مجلس 
التعاون، حيث متت دعوة االستشاريني لتقدمي 
عطــاءات للمرحلة األولى من املشــروع. وفي 
اململكة العربية السعودية، يتنافس املقاولون 

على بناء سدود بقيمة ملياري دوالر في منتجع 
نيــوم اجلبلــي تروجينا. أما فــي دبي، فقد مت 
االتصال بالشركات الستكمال أعمال التجريف 

واالستصالح ملشروع نخلة جبل علي.
وأشــارت املجلــة إلى انه رغــم أهمية هذه 
املشــاريع في حد ذاتها، إال أنها ستكون محفزا 
وعامل متكني للمضي قدما في املشاريع األخرى.

ففي حالة تطوير خط السكك احلديدية في 
الكويت، فإنه سيكون عامال مساعدا في تعزيز 
ومتكــني االقتصاد الكويتي، كما ســيؤدي إلى 
بناء املرافق الصناعية واللوجستية في جميع 

أنحاء البالد.

بفضل توجيهها للمشاريع احلكومية وموظفي القطاع العام أصحاب الدخول املستقرة


