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االربعاء ١ فبراير ٢٠٢٣ اقتصـاد

٦٫٨ مليارات دينار عجزًا متوقعًا في موازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

علي إبراهيم 

كشــفت وزارة املاليــة عن مالمح مشــروع موازنة العام 
املالي املقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والتي تضمنت مصروفات متوقعة 
بـــ ٢٦٫٣ مليار دينار، باإلضافة إلى إيرادات مقدرة عند ١٩٫٥

مليــار دينار ليصل العجز املتوقــع إلى ٦٫٨ مليارات دينار، 
ولينخفض العجز إلى ٥ مليارات دينار بعد احتساب أرباح 
اجلهات املستقلة املتوقعة البالغة ١٫٧٧ مليار دينار، فيما حددت 
سعر برميل النفط عند ٧٠ دوالرا، بينما يبلغ سعر التعادل 
قبل احتساب أرباح اجلهات املستقلة ٩٢٫٩ دوالرا للبرميل.

وفي بيان وزارة «املالية» قالت إنه «على الرغم من ارتفاع 
املصروفات بســبب بنــود معظمها غير متكــررة، إال أن من 
أبرز املؤشــرات اإليجابية في املوازنــة القادمة هي االرتفاع 
في مســاهمة اإليرادات غير النفطية بعد شمولها لإليرادات 
الناجتة عن أرباح اجلهات املستقلة إلى ١٩٪ ألول مرة، وذلك 
نتيجة لقرارات مت اتخاذها لتحسني إيرادات الدولة وتعظيم 

مدخراتها». 
وأوضحت الوزارة أن موازنة الســنة املالية القادمة غير 
اعتيادية كونها محملة مبصروفات غير متكررة واستحقاقات 
متراكمة منذ ســنوات ســابقة ومنها مبلغ ١٫٠٦ مليار دينار 
فقط لوزارة النفط ووزارة الكهرباء واملاء، باإلضافة إلى ٤٨١

مليــون دينار لتغطية البدل النقــدي لرصيد بيع اإلجازات 
للعاملني في القطاع العام.

 وأكــدت الــوزارة حرصهــا أيضا على حتميــل امليزانية 
إصالحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح اجلهات املستقلة 
في املوازنة، إذ إن الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة اإليرادات 
غير النفطية بشــكل تدريجي على مدى الســنوات القادمة، 
باإلضافة إلى إصالحات لتقنني وترشــيد املصروفات والتي 
ســتدخل حيز التنفيــذ تدريجيا ملواجهــة التحديات املالية 

واالقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.
وذكرت أن من أبرز عناصر الزيادة في املصروفات هي سداد 
مستحقات متراكمة لوزارة النفط ووزارة الكهرباء واملاء تبلغ 
٧٤٥ مليون دينار ووزارة النفط تبلغ ٣١٩ مليونا، باإلضافة 
إلى تكلفة االرتفاع املتوقع في الكميات املستهلكة من الوقود 
لتشــغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار 
النفط والوقود لالستهالك والتوزيع احمللي، وكذلك تغطية 
تكاليف املناطق الســكنية (مدينة املطالع – جنوب عبداهللا 
املبــارك – جنوب خيطان) والبنية التحتية واملرافق العامة 
ملشروع جنوب مدينة سعد العبداهللا اإلسكاني، و٥٨٦٫٨ مليون 

دينار لتقدير ٢١٨١٥ وظيفة للتعيينات اجلديدة.
وذكرت أنها وضعت توقعات محافظة لإليرادات النفطية، 
حيث إن معدل ســعر البرميل فــي املوازنة ٧٠ دوالرا، وهو 
معدل محافظ وأقل مبقدار ١٠ دوالرات مقارنة مبوازنة السنة 
املالية احلالية وأقل بحوالي ١٥ دوالرا من السعر احلالي في 

السوق العاملي.
١٩٫٤ مليارًا.. إيرادات 

أظهــرت أرقام امليزانية أن إجمالــي اإليرادات املقدرة في 
املوازنة العامة للدولة تبلغ ١٩٫٤٥ مليار دينار بتراجع نسبته 
١٦٫٩٪ مبا قيمته ٣٫٩٤ مليارات دينار عن اإليرادات املتوقعة 
في مشروع ميزانية العام املالي اجلاري واملقدرة عند ٢٣٫٣٩

مليــار دينار. وتراجع حجم اإليرادات النفطية املتوقعة عن 
العــام املالي املقبل بنســبة ١٩٫٥٪ مبا قيمتــه ٤٫١٥ مليارات 
دينار لتبلغ ١٧٫١٦ مليارا قياســا إلى ٢١٫٣ مليار دينار خالل 

العام املالي اجلاري ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وتتضح أسباب تراجع اإليرادات النفطية املتوقعة بتلك 
الصورة امللحوظة إلى ٣ أســباب رئيسية ميكن اختصارها 

في التالي: 
١- سعر برميل النفط: إذ قامت «املالية» بتخفيض سعر 
برميــل النفط فــي املوازنة املقبلة إلــى ٧٠ دوالر، مقابل ٨٠

دوالرا في مشروع املوازنة عن العام احلالي.
٢- حجــم اإلنتاج: إذ مت تخفيض حجم إنتاج النفط إلى 
٢٫٦٧٦ مليــون برميل يوميــا مقارنة مع ٢٫٧٣ مليون برميل 

في موازنة العام احلالي.
٣- تكاليف اإلنتاج: شهدت ارتفاعا بنسبة ٢٢٫٦٪ لتصبح 
في مشــروع املوازنة املقبلة نحــو ٣٫٩٧ مليار دينار، مقابل 
٣٫٢٣٢ مليارات دينار في مشروع موازنة العام املالي اجلاري.
وفي ســياق متصل، تلعب اإليرادات غير النفطية الدور 
احملــوري في أرقــام امليزانية خالل العام املقبل، إذ شــهدت 
تقديراتها ارتفاعا بنسبة تناهز الـ ١٠٪ إلى ٢٫٢٨ مليار دينار 
فــي موازنــة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنــة مع ٢٫٠٧ مليــار دينار في 
موازنة العام احلالي، إال أن قيمة اإليرادات غير النفطية املقدر 
حتصيلها مرشــحة للزيادة بصورة مضاعفة بعد احتساب 
أرباح اجلهات املستقلة لتصبح ٤٫٠٥ مليارات دينار بدال من 
٢٫٢٨ مليار، وهو ما يرفع من إجمالي اإليرادات املتوقعة إلى 
٢١٫٢ مليار دينار إثر ارتفاع مساهمة اإليرادات غير النفطية 

بعد احتساب أرباح اجلهات املستقلة املتوقعة إلى ١٩٪.
٢٦٫٢ مليارًا.. مصروفات 

وفيمــا بلــغ إجمالــي مصروفات العــام املالــي املقبل 
٢٠٢٣/٢٠٢٤ نحو ٢٦٫٢٧ مليار دينار اســتحوذت املرتبات 
والدعوم على ٨٠٪ من اإلنفاق، واملصروفات الرأســمالية 
علــى ٩٪ و١١٪ لباقي املصروفــات، وتفصيليا، فقد بلغت 
قيمــة املرتبات وما في حكمها في مشــروع موازنة العام 
املالــي املقبل ١٤٫٩ مليار دينار بزيادة نســبتها ١٣٫٣٪ مبا 
قيمته ١٫٧٥ مليار دينار قياسا إلى ١٣٫١٤ مليار دينار مرتبات 

مقدرة عن العام املالي احلالي.
وجاءت أبــرز الزيادات في البــاب األول من ٣ جوانب 

رئيسية كالتالي: 
١- تعويضات العاملــني: ارتفعت ٥٨٦٫٨ مليون دينار 
لتقدير ٢١٨١٥ وظيفة للتعيينات اجلديدة والزيادة احلتمية 

بالباب األول.
٢- بــدل اإلجازات: إذ حملــت امليزانية بـ٤٨١٫٨ مليون 

دينار نتيجة قرار البدل النقدي لرصيد بيع اإلجازات.
٣- تســويات الباب األول: بلغت قيمتها ٣٢٥٫٤ مليون 
دينار نظير تسويات الباب األول في كل من وزارتي الدفاع 

والداخلية واألمانة العامة ملجلس الوزراء.

واستحوذت الوزارات واإلدارات احلكومية على ٦٥٫٨٪ 
من إجمالي اإلنفاق على املرتبات وما في حكمها مبا قيمته 
نحو ٩٫٨ مليارات دينار، بينما استحوذت مساهمة اخلزانة 
في التأمينات االجتماعية على ١٧٫٩٪ من اإلنقاق على الباب 
األول بنحــو ٢٫٦٦ مليــار دينار، فيما تســتحوذ اجلهات 
امللحقة على ٧٫٦٪ من اإلنفاق بنحو ١٫١٣ مليار دينار، بينما 
جاءت حصة دعم العمالة الوطنية ب ٤٫٢٪ مبا قيمته نحو 

٦٢٥٫٩ مليون دينار.
٥٫٩ مليارات.. دعومات 

وجلهة الدعومات، فقد ارتفعت بنسبة ٣٤٫٢٪ مبا قيمته 
١٫٥ مليار دينار إذ بلغت ٥٫٩ مليارات دينار في مشــروع 
موازنة العام املقبــل مقارنة مع ٤٫٤ مليارات دينار خالل 

العام احلالي.
وجــاءت أبرز الزيادات في الدعوم لدى وزارة الكهرباء 
واملــاء ووزارة النفط بـ ١٫١٥ مليار دينار نظير دعم وقود 
تشــغيل احملطات، إلى جانب دعم املنتجات النفطية، إلى 
جانــب وزارة التجارة والصناعة التي حصلت على ٧٥٫٤

مليون دينار زيادة في بند خفض تكاليف املعيشة اخلاص 
باملواد االنشائية والتموينية.

وبالتوزيع النسبي لالنفاق على الدعومات فقد استحوذ 

دعم الطاقة والوقود على ٥٩٫٤٪ من إجمالي االنفاق على 
الدعومــات بواقع نحو ٣٫٥٢ مليارات دينــار، يليه الدعم 
التعليمي والذي استحوذ على ١٦٫٣٥٪ من إجمالي االنفاق 
علــى الدعومات بواقع نحــو ٩٦٦ مليون دينار، ثم الدعم 
االجتماعي الذي اســتحوذ علــى ٩٫٩٪ من إجمالي االنفاق 
على الدعومات بواقع ٥٨٦٫٧ مليون دينار، فيما اســتحوذ 
الدعم االسكاني على ٥٫٩٪ من االنفاق مبا قيمته نحو ٣٤٩٫٦
مليون دينار، فيما بلغت نسبة الدعم الصحي من إجمالي 

الدعومات ٤٫٢٪ والدعم االقتصادي ٢٫٨٪.
وتضمنت قائمة الزيادات في املصروفات باملوازنة العامة 
للدولة عن العام املالي املقبل ١٤٠ مليون دينار لصالح وزارة 
التعليم العالي مقابل زيادة مخصصات الطلبة املبتعثني، 
و١٢٢٫٤ مليــون دينار لــوزارة الصحــة لتغطية تكاليف 
األدويــة، و٦٨٫٥ مليون دينار للمؤسســة العامة للرعاية 
السكنية زيادة في بدل اإليجار لصدور القرار الوزاري رقم 
٢٠٢١/٢٩ اخلاص بصرف املبالغ املستحقة للمواطنني عن 
حاالت التبــادل والتنازل التي متت وزيادة تكلفة املرافق 
العامة واخلدمات والبنية األساسية، و٣٥٫١ مليون دينار 
ملواجهــة الصرف على املشــاريع اإلنشــائية املنقولة من 
وزارة األشــغال إلى الهيئة العامة للطــرق والنقل البري 

مثل مشاريع هندسة الطرق وصيانة الطرق السريعة. 

«املالية» قدرت انخفاضه إلى ٥ مليارات دينار بعد احتساب أرباح اجلهات املستقلة البالغة ١٫٧ مليار دينار

١٩٫٤٥ مليار دينار إجمالي اإليرادات.. و٢٦٫٢٧ مليارًا مصروفات العام املقبـل

إصالحات لترشيد املصروفات ملواجهة التحديات املالية واالقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئاملوازنة غير اعتيادية.. محملة مبصروفات واستحقاقات منها ١٫٠٦ مليار دينار لـ «النفط» و«الكهرباء»

٣٤٩٫٦ مليون دينار دعـم إسكانـي.. و٦٢٥٫٩ مليونًا لـ«العمالة»

مليار  ٥٫٩ مليارات دينار «الدعومات» بارتفاع ٣٤٫٢٪ وبحوالـي ١٫٥

١٤٫٩ مليار دينار للصرف على املرتبات وما في حكمها بارتفاع ١٣٫٣٪ وبحوالي ١٫٧ مليار  ٢٫٢٨ مليار دينار إيرادات غير نفطية بارتفاع ٩٫٩٪ على أساس سنوي.. قد تزيد إلى ٤ مليارات 
١٧٫١ مليار دينار إيرادات نفطية بانخفاض ١٩٫٥٪.. بإنتاج ٢٫٦٧٦ مليون برميل 

١٤٠ مليون دينار لزيادة الطلبة املبتعثني.. و١٢٢٫٤ مليونًا لألدوية

٥٩٫٤ ٪  من الدعم لـ«الطاقة والوقود» بنحـو ٣٫٥٢ مليارات دينار

٢٫٤٩ مليار دينار مصروفات رأسمالية

٤٥ مليار دينار.. إجمالي العجوزات 

سجلت املصروفات الرأسمالية في موازنة العام 
املقبل ٩٪ من إجمالي املصروفات مبا قيمته ٢٫٤٩ مليار 
دينار، وباملقارنة على أســاس سنوي فقد تراجعت 
قيمتها املقدرة ١٥٫٢٪ مبا قيمته ٤٤٥٫٢ مليون دينار 
قياســا إلى ٢٫٩٣ مليار دينار في مشــروع ميزانية 

العام املالي احلالي.

ارتفع إجمالي العجز احملقق فعليا واملقدر من 
العام املالي ٢٠١٤/٢٠١٥ وحتى نهاية العام املقبل 
إلى ٤٥٫٣ مليــار دينار مدفوعا بتحقيق املوازنة 
العامة عجزا خالل العام املقبل مقدر بـ٦٫٨ مليارات 
دينار، أما بعد احتساب إيرادات غير نفطية إضافية 
نتيجة احتساب أرباح اجلهات املستقلة فيتراجع 
العجز إلى ٥ مليارات دينار، فتنخفض العجوازت 

التراكمية إلى مستوى ٤٣٫٥ مليار دينار.

«ميد»: ٢٧٫٦ مليار دوالر مشاريع كويتية مبرحلة تقدمي العطاءات
محمود عيسى

توقعت مجلة «ميد» أن حتقق الكويت منوا 
بنســبة ٣٫٨٪ في الناجت احمللي اإلجمالي خالل 
عام ٢٠٢٣، لتحل بذلك في املركز الرابع خليجيا 
بعد الســعودية مبعدل ٤٫٣٪، واإلمارات وقطر 
فــي املركزين الثانــي والثالث بواقع ٣٫٩٪ لكل 
منهما، لكن األساسيات العامة بالنسبة لالقتصاد 
الكويتي قوية، فيما يستمر نشاط املشروعات 
أيضا فــي التحرك، وإن كان بوتيــرة أبطأ من 

املعتاد.
وتوجد في البالد مشاريع بقيمة ٢٧٫٦ مليار 
دوالر فــي مرحلة تقدمي العطــاءات، وهو رقم 
يقــارب ١٠ أضعاف قيمة العقود التي أرســيت 
خالل عام ٢٠٢٢، حيث بلغت ٢٫٨ مليار دوالر، 
والتــي انخفضت إلى أقل بكثير من متوســط 
٥٫٦ مليارات دوالر للسنوات اخلمس السابقة.
وأشــارت «ميــد» إلى توقعــات بأن حتافظ 
الكويــت جنبا إلى جنب مــع اإلمارات العربية 

املتحدة وقطر والعراق، على فائض في احلساب 
اجلاري مــن خانتني في عــام ٢٠٢٣، باإلضافة 
إلــى فائض مالي، كما تتمتع باقي دول مجلس 
التعاون اخلليجي األخرى وهي سلطنة عمان 
والبحرين والعراق الذي ميثل مصدر طاقة في 

اخلليج بفوائض جيدة في احلساب اجلاري.
وتعتبر عمان في وضع أفضل بكثير بعدما 
تخلصــت من عجزها، كما أن البالد لديها أدنى 
معدل تضخم متوقع في أســعار املستهلك في 
املنطقــة يبلغ ١٫٩٪ فقط، فيما التزال البحرين 
تعاني من عجز مالي مستمر وعبء ديون عالية.
وقالت املجلة ان اململكة العربية السعودية 
واصلــت احتالل مركــز الصدارة علــى أحدث 
مؤشــرات النشــاط االقتصادي مــع نهاية عام 

٢٠٢٢ الصادر عن مجلة «ميد».
وأضافت أن الرياض تعزز ريادتها االقتصادية 
مــع دخولها عام ٢٠٢٣ في غمرة تنفيذ برنامج 
املشاريع العمالقة، حيث ان تكرارها لسنة أخرى 
وفيرة من عقود املشــاريع التي متت ترسيتها 

جعلها رائدة بســوق املشاريع اإلقليمية األكثر 
تنافسية. وقد شهد املؤشر عموما انقساما حادا 
بني مصدري ومستوردي الطاقة، حيث يتمتع 
اجلانب األول بفوائض مالية وأخرى في احلساب 
اجلــاري، في حني يواجه اجلانــب الثاني على 

الدوام عجزا جتاريا وماليا مستمرا.
ويستمر التضخم املرتفع، مصحوبا بارتفاع 
أسعار الفائدة والوقود معا، في تقويض اآلفاق 
االقتصاديــة باملنطقة، وخلقت هــذه العوامل 
ضغوطا على األوضاع املالية للدول التي لديها 

تقييم عمالت عال بشكل مصطنع. 
وعلى صعيد الشــرق األوســط وشــمال 
افريقيــا، اظهر املؤشــر ان كال مــن اجلزائر 
واملغــرب واألردن وتونــس تكافح لتحقيق 
التعادل في املناخ االقتصادي احلالي ولديها 
بطالــة من خانتني، ويعتبــر هذا األمر مثيرا 
للســخرية فــي حالة اجلزائــر، التي هي من 
الدول املصدرة للطاقة، بينما توشــك اليمن 

ولبنان على اخلروج من املؤشر.
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