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 األوضاع والتحديات الرئيسية 
 

تتعلق التحديات طويلة األجل باعتماد االقتصاصاد اليصدعصد عصلص  
تادعر النفط، واالعتماد المحلي عصلص  افنصفصاس االكصتص ص  صي، 

 ،2302وبصصطا الصصتصص صصدي  صصي تصصنصصفصصلصصي   صص  صصات   يصصة الصص صصويصص  
وما ت تضيه من السصعصي لصتصنصويصا الصنصيصاي االقصتصاصاد   وتصدعص  
األ ول المالية ال بلرة قد ة االقتااد الص صويصتصي عصلص  الاصمصود 
 ي وجه األزمات، ل ن هيه األ ول ال يمكن أن ت ون و دها 
بدع  عن     ات الصمصالصيصة الصعصامصة واف ص  صات الص صيصكصلصيصة 
الصصتصصي كصصتصصسصصاعصصد  صصي الصصتصصرصصلصصط عصصلصص  مصص صصاطصصر أكصصعصصا  الصصنصصفصصط 
المن فضة، وضعف الطلط عل  النفط  ي الصمصسصتص صبصل، وزيصادة 
الصتصص صلصصفصة الصصحصديصصة فنصصتصاه الصصنصفصصط  وتيصصمصصل هصصيه الصصتصدابصصلصصر تصصعصبصص صصة 
افعرادات غلر النفطية، وتعزيز  أس المال الصشصيصر ، وح ص   
الحوكمة االقتاادية )مث  فيصمصا عصتصعصلصق بصاالكصتصثصمصا  األجصنصبصي 
المشاشر، واأل ض، وميا كة ال طاع ال اص( من أجل تنييط 

 دو  ال طاع ال اص  ي التنمية وخلق الوظائف 
ل د أدَّى اال ت اك بلن السصلصطصتصلصن الصتصنصفصلصييصة والصتصيصريص صيصة  لص  
تصصصعصصصدعصصص ت وزا يصصصة مصصصتصصص صصصر ة، وتصصصعصصصد الصصصمصصصعصصصا ضصصصة الصصصبصصصرلصصصمصصصانصصصيصصصة 
ف   ات  اكمة للمالية العامة مثصاال لصاصيصات الصتصوا صق  صول 
التوجه نحو اف     وعاد هيا اال ت اك اآلن  لص  الاصدا ة 
صصن الصصعصصاي، وبصصالصصنصص صصر  لصص    صصي تصصعصصثصصر تصص صصدي ميصصروع قصصانصصون الصصدعى
 ا صصتصصيصصاجصصات الصصتصصمصصويصصل الصص صصبصصلصصرة الصصمصصتصصوقصصعصصة  صصي األمصصد الصصمصصتصصوكصصط، 
قد ت ون الموا  ة عصلص  قصانصون الصدعىصن الصعصاي  صا صزا مصفصلصدا لصبصيل 

 محاولة أخرى للو ول  ل  توا ق بيأن اف    
وتيمل الم اطر الرئيسية المحتملة التي تيصوت ف صاس الصمصسصتص صبصل  
 صدو  مصوجصصات أخصرى مصن  صصاالت اف صابصة بصفصلصصروس كصو ونصصا،  
واكتمرا  الت لصط  صي الصطصلصط عصلص  الصنصفصط وأكصعصا ه  وح ا اكصتصمصر  
ا تفاع  االت اف ابة الجدعصدة، أو ظصلص  كصلصنصا يصوهصات أكصعصا   
الصصنصصفصصط عصصلصص  مسصصتصصويصصاتصص صصا الصصمصصنصص صصفصصضصصة،  سصصو  عصص د  هصصيا  لصص   
دعناميات غلر مواتية عل   علد االكصتص صرا  االقصتصاصاد  الص صلصي  

وحلصصصصص  اتسصصصصصاع اخصصصصصتصصصصص الت الصصصصصمصصصصصالصصصصصيصصصصصة الصصصصصعصصصصصامصصصصصة   والصصصصصمصصصصصالصصصصصي، 
وقصد عص د  تسصريصا خصطص  تصنصفصلصي بصرامص    ال ا جية    واالخت الت 

التط ي  ضد  لروس كو ونا  ي ال صويص  ودول مصجصلصع الصتصعصاون  
ال ليجي  ل  الت فيف جزئيا من هيه الم اطر، وت ويصة الصتصعصا صي  
الصمصصحصصلصي، لصص صن الصصتصصحصديصصات الصمصصلصصحصة لصصتصصنصويصصا الصنصصيصصاي االقصصتصصاصصاد   

  لن ي  ل  الواج ة    كتعود 

 
 التطورات األخيرة  
 

 ما هو الحال  ي بلدان أخرى، بدأت تلو   ي األ ق تصحصديصات 
ل المتصوكصط الصمصتصحصرك لصمصدة  موجة جدعدة لجائحة كو ونا  وكجَّ
كشعة أياي لحاالت اف ابة الجدعدة بالفلروس مسصتصوى مصرتصفصعصا 

 صالصة(، بصعصد أن كصان  صي  083جدعدا  ي أوائل  براعر/ششاي )
  ود صعص  قصفصزة 2323مسا  تنازلي مني أ توبصر/تيصريصن األول 

 ي  االت اف ابة الجدعدة السلطصات  لص   عصادة  صرض قصلصود 
 ي أوائل  براعر/ششاي  و ي الوقص   اتصه، بصدأ تصنصفصلصي الصبصرنصامص  
 الصصصوطصصصنصصصي لصصصلصصصتصصصطصصص صصصيصصص  ضصصصد  صصصلصصصروس كصصصو ونصصصا  صصصي أواخصصصر 

% مصصن 83بصص صصد  تصصحصصاصصلصصن  2323ديسصصمصصبصصر/ صصانصصون األول 
، و ت  ن اية ما س/ف ا  2321السكان بحلول كبتمبر/أعلول 

% من السكان  حسط تل وا جرعة وا دة علص  األقصل 8.8 ان 
من الل ا   والق  ف اس المست بل دعما من أكعا  الصنصفصط الصتصي 

و لك بصفصضصل  2323اكتعادت بعضا مما   دته مني  بيا عاي 
ال لود الفعصالصة عصلص   مصدادات الصمصعصروض الصتصي  صرضص صا اتصفصاس 
أوبك + وانصتصعصال الصنصيصاي االقصتصاصاد  الصعصالصمصي مصا تص صفصيصف 

 البلدان التدابلر الرامية  ل  ا تواا الجائحة   
وبصصالصصنصص صصر  لصص  انصصحصصسصصا  أعصصداد  صصاالت اف صصابصصة بصصفصصلصصروس كصصو ونصصا،  
 وت فيف قصلصود الصتصشصاعصد االجصتصمصاعصي خص ل الصنصاصف الصثصانصي لصلصعصاي،  
من المتوقا أن يكون أداا معدل نمو  جمالي النات  المحلي الحقصيص صي  
أ ضل مما كان  تيلصر  لصيصه الصتصنصبص ات السصابص صة بصتصعصدعصلصه مصن كصالصط  

%   لث دع  االنصتصعصال االقصوى لصمصعصدالت  2.5%  ل  كالط  8.0
 االكت  ك ال اص االداا ال لي لل طاعات غلر النفطية  

 الكويت

توا ل ال وي  السعي للت يف ما فثا   دمتي جائحة 
( وهبوي أكعا  10- لروس كو ونا المستجد ) و لد

النفط اللتلن ألح تا أضرا ا بالرة باقتاادها ومركزا 
ماللت ا العامة و ساب ا ال ا جي  وما اكتمرا  عجز 
الموازنة العامة  ي األمد المتوكط، و ي غيات تيريا 

جدعد للدعن العاي، كياشح السحط من األ ول 
 السيادية  تميا، وقد ال ياا شه  جراا     ات  
وثمة م اطر كلبية كبلرة تل ي ب  ل ا عل  اال اس 
المست بلية، من ا اال ت ا ات بلن السلطتلن التنفليية 

والتيري ية، والتأخر  ي توزيا الل ا ات المضادة 
 لفلروس كو ونا عل  جميا السكان، 

  وتجدد الضروي ال ا ضة ألكعا  النفط 

 عمليات الحكومة المركزية /الكويت  2الشكل  نمو  جمالي النات  المحلي الحقي ي السنو  /الكويت  1الشكل 

 الماد : البنك الدولي، قطاع المما كات العالمية ل قتااد ال لي والتجا ة واالكتثما    الماد : البنك المركز  ال ويتي، وبعثة مياو ات المادة الرابعة لاندوس الن د الدولي، وت دعرات خبراا البنك الدولي  
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% مصن 0.8ومن المتوقا أن عزداد عجز الموازنصة الصعصامصة مصن 
 لص   2323/2310 جمالي النات  المحلي  ي السصنصة الصمصالصيصة 

)تبدأ السنة الصمصالصيصة  2321/2323%  ي السنة المالية 2..2
 صصصي أبصصصريصصصل/نصصصيصصصسصصصان(  وتسصصصتصصصشصصصعصصصد هصصصيه األ قصصصاي الصصصدخصصصل مصصصن 
االكصصتصصثصصمصصا ات وتصصأتصصي قصصبصصل الصصتصصحصصويصص ت  لصص   صصنصصدوس األجصصيصصال 
ال ادمة  ويحتفص   صنصدوس األجصيصال الص صادمصة بصا صتصيصاطصي مصالصي 
 بلر لمواج ة األزمة الحالية، ل ن اكتصمصرا  عصمصلصيصات السصحصط 

% 13لتمويل العجز، والتحوي ت االلصزامصيصة السصابص صة والصشصالصرصة 
مصصن  عصصرادات الصصمصصلصصزانصصيصصة  لصص   صصنصصدوس األجصصيصصال الصص صصادمصصة قصصد  
اكتنز   كصل األ صول الصعصامصلصة  صي  صي  صنصدوس اال صتصيصاطصي 

 . 2321/2323العاي  ي السنة المالية 
ما انت ا هصا  2318ول  ت   ال وي  بعمليات اكتدانة مني عاي 

مصصوا صص صصة الصصبصصرلصصمصصان عصصلصص    صصا  صصد االقصصتصصراض، وهصصو مصصا جصصعصصل 
الحكصومصة تسصعص   صي اآلونصة األخصلصرة  لص  اكصتصاصدا    ن مصن 

مليا ات دعنصا  كصويصتصي كصنصويصا  2البرلمان بسحط ما يال  ل  
 مصصصصن  صصصصنصصصصدوس األجصصصصيصصصصال الصصصص صصصصادمصصصصة لصصصصتصصصصلصصصصبصصصصيصصصصة جصصصصزا مصصصصن 

 ا تياجات ا التمويلية  
، 2318وو  ا أل د  مسح اكت اائي لل وى العاملة من عاي 

 إن كوس العمل ال ويتية تتس  بد جة عالية من التجز   ويبلغ 
%  ي المتوكط لص صنصه 80.8معدل الميا كة  ي ال وى العاملة 

% مصن 00.2ي تلف اخت  ا كبلرا بحصسصط الصجصنصسصيصة: ييصا ك 
% لصرصلصر الص صويصتصلصلصن  82.2ال ويتللن  ي كوس العمل مص صابصل 

ويعمل تسصعصة مصن كصل عيصرة كصويصتصلصلصن مصوظصفصلصن  صي الص صطصاع 
العاي، ومن ث   إن   كانوا بمعزل عن ال لود المتالة بالجائحة 

عل  النياي االقتااد   وت يف بيصانصات كصوس الصعصمصل أيضصا 
% 2.8عن تشاعنات بلن الجنسلن )معدل الشطالة بصلصن افنصا  

% بلن اليكو (، وبحسط السصن مصا ا تصفصاع مصعصدل 3.0م ابل 
 صي الصفص صة الصعصمصريصة  الشطالة  ي  فو  اليشات )معدل الشطالة

% عصصصصلصصصص  2.2% مصصصص صصصصابصصصصل 12.5عصصصصامصصصصا عصصصصبصصصصلصصصصغ  12-25
 الوطني(   المستوى 

 
 

 اآلفاق المستقبلية
 

%  صي  2.5من المتوقا أن عتعا   االقتااد مسج  نصمصوا نسصبصتصه  
و لك بفضل تسا ع خط  انتعال الطصلصط الصعصالصمصي عصلص     2321

الطاقة وأكعا ها ما اكتصمصرا  تصدنصي مسصتصويصات  نصتصاه الصنصفصط الصي   
%   ط و  ا ل لتزاي باتصفصاس أوبصك +  ومصا  3.2كلبلغ معدل نموه  

اشتداد زخ  برنام  التط ي  ضد  لروس كو ونا، وت فيصف الصمصزيصد  
من ال لود المتالة بالجائحة، كتوا ل ال طصاعصات غصلصر الصنصفصطصيصة  

  2321%  صي عصاي  5.5مسا  نموها الي  ُي دَّ  أنه كيال  ل   
بفعل اشتداد الطلط المحلي  و ي األمد المتوكط، كصيصيص صد مصعصدل  
النمو مزيدا من التعا ي ما اكتمرا  افنفاس الصعصاي ونصمصو االئصتصمصان  

%  ومصن الصمصتصوقصا أن عصرتصفصا مصعصدل  0.2للبلغ  ي المتوكط نحصو  
 التض   ما تعا ي النياي االقتااد    

وتيلر الت دعرات  ل  أن عصجصز الصمصوازنصة كصلصنصحصسصر قصلصلص   صي 
ل نه كي ل مرتفعا للراية لصيصاصل  2322/2321السنة المالية 
% مصصن  جصصمصصالصصي الصصنصصاتصص  الصصمصصحصصلصصي  و صصي األمصصد 20 لصص  نصصحصصو 

المتوكط، كلدع  تعا ي افعرادات النفطية تحسلنات  ي مركز 
الموازنة العامة ل نه لن عتحول  ل  تسصجصلصل  صائصي  وكصيصكصون 
تطبلق ضريشة القيمة المضصا صة  ضصا صة كصبصلصرة ألدوات الصمصالصيصة 
العامة تتيح ال د ة عل  تنويا  عرادات الموازنة الصعصامصة وتصوجصيصه 
االقصصتصصاصصاد بصصعصصلصصدا عصصن نصصمصصو يصص صصوده االكصصتصص صص ك لصصلصص صصطصصاع غصصلصصر 
النفطصي  ويصتصوقصف مسصا  الصدعىصن الصحصكصومصي الص صلصي عصلص   قصرا  
قانون الدعىن العاي الي  طصال انصتص صا ه، لص صن الصمصسصألصة األعصمصق 
هصصي الصصحصصاجصصة  لصص  مصصنصص صصو  شصصامصصل فدا ة األ صصول والصص صصاصصوي 
السيادية  لث  ن األ ول كتستنز  بسرعة أ بر  ت    ا لص  

 عرتفا الدعن ال لي  ي غيات     ات للمالية العامة 
، 2321ومصصصا تصصصعصصصا صصصي عصصصائصصصدات تاصصصدعصصصر الصصصنصصصفصصصط  صصصي عصصصاي 

والتحسصلصنصات  صي ظصرو  الصطصلصط الصعصالصمصي، كصيصعصود الصحصسصات 
الجا    ل  تح لق  صائصي  ولص صن كصمصا هصو الصحصال  صي مصلصزان 
المالية العامة، ال يصعصكصع  صائصي الصحصسصات الصجصا   الصمصسصتصوى 
المطلوت من ادخا   عرادات الموا د تحسشا لمسصتص صبصل مصحصفصو  
بعدي الي لن، وتبدو فيه هموي ترلر المناخ أ بر كثلرا مصمصا هصي 

 عليه  ي الوق  الحاضر  

 الترلر السنو  بالنسشة الم وية ما ل  ُعيَكر غلر  لك( ( م شرات ف اس االقتااد ال لي والف ر /الكويت  2الجدول 


