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ط والمالیة العامة
النف

ستینات منذ ثابت شبھ الوضع ھذا النفط، إیرادات على %92 بنسبة تمویلھا في العامة الموازنة تعتمد 
 .الفائت القرن

النفط، على عالیة بنسب العامة المصروفات وكل اإلیرادات كل أي الواسع، بتعریفھا العامة المالیة تعتمد 
 استعارة عند الحذر من البد ولكن آخر، إلى عام من النفط سوق ألوضاع وفقاً  متفاوتة نسب ولكنھا

.تقلیدیة اقتصادات من العامة المالیة مصطلح

بكلمات المالي، الھیكلي االختالل عالج استھداف على الفائت القرن ستینات منذ التنمیة خطط كل عمدت 
.استدامتھ في والشك لخطورتھ العامة المالیة تمویل في النفط على االعتماد خفض أخرى،

مقدمة -أوالً 
ط والمالیة العامة

النف

االختالالت استھداف بالضرورة ویعني الدخل، مصادر تنویع وضمناً  صراحة یعني االستھداف ذلك 
 العمالة ھیكل واختالل ،-عام قطاع %67 نحو- االقتصاد ھیكل اختالل أي األخرى، المتداخلة الثالثة

 في المستمر الھبوط وقف أي السكان، ھیكل واختالل ،-عداھا ما ودعم عام قطاع %75- المواطنة
 معظمھا في السكان زیادة تكن لم لو بأس وال ،-%31.1 حالیاً - السكان جملة في المواطنین مساھمة

.واإلنتاجیة التعلیم ضعیفة عمالة

االعتماد تعمیق في سوى العامة اإلدارة تنجح لم النفط، تصدیر بدء منذ قرن ثلثي بعد أنھ ھي الخالصة 
 ركود ضغوط تحقق لم دائمة، النفط سوق رواج فترات أن لو كما العامة المالیة مع تعاملت وبینما علیھ،
.المالیة السیاسة مسار في جوھري تغییر في الضغوط تلك من لإلفادة بالوعي ارتقاء النفط سوق
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ط والمالیة العامة
النف

  مر سوق النفط بأربع دورات، بدایتھا وأوالھ�ا )1946(منذ عصر إنتاج النفط الكویتي ،
عل��ى  إعمارھ��اف��ي حقب��ة خمس��ینات الق��رن الفائ��ت عن��دما كان��ت أوروب��ا تعتم��د ف��ي إع��ادة 

اس��تھالك نف��ط متزای��د بینم��ا أس��عاره ثابت��ة او متناقص��ة، م��ا أدى إل��ى ت��داعي خم��س دول 
.من أجل وقف تآكل األسعار 1960نفطیة لتأسیس أوبك في بغداد في عام 

 جیوسیاس�یةأعقبتھا حقبة ثانیة من ثبات األسعار في الستینات ث�م ارتفاعھ�ا بس�بب أح�داث 
في سبعینات القرن الفائت، ثبات أسعار الستینات ص�احبھ التف�اوض عل�ى ش�روط تعاقدی�ة 

، وف�ي الس��بعینات ت��م تع�ویض ألس��عار ال�نفط بع��د خ��روج -العائ��دات تنفی�قاتفاقی��ة -أفض�ل 
المش�اركة، وكان�ت ت�أمیم ت�وافقي،  إتفاق�ات، ث�م 1971أمریكا عن قاعدة الذھب في یولیو 

، ث�م زی�ادة 1973ثم زیادة أسعار النفط الرئیسیة بنحو أربع أضعاف إب�ان ح�رب أكت�وبر 
.1979ثانیة بثالث أضعاف بسبب نجاح الثورة اإلیرانیة في بدایات عام 

السنة معدل سعر النفط ($)

1948 1.99

1950 1.71

1955 1.93

1960 1.9

1965 1.8

1970 1.8

1975 11.53

سوق النفط حتى أزمتھ الحالیة -ثانیاً 
ط والمالیة العامة

النف

.1979ثانیة بثالث أضعاف بسبب نجاح الثورة اإلیرانیة في بدایات عام 

 مع بدایة ثمانینات القرن الفائت، كانت الحقبة الثالثة وھي فترة ركود ح�اد وطوی�ل لس�وق
ال��نفط، أح��د أس��بابھ الرئیس��یة، وكال��ة الطاق��ة الدولی��ة الت��ي أنش��ئت بع��د وق��ف ض��خ ال��نفط 

برئاس��تھا واعتم��دت " ھن��ري كیس��نجر"إل��ى ، وعھ��د 1973العرب��ي إل��ى الغ��رب ف��ي ع��ام 
ھدفین، األول خفض االعتماد على ال�نفط إلنت�اج وح�دة الن�اتج المحل�ي اإلجم�الي، والث�اني 

.خفض االعتماد على نفط الشرق األوسط فیما تستورده من نفط

 انفرط�ت أوب�ك نتیج�ة ص�راعھا عل�ى حص�ص اإلنت�اج بع�د أن ھ�بط 1985في دیسمبر ،
ملی��ون برمی��ل ف��ي الی��وم،  16ملی��ون برمی��ل ف��ي الی��وم إل��ى نح��و  30إنتاجھ��ا م��ن نح��و 

دوالر أمریك��ي  40دوالر أمریك��ي بع��د أن بلغ��ت نح��و  10والمس��ت أس��عار البرمی��ل ال��ـ 
دول ” ج���ورج ب���وش األب“األمریك���ي ، وزار نائ���ب ال���رئیس 1980للبرمی���ل ف���ي ع���ام 

 .الداخلالمنظمة، وأقنع أوبك بضرورة االلتئام حتى ال تنفجر دول النفط الحیویة من 

1975 11.53

1980 36.83

1985 27.56

1990 23.73

1995 17.02

1998 12.72

2002 25.02
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ط والمالیة العامة
النف

 اقتصاداتسوق النفط ضعیفاً في ثمانینات وتسعینات القرن الفائت ولكن مع تماسك أسعاره وارتفاع إنتاجھ بسبب رواج  ظل 
دوالر  10نمور آسیا والمس س�عر البرمی�ل ال�ـ  اقتصاداتبعد أزمة  1997آسیا، ثم أصیب بنكسة كبرى في أكتوبر من عام 

.1998أمریكي مرة أخرى في عام 

  الغربی�ة، وأكث�ر أھمی�ة نتیج�ة رواج اقتص�اد الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة،  االقتص�اداتاستعادت آسیا نموھا ب�دعم م�ن رواج
وتبعتھا الھند وبقیة نمور آس�یا، وم�ع ب�دایات األلفی�ة الثالث�ة، أعط�ت آس�یا  -وأكثر% 10أي -برقمین واستمرت الصین بالنمو 

.زخماً كبیراً لغلبة تأثیر الطلب اإلیجابي على أسعار النفط بما غیر من آلیات تسعیر النفط في السوق، وكانت الحقبة الرابعة

  وكانت الحقب�ة األخی�رة وھ�ي حال�ة ال�رواج ف�ي س�وق 1960لحركة أسعار النفط منذ عام ) 1(رقم الرسم البیاني ویعرض ،
عاماً، تحققت من نتاج تطورات إیجابیة استثنائیة في االقتصاد العالمي، قد ال تتكرر، وزامنھا دعم  14النفط الذي استمر نحو 

.قد ال تتكرر أیضاً  جیوسیاسیةمن أحداث 

  ،ما بین كساد سوق النفط في ثمانینات القرن الفائت، تحولت الصین من بلد مریض وجائع إلى ث�اني أكب�ر اقتص�اد ف�ي الع�الم

سوق النفط حتى أزمتھ الحالیة -ثانیاً 
ط والمالیة العامة

النف

  ،ما بین كساد سوق النفط في ثمانینات القرن الفائت، تحولت الصین من بلد مریض وجائع إلى ث�اني أكب�ر اقتص�اد ف�ي الع�الم
ثم تبعتھا الھند، واعتمد نموھا بشكل أساس على حقبة طویلة من كساد سوق النفط واس�تمرار ھب�وط أس�عاره لفت�رة طویل�ة، أو 

)1(الرسم البیاني رقم .نحو عقدین من الزمن
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ط والمالیة العامة
النف

سوق النفط حتى أزمتھ الحالیة -ثانیاً 

 ًلل�ـلترجمة تلك الحقب�ة إل�ى أرق�ام، وفق�ا B.P زاد اس�تھالك الص�ین م�ن ال�نفط ف�ي الفت�رة م�ا ب�ین ع�ام ،
ملی��ون  9.066أي حت��ى قب��ل نح��و س��نة م��ن حقب��ة الرك��ود الجدی��دة لس��وق ال��نفط، بنح��و  2013و 1980

ملی��ـون برمی��ـل یومی��ـاً، بینم��ا ل��م ی��زد  3.083برمی��ل یومی��اً، وزاد استھ��ـالك الھند��ـ لنف��ـس الفت��ـرة بنح��ـو 

.ملیون برمیل یومیاً  4.531سوى بنحو  -ذلك الزمن OECD-متقدمة استھالك دول 

 دوالر أمریك�ي ف�ي  127.4عندما حدثت أزمة الع�الم المالی�ة، ھ�بط مع�دل س�عر برمی�ل ال�نفط الك�ویتي م�ن
.2008دوالر أمریكي في دیسمبر  36.7إلى معدل  2008یولیو 

 األلیم�ة، أدت فق�ط إل�ى توق�ف نم�و االقتص�اد الع�المي أي  1929ولكن إفادة العالم المتقدم م�ن تجرب�ة ع�ام

ط والمالیة العامة
النف

 األلیم�ة، أدت فق�ط إل�ى توق�ف نم�و االقتص�اد الع�المي أي  1929ولكن إفادة العالم المتقدم م�ن تجرب�ة ع�ام
، 2009لص�ندوق النق�د ال�دولي وف�ي ع�ام واح�د فق�ط ھ�و ع�ام  2014صفر نمو وفقاً لتقریر شھر أكت�وبر 

، لذلك استعادت أسعار النفط عافیتھ�ا بس�رعة لیس�تقر مع�دل 1929عام بعد عام  17بدالً من معاناة دامت 
دوالر أمریك�ي  76.5، ویرتف�ع إل�ى 2009دوالر أمریكي في عام  60.1سعر برمیل النفط الكویتي عند 

.، لذلك یمكن الجزم بأنھ تأثیر مؤقت ولیس حقبة ركود أخرى2010في عام 

  ع�الوة مخ�اطر-النفط بتقدیم دعم إضافي ألسعار  الجیوسیاسیةوما بعد، بدأت األحداث  2011في عام- ،
فإیران أصبحت تحت طائلة عقوبات برنامجھا النووي، وانفجرت أوضاع سوریا ولیبی�ا وال�یمن والس�ودان 

.باإلضافة إلى مصر وتونس وبعض دول الخلیج
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ط والمالیة العامة
النف

سوق النفط حتى أزمتھ الحالیة -ثانیاً 

  دوالر  108.6ونحو  2011دوالر أمریكي في عام  105.7وبلغ معدل سعر برمیل النفط الكویتي نحو
دوالر أمریكي ف�ي ع�ام  95ونحو  2013دوالر أمریكي في عام  104.8ونحو  2012أمریكي في عام 

دوالر أمریك���ي ف���ي ع���ام  90.6و 2007دوالر أمریك���ي ف���ي ع���ام  66.3، بع���د أن ك���ان معدل���ھ 2014
.، أي أنھ عوض وزاد على معدالت ما قبل األزمة2008

  مس��توى قاب��ل لالس��تدامة،  2011دوالر أمریك��ي وم��ا ف��وق ب��دءاً م��ن ع��ام  90ل��م یك��ن مس��توى أس��عار
ال تدوم، واألس�عار ف�وق الح�د االقتص�ادي ال�ذي تح�دده تكلف�ة إنت�اج الب�دیل ال ت�دوم  الجیوسیاسیةفاألحداث 

غی�ر تقلیدی�ة، أو أي  نف�وطأیضاً، ألن ذلك یعني حتماً ولوج بدائل للسوق من الحقول التقلیدیة الص�عبة، أو 
.بدائل للنفط

ط والمالیة العامة
النف

  واإلدارة العام��ة الحص��یفة ھ��ي تل��ك الت��ي ال تحت��اج إل��ى م��ن ی��ذكرھا بض��رورة االحتف��اظ ب��أكبر ق��در م��ن
العناصر المؤثرة على استقاللیة سیاساتھا واستقرارھا، أي ضبط اإلنفاق العام، العكس تماماً ھو م�ا ح�دث 
في الكویت ف�ي حقب�ة رواج س�وق ال�نفط األخی�رة، رغ�م تح�ذیرات محلی�ة وأجنبی�ة م�ن حتمی�ة دورة رك�ود 

.قادمة لسوق النفط

8



ط والمالیة العامة
النف

تجارب الماضي–العامة المالیة  -ثالثاً 

ط والمالیة العامة
النف

تجارب الماضي–العامة المالیة  -ثالثاً 

9



ط والمالیة العامة
النف

  تأس�یس أول ص�ندوق  خمس�یناتھفي ستینات القرن الفائت، كانت الكوی�ت تع�یش أفض�ل حاالتھ�ا، س�بقھا ف�ي
ف�ي أحس�ن حاالت�ھ، والخ�دمات  وابتعاث�اً ، وخاللھ�ا ك�ان التعل�یم محلی�اً الش�ویخسیادي ف�ي الع�الم وبن�اء ثانوی�ة 

الص��حیة ومستش��فیاتھا متقدم��ة، وتخط��یط الض��واحي وحت��ى أس��مائھا والمخط��ط الھیكل��ي متق��دمان، وص��ندوق 
التنمی��ة وھیئ��ة الجن��وب والمنظم��ات العربی��ة واإلقلیمی��ة تعم��ل م��ن الكوی��ت، والثقاف��ة والف��ن والریاض��ة كلھ��ا 

.متفوقة

 یع��رض لحج��م اإلنف��اق الع��ام ف��ي تل��ك الحقب��ة، وواض��ح أن مس��توى اإلنف��اق ك��ان ) 2(الرس��م البی��اني رق��م و
ملی�ون دین�ار ك�ویتي ف�ي نھای�ة عق�د  239وملیون دینار كویتي في بدایة عق�د الس�تینات  198یراوح ما بین 

.واألثر السالب لتخفیض اإلسترلیني في بدایة نفس العام 1967الستینات رغم ضغوط نفقات حرب الـ 

تجارب الماضي–العامة المالیة  - ثالثاً 

) 2(الرسم البیاني رقم 

ط والمالیة العامة
النف
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ط والمالیة العامة
النف

  3.3في س�بعینات الق�رن الفائ�ت، ب�دأت م�ع بدایت�ھ فت�رة رواج س�وق ال�نفط، بل�غ اإلنت�اج ف�ي بدایات�ھ نح�و 
ملی�ون برمی�ل یومی�اً، وب�دأ معھ�ا انف�الت السیاس�ة  2ملیون برمیل یومیاً، انخفض م�ع نھایت�ھ إل�ى أق�ل م�ن 

المالی��ة م��ع رداءة إنجازاتھ��ا، وكان��ت معھ��ا بدای��ة ارتخ��اء الق��وانین والعم��ل المؤسس��ي للدول��ة، وت��م خاللھ��ا 
.غرس بذرة أكبر أزمة سوق مال في العالم

 یشرح بدء تبعیة اإلنفاق لرواج سوق ال�نفط دون وج�ود منط�ق، وأحیان�اً بمنط�ق ) 3(رقم والرسم البیاني
.معكوس

تجارب الماضي–العامة المالیة  - ثالثاً 

) 3(الرسم البیاني رقم 

ط والمالیة العامة
النف
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ط والمالیة العامة
النف

  في بدایة ثمانینات الق�رن الفائ�ت ب�دأت حقب�ة الرك�ود الطوی�ل لس�وق ال�نفط بع�د وص�ول أس�عاره أعالھ�ا ف�ي
 ب�ریتش“لنش�رة أل�ف برمی�ل یومی�اً فق�ط وفق�اً  865، انخفض اإلنت�اج إل�ى ح�دود 1982بدایتھ، وبحلول عام 

دوالر أمریك��ي للبرمی��ل كم��ا  10، ھ��بط س��عر برمی��ل ال��نفط إل��ى حاف��ة ال��ـ 1986، وبحل��ول ع��ام ”بترولی��وم
 .أسلفنا

 ملی�ار  3یشرح لتطور النفقات العامة خالل العقد وكان�ت ت�راوح ح�ول مس�توى ال�ـ ) 4(رقم والرسم البیاني
دینار كویتي من دون احتساب نفقات أزمة المناخ، أي أن كساد سوق النفط أوقف انفالت النفقات العام�ة م�ع 

.استمرار رداءة مكوناتھا

تجارب الماضي–العامة المالیة  - ثالثاً 

)4(الرسم البیاني رقم 

ط والمالیة العامة
النف
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ط والمالیة العامة
النف

  في تسعینات القرن الفائت، استمر ض�غط س�وق ال�نفط م�ع ثب�ات إنتاج�ھ وتآك�ل احتی�اطي األجی�ال القادم�ة
ما دمره الغزو، وكان لوزیر المالیة في وسط العقد تعمیم�اً لخف�ض المق�رر م�ن  إعماربسبب تكالیف إعادة 

بع�د تآك�ل نح�و  2000وااللت�زام بموازن�ة الموازن�ة بحل�ول ع�ام % 25النفقات العامة للسنة المالی�ة بنح�و 
من رصید احتیاطي األجیال القادمة% 64

یعرض للتط�ور ف�ي النفق�ات العام�ة من�ذ بدای�ة التس�عینات م�ن الق�رن الفائ�ت حت�ى  )5(والرسم البیاني رقم
، وبعدھا بدأ جانب الطلب على النفط متفوق�اً عل�ى عام�ل الع�رض ف�ي الت�أثیر 2003/2002السنة المالیة 

.على األسعار وھو ما لم یحدث منذ بدایة القرن العشرین

 )5(الرسم البیاني رقم 

تجارب الماضي–العامة المالیة  - ثالثاً 
ط والمالیة العامة

النف
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ط والمالیة العامة
النف

تجارب الماضي–العامة المالیة  - ثالثاً 

  عشر سنة مالیة، ارتكبت أكبر الخطایا في حق تنافسیة  إثنا، وعلى مدى 2004/2003وبدءاً من السنة المالیة
االقتصاد الك�ویتي ومس�تقبل اس�تقرار الدول�ة بس�بب تبن�ي سیاس�ة مالی�ة منفلت�ة وردیئ�ة، ول�م ینظ�ر راس�موھا ول�و 

.للحظة لضنك حقبة ثمانینات أو تسعینات القرن الفائت، وال لحصافة ونظافة نفقات ستینات القرن الفائت

 ف��ي س��تینات الق��رن % 1.89بع��د أن ك��ان % 13خ��الل تل��ك الحقب��ة بل��غ المع��دل الس��نوي لنم��و النفق��ات العام��ة
، 2003/2002وحت��ى  تس��عیناتھف��ي % 3.6و، ثمانینات��ھف��ي % 5.98و، س��بعیناتھف��ي % 21.89والفائ��ت، 

.واألخیرة شھدت ارتفاع كبیر للنفقات لسنتین بعد التحریر

  ذلك یعني أن الكویت مجبرة على بدء فترة ركود سوق ال�نفط الحالی�ة م�ن مس�توى للنفق�ات العام�ة الفعلی�ة للس�نة
ملی��ار دین��ار  19ملی��ار دین��ار ك��ویتي، أو نح��و  18.9وكان��ت بح��دود  -حس��اب خت��امي- 2014/2013المالی��ة 

البالغ��ة  2015/2014ك�ویتي أیض�اً وھ�و رق��م یتوقع�ھ وزی�ر المالی��ة الك�ویتي للنفق�ات الفعلی�ة ع��ن الس�نة المالی�ة 

ط والمالیة العامة
النف

البالغ��ة  2015/2014ك�ویتي أیض�اً وھ�و رق��م یتوقع�ھ وزی�ر المالی��ة الك�ویتي للنفق�ات الفعلی�ة ع��ن الس�نة المالی�ة 
.ملیار دینار كویتي 23.2تقدیراتھا 

 )6(الرسم البیاني رقم 
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ط والمالیة العامة
النف

ماذا عن المستقبل؟ -رابعاً 

 ولست ھنا بصدد البكاء على ض�یاع الفرص�ة تل�و األخ�رى ف�ي الماض�ي، وإنم�ا تأكی�د خالص�ات
:بالتاليثالث من أجل المستقبل أحصرھا 

دورات سوق النفط طویلة وإن اختلفت مبرراتھا ونتائجھا، والتعامل م�ع بدای�ة دورة جدی�دة  -1
.یتطلب استعارة دروس الماضي

.تاریخ تعاملنا معھا فاشل، والمستقبل قد ال یحتمل فشل جدید -2

، أي ماذا لو ل�م االستباقیة الحمائیةالخالصة الثالثة وسوف أبدأ معھا، وھي ثمرات السیاسة  -3

ط والمالیة العامة
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، أي ماذا لو ل�م االستباقیة الحمائیةالخالصة الثالثة وسوف أبدأ معھا، وھي ثمرات السیاسة  -3
تنفلت السیاسة المالیة في العقد الفائت؟



ط والمالیة العامة
النف

ماذا عن المستقبل؟ -رابعاً 

 نح�و  -الحس�اب الخت�امي-في تسعینات القرن الفائت وحتى بدایات األلفیة الثالثة، ك�ان مع�دل نم�و النفق�ات العام�ة الفعلی�ة
، وكانت أكث�ر م�ن كافی�ة، ول�و كان�ت اإلدارة العام�ة واعی�ة واس�تباقیة وتبن�ت نف�س مع�دل النم�و ف�ي حقب�ة رواج 3.6%

:، لكان وضع الكویت الیوم كالتالي)7(الرسم البیاني رقم كما یعرض لھ ) 2014-2003(النفط 

 ملیار دینار كویتي، وھو سقف م�ریح ك�ان یمك�ن مع�ھ  7.5بحدود  2015/2014حجم النفقات العامة للسنة المالیة
.2016/2015التعامل مع أسوأ سیناریو لتطورات سوق النفط في المستقبل بدءاً من السنة المالیة 

 المتراكم من اإلیرادات العامة والذي یرح�ل الحتی�اطي األجی�ال القادم�ة، مض�افاً إلی�ھ مع�دل  الوفركان یمكن لرصید
ملی�ار الحالی�ة  528ملیار دوالر أمریكي یض�اف إل�ى رق�م ال�ـ  375، أن یبلغ نحو %6بحدود  الوفرعائد على ھذا 

.ملیار دوالر أمریكي، أو رقم قریب من رصید الصندوق النرویجي 900لیصبح المجموع نحو 

 تنافسیة االقتصاد الكویتي التي دمرت تقریباً بزیادة للرواتب واألجور دون إنتاجیة في المقابل ومعھ�ا ارتف�اع أس�عار
األراضي واإلیجارات وتكالیف المعیشة بشكل عام أي زیادة اسمیة تآكل معظمھ�ا بس�بب الغ�الء، بینم�ا تبن�ي سیاس�ة 

ط والمالیة العامة
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األراضي واإلیجارات وتكالیف المعیشة بشكل عام أي زیادة اسمیة تآكل معظمھ�ا بس�بب الغ�الء، بینم�ا تبن�ي سیاس�ة 
أل�ف ص�غیر ق�ادم إل�ى س�وق العم�ل حت�ى  420كان سیؤدي إلى وضع قابل لخلق فرص عم�ل جدی�دة لنح�و  استباقیة

.2030عام 
)7(الرسم البیاني رقم 



ط والمالیة العامة
النف

ماذا عن المستقبل؟ -رابعاً 

 ل�و اس�تمر مع�دل النم�و حت�ى ع�ام  2030یشرح وضع النفقات العامة االفتراضي حتى ع�ام ، )8(الرسم البیاني رقم و
.ملیار دینار كویتي 7.5، ولكن بدءاً من مستوى السیناریو الحصیف أو %3.6بحدود  2014

) 8(الرسم البیاني رقم 
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% 3.6والبالغة  2003/2002 - 1990/1989تقدیرات النمو بناء على نسب النمو في النفقات العامة الفعلیة في الحساب الختامي خالل الفترة * 

  بعیداً عن األحالم، وعودة إلى الواقع، نحن نعرف اآلن بأننا نتعام�ل م�ع حری�ق ص�نعناه، وأي اس�تراتیجیة للتعام�ل م�ع
.المستقبل، البد وأن تتعامل بشكل متزامن ما بین جھود إطفاء الحریق وعملیة البناء، وھي مھمة في غایة الصعوبة

 أو أدن�ى ع�ن % 40مكونات الحریق أو االش�تعال ھ�ي، بدای�ة رك�ود طوی�ل لس�وق ال�نفط ھ�بط بأس�عاره حالی�اً إل�ى نح�و
 19، مع احتم�ال ض�غوط عل�ى مس�توى اإلنت�اج إل�ى األدن�ى، ومس�توى للنفق�ات العام�ة بح�دود 2013معدل أسعار عام 

 23.2الب�الغ  2015/2014ملیار دینار كویتي في أحسن األحوال، وھو دون رقم النفقات المقدر في الموازن�ة الحالی�ة 
.ملیار دینار كویتي



ط والمالیة العامة
النف

ماذا عن المستقبل؟ -رابعاً 

 أل��ف م��نھم م��وظفي حكوم��ة بتكلف��ة مباش��رة وغی��ر  320أل��ف ك��ویتي ف��ي س��وق العم��ل حالی��اً، نح��و  420نح��و
ملیار دین�ار ك�ویتي، وب�دعم للس�لع والخ�دمات وھ�و دع�م غی�ر مباش�ر للروات�ب واألج�ور  10.5مباشرة بحدود 

م��ن المق��در لك��ل النفق��ات الفعلی��ة العام��ة ف��ي الس��نة المالی��ة % 81.6ملی��ار دین��ار ك��ویتي، أي نح��و  5بنح��و 
.، للرواتب واألجور والدعم2015/2014

 م�ن النفق�ات العام�ة وال نف�ع م�ن مخرجات�ھ، وخ�دمات ص�حیة ھابط�ة تبح�ث الحكوم�ة ع�ن % 12تعلیم یستھلك
تعویضھا باالبتعاث للعالج بالخارج، ووزارات ودوائر حكومی�ة رس�میة یض�اف إلیھ�ا ھیئ�ات ولج�ان ومج�الس 

وحدة، لتش�كل أكب�ر حكوم�ة ف�ي الع�الم، ورغ�م ذل�ك، ال یمك�ن إنج�از معامل�ة فیھ�ا بش�كل  33ردیفة عددھا نحو 
.سوي، والتعلیم والصحة ومراكز العمل، ھي حاضنات صناعة رأس المال البشري

ط والمالیة العامة
النف
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 بنى تحتیة ردیئة ومشروعات ال تنجز، وإن أنجزت احتاجت إل�ى تع�دیل وص�یانة مس�تمرة بم�ا یرھ�ق الموازن�ة
.العامة، وجسر الیرموك یصلح تمثاالً ورمزاً إلنجازات المرحلة السابقة

 سیاسة إسكانیة كاذبة، تعد بزراعة البلد من الحدود إلى الحدود بالمنازل، أي التوس�ع ف�ي اإلس�كان األفق�ي، بك�ل
ما یعنیھ من ض�غط عل�ى النفق�ات العام�ة، وعل�ى حس�اب الوظیف�ة والتعل�یم والص�حة، وعل�ى حس�اب المت�اح م�ن 

.النفط للتصدیر



ط والمالیة العامة
النف

ماذا عن المستقبل؟ -رابعاً 

 وعلى الرغم من أنني لم أقرأ سیناریو واحد صحیح حول مستقبل أسعار النفط على المدى المتوسط إل�ى
اعتم�اد اقتص�ادنا علی�ھ تجبرن�ا  ح�دةع�ام، إال أن  100لعصر النفط منذ نحو  الحقیقیةالطویل منذ البدایة 

على ضرورة تبني تص�ور لمس�تقبل أس�عاره، وال أنص�ح ف�ي الت�دقیق ف�ي تفاص�یل م�ا س�وف أذك�ر، ألن 
.الغرض ھو مجرد رصد لالتجاھات العامة لسوق النفط

 وس��وف أفت��رض س��یناریوھان، األول وھ��و األس��وأ ف��ي اعتق��ادي، ولك��ن م��ن األفض��ل أن تتبن��اه أي إدارة
عامة حصیفة، والثاني ما أفترض أنھ الس�یناریو ال�واقعي أو المنطق�ي، وف�ي ك�ل األح�وال س�یبقى الم�دى 

خارج نطاق التوقعات، وھي حقبة الھلع وحدة المضاربة، وفیھا تذب�ذب  -شھور إلى سنة 6أي -القصیر 
.األسعار الشدید وارد في االتجاھین

ط والمالیة العامة
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 السیناریو األسوأ ھو أن تتع�دى ح�رب اإلنت�اج ھ�دفھا المنطق�ي بالح�د م�ن االس�تثمار ف�ي حق�ول وتقنی�ات
غیر التقلیدیة أو التقلیدیة الص�عبة مث�ل بع�ض حق�وق بح�ر الش�مال، وتع�ود س�یناریوھات ح�روب  النفوط

.إنتاج ثمانینات وتسعینات القرن الفائت

 30دوالر أمریك�ي للبرمی�ل، وإنم�ا إل�ى حاف�ة ال�ـ  10حینھا قد تنخفض أسعار النفط، لیس إلى حاف�ة ال�ـ 
في ثمانینات القرن الفائ�ت،  الحقیقیةدوالر أمریكي  10دوالر أمریكي للبرمیل، وھي بحدود مستوى الـ 

 .االستقراروقد تتحول دول نفط مجاورة وكثیفة السكان إلى مناطق مصدرة لحالة عدم 



ط والمالیة العامة
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ماذا عن المستقبل؟ -رابعاً 

 وإن ل��یس -القص��یر دوالر أمریك��ي للبرمی��ل ألط��ول م��ن ال��زمن  30وم��ن الص��عب ج��داً تحق��ق واس��تمرار س��یناریو ال��ـ
ألنھ لیس في مصلحة المنتج وال في مصلحة المستھلك، ولن یكون أسوأ التداعیات ھبوط اإلیرادات، وإنما م�ا  -مستحیل

یحتم��ل أن یترت��ب علیھ��ا م��ن ح��االت ع��دم االس��تقرار الخط��رة ف��ي دول إنت��اج ال��نفط، وتب��دأ ف��ي أكثرھ��ا س��كاناً وأقلھ��ا 
.مدخرات، ولكن استمرارھا ھابطة لن یستثني أحداً، إن بشكل مباشر أو غیر مباشر

 دوالر أمریك�ي للبرمی�ل، بم�ا یبق�ي عل�ى إنت�اج  70السیناریو المنطقي ھو أن تس�تقر أس�عار ال�نفط قل�یالً ف�وق ح�اجر ال�ـ
التقلیدیة الص�عبة، ولكن�ھ یح�د كثی�راً م�ن التوس�ع ف�ي االس�تثمار  والنفوطمعظم الحقول الحالیة إلنتاج النفط غیر التقلیدي 

ف�ي آخ��ر م�دونات ص�ندوق النق��د ) 9(لرس�م البی��اني رق�م ف�ي معظ�م ھ�ذه الحق��ول، وحت�ى یوق�ف اإلنت��اج ف�ي بعض�ھا، وا
المختلفة والمرجح خروجھا من اإلنتاج مبكراً ل�و اس�تمرت أس�عار ال�نفط ھابط�ة دون  النفوطالدولي یعرض لتكلفة إنتاج 

) 9(الرسم البیاني رقم .دوالر أمریكي للبرمیل 70مستوى الـ 

تكلفة انتاج النفوط المختلفة مستقبالً 

ط والمالیة العامة
النف
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دوالر امریكي $70



ط والمالیة العامة
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  مع ھذا السیناریو المرجح، یمكن لمعظم دول إنتاج ال�نفط أن تحف�ظ اس�تقرارھا، فل�دیھا م�ا یكف�ي إن تبن�ت
عل��ى أس��عار ال��نفط ع��ن مس��توى % 30سیاس��ات اقتص��ادیة ومالی��ة مختلف��ة وقابل��ة لالس��تدامة، وخص��م ال��ـ 

المتقدم�ة والناش�ئة،  االقتص�ادات، س�وف یعط�ي زخم�اً لنم�و -2013إل�ى  2011-الفائت�ة السنوات الثالث 
.وذلك ما یدعم جانب الطلب على النفط على المدى المتوسط إلى الطویل

  ومن باب التمرین ال�ذھني، س�وف أفت�رض ف�ي المس�تقبل ھب�وط معت�دل ف�ي إنت�اج الكوی�ت م�ن ال�نفط إل�ى
ملیون برمیل یومیاً، مع افتراض أن أي زیادة في االستھالك المحلي سوف تعوض بمزید م�ن  2.5حدود 

دوالر أمریك��ي للبرمی��ل تزی��د بنح��و  9اإلنت��اج ول��یس باالقتط��اع م��ن الص��ادرات، م��ع تكلف��ة إنت��اج بمع��دل 
.فلس 290سنویاً، وسعر صرف للدوالر األمریكي بحدود % 3.6

ط والمالیة العامة
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دوالر أمریك�ي للبرمی�ل، س�وف تحق�ق الكوی�ت إی�رادات نفطی�ة ف�ي  30في حالة تحقق س�یناریو ال�ـ  -أ
ملی��ار دین��ار ك��ویتي، یص��بح  5.5ملی��ار دوالر أمریك��ي أي نح��و  19.2الس��نة المالی��ة القادم��ة بح��دود 

ملی��ار دین��ار  4.8نص��یب األجی��ال القادم��ة بح��دود % 10المت��اح منھ��ا لتموی��ل الموازن��ة عن��د اقتط��اع 
ت ال�نفط ع�ن مواجھ�ة بعجز كبیر، وتنتھي بعجز إی�رادا 2016/2015كویتي، معھا تبدأ السنة المالیة 

.ملیار دینار كویتي 22وبحدود  2030/2029النفقات العامة یبلغ أقصاه في السنة المالیة 



ط والمالیة العامة
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ماذا عن المستقبل؟ -رابعاً 

دوالر أمریك��ي للبرمی��ل، س��وف تحق��ق  70ف��ي حال��ة تحق��ق الس��یناریو الم��رجح واس��تقرار أس��عار ال��نفط عن��د ح��اجز ال��ـ  -ب
ملیار دینار كویتي، یصبح المتاح منھا لتمویل  16.1ملیار دوالر أمریكي، أي نحو  55.6الكویت إیرادات نفطیة بنحو 
.ملیار دینار كویتي 14.3لصالح األجیال القادمة نحو % 10الموازنة العامة بعد اقتطاع 

لتغطی�ة التض�خم والزی�ادة الطبیعی�ة % 3.6إذا افترضنا نمواً للنفقات العامة بمستوى نمو تسعینات القرن الفائ�ت أو نح�و  -ج
لوضع السیاسة المالیة عندما ) 10(الرسم البیاني رقم للعمالة والسكان، وافترضنا زیادة مماثلة في أسعار النفط، یشرح 

لص�الح األجی�ال القادم�ة، ووفق�اً للس�یناریو الس�یئ % 10ملیار دینار كویتي مع ودون اقتط�اع  19یبدأ اإلنفاق بمستوى 
دوالر أمریكي للبرمی�ل وتح�ت نف�س الفرض�یات  70ووفقاً للسیناریو المرجح، أي .دوالر أمریكي لبرمیل النفط 30أي 

لوضع السیاسة المالیة بافتراض ثبات المتغیرات األخ�رى ویبق�ى العج�ز ق�ائم ) 11(الرسم البیاني رقم السابقة، یعرض 
.أیضاً كل عام% 3.6ملیار دینار كویتي سنویاً تزداد بنحو  2حتى بافتراض تحقیق إیرادات غیر نفطیة بحدود 

)10(الرسم البیاني رقم 

ط والمالیة العامة
النف

23

)11(الرسم البیاني رقم 
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خاتمة - خامساً 

  خالصة ما تقدم ھو أن زمن الفوائض المالیة قد ال یتكرر، وأن العجز المالي قاتم عند مس�توى م�نخفض
ألس��عار وإنت��اج ال��نفط، وق��ادم حت��ى ل��و تحق��ق الس��یناریو ال��واقعي وارتفع��ت أس��عار ال��نفط بمع��دل س��نوي 

.”وایدالخیر “تردد ، وھو افتراض ال عالقة لھ بالواقع، ولكن درءاً للحجج الساذجة التي 3.6%

  ویظل في الكویت ما یكف�ي م�ن م�وارد س�واء قیس�ت بحج�م االحتی�اطي النفط�ي أو م�دخرات عام�ة بنح�و
ملی��ار دوالر أمریك��ي للقط��اع الع��ام ونح��و نص��فھا للقط��اع الخ��اص، والبل��د ص��غیر وع��دد الس��كان  500

.محدود، وأكاد أجزم بأنھ قادر بعد جھد متمیز على إطفاء حرائقھ ووضع أساسات بنائھ الجدید

  قلی�ل، وأب�دعت الكوی�ت ف�ي توظیفھ�ا  -أي الم�وارد-العض�ل ولكن، في ستینات القرن الفائت، ك�ان حج�م
ك�ان كبی�ر  -أي اإلدارة-العق�ل لوضع أساسات دولة متفوق�ة سیاس�ة واقتص�اداً وثقاف�ة وفن�اً وریاض�ة، ألن 

ط والمالیة العامة
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ك�ان كبی�ر  -أي اإلدارة-العق�ل لوضع أساسات دولة متفوق�ة سیاس�ة واقتص�اداً وثقاف�ة وفن�اً وریاض�ة، ألن 
ص�غیر  -اإلدارة-العق�ل ضخم جداً، وك�ان  -الموارد-العضل ، كان 2014-2003ومخلص، وفي الحقبة 

.وفاسد، وكان توظیف الموارد سيء إلى درجة أشعلت كل الحرائق السابق ذكرھا

 ولست خصماً وال منافساً سیاسیاً ألي كان، رغم أن ذلك ضمن حقوقي، ولكنني أجزم، بأنھ إذا ت�م توكی�ل
التي أشعلت تلك الحرائق، بوظیفة إطفائھا وتولي عملی�ة البن�اء ف�ي المس�تقبل، فالمخ�اطرة  -اإلدارة-العقل 

ھ�ي البطال�ة والتض�خم  -T.N.T-التفجی�ر سوف تبلغ مستوى القلق على البقاء ولیس النماء، ألن خلط�ة 
.الحالیةوالفساد، وھو ما برعت في ازدھاره اإلدارة 


