
   

 

 الميزانية العامة

إلى  يتراجع 14/15لسنة ميزانية الكويت ل فائض

 النفطبتراجع أسعار  متأثرا  من الناتج المحلي  7,5٪

+965 2259 5363, hibakoraytem@nbk.com 

+965 2259 5365, nemrkanafani@nbk.com 

 

 الموجز االقتصادي
 2015 سبتمبر 8

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  , © 2015( ,965) 2224 6973( , فاكس: 965) 2259 5500, هاتف االقتصاديةإدارة البحوث 
   

 

 

دينار للسنة المالية  اتمليار 5,3بلغ  الميزانيةسجلت حكومة الكويت فائضاً في 

هذا الفائض, قبل التحويل إلى صندوق احتياطي  قد تراجعو. 4102/4103

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى  .عن السنة الماضية ٪73القادمة, بنسبة األجيال 

من  ٪7,5هبوط أسعار النفط. وقد تقلص فائض الميزانية إلى نسبة تقديرية بلغت 

من الناتج المحلي اإلجمالي خالل  ٪24الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة  بمتوسط بلغ 

مليار  2,7السنوات الخمس الماضية. ويتحول فائض الميزانية إلى عجز بقيمة 

صندوق احتياطي األجيال  إلىمن اإليرادات اإلجمالية  ٪25تحويل دينار بعد 

    .٪10بلغ تعادة  ما  ةاستثنائيوهيا نسبة القادمة 

لتستقر  4102/4103في السنة المالية  ٪44 واقعبهبوطاً  وقد شهدت اإليرادات

مليار دينار في  50,3عن قيمتها التي بلغت  متراجعةمليار دينار  42,2عند 

أسعار النفط خالل النصف الثاني من  تراجعومع . 4105/4102السنة المالية 

اإليرادات إلى أقل مستوى  تراجعت, 2015عام الوالربع األول من  2014عام ال

من الناتج  ٪48مليار دينار أو 22,5لتصل إلى   ٪23وات بنسبة لها منذ عشر سن

للبرميل مقابل السعر  ا  دوالر 84المحلي اإلجمالي. وبلغ متوسط أسعار النفط 

في . 2015-2014للبرميل في ميزانية السنة المالية  ا  دوالر 75المفترض بقيمة 

 تشّكلولكنها ظلت  ٪4ارتفعت اإليرادات غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت  حين

نسبة منخفضة من اإليرادات اإلجمالية. وحققت إيرادات ضريبة الدخل التي تشمل 

واقع بالضريبة على الشركات األجنبية غير النفطية وضريبة دخل الشركات نموا  

على أساس سنوي لكل نوع من الضرائب المذكورة, على الرغم من أنها ما  15٪

     يرادات غير النفطية.من اإل ٪5من اقل زالت تمثل 

وعلى الرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة التي سادت لنحو نصف السنة 

 21,4ارتفع اإلنفاق إلى  إذ .٪05,5المالية, إال أن نمو المصروفات ظل قوياً عند 

. وبلغت نسبة المصروفات الحالية 2014/2015مليار دينار في السنة المالية 

من إجمالي اإلنفاق, وكانت هي السبب في الجزء األكبر من تعزيز نمو  91٪

في مكون "المصروفات  ٪26اإلنفاق. وتحقق النمو بصفة أساسية من زيادة بلغت 

المختلفة والمدفوعات التحويلية" والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويالت 

جية وأمور أخرى. لصندوق الضمان االجتماعي ودعم الوقود وتحويالت خار

, ويرجع ذلك بصفة ٪20مليار دينار أو  1,4وارتفعت التحويالت المحلية بقيمة 

مليار دينار في السنة  1,5أساسية إلى تضاعف المعونات الحكومية التي بلغت 

   .  2014/2015المالية 

من  ٪31, فإن أكثر من 4102/4103ووفقاً ألرقام الميزانية للسنة المالية 

ُخّصصت من أجل تمويل الوقود لمحطات توليد الطاقة والمنتجات  قد المعونات

لدعم العمالة الوطنية العاملة في القطاع  ٪10كما خصصت نسبة  المكررة. النفطية

من إجمالي  ٪4دعم غالء المعيشة أكثر من االنفاق على الخاص. بينما لم يتجاوز 

لتصل  ٪133ة ال  أيضا  بنسبالمعونات. وشهدت التحويالت الخارجية ارتفاعا  مماث

    المساعدات اإلنسانية مليار دينار . منها , شّكلتمليار دينار 1,4إلى 

 دينار. اتمليار 3,5لتصل إلى  ٪3,5ارتفعت الرواتب واألجور المدنية بنسبة 

ثالثة أضعاف فاتورة  2014/2015وتبلغ فاتورة األجور الحالية للسنة المالية 

. وكانت الزيادات في الرواتب واألجور خالل 2004/2005 األجور للسنة المالية

 الميزانية :0الرسم البياني  

 )من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪)

 

 بنك الكويت الوطنيو: وزارة المالية المصدر

 

-4102تفصيل لإلنفاق خالل السنة المالية : 4الرسم البياني  
4103 

 )من الميزانية للعام بأكمله٪ )

 

 وبنك الكويت الوطنيوزارة المالية : المصدر

 

 اإلنفاق الرأسمالي: 2الرسم البياني  

 ٪(النسبة المئوية من اإلنفاق الحقيقي لميزانية السنة المالية كاملة )

 

 بنك الكويت الوطنيو: وزارة المالية المصدر
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العامين الماضيين بسيطة نسبيا  مقارنة  بالنمو الكبير الذي شهدته السنوات المالية 

. ففي تلك السنوات, بلغ متوسط 2012/2013و 2011/2012و 2008/2009

من ذلك  سنويا  وأدى ذلك إلى بذل جهود كبيرة للحد ٪20النمو في فاتورة األجور 

  النمو.

متأثراً بقوة نمو اإلنفاق على المشاريع  ٪9.2ارتفع اإلنفاق الرأسمالي بنسبة 

على أساس سنوي ليبلغ  ٪8,6 بواقعالذي ارتفع بدوره  والصيانة وشراء األراضي

تحّسن بعد التراجع الذي سّجله في العام السابق وما لهذا المبّشرا  ب ,مليار دينار 1,7

أهمية في تسهيل سير خطة الحكومة للتنمية. وقد بلغ اإلنفاق الرأسمالي اإلنفاق من 

من ميزانية السنة بأكملها. وبالمقابل,  ٪81أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 

على  ٪6شهد اإلنفاق على النقل والمعدات, والذي يشكل فئة أصغر بكثير, بنسبة 

     أساس سنوي.

 7تتوقع الحكومة عجزاً في الميزانية بقيمة , 4103/4109وفي السنة المالية 

ونرى أن العجز  من الناتج المحلي اإلجمالي. ٪03دينار أو بنسبة  اتمليار

من الناتج المحلي اإلجمالي, ويرجع ذلك بنسبة كبيرة  ٪5,5 اقرب الىسيكون 

. وتم خفض المصروفات المتوقعة التي عن تقديرات الميزانية الرتفاع أسعار النفط

عن ميزانية السنة السابقة ولكن بنسبة  ٪17مليار دينار بنسبة  19,2قيمتها  تبلغ

. ويرجع أكبر 2014/2015فقط عن اإلنفاق الفعلي في السنة المالية  ٪9تبلغ 

خفض إلى تراجع محاسبي في تكلفة الدعم, حيث أن ميزانية السنة الحالية أعدت 

للبرميل, أي أقل من السنة الماضية بنسبة  ا  دوالر 45على أساس أن سعر النفط 

   , وقد أدى ذلك إلى هبوط مماثل في تكلفة الدعم المتوقعة.40٪

في الوقت نفسه, ارتفع اإلنفاق على االستثمار في الميزانية كما أن الجهات 

من يأتي ذلك على الرغم  الرسمية ستستمّر في إعطاء أولوية لإلنفاق الرأسمالي.

على المدى القريب.  نفط والمخاوف من استمرار هذا التراجعتراجع أسعار ال

وبالفعل, فقد ارتفعت النفقات في الميزانية على كل من المشاريع والصيانة وشراء 

مليار دينار. وفي ضوء امتالك الكويت 2,1لتصل إلى  ٪3األراضي بنسبة 

أعلنت بشكل  إلحتياطات مالية وفيرة, فإنه بإمكان الجهات الرسمية أن تحافظ, كما

  رسمي, على المعدل الحالي لتنفيذ المشاريع على الرغم من العجز المالي المتوقع.

 :اإليرادات والمصروفات الحكومية 0الجدول 
 السنة توقعات 

 المالية
4103/4109 

 الفعلية النتائج

 المالية السنة المالية السنة تقديرات 
 4105/4102 4102/4103 الميزانية 
 

 دينار مليار
 التغير٪ 

 السنوي
 مليار

 دينار
 دينار مليار

 3128 2429 2126- 1222 اإليرادات اإلجمالية

 2923 2225 2322- 1027 اإليرادات النفطية

 225 224 328- 125 اإليرادات غير النفطية

 1829 2124 1323 1922 المصروفات اإلجمالية

 520 523 523 524 المرتبات

 322 3 6- 226 والخدماتالمستلزمات السلعية 

 022 022 528- 023 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

المشاريع االنشائية والصيانة 
 واالستمالكات العامة

221 826 127 125 

المصروفات المختلفة والمدفوعات 
 التحويلية

828 2621 1122 829 

     

 1229 325 - 720- فائض الميزانية

احتياطي األجيال الفائض بعد استقطاع 
 القادمة

-822 - -227 520 

     

 بنك الكويت الوطنيو: وزارة المالية المصدر

 

 

 اإلنفاق الرأسمالي: 2الرسم البياني 

 ٪(النسبة المئوية من اإلنفاق الحقيقي لميزانية السنة المالية كاملة )
 4102/03 4103/09 

 1550 2723 المحطات تشغيل وقود دعم

 626 752 المسال والغاز المكررة المنتجات دعم

 495 555 حكومي الغير القطاع في الوطنية العمالة دعم

 269 481 ومكافات طلبة وتعليم دراسية رسوم اعانات

 565 352 االجتماعية الرعاية

 195 276 الخارج في الصحية الخدمات

 280 242 المعيشة تكاليف خفض

 223 208 االيجار بدل

 120 98 االعاقة ويذ لشؤون العامة الهيئة

 60 71 عقارية قروض من إعفاء

 67 68 عقارية قروض فوائد

 172 413 اخرى دعوم

 4623 6238 المجموع
 

 بنك الكويت الوطنيو: وزارة المالية المصدر
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