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حافظ اإلنفاق الحكومي على قوته خالل األشهر العشرة األولى من السنة المالية 

فقد ارتفع اإلنفاق الحكومي على الرغم من تراجع اإليرادات.  4102-4102

شهد ويناير.  حتى شهرمليار دينار  1129 ليبلغعلى أساس سنوي  ٪1226بواقع 

استمرت اإليرادات  ، بينماكل من اإلنفاق الجاري واإلنفاق الرأسمالي زيادات جيدة

  أسعار النفط.راجع بتمتأثرًة في االنخفاض 

خالل عن مستواه  متراجعا ،مليارات دينار 0102وبلغ الفائض في الميزاينة 

ومن المتوقع أن مليار دينار.  0.01والذي بلغ  السنة الماضيةالفترة نفسها من 

المنتهية في مارس من العام  2015-2014لكامل السنة المالية الفائض  يبلغ

 ،% من الناتج المحلي االجمالي827 نسبتهما  أي ،مليار دينار 421 نحو ،2015

  .وهو األقل منذ ست سنوات

 مليار 0101شهر يناير ليصل إلى  حتى ٪0004الجاري بواقع ارتفع اإلنفاق و

فقد ارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تشمل األجور ورواتب دينار. 

 ٪829العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات االجتماعية، بواقع 

اإلنفاق على . وسجل خالل األشهر العشرة األولىمليار دينار  527صل إلى تل

، بينما ارتفع مليار دينار 320ليصل إلى  ٪627األجور والرواتب نمواً بواقع 

اإلنفاق على السلع والخدمات األصغر حجماً من بين المكونات األخرى، وذلك 

   مليار دينار. 221ليصل إلى  ٪26بنسبة قوية بلغت 

السنة المالية خالل  ارتفاعات تاريخية تسجيلالمصروفات الرأسمالية  وواصلت

تنفيذ المشاريع التنموية.  المستمر في التحسنوذلك على خلفية  4102-4102

األشهر مليار دينار خالل  121ليصل إلى  ٪29فقد ارتفع اإلنفاق الرأسمالي بواقع 

، السنةلكامل مستواها المعتمد من  ٪46 أي يشكل ،من السنة المالية العشرة األولى

تراجع اإلنفاق في وقد . ٪41 البالغ الماضية لخمساسنوات ال ويما يتجاوز متوسط

مكون وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، الذي يعتبر أحد أهم المكونات في 

في مكون  ، ولكن قابل هذا التراجع نمو قوي٪423اإلنفاق الرأسمالي، بواقع 

    .  ٪32المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة بواقع 

تماشياً مع استمرار  ،شهر يناير حتى استمرت اإليرادات الحكومية في التراجعو

لتصل إلى  ٪16فقد تراجعت اإليرادات اإلجمالية بواقع تراجع أسعار النفط. 

من السنة المالية على خلفية  األشهر العشرة األولىخالل مليار دينار  2224

نخفاض اسعار النفط، فاقت ااستمرار تراجع أسعار النفط. ولكن على الرغم من 

     التوقعات المتحفظة اليرادات الميزانية لهذا العام. الفعليةااليرادات 

كل من على أساس سنوي نتيجة  ٪0.01وتراجعت اإليرادات النفطية بواقع 

فقد بلغ متوسط سعر  طفيف في مستويات االنتاج.التراجع التراجع أسعار النفط و

للبرميل في األشهر العشرة األولى من السنة  ادوالر 88خام التصدير الكويتي 

السنة الماضية، عن الفترة ذاتها من  ٪14متراجعاً بواقع  ،المالية حتى شهر يناير

 مليون برميل يومياً في المتوسط.   2286إلى  ليصل ٪3تراجع االنتاج بواقع فيما 

 

 

 اإلجمالياإلنفاق  :0الرسم البياني  

 )مليار دينار)

 

 بنك الكويت الوطنيو تقديرات : وزارة المالية المصدر

 

 الرأسمالياإلنفاق : 4الرسم البياني  

 )من الميزانية للعام بأكمله٪ )

 
 وزارة المالية : المصدر
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 اإليرادات والمصروفات الحكومية : 0الجدول 

 
 الفعليةالنتائج 

 من السنة المالية( العشرة)األشهر 
 الميزانية الفعلية لكامل العام

 من السنة المالية( العشرة)األشهر 

 

منذ تاريخه من 
 السنة المالية

4102/4102 

منذ تاريخه من السنة  
 المالية

4101/4102 

 السنة المالية
4102/4102  

 المتوسط
0 

 
 مليار
 دينار

 مليار
 دينار

٪ التغير 
 السنوي

 ٪ ٪ 

      

 0.202 00002 0.01- .4.0 4402 اإليرادات اإلجمالية

 18323 10829 1723- 2428 2025 اإليرادات النفطية

 11422 14829 027 129 129 اإليرادات غير النفطية

      

 .200 2001 .040 .010 0001 المصروفات اإلجمالية

 5228 5422 627 228 320 الرواتب واألجور

 5127 5329 2620 127 221 المستلزمات السلعية والخدمات

 2520 2321 423- 0207 0207 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

 4325 4925 3221 028 120 المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة

 5425 5021 829 522 527 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

      

 - 0.01 0102 الميزانية فائض
 

- 

 - 924 429 الفائض بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة
 

- 

      

      مالحظة:

 5124 5129 1122 928 1029 2االنفاق الجاري

 4027 4622 2920 028 121 االنفاق الرأسمالي

 - - 320- 22943 22856 االنتاج النفطي )مليون برميل يومياً(

 - - 1426- 10324 8823 النفط )دوالر للبرميل، خام التصديرالكويتي(أسعار 

 بنك الكويت الوطني تقديراتو:  وزارة المالية المصدر

 لفترة مماثلةمتوسط السنوات الخمس  1

 يشمل فئات الرواتب واألجور والسلع والخدمات والمدفوعات التحويلية والمتنوعة .2
 

 

 الميزانية: 2الرسم البياني  

 )٪ نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

 

 بنك الكويت الوطنيو تقديرات : وزارة المالية المصدر
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