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 أبرز النقاط

 اإلنفاق الجارياستمرار ارتفاع  نتيجةمليار دينار كويتي  8.1ع العجز المالي إلى اارتف. 

  يرادا  النفيية سلاا اتراج  اسأسعار وانففا  انانتا اإلتأثر. 

 إلى مزيد من انانففا  في أصول صندوق اناحتيايي العام سيؤدياإلنفاق الحالي  استمرار وتيرة. 

 اناقتصادي الموجز
9208 نوفمار I   72  إدارة الاحوث اناقتصادية  

 الميزانية العامة

الكويت: ارتفاع اإلنفاق الجاري يؤدي إلى عجز  
بالميزانية في األشهر السبعة األولى من العام المالي 

9102/9191 

تسجيل  إلى تشير الايانا  اسأولية الصادرة عن وزارة المالية الكويتية

مليون دينار كويتي فالل العام المالي  7.7.7عجز  االميزانية  قدره 

الحالي )يادأ في أاريل( وحتى أكتوار الماضي. واعد التحويال  

من  %80اإلجاارية لصندوق احتيايي اسأجيال القادمة )ما يعادل 

مليار دينار كويتي. وقد  8.1إجمالي اإليرادا ( يرتف  العجز إلى نحو 

مويل العجز اشكل رئيسي من فالل السحب من صندوق اناحتيايي تم ت

إصدار أي أذونا  فزانة أو سندا  محلية فالل  في ظل عدمالعام، 

قانون الدين العام. ويأتي  صالحية اساب انتهاء ،العام المالي الحالي

فام التصدير الكويتي،  ة وسي انففا  أسعارارتفاع عجز  الميزاني

ومحدودية معدل انانتا . كما انففض   ياقةعلى ال اليلبوضعف 

، مما يشير إلى توقعا  انففا  انانتا اإليرادا  النفيية أيضا اساب 

 نمو معتدلة االرغم من السياسا  المالية التوسعية. 

 أسعار وإنتا  النفي: 8الرسم الاياني 

 (على أساس سنوي)٪ 

 

 منظمة الدول المصدرة للنفيالمصدر: 
 

 إيرادات النفط في ضوء تراجع األسعارانخفاض 

من اإليرادا  التقديرية في  %8..1شكل  إجمالي اإليرادا  حوالي 

، والتي افترض  سعر ارميل النفي 2089/2020موازنة العام المالي 

 مليار دينار كويتي، 80.8دونار للارميل لتالغ نحو  77 ىمستوعند 

على الرغم من انففا  أسعار فام  اارتفاع يفيف عن المتوق ، وذلك

دونار  10.7دونار للارميل في أاريل إلى  78.2التصدير الكويتي من 

 مليون 2.19للارميل في أكتوار ومحدودية اإلنتا  الذي الغ حوالي 

( نتيجة انالتزام ااتفاقية 2089أكتوار -اريلأارميل يومياً فالل الفترة )

قارنة فالل نفس الفترة من العام أواك وحلفائها لفف  اإلنتا . واالم

، إذ تراجع  %81.1السااق، انفف  إجمالي اإليرادا  النفيية انساة 

مقارنة االعام السااق، كما  %1.1أسعار فام التصدير الكويتي اواق  

 مقارنة االعام السااق وذلك فالل الفترة %8.2هاي إنتا  النفي اواق  

(. واالمقاال، 8 لرسم الاياني رقم)ا 2089أكتوار  إلىمن أاريل  الممتدة

، 2089حتى أكتوار  %87.0ارتفع  اإليرادا  غير النفيية انساة 

ااإلضافة لإليرادا  اسأفرى  "الضرائب والرسوم"مدفوعًة اارتفاع 

. ونظراً لتواض  حجم على التوالي ،%81.1و %87.8اواق  

انفف  من إجمالي اإليرادا (  %80اإليرادا  غير النفيية )أقل من 

إجمالي اإليرادا  الحكومية لألشهر الساعة اسأولى من السنة المالية 

 على أساس سنوي. ،٪81.7انساة 

 اسأهمية النساية لشرائح انانفاق: 2الرسم الاياني 

 (٪ من اإلجمالي)

 

 زارة المالية المصدر:
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 ارتفاع االنفاق الجاري وتراجع االستثمار 

مقارنة االعام  %20.1سجل إجمالي اإلنفاق ارتفاعا ملحوظا اواق  

السااق فالل العام المالي وذلك حتى أكتوار، مدعوما اارتفاع اإلنفاق  

الحالي الجاري عن المعدل المعتاد. ويرج  انارتفاع في معدل انانفاق 

اسأول: انارتفاع الملحوظ في تعويضا   إلى ثالثة عوامل أساسية،

دينار كويتي، وهو ما يصعب  مليار 1.1 إلى %70.1ن اواق  عامليال

ولكنه قد يرج  إلى اع  العوامل المتعلقة اتوقي  تسجيل  ،تاريره

المعامال  المالية. ويتمثل العامل الثاني في ارتفاع المنح الحكومية اواق  

مقارنة االعام السااق مما يعكس استمرار ارتفاع التحويال   80%

ئا  الملحقة االحكومة، والتي تعتمد إلى حد كاير، على هذه الحكومية للهي

التحويال . ويتمثل العامل الثالث في ارتفاع مشتريا  السل  والفدما  

على أساس سنوي. وتشكل هذه النفقا  المتكررة أكثر من  %9.1اواق  

لترشيدها )الرسم  ضئيل مجالوجود من إجمالي انانفاق م   71%

الجانب اآلفر، انفف  انانفاق الرأسمالي اواق   ىوعل(. 2الاياني رقم 

مما  ،مليون دينار كويتي 110.1مقارنة االعام السااق ليالغ  82.8%

يعكس تراج  عدد المشروعا  التي يتم إسنادها ااإلضافة لتراج  

حيث تم ترحيل موعد التسليم في  ،معدنا  انانجاز في مشروعا  أفرى

إلى الشهور  2089الثاني من عام العديد من المشروعا  من النصف 

 . 2020اسأولى في عام 

 

 

 

 

 

 

 ترشيد االنفاق  الجاري للحفاظ على  صندوق االحتياطي العام

أكد تقرير حديث صادر عن ديوان المحاساة على أهمية انتها  سياسة 

تستهدف تحقيق انانضااي المالي ااإلضافة إلى اتفاذ عدد من اإلجراءا  

الموازنة من فالل  علىالجادة اشأن فف  تأثير تذاذب أسعار النفي 

قانون الدين العام، قد يؤدي  صالحيةانتهاء . وم  الدفلتنوي  مصادر 

استمرار عجز الموازنة إلى استنزاف صندوق اناحتيايي العام فالل 

السنوا  القليلة القادمة. وقد يؤثر ذلك سلاا على إقاال المستثمرين 

الرغم من أن الموارد على اسأجانب والتصنيفا  انائتمانية للدولة، 

دوق اناستثمار الضفمة في صندوق احتيايي اسأجيال القادمة )صن

السيادي للدولة( مازال اإمكانها دعم مكانة الدولة المالية على المدى 

لعام ارتفع  سحواا  صندوق اناحتيايي ا ،اليويل. وفي هذه اسأثناء

 20.6 اسأصولالغ إجمالي حجم ، حيث فالل السنوا  الفمس الماضية

 .2089 ساتمارمليار دينار كويتي انهاية 

ويستدعي ذلك الحاجة لتيايق حزمة من التدااير المالية لفف  عجز 

الموازنة والحفاظ على المتاقي من موارد صندوق اناحتيايي العام. كما 

قد يساعد على دعم استقرار الوض  المالي على  الدفلأن تنوي  مصادر 

المديين المتوسي والاعيد ااإلضافة إلى تحسين إدارة الموارد المالية 

 وفف  اناعتماد على اإليرادا  النفيية غير المستقرة.

 

 

 

 

 :  المالية العامة، مليون دينار كويتي0 الجدول

     

 النمو السنوي ٪
 أكتوبر  - أبريل

9102 

 أكتوبر  - أبريل

9102 
 أكتوبر  - أبريل

9102  

     

 اإليرادات 11.0.1 82821.1 80812.7 81.7-

 غير النفيية ..7712 88112.1 9270.9 81.1-

 النفيية ..101 711.1 118.1 87.0

 إجمالي اإلنفاق 223309 211009 0122201 9102

 اإلنفاق الجاري 1707.7 1022.7 ..80087 9..2

 تعويضا  العاملين -  1188.1 2.08.1 1187.7 70.1

 شراء السل  والفدما  -  8.87.1 8171.7 ..8182 9.1

 اإلعانا  -  890.1 271.7 18.0. 77.7

 المنح -  2179.0 2110.2 ..2927 80.0

 المناف  اناجتماعية -  797.7 110.9 172.8 97.8

 مصروفا  وتحويال  أفرى -  780.9 702.9 771.9 87.1-

 اإلنفاق الرأسمالي  971.7 110.1 82.8-

     

 الفائ / العجز (8.92.1) 1827.2 (7.7.7) ...

 التحويال  لصندوق احتيايي اسأجيال القادمة  -  8..11 8282.9 8081.2 ...

 الفائ / العجز اعد التحويال  (2121.7) ...898 (8771.1) ...

     

 وزارة الماليةالمصدر: 
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