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المؤقتة للميزانية العامة لألشهر السبعة األولى من السنة المالية البيانات  تشير

النفط إلى أقل أسعار إلى ارتفاع في اإلنفاق الحكومي مع تراجع  5102/5102

 ت وتيرةوقد استمر. دوالر للبرميل 52البالغ  السعر المتوقع في الميزانية من

استمرت لفترة الخمس سنوات بينما  بالتحسن عن المتوسطاإلنفاق الرأسمالي 

اإليرادات نتيجة تراجع أسعار النفط عن العام الماضي.  الضغوطات بالتأثير على

مليار دينار خالل الفترة التي تسبق  0،1الحكومة عجزاً أولَياً بواقع  توقد سجل

سداد المدفوعات التحويلية لصندوق األجيال القادمة. ونتوقع أن تنتهي السنة المالية 

من الناتج المحلي  ٪6،5مليار دينار أو  5،2بتسجيل عجز بواقع  5102-5106

 اإلجمالي. 

دينار منذ  اتمليار 2,5وقد استقّر اإلنفاق الحكومي اعتباراً من شهر أكتوبر عند 

مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع عن السنة المالية متراجعاً  بداية

في ميزانية  ٪61 جاء مماثالً لمتوسط الخمس سنوات في أكتوبر عندإال أنه . 55٪

 دينار اتمليار 0101مرتفعاً عند  فعليال. وجاء اإلنفاق 5106-5102السنة المالية 

بواسطة حساب  الحقيقية بشأن المصروفات المخصومةجديدة البيانات الوفق 

ويعزى . والصادرة عن وزارة المالية المركزي الكويت بنكالخزينة الموحد لدى 

 اصدار التقارير بشأنالمحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في  هذا االختالف

لوزارة الكهرباء  المستحقات بعضأّجلت ومة كباإلضافة إلى أن الحالمصروفات. 

    .دينار مليار 0006 البالغة االجتماعية للتأمينات مةالعاوالماء وللمؤسسة 

 اتمليار 2,0وبلغ اإلنفاق الجاري الذي يشكل النسبة األكبر من إجمالي اإلنفاق 

وتعّد  .على أساس سنوي ٪55متراجعاً بواقع  دينار منذ تاريخه من السنة المالية

المحرك األساسي لإلنفاق الجاري   المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويالت لصندوق الضمان االجتماعي، 

على  ٪57السنة المالية متراجعة بواقع  بداية مليار دينار منذ  5،1والتي بلغت 

المنتجات المكررة والغاز الطبيعي  أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع كبير لدعم

مليار دينار  106مليون دينار. واستقرت السلع والخدمات عند  207المسّيل بقيمة 

على أساس سنوي تماشياً مع تراجع  ٪70السنة المالية متراجعة بواقع  بدايةمنذ 

مليون دينار أو  155اإلنفاق في وزارة الكهرباء والماء في الباب الثاني بواقع 

مليار دينار  منذ  0،2على أساس سنوي. كما استقرت األجور والرواتب عند  17٪

على أساس سنوي والذي يرجع على األغلب  ٪0السنة المالية متراجعة بواقع  بداية

   إلى تأثيرات قاعدية. 

السنة  بداية أكتوبر منذ مليار دينار خالل شهر  1,5وبلغ اإلنفاق الرأسمالي 

من  ٪52ويقف حالياً عند  على أساس سنوي. ٪00قع مرتفعاً بوا المالية

ويعكس ذلك . ٪55البالغ توسطه للسنوات الخمس بمالميزانية للعام بأكمله مقارنة 

المشاريع  إذ بلغ اإلنفاق على. التزام الحكومة بخطتها االستراتيجية للتنمية

على أساس  ٪01مليون دينار مرتفعاً بواقع  651والصيانة وشراء األراضي 

سنوي. وقد جاء اإلنفاق عند أعلى مستوى في كل من وزارة الكهرباء والماء 

  على التوالي.  ٪61و ٪62ووزارة األشغال العامة في الباب الرابع بواقع 

أن وتيرة تنفيذ المشاريع تسير على إلى أشار التقرير المتتبع لنشاط المشاريع 

إذ يشير التقرير لنصف السنة الصادرعن اللجنة العليا للتخطيط الخطة الموضوعة. 

 اإلنفاق الرأسمالي :0الرسم البياني  

 )من الميزانية للعام بأكمله٪ )

 

 : وزارة المالية المصدر

 

 اإليرادات النفطية الشهرية وأسعار النفط: 5الرسم البياني  

 

 
 ومؤسسة البترول الكويتيةوزارة المالية : المصدر

 

 اإليرادات غير النفطية: 3الرسم البياني  

 )من الميزانية للعام بأكمله٪ )

 

 : وزارة المالية المصدر
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من الميزانية للستة أشهر األولى من  ٪51والتنمية أن اإلنفاق االستثماري قد شكل 

 5106-5102. وتشمل خطة التنمية للسنة المالية 5106-5102السنة المالية 

مليار  0،6م توزيع مليار دينار. فقد ت 606مشروعاً وميزانية تبلغ قيمتها  260

مليون  622مشروعاً. وبلغ اإلنفاق على مشاريع النفط  075دينار حتى اآلن لـ

غ اإلنفاق على مشاريع لمن المصروفات المخططة كما ب ٪07دينار ما يساوي 

 .تقريباً  مليون دينار مشّكلًة نصف الميزانية المخصصة لها 067،6الكهرباء 

حتى  الشهر السابعمليارات  دينار في  2,5إجمالي اإليرادات الحكومية  وبلغ

اإليرادات  تراجعت فقدعلى أساس سنوي.  ٪52متراجعاً بواقع اكتوبر شهر 

على أساس  ٪62و  ٪26بواقع  على السواء النفطية وغير النفطية بشكل كبير

 سنوي على التوالي.

أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية تماشياً مع بقاء النفطية  اإليرادات ظلتوقد 

فقد بلغ متوسط . وأقل من متوسط العام الماضي تحت السعر المتوقع في الميزانية

من العام  أكتوبرشهر  للبرميل في اً دوالر 26،2ر الكويتي سعر خام التصدي

نتوقع أن تصل اإليرادات النفطية إلى مع استمرار ركود أسعار النفط  و. 5102

بحلول نهاية السنة المالية متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية مليار دينار  0601

 .  ٪50بنحو 

على خلفية تراجع اإليرادات  ٪32بواقع  اإليرادات غير النفطية أيضاً  كما تراجعت

وقد جاء هذا التراجع  المتنوعة والرسوم التي تشكل معظم اإليرادات غير النفطية.

لجنة االمم المتحدة للتعويضات  منبشكل أساسي نتيجة غياب المدفوعات التحويلية 

التي تتكفل بها العراق للتعويض عن الخسا ر التي تسببت بها خالل الغزو العراقي 

. إذ أصدرت األمم المتحدة قراراً بتأجيل تلك المدفوعات خالل 0221في العام 

ومددت هذا التأجيل في أكتوبر من  بدعم من الكويت 5102عام شهر ديسبمر من ال

مليارات دوالر  206وتبلغ المدفوعات المستحقة القا مة  .لعام آخر 5102العام 

وباستثناء تلك المدفوعات التحويلية المدفوعة   لمؤسسة البترول الكويتية. ةمخصص

إليرادات غير النفطية قد مليون دينار تقريباً يتبين أن ا 521بقيمة  5102في يونيو 

 .  ٪7تراجعت بواقع 

 تسبق التي الفترة في دينار مليار 0,1 بواقع أولياً  عجزاً  الميزانية سجلت

بلغت المصروفات  فقد .القادمة األجيال صندوق إلى التحويلية المدفوعات

جملة دينار. إال أن  اتمليار 2،7 مكتملةال غيرلفترة السبعة أشهر و المؤقتة

بنك الكويت لدى  الموحد الخزينة حساب بواسطة المخصومة المصروفات

المالية وذلك اعتباراً من  وزارةدينار وفق  اتمليار 01المركزي قد بلغت 

وقد اوضح التقرير الذي يتتبع المصروفات الشهرية أن وزارة  .أكتوبرشهر 

سة لكل من وزارة الكهرباء والماء والمؤس ارجأت مستحقاتالمالية قد 

مليون دينار  267مليون دينار و 621البالغة  العامة للتأمينات االجتماعية

 إلى تحول قددينار  اتمليار 6،7لذا فإن الفا ض األولي البالغ على التوالي. 

 قبلو المؤجلةمع احتساب المدفوعات  دينار مليار 001 بواقع حقيقي عجز

ونتوقع أن  .القادمة األجيال صندوق إلى التحويلية المدفوعات استقطاع

من  ٪605 أو دينار مليار 502تنتهي السنة المالية بتسجيل عجز بواقع 

 اإلنفاق إجمالي يتراجعالناتج المحلي اإلجمالي. كما من المتوقع أن 

واإليرادات بواقع  5106-5102في السنة المالية  ٪02 بواقع الحكومي

67٪.     

 

 

 

 الميزانية :5الرسم البياني 

 )من الناتج المحلي اإلجمالي٪ )

 

 

 بنك الكويت الوطنيوتقديرات : وزارة المالية المصدر
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 اإليرادات والمصروفات الحكومية : 0الجدول 

 
 النتائج الفعلية

 السنة المالية( السبعة)األشهر 
 الميزانية الفعلية لكامل العام

 من السنة المالية( السبعة)األشهر 

 

منذ تاريخه من 
 السنة المالية

5102/5102 

منذ تاريخه من السنة  
 المالية

5105/5102 

 السنة المالية
5102/5102  

المتوسط 
0 

 
 مليار
 دينار

 مليار
 دينار

٪ التغير 
 السنوي

 ٪ ٪ 

      

 112.9 77.2 45.3- 17.2 9.4 اإليرادات اإلجمالية

 116.5 81.6 46.0- 16.3 8.8 اإليرادات النفطية

 78.3 44.1 34.7- 1.0 0.6 اإليرادات غير النفطية

      

 30.0 29.9 24.0- 7.5 5.7 المصروفات اإلجمالية

 28.5 35.9 0.6- 1.9 1.9 واألجورالرواتب 

 28.4 12.5 71.3- 1.1 0.3 المستلزمات السلعية والخدمات

 13.7 18.9 30.4 0.04 0.05 وسا ل النقل والمعدات والتجهيزات

 23.9 29.9 9.7 0.6 0.6 المشاريع االنشا ية والصيانة واالستمالكات العامة

 33.5 31.8 27.3- 3.9 2.8 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

      

 - - - 9.7 3.7 فائض الميزانية

 - - - 5.4 2.7 الفا ض بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

      

 - - - - 10.0 المصروفات الحقيقية

 - - - - 4.3 المصروفات غير المبوبة     

     0.7 المدفوعات التحويلية لوزارة الكهرباء والماء

المدفوعات التحويلية لمؤسسة التأمينات 
 االجتماعية

0.5 
- - - - 

 الميزان الحقيقي
-1.8     

      

      مالحظة:

 29.8 30.1 27.1- 6.9 5.1 5االنفاق الجاري

 22.5 28.5 11.1 0.6 0.7 االنفاق الرأسمالي

 - - 2.5- 2.76 2.69 االنتاج النفطي )مليون برميل يومياً(

 - - 48.0- 84.0 43.6 النفط )دوالر للبرميل، خام التصديرالكويتي(أسعار 

 بنك الكويت الوطنيو :  وزارة المالية المصدر

 متوسط السنوات الخمس لفترة مماثلة 0

 يشمل ف ات الرواتب واألجور والسلع والخدمات والمدفوعات التحويلية والمتنوعة. 5

 المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي  -6
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