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األولى من السنة المالية  تسعالالمؤقتة للميزانية العامة لألشهر البيانات  تشير

وسط استمرار انخفاض  مرونتهعلى اإلنفاق الحكومي  حفاظإلى  2015/2016

م على اإلنفاق بشكل عام، يستمر وعلى الرغم من التراجع الذي خي   النفط.أسعار 

اإلنفاق على األجور والرواتب واإلنفاق الرأسمالي في االرتفاع. ويلقي اإلنفاق 

الرأسمالي الضوء على تسارع معدل تنفيذ المشاريع؛ وهو ما يستمر في دعم النمو 

أسعار النفط.  هبوط بسببالحكومية  اإليرادات تراجعتاالقتصادي. في الوقت نفسه، 

االشهر التسع مليار دينار كويتي خالل  2.5ونتيجة لذلك، سجلت الحكومة عجزاً بلغ 

ستقفل على  2015/2016. وفي تقديرنا أن السنة المالية االولى من السنة المالية

دينار كويتي قبل تحويل مخصص صندوق احتياطي  اتمليار 4.3عجز بقيمة 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. ٪10.8قادمة، أو بنسبة األجيال ال

مليار دينار  9.2 عند مبرديسوقد استقّر اإلنفاق الحكومي اعتباراً من شهر 

عن  ٪15؛ وكان هذا الرقم أقل بنسبة كويتي منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه

مليار دينار كويتي  1.14نفس الفترة العام الماضي ويشمل مدفوعات مؤجلة بقيمة 

مستحقة لوزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ومع ذلك، 

أعلى بقليل  2015/2016من ميزانية السنة المالية  ٪48يعد معدل اإلنفاق البالغ 

. وكانت قيمة ٪44والذي بلغ  الماضية اتمن متوسط شهر ديسمبر لخمس سنو

مليار دينار كويتي وفقاً لبيانات جديدة  13.9اإلنفاق الفعلي أعلى من ذلك إذ بلغت 

تنشرها وزارة المالية بناًء على عمليات سحب فعلية أجريت من حسابات الحكومة 

لدى بنك الكويت المركزي. ويعزى هذا الفرق المحاسبي لتأخير بعض الوزارات 

 في اإلبالغ عن المصروفات.

 د يعو. ووانخفض اإلنفاق الجاري على الرغم من تسارع نمو األجور والرواتب

على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى  ٪16التراجع في اإلنفاق الحالي بنسبة 

المصروفات المختلفة الوقود ودعم الكهرباء. وانخفضت /سعرالتراجع في تكلفة

على أساس سنوي بسبب  ٪15الخامس( بنسبة )الباب  والمدفوعات التحويلية

تراجع اإلنفاق على البضائع والخدمات )الباب  كماانخفاض تكلفة دعم الوقود. 

تراجع اإلنفاق على الوقود المخصص  نتيجةعلى أساس سنوي  ٪51الثاني( بنسبة 

على أساس سنوي. في الوقت نفسه، ارتفعت األجور  ٪60للكهرباء والماء بنسبة 

نسبة ة السنة المالية حتى تاريخه بمليار دينار كويتي منذ بداي 2.8والرواتب إلى 

  سنوياً.  9٪

على أساس  ٪9.9حافظ اإلنفاق الرأسمالي على نموه القوي إذ ارتفع بنسبة 

وتيرة ترسية وتنفيذ  مع تسارعوهذا يعكس االلتزام بخطة التنمية الحكومية  سنوي.

حتى و 2015/2016سنة المالية لبلغ اإلنفاق الرأسمالي لوقد مؤخراً.  المشاريع

الماضية توسطه للسنوات الخمس مافضل من من ميزانية السنة ككل ،  ٪42 اآلن

، وهو ما يعكس تحسن التنفيذ. وبلغ اإلنفاق على المشاريع والصيانة ٪33 البالغ

مليون دينار كويتي مسجالً ارتفاعاً بنسبة  908الرابع( وشراء األراضي )الباب 

 وزارة األشغال العامة في االرتفاع  انفاقستمر ي% على أساس سنوي. و8.6

مليون دينار كويتي، ويأتي ذلك  335صل إلى يعن السنة الماضية ل ٪53بنسبة 

  .2015في عام رسية المالمشاريع  ارتفاع عددتماشياً مع 

، ةألشهر التسعلمليار دينار كويتي  11.4اإليرادات الحكومية  وبلغ اجمالي

 اإلنفاق الرأسمالي :1الرسم البياني  

 )من الميزانية للعام بأكمله٪ )

 

 

 : وزارة المالية المصدر

 

 اإليرادات النفطية الشهرية وأسعار النفط: 2الرسم البياني  

 

 
 الكويتيةومؤسسة البترول وزارة المالية : المصدر

 

 الميزانية: 3الرسم البياني  

 )من الناتج المحلي اإلجمالي٪ )

 

 بنك الكويت الوطنيوتقديرات وزارة المالية : المصدر
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نتيجة  يةيرادات النفطالوتراجعت إ على أساس سنوي. ٪46بذلك بنسبة  امنخفض

 اً ركييأم اً دوالر 48النخفاض سعر النفط. وبلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 

 31وبلغ  2015/2016للبرميل خالل التسعة أشهر األولى من السنة المالية 

في شهر ديسمبر. ومن المرجح أن تستمر أسعار النفط عند  فقط اً ركييأم اً دوالر

مستواها المنخفض خالل األشهر المتبقية من السنة المالية؛ ونتوقع أن تبلغ إيرادات 

عن  ٪45سنة المالية، أي بانخفاض بنسبة مليار دينار كويتي بنهاية ال 12.4النفط 

  السنة المالية السابقة.

اإليرادات غير النفطية إلى نصف قيمتها مقارنة بالسنة المالية السابقة  تراجعتو

دفع التعويضات  تأجيل، ويعزى ذلك بنسبة كبيرة إلى ولىاألأشهر  ةلفترة التسع

ض اإليرادات والرسوم انخفا نتج عن ذلكمن لجنة األمم المتحدة للتعويضات. وقد 

. وتزامن ذلك مع تراجعات في رسوم ٪93المتنوعة بنحو مليار دينار كويتي أو 

اإلسكان  خدمات من يراداتاالتراجع  نتيجة، ٪13الخدمات التي انخفضت بنسبة 

والكهرباء والماء. ومع ذلك، كان هناك تحسنات في جوانب أخرى، إذ ارتفعت 

على أساس سنوي على خلفية ارتفاع اإليرادات  ٪42إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 

الضريبية على الشركات األجنبية غير النفطية وارتفاع اإليرادات الضريبية على 

  دخول الشركات.

 

 والمصروفات الحكومية  اإليرادات: 1الجدول 

 
 النتائج الفعلية

 السنة المالية( التسعة من)األشهر 
 الميزانية الفعلية لكامل العام

 من السنة المالية( تسعةال)األشهر 

 

منذ تاريخه من 
 السنة المالية

2014/2015 

منذ تاريخه من السنة  
 المالية

2015/2016 

 السنة المالية
2015/2016  

المتوسط 
1 

 
 مليار
 دينار

 مليار
 دينار

٪ التغير 
 السنوي

 ٪ ٪ 

      

-46.3 11.4 21.2 اإليرادات اإلجمالية  93.2 145.4 

-45.8 10.5 19.4 اإليرادات النفطية  97.8 148.4 

-52.2 0.9 1.8 اإليرادات غير النفطية  59.1 120.5 

      

 - - - 13.9 - المصروفات الحقيقية

-13.4 9.2 10.6 المصروفات اإلجمالية  47.8 44.5 

 46.2 52.1 8.5 2.8 2.6 الرواتب واألجور

المستلزمات السلعية والخدمات
3

 1.9 0.9 50.9-  35.9 44.1 

 18.2 26.0 18.6 0.1 0.1 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

 35.7 43.7 8.6 0.9 0.8 المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة

المختلفة والمدفوعات التحويليةالمصروفات 
4

 5.2 4.4 15.0-  50.5 47.0 

المصروفات غير المبوبة 
5

 - 4.7 - - - 

      

-2.5 - فائض الميزانية  - - - 

 - - - 1.1 - احتياطي األجيال القادمة

-3.6 - الفائض بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة  - - - 

      

      مالحظة:

الجارياالنفاق 
2

 9.7 8.2 16.0-  48.8 44.4 

 33.3 41.6 9.1 1.0 0.9 االنفاق الرأسمالي

 - - 0.2 2.86 2.86 االنتاج النفطي )مليون برميل يومياً(

-47.8 48 92 أسعار النفط )دوالر للبرميل، خام التصديرالكويتي(  - - 

 الكويتية، مؤسسة البترول بنك الكويت الوطنيو :  وزارة المالية المصدر

 متوسط السنوات الخمس لفترة مماثلة 1

 يشمل فئات الرواتب واألجور والسلع والخدمات والمدفوعات التحويلية والمتنوعة. 2

 الدفعات المؤجلة لوزارة الكهرباء والماءيشمل  -3

 الدفعات المؤجلة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةيشمل  -4
 بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزيالمصروفات المخصومة  -5
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