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 أبرز النقاط 

  بعد التحويل إلى  3102/3131مليار دينار كويتي في العشرة أشهر األولى من الميزانية العامة للسنة المالية  3.2العجز المالي يصل إلى

 .صندوق الثروة السيادية

  أسعار النفط واالنفاق يرتفع بشدةعلى أساس سنوي على خلفية تراجع  %01اإليرادات النفطية تنخفض بنسبة. 

  من النفقات المعتمدة في الميزانية العامة للعام بأكمله %23اإلنفاق الرأسمالي يستحوذ على نسبة. 

مليار  3.2الكويت: الميزانية العامة تحقق عجزاً قدره 

 3232دينار كويتي في ظل تراجع أسعار النفط

 االقتصادي الموجز
3131 فبراير I   31  إدارة البحوث االقتصادية  

 الميزانية العامة

مليار دينار كويتي خالل  1.1سجلت الميزانية العامة عجزاً بقيمة 

)حتى شهر  3102/3131األشهر العشرة األولى من السنة المالية 

يناير( وفقاً ألحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أي ما يعادل  

. وبإضافة التحويالت 3102الناتج المحلي المقدر للعام من  %3حوالي 

 3.2اإللزامية إلى صندوق األجيال القادمة، يرتفع مستوى العجز إلى 

من الناتج المحلي اإلجمالي. ويعتبر  %5.5مليار دينار كويتي، حوالي 

تراجع أسعار النفط على خلفية المخاوف المتعلقة بتخمة االمدادات، 

الطلب العالمي والتزايد المستمر في النفقات الجارية من  وضعف

 العوامل الرئيسية التي ساهمت في اتساع فجوة العجز.

 تراجع اإليرادات النفطية نتيجة النخفاض أسعار النفط

 أسعار وإنتاج النفط: 1الرسم البياني 

 (على أساس سنوي)٪ 

 

 منظمة الدول المصدرة للنفطالمصدر: 
 

على أساس  %5.5كويتي بنسبة متوسط سعر خام التصدير التراجع 

، كما 3102/3131خالل العشرة أشهر األولى من السنة المالية  سنوي

مليون برميل يومياً  3.2ليصل إلى  % 0.2انخفض إنتاج النفط بنسبة 

على خلفية خفض حصص اإلنتاج بموجب اتفاقية األوبك وحلفائها التي 

في إطار سعيها لتعزيز أسعار النفط )الرسم  فرضتها مجموعة المنتجين

(. وقد أدى ذلك إلى تراجع االيرادات النفطية بشكل حاد بنسبة 0البياني 

ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي ذات الوقت،  01%

، إال أنه نظراً لصغر حجم %2.0اإليرادات غير النفطية بنسبة 

من إجمالي اإليرادات(، فقد  %01 اإليرادات غير النفطية )أقل من

على أساس سنوي،  %05.1تقلص إجمالي اإليرادات الحكومية بنسبة 

 .3102/3131خالل األشهر العشرة األولى من السنة المالية 

 ارتفاع ملحوظ على صعيد النفقات

 05.0ومن جهة أخرى، استمر إجمالي النفقات في االرتفاع، حيث بلغ 

العام المالي حتى شهر يناير بزيادة بلغت  مليار دينار كويتي خالل

على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى الزيادة في النفقات  ،%01نسبتها 

. وجاءت المستويات المرتفعة %02الجارية، التي ارتفعت بنسبة 

للنفقات الجارية على خلفية زيادة رواتب الموظفين واإلنفاق على السلع 

 %15كلت تلك العناصر حوالي والخدمات وكذلك الدعم والمنح، إذ ش

(. كما شكلت النفقات الجارية نسبة 3من إجمالي النفقات )الرسم البياني 

 %55من الموازنة المقدرة للعام بأكمله، أي أعلى من نسبة  23%

المسجلة خالل نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت تبدو منخفضة 

 على نحو غير اعتيادي.

على  %05ستوى االنفاق الرأسمالي بنسبة وفي المقابل، انخفض م

 %23مليار دينار كويتي، محققاً ما نسبته  0.2أساس سنوي ليصل إلى 

فقط من النفقات المقدرة لإلنفاق الرأسمالي في الموازنة عن العام 

بأكمله. وعادة ما ترتفع تلك الحصة ارتفاعاً حاداً قرابة نهاية العام، لذلك 

رغم أنه حتى مع  -ص استنتاجات مؤكدة من السابق ألوانه استخال

مراعاة تلك النقطة ما يزال المعدل األخير للنفقات منخفضاً. وألغراض 

من اعتمادات ميزانية العام  %51المقارنة، بلغت النفقات الرأسمالية 

خالل العام  %52بأكمله خالل نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 

نفيذ المشاريع وبعض القيود القانونية الذي سبقه. وقد أدى التأخير في ت

إلى التأثير على اإلنفاق الرأسمالي، وقد يستمر ذلك في التأثير سلباً على 

اسناد المشاريع التنموية على المدى المتوسط على الرغم من إطالق 
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 الحكومة لخطة التنمية الخمسية المقبلة.

 األهمية النسبية لشرائح اإلنفاق: 3الرسم البياني 

 (٪ من اإلجمالي)

 

 وزارة المالية المصدر:
 

 3232/3231مشروع ميزانية جديدة للسنة المالية 

وفقاً لتقديرات مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 

 –والتي ما يزال يتعين اعتمادها من قبل مجلس األمة  - 3131/3130

مليار دينار  2.2بلغ مستوى العجز في الميزانية قبل االستقطاعات 

من )توقعات بنك الكويت الوطني( للناتج  %02كويتي، أو ما يعادل 

دوالراً  55وتم تقدير إيرادات الميزانية على أساس  المحلي اإلجمالي،

مليون برميل يومياً. ووفقاً لتلك االفتراضات،  3.2لبرميل النفط وإنتاج 

مليار دينار كويتي، أي بتراجع  03.2ستنخفض اإليرادات النفطية إلى 

مقارنة باإليرادات النفطية في ميزانية السنة المالية  5.2%

خرى، يتوقع أن تنخفض اإليرادات غير . ومن جهة أ3102/3131

مليار دينار كويتي، وبذلك يصل  0.2لتصل إلى  %2.1النفطية بنسبة 

مليار دينار كويتي أي بتراجع يصل إلى  02.1إجمالي اإليرادات إلى 

)الرسم  3102/3131لسنة المالية االيرادات المقدرة لمقارنة ب 5.5%

 (.2البياني 

 االنفاق في مسودة قانون الموازنة مجموعات: 2الرسم البياني 

 (من إجمالي اإلنفاق %)

 

 وزارة المالية المصدر:
 

وفي المقابل، من المتوقع أن يستقر اجمالي االنفاق دون تغير عند 

مليار دينار كويتي بما يشير إلى موقف أكثر تشدداً في  33.5مستوى 

األجور والدعم حوالي الميزانية للحد من حجم العجز المتوقع. وشكلت 

 %05.1من إجمالي اإلنفاق، بينما تبلغ حصة النفقات الرأسمالية  20%

ونظراً لعدم مرونة  السابقة. ي موازنة السنة الماليةف %05.5مقابل 

النفقات الجارية وتراجع اإليرادات النفطية، فقد تم تحديد سعر برميل 

 10قطاعات عند مستوى النفط الالزم لتحقيق تعادل الميزانية قبل االست

وفقاً لوزارة المالية، وهو األمر الذي قد يصعب تحقيقه  ،دوالراً للبرميل

في ظل األوضاع الحالية لسوق النفط. إال انه من الممكن ان يتم مراجعة 

الميزانية نظراً لخضوعها لمراجعة وتدقيق مجلس األمة. وعلى الرغم 

من ذلك، نتوقع أن يصل العجز إلى مستويات أقل من التوقعات الرسمية 

في  ،دوالراً للبرميل 51تراض ارتفاع سعر النفط إلى بناًء على اف

 .3131في العام  ،المتوسط

كما تعهدت الحكومة بالعودة إلى مجلس األمة مجدداً وطلب إقرار قانون 

الدين العام، والذي بدونه ستضطر الحكومة إلى االعتماد فقط على 

السحب من أصول صندوق االحتياطي العام لتمويل العجز. هذا وقد 

مليار دينار  23.5تراجعت أصول صندوق االحتياطي العام بالفعل من 

، وفقاً للبيانات الصادرة عن 3105/3105كويتي في السنة المالية 

. 3102مليار دينار في سبتمبر  31.5ديوان المحاسبة، إلى حوالي 

وتبرز تلك التطورات الحاجة إلى اإلسراع بدفع عجلة اإلصالحات 

 ويع اإليرادات الحكومية وترشيد االنفاق العام.المالية لزيادة وتن
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 :  المالية العامة، مليون دينار كويتي1 الجدول

     

 النمو السنوي %

العشرة شهور األولى 
للسنة المالية 

3212/32 

العشرة شهور 
األولى للسنة المالية 

3212/12 

العشرة شهور األولى 
للسنة المالية 

3212/12  

     

 اإليرادات 03233.2 02102.1 02322.2 05.1-

 غير النفطية 0013.5 0025.2 0332.5 2.0

 النفطية 00522.2 05152.0 02155.2 02.2-

 إجمالي اإلنفاق 2..1.12 12212.2 1.131.1 12.2

 اإلنفاق الجاري 03213.1 03122.2 02222.2 02.1

 تعويضات العاملين -  5121.2 2151.1 5010.2 35.1

 شراء السلع والخدمات -  3152.1 3311.5 3522.2 05.2

 اإلعانات -  302.2 222.5 535.0 30.2

 المنح -  2512.3 2225.2 2221.2 2.5

 المنافع االجتماعية -  113.3 551.2 252.2 22.2

 مصروفات وتحويالت أخرى -  212.1 0123.2 152.5 05.2-

 الرأسمالياإلنفاق  0212.1 0521.1 0222.3 05.1-

     

... (122.2) 2322.2 (0252.5)  الفائض/ العجز 

 التحويالت لصندوق احتياطي األجيال القادمة  -  0323.3 0210.2 0232.2 ...

 الفائض/ العجز بعد التحويالت (3225.2) 0522.1 (3353.2) ...

     

 وزارة الماليةالمصدر: 
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