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نمو اإلنفاق الحكومي خالل  تسارعتظهر البيانات المؤقتة للمالية العامة للكويت 

مقارنة مع الفترة نفسها  4102-4102األشهر الثمانية األولى من السنة المالية 

واضحاً في كل من اإلنفاق الجاري  النمووقد ظهر هذا  من العام السنة السابقة.

واإلنفاق الرأسمالي. كما استمرت اإليرادات بالتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط. 

مليار دينار بحلول نهاية  1005وقد استقر الفائض األولي للميزانية في الكويت عند 

مليار دينار خالل الفترة ذاتها من  1305اجعاً من فترة األشهر الثمانية األولى متر

على أساس سنوي ليصل  ٪10ونتوقع أن يسجل اإلنفاق نمواً بواقع  العام الماضي.

 مليار دينار لكامل السنة المالية. 2002إلى 

، مرتفعا عن مستواه نوفمبر حتى شهرمليار دينار  205اإلنفاق الحكومي  وبلغ

مستواه المعتمد في من  ٪37 وليتسقر عند ،مليار دينار 1 للسنة الماضية بمقدار

أي أقل بنسبة قليلة من متوسطه المعتاد عند  ،2015-2014ميزانية السنة المالية 

32٪ . 

 8.7 ،إجمالي المصروفات يشكل الباب األكبر فيالذي  ،اإلنفاق الجاري كما بلغ

المدفوعات التحويلية عت ارتفو .خالل األشهر الثمانية األولىمليار دينار 

والمدفوعات التحويلية لصندوق  العسكريين والمتنوعة التي تشمل أجور ورواتب

 403على أساس سنوي لتصل إلى  ٪12التأمينات االجتماعية بنسبة كبيرة بلغت 

على  ٪1تراجع اإلنفاق على األجور والرواتب بواقع  ،مليار دينار. في الوقت نفسه

مليار دينار. بينما ارتفع اإلنفاق على السلع  202أساس سنوي ليصل إلى 

بنسبة قوية بلغت  ،الذي يعتبر مكوناً صغيراً جداً في اإلنفاق الجاري ،والخدمات

          مليار دينار منذ تاريخه من السنة المالية. 103ليصل إلى  ،على أساس سنوي 22٪

 ليصل إلىعلى أساس سنوي  ٪42 بلغسجل اإلنفاق الرأسمالي نمواً قوياً بدوره، 

وتشير البيانات  .المالية السنة من األشهر الثمانية األولى خاللمليار دينار  1.8

من مستواه المعتمد في الميزانية  ٪32 اإلنفاق الرأسمالي الفعلي قد بلغ إلى أن

الذي  الماضية أعلى بقليل من متوسط السنوات الخمس أي ، للسنة المالية بأكملها،

اإلنفاق  رة تنفيذ المشاريع. وقد شهد مكوناتسارع وتي ما يشير إلى ،٪31بلغ 

المشاريع االنشائية و ،وهما وسائل النقل والمعدات والتجهيزات ،الرأسمالي

على أساس سنوي  ٪21و ٪63نمواً قوياً بواقع  ،والصيانة واالستمالكات العامة

  على التوالي.

األشهر الثمانية األولى من السنة المالية  خاللوقد تراجعت اإليرادات الحكومية 

على أساس سنوي لتصل  ٪10بواقع  منخفضة ،نتيجة تراجع أسعار النفط الحالية

التوقعات ال تزال أعلى من  . لكن رغم هذا التراجع، إال أنهامليار دينار 1900إلى 

مستواها  من ٪95حتى تاريخه  الفعلية اإليرادات شكلت. فقد للحكومة المتحفظة

 . للسنة بأكملهاميزانية المقدر في ال

على أساس سنوي نتيجة تراجع سعر  ٪9تراجعت اإليرادات النفطية بواقع قد و

 ادوالر 97فقد بلغ سعر خام التصدير الكويتي  النفط الكويتي وتراجع االنتاج.

أي أقل من  ،األولى من السنة الماليةخالل األشهر الثمانية في المتوسط للبرميل 

. كما تراجع االنتاج أيضاً بواقع ٪6الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع  متوسط

 إال أن ،عن العام الماضي. وبينما من المتوقع ان يشهد االنتاج استقراراَ نسبياً  3٪

 اإلجمالياإلنفاق  :0الرسم البياني  

 )مليار دينار)

 

 بنك الكويت الوطنيو تقديرات : وزارة المالية المصدر

 

 الرأسمالياإلنفاق : 4الرسم البياني  

 )بأكملهمن الميزانية للعام ٪ )

 
 وزارة المالية : المصدر

 

 

 اإليرادات النفطية وأسعار النفط: 2الرسم البياني  

 

 
 ومؤسسة البترول الكويتيةوزارة المالية : المصدر
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 نتيجة مقارنة مع السنة الماضية بشكل أكبر يتراجع متوسط سعر النفط يتوقع أن

    للبرميل. ادوالر 50ير الكويتي مؤخراً إلى أقل من تراجع سعر خام التصد

خالل األشهر الثمانية األولى من السنة المالية  ميزانية الكويتالفائض في بلغ و

 ،السابقة ي أقل من متوسط السنوات المالية الثالثأ ،مليار دينار 01.2 الحالية

للسنة المالية بأكملها، أما بالنسبة  وذلك نتيجة ارتفاع اإلنفاق وتراجع اإليرادات.

بينما  ،على أساس سنوي ٪10من المتوقع ان يسجل اإلنفاق الحكومي نمواً بواقع ف

وبالتالي، من  .على أساس سنوي ٪2005من المتوقع أن تتراجع اإليرادات بنحو 

بحلول نهاية مليار دينار  405المتوقع ان يتراجع الفائض في الميزانية إلى نحو 

% من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو 9، ليشكل ما نسبته حاليةالسنة المالية ال

 الفائض األقل منذ خمس سنوات.

 اإليرادات والمصروفات الحكومية : 0الجدول 

 
 الفعليةالنتائج 

 )األشهر الثمانية من السنة المالية(
 الميزانية الفعلية لكامل العام

 )األشهر الثمانية من السنة المالية(

 
 الماليةالسنة 
4102/4102 

 الماليةالسنة  
4102/4102 

 السنة المالية
4102/4102  

 المتوسط
0 

 
 مليار
 دينار

 مليار
 دينار

٪ التغير 
 السنوي

 ٪ ٪ 

      

 049.9 92.7 9.2- 40.1 09.1 اإليرادات اإلجمالية

 13504 9504 202- 1907 1709 اإليرادات النفطية

 2504 2505 1900- 103 101 اإليرادات غير النفطية

      

 28.8 23.3 02.2 8.2 7.2 المصروفات اإلجمالية

 2506 3209 002- 202 202 الرواتب واألجور

 3202 3309 2105 101 103 المستلزمات السلعية والخدمات

 3401 1502 6304 0003 0005 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

 1203 3400 2102 006 007 واالستمالكات العامةالمشاريع االنشائية والصيانة 

 3206 3704 1707 306 403 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

      

 - 02.2 01.2 فائض الميزانية
 

- 

 - 203 502 الفائض بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة
 

- 

      

      مالحظة:

 3704 3701 1204 609 702 2االنفاق الجاري

 3005 3107 2302 006 007 االنفاق الرأسمالي

 - - 303- 20960 20263 االنتاج النفطي )مليون برميل يومياً(

 - - 603- 10301 9606 أسعار النفط )دوالر للبرميل، خام التصديرالكويتي(

 بنك الكويت الوطنيو :  وزارة المالية المصدر

 مماثلةلفترة متوسط السنوات الخمس  1

 يشمل فئات الرواتب واألجور والسلع والخدمات والمدفوعات التحويلية والمتنوعة .2
 

 

 الميزانية: 2الرسم البياني  

 )٪ نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

 

 الكويت الوطنيبنك و تقديرات : وزارة المالية المصدر
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