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تراجعاً  2013/2014للسنة المالية  تللكوي لمالية العامةل الختامية بياناتالتظهر 

تجاوز التوقعات في اإلنفاق الحكومي. وقد ظهر التراجع في اإلنفاق الجاري 

قد جاء في  ،سيما في اإلنفاق الجاريق االستثماري. إال أن هذا التراجع، الواإلنفا

مجموعات ليس لها أي تأثير يذكر على االقتصاد المحلي. ونقّدر ارتفاع اإلنفاق 

خالل السنة المالية )أي اإلنفاق الذي  ٪2.1بنحو المحلي يؤثر على الطلب  الذي

  ينعش الطلب وليس المدفوعات التحويلية(.

٪ 26أي ما يقارب  ،مليار دينار 12.9الى  في الكويت فائض الميزانيةوقد ارتفع 

 هذا الفائض الخامس عشر على التوالييعتبر و .من الناتج المحلي اإلجمالي

مستواها المقدر في من  ٪176 الفعلية ما نسبته يراداتاإل حيث بلغت ،للكويت

  .2013/2014 في من اإلنفاق المعتمد ٪90 الفعلياإلنفاق  بينما بلغ ،الميزانية

ً للميزانية الرسمية كان من المتوقع أن تتراجع المصروفات المحددة فقد  ،ووفقا

التي انتهت في  2013/2014على أساس سنوي في السنة المالية  ٪1.1بواقع 

فات الفعلية إال أن المصرو ،مليار دينار 21.0لتصل الى  ،2014مارس من العام 

وذلك  ،مليار دينار 9..1على أساس سنوي لتصل الى  ٪2.1قد انخفضت بواقع 

     كل من اإلنفاق الجاري واالستثماري. تراجعنتيجة 

 17.2على أساس سنوي ليصل الى  ٪1.9بواقع تراجعاً اإلنفاق الجاري  شهدو

ع هذا االنخفاض بشكل الميزانية. ويرجتقديرات من  ٪7. بنسبة أي ،مليار دينار

 ،على أساس سنوي ٪11.6تراجع اإلنفاق على السلع والخدمات بواقع رئيسي الى 

من  ٪19دمات ما يقارب وذلك نتيجة انخفاض تكلفة الوقود. وقد شكلت السلع والخ

ما يخص اإلنفاق على المدفوعات التحويلية والمتنوعة التي  اإلنفاق الجاري. وفي

تضم رواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات االجتماعية 

 ٪1.3أيضاً تراجعاً بواقع  فقد شهد ،الوقود والمدفوعات التحويلية للخارجوتكلفة 

 على أساس سنوي.

واستمرت المصروفات على الرواتب واألجور في النمو ولكن بوتيرة معتدلة بواقع 

أبطأ وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات. وتشكل بأي  ،على أساس سنوي 4.3٪

من اإلنفاق الجاري بأكمله كما أنها تعتبر المساهم األكبر  ٪.2األجور والرواتب 

أما . االستهالكيفي االقتصاد الكلي وذلك للدور الذي تلعبه في دعم قطاع 

التي تشمل المعونات المتنوعة ) باألجور المرتبطة األشمل المصروفات

د لم تشهف المدفوعات التحويلية( والتي تشكل نحو نصف المصروفات اإلجمالية،و

على أساس سنوي. فقط  ٪0.3بواقع  متراجعة السنة المالية السابقة يذكر عنتغيير 

ً الم تشمل هذه المصروفات ،األجور والرواتب فباإلضافة إلى دفوعات أيضا

    لتدريب.اة العامة للتأمينات االجتماعية ولمؤسسالتحويلية لقطاع الدفاع وا

على  ٪3.9بواقع  لميزانية في التراجعواستمرت المصروفات االستثمارية في ا

مليار دينار. وقد جاء هذا التراجع بشكل كبير نتيجة  1.7أساس سنوي لتصل الى 

األراضي )التي تشكل معظم ستمالك اوتراجع نشاط المشاريع والصيانة 

على أساس سنوي. أما المصروفات على  ٪7.3المصروفات االستثمارية( بواقع 

فقد شهدت ارتفاعاً بواقع  ل حجما في باب اإلنفاق االستثماري،األق ،النقل والمعدات

 على أساس سنوي.  32٪

 اإلنفاق الحكومي الفعلي :1الرسم البياني  

 )٪ النمو السنوي، ال يشمل تحويالت صندوق التأمينات االجتماعية)

 
 المالية وبنك الكويت الوطني وزارة المصدر:

 

 2112-2112اإلنفاق في السنة المالية : 2الرسم البياني  

  (علي كنسبة من المصروفات المعتمدة)٪ االنفاق الف

 
 والمدفوعاتالوقود  تكلفةوالتحويلية لصندوق التأمينات االجتماعية ورواتب العسكريين  المدفوعاتيشمل  1

 .أخرىمصروفات والتحويلية للخارج 
 وزارة المالية وبنك الكويت الوطني: المصدر

 

 المستهدفةالمصروفات االستثمارية الفعلية مقابل : 2الرسم البياني  

 )المصروفات االستثمارية الفعلية من الميزانية ٪)

 
 وزارة المالية وبنك الكويت الوطني: المصدر
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ة في تطبيق خط إلى التباطؤ المصروفات على المشاريعالتراجع في  وقد يعزى

 المشاريع نشاط. لكننا نتوقع تحسن 2013/2014 - 2010/2011الحكومية لتنمية ا

خالل السنوات القادمة وذلك تماشياً مع بدء تطبيق الخطة الخمسية الجديدة للفترة ما 

اإلنفاق على الكثير من المشاريع  معظم. ولكن 2019/2020 - 2015/2016

شراكة ما بين تقوم على ال خارج الميزانية لكونها مشاريع يكون منسوف المقررة 

تندرج التي البنية التحتية لقطاع النفط وأو مشاريع خاصة ب ،العام والخاصين القطاع

 .ضمن ميزانية القطاع النفطي

على أساس سنوي لتصل  ٪0.6تراجعت اإليرادات الحكومية بنحو من جهة ثانية، 

. وجاء ذلك ةالماضي في السنةقوياً  سجلت اداءصبعد أن  ،مليار دينار ..31الى 

 إثر ،مليار دينار 29الى  ٪2.3اإليرادات النفطية بواقع  انخفاضالتراجع نتيجة 

بلغ متوسط سعر خام التصدير  إذ ،السنةخالل  متوسط سعر برميل النفطانخفاض 

عن عام مضى.  ٪3.0مسجالً تراجعاً بواقع  ،دوالرات للبرميل 103الكويتي 

     مليون برميل يومياً. 2.9حافظ االنتاج على قوته بمتوسط بلغ فقد  ،وبالمقابل

االقتصاد وقوة  قوةبدعم من  النموفي استمرت قد اإليرادات غير النفطية لكن 

على أساس سنوي لتصل  ٪24بواقع  هذه اإليرادات حيث ارتفعت ي،قطاع العقارال

مليار دينار. وقد جاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي نتيجة استعادة إيرادات  2.5الى 

 رسوم حققتالدخول. كما رسوم تأشيرات باإلضافة الى رائب الدخل قوتها ض

نشاط قطاع اإلسكان. كما مع زيادة  ،ارتفاعا ملحوظا في اإليراداتالملكية  تسجيل

مدفوعات لجنة تضم  وهي ،حققت اإليرادات المتنوعة والرسوم قفزة خالل هذا العام

 التعويضات التابعة لألمم المتحدة واإليرادات غير النقدية.

 في ارتفاع الطفيف في اإليراداتاألقل والتراجع في اإلنفاق والتراجع  وقد ساهم

٪ من الناتج 26أي ما يقارب  ،مليار دينار 12.9ليصل الى  فائض الميزانية

 من الناتج المحلي ٪20 إلى . ومن المتوقع ان يتراجع الفائضالمحلي اإلجمالي

 نمو المصروفاتبعات وذلك تماشياً مع التوق ،2014/2015خالل السنة المالية 

وتراجع  ،خالل السنة المالية الحالية على أساس سنوي ٪..7 اإلجمالية بواقع

       على اساس سنوي.   ٪4.6اإليرادات بواقع 

 اإليرادات والمصروفات الحكومية : 1الجدول 

 2112/2112توقعات السنة المالية   الفعليةالنتائج  

 
 السنة المالية

2112/2112 
 الماليةالسنة 
2112/2112 

 تقديرات
 ميزانية ال

 توقعات
 بنك الكويت الوطني

 
 مليار
 دينار

 مليار
 دينار

٪ التغير 
 السنوي

 مليار
 دينار

 التغير
 )٪( السنوي

      

 220- 2122 120- 2123 2221 اإليرادات اإلجمالية

 ..4- 27.9 2.3- 29.3 30.0 اإليرادات النفطية

 2.1- 2.5 23.6 2.5 2.0 اإليرادات غير النفطية

      

 823 2122 221- .132 1.22 المصروفات اإلجمالية

 5.3 5.3 4.3 5.0 ..4 المرتبات

 15.6 3.7 11.6- 3.2 3.6 المستلزمات السلعية والخدمات

 3.2- 0.2 31.9 0.2 0.2 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

 1..- 1.4 7.3- 1.5 1.7 العامةالمشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات 

 9.3 9.7 1.3- 9.. 9.0 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

      

 - 1121 - .122 1228 فائض الميزانية

 - 2.4 - 5.0 4.7 الفائض بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

      

      مالحظة:

 9.3 ...1 1.9- 0.9 17.5 2االنفاق الجاري

 7.5- 1.6 3.9- 2.951 ..1 االنفاق الرأسمالي

 2.0- ..2 0،0 106.6 2.9 االنتاج النفطي )مليون برميل يومياً(

 3.2- 100.0 3.0- 9.7 106.4 أسعار النفط )دوالر للبرميل، خام التصديرالكويتي(

 بنك الكويت الوطنيو :  وزارة المالية المصدر

 .والمتنوعةيشمل فئات الرواتب واألجور والسلع والخدمات والمدفوعات التحويلية  1

 .2013/2014البيانات الفعلية مقابل التغيير للسنة المالية  .2
 

 

 الميزانيةفائض : 2الرسم البياني  

 )٪ نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

 

 : وزارة المالية وبنك الكويت الوطنيالمصدر
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