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األولى من السنة المالية  الثمانيةالمؤقتة للميزانية العامة لألشهر البيانات  تشير

أسعار  تتراجع في الوقت الذي في اإلنفاق الحكومي  تراجعإلى  2015/2016

وعلى الرغم من التراجع الذي سجله  .مستوياتها منذ سبع سنواتالنفط إلى أقل 

اإلنفاق العام فقد ارتفعت كل من أن األجور والرواتب إضافة إلى اإلنفاق 

الرأسمالي الذي عكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع. بينما بقيت اإليرادات غير 

الحكومة عجزا  أوليا  بواقع النفطية أقل من متوسطها للخمس سنوات. وقد سجلت 

مليار دينار خالل الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق  1،9

بتسجيل عجز بواقع  2016-2015األجيال القادمة. ونتوقع أن تنتهي السنة المالية 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. ٪8.9مليار دينار أو  3.9

دينار منذ  اتمليار 6.6نوفمبر عند وقد استقّر اإلنفاق الحكومي اعتباراً من شهر 

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

أقل بقليل من متوسط  أي ٪35عند  تجاء لميزانيةفي اإال أن نسبة االنفاق  .22٪

. وجاء اإلنفاق الحقيقي عند مستوى أعلى ٪37 الخمس سنوات لشهر نوفمبر البالغ

بشأن المصروفات المخصومة الحقيقية جديدة البيانات الوفق مليار دينار  11.2بلغ 

والصادرة عن وزارة  المركزي الكويت بنكبواسطة حساب الخزينة الموحد لدى 

اصدار المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في  ويعزى هذا االختالف .المالية

لوزارة  المؤجلة المستحقات بعضباإلضافة إلى ، المصروفات قارير بشأنالت

 مليار 1.14 البالغةو االجتماعية للتأمينات مةالكهرباء والماء وللمؤسسة العا

    .دينار

 اتمليار 5,8وبلغ اإلنفاق الجاري الذي يشكل النسبة األكبر من إجمالي اإلنفاق 

وجاء  .على أساس سنوي ٪25متراجعاً بواقع  السنة المالية بدايةدينار منذ 

المصروفات المختلفة والمدفوعات  التراجع في اإلنفاق الجاري نتيجة تراجع

المحرك األساسي لإلنفاق الجاري والتي تتمثل في الرواتب العسكرية   التحويلية

جور والرواتب عند استقرت األوقد . والتحويالت لصندوق الضمان االجتماعي

 بلغتعلى أساس سنوي. ٪9السنة المالية مرتفعة بواقع  بدايةدينار منذ  مليار 2.4

السنة  بداية دينار منذ  اتمليار 3.1 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

وذلك نتيجة تراجع كبير لدعم  على أساس سنوي ٪28المالية متراجعة بواقع 

 0.4واستقرت السلع والخدمات عند . المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسّيل

تماشيا   على أساس سنوي ٪72السنة المالية متراجعة بواقع  بدايةمليار دينار منذ 

 . على أساس سنوي ٪88مع تراجع اإلنفاق في وزارة الكهرباء والماء بواقع 

مرتفعاً بواقع  السنة الماليةبداية منذ مليار دينار  0,8وبلغ اإلنفاق الرأسمالي 

من الميزانية  ٪34حاليا  عند اإلنفاق الرأسمالي  يقف على أساس سنوي. 11٪

ويعكس ذلك التزام . ٪28البالغ توسطه للسنوات الخمس بم للعام بأكمله مقارنة

المشاريع والصيانة  إذ بلغ اإلنفاق على. الحكومة بخطتها االستراتيجية للتنمية

على أساس سنوي. وقد  ٪8.5مليون دينار مرتفعا  بواقع  740وشراء األراضي 

جاء اإلنفاق عند أعلى مستوى في كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة األشغال 

  على التوالي.  ٪48و ٪41العامة في الباب الرابع بواقع 

 خالل األشهر الثمانيةمليارات  دينار  10,4إجمالي اإليرادات الحكومية  وبلغ

اإليرادات النفطية وغير  تراجعت فقدعلى أساس سنوي.  ٪45متراجعاً بواقع 

 اإلنفاق الرأسمالي :1الرسم البياني  

 )من الميزانية للعام بأكمله٪ )

 

 

 : وزارة المالية المصدر

 

 اإليرادات النفطية الشهرية وأسعار النفط: 2الرسم البياني  

 

 
 ومؤسسة البترول الكويتيةوزارة المالية : المصدر

 

 الميزانية: 3الرسم البياني  

 )من الناتج المحلي اإلجمالي٪ )

 

 بنك الكويت الوطنيوتقديرات وزارة المالية : المصدر
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على أساس سنوي على  ٪32 و ٪46بواقع  على السواء النفطية بشكل كبير

اإليرادات النفطية في تراجع متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل  توظل التوالي.

أقل من متوسط العام الماضي. فقد بلغ كما جاءت منذ سبع سنوات و همستويات ل

دوالر للبرميل خالل األشهر الثمانية  50التصدير الكويتي متوسط سعر خام 

. ومن دوالر للبرميل خالل نوفمبر 38و   2016-2015األولى من السنة المالية 

المحتمل أن تظل أسعار النفط في ركود نسبي لبقية أشهر السنة المالية. ولكننا ال 

مليار دينار بحلول نهاية السنة  12.9نزال عند توقعاتنا ببلوغ اإليرادات النفطية 

  .  ٪20متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية بنحو المالية 

من لجنة  دفع التعويضات تاجيلنتيجة  اإليرادات غير النفطية أيضاً  كما تراجعت

 ٪32بواقع تراجعت اإليرادات غير النفطية  نتيجة ذلك. المتحدة للتعويضات األمم

 1.4المستحقة التعويضات وتبلغ  على خلفية تراجع اإليرادات المتنوعة والرسوم.

دفع بتأجيل  قد أصدرت قرارا   للتعويضات المتحدة األمم لجنةإال أن  دينار مليار

 منة المدفوع التعويضات وقد بلغت .2017لحين مطلع العام تعويضات التلك 

 -2014في السنة المالية مليار دينار  1.1لكويت ل لجنة االمم المتحدة للتعويضات

   . 2015وكانت آخر المدفوعات في مارس من العام . 2015

 

 اإليرادات والمصروفات الحكومية : 1الجدول 

 
 النتائج الفعلية

 السنة المالية( الثمانية)األشهر 
 الميزانية الفعلية لكامل العام

 من السنة المالية( الثمانية)األشهر 

 

منذ تاريخه من 
 السنة المالية

2015/2016 

منذ تاريخه من السنة  
 المالية

2014/2015 

 السنة المالية
2015/2016  

المتوسط 
1 

 
 مليار
 دينار

 مليار
 دينار

٪ التغير 
 السنوي

 ٪ ٪ 

      

 128.3 85.3 45.2- 19.0 10.4 اإليرادات اإلجمالية

 132.0 90.0 46.1- 17.9 9.7 اإليرادات النفطية

 91.6 50.9 31.5- 1.1 0.7 اإليرادات غير النفطية

      

 37.2 34.7 21.7- 8.5 6.6 المصروفات اإلجمالية

 38.8 44.1 9.4 2.2 2.4 الرواتب واألجور

 35.7 14.4 71.9- 1.3 0.4 والخدماتالمستلزمات السلعية 

 15.3 22.9 42.2 0.05 0.07 وسا ل النقل والمعدات والتجهيزات

 29.9 35.6 8.5 0.7 0.7 المشاريع االنشا ية والصيانة واالستمالكات العامة

 39.5 35.0 27.5- 4.3 3.1 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

      

 - - - 10.5 3.8 فائض الميزانية

 - - - 5.8 2.7 الفا ض بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

      

المصروفات الحقيقية
3

 11.2 - - - - 

 - - - - 4.6 المصروفات غير المبوبة     

 المصروفات المؤجلة
1.1     

     0.5 المدفوعات التحويلية لوزارة الكهرباء والماء

التأمينات  المدفوعات التحويلية لمؤسسة
 االجتماعية

0.6 
- - - - 

     1.9- الميزان الحقيقي

      

      مالحظة:

االنفاق الجاري
2

 5.8 7.8  -24.8 34.7 37.0 

 27.9 34.1 10.7  0.7 0.8 االنفاق الرأسمالي

 - - 0.3- 2.86 2.85 االنتاج النفطي )مليون برميل يوميا (

 - - 48.1- 96.6 50.1 التصديرالكويتي(أسعار النفط )دوالر للبرميل، خام 

 ، مؤسسة البترول الكويتيةبنك الكويت الوطنيو :  وزارة المالية المصدر

 متوسط السنوات الخمس لفترة مماثلة 1

 يشمل ف ات الرواتب واألجور والسلع والخدمات والمدفوعات التحويلية والمتنوعة. 2

 المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي  -3
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