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تشير البيانات المؤقتة للميزانية العامة لألشهر الستة األولى من السنة المالية 

جاء هذا التراجع بصورة وقد فاق الحكومي. تراجع في اإلن إلى 5102/5102

أساسية نتيجة تراجع المدفوعات التحويلية إلى المؤسسات الحكومية وتراجع تكلفة 

بينما شهدت ،الوقودتأثيراً محاسبياً نتيجة تراجع أسعار له الدعم المالي الذي كان 

بعض المكونات األخرى نمواً جيداً بما فيها اإلنفاق الرأسمالي. وال تزال اإليرادات 

التراجع المستمر في أسعار النفط منذ العام الماضي. وقد سجلت  إثرفضة منخ

مليار دينار في الفترة قبل المدفوعات التحويلية  0،53الحكومة عجزاً أولياً بواقع 

بتسجيل  2016-2015إلى صندوق األجيال القادمة. ونتوقع أن تنتهي السنة المالية 

 من الناتج المحلي اإلجمالي.  ٪4،3مليار دينار أو  1،6عجز بواقع 

دينار  اتمليار 8.4وقد استقر اإلنفاق الحكومي اعتباراً من شهر سبتمبر عند 

ماضي السنة المالية متراجعاً عن مستواه في الفترة ذاتها من العام ال بدايةمنذ 

نلكن  مسج   و ٪55بواقع  يشّكل اإلنفاق الحكومي حيث ، في الوقت نفسه اً الً تحس 

مرتفعاً عن متوسطه لفترة الخمس   2016-2015من ميزانية السنة المالية  25٪

دينار وفق  اتمليار 8.8. كما ارتفع اإلنفاق الحقيقي ليصل إلى ٪19سنوات البالغ 

 المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة الموحد لدىالبيانات الجديدة بشأن 

ية. ويعزى هذا اإلختالف بنك الكويت المركزي والصادرة عن وزارة المال

 المحاسبي إلى تأخر بعض الوزارات في إصدار التقارير بشأن المصروفات.   

 اتمليار 8.5وبلغ اإلنفاق الجاري الذي يشكل النسبة األكبر من إجمالي اإلنفاق 

وتعّد المصروفات المختلفة والمدفوعات دينار منذ تاريخه من السنة المالية. 

والتي تتمثل في الرواتب العسكرية  ساسي لنإنفاق الجاريالمحرك األ  التحويلية

المصروفات المختلفة ت بلغ ، حيثوالتحويالت لصندوق الضمان االجتماعي

 ٪29بواقع  متراجعةً  السنة المالية بدايةمليار دينار منذ  2،5 والمدفوعات التحويلية

مليار دينار منذ  0،3وبلغ اإلنفاق على مكون السلع والخدمات . على أساس سنوي

بينما استقر اإلنفاق على . على أساس سنوي ٪56السنة المالية متراجعاً بواقع بداية 

 ٪2قع متراجعاً بوا السنة المالية بدايةمليار دينار منذ  1،5األجور والرواتب عند 

 .األمر الذي قد يعود على األغلب لتأثيرات قاعدية على أساس سنوي

  ٪02مليار دينار خالل شهر سبتمبر مرتفعاً بواقع  1،2 وبلغ اإلنفاق الرأسمالي

أي أعلى من من الميزانية للعام بأكمله  ٪52على أساس سنوي. ويقف حالياً عند 

كما اكدت الحكومة في تقرير   .نقاط مئوية خمسةمتوسطه للسنوات الخمس بواقع 

من جملة االستثمارات  ٪20المتابعة النصف سنوي ان االنفاق االستثماري بلغ 

ويعكس ذلك التزام الحكومة بخطتها االستراتيجية  .2015/2016المعتمدة للعام 

 22مقابل  مليون دينار 58النقل والمعّدات  وسائل للتنمية، إذ بلغ اإلنفاق على

كما ارتفع أيضاً اإلنفاق على . دينار فقط في الفترة ذاتها من العام الماضين مليو

   على أساس سنوي. ٪9يانة وشراء األراضي بواقع المشاريع والص

مليارات  دينار في األشهر الستة حتى شهر  4،2بلغ إجمالي اإليرادات الحكومية 

اإليرادات النفطية  تراجعت فقدعلى أساس سنوي.  ٪82سبتمبر متراجعاً بواقع 

 على أساس سنوي على التوالي. ٪38و  ٪45وغير النفطية بشكل كبير بواقع 

 وقد تراجعت اإليرادات النفطية إلى ما يقارب النصف نتيجة تراجع أسعار النفط 

 43،9ر الكويتي فقد بلغ متوسط سعر خام التصدي االنتاج . وتراجع طفيف في

 اإلنفاق الرأسمالي :0الرسم البياني  

 )من الميزانية للعام بأكمله٪ )

 

 : وزارة المالية المصدر

 

 اإليرادات النفطية الشهرية وأسعار النفط: 5الرسم البياني  

 

 
 وزارة المالية : المصدر

 

 اإليرادات غير النفطية: 2الرسم البياني  

 )من الميزانية للعام بأكمله٪ )

 

 ومؤسسة البترول الكويتية: وزارة المالية المصدر
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مع استمرار ركود أسعار النفط  ولهذا العام.  سبتمبرشهر  للبرميل في اً دوالر

بحلول نهاية السنة المالية ر دينار مليا 14نتوقع أن تصل اإليرادات النفطية إلى 

 .  ٪30متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية بنحو أكثر من 

كما تراجعت اإليرادات غير النفطية على خلفية تراجع اإليرادات المتنوعة 

وقد جاء هذا التراجع بشكل  والرسوم التي تشكل معظم اإليرادات غير النفطية.

لجنة االمم المتحدة للتعويضات التي  منأساسي نتيجة غياب المدفوعات التحويلية 

تتكفل بها العراق للتعويض عن الخسائر التي تسببت بها خالل الغزو العراقي في 

. إذ أصدرت األمم المتحدة قراراً بتأجيل تلك المدفوعات خالل شهر 1990العام 

بدعم من الكويت.  وباستثناء تلك المدفوعات التحويلية  2014عام ديسبمر من ال

مليون دينار تقريباً يتبين أن اإليرادات غير  290بقيمة  2014المدفوعة في يونيو 

 .  ٪8النفطية قد تراجعت بواقع 

 التي الفترة في دينار مليار 1،22 بواقع أولياً  عجزاً  الميزانية سجلت

بلغت  فقد .القادمة األجيال صندوق إلى التحويلية المدفوعات تسبق

جملة دينار. إال أن  اتمليار 4،8 مكتملةال غير المصروفات المؤقتة 

بنك الكويت لدى  الموحد الخزينة حساب بواسطة المخصومة المصروفات

المالية وذلك اعتباراً من  وزارةمليار دينار وفق  8،8المركزي قد بلغت 

 إلى تحول قدمليار دينار  3،6شهر سبتمبر. لذا فإن الفائض األولي البالغ 

 المالية السنة من األول النصف خالل دينار مليار 0،53 بواقع حقيقي عجز

ونتوقع أن  .القادمة األجيال صندوق إلى التحويلية المدفوعات استقطاع وقبل

من الناتج  ٪4،3 أو دينار مليار 1،6تنتهي السنة المالية بتسجيل عجز بواقع 

 بواقع الحكومي اإلنفاق إجمالي يتراجعالمحلي اإلجمالي. كما من المتوقع أن 

     .٪33واإليرادات بواقع  2016-2015في السنة المالية  15٪

 اإليرادات والمصروفات الحكومية : 0الجدول 

 
 النتائج الفعلية

 السنة المالية( الستة)األشهر 
 الميزانية الفعلية لكامل العام

 من السنة المالية( الستة)األشهر 

 

منذ تاريخه من 
 السنة المالية

5102/5102 

منذ تاريخه من السنة  
 المالية

5108/5102 

 السنة المالية
5102/5102  

المتوسط 
0 

 
 مليار
 دينار

 مليار
 دينار

٪ التغير 
 السنوي

 ٪ ٪ 

      

 96.7 68.2 44.8- 15.1 8.3 اإليرادات اإلجمالية

 100.3 72.3 45.2- 14.2 7.8 اإليرادات النفطية

 60.7 37.9 37.8- 0.9 0.6 اإليرادات غير النفطية

      

 24.1 24.9 21.9- 6.1 4.8 المصروفات اإلجمالية

 23.8 27.0 2.1- 1.5 1.5 الرواتب واألجور

 22.3 10.8 56.3- 0.6 0.3 المستلزمات السلعية والخدمات

 11.7 20.3 159 0.02 0.06 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

 18.9 23.9 8.8 0.5 0.5 المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة

 26.6 28.3 29.0- 3.5 2.5 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

      

 - - - 9.0 3.6 فائض الميزانية

 - - - 5.2 2.7 الفائض بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

      

 - - - - 8.8 المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة

 - - - - 4.0 المصروفات غير المبوبة     

 - - - - 0.5- العجز االولي

      

      مالحظة:

 17.8 22.3 25.1- 5.6 4.2 2االنفاق الجاري

 12.8 19.0 15.8 0.5 0.6 االنفاق الرأسمالي

 - - 0.0 2.9 2.9 االنتاج النفطي )مليون برميل يومياً(

 - - 54.1- 95.7 43.9 أسعار النفط )دوالر للبرميل، خام التصديرالكويتي(

 بنك الكويت الوطنيو :  وزارة المالية المصدر

 مماثلة متوسط السنوات الخمس لفترة 1

 يشمل فئات الرواتب واألجور والسلع والخدمات والمدفوعات التحويلية والمتنوعة. 2

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

 

 

 الميزانية :8الرسم البياني 

 )الناتج المحلي اإلجمالي من٪ )
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