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بشهر  4102-4102السنة المالية  قبل انتهاءحافظ اإلنفاق الحكومي على قوته 

 النمو الذي شهدتهاكتسب اإلنفاق قوته من و على الرغم من تراجع اإليرادات.واحد 

مليار دينار  1333المصروفات الجارية والرأسمالية. وارتفع إجمالي اإلنفاق إلى 

على أساس  ٪17األولى من السنة المالية بواقع  ةاإلحدى عشرشهر األخالل 

خالل الشهر ليصل  المبدئيتراجع الفائض  ،سنوي. ومع تراجع اإليرادات النفطية

السنة المالية. ونتوقع أن يتراجع الفائض بشكل أكبر  بدايةمليار دينار منذ  939إلى 

 2015-2014لتنتهي السنة المالية  ،الماليةالنهائية للسنة فور احتساب التعديالت 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. ٪832مليار دينار أو  339عند 

على أساس سنوي  ٪0.62مرتفعاً بواقع  ،قوتهحافظ اإلنفاق الجاري على وقد 

وجاء بعض هذا النمو نتيجة  السنة المالية. بدايةمليار دينار منذ  0460ليصل إلى 

إال أنها لم  ،مليار دينار 334لتصل إلى   ٪13ارتفاع أجور ورواتب المدنيين بواقع 

عامال اإلنفاق على السلع والخدمات  شكلإذ  ،تكن المحرك األساسي لهذا االرتفاع

   .على أساس سنوي ٪24فقد سجل نمواً بواقع  ،تفاعلهذا االر مهما

منذ بداية  على أساس سنوي ٪42 بنمو بلغحافظ اإلنفاق الرأسمالي على قوته و

وقد مدفوعاً بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع.  ،مليار دينار 064العام، ليصل إلى 

 ،ميزانيةللنسبة اإلنفاق  التحّسن الذي شهدتهظهر تحّسن اإلنفاق الرأسمالي جلياً في 

، الماضيةالخمس  سنواتالمتوسط بالتي ارتفعت بواقع سبعة نقاط مئوية مقارنة 

وجاء معظم االرتفاع في اإلنفاق الرأسمالي السنة المالية.  بدايةمنذ  ٪52لتصل إلى 

   .وزارة الطاقة ووزارة األشغال العامة والديوان األميريفي 

األولى حتى شهر اإلحدى عشرة شهر األشهد انتاج النفط وأسعاره تراجعاً خالل و

مليار  4064لتصل إلى  ٪44ما تسبب في تراجع اإليرادات النفطية بواقع  ،فبراير

 بدايةدوالر للبرميل منذ  84301فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي دينار. 

، ٪19بواقع  من السنة الماضية لفترة ذاتهالالسنة المالية، أي أقل من متوسط سعره 

مستواها مليون برميل يومياً. ومقارنة ب 23855 إلىتماشياً مع تراجع االنتاج 

من مستواها  ٪113الميزانية، فقد استقرت اإليرادات النفطية عند المقدر في 

 .٪201البالغ  الماضية الخمسسنوات الأي أقل بكثير من متوسط  المقدر،

على  ٪363مسجلة نمواً بواقع  ،مليار دينار 4يرادات غير النفطية بلغت اإلو

الخدمات وضرائب  رسوموجاءت تلك اإليرادات بدعم من نمو أساس سنوي. 

على التوالي. كما ارتفعت ضرائب الدخل  ٪18و ٪12الدخل التي ارتفعت بواقع 

على أساس  ٪23على الشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية بواقع 

 . 2014سنوي، ما يعكس تحّسن الربحية للشركات المدرجة خالل العام 

تسجيل عجز  .410-4102ميزانية للسنة المالية تقديرات مشروع الوتتوقع 

من الناتج المحلي اإلجمالي حتى مع احتساب خفض اإلنفاق بواقع  ٪02بواقع 

يبلغ لنفط سعر لعلى يرادات النفطية لإل الميزانيةوتعتمد تقديرات مشروع  .02٪

مليون برميل يومياً. ونتوقع أن يكون  237انتاج النفط وبلوغ للبرميل  ادوالر 45

مع بلوغ اإليرادات  ،من الناتج المحلي اإلجمالي ٪5عجز أقل نسبياً عند ما يقارب ال

ارتفاع بتحقيق توقعات النتيجة  ،تقديرات مشروع الميزانيةالنفطية نسبة أعلى من 

           متوسط سعر النفط وعدم تراجع االنتاج.في 

          

 اإلجمالياإلنفاق  :0الرسم البياني  

 )مليار دينار)

 

 بنك الكويت الوطنيو تقديرات : وزارة المالية المصدر

 

 الرأسمالياإلنفاق : 4الرسم البياني  

 )من الميزانية للعام بأكمله٪ )

 
 وزارة المالية : المصدر

 

 

 اإليرادات النفطية وأسعار النفط: 3الرسم البياني  

 

 
 ومؤسسة البترول الكويتيةوزارة المالية : المصدر
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 اإليرادات والمصروفات الحكومية : 0الجدول 

 
 الفعليةالنتائج 

من السنة  اإلحدى عشر االولى)األشهر 
 المالية(

 الميزانية الفعلية لكامل العام
من السنة  اإلحدى عشر األولى)األشهر 

 المالية(

 

تاريخه من منذ 
 السنة المالية

4102/4102 

منذ تاريخه من السنة  
 المالية

4103/4102 

 السنة المالية
4102/4102  

 المتوسط
0 

 
 مليار
 دينار

 مليار
 دينار

٪ التغير 
 السنوي

 ٪ ٪ 

      

 02464 .0026 0262- 4262 4364 اإليرادات اإلجمالية

 20133 11237 2135- 2730 2132 اإليرادات النفطية

 12033 15930 333 139 230 اإليرادات غير النفطية

      

 2260 2.64 0.62 0063 0363 المصروفات اإلجمالية

 5832 6134 1332 330 334 الرواتب واألجور

 5637 5739 2430 138 233 المستلزمات السلعية والخدمات

 2630 2933 1739 0307 0308 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

 4832 5530 2934 039 131 المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة

 6237 5630 1537 55 634 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

      

 - .0.6 262 فائض الميزانية
 

- 

 - 1034 431 الفائض بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة
 

- 

      

      مالحظة:

 5739 5738 1635 1034 1231 2االنفاق الجاري

 4437 5137 2835 039 132 االنفاق الرأسمالي

 - - 233- 23951 23855 االنتاج النفطي )مليون برميل يومياً(

 - - 4939- 10338 84301 أسعار النفط )دوالر للبرميل، خام التصديرالكويتي(

 الوطنيبنك الكويت  تقديراتو:  وزارة المالية المصدر

 لفترة مماثلةمتوسط السنوات الخمس  1

 يشمل فئات الرواتب واألجور والسلع والخدمات والمدفوعات التحويلية والمتنوعة .2
 

 

 الميزانية: 2الرسم البياني  

 )٪ نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

 

 بنك الكويت الوطنيو تقديرات : وزارة المالية المصدر

 

 مؤشرات أسعار النفط: 2الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 

 بنك الكويت الوطنيو تقديرات : وزارة المالية المصدر
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