
معتمد من قبل مجلس الوزراء وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس األمة

ملخص الحساب الختامي 
لإلدارة المالية للدولة عن 

السنة المالية 22/21

21/22 Closing Accounts for the State of Kuwait, published on November 20, 2022 by the Kuwait Ministry of Finance. This 
document is based on a draft bill for the 22/21 closing accounts. 
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أعلى مستوى لإليرادات 
غير النفطية في 7 سنوات

Highest recording of on-oil 
revenue in 7 years.

نسبة المصروفات 
الرأسمالیة 12%

CAPEX comprised 12% of total 
expenses for the fiscal year.

إنخفاض العجز 
الفعلي 72.2%

Deficit decreased by 72.2% compared 
to Closing Accounts 20/21

22/21 Closing Accounts Highlights:

الحساب الختامي لإلدارة المالية 

للدولة عن السنة المالية 22/21

أبرز المؤشرات
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مهم:  

1. تم عرض توزيع المصروفات في هذا المستند حسب 
المكونات وهو التقسيم في عرض الموازنة وذلك ليتم 

مقارنة الحساب الختامي بالموازنة بسهولة، أما توزيع 
المصروفات حسب األبواب فهو متوفر للجمهور عبر موقع 

الوزارة، مع العلم بأن التوزيع حسب األبواب هو التوزيع 
القانوني والفني ويشمل جميع المصروفات لكن ال يعرضها 

بسهولة لغير المختصين. 

2. تم تحديث طريقة احتساب مكونات المصروفات في 
الحساب الختامي للسنة المالية 22/21 لتكون أكثر دقة، 

ولتأكيد سالمة المقارنة مع بيانات الحساب الختامي للسنة 
السابقة تم إعادة طريقة احتساب المصروفات في السنة 

المالية 21/20 في هذا العرض.  

البيانات الرئيسية 

أسس اإليرادات النفطية 

اإليرادات 

المصروفات

الـمحتوى
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الـبيانـات الـرئيسـية

الـمصروفـاتاإليـرادات

18.621.6-3.0
العجـز الـفعلي

(مـن 1 أبـريـل 2021 إلـى 31 مـارس 2022، األرقـام بـالـمليار د.ك.)

+76.9%+1.5%-72.2%

KWD

مرتبات 
ودعوم

مصروفات 
رأسمالية

باقي 
المصروفات  %12.9 غير نفطية %87.1 نفطية 

16.22.4

تركيبة المصروفاتمصادر اإليرادات

76%12%12%
(مـليار د.ك)(مـليار د.ك)

مـقارنـًة بـالـحساب الـختامـي لـلسنة الـمالـية الـسابـقة 21/20مـقارنـًة بـالـحساب الـختامـي لـلسنة الـمالـية الـسابـقة 21/20مـقارنـًة بـالـحساب الـختامـي لـلسنة الـمالـية الـسابـقة 21/20

23/22 22/21 21/20 20/19 19/18 18/17 17/16 16/15 15/14 14/13

5.0

-2.7
-6.0-5.9-4.8

-1.3
-3.9

-10.8

-3.0
-0.1

ختامي

موازنةختاميختامي ختاميختاميختاميختاميختامي

  بيان تاريخي: الفائض / العجز من 
14/13 إلى 23/22  
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ختامي 22/21 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2022

موازنة 22/21 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2022

2.425 مليون برميل / يوم2.539 مليون برميل / يومحجم اإلنتاج 

45 دوالر 80.7 دوالر سعر البرميل

304 فلس للدوالر304 فلس للدوالرسعر الصرف

365 يوم365 يومالسنة المالية

185.4 مليون دينار268.9 مليون دينارإيرادات الغاز

3,166.7 مليون دينار      2,745.8 مليون دينار      خصم تكاليف اإلنتاج

مـعدل سـعر الـبرمـيل 
فـي 22/21

80.7 دوالر

أسـس اإليــرادات الـنفطية
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اإليرادات

ختامي 22/21 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2022

ختامي 21/20 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2021
  % الفرق 

%16,2178,79084.5اإليرادات النفطية
%2,3961,73038.5اإليرادات غير النفطية

(%2.2)462473الضرائب والرسوم
%1,9341,25753.8إيرادات أخرى

%18,61310,52076.9إجمالي اإليرادات

اإليـرادات
(مـن 1 أبـريـل 2021 إلـى 31 مـارس 2022، األرقـام بـالـمليون د.ك.)

31 مارس 2023 31 مارس 2022 31 مارس 2021 31 مارس 2020 31 مارس 2019 31 مارس 2018 31 مارس 2017

13.1
16.0

20.6
17.2

10.5

18.6
23.4

اإليـرادات 
لـمحة تـاريـخية

موازنة السنة الحاليةخـتامـيخـتامـيخـتامـي ختاميخـتامـي خـتامـي

(األرقـام بـالـمليار د.ك.)

أعلى مستوى لإليرادات 
غير النفطية في 7 سنوات

22/21 21/20 20/19 19/18 18/17 17/16 16/15

1.6
1.4

1.7

2.1
1.91.7

2.4

(األرقـام بـالـمليار د.ك.)
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المصروفات

ختامي 22/21 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2022

ختامي 21/20 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2021
  % الفرق 

%3.5(12,194)(12,626)المرتبات وما في حكمها 
%2.0(3,738)(3,814)الدعومات

%16.0(2,207)(2,560)المصروفات الرأسمالية
(%17.5)(3,155)(2,604)باقي المصروفات

%1.5(21,293)(21,604)إجمالي المصروفات

الـمصروفـات

31 مارس 2023 31 مارس 2022 31 مارس 2021 31 مارس 2020 31 مارس 2019 31 مارس 2018 31 مارس 2017

17.7
19.2

21.521.121.321.6
23.5

الـمصروفـات 
لـمحة تـاريـخية

(األرقـام بـالـمليار د.ك.)

حصة  
المرتبات والدعومات

76.0%

مـن إجـمالـي الـمصروفـات

(مـن 1 أبـريـل 2021 إلـى 31 مـارس 2022، األرقـام بـالـمليون د.ك.)
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اإليرادات

ختامي 22/21 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2022

ختامي 21/20 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2021
  % الفرق 

%16,2178,79084.5اإليرادات النفطية
%2,3961,73038.5اإليرادات غير النفطية

(%2.2)462473الضرائب والرسوم
%1,9341,25753.8إيرادات أخرى

%18,61310,52076.9إجمالي اإليرادات
المصروفات

%3.5(12,194)(12,626)المرتبات وما في حكمها 
%2.0(3,738)(3,814)الدعومات

%16.0(2,207)(2,560)المصروفات الرأسمالية
(%17.5)(3,155)(2,604)باقي المصروفات

%1.5(21,293)(21,604)إجمالي المصروفات
(%72.2)(10,773)(2,991)التوازن المالي (العجز)

الـحساب الـختامـي حسـب الـمكونـات 

حصة  
المرتبات والدعومات

76.0%
مـن إجـمالـي الـمصروفـات

اإليرادات غير 
النفطية

+38.5%
مـقارنـة بـختامـي الـسنة الـمالـية 
المنتهـية فـي 31 مـارس 2021

(مـن 1 أبـريـل 2021 إلـى 31 مـارس 2022، األرقـام بـالـمليون د.ك.)
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