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الملخص التنفيذي:
أوال :أداء الماليةةةةع ال ا ةةةةع للةةةةاتاواإل وااداواإل اليةا يةةةةع خةةةة

الربةةةة الثةةةةا

ةةةة السةةةةنع

الماليع :2016/2015
 بلغت جملة اإليرادات الفعلية خالل الربع الثااني مان السانة المالياة  2016/2015نحاو  3.6ملياار د.ك.
تنقسم إلى:
 3.3 oمليار د.ك .إيرادات نفطية.
 0.3 oمليار د.ك .إيرادات غير نفطية.
 بلغت جملة المصروفات الفعلية خالل الربع الثاني من السنة المالية  2016/2015نحو  3.2مليار د.ك.
 وبناااا لء علاااى ماااا تقااادم فااا ن الرباااع الثااااني مااان السااانة المالياااة  2016/2015قاااد حقاااا فا

اااا ل مقااادار

 0.4مليار د.ك.
وفااي حااال احتساااا المبلااخ الخاااز بالتاامااات الدولااة لصااندوق األجيااال القادمااة  %10ماان
إجماالي اإليارادات فا ن فاا

المياانياة خاالل الربااع الثااني مان السانة المالياة  2016/2015قاد بلااخ

 0.04مليار د.ك.

ثا يةةةةا :أداء الماليةةةةع ال ا ةةةةع للجهةةةةاإل اليةا يةةةةع المليقةةةةع خةةةة

الربةةةة الثةةةةا

ةةةة السةةةةنع

الماليع :2016/2015
 بلغت جملة اإليرادات الفعلية خالل الربع الثاني من السنة المالية  2016/2015نحو  9.1مليون د.ك.
 بلغاااات جملااااة المصااااروفات الفعليااااة خااااالل الربااااع الثاااااني ماااان الساااانة الماليااااة  2016/2015نحااااو
 279.8مليون د.ك.
 وبناااا لء علاااى ماااا تقااادم فااا ن الرباااع الثااااني مااان السااانة المالياااة  2016/2015قاااد حقاااا عجااااا ل مقااادار
 270.7مليون د.ك.

ثالثا :تاق اإل أداء الماليع ال ا ع للاتاواإل وااداواإل اليةا يع للسنع الماليع :2016/2015
 بنا لء على توقعات إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية فقد تم وضع ثالثة سايناريوهات أساعار للانف
ترتبت عليها نتا ج المياانية العامة للاوزارات واإلدارات الحكومياة لنهاياة السانة المالياة 2016/2015
كما هو موضح في الجدول أدنا علما ل بأنه قد تم أخذ تكلفة اإلنتاج بعين االعتبار.
جااادول رقااام  : 1توقعاااات نتاااا ج المياانياااة العاماااة للاااوزارات واإلدارات الحكومياااة فاااي نهاياااة السااانة المالياااة
2016/2015
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اإليرادات النفطية الفعلية خالل ستة شهور األولى مليار د.ك.
س ر البر يل

7.8
$41

$43

$45

5

5.3

5.6

إجمالي اإليرادات النفطية المتوقعة مليار د.ك

12.8

13.1

13.4

اإليرادات غير النفطية المتوقعة مليار د.ك.

1.5

1.5

1.5

إجمال اايراداإل ال ا ع المتاق ع ( لياو د.ك).

14.3

14.6

14.9

إجمال المصروفاإل ال ا ع المتاق ع ( لياو د.ك).

17.5

17.5

17.5

تيادة اايراداإل ع المصروفاإل ( لياو د.ك).

- 3.2

- 2.9

- 2.6

احتياطي األجيال القادمة  10%من إجمالي اإليرادات مليار د.ك.

1.4

1.5

1.5

تيادة اايراداإل ع المصروفاإل والمخصصاإل ( لياو د.ك).

- 4.6

- 4.4

- 4.1

اإليرادات النفطية المتوقع تحصيلها خالل ستة شهور المتبقية من السانة
المالية  2016/2015مليار د.ك.

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية

 على اعتبار أن اإليرادات غير النفطياة ساتبلخ تقريباا ل  1.5ملياار د.ك .فا ن إجماالي اإليارادات المتوقعاة
ستصل بين  14.9 – 14.3مليار د.ك .بحسب متوس سعر برميل النف السا د.
 وبااافتراأ أن مااا ساايتم إنفاقااه ك جمااالي المصااروفات ماان قباال إدارة االقتصاااد الكلااي والسياسااة الماليااة
خالل السنة المالية  2016/2015سايبلخ  17.5ملياار د.ك فمان المتوقاع أن يصابح عجاا المياانياة ماا
بااين  3.2 – 2.6مليااار د.ك .قباال احتساااا مخصصااات صااندوق األجيااال القادمااة  %10ماان إجمااالي
اإليرادات .
وعليه ستتذبذا نتا ج المياانية خاالل السانة المالياة  2016/2015ماا باين عجااا ل يبلاخ  4.6 - 4.1ملياار
د.ك بعد احتساا المبلخ الخاز بالتاامات الدولة لصندوق األجيال القادمة  10%من إجمالي اإليرادات .
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واب ا :تاق اإل أداء الماليع ال ا ع للجهاإل اليةا يع المليقع للسنع الماليع :2016/2015
 بنا لء على توقعات إدارة االقتصاد الكلي والسياساة المالياة فقاد تام توقاع نتاا ج المياانياة العاماة للجهاات
الحكومية الملحقة موضحة في الجدول أدنا .
جدول  : 2توقعات نتا ج المياانية العامة للجهات الحكومية الملحقة في نهاية السنة المالية 2016/2015
السنع الماليع 2016/2015

البيـــــــان
إجمال اايراداإل المتاق ع ( لياو د.ك).

0.1

إجمال المصروفاإل المتاق ع ( لياو د.ك).

1.5

تيادة اايراداإل ع المصروفاإل ( لياو د.ك).

-1.4

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية

 علاااى اعتباااار أن اإليااارادات ساااتبلخ تقريباااا ل  0.1ملياااار د.ك .وباااافتراأ أن ماااا سااايتم إنفاقاااه ك جماااالي
المصااااااروفات ماااااان قباااااال إدارة االقتصاااااااد الكلااااااي والسياسااااااة الماليااااااة خااااااالل الساااااانة الماليااااااة
 2016/2015ساااايبلخ  1.5مليااااار د.ك فاااا ن نتااااا ج المياانيااااة خااااالل الساااانة الماليااااة 2016/2015
ساااتحقا عجااااا ل يبلاااخ  1.4ملياااار د.ك وساااوت ياااتم تمويااال هاااذا العجاااا مااان قبااال مياانياااة الاااوزارات
واالدارات الحكومياااااااة البااااااااا الخاااااااام

– المصاااااااروفات المختلفاااااااة والمااااااادفوعات التحويلياااااااة

مجموعة  – 2المدفوعات التحويلية الداخلية .
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الربة الثةا

تيليل أداء الماليةع ال ا ةع للةاتاواإل وااداواإل اليةا يةع خة
السنع الماليع 2016/2015
أوال :اايراداإل ال ا ع:

 تاااام تحصاااايل مااااا نساااابته  %120ماااان اإلياااارادات المقاااادرة خااااالل الربااااع الثاااااني ماااان الساااانة الماليااااة
 2016/2015حياااث أن ماااا تااام تقااادير ك جماااالي اإليااارادات العاماااة للرباااع بلاااخ  3ملياااار د.ك .فاااي
حين تم تحصيل نحو  3.6مليار د.ك.
 حققت جميع أبواا اإليرادات معدل نمو سالب وعليه فقاد حققات اجماالي اإليارادات العاماة معادل نماو
ساااالب نسااابته  %51حياااث انخف ااات اإليااارادات الفعلياااة خاااالل الرباااع الثااااني مااان السااانة المالياااة
 2016/2015مقارنة بذات الفترة من السنة المالية السابقة .2015/2014
 ويوضااح الجاادول رقاام  3البيانااات المتعلقااة ب جمااالي اإلياارادات العامااة وأبوابهااا باإلضااافة إلااى نساابة
التحصيل الفعلي للمقدر ومعدل نمو الربع الثاني للسانة المالياة  2016/2015مقارناةل بانف

الرباع مان

السنة المالية .2015/2014
جدول رقم  : 3اإليرادات الفعلياة للرباع الثااني مان السانة المالياة  2015/2014واإليارادات المقادرة والفعلياة
لنف

الفترة من السنة المالية  2016/2015القيمة بالمليون د.ك.
الربع الثاني من
السنة المالية
2015/2014
الـبيـــــــــان
اإليراد الفعلي

اإلجمــالـــــي

الربع الثاني من السنة المالية 2016/2015
معدل نمو اإليراد الفعلي
للسنة المالية
نسبة اإليراد الفعلي
فرق اإليراد
اإليراد المقدر اإليراد الفعلي
 2016/2015مقارنة
إلى المقدر =
الفعلي عن المقدر
()2
()1
بالسنة المالية
()2/1
=()2-1
2015/2014

7309.7

2992.3

3603.8

611.5

120%

-51%

6981.6

2689.4

3352.1

662.7

125%

-52%

18.2

25.7

17.8

-7.9

69%

-2%

الباب الثالث :الضرائـب والرسـوم على الممـتلكـــات

5.2

5.8

3.4

-2.4

59%

-35%

الباب الرابع :الضرائب والرسوم على السلع والخدمات

0.6

1.5

0.2

-1.3

16%

-58%

الباب الخامس :الضـرائـب والرســوم على التجــارة
والمعامالت الدولية

68.4

70.3

66.1

-4.1

94%

-3%

192.8

138.5

141.0

2.5

102%

-27%

الباب السابع :اإليـــرادات والرســـوم المتنــــوعـــــة

42.5

43.4

23.1

-20.3

53%

-46%

الباب الثامن :اإليــــرادات الـــرأســمــــــاليــــــــــة

0.4

17.8

0.002

-17.8

0%

-99%

الباب األول:

الـنفــــــــــط الـخــــــــــام والـغـــــــــــــاز

الباب الثاني :الضرائب على صافي الدخل واألرباح

الباب السادس:

إيـــــــــــرادات الـــخــــــدمـــــــــــــات

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية* .األرقام باللون األحمر تمثل إشارة سالبة أو نسب تحصيل أقل من المقدر
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 تمثااال اإليااارادات النفطياااة خاااالل الرباااع الثااااني مااان مياانياااة السااانة المالياااة  2016/2015ماااا نسااابته
 %93ماااان إجمااااالي اإلياااارادات العامااااة يليااااه بعااااد لاااا وبشااااكل خجااااول جاااادا ل الباااااا السااااادس
إيااارادات الخااادمات ليمثااال نسااابة تعاااادل  %3.9مااان إجماااالي اإليااارادات العاماااة ويوضاااح الشاااكل
رقم  1األهمية النسبية ألبواا اإليرادات نسبةل إلى إجمالي اإليرادات العامة.
شكل رقم  : 1األهمية النسبية ألبواا اإليرادات الفعلية إلى إجمالي اإليرادات العامة

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.

أ -اإليرادات النفطية
 تم تحصيل ما نسابته  %125مان اإليارادات النفطياة المقادرة خاالل الرباع الثااني يولياو -سابتمبر مان
السنة المالية  2016/2015حيث أن ما تم تقدير من إجمالي اإليرادات النفطياة بلغات  2.7ملياار د.ك
في حين بلغت إجمالي اإليرادات النفطية الفعلية نحو  3.4مليار د.ك.
 ويوضح الجدول رقم  4بيان باإليرادات النفطية وصادرات النف خالل الربع الثاني يوليو -سبتمبر
ماان الساانة الماليااة  2016/2015والساانة الماليااة السااابقة  .2015/2014أمااا الشااكل رقاام  2فيوضااح
مقارناااة لتطاااور أساااعار الااانف الشاااهرية خاااالل الرباااع الثااااني يولياااو -سااابتمبر مااان السااانة المالياااة
 2016/2015والسنة المالية السابقة .2015/2014

تحليل وتوقعات أداء المتليا العتما لاال ال ا الثاتي ما الناي المتليا ( 2016/2015للاواا ا واددا ا الحووميا والجهات الحووميا الملحةا
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جااادول رقااام  : 4اإليااارادات النفطياااة وساااعر الااانف صاااادرات الااانف خاااالل الرباااع الثااااني مااان السااانة المالياااة
 2016/2015والسنة المالية السابقة 2015/2014
البيــان

الربع الثاني من السنة

الربع الثاني من السنة

المالية 2015/2014

المالية 2016/2015

7

3.4

- 52%

2.8

2.7

- 3.6%

اإليرادات النفطية
مليار د.ك
متوس إنتاج الكويت النفطي
مليون برميل/يوم

معدل النمو

المصدر :تقارير المتابعة الربع سنوية لإلدارة المالية للدولة ومنظمة الدول المصدرة للبترول . OPEC

شاااكل رقااام  : 2مقارناااة تطاااور أساااعار الااانف شاااهريا ل خاااالل الرباااع الثااااني يولياااو -سااابتمبر للسااانة المالياااة
 2016/2015والسنة المالية 2015/2014

المصدر :منظمة الدول المصدرة للبترول OPEC

 حققت اإليرادات النفطية خالل هذا الربع معدل نمو سالب نسبته  %52مقارناة بانف

الرباع مان السانة

الماليااة السااابقة .ويوضااح الشااكل رقاام  3اإلياارادات النفطيااة الفعليااة للربااع الثاااني ماان الساانة الماليااة
 2015/2014واإليرادات النفطية المقدرة والفعلية للربع الثاني من السنة المالية .2016/2015

تحليل وتوقعات أداء المتليا العتما لاال ال ا الثاتي ما الناي المتليا ( 2016/2015للاواا ا واددا ا الحووميا والجهات الحووميا الملحةا
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شااااكل رقاااام  : 3اإلياااارادات النفطيااااة المقاااادرة والفعليااااة ماااان الساااانة الماليااااة  2016/2015والفعليااااة ماااان
السنة المالية 2015/2014

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.

ا-

اإليرادات غير النفطية

 تاااام تحصاااايل مااااا نساااابته  %83ماااان اإلياااارادات المقاااادرة خااااالل الربااااع الثاااااني ماااان الساااانة الماليااااة
 2016/2015حيااااث أن مااااا تاااام تقاااادير ك جمااااالي اإلياااارادات العامااااة للربااااع بلااااخ  302.9مليااااون
د.ك .في حين تم تحصيل نحو  251.7مليون د.ك.
 ومن الجدير بالذكر ف ن الباا السادس :إيرادات الخدمات يمثل الباا األكبار مان حياث األهمياة النسابية
حيث سجل  %56من إجمالي اإليرادات غير النفطية.
 ويوضاااح الشاااكالن رقااام  4 5اإليااارادات غيااار النفطياااة الفعلياااة للرباااع الثااااني مااان السااانة المالياااة
 2015/2014واإليرادات غير النفطية المقدرة والفعلية للربع الثاني من السانة المالياة 2016/2015
واألهمية النسبية لكل باا من أبواا اإليرادات غير النفطية إلى إجمالي اإليارادات غيار النفطياة علاى
التوالي.
شكل رقم  : 4اإليرادات غير النفطية الفعلية والمقدرة للربع الثاني من السنة المالية  2016/2015والفعلية من
السنة المالية 2015/2014

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.
تحليل وتوقعات أداء المتليا العتما لاال ال ا الثاتي ما الناي المتليا ( 2016/2015للاواا ا واددا ا الحووميا والجهات الحووميا الملحةا
9
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شكل رقم  : 5توزيع األهمية النسبية لإليرادات غير النفطية الفعلية من إجمالي اإليرادات غير النفطية

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.

 فيما يخص معادل نماو اإليارادات غيار النفطياة خاالل الرباع الثااني يولياو -سابتمبر مان السانة المالياة
 2016/2015ومقارنتها باإليرادات غير النفطياة الفعلياة خاالل نفا

الرباع مان السانة المالياة الساابقة

 2015/2014فقد حققت اإليرادات غير النفطية معدل نمو سالب يعادل  %23.3ويوضح الشكل رقم
 6اإلياارادات غياار النفطيااة الفعليااة للربااع الثاااني ماان الساانة الماليااة  2015/2014واإلياارادات غياار
النفطية المقدرة والفعلية للربع الثاني من السنة المالية .2016/2015
شكل رقام  : 6اإليارادات غيار النفطياة الفعلياة والمقادرة خاالل الرباع الثااني مان السانة المالياة 2016/2015
والفعلية من السنة المالية 2015/2014

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.

تحليل وتوقعات أداء المتليا العتما لاال ال ا الثاتي ما الناي المتليا ( 2016/2015للاواا ا واددا ا الحووميا والجهات الحووميا الملحةا
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ثا يا :المصروفاإل ال ا ع:
 تم صرت ما نسبته  %66من إجمالي المصاروفات المقادرة خاالل الرباع الثااني يولياو  -سابتمبر مان
السنة المالية  2016/2015حيث تم تقادير إجماالي المصاروفات العاماة للفتارة بمبلاخ  4.8ملياار د.ك
بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو  3.2مليار د.ك.
 شهدت جميع أبواا المصروفات انخفاضاا ل فاي المصاروت الفعلاي مقارناة بالمصاروت المقادر وبشاكل
خااز فاي البااا الثااني المساتلامات السالعية والخادمات حياث بلغات نسابة الصارت  %34فقا ماان
المصروت المقدر لذل الباا.



حققااات إجماااالي المصاااروفات العاماااة معااادل نماااو ساااالب خاااالل الرباااع الثااااني يولياااو -سااابتمبر مااان
الساااانة الماليااااة  2016/2015نساااابته  %28ويعااااود الساااابب فااااي لاااا إلااااى تحقيااااا الباااااا الخااااام
المصاااروفات المختلفاااة والمااادفوعات التحويلياااة لمعااادل نماااو ساااالب بمعااادل  %41ومااان الجااادير
بالذكر ف ن هذا الباا و األهمية النسبية األعلى . 45%

 ويوضح الجدول رقم  5البيانات المتعلقاة ب جماالي المصاروفات العاماة وأبوابهاا باإلضاافة إلاى نسابة
الصرت الفعلي للمقدر ومعدل نمو الرباع الثااني للسانة المالياة  2016/2015مقارناةل بانف

الرباع مان

السنة المالية .2015/2014
جدول رقم  : 5المصروفات الفعلية للربع الثااني مان السانة المالياة  2015/2014والمصاروفات المقادرة
والفعلية لنف

الفترة من السنة المالية  2016/2015القيمة بالمليون د.ك.
الربع الثاني
من السنة
المالية
2015/2014

الربع الثاني من السنة المالية 2016/2015

البيـــــــــــــان
المصروف
الفعلي

المصروف
المقدر ()1

المصروف
الفعلي ()2

معدل نمو المصروف
فرق
نسبة المصروف الفعلي للسنة المالية
المصروف
الفعلي إلى المقدر  2016/2015إلى
الفعلي من
السنة المالية
= ()2/1
المقدر = ()1-2
2015/2014

اإلجمالـــــــــــي

4409.0

4792.8

3170.4

-1622.4

66%

-28%

الـــمـــــــــرتـــــبــــــــــــــــات

996.5

1346.7

1053.0

-293.7

78%

6%

الباب الثاني :المسـتلزمات السلعية والخدمــات

589.8

650.7

222.3

-428.4

34%

-62%

17.2

71.4

44.8

-26.6

63%

160%

392.3

519.0

414.7

-104.3

80%

6%

2413.2

2204.9

1435.7

-769.3

65%

-41%

الباب األول:

الباب الثالث :وسـائـــل النقــــل والمعـــــدات
والتــجهيــــــــزات
الباب الرابع :المشاريع اإلنشائية والصيانة
واالستمالكات العامة
الباب الخامس :المصروفــات المختلفــة
والمدفوعــات التحويليـــة

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية* .األرقام باللون األحمر تمثل إشارة سالبة أو نسب صرت أقل من المقدر

تحليل وتوقعات أداء المتليا العتما لاال ال ا الثاتي ما الناي المتليا ( 2016/2015للاواا ا واددا ا الحووميا والجهات الحووميا الملحةا
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 يوضح الشكل رقم  7أدنا األهمياة النسابية للمصاروفات خاالل الرباع الثااني يولياو – سابتمبر مان
السنة المالية .2016/2015
الشكل رقم  : 7األهمية النسبية للمصروفات الفعلية ألبواا المصروفات بالنسبة إلجمالي المصروفات العامة

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.

 ويوضاااح الشاااكل  8أدناااا المصاااروفات الفعلياااة للرباااع الثااااني مااان السااانة المالياااة 2015/2014
والمصروفات المقدرة والفعلية للربع الثاني من السنة المالية .2016/2015
شكل رقم  : 8المصروفات الفعلية والمقدرة للسنة المالية  2016/2015والفعلية للسنة المالية 2015/2014

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.

تحليل وتوقعات أداء المتليا العتما لاال ال ا الثاتي ما الناي المتليا ( 2016/2015للاواا ا واددا ا الحووميا والجهات الحووميا الملحةا
12
إعداد /ال تحثت  :ف ء الجي ا نليمت هم

تيليل أداء الماليع ال ا ع للجهةاإل اليةا يةع المليقةع خة

الربة الثةا

ة

السنع الماليع 2016/2015
أوال :اايراداإل:
 تااااام تحصااااايل مااااااا نسااااابته  %55مااااان اإلياااااارادات المقااااادرة خاااااالل الربااااااع الثااااااني مااااان الساااااانة
المالياااااة  2016/2015حياااااث أن ماااااا تااااام تقااااادير ك جماااااالي اإليااااارادات العاماااااة خاااااالل الرباااااع
بلخ  16.7مليون د.ك .في حين تم تحصيل نحو  9.1مليون د.ك.
 علاااااى الااااارغم مااااان تحقياااااا معظااااام أ باااااواا اإليااااارادات لمعااااادالت نماااااو ساااااالبة خاااااالل الرباااااع إال
أن إجمااااااالي اإلياااااارادات العامااااااة حققاااااات معاااااادل نمااااااو موجااااااب نساااااابته  %33خااااااالل الربااااااع
الثااااااني مااااان السااااانة المالياااااة  2016/2015مقارناااااة باااااذات الفتااااارة مااااان السااااانة المالياااااة الساااااابقة
 2015/2014ويرجاااااااع السااااااابب فاااااااي لااااااا لتحقياااااااا البااااااااا الساااااااابع اإليااااااارادات والرساااااااوم
المتنوعااااااة لمعااااااد نمااااااو موجااااااب نساااااابته  % 86وهااااااو الباااااااا األكباااااار ماااااان حيااااااث األهميااااااة
النسبية بمعدل . %65
 ويوضاااااااح الجااااااادول رقااااااام  6البياناااااااات المتعلقاااااااة ب جماااااااالي اإليااااااارادات العاماااااااة وأبوابهاااااااا
باإلضاااااافة إلاااااى نسااااابة التحصااااايل الفعلاااااي للمقااااادر ومعااااادل نماااااو الرباااااع الثااااااني للسااااانة المالياااااة
 2016/2015مقارنةل بنف الربع من السنة المالية .2015/2014
 كماااااا يوضاااااح الشاااااكالن رقااااام  9 10اإليااااارادات الفعلياااااة للرباااااع الثااااااني مااااان السااااانة المالياااااة
 2015/2014واإليااااارادات المقااااادرة والفعلياااااة للرباااااع الثااااااني مااااان السااااانة المالياااااة 2016/2015
واألهمية النسبية لكل باا من أبواا اإليرادات إلى إجمالي اإليرادات على التوالي.
جدول رقم  : 6اإليرادات الفعلياة للرباع الثااني مان السانة المالياة  2015/2014واإليارادات المقادرة والفعلياة
لنف الفترة من السنة المالية  2016/2015القيمة بالمليون د.ك.
الربع الثاني من
السنة المالية
2015/2014
الـبيـــــــــان

اإلجمــالـــــي
الباب الرابع :الضرائب والرسوم
على السلع
والخدمات

الربع الثاني من السنة المالية 2016/2015

اإليراد الفعلي

اإليراد
المقدر
()1

اإليراد
الفعلي
()2

معدل نمو اإليراد الفعلي
من السنة المالية
فرق اإليراد الفعلي نسبة اإليراد الفعلي
 2016/2015مقارنة
عن المقدر =( )1-2إلى المقدر = ()2/1
بالسنة المالية
2015/2014

6.83

16.68

9.10

7.6

55%

33%

0.04

0.13

0.02

0.1

20%

-32%

الباب السادس :إيـرادات الخـدمات

3.60

8.30

3.16

5.1

38%

-12%

الباب السابع :اإليرادات والرسوم
المتنوعة

3.19

8.25

5.92

2.3

72%

86%

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية* .األرقام باللون األحمر تمثل إشارة سالبة أو نسب تحصيل أقل من المقدر
تحليل وتوقعات أداء المتليا العتما لاال ال ا الثاتي ما الناي المتليا ( 2016/2015للاواا ا واددا ا الحووميا والجهات الحووميا الملحةا
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شكل رقم  : 9اإليرادات غير النفطية الفعلية والمقدرة للربع الثاني من السنة المالية 2016/2015

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.

شكل رقم  : 10توزيع األهمية النسبية لإليرادات غير النفطية الفعلية من إجمالي اإليرادات غير النفطية

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.

ثا يا :المصروفاإل:
 تم صرت ما نسبته  %61من إجمالي المصاروفات المقادرة خاالل الرباع الثااني يولياو  -سابتمبر مان
الساااانة الماليااااة  2016/2015حيااااث تاااام تقاااادير إجمااااالي المصااااروفات العامااااة لااااذات الفتاااارة بمبلااااخ
 460.7مليون د.ك بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو  279.8مليون د.ك.
 شهدت جميع أبواا المصروفات انخفاضا ل في المصاروت الفعلاي مقارناة بالمصاروت المقادر وبشاكل
خاز في الباا الثالث وسا ل النقل والمعدات والتجهياات حيث بلغت نسبة الصرت  %21فق مان
المصروت المقدر لذل الباا.

تحليل وتوقعات أداء المتليا العتما لاال ال ا الثاتي ما الناي المتليا ( 2016/2015للاواا ا واددا ا الحووميا والجهات الحووميا الملحةا
14
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حققت جميع أبواا المصروفات معدل نمو ساالب وعلياه فقاد حققات إجماالي المصاروفات معادل نماو
سالب نسبته  %32حيث انخف ت المصروفات خالل الربع الثاني يولياو -سابتمبر مان السانة المالياة
 2016/2015عند مقارنتها بالمصروفات الفعلية بنف

الربع من السنة المالية السابقة .2015/2014

 ويوضاااح الجااادول رقااام  7البياناااات المتعلقاااة ب جماااالي المصاااروفات وأبوابهاااا باإلضاااافة إلاااى نسااابة
الصااارت الفعلاااي للمقااادر ومعااادل نماااو الرباااع الثااااني للسااانة المالياااة  2016/2015مقارناااةل بااانف
الربع من السنة المالية .2015/2014
جدول رقم  : 7المصروفات الفعلية للربع الثااني مان السانة المالياة  2015/2014والمصاروفات المقادرة
والفعلية لنف

الفترة من السنة المالية  2016/2015القيمة بالمليون د.ك.
الربع الثاني من
السنة المالية
2015/2014
البيـــــــــــــان
المصروف
الفعلي

الربع الثاني من السنة المالية 2016/2015

معدل نمو المصروف
نسبة
فرق
المصروف المصروف الفعلي للسنة المالية
المصروف المصروف
الفعلي من الفعلي إلى  2016/2015إلى
المقدر ( )1الفعلي ()2
السنة المالية
المقدر = المقدر =
2015/2014
()2/1
()2-1

اإلجمالـــــــــــي

409.6

460.7

279.8

-180.9

61%

-32%

الـــمـــــــــرتـــــبــــــــــــــــات

230.6

195.4

141.4

-53.9

72%

-39%

الباب الثاني :المسـتلزمات السلعية والخدمــات

32.4

40.3

31.7

-8.6

79%

-2%

الباب الثالث :وسـائـــل النقــــل والمعـــــدات
والتــجهيــــــــزات

1.8

7.1

1.5

-5.6

21%

-15%

الباب الرابع :المشاريع اإلنشائية والصيانة
واالستمالكات العامة

64.1

101.1

42.8

-58.3

42%

-33%

الباب الخامس :المصروفــات المختلفــة
والمدفوعــات التحويليـــة

80.7

116.8

62.3

-54.5

53%

-23%

الباب األول:

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية* .األرقام باللون األحمر تمثل إشارة سالبة أو نسب صرت أقل من المقدر

 يوضح الشكل رقم  11أدنا األهمياة النسابية للمصاروفات خاالل الرباع الثااني يولياو – سابتمبر مان
السنة المالية .2016/2015

تحليل وتوقعات أداء المتليا العتما لاال ال ا الثاتي ما الناي المتليا ( 2016/2015للاواا ا واددا ا الحووميا والجهات الحووميا الملحةا
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الشكل رقم  : 11األهمية النسبية للمصروفات الفعلية ألبواا المصروفات بالنسبة إلجمالي المصروفات العامة

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.

 ويوضاااح الشاااكل  12أدناااا المصاااروفات الفعلياااة للرباااع الثااااني مااان السااانة المالياااة 2015/2014
والمصروفات المقدرة والفعلية للربع الثاني من السنة المالية .2016/2015

شكل رقم  : 12المصروفات الفعلية والمقدرة للسنة المالية  2016/2015والفعلية للسنة المالية 2015/2014

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية.
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تاق ةةاإل أداء الماليةةةع ال ا ةةةع للةةةاتاواإل وااداواإل اليةا يةةةع للسةةةنع الماليةةةع
2016/2015
أوال :الميزا يع ال ا ع للاتاواإل وااداواإل اليةا يع:
 بنا لء على توقعات إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية فقد تام وضاع ثالثاة سايناريوهات أساعار للانف
لألشهر الستة المتبقية ترتبت عليها نتا ج المياانية العاماة للاوزارات واإلدارات الحكومياة لنهاياة السانة
المالية  2016/2015كما هو موضح في الجدول أدنا علما ل بأنه قد تم أخذ تكلفة اإلنتاج بعين االعتبار.
جدول  : 8توقعات نتا ج المياانية العامة للوزارات واإلدارات الحكومية في نهاية السنة المالية 2016/2015
اإليرادات النفطية الفعلية خالل ستة شهور األولى مليار د.ك.
س ر البر يل

7.8
$41

$43

$45

5

5.3

5.6

إجمالي اإليرادات النفطية المتوقعة مليار د.ك

12.8

13.1

13.4

اإليرادات غير النفطية المتوقعة مليار د.ك.

1.5

1.5

1.5

إجمال اايراداإل ال ا ع المتاق ع ( لياو د.ك).

14.3

14.6

14.9

إجمال المصروفاإل ال ا ع المتاق ع ( لياو د.ك).

17.5

17.5

17.5

تيادة اايراداإل ع المصروفاإل ( لياو د.ك).

- 3.2

- 2.9

- 2.6

احتياطي األجيال القادمة  10%من إجمالي اإليرادات مليار د.ك.

1.4

1.5

1.5

تيادة اايراداإل ع المصروفاإل والمخصصاإل ( لياو د.ك).

- 4.6

- 4.4

- 4.1

اإليرادات النفطية المتوقع تحصيلها خالل ستة شهور المتبقية من السانة
المالية  2016/2015مليار د.ك.

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية

 وسيتطرق التقرير في الجا ين القادمين على آلية توقع اإليرادات والمصروفات.
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ثا يا :اايراداإل ال ا ع:
 توقعاات إدارة االقتصاااد الكلااي والسياسااة الماليااة أن تتااراو إجمااالي اإلياارادات العامااة للساانة الماليااة
 2016/2015ما بين  14.9-14.3مليار د.ك حيث أن إجمالي اإليرادات النفطية ستبلخ ما بين -12.8
 13.4مليار د.ك .خالل السنة المالية  2016/2015وإجمالي اإليارادات غيار النفطياة المتوقعاة ساتبلخ
 1.5مليار د.ك .خالل السنة المالية اتها.

أ -اإليرادات النفطية:
 اسااتنادا ل علااى البيانااات الشااهرية الصااادرة ماان منظمااة الاادول المصاادرة للاانف

 OPECوبيانااات بنا

الكويت المركاي تم التوصل إلى ما يلي:
 oبلااخ متوسا إنتاااج نفا الكوياات اليااومي  2.722مليااون برمياال  /يااوم خااالل النصا
األول من السنة المالية .2016/2015
 oبلااخ متوس ا سااعر صاارت الاادينار الكااويتي مقاباال الاادوالر األمريكااي  0.3021د.ك.
خالل النص

األول من السنة المالية .2016/2015

 بافتراأ استمرار االنتاج و سعر الصرت كما هو موضح أعال حتى نهاية السنة المالية فقد تام توقاع
اإليرادات النفطية بنا لء على األسعار الموضحة في الجدول أدنا

آخذين بعين االعتبار تكلفة اإلنتاج .

جدول  : 9سيناريوهات متوس أسعار النف واإليرادات النفطية المترتبة عليها
س ر البر يل
اإليرادات النفطية مليار د.ك.

$41

$43

$45

12.8

13.1

13.4

ا -اإليرادات غير النفطية:
 بسبب اخاتالت العوامال التاي تاعثر علاى نتيجاة اإليارادات غيار النفطياة عماا كاان فاي السانوات المالياة
السابقة حيث تم تأجيل مبالخ التعوي ات عن العدوان العراقي الباا السابع :إيرادات ورسوم متنوعاة/
المجموعة األولى  :إيارادات ورساوم /البناد الساابع :تعوي اات /الناوب الساابع :تعوي اات عان أضارار
ممتلكات حتى الربع الرابع من السانة المالياة القادماة  2017/2016فقاد تام التوقاع بانخفااأ إجماالي
اإليرادات غير النفطية في نهاية السنة المالية  2016/2015عان السانوات المالياة الساابقة ليصابح 1.5
مليار د.ك.
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ثالثا :المصروفاإل ال ا ع:
 بنا لء على نظام توقعات إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية تم التوصال إلاى أن إجماالي المصاروفات
خااالل الساانة الماليااة  2016/2015سااتبلخ  17.5مليااار د.ك حيااث يتوقااع انخفاااأ مصااروفات الباااا
األول المرتبات والباا الثاني المستلامات السلعية والخدمات عما تم تقدير بقانون رب المياانياة
اما فيما يخص االبواا المتبقية فقد تم التنبع بمبالخ تفوق ما تم تقدير بالقانون وبالتالي اعتمدت المبالخ
المقدرة بقانون رب المياانية.
 يوضاااح الجااادول رقااام  10نتاااا ج توقعاااات مصاااروفات الاااوزارات واإلدارات الحكومياااة لكااال بااااا
على حدى.
جدول  : 10توقعات المصروفات في نهاية السنة المالية 2016/2015
النصف األول من
السنة المالية
2013/2012

النصف األول من
السنة المالية
2014/2013

النصف األول من
السنة المالية
2015/2014

3359.4

5101.0

6118.7

17.4%

27.0%

28.6%

639.3

1480.6

1482.9

13.2%

29.4%

28.0%

880.6

651.9

640.4

24.2%

20.2%

21.2%

33.8

23.8

22.4

النسبة من إجمالي السنة المالية

21.3%

11.4%

11.3%

الباب الرابع :المشاريع اإلنشائية والصيانة
واالستمالكات العامة (مليون د.ك)

309.7

350.2

455.6

النسبة من إجمالي السنة المالية

18.7%

22.9%

27.4%

الباب الخامس :المصروفات المختلفة
والمدفوعات التحويلية (مليون د.ك)

1496.0

2594.5

3517.3

النسبة من إجمالي السنة المالية

16.6%

29.1%

31.3%

البيـــــــان

إجمالي المصروفات (مليون د.ك)

النسبة من إجمالي السنة المالية
الباب األول :المرتبـات (مليون د.ك)
النسبة من إجمالي السنة المالية
الباب الثاني :المسـتلزمات السلعية والخدمات
(مليون د.ك)
النسبة من إجمالي السنة المالية
الباب الثالث :وسـائل النقل والمعـدات
والتجهيزات (مليون د.ك)

2016/2015
النصف األول

التوقعات
اإلجمالية

4781.3

17525.1

1452.1

279.9

57.9

495.8

2495.6

5063.6

1280.1

285.5

2076.0

8819.8

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية
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تاق ةةةةةةاإل أداء الماليةةةةةةع ال ا ةةةةةةع للجهةةةةةةاإل اليةا يةةةةةةع المليقةةةةةةع للسةةةةةةنع
الماليع 2016/2015
 بنا لء على توقعات إدارة االقتصاد الكلي والسياساة المالياة فقاد تام توقاع نتاا ج المياانياة العاماة للجهاات
الحكومية الملحقة موضحة في الجدول أدنا .
جدول  : 15توقعات نتا ج المياانية العامة للجهات الحكومية الملحقة في نهاية السنة المالية 2016/2015
البيان

إجمالي اإليرادات (مليون د.ك).
النسبة من إجمالي السنة المالية
إجمالي المصروفات ( مليون د.ك).

الباب األول :المرتبـات ( مليون د.ك).
النسبة من إجمالي السنة المالية
الباب الثاني :المسـتلزمات السلعية والخدمــات
( مليون د.ك).
النسبة من إجمالي السنة المالية
الباب الثالث :وسـائل النقل والمعـدات
والتجهيزات ( مليون د.ك).
النسبة من إجمالي السنة المالية
الباب الرابع :المشاريع اإلنشائية والصيانة
واالستمالكات العامة ( مليون
د.ك).
النسبة من إجمالي السنة المالية
الباب الخامس :المصروفات المختلفة
والمدفوعات التحويلية ( مليون د.ك).
النسبة من إجمالي السنة المالية
زيادة االيرادات عن المصروفات ( مليون د.ك).

النصف األول من
السنة المالية
2014/2013

السنة المالية 2016/2015

النصف األول من
السنة المالية
2015/2014

النصف األول

التوقعات
اإلجمالية

20.8

13.9

16.9

100.2

37.2%

16.9%

539.0

580.9

509.3

1487.7

281.1

314.8

268.6

672.2

37.9%

42.1%

43.9

42.4

30.2%

28.0%

0.7

2.9

4.4%

9.9%

53.7

74.9

19.7%

23.1%

159.5

145.9

36.8%

35.1%

38.6

2.2

51.8

148.0

132.8

28.6

242.1

411.9

-1387.5

المصدر :إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية
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 عند مقارنة اإليرادات للنص

األول خالل السنة المالياة  2015/2014ماع إجماالي اإليارادات السانوية

المحصلة لتل السنة ف ننا نجد أنها شاكلت بالمتوسا ماا نسابته  %16.9وباافتراأ ثباات تلا النسابة
وحيث أن إجمالي اإليرادات خالل النص
د.ك ف نه من المتوقع أن تصال إجماالي تلا

األول من السنة المالية  2016/2015قد بلغت  16.9مليون
اإليارادات فاي نهاياة السانة المالياة الحالياة 2016/2015

مبلخ  100مليون د.ك.
 عند مقارنة مصروفات كل باا على حد خالل النص

األول من مياانية السنتين المااليتين الساابقتين

ب جمالي كل باا ماع أخاذ متوساطاتها بعاين االعتباار وباافتراأ ثباات العوامال الماعثرة علاى نتاا ج
إجمالي كل باا توقع انخفاأ جميع أبواا المصاروفات عماا تام تقادير بقاانون ربا المياانياة فيماا
عدا الباا الثالث وسا ل النقل والمعدات والتجهياات فقد تم التنبع بمبلخ يفوق ماا تام تقادير بالقاانون
وبالتااالي اعتمااد المبلااخ المقاادر بقااانون ربا المياانيااة ليصاال إجمااالي المصااروفات خااالل الساانة الماليااة
 2016/2015مبلخ  1.5مليار د.ك.
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