إدارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية

موازنة المواطن
دليل المواطن الكويتي لميزانية السنة المالية
2016/2015
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 oتعريف موازنة المواطن ،ومدى أهمية معرفتك بها كمواطن
هي أداة لتعريف المواطنين بالتزا مات ا لدو لة نحوهم ودل يل المواطنين لميزان ية ا لدو لة ،وذ لك من
خالل اطالعهم على إيرادات ومصرررررواات الدولة اي الاررررنة المالية الحالية ،وما تم إنجازه اي الاررررنة
الاررررررابلة ارررررراملة الممرررررراايو التي تم تنتيدها والدعم الدا تلدم الدولة اراد المجتمو ،إضررررررااة إلى
المصاايف ا خرى ،وذلك ترسيخا لمبدأ المتااية اي عرض ا وضاع المالية العامة للدولة.
o

ما هي الميزانية العامة للدولة؟

 oهي خطة الدولة المالية اي تلدير إيراداتها ومصروااتها العامة خالل الانة المالية الملبلة لتحليق
أهدااها االستراتيجية بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتصدا بلانون ابط الميزانية ،اإذا لم
يصدا قانون ابط الميزانية للانة الحالية ،يعمل بميزانية الانة الاابلة لحين صدواه.
 oيتم اعدادها من خالل قيام الوزااات بإعداد تلديرا إليراداتها ومصروااتها كل اي حدود اختصاصها
ومن ثم تلدم لوزااة المالية اي مواعيد محددة من أجل مناقمرررت ودااسرررت انيا ،واي ضرررول ذلك
يتم إعداد ممروع الميزانية العامة للدولة.
 oالانة المالية :هي الانة التي تعد عنها الميزانية العامة والحااب الختامي ،وتبدأ الانة المالية اي
أول إبريل من كل عام وتنتهي بنهاية اهر مااس من العام التالي.
 oومن الجدير بالدكر أن تم اعتماد الميزانية العامة للارررنة المالية  2016/2015بمرسررروم قانون81
لانة .2015
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 oاألهداف االستراتيجية للخطة اإلنمائية متوسطة المدى 2020/2019 – 2016/2015
 oزيادة الناتج المحلي اإلجمالي وااو ماتوى معيمة المواطن.
 oاللطاع الخاص يلود التنمية واق آليات محتزة.
 oدعم التنمية البمرية والمجتمعية.
 oتطوير الاياسات الاكانية لدعم التنمية.
 oاإلدااة الحكومية التعالة.

 oأهم توجهات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية *2016/2015
 oاعتماد سياسات مالية اايدة بعدم االسراف وتجنب اصداا اللرااات التي ترتب أعبال مالية
جديدة على الميزانيات العامة ،كما تم وضرررو سرررلف اعلى لبنتاو بممرررروع ميزانية الارررنة
المالية  2016/2015لجميو الجهات الحكومية على نحو ال يخل بمارررتوى الخدمات التي يتم
تلديمها.
 oترارريد االنتاو العام وختا المصرررواات اليانوية اير الم ثرة على أدال الجهات الحكومية
لمواجهة تداعيات االنختاض الحاد سعاا النتط اي ا سواو العالمية.
 oضرررواة العمل على إعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كااة الخدمات العامة
مو التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصررررررحية واالجتماعية وا منية وتواير
االعتمادات المالية الالزمة لتنتيد الممرراايو الحيوية والورررواية للبنية ا سرراسررية والمرااق
العامة.
 oتوجي جميو الوزااات واإلدااات الحكومية والهيئات الملحلة والم ساات الماتللة بإعداد
ودااسررة تلديرات اإليرادات والمصرررواات ،بما يتتق مو الاررياسررات العامة للدولة واللوانين
والمراسيم واللرااات الصاداة حتى تاايخ إعداد التلديرات.

*المصدا :البيان المالي لوزير المالية عن ممروع الميزانية للانة المالية 2016/2015
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o

المصروفات العامة المتوقعة خالل السنة المالية 2016/2015

 oتم تخصرررررري نحو  19,171مليون ديناا كويتي كمبلغ إجمالي للمصرررررررواات العامة للدولة ،وذلك
لتلديم الخدمات لألاراد وتحاررررررينها وتطويرها وميال على ذلك الخدمات االجتماعية والخدمات
االقتصادية والخدمات العامة وايرها من الخدمات.
 oخ صصت النابة ا كبر من إجمالي م صرواات الميزانية العامة للدولة للانة المالية 2016/2015
للخدمات االجتماعية بنارربة  ،%41.3بحيث تميل خدمات التكاال االجتماعي والم ر ون االجتماعية
النابـرررررررة ا كبر منها ،يليها الخدمات العامة بنابة  %20.6بحيث تميل الخدمات التنظيمية النابة
ا كبر منها ،ومن ثم يليها الخدمات االقتصادية بنابة .%18
 oكما تم تخصررري ما ناررربت  %8.6من إجمالي مصررررواات الميزانية للارررنة المالية 2016/2015
لتغطي خدمات الدااع.
 oيبلغ متوسط نصيب الترد اي دولة الكويت من هدا االنتاو  4,572ديناا كويتي.
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البيـــــــان
الخدمات العامـــة
الخدمــــــــــات التنــظيميــــــــة
الخدمــــــــــات المــاليــــــــــــة
األمـــــــــــن والعــدالـــــــــــــة
االلتزامات الخارجية
الداـــــــــاع
الخدمات االجتماعية
الخــدمــــــــــــات التـــعلـيمـيــــــــــة
الخدمــــــــــــــات الصـــحيـــــــــــة
التكافل االجتماعي والشئون االجتماعية
خدمات المجتمو
الخدمــــــــــات اإلعـــــالميــــــــــــة
الخدمــــــــــات الــدينـيــــــــــــــــــة
اإلسكـــــــــــــــــــان
المـرافـــــــــــــــــــــق
الخدمات االقتصادية
التعديـن والنشاطــات االستخراجيــــة
النـقــــــــــــــــــل
المواصـــــــالت
الكهربـاء والمـاء
الخدمات التجارية والصناعية
الزراعـــة والثروة السمكيــــة
خدمات أخرى اير مصنتة

إجـمالــــــي الخدمـــــات
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الليمة
بالمليون
ديناا

النابة إلى إجمالي
المصرواات

3,945
1,952
285
1,309
400
1,647
7,925
2,895
1,684
3,346
1,680
262
234
413
771
3,459
377
129
164
2,626
64
99
514

20.6%
10.2%
1.5%
6.8%
2.1%
8.6%
41.3%
15.1%
8.8%
17.5%
8.8%
1.4%
1.2%
2.2%
4.0%
18.0%
2.0%
0.7%
0.9%
13.7%
0.3%
0.5%
2.7%

19,171

100%

 oكما وزعت المصرررواات العامة خالل الاررنة المالية  2016/2015بالتصررنيف االقتصررادا (ماررتوى
االبواب) واق الترتيب التالي:






ما نابت  %28.1من إجمالي المصرواات العامة للباب ا ول "المرتبات".
ما ناررربت  %13.6من إجمالي المصررررواات العامة للباب الياني " المارررتلزمات الارررلعية
والخدمات".
ما نارررربت  %1.5من إجمالي المصرررررواات العامة للباب اليالث " وسررررا ل النلل والمعدات
والتجهيزات".
ما ناررررربت  %10.8من إجمالي المصررررررواات العامة للباب الرابو" الممررررراايو اإلنمرررررا ية
والصيانة واالستمالكات العامة ".
ما نارررربت  %46من إجمالي المصرررررواات العامة للباب الخامس "المصرررررواات المختلتة
والمداوعات التحويلية".

ميزانية الانة المالية 2016/2015
الليمة
بالمليون
البيـــــان
ديناا

نابة إلى إجمالي
المصرواات

البــاب ا ول:

المــــــــــرتـــــبــــــــــــــــــــــات

5,390

28.1%

الباب الياني:

الماتلزمــات الالعيــة والخدمــات

2,600

13.6%

الباب اليالث:

وسا ل النلل والمعدات والتجهيزات

285

1.5%

الباب الرابو:

المماايو اإلنما ية والصيانة واالستمالكات
العامة

2,076

10.8%

الباب الخامس:

المصرواـات المختلتـة والمداوعـات التحويليــة

8,820

46.0%

19,171

100%

جملــة المصرواــات العامــة
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المصروفـات المختلفـة
والمدفوعـات التحويليــة
%46.0

المــــــــــرتــــــــــــــــــات
%28.1

المستلزمــات السلعيــة
والخدمــات
%13.6
وسائل النقل والمعدات
والتجهيزات
%1.5

o

المشاريع اإلنشائية
والصيانة واإلستمالكات
العامة
%10.8

برامج الدددعم والتحويالت المدددرجددة بددالبدداب الخددامس من ميزانيددة السدددددددنددة المدداليددة
2016/2015

 oتحرص دولة الكويت على تلديم الدعم للمواطنين وم سااتها العامة ،ونظرا النختاض أسعاا النتط
وتأثيره على موازنة الدولة هناك توج حكومي لترايد الدعم وتوجيه لماتحلي حيث بلغ إجمالي
الدعم والتحويالت مبلغ  6,361مليون ديناا كويتي للانة المالية .2016/2015
 oتركزت أكبر نارررررربررة من الرردعومررات والتحويالت التي تلرردمهررا الرردولررة اي بنررد تحويالت لهيئررات
وم ساات عامة حيث بلغت  4,339مليون ديناا كويتي وبمكل خاص اي نوع "الم ساة العامة
للتأمينات االجتماعية" والتي تميل أكير من  %31.5من إجمالي بند التحويالت للهيئات وم ساات
عامة ،وذلك لومان تحليق حياة كريمة للمتلاعدين.
 oومن منطلق تحليق أهداف خطة التنمية بتتعيل ممااكة اللطاع الخاص بمختلف أنواع وا ستلطاب
أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية ،الد اسررررررتمرت الحكومة بدعم ها للعمالة الوطنية اي الجهات
اير الحكومية بمبلغ  495مليون ديناا كويتي.
 oومن منطلق حرص الردولرة على دعم الخردمرات الصررررررحيرة للمواطنين وللطلبرة والمبعوثين الرد تم
تخصي مبلغ  170مليون ديناا كويتي.
 oكما وخصرررررصرررررت الحكومة مبلغ  587مليون ديناا كويتي كماررررراعدات الرعاية االجتماعية واوا د
اللروض العلااية.
 oهدا وبلغ إجمالي إنتاو الحكومة  720مليون ديناا كويتي كدعم للمنتجات المكراة والغاز الماررررررال
الماوو محليا باإلضااة إلى ختا تكاليف المعيمة.
 oيبلغ متوسط نصيب الترد اي دولة الكويت من الدعم  1,517ديناا كويتي.
8

القيمة بالمليون دينار
587
352
67
16
60
92
5
2
0.480

النسبة إلى مصروفات الباب الخامس
9.2%
5.5%
1.1%
0.3%
0.9%
1.4%
0.1%
0.0%
0.0%

البيـــــان
تحويالت لألفراد
الرعايــة االجتماعيــة
فوائد قروض عقارية
منـــــــح زواج
اعفاء من قروض عقارية
أخـــــــــــرى
دعم المؤسسات األهلية
دعــم المــدارس الخاصـــة
دعــم الصحــف المحـليـــة
مساعدات األندية واألنشطة الرياضية

0.600

0.0%

مساعدة النقابات وجمعيات النفع العام

2.00

0.0%

إعانـــات عامـــة
خفض تكاليف المعيشة

720
360

11.3%
5.7%

دعــم منتجــات مكــررة وغاز مســال مســـوق محليـــــا

360

5.7%

تحويالت لهيئات ومؤسسات عامة

4,339

68.2%

ومنها:
جامعـــــة الكــــويـــت
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

574
2,002

9.0%
31.5%

بلدية الكويت

197

3.1%

بيت الزكاة

22

0.3%

إعـانــــات بيـــت الزكـــــــاة

2

0.0%

298

4.7%

17
99
413
126
495
1
180
20
1
131
40
14
108
170
165
5
45
44.59
0.28
6,361

0.3%
1.6%
6.5%
2.0%
7.8%
0.0%
2.8%
0.3%
0.0%
2.1%
0.6%
0.2%
1.7%
2.7%
2.6%
0.1%
0.7%
0.7%
0.0%
100%

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
الهيـئــــة العامــــة لشئـــون القصــــــر
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكيـة
المؤسسـة العامـة للرعايـة السكـنيـــــة
المؤسسة العامة لشئـون ذوي اإلعاقــة
دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي
إعانـــــة الباحثيـــــن عن العـمـــــــل
عالوة اجتماعيــة للعمالــة الوطنيــــة
عـالوة أوالد للعـمالــــة الـوطـنيـــــــة
تنــميـــــــة القـــــوى الوطـنيــــــــــة
عـــالوة غــــــــالء معــيشـــــــــــــة
مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص
المكافأه االجتماعية للخريجين
أخـــــــــــــــــرى
الخدمات الصحية
مـواطــنيـــــــن
طلبة ومبعوثين
اشتراكـــات
هيئـــات ومنظمـــات دوليـــــــــة
رسوم اشتراك في مهمات رسمية
اجمالي الدعم والتحويالت
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o

المشاريع اإلنشائية
أ -المشاريع اإلنشائية المستحدثة خالل السنة المالية :2016/2015

 oفيما يخص المشاااااااجدي الاليل الاس اد اهااااااا لاماا ل هاااااا
( )61مشاااااااااجاعاب اليلاب با

المالي  2016/2015فقل ب غ عللها

إامالي اب غ  437م يان لي اج كاداس ،من أال ا بي ا ايااات

المااط ين ،اا هاااااين مهاااااااا الخلمات المقلم  ،ااافيج خلمات الب ي الا ي  ،االاس اد ا ليلها
من قبل الااات ال كامي .
 oيب غ علل المشااااجدي الاليل الاس اجكز ع ى اطادج الخلمات االقاصاااالي ( )26مشاااجا
با ا إامااالي ا قاالجهااا  300م يان لي اااج كاداس ياال مم اات الازن ان بج من إامااالس
الا اليف ال ي ل مشااااجدي الاليل ل هااا

المالي  2016/2015ب هااا

 ،%68.5امن أهد

هذه المشاجدي:
 انشاء خزانات المطالع العالي سعة  55مليون جالون )المرحلة الثانية( .
 انشددداء خطوط مياه رئيسدددية لنقل المياه المنتجة من محطة الدوحة الى مجمع توزيع
المطالع العالي.
 ازادل ااجكيب م طات ا ادل جئيهي فس م اطق مخا

فس لال ال ادت.

 oأما المشااجدي الاليل الاس اجكز ع ى ا هاين الخلمات العام فاقلج ا ااا اإلامالي
 108م يان لي اج كاداس ادب غ عللها ( )12مشجا .
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ا

 oياضح الالال الاالس المشاجدي اإل شائي الاليل مازع

الخدمـــات

هب طبيع الخلمات:

تكلتة المماايو
عدد
الجديدة
المماايو
بالمليون ديناا

نابة المماايو
إلى التكلتة
اإلجمالية

الخدمــات العامـــــة
الخدمـــــــــات التنظيميـــــــة
أمــــن وعــــــدالة
الدااع
الخدمات االجتماعية
الخدمــــــــــات الصحية

12
6
6
12
7
5

108
107
1.5
28
1
1

24.7%
24.4%
0.3%
6.4%
0.3%
0.2%

التكافل االجتماعي والشؤون
االجتماعية

2

0.17

0.0%

خدمــات المجتمــــو
الخدمـــــــــات اإلعــــــــالمية
المرافق
الخدمات االقتصادية
الــــــنــــــقـــــــــــــل
الكهربــــــــــاء والمـــــــــــــاء

4
3
1
26
6
19

0.4
0.3
0.1
300
0.5
299

0.1%
0.1%
0.0%
68.5%
0.1%
68.4%

الخدمــات التجارية والصناعية

1

0.1

0.0%

61

437

100%

إجمالـــي المماايـــو اإلنما يـــة
الجديــــدة
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ب -المشدددددداريع اإلنشددددددائية التددددددي تددددددم االنتهدددددداء منهددددددا خددددددالل السددددددنة الماليددددددة
السابقة :2015/2014
 oاد اال اااء من ا ااز ااهااا يد  44مشاااجاعاب إ شاااائياب خالل الهااا

المالي الهاااا ق 2015/2014

يخلد العليل من القطاعات اللال .
 oياضح الالال الاالس اازدي هذه المشاجدي ع ى الخلمات االقطاعات المخا :
الخدمـــات

عدد
المماايو

منها:

الخدمــــات التنظيمية
الخدمــات التعليـميــــة
خدمـات االمن والعدالة
خدمات التكافل االجتماعي
الخدمات الدينية

3
6
2
5
2

تنفيذ مقر الفتوى والتشريع.
تنفيذ معهد التمريض بالشويخ.
تنفيذ مبنى اإلدارة العامة لشئون الهجرة.
تنفيذ مركز ضاحية الصديق.
تنفيذ مساجد بمناطق مختلفة.

خدمات الطرق

4

تنفيذ طريق الصبية.

8
1
6
7

تنفيذ خطوط مجاري صحية ومحطات ضخ في مناطق مختلفة.
تنفيذ مبنى هاتف جنوب الصباحية مع األجهزة والمعدات والكوابل.
إنشاء محطة إرسال فضائية أرضية.
تنفيذ حديقة الشهيد.

خدمات الهندسة الصحية
خدمات المواصالت
الخدمات اإلعالمية
أخـــــــرى

 oياجاب ع ى ا يذ هذه المشااااجدي ااهااايي طاي الب ي الا اي  ،ازدال ا افهاااي االقاصاااال ال اداس،
اجفي مهااا معيش المااطن ازدال مهاايات جفاهياه.
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o

اإليرادات العامة المتوقعة خالل السنة المالية 2016/2015

 oقدات االيرادات العامة بالميزانية العامة للاررررررنة المالية  2016/2015نحو  12,211مليون ديناا
كويتي ،حيث تميل اإليرادات النتطية النارررررربة ا كبر من جملة اإليرادات وبما يعادل  %88.1من
جملة االيرادات العامة لتبلغ  10,757مليون ديناا كويتي.
ايرادات غير نفطية
% 11.9

ايرادات نفطية
% 88.1

 oقدات إجمالي اإليرادات اير النتطية بحوالي  1,454مليون ديناا كويتي حيث يمرررررركل باب إيرادات
الخدمات النابة ا كبر منها بنابة .%54.7

الضرائب والرسوم على الممتلكات
%1.6

الضرائب على صافي الدخل
واالرباح
%7.1

الضرائب والرسوم على
السلع والخدمات
%0.42

االيرادات الرأسمالية
%4.9

االيرادات والرسوم
المتنوعه
%12.0

الضرائب والرسوم على
التجارة والمعامالت الدولية
% 19.3
إيرادات الخدمات
% 54.7
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 oتم تلدير إجمالي اإليرادات ال وريبية والر سوم خالل ال انة المالية  2016/2015بنحو  413مليون
ديناا كويتي ،لتمررررمل كل من (الورررررا ب على صررررااي الدخل وا ابائ ،الورررررا ب والرسرررروم على
الممتلكات ،الورا ب والرسوم على الالو والخدمات ،الورا ب على التجااة والمعامالت الدولية)،
حيث تميل ما نابت  %3.38من جملة االيرادات العامة.
 oتم تلدير مبلغ  71مليون ديناا كويتي لبيرادات الرأسررررررمالية وهو ما يميل نحو  %0.6من إجمالي
اإليرادات العامة.
ميزانيـــــة الانـــة الماليـــة 2015/2014
الليمة
بالمليون
ديناا

نابة إلى
إجمالي
اإليرادات

البــاب ا ول:

النـتـــــــــط الخــــــــام والغــــــــــــاز

10,757

88.1%

الباب اليانــي:

الورا ب على صااي الدخل وا ابائ

103

0.8%

الباب اليالــث:

الورا ـب والرسوم على الممـتلكــــات

23

0.2%

الباب الرابــو:

الورا ب والرسوم على الالو والخدمات

6

0.05%

الباب الخامس:

الورا ـب والرسوم على التجااة والمعامالت الـدولية

281

2.3%

الباب الاادس:

إيـــــــــــرادات الخــــدمــــــــــــــــــات

796

6.5%

الباب الاابــو:

اإليــرادات والرســوم المـتنـوعــــــــــة

174

1.4%

الباب اليامــن:

اإليـــــرادات الرأسمــــالـيــــــــــــــــــة

71

0.6%

12,211

100%

البيــــان

إجمـــالي اإليــرادات العامــة

o

العجز /الفائض المتوقع خالل السنة المالية .2016/2015
 بناءا ً على ما تقدم من تقديرات لإليرادات والمصدددددروفات والمخصدددددصدددددات للسدددددنة المالية
 2016/2015فددهندده من المتوقع أن تحقم الميزانيددة العددامددة للدددولددة عجزا ً قدددره 8,181
مليون دينار كويتي تغطى من االحتياطي العام للدولة.
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أحدث المؤشرات االقتصادية
الم ارات االقتصادية*:
 oبلررررغ النرررراتج المحلرررري اإلجمررررالي "با سررررعاا الجاايررررة"  46,564مليررررون دينرررراا كررررويتي خررررالل
العام .2014
 oبلغ معدل التوخم (معدل ااتتاع الماتوى العام لألسعاا) نحو  %2.9اي العام .2014
 oاستلر معدل سعر صرف الدوالا ا مريكي ملابل الديناا الكويتي خالل الانة المالية 2015/2014
عند  0.288ديناا كويتي.
*المصدا :اإلدااة المركزية لبحصال وبنك الكويت المركزا

توقعات الم ارات االقتصادية لألعوام  2015و:**2016
المتغيرات
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي (مليون دينار كويتي)
إجمالي الصاداات الالعية والخدمية (مليون ديناا كويتي)
إجمالي الماتوادات الالعية والخدمية (مليون ديناا كويتي)
التوخم (نابة مئوية)
**المصدا :توقعات إدااة االقتصاد الكلي والاياسة المالية
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الانة
2016
2015
37,000 36,000
22,940 22,320
11,100 10,800
3.5
3.3

