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11.7

8.6

12.1

%36.0بنسبة 3.1زيادة ميزانية 18/17 عن ميزانية 17/16

%3.3-بنسبة 0.4-نقص ميزانية 18/17 عن ختامي 16/15

تقديرات السنة المالية  2016\2017 

تقديرات السنة المالية 2017\2018 

الحساب الختامي للسنة المالية 2015\2016 

دينارمليار 
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اليوم/مليون برميل2.800اليوم/مليون برميل2.800حجم االنتاج 

دوالر$ 35دوالر$ 45سعر البرميل

فلس للدوالر301فلس للدوالر301سعر الصرف

يوم365يوم365السنة المالية

مليون دينار 165.6مليون دينار176.7إيرادات الغاز

مليون دينار2309.0دينارمليون 2309.0خصم تكاليف اإلنتاج

تقدير اإليرادات النفطيةأسس•

أسس تقديرات

2018/2017
البيان

أسس تقديرات

2017/2016
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ختامي تقديراتتقديرات

2018/20172017/20162016/2015

12.1%11.78.63.136.0اإليرادات النفطية

1.5%1.61.60.00.0اإليرادات غير النفطية

13.6%13.310.23.130.4جملة اإليرادات 

النسبة %الفرق

11.7
88%

1.6
12%

اإليرادات النفطية

اإليرادات غير النفطية 
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مليار دينار

19.9

18.9

18.2

29.1

%5.3بنسبة 1.0زيادة ميزانية 18/17 عن ميزانية 17/16

%9.3بنسبة 1.7زيادة ميزانية 18/17 عن ختامي 16/15

%46.2-بنسبة 9.2-نقص ميزانية 18/17 عن مقترح 18/17

اعتمادات الوزارات واالدارات الحكومية  2016\2017 

ميزانية الوزارات واالدارات الحكومية  2017\2018 

الحساب الختامي للوزارات واالدارات الحكومية 2015\2016 

مقترح الوزارات واإلدارات الحكومية 2018/2017



6

%7مليار وبنسبة 1.5يبلغ 15/14الحساب ختامي عن 18/17ميزانية تخفيض

%14مليار بنسبة 3.3يبلغ 15/14وعن ميزانية 

المصروفات  إجمالي 

مليار دينار كويتي

23.2

19.318.9
19.9 21.4

2015/142016/152017/162018/17
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ختاميميزانيةميزانية

18/ 1717/ 1616/ 15

10,759.710,435.1324.69,896.7المرتبات وما في حكمها 

3,139.52,932.0207.53,132.4الدعومات 

3,418.73,267.0151.72,932.8المصروفات الرأسمالية

2,582.12,257.9324.22,284.0باقي المصروفات

19,900.018,892.01,008.018,245.9إجمالي الميزانية

الفرقالبيان

المرتبات 
وما في 
حكمها 

54%

الدعومات 
16%

المصروفات
الرأسمالية

17%

باقي 
المصروفات

13%
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مليون دينار

اسم الجهة
ميزانية السنة المالية 

2018/2017
ميزانية السنة المالية 

2017/2016
الفرق

2,150.01,868.1281.9الوزارات واإلدارات الحكومية 

392.1391.50.6الهيئات والمؤسسات الممولة 

2,542.12,259.6282.5اإلجمالي

مليار دينار والذي يعد التزاما على الدولة طوال فترة تنفيذ تلك 20.5بلغت التكلفة الكلية للمشاريع اإلنشائية مبلغ 

.المشاريع
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مليون دينار  أهم المشاريع االنشائية 

689

شبكة بنية تحتية أساسية متطورة للطرق وتطوير منظومة النقل الجوي وزيادة الطاقة -

مليون دينار لصيانة الطرق والشبكة الصحية في 150االستيعابية لمطار الكويت ، متضمنة

جميع المحافظات 

785 توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وزيادة الطاقة اإلنتاجية مشاريع-

178 لوزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنينمشاريع انشائية-

250 تحتية ومرافق متطورة للتعليم الجامعي بنية-
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تطوير شبكة الطرق الخارجية والداخلية المتمثلة في إنشاء طرق إقليمية تربط شمال-

.البالد بجنوبها

الذي يربط المناطق الجديدة ومشاريع التوسع العمراني إنشاء جسر الشيخ جابر-

.المستقبلية بالعاصمة 

.الخامستطوير الطرق الدائرية وباألخص الطريق الدائري-

مبنى ركاب جديد بمطار الكويت الدولي وفق أحدث النظم والتقنيات ليستوعب إنشاء-

.األعداد المتزايدة من الركاب وحركة الشحن النقل الجوي المتوقعة في المستقبل
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إنشاء مباني جديدة بالمستشفيات القائمة المستشفى األميري والمركز الجديد -

للسرطان ومستشفى الفروانية ومستشفى العدان ومستشفى األمراض السارية ، 

.وزيادة السعة السريرية بهذه المستشفيات 

وذلك بجميع» مستشفى الصباح الجديد ومستشفى الجهراء » نشاء مستشفيات جديدة إ-

.التخصصات الطبية 
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البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية وكلية العلوم االجتماعية إنشاء -

والحقوق والشريعة ومباني الخدمات الطلبية واألنشطة الرياضية والمباني األكاديمية 

.المساندة وكلية العلوم وذلك بمدينة صباح السالم الجامعية 
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مشروع 161بلغت 2018/2017إجمالي مشاريع خطة التنمية للسنة المالية 

مليون دينار 4575بتكلفة مالية قدرها 

مليون دينار ضمن الميزانية العامة 1525منها 

مليون دينار1453منها شكلت المشاريع اإلنشائية

دينارمليون 3050مشاريع المؤسسات المستقلة غير الممولة بلغت

تنفذ خارج ميزانية الوزرات واإلدارات الحكومية 
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ابذذ  األخذذذ بعذذين االعتبذذار التوجيهذذات السذذامية لحضذذرة صذذاحب السذذمو فذذي خط

بالجلسذذذة االفتتاحيذذذة لمجلذذذس األمذذذة بةعطذذذاء االولويذذذة للخذذذدمات التعليميذذذة

.واالجتماعية واالسكانية

3

2

.لالبتعاث الداخلي والخارجي ومكافآت الطلبة 624تخصيص 1

.للرعاية واالجتماعية وخفض تكاليف المعيشة464تخصيص 

.ةللدعم االسكاني المتمثل ببدل إيجار واعفاء من قروض عقاري383تخصيص 
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النسبة من إجمالي 

امليزانية 

تقديرات

2018/2017

%3,375.317التكافل االجتماعي والشئون االجتماعية

%3,237.116الخدمات التعليمية

%2,652.913الكهرباء والماء

%2,174.911الخدمات الصحية

%2,101.511الدفاع

%1,777.59التنظيمية
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النسبة من إجمالي 

امليزانية 

%1,342.27االمن والعدالة

%1,086.65المرافق

%368.82االسكان

%366.02الخدمات المالية

%302.82االلتزامات الخارجية

%262.01الخدمات االعالمية

تقديرات

2018/2017
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النسبة من إجمالي 

امليزانية 

%258.51الخدمات الدينية 

%178.91المواصالت

%141.51النقل 

%103.11التعدين والنشاطات االستخراجية

%91.80الزراعة والثروة السمكية

%78.60الخدمات التجارية والصناعية

%19,900.0100اإلجمالي

تقديرات

2018/2017
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2018 /20172017 /20162016/2015

12.1%11.78.63.136.0االيرادات النفطية 

1.5%1.61.60.00.0االيرادات غير النفطية

13.310.23.130.4%13.6

1.31.00.330.4%1.4

19.918.91.05.3%18.2

21.219.91.36.6%19.6

-4.6-%2.124.1-8.7-6.6قبل االستقطاع نسبة احتياطي األجيال القادمة 

-6.0-%1.818.4-9.7-7.9بعد االستقطاع نسبة احتياطي األجيال القادمة 

أوالً : االيرادات

ثانياً : المصروفات وااللتزامات

جملة االيرادات

ختامي
ةالفرق النسب

ة ميزاني ة ميزاني

جملة المصروفات

جملة المصروفات وااللتزامات

نسبة استقطاع احتياطي االجيال

ثالثاً : العجز أو الفائض
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71$نقطة التعادل بعد استقطاع نسبة احتياطي األجيال القادمة 
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مهامهاإضافةيمكنجديدةعامةمؤسساتأوعامةهيئاتأيإنشاءعلىالموافقةعدم

أواألهدافذاتالحكوميةالجهاتودمجحالياالقائمةالحكوميةالجهاتإلىالمطلوبة

.لذلكالالزمةاإلجراءاتوإتمامالمتشابهةاألغراض

وتقديمالجهاتأعمالسيرعلىتؤثرالوالتيالجاريةالمصروفاتقصر

االستخداموعقودالضيافةومصروفاتوالمؤتمراتالرسميةكالمهمات)الخدمات

عامةلمصلحةتحقيقاوتمثلبهاااللتزامسبقالتيأوالهامةاألمورعلى(المختلفة

وفقاآتالمكافبصرفوااللتزام،المختصالوزيربموافقةاقتصاديةأوسياسيةضرورية

.لذلكالمخصصةالماليةاالعتماداتحدودوفيالمقررةللضوابط
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ترتبوالتيالوزراءمجلسإلىالحكوميةالجهاتبهاتتقدمالتيالطلباتفينظراليتملن

مادةالألحكاماستناداوذلكالماليةوزارةرأيأخذبعدإالالعامةالميزانيةعلىماليةأعباء

والرقابةالعامةالميزانياتإعدادبقواعد1978لسنة(31)رقمبقانونالمرسوممن(52)

.الختاميوالحسابتنفيذهاعلى



شكرا

30 – 01 - 2017
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السنة المالية  السنة المالية 

2018/20172017/2016

6,691.76401.1290.6تعويضات العاملين - الوزارات واالدارات الحكومية

181.2174.96.3تعويضات العاملين - الشئون القضائية

859.7796.263.5جملة تعويضات العاملين - الجهات الملحقة

1.2-111.8113جملة مرتبات المؤسسات المستقلة ) الممولة ( 

23.0-2,119.52142.5مساهمة الخزانة العامة في التأمينات االجتماعية

5.2-501.3506.505دعم العمالة الوطنية في القطاع الغير حكومي

6.4-294.5300.9الرعاية االجتماعية  )  وزارة الشئون االجتماعية ، مجلس الوزراء( 

10,759.710,435.1324.6اإلجمالي

الفرقبيان
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السنة الماليةالسنة المالية
2018/20172017/2016

463.707461.784دعم اجتماعي1
الرعاية االجتماعية - منح زواج - مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام - خفض تكاليف 

المعيشة -الهيئة العامة لذوي اإلعاقة - اعانات بيت الزكاة .

بدل ايجار - فوائد قروض عقارية - اعفاء من قروض عقارية .383.455360.200دعم اسكاني2

بعثات - اعانات رسوم دراسية - مكافآت الطلبة - دورات صيفية وربيعية  .624.806533.224دعم تعليمي3

دعم الصحف المحلية .0.4840.484دعم إعالمي4

مساعدات األندية واألنشطة المحلية .48.12649.727دعم رياضي5

1347.9611251.079دعم الطاقة والوقود6
دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا - دعم الوقود  دعم وقود تشغيل المحطات - 

لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية- دعم تخفيض تكلفة الوقود  .

دعم المزارعين وصيادي األسماك .25.44030.040دعم زراعي7

الخدمات الصحية للمواطنين في الخارج .185.510185.510دعم الصحي8

 عمليات التدخل بالسوق النقدي .60.00060.000دعم اقتصادي9

3139.4892932.048جملة الدعومات

المالحظاتالدعوماتم


