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صدور قانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 
في شأن احتياطي األجيال القادمة والذي يقضي بوقف استقطاع احتياطي األجيال وتغير نص 

القانون ليكون:  

”في حال زيادة االيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنويًا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج 
الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء وذلك اعتبارًا من 

نتائج السنة المالية 2019/2018 …“ 

تـغيرات هـيكلية عـلى 
مـوازنـة 22/21

13 سبتمبر 2020
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صندوق األجيال 
القادمة

صندوق االحتياطي 
العام

(خزينة الدولة)

ملخص االحتياطيات المالية: 
النمو المستمر في حجم أصول 

صندوق األجيال القادمة، لكن صندوق 
االحتياطي العام (خزينة الدولة) 

استنفد بالكامل نتيجة السحوبات التي 
تتم لتغطية مصروفات الدولة.

مهم: 
بموجب قوانين صادرة من مجلس 

األمة، إيرادات صندوق األجيال 
القادمة ال تدخل في الميزانية، بل 

يعاد استثمارها.

وضـع االحـتياطـيات الـمالـية
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أبـرز مـالمـح الـموازنـة

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

Budget (Forecast)

موازنة (تقديري) ختامي (فعلي)
Closing (Actual)

5.0

-14.0-12.1
-3.9 -1.3 -4.8 -5.8 -6.0 -2.7

العجـز الـمقدرالـمصروفـاتاإليـرادات

10.923.012.1
%13.8- الـفرق عـن مـوازنـة 2021/2020 %6.9+ الـفرق عـن مـوازنـة 2021/2020 %45.7+ الـفرق عـن مـوازنـة 2021/2020 

بيان تاريخي: 
الفائض / العجز  

من 14/13 إلى 22/21 

بيانات 14/13 وحتى 18/17 تشمل تحويالت 

إحتياطي األجيال القادمة، تم تعديل بيانات سنة 

19/18 بناًء على صدور قانون رقم (18) لسنة 

.2020
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مصروفات 
رأسمالية

حساب 
العهد

مرتبات 
ودعوم نفطية

غير 
 نفطية

مصادر اإليرادات

17% 83%

تركيبة المصروفات

71.6%15%1.3%

أبـرز مـالمـح الـموازنـة

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

-14.0-12.1

موازنة ختامي ختامي ختامي ختامي ختامي

ختامي

موازنةختامي

العجـز الـمقدرالـمصروفـاتاإليـرادات

10.923.012.1
  بيان تاريخي: الفائض / العجز 

من 14/13 إلى 22/21  

باقي 
المصروفات

12%

%13.8- الـفرق عـن مـوازنـة 2021/2020 %6.9+ الـفرق عـن مـوازنـة 2021/2020 %45.7+ الـفرق عـن مـوازنـة 2021/2020 

(مـن 1 أبـريـل 2021  الـى 31 مـارس 2022، األرقـام بـالـمليار د.ك.)
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موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2022

موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2021

2.5 مليون برميل/ يوم2.425 مليون برميل / يومحجم اإلنتاج 

30 دوالر 45 دوالر سعر البرميل

305 فلس للدوالر304 فلس للدوالرسعر الصرف

365 يوم365 يومالسنة المالية

211.0 مليون دينار185.4 مليون دينارإيرادات الغاز

2,932.2 مليون دينار     3,166.7 مليون دينار      خصم تكاليف اإلنتاج

أسـس تـقديـر اإليــرادات الـنفطية

سعر التعادل

$90
 BUDGET BREAKEVEN

POINT

تكاليف اإلنتاج 

+8.0%
الزيادة في تكاليف اإلنتاج 

للسنة المالية 2022/2021 

عن السنة المالية 2021/2020.

 OIL PRODUCTION
 COST
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أوًال: االيرادات

موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2022

موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

  % الفرق 31 مارس 2021

%9,1275,62862.2اإليرادات النفطية

(%3.8)1,8021,874اإليرادات غير النفطية

%10,9297,50245.7جملة اإليرادات

ثانيًا: المصروفات وااللتزامات

%4.2(12,086)(12,593)المرتبات وما في حكمها 
%9.4(3,578)(3,916)الدعومات

%20.0(2,888)(3,466)المصروفات الرأسمالية
%6.1(2,612)(2,772)باقي المصروفات

(%23.1)(392)(301)حساب العهد

%6.9(21,555)(23,048)إجمالي المصروفات

00استقطاع األجيال القادمة
(%13.8)(14,053)(12,119)ثالثًا: العجز أو الفائض

7

مـكونـات الـموازنـة الـعامـة 

اإلنفاق الرأسمالي

+20.0%
عـن مـوازنـة 2021/2020

المرتبات والدعومات 

+5.4%
عـن مـوازنـة 2021/2020

 SALARIES &
SUBSIDIES

CAPEX

(مـن 1 أبـريـل 2021  الـى 31 مـارس 2022، األرقـام بـالـمليون د.ك.)
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الوزارات واإلدارات 
الحكومية

+7.9%
عـن مـوازنـة 2021/2020

الهيئات الملحقة

+7.6%
عـن مـوازنـة 2021/2020

 SECONDARY
ENTITIES

 MINISTRIES AND
 GOVERNMENTAL

ADMINISTRATIONS

موازنة البنود المتعلقة
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2022

موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

  % الفرق 31 مارس 2021

%8,0607,4727.9الوزارات واإلدارات الحكومية

مساهمة الخزانة العامة في 
التأمينات االجتماعية

2,2672,2670.0%

%9809117.6الهيئات الملحقة

دعم العمالة الوطنية في القطاع 
الغير حكومي

624844(26.1%)

%28120834.9الشؤون القضائية

(%0.8)263265الرعاية االجتماعية

(%0.1)118118المؤسسات المستقلة

%12,59312,0864.2اإلجمالي

المصروفات  
مكونات ”المرتبات وما في حكمها“ (مليون د.ك) 
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دعم إسكاني

42.6%
دعم الطاقة والوقود

20.3%
دعم تعليمي

3,915.8 مليون د.ك. 
الدعومات المقدرة في الموازنة

8.8% 16.1%
دعم اجتماعي 

المصروفات 
الدعومات
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المصروفات  
أكبر 10 مشاريع اإلنفاق الرأسمالي للسنة المالية 22/21

الجهةاسم المشروع
موازنة 

السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2022 

T2 360.0وزارة األشغالتوسعة مطار الكويت: مبنى الركاب
86.6الحرس الوطنيمعسكر سالم العلي

74.0وزارة األشغالمستشفى الوالدة الجديد
54.4الديوان االميريمبنى قصر العدل

50.0وزارة األشغالتوسعة محطة أم الهيمان واالعمال المكملة لها
 اإلدارة العامة للطيرانتطوير المدرج الشرقي في مطار الكويت الدولي

المدني

40.0
40.0وزارة الصحةمباني جديدة بمستشفى الفروانية
30.0وزارة الصحةمباني جديدة بمستشفى العدان

تطوير طريق العبدلي السريع 
 من مدخل المطالع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق اإلقليمي الشمالي)

30.0وزارة األشغال

30.0وزارة األشغالطرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى لشارع القاهرة

ألقرب مليون د.ك
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تسويات حساب العهد 
بمشروع الميزانية

301.2 مليون د.ك. 

56.8%
وزارة الدفاع

26.5%
وزارة الصحة

16.6%
الديوان األميري
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31 مارس 2022 31 مارس 2021 31 مارس 2020 31 مارس 2019 31 مارس 2018 31 مارس 2017 31 مارس 2016 31 مارس 2015

24.9

13.613.1

16.0

20.5

17.2

7.5

10.9

21.4

18.217.7

19.9
21.821.121.5

23.0
مصروفات إيرادات

23.0

21.5

10.9

7.7

BUDGET   موازنة CLOSING   ختامي
(مـليار د.ك.)

لمحة تاريخية  
لإليرادات والمصروفات
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