
وزارة المالية، 
دولة الكويت

التاريخ: 4 2022 نوفمبر

A1

Stable

AA-

Stable

A+

Stable في 1 نوفمبر 2022، أقر مجلس األمة قانون ربط ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية

وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 23/22.
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أبـرز مـالمـح الـموازنـة

مصروفات 
رأسمالية

مرتبات 
ودعوم نفطية

غير 
 نفطية

مصادر اإليرادات

9% 91%

تركيبة المصروفات

75%12%
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

-10.8-12.1

-0.1

ختامي

موازنةختامي

  بيان تاريخي: الفائض / العجز 
من 14/13 إلى 23/22  

باقي 
المصروفات

13%
3.0 مليار د.ك.2.9 مليار د.ك.17.6 مليار د.ك.2.1 مليار د.ك.21.3 مليار د.ك.

اإليـرادات 
الـمتوقـعة

23.423.5

موازنة ختاميختاميختاميختاميختامي

-0.1
العجـز الـمتوقـع

(مـن 1 أبـريـل 2022 إلـى 31 مـارس 2023، األرقـام بـالـمليار د.ك.)

الـمصروفـات 
الـمتوقـعة
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موازنة 

السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2023

موازنة 

السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2022

2.425 مليون برميل / يوم2.730 مليون برميل / يومحجم اإلنتاج 

45 دوالر 80 دوالر سعر البرميل

304 فلس للدوالر304 فلس للدوالرسعر الصرف

365 يوم365 يومالسنة المالية

185.4 مليون دينار326.9 مليون دينارإيرادات الغاز

3,166.7 مليون دينار      3,239.1 مليون دينار      خصم تكاليف اإلنتاج

سـعر الـتعادل 
فـي الـموازنـة

80.4 دوالر

الزيادة في تكاليف اإلنتاج للسنة المالية 2023/2022 
بنسبة 2.3% عن موازنة السنة المالية 2022/2021.

أسـس تـقديـر اإليــرادات الـنفطية

3

(قبل التعديل: 65 دوالر)
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أوًال: اإليرادات

موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2023

موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

  % الفرق 31 مارس 2022

%21,3219,127133.6اإليرادات النفطية

%2,0781,80215.3اإليرادات غير النفطية

%23,39910,929114.1جملة اإليرادات

ثانيًا: المصروفات وااللتزامات

%4.4(12,599)(13,148)المرتبات وما في حكمها 
%8.8(4,057)(4,416)الدعومات

(%15.2)(3,466)(2,937)المصروفات الرأسمالية
%3.3(2,926)(3,022)باقي المصروفات

%2.1(23,048)(23,523)إجمالي المصروفات

00استقطاع األجيال القادمة
(%99.0)(12,119)(124)ثالثًا: (العجز) أو الفائض 

4

الـموازنـة حسـب الـمكونـات 

حصة  
اإلنفاق الرأسمالي

12.5%
مـن إجـمالـي الـمصروفـات

حصة  
المرتبات والدعومات

74.7%
مـن إجـمالـي الـمصروفـات

اإليرادات غير 
النفطية المتوقعة

+15.3%
مـقارنـة بـموازنـة الـسنة الـمالـية 
المنتهـية فـي 31 مـارس 2022

(مـن 1 أبـريـل 2022 إلـى 31 مـارس 2023، األرقـام بـالـمليار د.ك.)
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مساهمة الخازنة في التأمينات

17%

الجهات الملحقة

8%

دعم العمالة الوطنية

5%

الرعاية االجتماعية

2%

الشئون القضائية

2%

المؤسسات المستقلة (الممولة)

1%

الوزارات واإلدارات

65%

المصروفات 
المرتبات وما في حكمها 

دعم زراعي

1%

دعم اقتصادي

2%

دعم صحي

4%

دعم إسكاني

8%

دعم اجتماعي

12%

دعم الطاقة والوقود

53%

دعم تعليمي

19%

دعم رياضي

1%

الدعومات

1 الوزارات واإلدارات الحكومية  | 2 مساهمة الخازنة 
العامة في التأمينات االجتماعية | 3 دعم العمالة الوطنية 

في القطاع غير الحكومي

1

2

3

13,148
مـليار د.ك.

4,416
مـليار د.ك.



دولة الكويت 
وزارة المالية

A1

Stable

AA-

Stable

A+

Stable


