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معتمد من قبل مجلس الوزراء وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس األمة

مشروع

8 مارس 2023

This document is a summary of the draft FY23/24 budget, approved and submitted to Parliament by the Cabinet.
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أبـرز مـالمـح الـموازنـة

مصروفات 
رأسمالية

مرتبات 
ودعوم نفطية

غير 
 نفطية

مصادر اإليرادات

12% 88%

تركيبة المصروفات

80%9%

  بيان تاريخي: الفائض / العجز 
من 15/14 إلى 24/23  

باقي 
المصروفات

11%

اإليـرادات 
الـمتوقـعة

19.526.3-6.8
العجـز الـمتوقـع

(مـن 1 أبـريـل 2023 إلـى 31 مـارس 2024، األرقـام بـالـمليار د.ك.)

الـمصروفـات 
الـمتوقـعة

24/23 23/22 22/21 21/20 20/19 19/18 18/17 17/16 16/15 15/14

-2.7
-6.0-5.9-4.8

-1.3
-3.9

-10.8

-3.0
-0.1

-6.8

موازنةختاميختامي موازنةختاميختاميختاميختاميختامي ختامي

قـبل احـتساب أربـاح 
الـجهات المسـتقلة

بـعد احـتساب أربـاح الـجهات 
المسـتقلة الـمتوقـعة*

-5.0

قـبل احـتساب أربـاح الـجهات المسـتقلة

*أربـاح الـجهات المســتقلة ال تـورد إال بـعد اعـتماد حـسابـاتـها الـختامـية 

بـعد احـتساب أربـاح الـجهات المسـتقلة الـمتوقـعة*
غير نفطيةنفطية

19% 81%



 © وزارة المالية - دولة الكويت 2023.

موازنة 

السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2024

موازنة 

السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2023

2.730 مليون برميل / يوم2.676 مليون برميل / يومحجم اإلنتاج 

80 دوالر 70 دوالر سعر البرميل

304 فلس للدوالر304 فلس للدوالرسعر الصرف

365 يوم366 يومالسنة المالية

326.9 مليون د.ك.297.3 مليون د.ك.إيرادات الغاز

3,239.1 مليون د.ك.      3,970.5 مليون د.ك.      خصم تكاليف اإلنتاج

سـعر الـتعادل 
فـي الـموازنـة

92.9 دوالر

الزيادة في تكاليف اإلنتاج للسنة المالية 2024/2023 
بنسبة 22.6% عن موازنة السنة المالية 2023/2022.

أسـس تـقديـر اإليــرادات الـنفطية

3

(مـن 1 أبـريـل 2023 إلـى 31 مـارس 2024)

قـبل احـتساب أربـاح الـجهات المسـتقلة
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أوًال: اإليرادات

موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

31 مارس 2024

موازنة 
السنة المالية المنتهية في 

  % الفرق 31 مارس 2023

(%19.5)17,168.821,321.5اإليرادات النفطية
%2,283.72,077.69.9اإليرادات غير النفطية

(%16.9)19,452.523,399.1جملة اإليرادات

ثانيًا: المصروفات وااللتزامات

%13.3(13,148.0)(14,902.9)المرتبات وما في حكمها 
%34.2(4,415.8)(5,926.9)الدعومات

(%15.2)(2,937.5)(2,492.3)المصروفات الرأسمالية
(%2.2)(3,021.7)(2,956.4)باقي المصروفات

%11.7(23,523.0)(26,278.5)إجمالي المصروفات

(123.9)(6,826.0)ثالثًا: (العجز) أو الفائض 
1,773.01,353.5أرباح الجهات المستقلة المتوقعة*

رابعًا: (العجز) أو الفائض 
1,229.6(5,053.0)بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة*

4

الـموازنـة حسـب الـمكونـات 

حصة  
اإلنفاق الرأسمالي

9%
مـن إجـمالـي الـمصروفـات

(مـن 1 أبـريـل 2023 إلـى 31 مـارس 2024، األرقـام بـالـمليون د.ك.)

*أربـاح الـجهات المســتقلة ال تـورد إال بـعد اعـتماد حـسابـاتـها الـختامـية 

مساهمة اإليرادات 
 غير النفطية المتوقعة

19%
بعد احتساب أرباح الجهات 

المستقلة المتوقعة

 4,056.7 مـليار د.ك.

إجمالي اإليرادات غير النفطية بعد 
احتساب أرباح الجهات المستقلة:
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أبـرز الـزيـادات فـي الـمصروفـات

األسبابالزيادة عن 23/22اسم الجهة 

وزارة الكهرياء والماء, 
ووزارة النفط

دعم وقود تشغيل المحطات, ودعم المنتجات النفطية. 1,158.2

لتقدير عدد 21,815 وظيفة للتعيينات الجديدة، وزيادة حتمية بالباب  586.8تعويضات العاملين

األول - تعويضات العاملين.

 نتيجة قرار البدل النقدي لرصيد بيع اإلجازات.  481.8بدل االجازات

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

وفقا لمساهمة الدولة في اشتراكات التأمينات 401.0 

االجتماعية  - وأي قرارات أو قوانين يعهد المؤسسة بصرفها.

 تسويات في الباب األول (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية ، األمانة العامة  325.4تسويات الباب األول

لمجلس الوزراء). 

زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين.140.0 وزارة التعليم العالي

تغطية تكاليف األدوية.122.4 وزارة الصحة

زيادة في بند خفض تكاليف المعيشة (المواد اإلنشائية - المواد 75.4 وزارة التجارة والصناعة

التموينية).

المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية

زيادة في بدل اإليجار لصدور القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2021 68.5 

الخاص بصرف المبالغ المستحقة للمواطنين عن حاالت التبادل والتنازل 

التي تمت، وزيادة تكلفة المرافق العامة والخدمات والبنية األساسية.

الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري

لمواجهة الصرف على المشاريع اإلنشائية المنقولة من وزارة األشغال 35.1 

العامة (مشاريع هندسة الطرق - صيانة الطرق السريعة).

3,394.6 المجموع

الزيادة في مصروفات وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط 1
تتكون من مستحقات لسنوات سابقة تبلغ 1,064 مليون 

د.ك. (وزارة الكهرباء والماء: 745 مليون د.ك.، وزارة النفط: 
319 مليون د.ك.)، باإلضافة إلى تكلفة االرتفاع المتوقع في 

كميات الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، 
وارتفاع أسعار النفط والوقود. 

تغطية تكاليف المناطق السكنية ( مدينة المطالع – جنوب 
عبدالله المبارك – جنوب خيطان) والبنية التحتية والمرافق 

العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله اإلسكاني. 

2

(األرقـام بـالـمليون د.ك.)
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مساهمة الخزانة في التأمينات

17.9%

الجهات الملحقة

7.6%

دعم العمالة الوطنية

4.2%

الرعاية االجتماعية

1.7%

الشئون القضائية

1.8%

المؤسسات المستقلة (الممولة)

0.9%

الوزارات واإلدارات

65.8%

المرتبات وما في حكمها 

دعم زراعي

0.6%

دعم اقتصادي

2.8%

دعم صحي

4.2%

دعم إسكاني

5.9%

دعم اجتماعي

9.9%

دعم الطاقة والوقود

59.4%

دعم تعليمي

16.3%

دعم رياضي

0.9%

الدعومات

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

في القطاع غير الحكومي

1

2

3

14,903
مـليون د.ك.

5,927
مـليون د.ك.

الـمصروفـات
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