
 التقديرات المصدقة

2019لعام

التقديرات المعدلة من 

قبل 

2019البرلمان  لعام 

20202021

83,343,713,55789,640,860,02025,845,110,000105,569,686,870105,260,923,870105,802,547,854105,537,659,756اجمالي االيرادات1

2
اجمالي االيرادات النفطية مع حصة الخزينة - اوال 

من ارباح الشركات النفطية
72,614,246,94879,535,393,02022,838,000,00096,728,434,11796,728,434,11796,741,110,40096,218,424,326

3
% 0,5ايرادات نفطية عدا عقود التراخيص وعدا 

عن تعويضات حرب الكويت
54,978,592,66360,290,504,53719,122,000,00079,729,962,40079,729,962,40080,760,424,32680,760,424,326

4
عقود التراخيص عيني بما فيها اقليم كردستان 

2016/مليار دينار  عام  (360)
16,098,284,53716,098,284,5273,548,000,00012,458,000,00012,458,000,00012,458,000,00012,458,000,000

341,206,702619,000,00025,000,0001,987,323,7171,987,323,7172,000,000,0002,000,000,000حصة الخزينة من ارباح الشركات النفطية5

1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000ــ1,196,163,0461,756,000,000الضريبة على شركات النفط االجنبية6

ــ771,603,956143,000,0001,553,148,0001,553,148,000522,686,074ــ ايراد تعويضات حرب الكويت70,5

48,057466256565656سعر برميل النفط الخام المصدر عالمياً

967,873,8243,888,00045,472,3293,880,0003,880,0003,880,0003,880,000كميات صادرات النفط الخام

10,729,466,60910,105,467,0003,007,110,0008,841,252,7538,532,489,7539,061,437,4549,319,235,430االيرادات غير النفطية- ثانياً 8

4,938,298,1302,955,559,000482,000,0002,841,807,7522,533,044,7522,915,159,7523,017,271,758الضرائب المباشرة- 91

(2)جدول رقم 

(2021-2019)االيرادات للسنوات 

المفرداتت
ختامي اولي لعام 

/2017

 2018موازنة 

المصدقة

االيرادات المتحققة 

2018/5/31لغاية 

الف دينار/ المبلغ  ) )

2017/مقارنة باأليراد الفعلي لعام  (2021-2019)جداول ايرادات ستراتيحية الموازنة للمدى المتوسط لألعوام 

2018/أشهر من سنة  (5) وااليرادات الفعلية لـ 2018/ومخطط عام 



1,179,342,779921,000,000119,000,000947,747,500947,747,500975,299,500976,679,500على شركات القطاع الخاص10

10,753,63311,000,0001,000,00013,020,00013,020,00013,326,00013,639,000على رواتب منتسبي القطاع العام11

251,003,585260,000,00062,000,000276,913,669276,913,669284,610,669292,537,675على منتسبي دوائر الدولة الرسميين12

402,217,439482,001,00089,000,000431,931,320431,931,320445,040,320521,341,320على منتسبي القطاع الخاص13

14
وارباح  (االفراد)على اصحاب االعمال والمهن 

الملكية
1,391,856,608836,000,00040,000,000751,081,263751,081,263764,493,263778,344,263

99,998,371100,000,00016,000,00075,601,00065,601,00086,877,00089,217,000الضريبة العقارية والعرصات 15

16
من رواتب موظفي % 3.8المبالغ الستفطعة بنسبة 

الدولة والقطاع العام
ــــــــــــــــ1,265,566,8190110,000,000

17
من رواتب % 3.8المبالغ المستقطعة بنسبة 

المتقاعدين
ــــــــــــــــ335,211,381043,000,000

2,347,51546,750,0002,000,00046,750,00046,750,00046,750,00046,750,000ضريبة الخدمات السياحية على الفنادق كافة18

162,500,0000162,500,000162,500,000ــ150,000,000ــضريبة الخدمات على الموالت واالسواق الكبرى19

76,623,000076,623,00076,623,000ــ82,620,000ــضريبة الخدمات على صالونات الحالقة الرجالية20

21
ضريبة الخدمات على صالونات الحالقة النسائية 

ومراكز التجميل
59,640,000059,640,00059,640,000ــ66,188,000ــ

1,129,153,0992,210,002,000317,000,0001,557,102,1241,557,102,1241,698,634,8251,854,320,795الضرائب غير المباشرة- 192

1,129,153,0992,210,002,000317,000,0001,557,102,1241,557,102,1241,698,634,8251,854,320,795ضريبة الوارد الكمركي الخاص20

635,354,0441,304,000,000152,110,000935,250,000935,250,000940,250,000940,250,000الضرائب غير المباشرة االخرى- 213

568,881,279708,000,000133,000,000858,000,000858,000,000858,000,000858,000,000على كارتات الهاتف النقال22

646,312516,000,000110,0002,250,0002,250,0002,250,0002,250,000على شبكات االنترنت23

ــــــــــ0ــعلى تذاكر السفر24

65,826,45377,000,00015,000,00070,000,00070,000,00075,000,00075,000,000ماكس البنزين25



3,000,0004,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000ــماكس االسمنت26

42,594,23011,000,00013,000,00045,000,00045,000,00045,000,00045,000,000الفوائد- 274

472,943,456766,470,00071,000,000759,629,960759,629,960759,629,960759,629,960اجور خدمات - 285

3,511,123,6502,858,436,0001,972,000,0002,702,462,9172,702,462,9172,702,762,9172,702,762,917بقية االيرادات االخرى - 296

887,345,000541,000,000887,000,000541,000,000541,000,000541,000,000541,000,000ايرادات هيئة االعالم واالتصاالتأ

79,969,246743,046,000210,000,000536,975,787536,975,787536,975,787536,975,787الرسومب

جـ
وسائط نقل, االت, معدات, )ايرادات الراسمالية 

واراضي (وسلحة
15,267,62890,925,0002,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,000

79,893,78946,999,00016,000,00046,999,00046,999,00046,999,00046,999,000ايجار مباني ومسقفات ووسائط نقل وامالك الدولةد

341,712,709100,000,00058,000,000100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000مبالغ مستردة من عقود غير منفذههـ

41,678,13530,000,00012,000,00030,000,00030,000,00030,000,00030,000,000بيع المباني واالنشاءاتو

166,107,68666,750,000546,000,00066,750,00066,750,00066,750,00066,750,000نفقات مستردةح

ط
بيع لوازم وتجهيزات وغرامات وعقوبات 

ومصادرة اموال
1,488,282,361499,266,000201,000,000508,709,928508,709,928508,709,928508,709,928

ي
حصة الخزينة من ارباح شركات التمويل الذاتي 

غير النفطية
359,667,843308,000,00025,000,000774,025,628774,025,628774,325,628774,325,628

34,480,350178,000,00013,000,00040,000,00040,000,00040,000,00040,000,000فرق سعر الصرف العملة االجنبيةك

16,718,9034,450,0002,000,0003,002,5743,002,5743,002,5743,002,574ايرادات اخرى متنوعةل

40,000,00040,000,00040,000,00040,000,000ــ250,000,000ــايراد بيع النخالةم


