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بسبب التحويالت االستثنائية إلى »التأمينات« التي كان سيبلغ بدونها 8.3 مليارات وفي ظل ارتفاع كلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء

»الوطني«: فائض الميزانية 2.7 مليار متراجعاً 6.6 مليارات عن السنة السابقة
القطاع الخاص حظي بدعم قوي من ارتفاع المصروفات الحكومية
1.4 ملي�ار دينار المصروفات على المش�اريع اإلنش�ائية والصيانة

11.2% ارتفاعا في اإليرادات النفطية بعد الزيادة الطفيفة ألسعار النفط
قفزة كبيرة بنحو 158% ل� »المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية«

»إرنست ويونغ«:67% من رواد األعمال حول العالم يسعون الغتنام فرص جديدة 
 كشفت مؤسسة إرنست ويونغ مؤخرا عن دراسة 
بعنوان »اغتنام الفرص.. إرساء معايير جديدة للنمو 
في بيئة اقتصادية مضطربة«، توضح األس����اليب 
املختلفة التي تتبعها الشركات املدارة من قبل رواد 
أعم����ال في التعامل مع االنكم����اش االقتصادي. وقد 
وضحت الدراسة التي شملت استطالعا آلراء 3100 
مرشح نهائي في برنامج إرنست ويونغ »رائد أعمال 
العام« من جميع أنح����اء العالم، أن 67% من أفضل 

رواد األعمال يس����عون وراء فرص جديدة، وتتمثل 
األولوية التالية بالنس����بة لهؤالء الرواد في حتسني 

أداء شركاتهم )%40(.
هذا، ولفتت الدراس����ة الي ان رواد األعمال الذين 
شملهم االستطالع ميثلون أكثر من 50 بلدا، تغطي 
مبجملها أكثر من 90% م����ن االقتصاد العاملي. ومن 
الواضح أن تركيز هؤالء الرواد ينصب على اإليجابيات، 

والبحث عن النمو االستراتيجي. 

وتؤكد النتائج، وعلى الرغم من الضغوط احلالية، 
عزوف 40% من رواد األعمال عن أي زيادة في التركيز 
على تسخير أنشطة شركاتهم لتوليد سيولة نقدية، 
بينما أكد 16% منهم على أن إعادة هيكلة ش����ركاتهم 
ليس����ت بأولوية ملحة في الوقت احلالي. ويش����ير 
ذلك بشكل جلي الى احتفاظ رواد األعمال مبا يكفي 
من االحتياطي النقدي، أو قدرتهم على الوصول إلى 
مصادر بديلة للس����يولة النقدية مما يساعدهم على 

اغتنام الفرص املتاحة في ظل األزمة الراهنة.
وفي هذا السياق قال الشريك املسؤول عن أسواق 
النمو االس����تراتيجي في »إرنس����ت ويونغ الشرق 
األوسط« مايكل حصباني: »لقد كشفت الدراسة أنه 
من أجل الصمود خالل مرحلة االنكماش، يقوم رواد 
األعمال بتكثيف أنشطتهم في ستة مجاالت، العمالء 
واملعامالت التجارية والعنصر البشري والعمليات 

والتمويل وإدارة املخاطر.

خالل شهر رمضان والعيد

.. والبنك يطلق حملة عروض ال� 0% لمكافأة عمالئه
اعلن بنك الكويت الوطني عن طرح عروض 
ال� 0% املبتكرة ملكافأة عمالئه من حملة بطاقات 
الوطني االئتمانية والراغبني في شراء االدوات 
االلكترونية واألثاث املنزلي أو الرحالت السياحية 
من احملالت والشركات املشاركة مع »الوطني«، مع 
حلول شهر رمضان املبارك، وقال نائب مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية عبداهلل 
التويج���ري: لقد اردنا اضفاء املزيد من التميز 
على شهر رمضان املبارك وفترة االعياد ومكافأة 
عمالئنا بعرض خاص يحمل عنوان 0% وخاص 
حلاملي بطاق���ات الوطني االئتمانية وقروض 

متويل السيارات والقروض االستهالكية، واضاف التويجري 
ان عروض ال� 0% س���تبدأ اعتبارا من 22 أغسطس وتستمر 
لغاية 20 نوفمبر 2009. هذا وقد مت تصميم العرض اخلاص 
بحاملي بطاقات الوطني االئتمانية ليشمل العمالء احلاليني 

واملستقبليني لبطاقات الوطني بحيث يحصل 
العمالء احلاليون من حامل���ي بطاقات فيزا، 
ماستر كارد وداينرز الوطني االئتمانية على 
فرص االستفادة من االعفاء من دفع أية فوائد 
على أية صفقات شرائية يحددونها وتتراوح 
قيمته���ا ما ب���ني 250 و1000 دينار وذلك ملدة 
ستة اشهر، في حني يستفيد حاملو البطاقات 
االئتمانية اجلدد من ميزة االعفاء من دفع أية 
فوائد على جميع مشترياتهم لفترة تصل الى 

ثالثة اشهر.
باالضافة الى ذلك فان عمالء »الوطني« لن 
يدفعوا سوى القيمة الشرائية النقدية عند شرائهم للسيارات 
واالجهزة الكهربائية وااللكترونية او تأثيث منازلهم او شراء 
تذاكر السفر من اي من الشركات واملعارض املشاركة وذلك 

عن طريق بنك الكويت الوطني.

عبداهلل التويجري

االيرادات غير النفطية
التغيير )%(التغيير )مليون دينار(الحساب الختامي

نسبة التحصيل والصرف من 
تقديرات الميزانية للفترة )%(

2008 � 20072009 � 20082008 � 20072009 � 20082008 � 20072009 � 20082009 � 2008
1.3031.2953058-311-126

الضرائب على صافي 
10912227133312107الدخل واالرباح

ضريبة الدخل من 
3843551513142غير شركات النفط

ضرائب على صافي 
7179228461194االرباح

72-5150-2110710رسوم نقل امللكية
رسوم القيد 
106-2200258والتسجيل

الضرائب والرسوم 
103-184-224215349اجلمركية

89-182-5315188213ايرادات اخلدمات
90-35-545123خدمات االمن والعدالة
اخلدمات التعليمية 

878-014-341والثقافية

120-742-7876331اخلدمات الصحية
109-4817-5041169خدمات االسكان واملرافق
60-267-116108248خدمات الكهرباء واملاء

خدمات النقل 
160168583595واملواصالت

ايرادات الطوابع 
70702030111املالية

87-101013552خدمات اخرى
االيرادات والرسوم 

40442616122676411املتنوعة

ومنه مدفوعات 
جلنة االمم املتحدة 

للتعويضات
1881937756921101

95-83-34-10-1226مبيع اراض وعقارات

نسبة التحصيل والصرف من التغيير )%(التغيير )مليون دينار(الحساب الختامي
تقديرات الميزانية للفترة )%(

2008 � 20082009 � 20072009 � 20082008 � 20072009 � 20082008 � 20072009 � 2008االيرادات االجمالية
19.02321.0063.5131.9832310166

17.71919.7113.2081.9912211169االيرادات النفطية
126-311-1.3031.2953058االيرادات غير النفطية
8896-8.5646-9.69818.262608املصروفات االجمالية

NA-7971-9.3252.7444.1226.581الفائض )العجز(
بعد استقطاع احتياطي 

NA-10391-7.4226433.7706.779االجيال القادمة

التغيير )%(التغيير )مليون دينار(الحساب الختامي
نسبة التحصيل 

والصرف من تقديرات 
الميزانية للفترة )%(

07/0808/0907/0808/0907/0808/0908/09المصروفات اإلجمالية
9.69818.262608-8.5646-8896

2.4773.039251562112395املرتبات
1.7683.0023961.234297098املستلزمات السلعية واخلدمات
1.3032.4053471.1023685100ومنه مصروفات على الوقود

901221332173668وسائل النقل واملعدات والتجهيزات
املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات 

1.2061.358217151221382العامة

467685219219884798ومنه الكهرباء واملاء
248248703065األشغال العامة

100-33-26-89-26817993مشتريات األراضي
15899-6.58426-4.15710.7411.484املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية

1.2831.286140312096املصروفات املختلفة
912912203029098ومنه وزارة الدفاع

51-67-39-74-1123771التسليح والتعزيزات العسكرية
229100-6.58136-2.8749.4551.624املدفوعات التحويلية
091-03-2302307التحويالت لألفراد

36599-5.85652-1.6057.4611.733حتويالت لهيئات ومؤسسات عامة
857101-5.73374-6696.4011.869ومنه املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

858536071040إعانات عامة
0133-019-466466111تعويضات األنشطة اخلاصة

6696.4015845733687857101دعم العمالة الوطنية
949101-3551-5.177-561-5.723-546حتويالت محلية أخرى

3655351691708647129حتويالت للخارج
087-014-575710ومنه مصروفات على العالج في اخلارج

2892891790161088مساعدات خارجية

أش����ار بنك الكويت الوطن����ي في موجزه 
االقتصادي األخير حول املالية العامة للكويت 
إلى أن احلس����اب اخلتامي الصادر مؤخرا عن 
وزارة املالي����ة عن الس����نة املالية 2009/2008 
أظه����ر أن فائض امليزانية قد بل����غ 2.7 مليار 
دين����ار، منخفضا بنحو 6.6 ملي����ارات دينار 
عن مستواه للس����نة املالية السابقة. وشكلت 
العامة  إلى املؤسسة  التحويالت االستثنائية 
للتأمينات االجتماعية والبالغة 5.5 مليارات 
دينار، إلى جانب ارتفاع كلفة الوقود املستخدم 
من قبل وزارة الكهرباء واملاء في توليد الطاقة 
الكهربائية، العامل الرئيس����ي الرتفاع إجمالي 
املصروفات بنحو 88%، لكن في حال استبعاد 
تلك التحويالت، فإن فائض امليزانية س����يبلغ 

8.3 مليارات دينار. 
هذا، وقال التقرير ان القطاع اخلاص حظي 
بدعم قوي م����ن ارتفاع املصروفات احلكومية 
التي من شأنها أن حتفز الطلب الكلي لالقتصاد 
بواقع 22%، ومما ال ش����ك فيه، ساهمت أسعار 
النفط املرتفعة التي سادت خالل العام املاضي 

في تعزيز اإليرادات النفطية. 
ولفت التقرير الي ان جملة اإليرادات للسنة 
املالية 2009/2008 قد بلغت نحو 21 مليار دينار، 
مرتفعة 10% عن مستواها للسنة املالية السابقة، 
لكنه����ا جاءت أعلى بنح����و 66% عن تقديرات 
امليزاني����ة. وارتفعت اإليرادات النفطية بواقع 
11.2% فقط في ضوء االرتفاع الطفيف في أسعار 
النفط مقارنة مع السنة املالية السابقة، إذ بلغ 
متوسط سعر برميل اخلام الكويتي لكامل السنة 
املالي����ة 2009/2008 نحو 78.5 دوالرًا، مقارنة 
مع 75 دوالرا في السنة السابقة، وذلك مقارنة 
بالسعر املتحفظ الذي اعتمدته امليزانية والبالغ 
50 دوالرا. كذلك، تأثرت اإليرادات النفطية سلبا 
بقرار أوپيك بخفض إنتاج أعضاء املنظمة خالل 

السنة املالية املاضية. 
وفي املقابل، الحظ التقرير أن اإليرادات غير 
النفطية قد تراجعت بشكل طفيف بواقع %0.6 
لتبلغ 1.3 مليار دينار، لكنها جاءت أعلى بنحو 
26% عن مس����تواها املقدر في امليزانية. وعلى 
الرغم من أن حصة اإليرادات غير النفطية في 
جملة اإليرادات تعتبر محدودة نسبيا، إال أنها 
تظهر منطا يستحق املتابعة، إذ ارتفعت إيرادات 
الضرائب املفروضة على صافي الدخل واألرباح 
بواقع 12%، ما يشير إلى نشاط اقتصادي قوي 
وربحية أعلى للشركات. كما انخفضت إيرادات 
»مبيع األراضي والعقارات« مبقدار 10.4 ماليني 
دينار )84%(، لتعكس بش����كل واضح تباطؤ 

نشاط السوق العقاري. 
ومن ناحية املصروفات، بلغت املصروفات 
اإلجمالية لكامل الس����نة املالي����ة 2009/2008 
نحو 18.2 مليار دينار، مرتفعة بواقع 88% عن 
مستواها في السنة املالية السابقة. ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى التحويالت االستثنائية إلى 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والبالغة 
5.5 مليارات دينار وتكلفة الوقود املس����تخدم 
ف����ي توليد الكهرباء. وفي حال اس����تثناء هذه 
املدفوعات، فإن املصروف����ات اإلجمالية تكون 
قد منت بنحو 7.1% فقط، مقارنة مع ارتفاعها 

بواقع 16.8% في السنة املالية السابقة. 
وأوضح التقرير أن املصروفات الفعلية في 
السنة املالية 2009/2008 قد شكلت ما نسبته 
96% من مستواها املقدر في امليزانية، وهي نسبة 
تفوق وبشكل ملحوظ متوسطها للسنوات الثالث 
السابقة والبالغ 91%. وقد جاءت املصروفات على 
»وسائل النقل واملعدات والتجهيزات« )الباب 
الثالث(، واملصروفات على »املشاريع اإلنشائية 
والصيانة واالستمالكات العامة« التي تندرج 
ضمن الباب الرابع، أدنى بش����كل ملحوظ من 
مستواها املعتمد في امليزانية، لتشكل ما نسبته 

68% و82% منها على التوالي. لكن مصروفات 
هذين البابني بقيت خالل السنة املالية 2009/2008 
أعلى بكثير من مس����تواها خالل السنة املالية 
السابقة. وفي الوقت نفسه، سجلت املصروفات 
التي من شأنها أن حتفز الطلب الكلي لالقتصاد 

أكبر منو لها في سنوات عند %22. 

أبواب الميزانية

وأشار التقرير إلى أن مصروفات الباب األول 
»األج����ور واملرتبات«، قد ارتفعت في الس����نة 
املالي����ة 2009/2008 بواقع 22.7% لتصل إلى 3 
مليارات دين����ار )95% من اعتمادات امليزانية( 
ولتس����تحوذ على ما يقارب م����ن ربع إجمالي 
املصروفات احلكومي����ة. ويعزى هذا االرتفاع 
بشكل رئيسي إلى بدل غالء املعيشية املمنوح 
إل����ى موظفي القطاع العام الذي بدأ في ش����هر 
أبريل من العام 2008، وارتفاع معدل التوظيف 
في القطاع العام إلى جانب الزيادة االعتيادية 
في املرتبات نفسها. وقد شهدت كل من وزارة 
التعليم ووزارة الداخلية أكبر زيادة في املرتبات، 
حيث ارتفعت مبقدار 144 مليون دينار في األولى 

و134 مليون دينار في الثانية. 
أما بالنس����بة ملصروفات الباب الثاني، أي 
»املستلزمات السلعية واخلدمات«، فقد ارتفعت 
بواقع 70%، لتشكل 97% من مستواها املعتمد في 
امليزانية. ومع استبعاد تكلفة الوقود املستخدم 
لتولي����د الطاقة من قبل وزارة الكهرباء واملاء، 
فإن مع����دل منو مصروفات ه����ذا الباب خالل 
2009/2008 س����يبلغ نحو 28.3%، مقارنة مع 
11.7% في الس����نة املالية السابقة. وفي اإلطار 
نفسه، أملح التقرير الى ان »املصروفات املختلفة 
واملدفوع����ات التحويلية« )الب����اب اخلامس( 
شهدت قفزة كبيرة بنحو 158%، وذلك بفضل 
التحويالت االستثنائية إلى مؤسسة التأمينات 
االجتماعي����ة. وقد بلغت مصروفات هذا الباب 
10.7 مليارات دينار، لتستحوذ على ما نسبته 
60% من إجمالي املصروفات احلكومية. وبالنظر 
إلى مصروفات هذا الباب، يالحظ أن اإلعانات 
العامة للمنتجات املكررة والغاز املس����ال لدى 
وزارة النفط سجلت منوا ملحوظا، إذ ارتفعت 
مبقدار 296 مليون دينار )350%(. كذلك احلال، 
ارتفعت قيمة مدفوعات دعم العمالة الوطنية 
بواقع 87% إلى 194 مليون دينار. وفي الوقت 
نفسه، ارتفعت قيمة املساعدات اخلارجية بنحو 

47% لتبلغ 535 مليون دينار.
من جهة ثانية، حلظ التقرير أن املصروفات 
على املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات 
العامة )الب����اب الرابع( لكامل الس����نة املالية 
2009/2008 قد بلغت نح����و 1.4 مليار دينار، 
مرتفعة 13% عن مستواها للسنة املالية السابقة. 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مشاريع الطاقة 
الضخمة لوزارة الكهرباء واملاء. وإذ ش����كلت 
82% من مس����تواها املعتمد في امليزانية، يبدو 
أن مصروفات هذا الباب مازالت تواجه بعض 
التأخيرات والعقبات اإلدارية. وجتدر اإلشارة الى 
أن املصروفات الرأسمالية لطاملا كانت مساهما 

رئيسيا في منو القطاع غير النفطي. 

ميزانية السنة المالية 2010/2009 

وبالنسبة للسنة املالية احلالية )2010/2009( 

التي بدأت في ش���هر أبريل املاضي، فتش���ير 
تقديرات امليزانية إلى توقع تس���جيل عجز 
مبق���دار 4 مليارات دين���ار، وتراجع كل من 
اإليرادات واملصروفات بواق���ع 36% مقارنة 
مع اعتمادات امليزانية السابقة. كما يقدر أن 
تنخفض اإليرادات النفطي���ة بنحو 41% مع 
تراجع أسعار النفط، بينما يتوقع أن ترتفع 
اإليرادات غير النفطية بواقع 12%. وحتى بعد 
استبعاد التحويالت االستثنائية إلى مؤسسة 
التأمينات االجتماعية من ميزانية 2009/2008، 
فإن املصروفات احلكومية املعتمدة للسنة املالية 

احلالية ستظهر تراجعا بواقع %10.2. 
ويرى التقرير أن سعر برميل اخلام الكويتي 
املعتمد من احلكومة في ميزانية السنة املالية 
احلالية، والبالغ 35 دوالرا، يعتبر سعرا متحفظا 
للغاية. فمتوسط سعر برميل اخلام الكويتي 
في الربع األول من السنة املالية احلالية بلغ 
58.5 دوالرا، وقد يتج���اوز حاجز 60 دوالرا 
بس���هولة لكامل الس���نة، وبافتراض جميع 
سيناريوهات أسعار النفط، ومع األخذ بعني 
االعتبار أن املصروفات الفعلية ستأتي أقل من 
تلك املقدرة ف���ي امليزانية بنحو 5% إلى %10، 
فإن الوطني يتوقع أن يتراوح صافي ميزانية 
السنة املالية احلالية بني صفر وفائض مبقدار 
6.2 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع %10 
م���ن إجمالي اإليرادات إلى صندوق احتياطي 

األجيال القادمة. 
أما بالنسبة للمصروفات التي من شأنها 
أن حتفز الطلب الكلي لالقتصاد )أي تلك التي 
تستبعد التحويالت االستثنائية واملصروفات 
على التسليح والتعزيزات العسكرية وتكلفة 
الوقود والدعم(، فيتوقع الوطني أن تسجل 
منوا بواقع 5.4%، أي أدنى من املعدل املسجل 
في السنة املالية السابقة والبالغ 8.3%، وذلك 
نتيجة تراجع املصروفات الرأسمالية وتباطؤ 

منو املصروفات األخرى.
وتشير تقديرات امليزانية إلى أن املصروفات 
على املرتبات يتوقع أن ترتفع بنحو 8.3% إلى 
3.5 ملي���ارات دينار، مقارنة مع 22.2% معدل 
منوها الذي كان متوقعا في ميزانية الس���نة 
املالية املاضية. وستشهد وزارة التعليم أكبر 
زيادة في املصروف���ات على مرتباتها )+180 
مليون دينار(، تليها وزارة الداخلية )+104 
مالي���ني دينار( ووزارة الصحة العامة )+101 

مليون دينار(. 
كما تش���ير تقديرات امليزانية إلى تراجع 
مصروفات األبواب األخرى بش���كل ملحوظ. 
فاملصروف���ات على املس���تلزمات الس���لعية 
واخلدمات )الباب الثاني( واملصروفات على 
املشاريع الرأسمالية )الباب الرابع( خفضت 
بواق���ع 24% لكل منه���ا )الثانية خفضت إلى 
1.3 مليار دينار(. ويعزى تراجع مصروفات 
األولى إلى انخفاض تكلفة الوقود املستخدم 
لتوليد الطاقة. ومع استبعاد تلك التكلفة، فإن 
مصروفات هذا الباب سترتفع بنحو 19%. وقد 
اعتمدت احلكومة 4.7 مليارات دينار في ميزانية 
2010/2009 للمصروفات املختلفة واملدفوعات 
التحويلية )الباب اخلامس(، وهو مبلغ أدنى 
بنحو 57% عن مستواه في السنة املالية املاضية. 
وفي حال استبعاد التحويالت االستثنائية إلى 
مؤسس���ة التأمينات االجتماعية من ميزانية 
السنة املالية 2009/2008، فسيأتي انخفاض 
مصروفات هذا الباب محدودا مبقدار 688 مليون 
دين���ار، أي مبا نس���بته 12.8%. وبالنظر إلى 
بنود هذا الباب، يالحظ أن قيمة املس���اعدات 
اخلارجية يقدر أن تنخفض بنحو 268 مليون 
دينار، وكذلك احلال بالنسبة لإلعانات العامة 
للمنتجات املكررة والغاز املسال التي يقدر أن 

تنخفض مبقدار 184 مليون دينار. 


