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بوستر احلملة الدعائية

ارتفاع المصروفات المحفزة للطلب 15% وارتفاع اإليرادات النفطية 24.4% إلى 8.6 مليارات دينار

»الوطني«: 33% االرتفاع في المصروفات في الميزانية الحكومية الحالية
.. والبنك يكافئ عمالء حساب الشباب

بخصومات مغرية على »الميني كوبر«
اعلن بنك الكويت 
الوطني عن اطالقه 
عرضا خاصا ملكافأة 
عمالء حساب الشباب 
بتق���دمي خصومات 
حصرية على سيارات 
كوب���ر«  »املين���ي 
الش���بابية ط���وال 
اغس���طس اجلاري 
وحتى التاس���ع من 
املقب���ل  س���بتمبر 
بالتعاون مع شركة 
الغامن وأوالده  علي 

للسيارات.
وقال نائب مدير عام مجموع���ة اخلدمات املصرفية 
الش���خصية في البنك عبداهلل النجران التويجري في 
تصريح صحافي: »إن بنك الكويت الوطني يتفهم احتياجات 
الش���باب ويؤمن لهم دائما أفضل العروض في الكويت، 
ونحن نسعى جاهدين على الدوام إلى توفير هذه العروض 
املثيرة واملجزية التي تلبي احتياجات الشباب وتناسب 
منط حياتهم«. واضاف: »يأتي عرضنا هذا ليس���اعدهم 

لالنتقال إلى مرحلة أكثر استقاللية من حياتهم«.

أشار بنك الكويت الوطني في 
موج���زه االقتص���ادي األخير إلى 
أن امليزاني���ة احلكومية للس���نة 
املالي���ة 2011/2010 التي بدأت في 
أبريل املاض���ي، تظهر ارتفاعا في 
املصروفات اإلجمالية بواقع %33 
مقارنة مع ميزانية الس���نة املالية 
إذ قدرت بنح���و 16.2  الس���ابقة، 
مليار دين���ار، لكنها مازالت أدنى 
من مستواها القياسي املعتمد في 
ميزانية السنة املالية 2009/200 حني 
قدرت بنحو 19 مليار دينار. ورأى 
»الوطني« ان ارتفاع املصروفات في 
ميزانية السنة املالية احلالية، على 
السابقتني، يعزى  عكس السنتني 
بشكل أساسي إلى زيادة املصروفات 
احملفزة للطلب، وهذه األخيرة ال 
التحويالت واملصروفات  تتضمن 
األخ���رى التي ال تت���رك أثرا على 
النشاط االقتصادي )مثل التحويالت 
إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية 
والتحويالت إلى اخلارج واإلنفاق 
على املعدات العس���كرية وتكلفة 
الوقود واإلعف���اءات من القروض 
العقارية(، ووفقا لبيانات امليزانية، 
يقدر أن ترتفع املصروفات احملفزة 
للطلب خالل السنة احلالية بواقع 
15%، لتش���كل ما نسبته 35% من 
الزيادة في املصروفات اإلجمالية.

ومن ناحية اإليرادات احلكومية، 
الحظ »الوطني« أن امليزانية احلالية 
تقدر أن تبلغ اإليرادات النفطية 8.6 
مليارات دينار، مرتفعة 24.4% عن 
مستواها املقدر في ميزانية السنة 
املالية املاضية، في ظل تعافي أسعار 
النفط في األسواق العاملية، وقد بنت 
احلكومة تقديراتها على أساس 45 
دوالرا سعر البرميل اخلام الكويتي، 
مقارنة مع 35 دوالرا في امليزانية 
السابقة. وفي املقابل، تقدر امليزانية 
أن تبلغ اإليرادات غير النفطية 1.1 
ملي���ار دينار، متراجعة بواقع %4 
عن مس���تواها املقدر في ميزانية 
السنة املالية املاضية، ويعزى هذا 
إل���ى انخفاض  التراجع مبعظمه 
إيرادات الضرائب على صافي الدخل 

واألرباح بواقع %35.
البيئة  وفي ح���ال اس���تمرار 
التشغيلية الصعبة، توقع »الوطني« 

بواقع 25% هذه الس���نة، وتشكل 
تكلفة الوقود املس���تخدم لتوليد 
الطاقة الكهربائية ما نسبته %88 
من هذه الزيادة. ويعزى ذلك بشكل 
رئيس���ي إلى ارتفاع أسعار النفط 

ومنو معدالت االستهالك.
ولفت »الوطني« الى أن 96% من 
الزيادة في املصروفات الرأسمالية 
املعتمدة ستوجه بحسب امليزانية 
إلى املشاريع التطويرية، وتستحوذ 
وزارة الكهرباء واملاء على 49% من 
إجمالي املصروفات الرأس���مالية، 
فيما بلغ نصيب وزارة األش���غال 
العامة 26% منها، مذكرا أن املشاريع 
النفطية املدرجة في اخلطة اخلمسية 
غير مشمولة بامليزانية، ومن شأنها 
بأن حتفز النشاط االقتصادي بشكل 
إلى أن  إضافي. وأشار »الوطني« 
املصروفات املختلفة واملدفوعات 
التحويلية املعتمدة )الباب اخلامس( 
ش���هدت ارتفاعا بواق���ع 57% عن 
مس���تواها املعتمد ف���ي امليزانية 
السابقة، لتبلغ 7.3 مليارات دينار. 
وتشكل هذه املصروفات 45% من 
إجمال���ي املصروفات املعتمد لهذه 
السنة، كما تساهم بنحو 65% من 
مقدار الزيادة في األخيرة، ويالحظ 
أن 93% من االرتفاع في مصروفات 
الباب اخلامس جنم عن التحويالت 
املعتمدة، وذلك بفضل التحويالت 
االستثنائية إلى مؤسسة التأمينات 
االجتماعية )الت���ي نقدر أن تبلغ 
1.1 مليار دينار(، وارتفاع اإلعانات 
العامة مبق���دار 727 مليون دينار 
نتيجة زيادة الدعم على املنتجات 
املكررة والغاز املسال في ظل ارتفاع 
الطاقة عامليا. وبالنتيجة،  أسعار 
تقدر احلكومة أن تسجل امليزانية 
عجزا بواقع 6 مليارات دينار قبل 
استقطاع 10% من اإليرادات اإلجمالية 
املقبلة، ورجح  لصندوق األجيال 
امليزانية  »الوطن���ي« ان حتق���ق 
فائضا آخر هذا الس���نة، قد يصل 
إلى 7.2 ملي���ارات دينار، ويعزى 
هذا االختالف بني التقديرين بشكل 
إلى توقعات »الوطني«  أساس���ي 
ألسعار النفط، التي تتخطى بشكل 
ملحوظ مستواها املقدر في امليزانية 

والبالغ 43 دوالرا للبرميل.

من جهة ثانية، أشار »الوطني« 
الى ارتفاع املصروفات على السلع 
واخلدم���ات املعتمدة في امليزانية 

احلكومية اإلجمالية على املرتبات 
بواقع 5% في ميزانية السنة املالية 

احلالية.

اخلامس من امليزانية(، فقد ارتفعت 
بنحو 12% إل���ى 119 مليون دينار، 
وبشكل عام، ارتفعت املصروفات 

ان تستمر حالة الضعف التي تعتري 
الع���ام احلالي،  الش���ركات  قطاع 
وبالتالي قدرت احلكومة في ميزانية 
الس���نة احلالية أن تنخفض هذه 

اإليرادات إلى 71 مليون دينار.
أما بالنسبة ألبواب املصروفات 
في امليزانية، فأشار »الوطني« إلى 
أن املصروفات على املرتبات )الباب 
األول( ارتفعت بواقع 3% مقارنة مع 
مستواها املقدر في ميزانية السنة 
املالية السابقة، لتبلغ 3.6 مليارات 
دينار، ويقدر أن تشهد كل من وزارة 
الكهرب���اء وامل���اء ووزارة الصحة 
العامة أكبر ارتفاع في مصروفات 
الباب األول، بواقع 16% و11% على 
التوال���ي. وفي املقاب���ل، تراجعت 
املصروفات على املرتبات املعتمدة 
لكل م���ن احلرس الوطني ووزارة 
الداخلية بواقع 4% و1% على التوالي، 
أما املصروف���ات املعتمدة ملرتبات 
العسكريني )التي تدخل في الباب 

عبداهلل التويجري

املصروفات احملفزة للطلب احمللي حسب مصدرها لكامل السنة املالية

المصروفات المعتمدة في الميزانية العامة )بالمليون دينار(
التغير )%(التغيرالميزانية

2009/082010/092009/082010/092009/082010/09
20-1.64536-8.0749.7194.604جملة اإليرادات

24-1.69241-6.9248.6174.728اإليرادات النفطية
-124-1.1501.10312447اإليرادات غير النفطية
33-4.04436-12.11616.1606.850املصروفات اإلجمالية

25-2.88110-11.37814.2581.279باستثناء التحويالت إلى التأمينات االجتماعية
3.4763.58026610483املرتبات

25-58323-2.3552.938722املستلزمات السلعية واخلدمات
-9235-344225165119وسائل النقل واملعدات والتجهيزات

66-83324-1.2652.098400املشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة
83-46220-5601.022139ومنه الكهرباء واملاء

44-1644-37153514األشغال العامة
57-2.64357-4.6767.3196.160املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية

1.3541.5049149111املصروفات املختلفة
73-1.40474-1.9253.3295.612حتويالت لهيئات ومؤسسات عامة

158-1.16488-7381.9025.571ومنه إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية
59-36-2.2462.399-6.441-4.042الفائض

53)36(-2.7062.564-7.413-4.849بعد استقطاع حصة صندوق األجيال املقبلة


