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 المصروفات اإلجمالية الفعلية قفزت بواقع ٤٩٪ مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 

 «الوطني»: ارتفاع اإليرادات اإلجمالية الفعلية بواقع 
١٩٪ في األشهر السبعة األولى من ٢٠١١/٢٠١٠

 اإليرادات النفطية تتخطى مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة

 أشــــار بنك الكويت 
الوطني في موجزه 
األخير  االقتصادي 
إلى أن اإليرادات اإلجمالية الفعلية 
ارتفعت بواقــــع ١٩٪ بعد انقضاء 
ســــبعة أشهر من الســــنة املالية 
٢٠١١/٢٠١٠، ما يعكس ارتفاع أسعار 
النفط وتعافيا في االقتصاد احمللي، 
من جهة ثانية، حافظت املصروفات 
على مسارها التصاعدي، ويبدو أن 
امليزانية نحو حتقيق فائض مالي 
جديد هذه الســــنة للمرة الثانية 
عشرة على التوالي. وحلظ الوطني 
أن اإليرادات اإلجمالية الفعلية قد 
بلغت ١١٫٦ مليار دينار، تشكل ما 
نسبته ١١٩٪ من إجمالي اإليرادات 
املقدرة في امليزانية لكامل السنة 
املالية، من جهــــة ثانية، ارتفعت 
املصروفات اإلجمالية بشكل ملحوظ 
مقارنة مع الفترة نفسها من السنة 
السابقة إلى ٥٫٩ مليارات دينار، رغم 
أنها تشكل ٣٧٪ فقط من مستواها 
املقدر في امليزانية «وهو أمر معهود 
بالنســــبة للبيانات الــــواردة في 

التقارير النصف سنوية».

  المصروفات اإلجمالية

  وارتفعت املصروفات اإلجمالية 
الفعلية بواقع ٤٩٪ مقارنة مع الفترة 
نفسها من السنة املالية السابقة، 
ورأى الوطني أن ذلك يعزى بشكل 
رئيسي إلى التحويالت االستثنائية 
هذه الســــنة إلى املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، ولكن األهم 
من ذلــــك أن املصروفات احملفزة 
للطلب قد ارتفعت بواقع ٥٪، وبهذا، 
يكون الفائض قد بلغ بحسب بيانات 
األشهر السبعة األولى من السنة 
املالية احلالية ٥٫٥ مليارات دينار، 
وذلك قبل اســــتقطاع مخصصات 
احتياطي األجيال القادمة.  وتوقع 
الوطني أن يتراوح الفائض لكامل 
السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ ما بني ٣٫٤ 
و٥٫٣ مليارات دينار، وأشار الوطني 
إلى أن اإليرادات النفطية قد تخطت 
كما هو متوقع مســــتواها املعتمد 
في امليزانية لكامل السنة املالية، 
إذ بلغ معدل سعر النفط الكويتي 
٧٥ دوالرا للبرميل، وهو رقم يفوق 
بكثير السعر املعتمد في امليزانية 
والبالغ ٤٣ دوالرا للبرميل. وفي 
الوقت نفســــه، ارتفعت اإليرادات 
النفطية بنســــبة ١٩٪ مقارنة مع 
الفترة نفسها من السنة السابقة 
حني بلغ معدل سعر برميل النفط 
٦٤ دوالرا. وشكلت العائدات غير 
النفطية الفعلية ما نســــبته ٥٩٪ 
من مستواها املقدر في امليزانية، 
أي أقل بقليل من املعدل التاريخي، 
ولكن مجموعها قد بلغ ٧٠٠ مليون 
دينار، أي أعلى بنسبة ١٩٪ أيضا 

االئتمان املمنوح لهذا القطاع. وحلظ 
الوطني أنه بحلول شهر أكتوبر، 
شكلت املصروفات الفعلية ٣٧٪ من 
مستواها املعتمد في امليزانية، وهي 
نسبة أعلى من معدلها التاريخي 
البالغ ٣٤٪، وارتفعت املصروفات 
اإلجمالية بوتيرة جيدة بلغت ٤٩٪ 
مقارنة مع الفترة نفسها من السنة 
السابقة لتبلغ ٥٫٩ مليارات دينار، 
وساهمت التحويالت االستثنائية 
هذه السنة بشــــكل كبير في هذا 
النمو القــــوي. من ناحية أخرى، 
منت املصروفات احملفزة للطلب 
بوتيرة أبطأ بواقع ٥٪ فقط لتبلغ 
٣٫٥ مليارات دينار، تشكل ما نسبته 
٣٣٪ فقط من مستواها املعتمد في 
امليزانية، وذلك بالتماشي مع املعدل 
التاريخي، لكن «الوطني» قدر أن 
تصل املصروفات احملفزة للطلب 
الى ٩٫٨ مليارات دينار بنهاية هذه 
السنة، لتسجل بذلك منوا يصل الى 

١٥٪ مقارنة مع السنة السابقة.
  وفي املقابل، بلغت املصروفات 
على «األجور والرواتب» في األشهر 
الســــبعة األولى من السنة املالية 
احلالية (الباب األول من امليزانية) 
١٫١ مليار دينار، مســــجلة تراجعا 
بســــيطا يبلــــغ ٢٫٦٪ مقارنة مع 
السنة املالية السابقة، وقد يعزى 
ذلك إلى تأخر في إصدار التقارير، 
ولكنها جاءت متماشية مع معدلها 
التاريخي. وشهدت املصروفات على 
«املستلزمات السلعية واخلدمات» 
(الباب الثاني من امليزانية) منوا 
كبيــــرا بلــــغ ٢٠٥٪، (مبقدار ٧٥٨ 
مليون دينــــار)، ويعود ذلك في 
األغلب إلى ارتفاع أســــعار النفط 
وإلى تكلفة الوقود املستخدم من 

قبل وزارة الكهرباء واملاء.

  المصروفات والتحويالت

  وحلظ الوطني أن «املصروفات 
والتحويالت املختلفــــة» (الباب 
اخلامس من امليزانية) سجلت أيضا 
ارتفاعا كبيرا وصل الى ٥٧٪ (١٫١ 
مليار دينار)، معظمها في شــــهر 
أكتوبر، ويعزى هذا االرتفاع بشكل 
رئيسي إلى التحويالت االستثنائية 
الكبيرة للمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية. لكــــن األهم من ذلك، 
بحســــب الوطني، أن املصروفات 
على «املشاريع اإلنشائية والصيانة 
واالســــتمالكات العامــــة» (الباب 
الرابع) قد تسارعت وتيرتها على 
ما يبدو، فقد ارتفعت املصروفات 
الرأســــمالية بواقع ٤٧٪ الى ٦٥١ 
مليون دينار، لتشكل ما نسبته ٣١٪ 
من مستواها املعتمد في امليزانية، 
متخطية بذلك، وبشكل ملحوظ، 
معدلها التاريخي البالغ ٢١٪. وفي 
حال استمرت املصروفات الفعلية 
بوتيرتها احلالية لتقترب أكثر من 
مستواها املعتمد في امليزانية مع 
نهاية السنة املالية احلالية، فيتوقع 
الوطني أن يتراوح فائض امليزانية 

بني ٣٫٤ و٥٫٣ مليارات دينار. 

عن الســــنة السابقة، ويالحظ أن 
معدل منوها السنوي قد تباطأ في 
األشهر األخيرة «وهو أمر البد من 

متابعته في األشهر املقبلة».

  إيرادات الضرائب

  وحلــــظ الوطنــــي أن إيرادات 
الضرائــــب علــــى صافــــي الدخل 
واألرباح بلغت ٦٣ مليون دينار، 
التي شهدت  الوحيدة  الفئة  وهي 
تراجعا، إذ انخفضت بنسبة ٩٪عن 

العام املاضي، ما يعكس التحديات 
التي تواجــــه بيئة األعمال. ولكن 
التراجع كان مقصورا على الضرائب 
الشــــركات األجنبية غير  علــــى 
النفطية (تراجع بواقع ٤٠٪)، فيما 
ارتفعت الضرائب على الشركات 
املالية  املدرجة في سوق األوراق 
بنسبة ٣٣٪، وهي نسبة تتماشى 
مع النظرة اإليجابية بعض الشيء 
إلى الشركات املدرجة محليا وإلى 
االقتصــــاد احمللي. ومــــن ناحية 

أخرى، كانت «اإليرادات والرسوم 
املتنوعة» األحسن أداء بني كل فئات 
اإليرادات غيــــر النفطية، مرتفعة 
بواقــــع ١٢١٪، ومبقدار ٨٢ مليون 
دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من 
السنة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع 
اإلنفاق االستهالكي. في حني ارتفعت 
«الرسوم اجلمركية» بنسبة ٢٦٪ 
(٢٥مبقدار مليون دينار)، عاكسة 
بذلك حتســــنا في قطاع التجارة 
ميكن أيضا تلمســــه فــــي ارتفاع 

 االيرادات والنفقات، سبعة اشهر من السنة المالية ٢٠١٠/١١ 

 تغيير سنوي ٪  مستويات (مليون د.ك) 
 ٧ اشهر: كنسبة من الميزانية 

 مقابل متوسط* ٪  السنة المالية ١٠/١١ ٪ 

 ١٣١٫٥  ١١٨٫٧  ١٩٫١  ١١٫٥٣٥  مجموع االيرادات 
 ١٤٠٫٩  ١٢٦٫٣  ١٩٫١  ١٠٫٨٨٠  االيرادات النفطية 

 ٦٤٫٣  ٥٩٫٤  ١٩٫٢  ٦٥٥  االيرادات غير النفطية 
 ٣٣٫٨  ٣٦٫٨  ٤٩٫١  ٥٫٩٤٢  مجموع املصروفات 
 ٣٢٫٤  ٣١٫٤  -٢٫٦  ١٫١٢٥  االجور والرواتب 

 ٢٢٫٧  ٣٨٫٤  ٢٠٥٫٢  ١٫١٢٧  املستلزمات السلعية واخلدمات 
 ١٤٫٥  ٢٥٫٠  -٥٠٫٢  ٥٦  اآلليات واملعدات 

 ٢٠٫٩  ٣١٫٠  ٤٧٫٢  ٦٥١  املشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة 
 ٤٢٫٤  ٤٠٫٧  ٥٦٫٥  ٢٫٩٨٢  مصروفات وحتويالت مختلفة 

 -  -  -١٫٩  ٥٫٥٩٤  الفائض (قبل استقطاع حصة صندوق األجيال املقبلة) 
 ٣٣٫٥  ٣٣٫١  ٥٫٠  ٣٫٥٤٨  املصروفات احملفزة للطلب 

  *املصروفات احملفزة للطلب هي تلك الفئات من املصروفات التي تقود الطلب احمللي. وتستثنى من تلك الفئات بنود مثل التحويالت الى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والتحويالت 
اخلارجية، واالنفاق على التسليح والتعزيزات العسكرية، واسعار الوقود والدعم املرصود لها واعفاءات القروض السكنية. 

 في حفل بمنتزه الشعب 

  «بيتك» يكرم المتفوقين من أبناء موظفيه 

 احتفاًال بمرور ٦ سنوات على التأسيس

  موظفو «بوبيان» يصممون شعار البنك بتوقيعاتهم
 صمم عدد 
مـن موظفــي 
بوبيان  بنك 
لوحة تذكارية 
حتمل شعار 
البنك والذي 
مت تكوينــــه 
مــــن خــــالل 

توقيعات املوظفني باللون األحمر لون شــــعار 
البنــــك املميز، مشــــكلني بذلــــك أول لوحة من 
نوعها في الكويت مبناســــبة مرور ٦ ســــنوات 

على تأسيسه.
  ومت تعليــــق اللوحة في كافيتريا مقر البنك 
الرئيسي في برج مبارك باملباركية لتكون مبنزلة 
الذكرى التي تظل دائما امام املوظفني خاصة من 
الشباب والذين البد ان يأتي اليوم الذي يجعلهم 
يفتخرون بانهم كانوا جزءا من قصة جناح لبنك 

مميز.
  واحتوت 
اللوحة على 
ت  قيعــــا تو
كبير  عــــدد 
موظفي  من 
وموظفــــات 
البنــــك ومن 
بينهم عدد من املديرين واملسؤولني الذين شاركوا 
في اللقاء الذي نظمه البنك مبناســــبة مرور ٦ 
سنوات على تأسيســــه وحضره أكثر من ٤٠٠ 

من موظفي البنك.
  وجــــاءت فكــــرة اللوحة مببــــادرة من ادارة 
االتصاالت والعالقات املؤسسية باعتبارها من 
االفكار التي ترسخ عالقة املوظفني بالبنك وتخلق 
نوعا مــــن العالقة اخلاصة بني الطرفني في ظل 

التطورات احلالية التي يشهدها البنك. 

 نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبر صندوق 
العاملني حفل تكرمي املتفوقني من أبناء املوظفني في 
املراحل الدراسية املختلفة جريا على عادته السنوية 
وتأكيدا علــــى اهتمامه مبوظفيه وأبنائهم وحرصا 
على تقدير كل متيز وجناح باعتبار أن روح األسرة 
الواحدة جتعل من تفوق وجناح هؤالء األبناء مصدر 
سعادة وفخر جلميع العاملني، وقد شارك أكثر من 
ألفي موظف وجرى تكرمي ١٠٠ طالب في لقاء اجتماعي 

كبير مبنتزه الشعب الترفيهي.
  وحضر احلفل عدد من مسؤولي «بيتك» بينهم 
مساعد املدير العام لقطاع اخلدمات املساندة عبدالعزيز 
اجلابر، الذي قال في كلمة للعاملني إن تكرمي أبناء 
املوظفــــني املتفوقني هو تكرمي لــــكل أبناء العاملني 

حيث نفتخر في «بيتك» بكل جناح ومتيز ونعتبره 
مصدر سعادة وتقدير، داعيا اجلميع إلى بذل اجلهود 
واملثابرة في حتصيل العلم الذي يعد أساس حضارة 
الشــــعوب وتطور املجتمعات كما يساهم في بناء 
الشخصية الصاحلة القادرة على خدمة مجتمعها 
وتطوير ذاتها، ومتمنيا استمرار التفوق والنجاح 
للجميــــع وان نرى العام املقبل وجوها جديدة يتم 
تكرميها واالحتفاء بها.  وجرى خالل احلفل الذي متيز 
بأجواء طيبة واستمتع فيه احلضور مبرافق والعاب 
منتزه الشعب املناســــبة للجميع، توزيع اجلوائز 
وشهادات التقدير والهدايا على الطلبة املتفوقني، كما 
شارك املوظفون في برنامج للمسابقات وسحوبات 

وحصلوا على جوائز وهدايا قيمة. 

 قوارب ودراجات نارية وجوائز متنوعة في مهرجان «معنا الكل رابح» 

 ١٠٠ فائز بجوائز سحب
  «المطوع والقاضي ـ هوندا»  

 أقامت شركة املطوع والقاضي احملدودةـ  هوندا، 
الســــحب الكبير على مهرجانهــــا املميز «معنا الكل 
رابح»، وذلك فــــي معرض هوندا الكائن في منطقة 
الري، حيث شهد عدد كبير من عمالء هوندا عملية 
السحب وإعالن أسماء ١٠٠ فائز ممن حالفهم احلظ 
فــــي الفوز بجوائز قيمة مقدمة من شــــركة املطوع 

والقاضي.
  وقالت الشركة في بيان صحافي أمس ان اجلوائز 
تنوعت بني قوارب ودراجات نارية وبقيات وأجهزة 
«آي بــــاد» و«آي فون» وأجهــــزة الب توب، إضافة 
الى العديد من اجلوائز األخرى التي جعلت احلدث 
يتحول الى تطبيق واقعي لشعار «معنا الكل رابح»، 
فباإلضافة الى ربح عمالء هوندا من خالل استخدامهم 
ملا تقدمه الشركة من ســــيارات وقوارب ودراجات 
ناريــــة ومولدات طاقة ولثقتهم بجودة قطع الغيار 
وباخلدمــــات املقدمة في مراكز اخلدمة املتعددة فقد 
حرصت الشــــركة على تكرمي عمالئها من خالل هذا 
املهرجان الذي يعتبر حلقة من حلقات سلسلة التواصل 

بني هوندا وعشاقها.
  هذا وأشــــرف على عملية الســــحب التي جرت 
فــــي أجواء من املرح واملتعة مندوب وزارة التجارة 
والصناعة احمد احلمــــد، وذلك مبتابعة من إداريي 
الشركة وجمهور غفير من احلضور من جميع األعمار، 

حيث أعلن احلمد أسماء الفائزين بجوائز املهرجان 
مبشــــاركة األطفال الذين قاموا باختيار الكوبونات 
الفائزة من الكوبونــــات املوضوعة في الصندوق، 
كما فاز عدد من األشــــخاص بأكثر من جائزة اذ ان 
كل كوبــــون منها عن كل ١٥ دينارا من مشــــتريات 
ومدفوعات العمالء من اي من فروع الشركة سواء 
من الســــيارات اجلديدة او السيارات املستعملة او 
القــــوارب او الدراجات النارية او مولدات الطاقة او 
قطــــع الغيار او مراكز اخلدمة، حيث تقســــم قيمة 
الفاتورة علــــى ١٥ ليحصل العميل على الكوبونات 

املوافقة لقيمة مصروفاته.
  ويأتي هذا املهرجان توطيدا للعالقة الراســــخة 
والقوية التي تربط شركة املطوع والقاضيـ  هوندا 
ملعمالئها ولتحافظ على جدارتها بثقة العمالء اثناء 
عملية البيــــع في معارضها او فــــي مراكز اخلدمة 
بإشــــراف ومتابعة نخبة من املتخصصني والفنيني 

احملترفني.
  وقد استمتع احلضور بفقرات السحب وباجلوائز 
والهدايا املقدمة من شركة املطوع والقاضيـ  هوندا التي 
تعد عمالءها دائما باملزيد من املفاجآت وبتقدمي كل ما 
من شأنه ان يعزز ثقتهم بالشركة ومبنتجاتها املتميزة 
بتطبيقها أعلى معايير اجلودة والســــالمة واألمان 

وباتاحة كل جديد ومبتكر ليكون في متناولهم. 
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