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اقتصـاداالحد ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠

١٥ جهة حكومية مستقلة.. ٤ منها فقط حتول أرباحها إلى خزينة الدولة!

أحمد مغربي 

رغــم أن اجلهــاز اإلداري للدولة يحتوي 
على ١٥ جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة 
إال أن كثيرا من تلك اجلهات ال يباشر نشاطا 
اقتصاديــا ينتــج من خالله أرباح ســنوية 
تؤول الى اخلزينة العامة للدولة للمساهمة 
في ســد العجز املالي املتفاقم منذ ٧ سنوات 
نتيجة انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها 
التاريخيــة والتداعيــات الســلبية جلائحة 

ڤيروس كورونا املستجد.
وتلك التحديات التي تواجهها الدولة يختلف 
حاليا عما سبقه من سنوات األزمة، إذ إن املال 
االحتياطي العام كان قادرا سابقا على متويل 
عجز امليزانية على املدى املتوسط، إضافة الى 
ما كانت متلكه احلكومة في حينها من تشريع 
يخولها بأخذ قرض عام لتدبير ما حتتاج اليه 
من أموال لتغطية العجز في ايرادات امليزانية.

ووفقا آللية التعامل القانونية مع نتائج 
األعمال الفعلية لكل جهة حكومية ذات ميزانية 
مستقلة فإنها تقسم الى ٣ فئات، وهي جهات 
يسمح قانون إنشائها بتحويل جزء من أرباحها 
إلى خزينة الدولــة وهي ٥ جهات تتمثل في 
مؤسســة البترول الكويتية والهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات والهيئة العامة 
للصناعة ومؤسســة املوانئ الكويتية وبنك 
الكويت املركزي، وحتتفظ بعض هذه اجلهات 
بحــد أدنــى ١٠٪ من صافــي أرباحها احملققة 
باستثناء الهيئة العامة للصناعة التي حتتفظ 
بحد أدنى ١٠٪ من صافي الربح التشــغيلي، 
وهذه اجلهات االربع باستثناء «املركزي» هي 
التي حتول أرباح فقــط الى اخلزينة العامة 

للدولة.
أمــا بنك الكويت املركــزي فتؤول أرباحه 
بالكامل إلى االحتياطي العام للدولة متى ما 
بلغ احتياطي البنك الســقف احملدد الصادر 
بشأنه قرار من وزير املالية بناء على اقتراح 

مجلس إدارة البنك.
وثاني اجلهات احلكومية التي حتول أرباحها 
الى احتياطياتها فقط وفق قانون انشائها تتمثل 
في ٣ جهات هي املؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعية وحتول أرباحهــا الى احتياطات 
الصناديق االئتمانية ليعاد استثمارها، وبنك 
االئتمان الكويتي ويحول أرباحه الى احتياطيه 
العــام وفقا لنظامــه األساســي، والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وتقيد 
كل االربــاح الصافية الســنوية في احتياطي 
الصندوق بعد استقطاع حصة املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية مبا ال يجاوز نسبة الـ٢٥٪.

وثالثا هي جهات حتقق خسائر في نتائج 
اعمالها ومتول من خزينة الدولة ويبلغ عددها 
٧ جهــات، حيث تتلقى هــذه اجلهات متويال 
سنويا من االحتياطي العام للدولة لتغطية 
خســائرها ألن طبيعة أعمالهــا ال حتقق لها 
موارد ماليــة كافية تغطي مصروفاتها وهي 

بعض تلك االرباح مت توريدها مباشرة بعد 
اقرار احلســابات اخلتامية للدولة مؤخرا 
واخرى متت جدولتها لتسدد على دفعات 
وفق جدول زمني معني متفق عليه ما بني 

اجلهات احلكومية.
هــذا، وتبلغ قيمــة املبالــغ املالية احملولة 
من ارباح مؤسســة املوانئ الكويتية خلزانة 
الدولة ما قيمته ٢١٠ ماليني دينار عن ٥ سنوات 
املالية، وقامت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات بتحويل ٢٣٦٫٤ مليون دينار خلزينة 
الدولة كذلك عن ٤ ســنوات املالية، أما الهيئة 
العامة للصناعــة فقامت بتحويل ١٣٧ مليون 

دينار خالل ٤ سنوات مالية.
جتدر االشارة إلى ان انتشار جائحة كورونا 
خلفــت اثــارا اقتصاديــة وماليــة صعبة في 
ارجاء العالم نتيجة اجراءات االغالق الواسع 
القتصاديات الدول ومن بينها الكويت بهدف 
الســيطرة على انتشــار اجلائحة واحتوائها، 
وانعكســت هذه االجراءات على اسعار النفط 
متسببة في انخفاض هائل فيها، حيث استقبلت 
الكويت ميزانيها للســنة املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
بسعر بيع فعلي لبرميل خام التصدير الكويتي 

بـ١٦٫٦ دوالرا.
األمر الذي ترتــب عليه قيام وزارة املالية 
بتعديل تقديرات االيرادات النفطية في مشروع 
امليزانية املالية اجلديدة بانخفاض قدره ٥٦٪ 
عما تقدمت به احلكومة في مشــروع القانون 

احملال الى مجلس االمة.

٧ جهات حتقق خسائر ومتوَّل من احلكومة.. و٣ أخرى حتول أرباحها إلى احتياطياتها وفق قانون إنشائها

(املؤسســة العامة للرعاية السكنية ـ وكالة 
األنباء الكويتيةـ  بيت الزكاةـ  معهد الكويت 
لألبحاثـ  الهيئة العامة للطرق والنقل البري).

ومن ضمن القائمة هيئة أسواق املال التي 
تغطي خسائرها السنوية من احتياطيها العام، 
علما بأن رصيده متآكل ويتوجب على احلكومة 

استكمال النقص فيه وفق قانون إنشائها.
وأيضــا الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشــروعات الصغيرة واملتوسطة وترصد له 
ميزانيــة إداريــة ويتلقى متويال ســنويا من 
االحتياطــي العام للدولة لتغطية خســائره، 
علما بأنه في حال حتقيقه ألرباح صافية فإنه 
يستقطع منها ١٠٪ ليحتفظ بها كاحتياطي له 
ويــؤول الباقي الى الهيئة العامة لالســتثمار 

(االحتياطي العام للدولة).

وكان مجلــس االمــة وافــق علــى حتويل 
نصيــب اخلزينة العامة للدولــة من أرباح ٤ 
جهات حكومية وهي مؤسسة البترول الكويتية 
والهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات 
والهيئــة العامة للصناعة ومؤسســة املوانئ 
الكويتيــة، وذلك عن العامني املاليني املنتهيني 
في ٢٠١٩/٢٠١٨ و٢٠٢٠/٢٠١٩ لدعم مواردها املالية 

التي تعاني من شح في سيولتها.
مــع التنويه إلــى ان أرباح بنــك الكويت 
املركزي للعامني املاليني املاضيني ســتنتقل 
الــى االحتياطي العام للبنــك كما جاءت في 
املوافقــة الصادرة من وزيــر املالية بتاريخ 
٢٩ أكتوبر ٢٠١٤ بشــأن زيادة سقف رصيده 
إلى مليار دينار ليصل بذلك نسبة التغطية 
فيه إلى ٩٥٪ حيث ان املبلغ املتبقي له فقط 

٤٥٫١ مليــون دينار، ويبلــغ الرصيد احلالي 
الحتياطي البنك نحــو ٩٥٤٫٨ مليون دينار 
بعــد حتويل اربــاح ٢٠١٩/٢٠١٨ البالغ ٢١٢٫١ 
مليون دينار وارباح ٢٠٢٠/٢٠١٩ البالغة ١٩٤٫٥ 
مليون دينار، علما بأن رصيده السابق كان 

يبلغ ٥٤٨٫٢ مليون دينار.
حتويل ١٠ مليارات

كما انه ومنذ بداية التنسيق احلكومي 
في حتويل االرباح املالية للجهات املستقلة 
للســنة الثالثــة على التوالي فقد ســاهم 
األمــر بتحويــل ١٠ مليارات دينــار االمر 
الذي يقتضي متابعة احلكومة مع الهيئة 
العامة لالستثمار لتوريدها خلزينة الدولة 
بتعزيز مواردها املالية، مع التنويه الى ان 

٣ توصيات
تعمــل وزارة املاليــة علــى تعظيم 
االحتياطــي العــام للدولــة من خالل 

التوصيات التالية:
١ـ  املتابعة مع الهيئة العامة لالستثمار 
لتوريد االربــــاح السنوية للجهـــات 
املستقلــــــة الى اخلزينـــة العامـــــة 
للدولة وذلك دعمــا ملواردهــــــا املاليــة.

٢ـ  على كل جهة حكومية ذات ميزانية 
مســتقلة توجيــه احتياطاتهــا املالية 
احملتجــزة لديهــا لتنفيذ مشــاريعها 
املعتمــدة مبــا يضمن تعظيــم صافي 
أرباحها ملا لذلك من اثار مباشرة على 
االحتياطي العام للدولة باعتبارها جزءا 

من اصوله.
٣ ـ عــدم توظيــف االحتياطات املالية 
احملتجــزة لــدى اجلهــات احلكوميــة 
ذات امليزانية املســتقلة باســتثمارات 
طويلـــــة االجـــل جتنبـــــا لتأخيـــر 
تنفيذ مشاريعهــــا الرأسماليــــــة مع 
ما يصاحب ذلك من تعارض للغـــرض 

الذي احتجــــزت من أجلـــه.

٩٥ ٪ نسـبة التغطيـة للسـقف املسـتهدف الحتياطـي «املركزي» العـام عند مليـار دينار
«أسواق املال» تغطي خسائرها من احتياطيها العـام ليصبح رصيده متآكًال ويتوجب استكماله

١٠ مليـارات دينار مت حتويلها للخزانة العامة منذ بدء التنسـيق احلكومـي في حتويل األرباح
«املوانئ» حولت ٢١٠ ماليني دينار لالحتياطي في ٥ سنوات.. و«هيئة االتصاالت» ٢٣٦٫٤ مليونًا

رغم انخفاض الفائدة.. مدخرات القطاع اخلاص بالبنوك تقفز ألعلى مستوياتها

احمللل املالي

منذ بداية عام ٢٠٢٠ وحتى نهاية شهر أغسطس املاضي، 
شــهدت ودائع القطاع اخلاص نســبة منو جيدة بلغت ٤٫٨٪ 
لتســجل ٣٨ مليار دينار، وهذا اعلى مستوى تاريخي على 
االطالق وصلت اليه، وذلك نتيجة االغالق االقتصادي وتعطل 
حركة النقل اجلوي والبري، حيث انخفض االنفاق االستهالكي 
واإلنفاق على السياحة والسفر بشكل حاد، وزادت مدخرات 
املواطنني واملقيمني، ولم يؤثر في ذلك االنخفاض القياســي 
في املعدل العام ألســعار الفائدة منذ بداية السنة احلالية الى 

حوالي الـ ١٫٧٪.
وبالعودة الى املسار التاريخي لودائع القطاع اخلاص في 
البنوك الكويتية خالل الـ ٣ سنوات املاضية، يتبني أنه بالتزامن 
مع ارتفاع معدل أســعار الفائدة السنوية على ودائع القطاع 
اخلاص لدى البنوك الكويتية لكافة فترات االستحقاق خالل 
عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ لتسجل ١٫٦٧٪ في ٢٠١٨، باملقارنة مع ١٫٦٢٪ 
لعام ٢٠١٧، شهد عامي ٢٠١٨ و٢٠١٧ تسارع في منو ودائع القطاع 
اخلاص، حيث ارتفعت بنســبة ٣٫٨٪ خالل ٢٠١٧ ومن ثم الى 
٤٫١٪ خالل ٢٠١٨ لتسجل نهاية السنة نحو ٣٦٫٨٧ مليار دينار.
هذا التسارع في منو مدخرات وودائع القطاع اخلاص جاء 
نتيجة ارتفاع أســعار الفائدة على الودائع عن معدالتها التي 
سجلت بعد عام ٢٠٠٨، بالرغم من ان املعدل العام لسعر الفائدة 
السنوية على الودائع كان حتت مستوى الـ ٢٪ منذ ٢٠١٠، مما 
يشجع املودعني على زيادة مدخراتهم في ظل ارتفاع املخاطر 
املالية واالســتثمارية وخاصة في االسواق املالية والعقارية 
اخلارجية، والفرص االستثمارية الضئيلة في السوق احمللي.

أما خالل عام ٢٠١٩ وبالرغم من ارتفاع متوسط أسعار الفائدة 
الســنوي على الودائع لكل فترات االستحقاق الى معدل ٢٪ 

وتخطيها حاجز الـ ٣٪ الســتحقاق ١٢ شهرا، فقد انخفضت 
ودائع القطاع اخلاص بنسبة ١٫٧٪ خالل السنة لتسجل ٣٦٫٢٤ 

مليار دينار. 
توزيع ودائع القطاع اخلاص 

عند حتليل هيكل ودائع القطاع اخلاص وتوزيعها حسب 
نوع العمالت، نالحــظ ان الغالبية العظمى من ودائع القطاع 
اخلاص هي بالدينار الكويتي، حيث شــكلت الودائع بالدينار 
نهاية شــهر أغســطس ٢٠٢٠ نحو ٩٤٫٣٪ من اجمالي ودائع 
القطــاع اخلاص أي ما يعادل ٣٥٫٨٤ مليار دينار باملقارنة مع 

٩٣٪ نهاية عام ٢٠١٩.
بينما النســبة املتبقية من الودائــع ٢٫١٥ مليار دينار هي 
بالعمالت األجنبية، وهذا دليل على تشــجيع العملة الوطنية 
وقوتها مقابل العمالت األجنبية والسياسة املالية التي ترتكز 
على إبقاء هامش أسعار الفائدة لصالح الودائع بالدينار وبدعم 
من األصول االحتياطية الرسمية لبنك الكويت املركزي التي 
بلغت نهاية شهر أغسطس املاضي حوالي ١٤٫٣٧ مليار دينار.

فعلى سبيل املثال بلغ معدل الفائدة السنوية على الودائع 
بالدينار فترة اســتحقاق ١٢ شهر خالل عام ٢٠١٩ نحو ٣٫١٪ 
مقارنة مع معدل أســعار فائدة سنوية على الودائع بالدوالر 
للفترة نفســها تساوي ٢٫٢٧٪ وبهامش فائدة لصالح الودائع 

بالدينار بلغ ٠٫٨٣٪.
أما ودائع القطاع اخلاص بالعمالت األجنبية فقد انخفضت 
في فارة أول ٨ أشهر من عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٥٪ لتسجل ٢٫١٥ 
مليار دينار باملقارنة مع ٢٫٥٣ مليار دينار نهاية عام ٢٠١٩ وذلك 
نتيجة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسواق 
الصرف والثقة في العملة الوطنية بينما ارتفعت ودائع القطاع 

اخلاص بالدينار بنسبة ٦٫٣٪ خالل الفترة ذاتها.

سجلت منواً بـ ٤٫٨٪ خالل أول ٨ أشهر من ٢٠٢٠ لتسجل مستوى ٣٨ مليار دينار بنهاية أغسطس املاضي

انخفاض اإلنفاق االستهالكي وحظر السفر والسياحة بشكل حاد.. زادا مدخرات املواطنني واملقيمني بالبنوك«كورونا» واإلغالق االقتصادي دعما منو ودائع القطاع اخلاص.. رغم االنخفاض القياسي للفائدة عند ١٫٧٪


