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اقتصـاد االربعاء ٣١ مارس ٢٠٢١

«املالية» تعاقدت مع ٢٣ محجرًا بـ ١٣٫٥ مليون دينار منذ بداية «كورونا»
إنهاء التعاقد معها جميعاً عدا اإلبقاء على العقد املبرم مع «أرض املعارض» ألغراض التطعيم

وزير «املالية» ينظم صرف اجلهات احلكومية 
حتى إصدار قانون ربط امليزانية اجلديدة

أحمد مغربي

أصدر وزير املاليــة ووزير الدولة 
للشــؤون االقتصاديــة واالســتثمار 
خليفة حمادة، تعميما في شأن تنظيم 
الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية والهيئات 
امللحقة واملؤسسات املالية للسنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١، وقضى التعميم الذي حمل 
رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ بأنه ال يجوز اجراء 
اي مناقــالت بني أنــواع وبنود أبواب 
مصروفــات امليزانيــة، إال بعــد اقرار 
التقديــرات مــن قبل مجلــس األمة أو 
صدور قانون ربط امليزانية للعام املقبل.

وأظهر القرار، الذي حصلت «األنباء» 
على نســخة منه، انه يســتمر العمل 
بقواعــد تنفيــذ ميزانيــات اجلهــات 
احلكومية (األســاس النقدي) للسنة 
املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتعميم الصادر 
من وزارة املالية رقم (٤) لســنة ٢٠١٥ 
بشأن دليل رموز وتصنيفات امليزانية 
(األساس النقدي)، وكذلك يستمر العمل 
بقواعــد تنفيذ ميزانيات املؤسســات 
املســتقلة حتى صــدور قانــون ربط 
ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية 
وقوانني ربط ميزانية الهيئات امللحقة 
واملؤسســات املستقلة للســنة املالية 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
كما ال يجوز قيام اجلهات احلكومية 
بتوقيع عقود جديدة على السنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١، قبــل إقرار التقديرات من 
قبل مجلس األمة أو صدور قانون ربط 

ميزانية السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وذكر تعميم «املالية»، أنه عمال على 
تنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ وفقــا ملــا هــو مخطط له، 
ينبغي على جميع اجلهات احلكومية 

البدء في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذها اعتبارا من بداية السنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ علــى ان يتم الصرف على 
هذه املشاريع وفقا للتعليمات الواردة 
فــي هذا التعميم وأية تعليمات الحقة 
تصدرها وزارة املالية في هذا الشــأن، 
وعلى جميع اجلهات املعنية والرقابية 
منح األولوية ملشــاريع خطة التنمية 
الســنوية ٢٠٢٢/٢٠٢١ وســرعة إنهاء 

اإلجراءات اخلاصة بها.
وأشار التعميم إلى ان وزارة املالية 
ستقوم بإبالغ جميع الوزارات واإلدارات 
احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات 
ذات امليزانيات املستقلة بقوانني ربط 
ميزانياتها للســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
فور صدور تلك القوانني، وذلك وفقا ملا 
تقضي به أحكام املادة ١٥ من املرسوم 
بالقانــون رقم ٣١ لســنة ١٩٧٨ بقواعد 
اعــداد امليزانيات العامة والرقابة على 
تنفيذها واحلســاب اخلتامي، وشــدد 
التعميــم على ضرورة عــدم االرتباط 
والصــرف على أية مكافــآت بأنواعها 
املختلفة ماعــدا املتعلقة بحكم الراتب 
(لبعض اجلهات املستقلة التي تصرف 
من مكافــآت مجالس اإلدارات) إال بعد 
صدور قانون ربط ميزانية السنة املالية 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
وشــدد التعميــم على عدم شــغل 
الوظائف الشاغرة «فئة غير كويتي» 
واملرحلة مــن ميزانية الســنة املالية 
السابقة بعد ٢٠٢١/٣/٣١ إال بعد موافقة 
ديــوان اخلدمــة املدنية، وعدم شــغل 
الوظائف املقترح إنشاؤها في مشروع 
ميزانية الســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ إال 
بعد صدور قانون ربط امليزانية للسنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ويســتثنى من ذلك 
املعينون خصما على االعتماد التكميلي.

ال يجوز للجهات احلكومية توقيع عقود جديدة بالسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ٤٫٦ آالف وحدة السعة االستيعابية للمحاجر الصحية.. وجميع التعاقدات متت بعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابية

أحمد مغربي

كشــف وزير املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالســتثمار خليفة حمادة أن عدد 
احملاجر املؤسسية (الفنادق احمللية والشاليهات) 
التي أعدتها الدولة منذ بداية جائحة كورونا بلغ 
٢٣ محجرا بسعة استيعابية تبلغ ٤٫٦ آالف وحدة، 
وقد مت انهاء التعاقد معها جميعا عدا االبقاء على 
العقد املبرم مع شــركة معرض الكويت الدولي 

ألغراض التطعيم.
وقال حمادة ضمن رده على ســؤال برملاني 
للنائب د.عبدالعزيز الصقعبي وحصلت «األنباء» 
على نسخة منه، أن كلفة التعاقدات التي ابرمتها 
وزارة املاليــة مع ٢٣ محجرا بلغت ١٣٫٥ مليون 
دينار، مشيرا الى ان جميع التعاقدات متت بعد 
احلصول علــى موافقات اجلهات الرقابية وهي 
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة وادارة الفتوى 

والتشريع وديوان احملاسبة.
وقــال ان آلية الصرف (الدورة املســتندية) 
التــي تقدمها الشــركات املتعاقــد معها من قبل 
جهات االختصاص في وزارة املالية، حيث يتم 
مراجعة الفواتير ومطابقتها مع األسعار التعاقدية 
والتأكد من التزام الشركة بشروط التعاقد، ومن 
ثم يتم اعداد استمارة بصرف املستحقات مرفق 
بها فاتورة الشــركة مع املســتندات التي تعزز 
الصرف وهي نسخة من العقد وموافقة اجلهات 

الرقابية على العقد.
وأضاف حمادة: «يتم ارســال االستمارة مع 
جميع املرفقات الى مكتب جهاز املراقبني املاليني 
للمراجعــة واعتمــاد االســتمارة وادخالها على 
نظام أوراكل، وبعد اعتماد جهاز املراقبني املاليني 
الستمارة الصرف وادخالها على نظام االوراكل 
يتم اتخاذ االجراءات الالزمة حيث تقوم جهات 
االختصاص بالوزارة بإعــداد التحويل البنكي 

خلصم مســتحقات الشركة من حساب الوزارة 
لدى بنك الكويت املركزي الذي يقوم من جانبه 
بإخطــار البنك التجاري املفتوح لديه حســاب 
الشركة بإيداع تلك املستحقات في حساب الشركة 

البنكي».
وفي ســؤال حول الدوافع الفنية واملبررات 
القانونيــة إللزام جميــع املواطنني القادمني من 
اخلارج باحلجر املؤسسي على نفقتهم اخلاصة في 
الفنادق احمللية السيما وان الدولة قد خصصت 
محاجر مؤسسية إليواء القادمني من اخلارج قال 
وزير املالية ان القرار الصادر في هذا الشأن من 
اختصــاص اللجنة الوزارية لطــوارئ كورونا 
التابعة ملجلــس الوزراء، ويجدر االشــارة الى 
انــه ال توجد تعاقــدات حاليــة لتوفير محاجر 
صحية علــى نفقة احلكومة، عــدا العقد املبرم 
مع شــركة معرض الكويــت الدولي املخصص 

لعمليات التطعيم.

هكذا تضيع الكويت فرص 
أقل تكلفة متويل لعجز ميزانيتها!

احملرر االقتصادي 

موجة من اصدارات الدين 
الســيادية جتتــاح العالم 
ودول املنطقــة ومن بينها 
دول اخلليج لالستفادة من 
تراجــع الفائدة في متويل 
الناجت عــن تراجع  العجز 
اســعار النفــط وتداعيات 
جائحــة كورونــا بتكلفــة 
منخفضــة، حيث يبدو أن 
دول اخلليج استفادت من 
جائحــة كورونــا إلصدار 
سندات دين سيادية بفائدة 
منخفضــة، بينمــا تظهــر 
الكويت وكأنها الدولة التي 
تضيــع الفرص في اصدار 
سندات في ظل ميزة الفوائد 

املنخفضة. 
الــذي  الوقــت  ففــي 
تستفيد فيه دول اخلليج، 
مثل االمارات والســعودية 
وقطر، من اصدار ســندات 
بأســعار فائــدة تاريخية، 
الكويــت متريــر  تنتظــر 
قانــون الدين العــام الذي 
توقــف العمل به، في وقت 
هنــاك خفــض للتصنيف 
الذي  االئتماني للكويــت، 
يرجح صعوبة اللحاق بتلك 

الفرص مرة أخرى. 
الكويــت قــد  وكانــت 
أصدرت سندات دولية بقيمة 
٨ مليارات دوالر في مارس 
من العام ٢٠١٧ مقسمة إلى 
شريحتني، األولى ألجل ٥ 
سنوات بقيمة ٣٫٥ مليارات 
دوالر تســتحق في مارس 
٢٠٢٢ بفائدة ٢٫٧٥ ٪، حيث 
مت تســعيرها بزيادة ٠٫٧٥ 
٪ تضــاف لعائد ســندات 
اخلزانة األميركية ألجل ٥ 
سنوات، والثانية ألجل ١٠ 
ســنوات بقيمة ٤٫٥ مليار 
دوالر تســتحق فــي ٢٠٢٧ 
بفائدة ٣٫٥ ٪، ومت تسعيرها 
بزيادة ١ ٪ عن عائد سندات 
اخلزانة األميركية ألجل ١٠ 

سنوات.
الكويت أقساط  وتدفع 
نصــف ســنوية كل ســتة 
أشهر في مارس وسبتمبر 

فــي املنطقــة مــن وكاالت 
التصنيف االئتماني العاملية، 
ومنها وكالــة موديز التي 
أكدت تصنيفها عند مستوى 
AA٢ في ديســمبر املاضي، 
فيمــا قامت نفــس الوكالة 
بخفض التصنيف االئتماني 
للكويت إلى مستوى A١ في 

سبتمبر املاضي. 
وقــد حتســنت تكلفــة 
السيادية  السندات  متويل 
للسعودية لتصل إلى ٣٫٣٦ 
٪ على الســندات ألجل ١٠ 
أعوام، أي أقل من ســندات 
الكويــت لنفــس اآلجــال. 
وكانت تكلفة متويل سندات 
السعودية السيادية ألجل 
١٠ سنوات التي مت أصدرها 
في عام ٢٠١٧ أكبر من تكلفة 
متويل الكويــت في نفس 
العام، حيــث بلغت وقتها 
٣٫٩٦ ٪ بزيادة نحو ١٣٫٥ ٪ 
عن سندات الكويت الصادرة 

في نفس العام. 
كذلــك أصــدرت قطــر 
سندات ســيادية بقيمة ١٠ 
مليــارات دوالر فــي أبريل 
املاضي من ثالثة شــرائح 
األولى ألجل ٥ سنوات بقيمة 
٢ مليار دوالر بفائدة ٣٫٤٤ 
٪، والثانية ألجل ١٠ سنوات 
بقيمــة ٣ مليــارات دوالر 
بفائــدة ٣٫٧٢ ٪، واألخيرة 
ألجــل ٣٠ ســنة بقيمــة ٥ 

مليارات دوالر بفائدة ٤٫٤ ٪.
الفرصة البديلة

وقامت الكويت بتسييل 
أصول من صندوق األجيال 
القادمة وحتويل تلك السيولة 
إلى صندوق االحتياطي العام 
الذي نفدت سيولته لسد عجز 
امليزانية الــذي تفاقم ألكبر 
مستوى في تاريخه، بعدما 
زاد في نوفمبر إلى نحو١٤٫١ 
مليار دينار، وبعدما عملت 
وزارة املاليــة على مراجعة 
التقديرات األولى للميزانية 
لألخذ في االعتبار تداعيات 

جائحة كورونا.
وتخســر الكويــت عائد 
األصول السيادية التي يتم 
تســييلها والــذي يزيد عن 
تكلفة التمويل في ظل تراجع 
الفائدة، حيث تتخطى عوائد 
الصندوق السيادي الكويتي 
السنوية ٦ ٪ سنويا بحسب 
افصاح سابق للهيئة العامة 
لالستثمار، وفق متوسط ما 
حققه الصنــدوق على مدار 
٢٠ عامــا. ومتتلــك الكويت 
واحــدا من أكبــر الصناديق 
الســيادية في العالم والذي 
تقدر أصوله بحســب وكالة 
فيتش للتصنيف االئتماني 
بنحــو ٥٩٠ مليــار دوالر ما 
يعادل نحو ٤٧٠٪ من الناجت 

احمللي اإلجمالي للبالد.

دول اخلليج تصدر سندات دولية بفائدة أقل من سندات الكويت الدولية املصدرة في ٢٠١٧

مــن كل عــام، حيث تصل 
قيمــة القســط الواحد إلى 
٤٨ مليــون دوالر قســط 
نصف سنوي عن السندات 
ألجــل ٥ ســنوات، ونحو 
٧٩ مليون دوالر كل ســتة 
أشهر عن الشريحة الثانية 
ألجل ١٠ سنوات مبجموع 
١٢٧ مليــون دوالر، ويصل 
إجمالي الفائدة التي تدفعها 
الكويــت عن الشــريحتني 
طوال ٥ سنوات لألولى و١٠ 
سنوات للثانية إلى ما يزيد 

على ملياري دوالر. 
سندات خليجية

الواقــع  عنــد مقارنــة 
الوضــع  مــع  الكويتــي 
اخلليجــي، نالحــظ مــن 
رصــد إصــدارات ســندات 
لــدول  الســيادية  الديــن 
اخلليج خــالل العام ٢٠٢٠ 
أن آخرها ما أصدرته إمارة 
أبوظبي من سندات متعددة 
الشرائح بقيمة ٥ مليارات 
دوالر مبستويات تسعير 
وفائدة غير مسبوقة وصلت 
إلى ١٫٧٢ ٪ لســندات ألجل 
١٠ سنوات، ما يعادل نحو 
نصف فائدة السندات التي 
أصدرتها الكويت قبل نحو 

٤ سنوات لنفس اآلجال. 
وتتمتع اإلمارات بأعلى 
تصنيف ائتماني ســيادي 


