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بعد االطالع عن كثب على فلسفة 
إدارة النرويج لصندوقها السيادي من 
خالل ما مت سرده في املقاالت السابقة، 
وانطالقا من نظرة متخصص في مجال 
املالية العامــة، فإننا نرى أن حتقيق 
مبادئ الشفافية في املالية العامة وعلى 
وجه التحديد في الصناديق السيادية 
للدولة أمر قابل للتطبيق، وذلك متى ما 
وجدت املبادرة في ظل اإلميان مببادئ 
احلوكمة فــي إدارة هذه الصناديق، 
ومتى ما كان هناك توافق بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية في التركيز على 
وضع مبادئ توجيهية لألخالقيات في 
إدارة الصناديق السيادية للدولة، ووضع 
اآلليات والسياسات املناسبة إلدارتها.

فالبنية التشريعية للدولة قائمة على 
أساسات ودعائم تنطلق منها تلك املبادئ 
األخالقية، فأحكام الدستور نصت على 
العامة، وأن االقتصاد  حماية األموال 
الوطني أساســه العدالة االجتماعية، 
وقوامه التعاون العادل بني النشــاط 
العام والنشاط اخلاص، وهدفه حتقيق 
التنمية االقتصادية، ورفع املستوى 
املعيشي وحتقيق الرخاء للمواطنني.

كما أكــد الدســتور أن الثروات 
الطبيعية ومواردها ملك الدولة، وتقوم 
الدولة وبتعاون الســلطات فيها على 
حفظها وحسن استغاللها مبا يقتضيه 
اقتصادها الوطني، هذا وتقدم احلكومة 
إلى مجلس األمة بيانا عن احلالة املالية 
للدولة مــرة على األقل في خالل كل 
دور من أدوار انعقــاده العادية، مبا 
يحقق الشــفافية في البيانات املالية 
وأهمية مشاركتها بني السلطة التنفيذية 
والســلطة التشريعية ممثلة مبجلس 

األمة وهو ممثل الشعب.
ووفقا للبنية التشريعية تلك فالبد 
أن تأتي التشريعات في سياق أحكام 
العامة  املالية  اإلدارة  الدستور، وعلى 
للدولة املضي قدمــا في حتقيق تلك 
املبادئ من خالل مبادرتها بتبني كل 

التشريعات  ما يعزز تلك املبادئ في 
املالية للدولة، ومنها  املتعلقة باإلدارة 
السليمة في مجال  املمارسات  ميثاق 
شفافية املالية العامة الذي أعده صندوق 
النقد الدولي، وأفضل املمارسات املعنية 
في شفافية املوازنة التي أعدتها منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية، ومبادئ 
الصادرة   (ESG) االستثمار املسؤول
 UN) من األمم املتحدة في هذا الشأن
PRI)، وغيرها من املبادئ واملمارسات 

اجليدة في هذا املجال.
وكما أشرنا سابقا مبا أن البرنامج 

الوطنــي لالســتدامة االقتصاديــة 
واملالية في ظل برنامج عمل احلكومة 
(٢٠٢٢/٢٠٢١ ـ ٢٠٢٥/٢٠٢٤)، والــذي 
أعده الفريق التوجيهي املشكل برئاسة 
وزير املالية والتابع للجنة الشــؤون 
االقتصادية فــي مجلس الوزراء، قد 
تبنى معاجلة اســتدامة املالية العامة 
وفق برنامج وطني لالستدامة لتعزيز 
كفاءة اإلدارة احلكومية من خالل عدة 
مبادرات منها حوكمة تنفيذ اإلصالح 
املالي وتطوير نزاهة وشفافية اإلدارة 

احلكومية.
وعليه فال مناص من تبني أفضل 
الدولية في مجال شفافية  املمارسات 
املالية العامة وحوكمة إدارة الصناديق 
الســيادية مبا في ذلك تلك التي لدى 
مؤسســة التأمينات االجتماعية وفق 
مبادئ االستثمار املسؤول، وأن تسعى 
اإلدارة املالية العامة بالتنسيق مع السلطة 
التشــريعية لتحقيق ذلك لتكون في 
مصاف الدول ذات التصنيف العالي في 
مؤشرات شفافية الصناديق السيادية.
خاصة وأن وزارة املالية في مجال 
الشفافية قد أطلقت إستراتيجيتها في 
بداية العقد املاضي، والتي تدعم املساءلة 
والشفافية والسعي نحو حتسني وضع 
الوزارة في مؤشر الشفافية والنزاهة 
ومدركات اإلصالح، ونشر قيم الشفافية 
والنزاهة انسجاما مع املعايير العاملية 
في مجال الشــفافية والنزاهة، والتي 

ترصدها منظمات عاملية.
كما صاغت رؤيتها في هذا الشأن 
بأن تكون منوذجا للنزاهة والشفافية، 
إلى تعزيز  بالسعي  وحددت رسالتها 
النمو املســتدام،  النزاهــة لتحقيق 
وحتســني اخلدمات العامة من خالل 
الشفافية في إتاحة املعلومات للمجتمع 
واجلهات الرقابية، وتفعيل املســاءلة 
عن القرارات، ومكافحة الفساد املالي 
بأنواعــه وصوال لتحقيق  واإلداري 

اإلدارة الرشيدة ملوارد الدولة.

الصناديق السيادية 
للدولة وميثاق 

الشفافية املالية 
(٦)

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني 

املاليني بالوكالة (سابقًا)
baderalhammad

«الوطني»: استرداد ٥٠٪ من املدفوعات
لدى «سينسكيب» و«طلبات» في عيد األضحى

«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة مجمعات 
سكنية للطالب في أميركا بـ ١٠٠ مليون دوالر

يسعى بنك الكويت الوطني 
إلى مشاركة عمالئه االحتفال 
بكل األعياد واملناسبات في إطار 
استراتيجيته ملكافأتهم على 
مدار العام، حيث يتيح البنك 
لعمالئه مــن حاملي بطاقات 
الوطني االئتمانية ومســبقة 
الدفع املؤهلة احلصول على 
استرداد ٥٠٪ على مدفوعاتهم 
فــي «سينســكيب» وتطبيق 
وموقع «طلبــات» خالل أيام 

عيد األضحى املبارك. 
وميكــن لعمــالء الوطني 
االسترداد من قيمة مدفوعاتهم 
لشراء تذاكر السينما والوجبات 
اخلفيفــة في «سينســكيب» 
وكذلــك كل املشــتريات مــن 
املطاعم أو محالت البقالة في 
«طلبات» عند استخدام بطاقات 
الوطني االئتمانية أو مسبقة 

الدفع املؤهلة.
ويحصل عمالء البنك على 
فرصة لدخول الســحب على 
سيارات Tesla Model ٣ مقابل 
كل دينــار كويتي يتم إنفاقه 
الوطني  باســتخدام بطاقات 
االئتمانيــة ومســبقة الدفــع 
املؤهلــة. والبطاقات املؤهلة 
للحصــول علــى االســترداد 
النقدي عند استخدامها إلمتام 

املدفوعات هي: 
 Visa Platinum بطاقــة   -

الوطني االئتمانية
 Visa Signature بطاقــة   -

الوطني االئتمانية
- بطاقة Visa Infinite الوطني 

االئتمانية

أعلنت مجموعة جي إف 
إتش املاليــة، عن التوقيع 
لالســتحواذ على محفظة 
مجمعات ســكنية لطالب 
اجلامعات بقيمة ١٠٠ مليون 
دوالر والتي ترتبط بكبرى 
اجلامعات الواقعة بالواليات 
املتحدة األميركية، حيث يتم 
هذا االستحواذ باملشاركة 
مع «ستيودنت كوارترز»، 
مدير األصول املتخصص 
في مجمعات سكن الطالب، 
الواقــع مقرها فــي والية 
أتالنتا األميركيــة، والتي 
تعتبر سادس أكبر مشتر 
فــي العالم ألصول ســكن 
الطالب في الواليات املتحدة 
األميركية، حيث استكملت 
معامــالت في هــذا املجال 
بقيمة إجماليــة جتاوزت 

١٫٤ مليار دوالر. 
وقالت الشركة في بيان 
صحافي، إن استراتيجيتها 
لالستثمار في سكن الطالب 
تقــوم على بنــاء محفظة 
تستهدف اجلامعات املدرجة 
ضمن أكبر ١٥٠ جامعة في 
املتحــدة، والتي  الواليات 
تعتبر من كبرى اجلامعات 
املتميزة في والياتها املعنية، 
ويتوافــر لديهــا منشــآت 
رياضيــة وأكادميية على 
درجــة عالية مــن الكفاءة 
والتميــز، إذ تشــهد هــذه 
اجلامعــات منوا مســتقرا 
فــي أعــداد الطلبــة اجلدد 
املسجلني على مدى فترات 
طويلــة مــن الوقــت، كما 
يتوافر لديها أعداد كبيرة 
مــن الطلبة يتجاوز الـ ٢٠ 

ألف طالب. 

 UEFA Champions بطاقــة -
 League Platinum Mastercard

مسبقة الدفع من الوطني
وبهــذه املناســبة، أعلــن 
مدير منتجــات البطاقات في 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية في بنك الكويت 
الوطني أنور البالم قائال: نهنئ 
عمالءنا بحلول عيد األضحى 
املبــارك، ونؤكد لهم حرصنا 
على مشاركتهم االحتفال بتلك 
املناسبات من خالل العروض 

واحلمالت املميزة.
وأكــد أن مكافآت الوطني 
يتم تصميمها مبا يتناســب 
واحتياجــات العمــالء ووفقا 
ألمنــاط حياتهــم وخاصــة 
فــي تلــك املناســبات التــي 
يسعى البنك لتقدمي عروض 
اســتثنائية خاللها تتماشى 

وعادات احتفال عمالئه بها.
وأضــاف: نلتــزم بإثــراء 
التجربــة املصرفيــة حلاملي 
الوطنــي االئتمانية  بطاقات 

سكن الطالب برك سباحة 
ومنصات حلمامات الشمس 
على غرار املنتجعات وأماكن 
مخصصة للشواء وساحات 
لعب ومقاه وغرف دراسة 
ومراكز لياقة بدنية. تتراوح 
مخططات الوحدات من غرفة 
واحدة إلى أربع غرف نوم 
فردية، مع حمامات خاصة. 

محفظة عقارية متنوعة

وتعليقا على ذلك، قال 
املدير التنفيذي لالستثمارات 
العقارية في «جي إف إتش» 
عويس مجيد: «في إطار منو 
األنشــطة واالســتثمارات 
العقاريــة جلــي إف إتش، 
عــن  اإلعــالن  يســرنا 
اســتثماراتنا فــي قطــاع 
استراتيجي آخر في سوق 
العقار بالواليات املتحدة، 
وهو قطاع ســكن الطالب. 
تعد هذه خطوة أخرى جتاه 
بناء محفظــة متنوعة من 
األصــول العقارية املؤهلة 
بدرجة عالية واملســتقرة. 
ومــع قلــة املعــروض من 
األصول املماثلة في املناطق 

وتقــدمي  الدفــع  ومســبقة 
العــروض واحلمالت املميزة 
على مدار العام مبا يوفر لهم 

أسلوب حياة فريد ومميز.
احليــاة  عــودة  ومــع 
لطبيعتها، أطلق بنك الكويت 
الوطنــي باقــة متنوعــة من 
املكافآت االستثنائية لعمالئه 
والتي تشمل حمالت االسترداد 
النقــدي ومكافــآت حتويــل 
الراتب وغيرها من العروض 
التي  والسحوبات احلصرية 
القت قبول واستحسان ملحوظ 
مــن العمالء. وتعــد بطاقات 
الوطنــي االئتمانية الطريقة 
األمثل إلمتام املدفوعات، حيث 
مينــح اســتخدامها العميــل 
الكثيــر من املزايــا، وخاصة 
عند التسوق وإمتام املشتريات 
باستخدامها إضافة إلى برنامج 
مكافآت الوطني، برنامج مايلز 
الوطني، وكذلك خدمة حماية 
املشتريات، خدمة متديد فترة 

الضمان والكثير غيرها.

القريبة من كبرى اجلامعات، 
وفي ظل النمو املتزايد ألعداد 
الطلبة، فنحــن نرى آفاقا 
قوية لهــذا القطاع، والتي 
سنعمل على االستفادة منها 
مع شــريكنا «ســتيودنت 
كوارترز» الذي يوفر اخلبرة 
العميقة بســوق  واملعرفة 
الطلبــة وســجل  إســكان 
استثنائي حافل لدعم الدخل 
وحتقيــق القيمة جلي إف 

أتش ومساهمينا».
من جانبها، قالت رئيسة 
االستثمار في «ستيودنت 
كوارترز» ستيفاني جيه. 
لينش: «كل من «ستيودنت 
كوارترز» وجــي إف إتش 
ســعداء بالفعــل بشــراء 
هذه األصــول ذات اجلودة 
العاليــة واملواقع املتميزة 
فــي أســواق اجلامعــات 
 Power املصنفة ضمن فئة
Five. ســوف تكــون هــذه 
األصول أول اســتحواذات 
لنا ضمن شراكتنا اجلديدة، 
التي ســينتج عنها فرص 
استثمارية واعدة جلي إف 

إتش».

لعمالئه عند استخدام بطاقاته االئتمانية أو مسبقة الدفع املؤهلة

أنور البالم

 عويس مجيد

 Visa Infinite Privilege بطاقة -
الوطني االئتمانية

 Visa Signature بطاقــة   -
الوطنــي- اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة (نــادي الواحــة) 

االئتمانية
- بطاقة Visa Infinite الوطني- 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 

(نادي الواحة) االئتمانية
 Visa Platinum بطاقــة   -
الوطنــي- اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة (نــادي الواحــة) 

مسبقة الدفع
 Platinum Mastercard بطاقة -

الوطني االئتمانية
 World Mastercard بطاقــة -

الوطني االئتمانية
 World مايلــز  بطاقــة   -
Mastercard الوطني االئتمانية
 World Elite بطاقــة   -
Mastercard الوطني االئتمانية

 UEFA Champions بطاقــة -
 League World Mastercard

االئتمانية من الوطني

وخــالل العام الســابق، 
واصل ســوق سكن الطالب 
أدائه القوي مبتوسط معدالت 
إشــغال بلغت حوالي ٩٠٪ 
وحتصيالت لإليجار بنسبة 
١٠٠٪، مدعمــة بضمانــات 
أولياء األمــور. بالنظر إلى 
الوتيرة املتسارعة النتعاش 
االقتصاد األميركي، وجناح 
حمالت التلقيح على نطاق 
واســع، فإن هناك توقعات 
بنظرة مســتقبلية إيجابية 
لقطاع سكن الطالب، ما يوجد 
بيئة استثمارية واعدة جلي 
إف إتش لتوظيف رأس املال 

في هذا القطاع. 
األصــول  وتشــمل 
املستحوذة مباني ومنشآت 
لســكن الطالب من جامعة 
أركانساس، وجامعة والية 
فلوريدا، وجامعة تينيسي. 
تقع األصول على مســافة 
قريبــة ميكن املشــي منها 
املرتبطة  إلــى اجلامعــات 
بها، وهــي مجهزة بالكامل 
حيث إنها صممت خصيصا 
الطالب  لتلبية متطلبــات 
احلديــث. توفــر منشــآت 

«اخلليج» يطلق نظام MX.٣ بالتعاون مع «موريكس»
أعلن بنك اخلليج عن بدء 
العمل بنظــام MX.٣ لتطوير 
وميكنــة منصــات اخلزينــة 
وأســواق املال، والتي تقدمها 
العامليــة  شــركة موريكــس 
الرائدة في حلول وبرمجيات 
املخاطــر  وإدارة  التــداول 
واحللــول املعاجلة ألســواق 

رأس املال.
ويعد استخدام هذه املنصة 
خطوة مهمة بالنســبة لبنك 
اخلليــج حيث يقوم بتطوير 
وأمتتة أنظمة اخلزانة وأسواق 

رأس املال.
وتقدم الشركة بنية حتتية 
تكنولوجيــة متينــة تلبــي 
احتياجات أسواق رأس املال 
واجلهات الرقابية في الوقت 
احلالي، وتضمن سير العمل 
بشكل أكثر سالسة عبر إدارة 
ومعاجلة العمليات الداخلية 

واخلارجية واملخاطر.
التطــور  هــذا  وحــول 
التكنولوجــي اجلديــد، قــال 
مديــر عام اخلزينــة في بنك 
اخلليج، السيد سامي محفوظ: 
«نسعى في بنك اخلليج إلى 
حتقيق االستفادة القصوى من 
التحول الرقمــي، جلعل بنك 
اخلليــج بنكا رقميــا متكامل 

هي واحدة من أفضل الشركات 
في العالم لتوفير أنظمة إدارة 
اخلزينة وإدارة أسواق املال. 
وال شــك لدينا في أن إطالقنا 
ملنصة «MX.٣» سيحسن من 
منــوذج عملنا الــذي يرتكز 
على رضا العمالء، وســيرفع 
مستوى التميز التشغيلي في 
قطاعات البنك املختلفة. وعلى 
الرغم من Covid-١٩ وحتديات 
العمل عن بعــد، عملت إدارة 
اخلزينــة فــي بنــك اخلليج 
وشــركائها بجد إلجناح هذا 
التحول. وأنتهز هذه الفرصة 
ألشــكر شــركاءنا علــى هذه 
الشراكة املهنية والعمل معنا 
على مدار الساعة ملساعدة بنك 
اخلليج على حتقيق مساعيه 

الناجحة.
 «٣.MX» وستمكن منصة
إدارة اخلزينة في بنك اخلليج 
من االســتفادة مــن مجاالت 
التعاون املتاحة بني اإلدارات 
املتصلة، ووضع منوذج عمل 
للبنك، ومســتودع التجارة، 
ولوحــات معلومــات تدفــق 
العمــل، كمــا تقــدم التقارير 
املفصلــة، واملشــغالت اآللية 
وكذلــك أنظمــة مراقبة على 
مدار الساعة لرصد املخاطر. 

هذا فصل آخر في رحلة بنك 
اخلليــج ملواجهــة حتديــات 
املستقبل وتقدمي أفضل احللول 

املصرفية.
وتساعد املنصة اجلديدة 
علــى إزالــة احلواجــز التي 
القدميــة  خلفتهــا األنظمــة 
املعقــدة، كما تعطــي القدرة 
على االبتكار. سيؤدي ذلك إلى 
مســاعدة البنك على مواكبة 
التغييــر واللوائــح والتنقل 
في أسواق رأس املال وخدمة 
العمالء بشكل أفضل. إضافة 
إلى حتســني الكفاءة وخفض 
التكاليف وفرض سيطرة أكبر 
على جميع جوانب التجارة من 
البداية إلى املطابقة النهائية.

وقال املؤســس املشــارك 
املديــر لشــركة  والشــريك 
موريكس، فيليب حلو: نحن 
فخورون بأن نكون جزءا من 
مشروع التحول املثير هذا مع 
بنك اخلليج. تتمتع موريكس 
بتاريــخ طويل من الشــراكة 
مع املؤسسات املالية ملواكبة 
التحــول من األنظمة القدمية 
إلى التكنولوجيا احلديثة التي 
تضع هذه املؤسسات في أفضل 
وضع للعمل في أسواق رأس 

املال املتغيرة.

سامي محفوظ

اخلدمات، يرقى إلى تطلعات 
العمالء احلاليني واملستقبليني. 
ولتحقيق ذلك، أنشأنا منصة 
خزينــة متطــورة مخصصة 
لتلبيــة احتياجــات العمالء، 
باإلضافة إلى اقتناص الفرص 
غير االعتيادية املتاحة لتنويع 
أعمال البنك وتوسيعها. وخالل 
العمل على إطالق هذه املنصة 
اجلديدة شهدنا جتسيدا رائعا 
لثقافة العمــل اجلماعي التي 

يتميز بها بنك اخلليج».
وأضاف محفوظ: نحرص 
دائمــا فــي بنــك اخلليــج أن 
نكون على ثقة تامة باجلهات 
التكنولوجية التي نعمل معها. 
وشركة موريكس للبرمجيات 

«الكويتية» تطلق أولى رحالتها إلى جنيڤ السويسرية
أطلقت شركة اخلطوط 
الكويتية صباح  اجلويــة 
يــوم اجلمعة املاضي أولى 
رحالتها التجارية املجدولة 
إلــى مدينــة جنيــڤ فــي 
سويســرا، والتــي ســيتم 
تشغيلها بواقع رحلتني في 
األســبوع من الكويت إلى 
جنيڤ خالل يومي االثنني 
واجلمعــة، حيث شــهدت 
الرحلــة األولى إلى جنيڤ 
مرونة ويســر وانسيابية 
في إنهاء إجراءات الســفر 
للمسافرين الكرام وتلبية 
طلباتهــم علــى أكمل وجه 
والذين أثنوا بدورهم على 
انضباط اخلطوط اجلوية 
الكويتية في مواعيد إقالع 
رحالتها ووصولها باإلضافة 
إلى خدمة موظفيها لهم منذ 
دخولهم إلى بوابات مبنى 
الــركاب رقــم ٤ ومرورهم 
علــى منطقة الوزن وحتى 
وصولهم إلى بوابة الصعود 
وتقدمي أفضــل خدمة لهم 
على منت طائراتها كما أبدوا 
ارتياحهم من اختيار طائرات 

وجهــات جديدة ومتنوعة 
كما تواصل تدريجيا إعادة 
افتتــاح خطوطهــا مجددا 
متاشــيا مع قــرار مجلس 
املوقــر واللجنة  الــوزراء 
الوزارية لطوارئ كورونا 
بالسماح بتسيير رحالت 

مباشرة إلى ١٢ دولة.
واختتمــت اخلطــوط 
اجلويــة الكويتيــة بيانها 
بالتأكيــد علــى ســعيها 
الدؤوب واملتواصل خلدمة 
الكــرام وتوفير  عمالئهــا 

الراحــة لهم  كافــة ســبل 
أثنــاء ســفرهم علــى منت 
طائراتها اضافة إلى تقدمي 
خدماتها ملسافريها األعزاء 
بشكل متكامل وتذليل كل 
العقبــات أمامهم بداية من 
حجز تذاكر الســفر مرورا 
بدخول مبنى الركاب رقم 
٤ وإنهاء إجراءات الســفر 
وصوال إلى الصعود على 
الطائرة لالستمتاع بسفر 
مريح وآمن، متقدمة بجزيل 
الشــكر للجهــود احلثيثة 
لــإلدارة العامــة للطيران 
املدني ولتعاونهم امللموس 
فــي خدمــة قطــاع النقــل 
اجلوي التجاري في الكويت 
التســهيالت  وتقدمي كافة 
أمــام  العقبــات  وتذليــل 
شركات الطيران التجارية، 
مثمنة في الوقت ذاته جميع 
اجلهود امللموسة من قبل 
كافــة اجلهــات احلكومية 
العاملــة في مطار الكويت 
الدولــي وبذلهــا قصارى 
الوطن  جهودهــا خلدمــة 

واملواطنني.

بواقع رحلتني في األسبوع يومي االثنني واجلمعة

جانب من عملية إنهاء إجراءات السفر لبعض املسافرين

اخلطوط اجلوية الكويتية 
ناقال لوجهتهم بعد إيقاف 
التشغيل لبعض وجهاتهم 

املفضلة.
وقالت اخلطوط اجلوية 
الكويتية في بيان صحافي 
إن ذلــك يأتــي فــي إطــار 
منح املســافرين على منت 
طائرات اخلطوط اجلوية 
الكويتية خيارات أوســع 
وتلبيــة الحتياجاتهم في 
السفر وتوفير وتقدمي خدمة 
أفضل لهم من خالل إطالق 

٦٫٩ مليارات دينار العجز املتوقع مليزانية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ .. حال استمر ارتفاع سعر النفط

الشــال  تقريــر  ذكــر 
انــه بانتهاء  األســبوعي، 
شــهر يونيو ٢٠٢١ انتهى 
الثالث من السنة  الشــهر 
املالية احلالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
وبلغ معدل ســعر برميل 
النفط الكويتي لشهر يونيو 
نحو ٧٢٫٩ دوالرا، وهو أعلى 
بنحو ٢٧٫٩ دوالرا للبرميل 
أي مبا نسبته نحو ٦٢٪ عن 
السعر االفتراضي اجلديد 
املقدر في املوازنة احلالية 
والبالغ ٤٥ دوالرا للبرميل، 
وأعلى أيضــا بنحو ٤٢٫٩ 
دوالرا عــن معدل الســعر 
االفتراضي للســنة املالية 
الفائتة والبالغ ٣٠ دوالرا 

للبرميل.
وكانــت الســنة املالية 
الفائتــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ التــي 
انتهت بنهاية مارس املاضي 
قد حققــت لبرميل النفط 
الكويتي معدل ســعر بلغ 
نحو ٤٣٫٥ دوالرا، ومعدل 
سعر البرميل لشهر يونيو 
٢٠٢١ أعلــى بنحو ٦٧٫٤٪ 
البرميل  عن معدل ســعر 
الفائتــة،  املاليــة  للســنة 
وأدنــى بنحــو ١٧٫١ دوالرا 
للبرميل عن سعر التعادل 

أن تبلــغ جملــة اإليرادات 
النفطية بعد خصم تكاليف 
اإلنتاج ملجمل السنة املالية 
احلالية نحــو ١٤٫٣ مليار 
دينــار، وهي قيمــة أعلى 
بنحــو ٥٫٢ مليارات دينار 
عن تلك املقدرة في املوازنة 
املاليــة احلاليــة  للســنة 
والبالغة نحو ٩٫١ مليارات 
دينــار، ومــع إضافة نحو 
١٫٨ مليــار دينــار إيرادات 
غير نفطية، ستبلغ جملة 
إيــرادات املوازنة للســنة 
املالية احلاليــة نحو ١٦٫١ 

مليار دينار.

الرقم  ومبقارنــة هــذا 
باعتمــادات املصروفــات 
البالغــة نحــو ٢٣ مليــار 
دينــار، فمــن احملتمل أن 
تســجل املوازنــة العامــة 
للســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
عجزا قيمته ٦٫٩ مليارات 
دينــار، ولكــن بيانــات ٣ 
شهور فقط ال تصلح سوى 
الســتخدامها مؤشرا على 
احلجــم االفتراضي لعجز 
املوازنــة، ويبقــى العجز 
الفعلي متغيرا تابعا حلركة 
أسعار وإنتاج النفط خالل 
ما تبقى من السنة املالية.

١٦٫١ مليار دينار إجمالي اإليرادات املتوقعة.. بواقع إيرادات ١٤٫٣ ملياراً نفطية و١٫٨ مليار غير نفطية

 
اجلديــد للموازنة احلالية 
البالــغ ٩٠ دوالرا، وفقــا 
لتقديــرات وزارة املاليــة، 
وبعد إيقاف اســتقطاع الـ 
١٠٪ مــن اإليرادات لصالح 
احتياطي األجيال القادمة.
ويفتــرض أن تكــون 
الكويت قد حققت إيرادات 
نفطيــة في شــهر يونيو 
مبــا قيمته نحو ١٫٣ مليار 
افترضنــا  وإذا  دينــار، 
استمرار مستويي اإلنتاج 
واألســعار علــى حاليهما 
- وهــو افتــراض قــد ال 
يتحقــق - فمــن املتوقع 

تقرير الشال


