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اخلميس ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ اقتصـاد

وزير املالية يوّجه اجلهات احلكومية إلعداد ميزانية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
شدد على اجلهات بعدم املطالبة بإنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيني بالسنة املالية املقبلة

وجه وزير املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، 
اجلهات احلكومية كافة نحو إعداد تقديرات 
ميزانيات الــوزارات واالدارات احلكومية 
والهيئــات امللحقة للســنة املالية املقبلة 
٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيــث حــدد مواعيد تقدمي 
الى  مشاريع ميزانيات اجلهات احلكومية 
وزارة املالية في موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢، وأنه علــى اجلهات احلكومية عدم 
املطالبة بإنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيني 

خالل السنة املالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
ووفقا للتعميم الذي صدر مؤخرا حتت 
رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢، وحصلت «األنباء» على 
نسخة منه، أشار الرشيد إلى انه مت الغاء 
االعتماد التكميلي املخصص للباب االول 
ابتداء من السنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ على ان 
يتم التعيني وفق الوظائف املعتمدة مبيزانية 
اجلهة ووفقا للضوابط والنظم املعمول بها 

في هذا الشأن.
وحث الرشيد جميع اجلهات احلكومية 
عند اعداد مشروع ميزانياتها ان يتم تقدير 
مشــروع ميزانية السنة املالية املقبلة في 
حدود ما سيتم حتديده لسقف مصروفات 
ميزانية كل جهة ووفقا للضوابط والتعليمات 
التي ســتصدر من قبل وزارة املالية، مع 
ضرورة االخذ باالعتبار سياســة ضغط 
االنفــاق وتنمية  املصروفات وترشــيد 

االيرادات دون اإلخالل باألداء.
الرشــيد على جميــع اجلهات  وأكد 
احلكومية عند اعداد مشــاريع ميزانياتها 
مراعاة ما يخصها من املشــاريع الواردة 
الســنوية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وان  في اخلطــة 
امليزانية ترجمة لالهداف  تكون تقديرات 
الواردة في اخلطة  والبرامج والسياسات 
االمنائية متوسطة االجل الثالثة (٢٠٢١/٢٠٢٠ 

٢٠٢٥/٢٠٢٤) والتي لم تعتمد حتى تاريخه.
وأضاف الرشــيد «يرجى من مختلف 
اجلهات احلكومية اعداد تقديرات ميزانياتها 
 (GFMIS) طبقا لنظم ادارة مالية احلكومة
بالتعليمات والقواعد واستيفاء  وااللتزام 
اجلداول والنماذج الــواردة بهذا التعميم 
لدى اعداد مشاريع ميزانياتها للسنة املالية 
٢٠٢٤/٢٠٢٣، وعلى جميع اجلهات احلكومية 
تقدمي مشاريع ميزانياتها الى وزارة املالية 
في املواعيد احملددة مستوفية لكل املتطلبات 

والقواعد والبيانات املطلوبة».
ولفت الى انه مت تغيير مســمى الباب 
اخلامس في توجيه ١ االيرادات من (ايرادات 
اخــرى) الى (ايرادات الســلع واخلدمات 
وايرادات اخرى) من بداية الســنة املالية 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، حتى يعكس عنوان الباب نشاط 

االيرادات احملصلة.
وتطرق الرشيد الى ايجابيات التحول 
من احملاســبة على االســاس النقدي الى 
احملاسبة على اساس االستحقاق في انها 
تشــكل إحصاء شامال ألصول والتزامات 
وحقوق ملكية الدولة، األمر الذي يؤدي الى 
ادارة افضل للموارد وااللتزامات، وكذلك 
سجالت محاسبية ادق وأكثر اتساقا، وحتقق 
رؤية افضل للبيانات املالية تسمح باملقارنة 

والتحليل بصورة اكثر دقة.
يأتي ذلك في جانب رفع مستوى وفعالية 
عمليتي االدارة وصنع القرار وتقييم افضل 
للمركز املالي للدولة، توفير قاعدة بيانات 
الثابتة، وتعزيز عملية  شــاملة لألصول 
صنع القــرار في مجال شــراء وصيانة 
االصول والتخلص منهــا وتقييم افضل 
ألداء احلكومة وفقا لتكلفة اخلدمة املقدمة 
وفعالياتها، وتعزيز فهم عملية ادارة احلكومة 
للموارد، ومعاجلة العيوب التي ظهرت من 

خالل تنفيذ ميزانية الدولة وفقا للبنود من 
صعوبة احلد من االهدار للموارد وصعوبة 
ربطها بأهداف معينة الجهزة الدولة املختلفة.

وشــدد التعميم على ان يراعى توفير 
البيانــات التــي يطلبها ممثلو شــؤون 
امليزانية العامة وشــؤون التخزين العامة 
وإدارة الضيافة العامة واملؤمترات بوزارة 
املالية وممثلو اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات ملا لذلك من أهمية في متابعة ما 
تنجزه اللجنة من مراحل اعداد مشــروع 
امليزانية، وكذلك ايضاح اي مستجدات او 
توجهات عامة تؤثر في املشروع، وأي تأخير 
أو تقصير في توفير وتقدمي هذه البيانات 
تتحمل اجلهة احلكومية كامل املسؤولية عن 
ذلك.وأكد على اجلهات احلكومية بضرورة 
ضغط وترشيد االنفاق قدر االمكان والعمل 
على ايجاد نوع من التوازن بني اخلدمات التي 
تؤدي الى املواطنني وترشيد املصروفات التي 
تعتمد لتأدية هذه اخلدمات وذلك باالستخدام 

االمثل للموارد املالية والبشرية املتاحة.
وشدد التعميم على أن يراعى عدم ادراج 
اعتمــادات جديدة لبنود وانواع مت تقدير 
اعتمادات لها خالل السنوات الثالث السابقة 
ولــم يتم الصرف عليها او تدنت معدالت 
الصرف عليها، اال بعد عرض االسباب التي 
حالت دون الصرف عليها خالل السنوات 
السابقة وما استجد من ظروف تستدعي 
تقدير اعتمادات لها بالنســبة املالية محل 
التقدير على وزارة املالية. وتضمن التعميم 
انه مينح املوظفون القياديون اخلاضعون 
لقانون ونظام اخلدمة املدنية املعينون على 
درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول 
املرتبات العامــة او نظراؤهم اخلاضعون 
ألنظمة وظيفية خاصة بدل ســيارة لكل 

منهم بواقع ٢٥٠ دينارا.

تغيير مسمى الباب اخلامس إلى إيرادات السلع واخلدمات وإيرادات أخرى ليعكس نشاطهتعميم كشف أن احلكومة ألغت االعتماد التكميلي لـ «تعويضات العاملني» بدءًا من العام احلالي 

«التجارة»: الكويت تقدمت كثيرًا  في حماية امللكية الفكرية
طارق عرابي

أكد وزير التجارة والصناعة 
الكويــت  أن  الشــريعان  فهــد 
دخلــت مرحلــة متقدمــة على 
طريق التوجه العاملي في مجال 
حماية امللكية الفكرية، مشيرا 
إلى أن الوزارة تطبق كل ما هو 
جديد في هذا املجال وعلى كافة 

املستويات. 
وأضــاف فــي تصريحــات 
للصحافيــني على هامش حفل 
تكرمي مفتشي وموظفي الرقابة 
التجارية والذي أقيم مساء أمس 
االول بحضور وكيــل الوزارة 
بالتكليــف محمــد العنزي، أن 
اجلهــود التي تبذلهــا الوزارة 
في مجال حماية حقوق امللكية 
الفكريــة عزز خــروج الكويت 
مــن املنطقة الرمادية، مشــيدا 
في هذا الصــدد باجلهود التي 
يبذلها مفتشو الرقابة حملاربة 
ظاهرة السلع املقلدة في السوق 

للسطو على أفكار أحد، السيما 
في ظل تشــديد العقوبات على 
من ينتحل أو من يحاول السطو 
على أفكار غيــره، فكل األفكار 

واحلقوق مصونة. 
بــدوره، أكــد وكيــل وزارة 

احملاضر التي حررها املفتشون 
٢٠٠ محضر للسلع املقلدة.

وأضاف قائال إن «التجارة» 
لن تســمح بأن تكون الكويت 
موقعــا لبيــع الســلع املقلدة، 
خاصــة أن توجهــات الوزارة 
والقيــادة السياســية واضحة 
في منع السلع املقلدة وحتسني 
بيئة األعمال وتشجيع املستثمر 
األجنبــي وهي أهــداف نتطلع 

جميعا الى حتقيقها. 
وفيما يتعلق بتدفق السلع 
الـغـذائـــية إلى الـكـويت، أكـد 
العنــزي أن «التجارة» متكنت 
من مواجهــة تداعيات جائحة 
كورونا وضمان تدفـــق السلع 
إلى األسواق بسبـب جـهودها 
املسبقة في هذا املجال، كما أنها 
أخذت بعــني االعتبار تداعيات 
احلرب الروسية - األوكرانية 
مــن خــالل وضــع اخلطـــط 
والســيناريوهات الالزمــة في 

هذا الشأن. 

التجــارة والصناعة بالتكليف 
محمد العنــزي، جناح الوزارة 
فــي حجــب نحــو ٤٢٥ موقعا 
الكترونيا، وإغالق أكثر من ٣٢٥ 
محال جتاريا خالل النصف االول 
من العام احلالي، فيما فاق عدد 

وزير التجارة متوسطا املكرمني أمس

احمللي، األمر الذي أدى إلى رفع 
اسم الكويت من قائمة املراقبة 
اخلاصة بحماية حقوق امللكية 

الفكرية. 
وتابع الشريعان يقول انه 
لم يعد هناك مجال في الكويت 

«غيتهاوس» يحصل على تصنيف 
الدرجة االستثمارية من «موديز» 

خلدمات املستثمرين
منحت وكالة التصنيف االئتماني 
موديز خلدمات املســتثمرين بنك 
غيتهــاوس تصنيفــا ائتمانيا من 
الدرجة االستثمارية BCA Baa٣ مع 
نظرة مستقبلية مستقرة على املدى 
الطويل. ويعد بنك غيتهاوس إحدى 
شركات مجموعة بيت األوراق املالية. 
ويعد هذا التصنيف االئتماني 
األول الــذي يحصل عليــه البنك، 
حيث أشــارت موديز إلى عدد من 
العوامــل الداعمــة لتصنيفــه، مبا 
فــي ذلك دوره كبنــك رائد ومتنام 
ومتوافق مع الشــريعة اإلسالمية 
في اململكــة املتحدة، باإلضافة إلى 
قاعدته الرأسمالية الصلبة، ودرجة 

السيولة اجليدة للبنك. 
وقال فهد فيصل بودي، رئيس 
مجلس إدارة بنك غيتهاوس: يعكس 
التصنيف من وكالة موديز خلدمات 
املستثمرين قوة البنك ومنوه على 
مدى الســنوات اخلمــس املاضية، 
كما يعكس التصنيف االستثماري 
الثقــة في رؤيــة البنــك ملواصلة 
التقــدم وتوفير منتجــات مبتكرة 
ملساعدة العمالء على حتقيق أهدافهم 
املالية. ويسرنا حصولنا على هذا 
االعتراف الذي يعد دليال على العمل 
اجلاد الذي يقوم به فريقنا ويدعم 
مصداقيتنا في الســوق املصرفية 

باململكة املتحدة والعالم.

«S&P»: البنوك الكويتية ستتعافى بالكامل خالل ٢٠٢٢
محمود عيسى

ذكرت وكالة «ستاندرد 
آنــد بورز» ان اســتمرار 
التعافي في اسواق النفط 
وارتفاع أسعاره يعززان 
أهم املقومات الرئيســية 
للبنوك الكويتية، السيما 
ما يتعلق بتقييمها ملخاطر 
الدولــة فــي الصناعــة 
الكويتيــة  املصرفيــة 
املعروف اختصارا بعبارة 

.«BICRA»
وقالــت الوكالــة فــي 
عــن  تقريرهــا  ســياق 
املصارف العاملية للنصف 
ان   ،٢٠٢٢ مــن  الثانــي 
توقعات االقتصاد الكلي 
وارتفــاع أســعار النفط 
وتصاعد معدالت الفائدة 
تتضافر جميعــا لتمكن 
البنــوك الكويتيــة مــن 
السير على درب التعافي 

بصورة مرنة.
وتتوقع «ستاندرد آند 
بــورز» ان يحقق القطاع 
الربحيــة  ارتفاعــا فــي 
خالل العام املقبل، وانها 
ستتعافى بالكامل في عام 
٢٠٢٢، بدعم مــن ارتفاع 
الربحية حيث  الهوامش 
تتجه البنــوك نحو رفع 
الفائدة وخفض  أســعار 

بلغ حوالي ٣٠٪ من إجمالي 
اإلقراض في نهاية عام ٢٠٢١، 
وأنه ال يزال قطاع العقارات 
التجاريــة (املكاتب بشــكل 
أساسي) يتعرض لضغوط، 
ومع ذلك، فإن قطاع االستثمار 

مدفوعا بآفاق اقتصادية أقوى 
مع توقعات بعودة املغتربني 

إلى حد ما.
وتــرى الوكالة ان ملف 
التمويل في القطاع املصرفي 
الكويتي يستمد الزخم من 

اخلارجية للبنوك ١٤٪ من 
اإلقــراض احمللي في نهاية 
العام املاضي، وهذا يترجم 
إلى انكشــاف ضعيف على 
ميول املستثمرين والزيادة 
املتوقعة في تكلفة التمويل 

األجنبي.
وذكرت الوكالة أن ارتفاع 
أسعار النفط وزيادة أحجام 
انتاجــه يجــب أن تشــجع 
النمو علــى التعافي خالل 
العــام احلالي، مــا يدفعها 
للتوقع بأن حتقق الكويت 
فائضا كبيــرا في امليزانية 
احلكومية خالل ٢٠٢٢ بعد 
ان ظلــت تعانــي من عجز 
سنوي بلغ متوسطه ١٥٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي طوال 
السنوات اخلمس املاضية، 
ومع ذلك فإننا في ضوء ميل 
أسعار النفط نحو االعتدال، 
نتوقع أن تعود امليزانية إلى 
العجز خالل الســنة املالية 

.٢٠٢٤-٢٠٢٥
أمــا بالنســبة لرغبــة 
احلكومــة وقدرتهــا علــى 
تقدمي الدعم املالي للبنوك، 
فقد قالت الوكالة انه برغم 
ارتفاع أســعار النفط الذي 
أدى إلــى تعزيــز أوضــاع 
العامــة وميــزان  املاليــة 
الكويــت  املدفوعــات فــي 
خالل الفترة من ٢٠٢٢ إلى 

ويتمثل بشــكل أساسي في 
الســكنية  الشــقق  تأجيــر 
للوافديــن يســجل تعافيــا 
بطيئا، ونتوقع أن يســتمر 
هــذا القطاع فــي االنتعاش 
خالل ١٢-٢٤ شــهرا القادمة 

خــالل قاعدة ودائع محلية 
قويــة حيث تقــدر الوكالة 
أن ودائع التجزئة ساهمت 
بأكثــر من ٤٠٪ من إجمالي 
الودائع في نهاية عام ٢٠٢١، 
وبلغت نسبة صافي األصول 

٢٠٢٣، فإن استراتيجية 
التمويل احلكومية على 
املــدى البعيــد ال تــزال 
غير مؤكــدة، إذ تضاءل 
الســيولة  احتياطــي 
املتمثــل في  الرئيســي 
صنــدوق االحتياطــي 
العام نتيجة عدم اعتماد 
قانــون الديــون حتــى 
اآلن، وفــي حني مازالت 
ترتيبات التمويل األخرى 
ومنها حصول احلكومة 
املباشــر علــى التمويل 
بحدود مبلــغ معني من 
صندوق األجيال القادمة 
لــم توضع بعــد. إال انه 
مع ذلك وبرغم املواجهة 
الســلطتني  الدائمــة بني 
التنفيذية والتشــريعية 
املدفوعات  واإلبالغ عــن 
للمورديــن،  املتأخــرة 
اال ان الوكالــة تفتــرض 
ان احلكومــة ســتتغلب 
علــى القيود املؤسســية 
وســتجد اآللية املناسبة 
للوصــول إلــى صندوق 
االجيال املقبلة إذا لم تكن 
اخليارات األخرى متاحة، 
ويجب أن تدعم أســعار 
املرتفعــة حاليا  النفــط 
اصول صندوق االحتياطي 
العام التي استنفدت في 

الفترة السابقة.

ستواصل تعزيز أرباحها في ٢٠٢٣.. بدعم من ارتفاع هوامش الربحية مع اجتاه البنوك لرفع الفائدة وخفض رسوم االئتمان في ميزانياتها العمومية

رسوم االئتمان في ميزانياتها 
العمومية.

وقالت الوكالة إن مقاييس 
جــودة األصــول متيل نحو 
الوضــع االعتيــادي فيمــا 
توقعت أن يتضاءل نشــوء 
املتعثــرة والتي  القــروض 
ستشهد تراجعا طفيفا خالل 
فترة ١٢-٢٤ شــهرا املقبلة، 
بينما تبقــى تكلفة املخاطر 
عند نحو ١٠٠ نقطة أساس، 
نظرا ألن بعض املخصصات 
التي يتم بناؤها لدى القطاع 
الكويتــي تعتبر  املصرفــي 
ميكانيكية حسب تعليمات 

بنك الكويت املركزي. 
وزادت أن هذه التكلفة تقل 
بنسبة ١٫٤٪ عما كانت عليه 
في عام ٢٠٢٠ ومقارنة بـ٠٫٩٪ 
في عام ٢٠٢١، (وهذه النسبة 
البنوك التي  محسوبة على 
تستحوذ على ٦٠٪ من حصة 
السوق احمللية)، كما أنه من 
شــأن ارصــدة املخصصات 
العاليــة للبنــوك ان متكنها 
من احملافظة على نسبة تكلفة 
مخاطر مستقرة على نطاق 
واسع عن طريق شطبها من 
القروض املتعثرة عند ظهور 

أخرى جديدة.
واشــارت الوكالة الى ان 
إجمالي انكشاف البنوك على 
العقارات وقطاع االنشاءات 


