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 6.3مليارات دينار إجمالي اإليرادات ..و«املالية» :البيانات ال تعكس الواقع بدقة

 5.6مليارات دينار مصروفات الحكومة في  4أشهر
كتب حسام رجب

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية
أن اجمالي مصروفات الحكومة خ��ال  4أشهر
الممتدة من أبريل وحتى نهاية يوليو من العام
المالي  2020/2019ما قيمته  5.6مليارات دينار،
فيما بلغ إجمالي اإلي��رادات  6.3مليارات دينار،
وب �ع��د اس �ت �ق �ط��اع اح �ت �ي��اط��ي األج� �ي ��ال ال �ق��ادم��ة
ً
البالغ  630مليونا ،حققت الموازنة لتلك الفترة
ً
ً
فائضا  44.7مليونا بعد االستقطاع ،و674.78
ً
مليونا قبل خصم احتياطي األجيال القادمة.
ووف � ��ق ال �ت �ق��ري��ر ال �ش �ه��ري ال � �ص� ��ادر ع ��ن وزارة
المالية ،فقد شهدت فترة ال �  4أشهر المنتهية
من العام المالي الحالي  2020/2019تحصيل
إي��رادات نفطية قدرها  5.8مليارات دينار تمثل
 41.9في المئة من إجمالي المقدر في الميزانية
ً
ال� �ب ��ال ��غ  13.86م� �ل� �ي ��ارا وق � ��د ب �ل �غ��ت ال �ض��رائ��ب
وال��رس��وم المحصلة  211.3مليون دي�ن��ار تمثل

احتياطي األجيال
 630مليونًا والرأسمالي
اقترب من نصف مليار
 5.8مليارات دينار
إيرادات نفطية وإجمالي
الرواتب  1.7مليار
 161مليون دينار
ارتفاعًا في الديون
املستحقة للحكومة
بالغة  1.7مليار

 36.7ف��ي ال�م�ئ��ة .وخ ��ال  4اش �ه��ر المنتهية من
ال� �ع ��ام ال �م��ال��ي ال �ح��ال��ي  ،2020/2019ت�م�ك�ن��ت
الحكومة من تحصيل إيرادات غير نفطية بلغت
 495.6م�ل�ي��ون دي �ن��ار ت�م�ث��ل  25.4ف��ي ال�م�ئ��ة من
إجمالي المقدر البالغ  1.9مليار دينار.
وق� ��د ب �ل��غ إج �م ��ال ��ي اإلي� � � � ��رادات ال �م �ح �ص �ل��ة 6.3
م� �ل� �ي ��ارات ت �م �ث��ل  39.8ف ��ي ال �م �ئ��ة م ��ن إج �م��ال��ي
اإلي ��رادات المقدرة في الميزانية والبالغة 15.8
مليار دينار عن تلك الفترة.
وفي جانب المصروفات ،بلغ إجمالي الرواتب
ال �م �ص��روف��ة واالل � �ت� ��زام م ��ا ق�ي�م�ت��ه  1.71م�ل�ي��ار
دينار تمثل  22.4في المئة من إجمالي الرواتب
المقدرة للعام المالي  ،2020/2019فيما بلغت
اإلع� ��ان� ��ات  34.6م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار و 1.755م�ل�ي��ار
ل�ل�م�ن��ح .وب �ل��غ إج�م��ال��ي ال �م �ص��روف��ات ع�ل��ى ب��اب
ال�م�ن��اف��ع االج�ت�م��اع�ي��ة م��ا قيمته  421.7مليون
دينار.
وفيما بلغ إجمالي المصروفات الجارية 5.13
مليارات دينار من إجمالي المصروفات البالغة
 19.2مليار دي�ن��ار وبنسبة  26.7ف��ي المئة من
اإلجمالي ،بلغ اإلنفاق الرأسمالي  485.7مليون
دينار تمثل  14.8في المئة من اإلجمالي المقدر
في الميزانية البالغ  3.27مليارات دينار.
وقد ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بواقع
 161.3مليون دي�ن��ار لتصل بنهاية يوليو من
العام المالي الحالي  2020/2019إلى  1.7مليار
دينار مقابل  1.55مليار بداية أبريل  2019وذلك
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ج �ه��ود ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�م�ب��ذول��ة
لتحصيل جميع مستحقاتها تجاه الغير.
ونوهت وزارة المالية الى ان واقع المصروفات
ال � � � ��واردة ال ت �م �ث��ل م� �ص ��روف ��ات ال� �ف� �ت ��رة ب�ش�ك��ل
دق �ي��ق ب�س�ب��ب ت��أخ��ر ن �ق��ل ال �ب �ي��ان��ات م��ن ج�ه��ات
حكومية خاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب
الخارجية التابعة ،مشيرة الى أن المصروفات
ً
ال�ف�ع�ل�ي��ة م �ق��ارن��ة ب ��االي ��رادات ت�ظ�ه��ر ع �ج��زا بعد
احتساب حصة األجيال القادمة.
وع� ��زت وزارة ال �م��ال �ي��ة ه ��ذا ال �ف��رق ال ��ى تطبيق
ال �ن �ظ��ام ال �م �ح��دث ل�ل�ن �ظ��م ال �م �ت �ك��ام �ل��ة ل�ل�خ��دم��ة
ال�م��دن �ي��ة واس �ت �ح��داث ب�ع��ض ال �ب �ن��ود ال �ج��دي��دة
الضفاء رقابة أكبر على باب المرتبات ،ما أدى
ال� ��ى ت��أخ��ر ادخ � ��ال اس� �ت� �م ��ارات ال� �ص ��رف ألغ�ل��ب
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ا أث ��ر ف��ي إظ �ه��ار حقيقة
الصرف الفعلي على باب المرتبات.

تنافر اقتصادي
ص � � �ورة أرش �ي �ف �ي��ة ت�ظ�ه��ر
عدم توافق بين الرئيسين
ال � �ص� � ي � �ن� ��ي واألم� � �ي � ��رك � ��ي
ح ��ول م �ج��ري��ات ال �ت �ج��ارة
العالمية ،في حيت أعلنت
الصين أنها تعتزم إعفاء
 16ف� �ئ ��ة م� ��ن ال �م �ن �ت �ج��ات
األم� �ي ��رك� �ي ��ة م� ��ن ال ��رس ��وم
ال � �ج � �م� ��رك � �ي� ��ة ال � �م � �ش � �ددة
ال � �م � �ف� ��روض� ��ة ف � ��ي س �ي ��اق
ال � �ح� ��رب ال� �ت� �ج ��اري ��ة ب�ي��ن
ال � �ب � �ل ��دي ��ن ،ق� �ب ��ل ان� �ط� �اق
جولة مفاوضات تجارية
جديدة الشهر المقبل.

 11.5مليار دينار االحتياطي األجنبي
للكويت نهاية يوليو
كتب عمر أبوالفتوح

ارت� �ف� �ع ��ت ق �ي �م��ة االح� �ت� �ي ��اط ��ي األج �ن �ب��ي
للكويت خال شهر يوليو  2019بنسبة
 5.01ف ��ي ال �م �ئ��ة ع �ل��ى أس� � ��اس س �ن��وي،
وذلك وفق اإلحصائية النقدية الشهرية
الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وس �ج��ل االح �ت �ي��اط��ي األج �ن �ب��ي ال��رس�م��ي
للكويت في يوليو السابق  11.588مليار
دي� �ن ��ار ،م �ق��ارن��ة ب� � � � �� 11.035م �ل �ي��ار دي �ن��ار
ف��ي ال�ش�ه��ر ال�م�ق��اب��ل م��ن ال �ع��ام ال�م��اض��ي
 2018وق��د نما االحتياطي بنسبة 0.69
ف��ي المئة ع��ن م�س�ت��واه ف��ي يونيو 2019
ً
والبالغ  11.5مليارا.
ً
وط �ب �ق��ا ل �ب �ي��ان��ات ال �ب �ن��ك ال �م��رك��زي ،فقد

أكبر تراجع للبورصة
في 2019

ً
تلقى االحتياطي األجنبي للكويت دعما
الرتفاع مجموع العملة وال��ودائ��ع خال
ي��ول�ي��و ال�س��اب��ق ب��ال�غ��ة  10.835م�ل�ي��ارات
دينار ،مقابل  10.332مليارات في الشهر
ن �ف �س��ه م ��ن ال� �ع ��ام ال� �س ��اب ��ق ،م ��ع ن�م��وه��ا
ً
شهريا ب�  0.58في المائة .ويتمثل العامل
الثاني ف��ي قفزة وض��ع االحتياطي لدى
ً
الصندوق عند  158.9مليون دينار ،علما
بأنها كانت تبلغ  91.7مليون دينار في
ً
يوليو  ،2018مع ارتفاعها شهريا بنسبة
 12.62في المئة.
ووفق االحصائية الشهرية ،فقد شهدت
ً
ودائ � ��ع وح �س��اب��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ارت �ف��اع��ا
ق��دره  612مليون دي�ن��ار ف��ي  7أشهر من
م �س �ت��وى  8.114م �ل �ي��ارات إل ��ى م�س�ت��وى

 8.726م �ل �ي��ارات ب �ن �ه��اي��ة ي��ول �ي��و ،فيما
ت��راج�ع��ت المطالبات على الحكومة من
م�س�ت��وى  3.9م �ل �ي��ارات دي �ن��ار إل ��ى 3.17
م� �ل� �ي ��ارات خ � ��ال ت �ل��ك ال� �ف� �ت ��رة ال �م �م �ت��دة
م ��ن ي �ن��اي��ر إل� ��ى ي��ول �ي��و .وق� ��د ت �ج��اوزت
م��وج��ودات ال�م��رك��زي مستوى  11مليار
دي�ن��ار م��ن م�س�ت��واه ال�ح��ال��ي ال�ب��ال��غ 10.8
ً
مليارا بنهاية يناير  .2019وقد شهدت
ً
م� ��وج� ��ودات ال �ب �ن��وك ال �م �ح �ل �ي��ة ارت �ف��اع��ا
ً
ملحوظا خال  7أشهر بالغة  68.7مليار
ً
دينار بنهاية يوليو مقابل  65.9مليارا
ب��زي��ادة ق��دره��ا  2.8م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،حيث
بلغت المطالبات على ال�ق�ط��اع الخاص
 39.7م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار وال �م �ط��ال �ب��ات ع�ل��ى
الحكومة  3.17مليارات.

العرب أكلوا دجاجًا برازيليًا
بـ  1.6مليار دوالر في  6أشهر!

كتب عمر أبوالفتوح

ف� �ق ��دت ال �ق �ي �م��ة ال �س ��وق �ي ��ة ال��رأس �م��ال �ي��ة
للبورصة  692مليون دينار خالل جلسة
واح � ��دة ل�ت�س�ت�ق��ر ال�ق�ي�م��ة ال �س��وق �ي��ة عند
م�س�ت��وى  33.266م�ل�ي��ار دي �ن��ار مقابل
ً
 33.95م �ل �ي��ارا أول أم� ��س ،ف�ي�م��ا ف�ق��دت
القيمة السوقية للبنوك  337مليون دينار
ً
بالغة  19.67مليارا من مستواها البالغ
ً
 20.19م�ل�ي��ارا تمثل  48.7ف��ي المئة من
إجمالي خسائر السوق.
وقد تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية
ل�ش��رك��ات االس�ت�ث�م��ار م��ن م�س�ت��وى 2.7
ً
ً
م �ل �ي��ارا إل��ى  2.6م �ل �ي��ارا ،ف�ي�م��ا ت��راج�ع��ت
ال �ق �ي �م��ة ال �س��وق �ي��ة ال��رأس �م��ال �ي��ة ألس �ه��م
ً
الشركات العقارية من  2.1مليارا إلى 1.9
مليار دينار.
وق � ��د ش� �ه ��دت ال � �ب ��ورص ��ة أك� �ب ��ر وت� �ي ��رة
ت��راج��ع لها ف��ي  ،2019حيث أنهت أنهت
المؤشرات متراجعة بشكل جماعي ،مع
تسجيل أعلى وت�ي��رة هبوط للمؤشرين
العام واألول خالل العام الحالي .وتراجع
المؤشر العام للبورصة اليوم  2.05في
ً
المئة بالغا أدنى مستوياته منذ أكثر من
ثالثة أشهر ،وذل��ك بإقفاله عند مستوى
 5747.86نقطة بخسائر تجاوزت 120
نقطة .كما انخفض مؤشر السوق األول
ً
عند اإلغالق  2.54في المئة خاسرا أكثر
م ��ن  163ن�ق�ط��ة ب��إق �ف��ال��ه ع �ن��د م�س�ت��وى
 6260.9نقطة.

ك�ش�ف��ت «ال �غ��رف��ة ال�ت�ج��اري��ة العربية
ال � �ب� ��رازي � �ل � �ي� ��ة» ع � ��ن ارت � � �ف� � ��اع ح �ج��م
ص ��ادرات ل�ح��وم ال��دج��اج البرازيلية
إل� ��ى ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة إل� ��ى 1635.17
مليون دوالر أميركي في الفترة بين
وأغسطس  ،2019بنمو
شهري يناير ً
 % 16.3م �ق��ارن��ة ب��ال�ف�ت��رة ذات �ه��ا من
العام .2018
وأف� � � ��اد ال� �ت� �ق ��ري ��ر ب ��أن ��ه ت� ��م ت �ص��دي��ر
 1014.70أل��ف ط��ن م��ن ل�ح��م ال��دج��اج
إلى الدول العربية ،بما فيها المملكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة واإلم � � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة ال �م �ت �ح��دة وال �ك��وي��ت خ��ال
األش �ه��ر ال�ث�م��ان�ي��ة األول� ��ى م��ن ال�ع��ام
الحالي .بلغت قيمة ص��ادرات لحوم
ال��دج��اج إل��ى السعودية  320.85ألف
ط ��ن ب �ق �ي �م��ة ب �ل �غ��ت  555.33م�ل�ي��ون

دوالر أميركي ،واستوردت اإلم��ارات
 239.58أل��ف ط��ن م��ن ل�ح��وم ال��دج��اج
بقيمة بلغت  399.51م�ل�ي��ون دوالر
أميركي ،وجاءت الكويت في المرتبة
الثالثة بين أب��رز ال��دول المستوردة
للحوم ال��دج��اج م��ن ال �ب��رازي��ل ،حيث
بلغ حجم واردات �ه��ا  75.35أل��ف طن
بقيمة  115.38مليون دوالر أميركي.
وق��ال روب�ن��ز ح�ن��ون ،رئيس «الغرفة
التجارية العربية البرازيلية»« :تمثل
النتائج اإليجابية التي أعلنت عنها
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
ً
ً
والخدمات البرازيلية دليا واضحا
ع�ل��ى األداء االس�ت�ث�ن��ائ��ي ل�ل�ش��رك��ات
ً
البرازيلية ،مجسدة عمق العاقات
ال �ت �ج��اري��ة ب �ي��ن ال� �ب ��رازي ��ل وال ��دول ��ة
العربية.

«املحاسبني» تستكمل مقرها الجديد
كتب محمد المملوك

تستكمل جمعية المحاسبين الكويتية أعمالها للمرحلة الثانية
من مشروع تشييد مقرها الجديد عقب ان استطاعت توفير
نحو  400أل��ف دي�ن��ار إلت�م��ام متطلبات المرحلة القادمة لمقر
الجمعية وال��ذي ق��درت كلفته بنحو  600ألف دينار انفق منها
 200أل��ف دي�ن��ار على للمرحلة االول ��ى ب�ن��اء «الهيكل األس��ود»
مصادر ذات صلة كشفت ل� «النهار» أن المرحلة الثانية تبدأ
مطلع اكتوبر القادم على أن تنتهي بافتتاح المقر خالل ابريل
ً
 ،2020مشيرة إلى أن األعمال التي سيتم انجازها خالل الفترة
المقبلة تتضمن التمديدات الصحية والكهربائية والتجهيزات

للتبريد والتكييف ومشتمالت الديكور والتشطيبات والدهانات
بجميع مراحلها حيث سيتم ان�ج��از ال�ب�ن��اء ب�ص��ورة متطورة
تواكب تكنولوجيا المشاريع االنشائية .واضافت تقوم الجمعية
ب��اس�ت�ع��ادة ري��ادت �ه��ا ودوره� ��ا االس�ت��رات�ي�ج��ي ف��ي ت�ط��وي��ر بيئة
االعمال وتطوير مهنة التدقيق المحاسبي ومراقبي الحسابات،
وتعزيز القدرات وتحسن المهارات المحاسبية لألجيال الشابة
والسيما تعزيز اإلصالحات االقتصادية والتشريعية التي تقوم
بها الحكومة ،ورؤيتها المستنيرة في العديد من القوانين التي
م��ن شأنها رف��ع تصنيف الكويت ف��ي ال�م��ؤش��رات االقتصادية
العالمية .ووف�ق��ا للمصادر ت��م تصميم المبنى ليواكب التزايد
المطرد في عدد أعضاء الجمعية العمومية.

