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«املالية» ..ضوء أخضر لتنفيذ بعضها

 3مليارات دينار ملشروعات تنموية في 2015
«الدولي» ضمن تحالف
لتمويل «بركة» التركي

كتب حسام رجب

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن رصد الحكومة
ممثلة في وزارة املالية ملايقارب الـ3مليارات دينار
(10.1م ـل ـيــارات دوالر) لتنفيذ عــدد مــن املـشــروعــات
الـتـنـمــويــة خــال ال ـعــام الـحــالــي  ،2015مــوضـحــة أن
املالية أعطت الضوء االخضر لبعض تلك املشاريع
الـتــي تـتــركــز فــي قـطــاعــات الـنـفــط والـبـنـيــة التحتية
والكهرباء.
وقالت املصادر ان املبلغ سالف الذكر الذي سيصرف
لن يتم اقتراضه حيث مازالت املالية العامة للدولة
في وضع يسمح لها باالنفاق على هكذا مشروعات
مع تحقيقها لفائض يقارب الـ 5مليارات دينار مع
اقتراب نهاية العام املالي .2015/2014
وتــوقـعــت امل ـصــادر أال تضطر الـحـكــومــة لــاقـتــراض
او السحب من االحتياطي بمعدالت كبيرة لتمويل
م ـشــروعــات قــري ـبــة ،خــاصــة مــع ال ـن ـظــرات املـتـفــائـلــة
لـســوق الـنـفــط ،اذ يـتــوقــع ان يـكــون الـعـجــز فــي اطــار
ضيق اذا استمرت االسعار في الصعود.
وأقــرت الحكومة ميزانية العام املالي الـقــادم 2015
 ،2016/بعجز قــدره  8.226مليارات ديـنــار كويتي،
وع ـلــي أس ـ ــاس س ـعــر ل ـبــرم ـيــل ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي 45
دوالرا ،وح ـجــم انـ ـت ــاج ن ـف ـطــي  2.7م ـل ـيــون بــرمـيــل
يوميا.
وقالت الحكومة ،ان سعر برميل النفط الذي يحقق
التوازن بني االيرادات واملصروفات (التعادل) يصل

الى  77دوالرا للبرميل.
وت ـب ـل ــغ ج ـم ـلــة االي ـ ـ ـ ـ ــرادات بـ ـم ــوازن ــة ال ـ ـعـ ــام امل ــال ــي
الـ ـق ــادم ن ـحــو  12.052م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،مـنـهــا 10.598

م ـل ـيــارات دي ـنــار ايـ ــرادات نفطية تـمـثــل  88فــي املئة
مــن االج ـمــالــي ،فيما بلغت امل ـصــروفــات امل ـقــدرة في
املوازنة  19.073مليار دينار.

قــال بـنــك الـكــويــت الــدولــي «الــدولــي»
انه ضمن تحالف بنكي يضم خمسة
ب ـنــوك ل ـتــرت ـيــب ت ـمــويــل بـقـيـمــة 150
مـ ـلـ ـي ــون دوالر لـ ـص ــال ــح بـ ـن ــك بــركــة
التركي.
ونفى البنك فــي بيان الــى البورصة
أمس ان يكون هو القائد للتمويل بل
هو ضمن خمسة بنوك أخرى أخذت
على عاتقها مجتمعة قيادة ترتيب
مبلغ التمويل.
جار حاليًا ترتيب
أنه
وأضاف البنك
ٍ
شروط التسهيات التي من املتوقع
اعتمادها من قبل بنك بركة التركي
خــال فـتــرة وج ـيــزةُ ،مـشـيـرًا إلــى أنــه
عـ ـل ــى ضـ ـ ــوء ذلـ ـ ــك سـ ـيـ ـق ــوم ت ـحــالــف
الـ ـبـ ـن ــوك ال ـخ ـم ـســة بـ ـط ــرح ال ـت ـمــويــل
عـلــى بـنــوك أخــرى محلية واقليمية
وعاملية للمشاركة.

الرومي« :الكويتية» استقبلت رابع
حماده لـ«راهنلا» :تنسيق ثالثي
بني «املركزي» و«املالية» و«االستثمار» طائراتها املستأجرة من «إيرباص»
كتب عمر أبو الفتوح

خليفة حمادة

ً
تفاعا مع ما نشرته «النهار» أمس مع امللف
االقتصادي «بني املستبعد واملتاح :خيارات
الحكومة لتمويل العجز ضيقة» لسد فجوة
االي ــرادات والتي تقدر بأكثر من  8مليارات
دينار في ميزانية  ،2016/2015كشف وكيل
وزارة امل ــالـ ـي ــة خ ـل ـي ـفــة ح ـ ـمـ ــادة عـ ــن وجـ ــود
تنسيق ثاثي بني الهيئة العامة لاستثمار
وبنك الكويت املركزي ووزارة املالية لتحديد
أنسب اآلليات الخاصة بتمويل العجز.
وأوضح حمادة أنه لم يتم تشكيل لجنة بهذا
الخصوص وأن ما يجري هو متابعة دقيقة
ألسعار النفط وتحديد مساراتها املختلفة
ف ــي ض ــوء الـ ـتـ ـط ــورات ال ـعــامل ـيــة واالق ـل ـي ـم ـيــة
والتوقعات املستقبلية الخاصة به.
واستدرك حمادة بالقول ان املتابعة الدقيقة
ألس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط هـ ــي مـ ــا سـ ـتـ ـح ــدد ال ـع ـجــز
املتوقع في ميزانية العام املقبل وهــو األمر

الذي سيحدد كيفية تمويله .وبني أن تحديد
اآللية يرتبط ببدء تنفيذ امليزانية في االول
من أبريل وهو بداية السنة املالية.
وكان وزير املالية أنس الصالح قد أشار الى
أن الحكومة تــدرس خـيــارات تمويل العجز
بني االقتراض من صندوق األجيال القادمة
أو االق ـ ـتـ ــراض م ــن ال ـب ـنــوك امل ـح ـل ـيــة والـ ــذي
يـحــدده كلفة االق ــراض .وقــد حــددت الكويت
م ـيــزان ـي ـت ـهــا ع ـلــى أس ـ ــاس  12م ـل ـيــار دي ـنــار
و 19مـلـيــارًا للنفقات وسـعــر أس ــاس للنفط
يـبـلــغ  45دوالرًا لـلـبــرمـيــل وذل ــك عـلــى ضــوء
ال ـتــراج ـعــات ال ـحــادة ال ـتــي شـهــدتـهــا أسـعــار
النفط خال االشهر األخيرة من  2014والتي
دفعت الحكومة لتقليص الهدر في االنفاق
والتركيز على املـشــاريــع ذات األولــويــة عند
رســم مــامــح مـيــزانـيــة ال ـعــام املـقـبــل وهــو ما
م ـك ـن ـهــا م ــن خ ـفــض ت ـلــك ال ـن ـف ـقــات ب ــواق ــع 4
مـلـيــارات ديـنــار مــن مـسـتــوى  23مـلـيــارًا الــى
 19مليارًا.

أعـلـنــت شــركــة الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية
امــس استقبالها في مطار الكويت الدولي
الـ ـط ــائ ــرة الـ ـج ــدي ــدة م ــن ط ـ ــراز (ايـ ــربـ ــاص -
ايــه )320التي اطلق عليها اســم (جالبوت)
وذل ــك فــي اط ــار عـقــد الـتــأجـيــر ال ــذي يشمل
( )12طائرة من شركة ايرباص ليصل عدد
الطائرات املستلمة الى اربع.
وقـ ــالـ ــت رئ ـ ـي ــس م ـج ـلــس االدارة ال ـع ـضــو
امل ـ ـن ـ ـتـ ــدب ف ـ ــي شـ ــركـ ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
الكويتية رشا الرومي لـ (كونا) ان الطائرات
التي تسلمتها الشركة هي اربع طائرات من
بــني سبعة مــن ط ــراز (ايــربــاص  -ايــه )320
يتم تسلمها تباعا.
واض ــاف ــت ان (ال ـكــوي ـت ـيــة) سـتـبــاشــر تسلم
خمس طائرات اخــرى من الحجم العريض
مــن طــراز(ايــربــاص -ايــه  )330خــال الفترة
بني شهري مايو ونوفمبر املقبلني لتكون
(الـكــويـتـيــة) حينها قــد انـتـهــت مــن املرحلة
االولــى من مراحل تجديد اسطولها ضمن

الصفقة املتعاقد عليها مع شركة ايرباص.
واوضحت أن الطائرة الجديدة تحمل اسما
من التراث الكويتي حيث سميت (جالبوت)
إح ـيــاء لـهــذه األس ـمــاء ال ـعــزيــزة فــي الــذاكــرة
الـشـعـبـيــة الـكــويـتـيــة وان ـس ـجــامــا مــع ال ــدور
الرائد ل(الكويتية) في مجتمعها.
وذك ـ ــرت ال ــروم ــي أن ش ـهــر مـ ــارس ال ـحــالــي
يـشـمــل وصـ ــول طــائــرتــني جــديــدتــني أيـضــا
بـحـســب جـ ــدول الـتـسـلـيــم امل ـت ـفــق عـلـيــه مع
شركة ايرباص.
وك ــان ــت (ال ـكــوي ـت ـيــة) وق ـع ــت ص ـف ـقــة ش ــراء
( )10طــائــرات مــن طــراز بوينغ (اي ــه.ار 300
 ب ــي  )777م ــع ش ــرك ــة بــوي ـنــغ األمــري ـك ـيــةفــي ديسمبر املــاضــي يتم بموجبها تسلم
الـ ـط ــائ ــرات خـ ــال ع ــام ــي ( 2016و )2017
لـتـشـغـيـلـيـهــا ع ـلــى ال ـخ ـطــوط ب ـع ـيــدة امل ــدى
مــا يـشـكــل دفـعــة جــديــدة ومــؤثــرة لتحديث
أسطول الشركة وتنويع طائرتها وتوسع
شبكتها التشغيلية.

رغم تراجعات النفط وبعد استقطاع «األجيال القادمة»

 5مليارات دينار فائض فعلي في امليزانية بنهاية يناير
كتب عمر أبو الفتوح

أوضـ ـح ــت وزارة املــال ـيــة أن ال ـفــائــض الـفـعـلــي
املحقق فــي ميزانية الــدولــة حتى نهاية يناير
امل ــاض ــي ب ـلــغ  4.8م ـل ـيــار دي ـ ـن ـ ــارات وذلـ ـ ــك فــي
ض ــوء تـحـقـيــق  22.3م ـل ـيــارًا ايـ ـ ــرادات محصلة
ومـ ـص ــروف ــات فـعـلـيــة  11.9م ـل ـيــارًا ،بــاالضــافــة
اللـ ـت ــزام ــات ف ـع ـل ـيــة ب ـل ـغــت  5.58م ـل ـيــار دي ـنــار.
وبلغت االيرادات النفطية الفعلية  20.4مليارًا،
فيما بلغت االيـ ــرادات غـيــر النفطية قــرابــة 1.8

مليار دينار.
وأشــار تقرير املتابعة الشهري لــوزارة املالية
عن يناير  2015الى أن اجمالي املرتبات بلغت
خال شهر يناير  441.2مليونًا مقارنة بحوالي
 412خال يناير .ولفت التقرير الى أن اجمالي
الضرائب املحصلة على صافي الدخل واألرباح
ب ـلــغ  91.2م ـل ـيــون دي ـن ــار بــارت ـفــاع قـ ــدره 12.2
مليون دينار عن املقدر في امليزانية حتى نهاية
يناير وبنسبة ارتفاع قدرها  115.5باملئة.
واسـ ـت ــدرك ــت املـ ـص ــادر بــال ـقــول ان م ـصــروفــات

وزارة املـ ــال ـ ـيـ ــة كـ ــانـ ــت األعـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ــني الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية حتى نهاية يناير حيث بلغت 3.5
مـلـيــارات دي ـنــار ،فيما جــاء ت الـكـهــربــاء واملـيــاه
بقيمة  2.3مليارًا ووزارة النفط  964.4مليون
دينار.
ولـ ـفـ ـت ــت الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـ ــى أن ج ـم ـل ــة املـ ـش ــاري ــع
االنـ ـش ــائـ ـي ــة املـ ـنـ ـف ــذة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـج ـهــات
الحكومية والوزارات بلغت  993.5مليون دينار
مــن اجـمــالــي املــربــوط عـلــى املـيــزانـيــة فــي الـبــاب
الــرابــع والـبــالــغ مـلـيــاري دي ـنــار ،ليصبح حجم

االنـ ـج ــاز ال ـف ـع ـلــي ل ـل ـم ـشــاريــع االن ـشــائ ـيــة حتى
يناير املاضي  49.5باملئة فقط وذلــك في ضوء
انتهاء السنة املالية خال  26يومًا فقط.
وقـ ـ ــد ت ـض ـم ــن الـ ـتـ ـق ــري ــر دعـ ـ ــم وق ـ ـ ــود مــؤس ـســة
الخطوط الجوية الكويتية حتى يناير بحوالي
 2.3مـلـيــون دي ـنــار مــن اجـمــالــي املـعـتـمــد لكامل
املـيــزانـيــة بـحــوالــي  5.1مــايــني دي ـنــار .وأوضــح
الـتـقــريــر أن دعــم الـعـمــالــة الــوطـنـيــة فــي الـقـطــاع
غ ـيــر ال ـح ـكــومــي ب ـلــغ  424م ـل ـيــون دي ـ ـن ــار مــن
اجمالي  454.7مليون دينار.

«املرض اليوناني» يقود «اليورو» إلى النهاية
لندن  -رويـتــرز :القت سياسة الحكومة اليونانية
الـ ـج ــدي ــدة بـ ـظ ــال ث ـق ـي ـلــة وق ــاتـ ـم ــة ع ـلــى مـسـتـقـبــل
منطقة اليورو التي تضم  12دولة اوروبية تشترك
فــي الـعـمـلــة امل ــوح ــدة «ال ـ ـيـ ــورو» ،اذ اتـسـعــت دائ ــرة
التوقعات بانهيار تحالف «اليورو» في مدة ال تزيد
عن عام.
وأظ ـ ـهـ ــر م ـس ــح مل ــؤش ــر «س ـن ـت ـك ــس» ال ـ ـ ــذي يـقـيــس
تــوقـعــات انـهـيــار منطقة ال ـيــورو امــس ان توقعات
املستثمرين النهيار منطقة اليورو تصاعدت ألعلى
مستوى في عامني حتى بعد ان اتفقت اليونان على
حزمة مساعدات مــع شركائها فــي منطقة الـيــورو،
اذ توقع  38في املئة من املشاركني في املسح انهيار
العملة املــوحــدة فــي غـضــون  12شـهــرا ارتـفــاعــا من
 24.3في املئة في يناير املاضي.
وف ــي ال ـس ـيــاق ي ـقــول سـبــاسـتـيــان وان ـكــي «ال يـبــدو
برنامج املساعدات الجديد مقنعا لذا فالحديث عن
خروج اليونان سيكون من املوضوعات الدائمة في
املناقشات بــني املستثمرين خــال األشـهــر املقبلة»
وقال املسح ان توقعات انسحاب اليونان من املنطقة
في العام املقبل ارتفعت الى  37.1في املئة من 22.5
باملئة ،وفــي مسح اجــرتــه رويـتــرز منتصف فبراير
املاضي قال اقتصاديون ان احتمال خروج اليونان
من منطقة اليورو في العام الحالي  25في املئة.

ر�شا الرومي

«البنوك» على خط تمويل
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
كتب عمر أبو الفتوح

بدأت البنوك املحلية في استقبال طلبات املبادرين من
أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة بعد موافقة
ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي لـلـمـشــاريــع عـلـيـهــا وف ــق ال ـشــروط
املحددة في الائحة التنفيذية لعمل الصندوق.
وقــد أوضــح بعض املـبــادريــن ل ـ «الـنـهــار» ان الصندوق
يــرفــض تـمــويــل األش ـخــاص الــذيــن يــديــرون مـشــروعــات
أقاربهم بالوكالة ،الفتًا الى أن االجــراءات التي يجريها
الصندوق تستهدف خفض كلفة التمويل إلــى  2.5في
ً
املئة بدال من  5في املئة التي تقرض بها بعض الجهات.
وق ــدر امل ـبــادر عــدد الـطـلـبــات الـتــي تـمــت املــوافـقــة عليها
ب ـحــدود  100ط ـلــب ،إال أن ــه أش ــار ال ــى أن ه ـنــاك تخوفًا
من إعــادة انتاج الــدورة املستندية العقيمة التي دفعت
الكثير من املبادرين للتخلي عن فكرة تمويل مشاريعهم
م ــن ج ـهــات ح ـكــوم ـيــة واالت ـ ـج ــاه إل ــى ال ـت ـمــويــل الــذاتــي
وبكلفة أعلى.

