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اقتصـادالثالثاء ٩ فبراير ٢٠٢١

حتّسن أسعار النفط انعكس إيجابًا على امليزانية من حيث اإليرادات وبالتالي ارتفاع املصروفات٣٥٠٫٥ مليون دينار إيرادات محفظة االستثمار العام املقبل.. و٦٫٤ مليارات إيرادات النفط اخلام

٧٥٢ مليون دينار القروض اإلسكانية املمنوحة بغرض ترميم أو شراء سكن للمواطنني في ٢٠٢٠ قيود السفر هبطت باإلنفاق اخلارجي إلى ٢٨٦ مليون دينار.. مقارنة بـ  ٨٥٦ مليونًا في ٢٠١٩
القطاع اخلاص احملرك الرئيسي لنمو الودائع في القطاع املصرفي.. بإضافة ١٫٥ مليار دينار١٦٢ مليون دينار القروض االستهالكية في ٢٠٢٠.. ليقفز رصيدها ألعلى مستوياتها تاريخيًا

«كورونا» يهبط بإنفاق املواطنني واملقيمني ١٧٪ إلى ١٩٫٣ مليار دينار في ٢٠٢٠

سجلت القروض املقسطة، 
التي متنح للكويتيني بغرض 
ترميم او شراء سكن خاص، 
منوا ســنويا بنسبة ٦٫٢٪ 
وبقيمة ٧٥٢ مليون دينار، 
لتبلغ مســتوى ١٢٫٧ مليار 
دينار، مقارنة مع ١١٫٩ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠١٩.

ودائع القطاع املصرفي

وفيما يخص الودائع لدى 
الكويتي،  القطاع املصرفي 
فقد سجلت ارتفاعا سنويا 
بنســبة ٣٫٧٪ بنهاية العام 
املاضــي لتبلغ نحو ٤٥٫٢٧ 
مليــار دينــار، مقارنــة مع 
مليــار   ٤٣٫٦٢ مســتوى 
دينــار، ويأتي ذلك مدعوما 
القفزة  بشكل أساســي من 
التي سجلتها ودائع القطاع 
اخلاص لدى البنوك الكويتية 
خالل العام املاضي، لترتفع 
بنســبة ٤٫٦٪ وبقيمة ١٫٥٦ 
مليار دينار، لتبلغ مستوى 
٣٥٫٢٧ مليــار دينار بنهاية 
٢٠٢٠، مقارنة مع ٣٣٫٧ مليار 

دينار بنهاية عام ٢٠١٩.
فيمــا شــهدت الودائــع 
القطــاع  لــدى  احلكوميــة 
املصرفــي ارتفــاع ســنويا 
بنســبة ٧٫٥٪ وبقيمة ٥٥٥ 
مليون دينار، لتصل الى ٧٫٩ 
مليارات دينار بنهاية ٢٠٢٠، 
مقارنــة مع مســتوى ٧٫٢٨ 
مليارات دينار بنهاية ٢٠١٩.

للخارج خالل العام املاضي.
وفيما يخص معامالت 
أجهــزة الســحب اآللــي 
«الســحب الــكاش» خالل 
العام املاضي (داخل وخارج 
الكويت)، فقد بلغت نحو ١٠ 
مليارات دينار، بتراجع ١٩٪ 
مقارنة مع ١٢٫٥ مليار دينار 
خالل ٢٠١٩، مقســمة على 
سحوبات في الداخل بلغت 
٩٫٩ مليــارات دينار، فيما 
الســحوبات خارج  بلغت 
الكويــت نحو ٢٠٩ ماليني 

دينار خالل عام ٢٠٢٠.
االئتمان املمنوح 

وعلى صعيــد االئتمان 
املمنوح من البنوك الكويتية 
خالل العام املاضي، فقد بلغ 
نحــو ٣٩٫٧٨ مليــار دينار 
بنهاية العام، مسجال ارتفاعا 
سنويا بنسبة ٣٫٥٪، مقارنة 
مبستوياته بنهاية ديسمبر 
٢٠١٩ البالغــة ٣٨٫٤٣ مليار 

دينار.
القــروض  وشــهدت 
االستهالكية املوجهة لشراء 
ســلع معمــرة وســيارات، 
قفزة سنوية كبيرة بنهاية 
٢٠٢٠ بنسبة ١١٫٢٪ وبقيمة 
١٦٢ مليون دينار، لتسجل 
مستوى قياسيا غير مسبوق 
لها عنــد ١٫٦١ مليار دينار، 
مقارنة مع ١٫٤٤ مليار دينار 
بنهاية ديسمبر ٢٠١٩، بينما 

وتنقسم معامالت نقاط 
البيــع على معامالت متت 
داخل الكويــت بقيمة ٨٫٨ 
مليارات دينار خالل ٢٠٢٠، 
بتراجع ١٠٫٦٪، مقارنة بـ 
٩٫٩ مليــارات دينار خالل 
٢٠١٩، فيمــا بلغــت قيمة 
املعامالت خــارج الكويت 
نحــو ٢٨٦ مليــون دينار 
بانخفــاض ٦٧٪، مقارنــة 
مع ٨٥٦ مليون دينار خالل 
٢٠١٩، وهو ما يوضح التأثر 
الكبير بعدم سفر املواطنني 

نحو ٥٫٦ مليارات دينار.
نقاط البيع والسحب النقدي

وبالعودة الى إحصائية 
إنفاق املواطنني واملقيمني، 
فقــد بلغت قيــم معامالت 
أجهزة نقاط البيع (داخل 
وخارج الكويت) خالل العام 
املاضي نحو ٩٫١٧ مليارات 
دينار، بتراجع سنوي ١٥٪ 
وبقيمــة ١٫٦ مليار دينار، 
مقارنة مــع ١٠٫٨ مليارات 

دينار خالل ٢٠١٩.

اجلائحة، حيــث بلغ ٣٫٢ 
مليارات دينار فقط.

ثــم بعــد ذلــك ارتفــع 
اإلنفاق خالل الربع الثالث 
من ٢٠٢٠، وذلك بالتزامن 
مع عودة احلياة لطبيعتها 
تدريجيــا وإنهــاء حظــر 
التجول في البالد وعودة 
االقتصاديــة  األنشــطة 
للعمــل من جديــد، ليبلغ 
٥٫٤ مليــارات دينار خالل 
الربع الثالث، ليرتفع مجددا 
خالل الربــع الرابع ليبلغ 

مصطفى صالح - عالء مجيد

إنفاق املواطنني  شــهد 
واملقيمني بالكويت تراجعا 
بنســبة ١٧٪ ليبلــغ ١٩٫٣ 
مليــار دينــار خــالل عام 
٢٠٢٠، وذلك باملقارنة مع 
حجم إنفاق بلغ ٢٣٫٣ مليار 
دينار خالل عام ٢٠١٩، حيث 
تزامــن انخفــاض اإلنفاق 
االســتهالكي بالكويت مع 
اإلجــراءات الصحية التي 
اتخذته احلكومة من إغالق 
االقتصاديــة  لألنشــطة 
بالنصــف األول من العام 
ملنــع انتشــار ڤيــروس 

كورونا في البالد.
وباإلضافــة الــى ذلك، 
الســفر  قيــود  جــاءت 
املفروضة ملواجهة اجلائحة، 
لتحد من سفر املواطنني الى 
اخلارج بغرض السياحة، 
وبالتالي تقلــص إنفاقهم 
خالل العام املاضي فضال 
عن األوضاع االقتصادية 
التــي ضربــت  الســلبية 

القطاع اخلاص.
ووفقًا إلحصائية أعدتها 
«األنباء» بناء على بيانات 
بنك الكويت املركزي، فإن 
إنفاق املواطنني واملقيمني 
سجل أدنى مستوياته خالل 
الربع  العام املاضي خالل 
الثاني بالتزامن مع تشديد 
إجراءات اإلغالق ملواجهة 

الربع الثاني شهد أدنى معدل إنفاق بـ ٣٫٢ مليارات دينار نتيجة اإلغالق االقتصادي وقيود السفر.. وعودة احلياة بالنصف الثاني عادت باإلنفاق ملستويات ما قبل اجلائحة

٥٦٠ مليون دينار سحبها 
غير املقيمني من ودائعهم 

بالبنوك في ٢٠٢٠

٥٥٫٨ مليون دينار شيكات 
بدون رصيد في ٢٠٢٠

كشفت بيانات «املركزي» عن وجود تراجع كبير في 
حجم ودائع غير املقيمني بالكويت بنهاية العام املاضي، 
لتبلغ مستوى ٦٫٩ مليارات دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، 
مقارنة مع ٧ مليارات دينار بنهاية ديسمبر ٢٠١٩، وهو 
ما يعني أن غير املقيمني في الكويت سحبوا نحو ٥٦٠ 
مليون دينار من ودائعهم لدى القطاع املصرفي الكويت 
خالل العام املاضي، بالتزامن مع االنخفاض التاريخي 

ألسعار الفائدة احمللية خالل العام املاضي.

شهد إجمالي قيمة الشيكات املرجتعة لعدم وجود 
رصيد بها خالل العام املاضي نحو ٥٥٫٨ مليون دينار 
وبعدد ٤٠١٧ شيكا، بتراجع سنوي ٣٠٪، مقارنة مع 
٧٩٫٦ مليــون دينار قيمة الشــيكات املرجتعة لعدم 
وجود رصيد خالل عام ٢٠١٩ لعدد ٥٥٠٨ شــيكات، 
فيما بلغ إجمالي عدد احلسابات املقفلة بسبب ارجتاع 
شــيكات لعدم وجود رصيد بلغ ٦٤٠ حسابا بقيمة 
شيكات بلغت ٢٢٫٥ مليون دينار، مقابل عدد حسابات 
مقفلة في ٢٠١٩ بلغ ٨٩٩ حســابا، بقيمة شيكات ٤٢ 

مليون دينار.

ميزانية «البترول» اجلديدة.. قفزة قياسية باملصروفات لتبلغ ١٥٫٤ مليار دينار

أحمد مغربي

في ظل التحسن التدريجي 
ألســعار النفط خــالل ٢٠٢١، 
كشــفت مؤسســة البتــرول 
مشــروع  عــن  الكويتيــة 
ميزانيتها للسنة املالية املقبلة 
٢٠٢٢/٢٠٢١ والتــي مت بناؤها 
على سعر برميل نفط يبلغ ٤٥ 
دوالرا للبرميل، حيث تتوقع 
املؤسسة حتقيق إيرادات تبلغ 
١٥٫٩٩ مليار دينار مقارنة مع 
إيرادات معتمدة خالل السنة 
املالية احلالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ تقدر 
بنحو ١١٫٩ مليار دينار، وذلك 
بزيــادة بلغــت ٤٫٢ مليارات 

دينار اي بنحو ٣٤٫٣٪.
ووفقا للميزانية املعتمدة 
ملؤسســة البترول الكويتية 
والتــي حصلــت «األنبــاء» 
على نسخة منها وتبدأ شهر 
أبريل املقبل، فإن مصروفات 
«البترول» وشركاتها التابعة 
قفــزت خــالل الســنة املالية 
املقبلــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ بنســبة 
٤١٫٦٪ لتبلغ ١٥٫٤ مليار دينار 
مقارنة مع مصروفات بلغت 
١٠٫٩٦ مليــارات دينار خالل 
السنة املالية احلالية، وبناء 
علــى املصروفات واإليرادات 
فإن «البترول» تتوقع حتقيق 
اربــاح صافيــة تقــدر بنحو 
٥٥٢٫٩ مليــون دينار مقارنة 
مع أرباح مقدرة خالل السنة 
املاليــة احلاليــة تبلغ ٩٣٧٫٧ 
مليون دينــار اي بانخفاض 
يبلــغ ٣٨٤٫٧ مليــون دينار، 

وبواقع ٤١٪.
وفــي تفاصيــل إيــرادات 
البتــرول» خالل  «مؤسســة 
الســنة املاليــة املقبلــة فإن 
إيرادات النفط اخلام تقــــدر 
دينــار  مليــارات   ٦٫٤ بـــ 
واملنتجــات البترولية بنحو 
٧٫١ مليــارات دينــار، والغاز 
والغــازات املســالة بإيرادات 
تقــدر بنحو ١٫٨ مليار دينار، 
وذلــك بارتفاعات كبيرة عن 
السنة املالية احلالية، ويعزى 
ذلك الى ارتفاع أسعار النفط 
وحتســن أســعار املنتجــات 
البتروليــة والغــاز املســال 
وتغير السعر التأشيري في 
امليزانيــة املقبلة عن الســنة 
احلالية والذي مت بناؤه على 
٣٠ دوالرا للبرميل مقارنة مع 

٤٥ دوالرا للعام املقبل.
وفــي مقابل ذلــك تتوقع 
ميزانية «البترول» ان ينخفض 
عائــد محفظــة االســتثمار 

السنة املالية املقبلة ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
جند أن بند التكاليف املباشرة 
املتغيرة تبلغ ١٣٫٤ مليار دينار 
بزيادة قدرها ٤ مليارات دينار 
عــن الســنة املاليــة احلالية 
والبالغة ٩٫٤ مليارات دينار، 
في حــني ارتفعت مصروفات 
التشغيل الى ٤٫١ مليارات دينار 
مقارنة مع ٣٫٥ مليارات دينار 
خالل الســنة املالية احلالية، 
وعنــد طــرح املصروفــات 
املستردة من الدولة والبالغة 
٢٫٤٨ مليار دينار من إجمالي 

«البترول» أرباحا صافية تبلغ 
١٫٩ مليار دينار.

وتاريخيا، حققت «البترول» 
أعلى إيرادات فعلية في السنة 
املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ عندما حققت 
٢٤٫٢ مليار دينار لتشهد بعد 
ذلك انخفاضا الى مستوى ٢٠٫٧ 
مليار دينار في الســنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ بعد االنخفاضات 
احلــادة التــي تعرضــت لهــا 
أســواق النفــط. وعلى جانب 
املصروفات فإن الفعلي منها قد 
بلغ ٢٠٫٣ مليار دينار في السنة 
املاليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ لتنخفض 
خالل الســنة املاليــة احلالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ لتبلغ ١٠٫٩ مليارات 
دينار أي بانخفاض بلغ أكثر من 
٨٦٪ لتعود وترتفع املصروفات 
املقدرة في امليزانية املقبلة الى 

١٥٫٤ مليار دينار.
وإجماال فإن أسس تقدير 
اإليرادات النفطية للميزانية 
العامــة للدولة خالل الســنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ فإن حجم 
اإلنتــاج يبلــغ ٢٫٤٢ مليون 
برميل وبســعر برميل يقدر 
بـــ ٤٥ دوالرا وســعر صرف 
٣٠٤ فلــوس للــدوالر بواقع 
٣٦٥ يوما في الســنة وتبلغ 
إيرادات الغــاز ١٤٥٫٤ مليون 
دينار وتبلغ تكليف اإلنتاج 
٣٫١٦ مليارات دينار، علما ان 
تكاليف اإلنتاج شهدت زيادة 

بنحو ٨٪.

مصروفات التشغيل (املقدرة 
بـ ٤٫١ مليارات دينار) تصبح 
صافي مصروفات التشــغيل 

١٫٧ مليار دينار.
وأظهرت ميزانية «مؤسسة 
البترول» للســنة املقبلة ان 
نتائــج أعمالهــا الفعلية عن 
الســنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ قد 
حققت أرباحا صافية مببلغ 
٣٩٥٫٥ مليون دينار وفي السنة 
املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ أرباحا بقيمة 
٨٧٨٫٦ مليون دينار وفي السنة 
املالية ٢٠١٨/٢٠١٧ حققت فيها 

قدرت اإليرادات مبيزانية السنة املقبلة ٢٠٢٢/٢٠٢١ مببلغ ١٥٫٩٩ مليار دينار.. وأرباح متوقعة بـ ٥٥٢٫٩ مليون دينار

واملسجلة في امليزانية حتت 
بند «إيــرادات أخرى» لتبلغ 
٣٥٠٫٥ مليــون دينــار خالل 
العام املالي املقبل مقارنة مع 
مبلــغ ٤٦٠٫٢ مليــون دينار 
خالل الســنة املالية احلالية، 
ويعود ذلك في األســاس إلى 
انعكاسات أزمة جائحة كورونا 
على عوائد االستثمار العاملية 
والتراجع النســبي في حجم 

محفظة االستثمار.
وعنــد حتليل مصروفات 
البتــرول» خالل  «مؤسســة 

«هاليبرتون» األميركية تفوز بعقد من «نفط الكويت»

أرقام ذات داللة

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن شركة هاليبرتون 
األميركية للخدمات النفطية فازت بعقد من 
شركة نفط الكويت للقيام بأعمال توسيع 
وصيانة األنظمة الرقمية في احلقول النفطية 
الكويتية في شمال الكويت. ونسبت املجلة 
الى شركة هاليبرتون قولها في بيان أصدرته 
إنها ستمكن شركة نفط الكويت من تسريع 
دورة حتويل البيانات الرقمية إلى قرارات من 
خالل تصميم وتشغيل التوائم الرقمية في 

احلقول ألمتتة العمليات التشغيلية.
أن املشــروع سيســتخدم  وأضافت 
خدمة االشــتراك املســتندة إلى احلوسبة 
السحابية لالستكشاف واإلنتاج التي تطبقها 

هاليبرتون والتي تسمى ديسجني سبيس 
.(DecisionSpace ٣٦٥) ٣٦٥

وقالت الشركة في بيانها إن هذه اخلدمة 
«ستساعد مهندسي شركة نفط الكويت على 
منذجة وحتســني ونشر عمليات التشغيل 
اإلنتاج واألصول  الذكية لتخطيط عمليات 

وتوقعها وحتسينها».
وفي هذا الســياق، أعرب نائب الرئيس 
األول لشركة الندمارك في هاليبرتون للحلول 
الرقمية واالستشارات ناجاراج سرينيفاسان 
عن حماس الشركة للتعاون مع شركة نفط 
الكويت في مبادرات التحول الرقمي اخلاصة 
بها «وتعزيز نشاطاتنا استمرارا في تعاوننا 
السابق لزيادة استعادة املخزونات النفطية 

من املكامن ورفع اإلنتاج».

١٥٫٩٩ مليار دينار إيرادات٭ 
١٥٫٤٤ مليار دينار مصروفات٭ 
٥٥٢٫٩ مليون دينار أرباح صافية٭ 

٤٫١ مليارات دينار مصروفات التشغيل٭ 
١٫٧ مليار دينار مصروفات مستردة من الدولة٭ 
١٣٫٤ مليار دينار تكاليف مباشرة متغيرة٭ 
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 اإليرادات - (آالف الدنانير)

اإليرادات
اإليرادات الفعليةالفرقتقديرات السنة املالية

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧نقصزيادةاملقدرةاملعتمدة
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الغاز والغازات 
املسالة

١٫٢٩٦٫٦٦١١٫٨٦٦٫٦٣٠٥٦٩٫٩٦٩٠١٫٥٧٠٫٦٢١١٫٩٥٠٫٢٣٠١٫٦٢١٫٧٢٠

املنتجات 
البتروكيماوية

١١١٫٩٩٥١٠٤٫٥٤٤٠٧٫٤٥١١١٣٫٩٥٧١١٨٫٦٦١١٣١٫٣٢٤

نقل بحري أطراف 
أخرى

٨٫٥١٦٦٫٥٣٦٠١٫٩٨٠٣٣٫٩٧١٢٠٫٠٣٢١٧٫٤٥٧

٤٦٠٫٢٥٤٣٥٠٫٥٥٥٠١٠٩٫٦٩٩٣٩٠٫٧٣٧١٧٩٫٢٩٤١٫٣٠٣٫٥٦٤إيرادات أخرى
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املصروفات (آالف الدنانير)

املصروفات

املصروفات الفعليةالفرقتقديرات السنة املالية

املعتمدة 
٢٠٢١/٢٠٢٠

املقدرة 
٢٠٢٢/٢٠٢١

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧نقصزيادة

التكاليف املباشرة 
املتغيرة

٩٫٤٠٩٫٨١٤١٣٫٤٩٥٫٠٨٩٤٫٠٨٥٫٢٧٥٠١٩٫٢٥٧٫٩٥٨٢٢٫٠٥٢٫٤٥٩١٧٫٤٦٥٫٨٧٨

٣٫٥٦٠٫٥٢٥٤٫١٨٣٫٦٠٨٦٢٣٫٠٨٣٠٣٫٠٣٧٫٤٠٨٣٫٢٣٨٫٥١٨٢٫٨٥٠٫٩٥٥مصروفات التشغيل

إجمالي املصروفات 
املستردة من الدولة

(٢٫٢١٦٫٨٨٠)(٢٫٤٨٣٫٥٥٢)(١٫٧٩٦٫٦٣٢)(٢٫٠٥٩٫٣٨٨)(١٫٩٦٩٫٦٨٩)(٢٦٦٫٦٧٢)٠

صافي مصروفات 
التشغيل
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٢١٢٫٠٠٠٢٤٦٫٢٩٠٣٤٫٢٩٠٠٢٧٫٠٠٠٩٨٫٠٠٠١٤٢٫٠٠٠املخصصات
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نتائج االعمال(آالف الدنانير)                              

نتائج األعمال

النتائج الفعليةالفرقتقديرات السنة املالية

املعتمدة
٢٠٢١/٢٠٢٠

املقدرة
٢٠٢٢/٢٠٢١

٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠١٩/٢٠١٨٢٠١٨/٢٠١٧نقصزيادة

إجمالي اإليرادات
إجمالي املصروفات

١١٫٩٠٣٫١٧٥
١٠٫٩٦٥٫٤٥٩
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٩٣٧٫٧١٦٥٥٢٫٩٢٨٠٣٨٤٫٧٨٨٣٩٥٫٥١١٨٧٨٫٦٣٤١٫٩٩٠٫٣٨٨نتائج األعمال


