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االحد ٣١ اكتوبر ٢٠٢١ اقتصـاد

ارتفاع أسعار النفط يخفض عجز ميزانية الكويت إلى ٤٫٣ مليارات دينار
عند مستوى ٨٠ دوالراً للبرميل.. وفي حال استمرار األسعار أعلى من ٨٥ دوالراً فالعجز ينخفض إلى ٣٫٧ مليارات

لتحقيق التوازن في امليزانية فإن الكويت حتتاج برميل نفط يقدر بـ ١١٩ دوالرًا من نوفمبر ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢ 
مضاعفة اإليرادات غير النفطية في السنة املالية املقبلة مرتني إلى ٤ مليارات دينار بتحقيق اإلصالحات االقتصادية

احمللل املالي

انتعشــت اآلمال فــي الكويت 
بانخفاض العجز املالي في السنة 
املاليــة احلاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١، بعد 
وصول أســعار النفط مؤخرا إلى 
عتبــة ٨٥ دوالرا للبرميل الواحد، 
وارتفاعها املستمر منذ شهر أبريل 
٢٠٢١ بنسب تخطت الـ ٣٠٪، وفي 
ظل تلك االجواء االيجابية يتوقع 
ان ترتفــع اإليــرادات النفطية في 
املوازنة العامة، بناء على أســعار 
النفط الفعلية املسجلة منذ ١ أبريل 
٢٠٢١ وحتى تاريخ اليوم والتوقعات 
ألسعار النفط حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢ 
يتبــني ان الســعر احلالي لبرميل 
النفط الكويتي بلغ حوالي ٨٤ دوالرا 
ومن املتوقع ان يستمر سعر برميل 
النفط الكويتي عند مســتوى ٨٠ 
دوالرا للبرميل حتى نهاية السنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، وبالتالي املتوقع 
ارتفاع صافــي اإليرادات النفطية 
املقدرة من ٩٫١٣ مليارات دينار الى 
١٧ مليــار دينار ممــا يرفع جملة 
اإليرادات الى ١٨٫٨ مليار دينار من 
١٠٫٩٣ مليارات دينار، مقابل اجمالي 
مصروفات مقدرة بحوالي ٢٣٫٠٥ 
مليار دينــار، والنتيجة انخفاض 
متوقــع في العجــر املالي الى ٤٫٣ 
مليارات دينار، مــن العجز املالي 
املقدر على أساس ٤٥ دوالرا لبرمل 
النفط الكويتي ١٢٫١٢ مليار دينار.

أما في حال اســتمرت أســعار 
النفط باالرتفاع في الفترة املتبقية 
من الســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ الى 
معــدل ٨٥ دوالرا للبرميــل فمــن 
املتوقع ان ينخفض العجز املالي 
الى ٣٫٧ مليارات دينار، ولتحقيق 
التوازن في املوازنة العامة للسنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ يتطلب ١١٩ دوالرا 
كمعدل ســعر لبرميــل النفط من 
شهر نوفمبر ٢٠٢١ الى نهاية شهر 
مارس ٢٠٢٢ حيث من غير املتوقع 

حتقيق هذا املستوى.
السنة املالية املقبلة

أما في الســنة املاليــة القادمة 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفــي حــال بقيــت 
املصروفات االجمالية دون تغيير 
عنــد ٢٣٫٠٥ مليــار دينار تتطلب 
املوازنــة العامة للكويت لتحقيق 
التوازن مضاعفــة اإليرادات غير 
النفطية الســنوية مرتــني الى ٤ 
مليارات دينار (يتحقق بإصالحات 
اقتصادية ومالية هيكلية) وأيضا 
ثبات ســعر برمل النفط الكويتي 
عنــد ٨٣ دوالرا للبرميل وبالتالي 
إيــرادات تقدر  حتقيــق اجمالــي 
بحوالــي ٢٣٫١ مليــار دينار، وفي 
سيناريو لتحقيق فائض مالي في 
املوازنة العامة على أســاس بقاء 
املصروفــات دون تغييــر يتطلب 
مضاعفة االيرادات غير النفطية الى 
٤ مليارات دينار ومعدل سعر برميل 

النفط ٩٠ دينارا، وبالتالي حتقيق 
٢ مليار دينار فائض مالي، أما في 
حال بقــاء االيرادات غير النفطية 
عند مســتوياتها احلالية (حوالي 
١٫٨ مليار دينار كويتي) فتتطلب 
املوازنة العامة ٩١ دوالرا كمتوسط 
لسعر برميل النفط لتحقيق التوازن 

بني املصروفات وااليرادات.
كما ينبغي األخذ باحلسبان بأن 
ميزانية الكويت تشــهد انتعاشــا 
اقتصاديــا آخر بعيــدا عن ارتفاع 
أســعار النفــط ويتمثــل ذلك في 
حتســن األوضــاع املاليــة العامة 
اإلنتــاج االقتصــادي  وانتعــاش 
بفضل تخفيــف إجراءات مكافحة 
ڤيروس كورونــا، وعودة احلياة 

الى طبيعتها.
أساس امليزانية 

جتدر االشــارة الــى أن وزارة 
املالية افترضت ان حتقق املوازنة 
العامة للســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (من ١ 
أبريــل ٢٠٢١ الى ٣١ مارس ٢٠٢٢)، 
عجــزا بحوالي ١٢٫١٢ مليار دينار، 
وقد اعتمدت الوزارة في تقديراتها 
جلملة اإليرادات على إيرادات غير 
نفطية مقدرة بحوالــي ١٫٨ مليار 
دينــار وصافــي إيــرادات نفطية 
قيمتها ٩٫١٣ مليارات دينار للسنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبجملة إيرادات 
مقــدرة بحوالــي ١٠٫٩٣ مليــارات 

دينار، واعتمدت وزارة املالية في 
تقديرها صافي اإليرادات النفطية 
على ٤٥ دوالرا ملتوسط سعر برمل 
النفط الكويتي خالل السنة املالية 
وحجم انتاج يومي ٢٫٤٢٥ مليون 
برميل وبالتالي بلغ صافي اإليرادات 
النفطية املقدرة ٩٫١٣ مليارات دينار 
(مخصوما منهــا تكاليف اإلنتاج 
التي قدرت بحوالي ٣٫١٦٧ مليارات 

دينار).
أما اجمالي املصروفات فقد قدرت 
بحوالــي ٢٣٫٠٥ مليار دينار منها 
١٢٫٥٩ مليار دينار مرتبات (٥٥٪ من 
اجمالي املصروفات) و٣٫٩٢ مليارات 
دينار للدعومات بينما املصروفات 
الرأســمالية قــدرت بحوالي ٣٫٤٧ 

مليارات دينار.
كما ينبغي التنويه الى ان القفزة 
الكبيرة في أســعار النفط حتقق 
عددا من املكاسب للميزانية، أبرزها: 
توفير الســيولة الالزمة للصرف 
علــى بنــدي الرواتــب والدعوم، 
ودفع عدد من االلتزامات املؤجلة 
واملطالبات املالية للجهات احلكومية 
الستكمال رأسمالها، وبناء احتياطي 
مالي، وإجناز مشروعات تنموية، 
مــع العلم أن ســعر التعــادل في 
ميزانية الكويــت يبلغ ٩٠ دوالرا 
للبرميل، ما يعني استمرار العجز 
املالي وعدم جتاوز مرحلة اخلطر، 
إضافة إلى عدم ضمان استمرار هذه 

االرتفاعات خالل الفترة املقبلة.

«التجارة» بصدد إلغاء «الشاي» و«التمور»
من أفرع التموين.. لعدم اإلقبال عليهما

الكويت تسعى لتعزيز استدامة إنتاج
النفط الثقيل وإنتاج ١٢٠ ألف برميل يوميًا

«املتجددة» تشّكل ١٪ من مزيج الطاقة في الكويت
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان دول منطقة الشرق 
االوسط وشمال افريقيا - مينا - حددت 
أهدافا خلفض انبعاثات الكربون لديها، 
لكن ثمة تباينا واضحا بني دول املنطقة 
من حيث التقدم الذي مت اجنازه في هذا 

املضمار.
ففي حني تعتبر دولة اإلمارات العربية 
املتحدة التي متلك قدرات كبيرة في مجال 
الطاقة املتجددة والنووية، الدولة األولى 
في منطقة مينا التي تلتزم بهدفها البالغ 
٢٣٫٥٪ خلفض انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري بحلول عام ٢٠٣٠، وبينما يتصدر 

األردن واملغــرب قائمة الــدول على هذا 
الصعيد، حيث استحوذت مصادر الطاقة 
املتجــددة على أكثر من ٢٠٪ من طاقتها 
املركبــة هذا العام، فــإن الدول املصدرة 
للنفط وهي الكويت قطر وعمان واململكة 
العربية الســعودية تتخلف عن الركب 
بشكل كبير، حيث ال متثل مصادر الطاقة 
املتجددة سوى ١٪ أو أقل من مزيج الطاقة 

لديها.
وقد أعلنت اململكة العربية السعودية 
وشــركة ارامكو عن هدفهمــا للوصول 
إلى انبعاثــات كربونية صافية صفرية 
بحلــول عام ٢٠٦٠ و٢٠٥٠ على التوالي، 
باإلضافة للتعهد بخفض انبعاثات غاز 

امليثان بنســبة ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، 
ومــع ذلــك، قد التــزال هذه اإلجــراءات 
وغيرها من اإلجراءات املتوقعة املماثلة 
أقل من املطلوب. وميكن مالحظة ذلك في 
ارتفاع عدد اتفاقيات التعاون املخطط لها 
بــني منطقة مينا من جهة ودول االحتاد 
األوروبي من جهة أخرى، والتي تتمحور 
حول الهيدروجني األخضر، حيث تشير 
التقديرات إلى أن امليزانية االستثمارية 
ملشاريع الهيدروجني االخضر املعروفة 
واملخطط لها واملقترنة باألمونيا وأشكال 
أخرى من املشــتقات النفطية قد بلغت 
٥٠ مليار دوالر في جميع أنحاء منطقة 

الشرق االوسط.

طارق عرابي

علمــت «األنبــاء» مــن 
بــوزارة  مصادر مســؤولة 
التجارة والصناعة أن الشركة 
الكويتية للتموين خاطبت 
«التجارة» بشأن إلغاء بعض 
األصناف (غيــر املدعومة) 
البطاقــة  املدرجــة ضمــن 
التموينية، بسبب عدم إقبال 
املواطنــني على شــرائهما، 
فضــال عــن عــدم موافقتها 
علــى إدراج أي مواد جديدة 
إلى قائمــة املواد التموينية 
املدعومة على املدى القريب.
وأضافــت املصــادر ان 
املواد التي من املقرر إلغاؤها 
تتضمــن عددا مــن أصناف 
التــي ال  الشــاي والتمــور 
يقبل عليها املستهلك بسبب 
تقارب أسعارها مع أسواق 
اجلمعيــات التعاونيــة، ما 
يجعلها غير مغرية للشراء 
مــن أفرع التمويــن في ظل 
توافرهــا فــي اجلمعيــات 

واألسواق املوازية بكثرة.
ان  املصــادر  وأكــدت 
البطاقــة التموينيــة إمنــا 
جــاءت خلدمــة املواطــن 
الكويتــي وتوفيــر املــواد 
األساســية املدعومة له، ال 

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان العمل في مشروع 
اســتراتيجي لربــط رؤوس اآلبــار في 
مشــروع النفط الثقيل في حقل الرتقة 

النفطي لم يتم توقيعه الى اآلن.
وأشــارت املجلة الى ان شركة نفط 
الكويت صاحبة املشروع الذي تبلغ قيمته 
٤٠٥ ماليني دوالر، لم تزود املقاول حتى 

اآلن بإشعار للمضي قدما في التنفيذ.
وأضافت املجلة ان عقد املشروع سبق 
أن ارسي على شركة سيد حميد بهبهاني 
وأوالده في عام ٢٠١٩ ولكنها لم تنشــر 
بعد العمالة التي ستنفذ املشروع الذي 
يهدف لتعزيز واســتدامة إنتاج النفط 
الثقيل في شمال الكويت ليصل إلى ٦٠ 
ألــف برميل يوميا ومن ثم إلى ١٢٠ ألف 
برميل يوميا. ويشمل نطاق املشروع ربط 
٤٠٢ بئــر للنفط الثقيل في حقول نفط 

جنوب الرتقة برؤوس اآلبار احلالية.
ومبقتضى عقد منفصل، يتم توصيل 
رؤوس اآلبــار مبحطة أقمــار صناعية 
أرضية باإلضافة ملنشأة معاجلة مركزية 
لشــحن النفط إلى منطقــة الصهاريج 

جنوبي الكويت، ويتضمن املشروع بناء 
١١ منوذجا مع ٤٠٢ بئر نفطية.

وكان الرئيــس التنفيذي ملؤسســة 
البترول الكويتية هاشم هاشم قد صرح 
فــي وقت ســابق ان مؤسســة البترول 
ستكون قادرة على إطالق ٥٠٠ ألف برميل 
يوميا من الطاقة اإلنتاجية احملتملة في 
العامني املقبلني، مضيفا إنه يجري العمل 
على تنفيذ برنامج حفر ٥٠٠ بئر سنويا 
وإنشاء مركزين للتجميع، باإلضافة إلى 

مرافق حقن املياه والبنية التحتية األخرى 
بهدف حتقيق زيــادة الطاقة اإلنتاجية 

املذكورة.
من جانبها، قالت شركة نفط الكويت 
في أحدث تقرير سنوي لها صدر في وقت 
سابق من الشــهر، إن طاقتها اإلنتاجية 
القصوى املستدامة انخفضت إلى ٢٫٥٧٩ 
مليون برميل في اليوم كما في ٣١ مارس، 
بانخفــاض ٥٧٢ ألف برميــل يوميا عن 

عام ٢٠١٨.

وفي اإلطــار ذاته، أكدت 
«الكويتيــة  أن  املصــادر 
للتموين» أعدت كشفا بأسماء 
شــركات انتهت عقودها مع 
الشركة ولن يتم جتديدها، 
ألســباب متعــددة منها أن 

بعــض هــذه الشــركات قد 
انسحبت أصال من السوق، 
أو أن هذه الشركات ال تقدم 
ســوى منتجات محدودة ال 
يقبل عليهــا املواطن كتلك 

املذكورة أعاله.

«ميد»: مشروع بـ ٤٠٥ ماليني دوالر لربط رؤوس اآلبار في حقل الرتقةبناء على طلب «الكويتية للتموين».. ونظراً لتوافرها في اجلمعيات واألسواق املوازية بكثرة

لتصبــح منفــذا لتصريف 
املواد الغذائية، لذا فإن مثل 
هذه اخلطــوات إمنا تهدف 
إلى احلفــاظ على األهداف 
األساســية التي من أجلها 
أنشأت البطاقة التموينية.

.. وتضيف ٤ أنشطة جتارية جديدة
طارق عرابي

علمت «األنبــاء» ان وزارة التجارة والصناعة وافقت على 
إضافة تصنيفات جديدة لألنشــطة التجارية املعمول بها في 
الكويت، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبداهللا السلمان 
قرارا وزاريا وافق مبوجبه على إضافة ٤ أنشــطة جديدة إلى 
االنشطة التجارية ضمن احلدود املعمول بها في الدليل املوحد 

لتصنيف االنشطة االقتصادية بدول مجلس التعاون اخلليجي، 
واملنصوص عليها في املادة الثالثة من القرار االداري رقم ٧١١ 

لسنة ٢٠٢١.
وتضمنت االنشطة التجارية التي متت املوافقة على إضافتها 
نشاط التعاقد مع الفنيني واملمرضات، البيع بالتجزئة للحيوانات 
املنزلية، البيع بالتجزئة ملستلزمات احليوانات وأنشطتها، مكتب 

غسيل وتلميع السيارات في مواقف املجمعات التجارية.

أرباح عمالقة التكنولوجيا.. تفوق التوقعات
وكاالت: حققت بعض كبريات شركات 
التكنولوجيات أرباحا فاقت التوقعات في الربع 
الثالث مــن هذا العام نتيجة ارتفاع الطلب 
على خدمات احلوسبة السحابية واإلعالنات.

فقد بلغ صافي ربح «ألفابت» الشركة األم 
لـ«غوغل»، نحو ١٨٫٥ مليار دوالر مقارنة 
بتوقعات بلغت نحو ١٦ مليارا، كما حققت 
الشركة مبيعات فصلية بلغت ٦٥ مليار دوالر.
وتوقعــت «ألفابت» أن يســتمر طلب 
املســتهلكني على اخلدمات الرقمية، مثل 
التسوق، حتى مع العودة للشراء من املتاجر.
كما حققت شــركة «مايكروســوفت» 
ربحا فصليا بلغ ٢٠٫٥ مليار دوالر مقارنة 

بتوقعات سابقة لألرباح بلغت نحو ١٦ مليارا، 
وتعزى أرباح مايكروسوفت إلى منو نشاطها 
للحوسبة السحابية بـ٣٦٪ في الربع الثالث.

وتوقعت الشركة األميركية أن يستمر 
الطلب على خدماتها، لكنها نبهت في الوقت 
ذاته إلى تداعيات اضطراب سالسل اإلمدادات 
على إنتاج أجهزة احلاسوب احملمولة وأجهزة 

األلعاب.
ماذا عن فيسبوك؟

حققت شركة «فيسبوك» أرباحا صافية 
بلغت ٩٫٢ مليارات دوالر خالل الربع الثالث، 
بزيادة ١٧٪ مقارنة بالعام املاضي، وهو نبأ 

سار نادر تتلقاه املجموعة األميركية العمالقة 
التي تواجه إحدى أسوأ الفضائح في تاريخها.

فمنذ أكثر من شهر، تنشر وسائل اإلعالم 
األميركية مقاالت باالستناد إلى ما سميت 
«أوراق فيسبوك»، وهي وثائق داخلية سلمتها 
باآلالف املهندسة السابقة في الشبكة العمالقة 
فرانسيس هوغن إلى هيئة األوراق املالية 
والبورصات األميركية، وتستقطب الشبكة 
يوميا ٢٫٨ مليار مستخدم بزيادة ١١٪ مقارنة 

بالعام املاضي.
فيما حققت شــركة آبل ارباحا فصلية 
بلغت ٢٠٫٥ مليار دوالر، وحققت شــركة 

أمازون ٣٫٢ مليارات دوالر.


