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اقتصـادالثالثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢

٨٧٪تراجعًا في عجز امليزانية إلى ٦٨٢ مليون دينار خالل ٩ أشهر
علي إبراهيم

تراجع عجز املوازنة العامة 
للدولة بنسبة ٨٧٪ خالل أول 
٩ أشهر من العام املالي اجلاري 
مدفوعا بالتحسن املستمر في 
أســعار النفط والذي كســر 

حاجز الـ ٨٦ دوالرا مؤخرا.
وانخفــض العجــز خالل 
الفترة مــن أول أبريل وحتى 
نهاية ديسمبر ٢٠٢١ بنحو ٤٫٧ 
مليارات دينار لتسجل عجزا 
بقيمــة ٦٨٢٫٤ مليــون دينار 
مقارنــة مــع ٥٫٣٩ مليــارات 
دينار عــن الفتــرة ذاتها من 

العام املاضي.
ويعطي اســتمرار أسعار 
النفط في التحسن مؤشرات 
إيجابية بأداء أفضل للموازنة 
العامة للدولة، إذ حققت زيادة 
في حجم اإليــرادات النفطية 
خالل أول ٩ أشــهر من العام 
بنسبة ٢٦٪ مقارنة باإليرادات 
املقدرة عن العام كامال لتصبح 
النفطيــة  اإليــرادات  نســبة 
احملصلة بنهاية ديسمبر١٢٦٪ 
مبا قيمته ١١٫٤٧ مليار دينار 
مقارنة مع ٩٫١٢ مليارات مقدرة 
عن العام املالي احلالي كامال.
ارتفعـــت  وتفصيليــــا، 
اإليرادات العامة للدولة خالل 
أول ٩ أشــهر من العام املالي 
احلالي بنسبة ٨٨٪ مبا قيمته 
٦ مليارات دينار خالل أول ٩ 
أشهر من العام املالي احلالي 
لتبلغ في نهاية ديسمبر ٢٠٢١ 
ما قيمتــه ١٢٫٩٨ مليار دينار 
مقارنة مع ٦٫٩ مليارات دينار 
عن الفترة ذاتها من العام املالي 

املاضي.
وارتفع حجــم املصروف 
وااللتزام خالل أول ٩ أشــهر 
من العام املالي احلالي بنسبة 
١١٪ مبا قيمته ١٫٣٦ مليار دينار 
ليبلغ في نهاية ديسمبر نحو 

مبا قيمته ٥٫٦ مليارات دينار 
لتصل إلى ١١٫٤٧ مليار دينار، 
مقارنة مع ٥٫٨٦ مليارات دينار 
عن الفترة ذاتها من العام املالي 

املاضي.
وأنعكــس التحســن فــي 
األداء أيضــا علــى اإليرادات 
غيــر النفطية والتــي بلغت 
قيمته ١٫٥١ مليار دينار خالل 
الفترة من أبريل وحتى نهاية 
ديسمبر املاضي بزيادة نسبتها 
٤٥٪ مبا قيمته ٤٦٩٫٤٦ مليون 
دينار مقارنة مع ١٫٠٤٢ مليار 
دينار عن الفترة ذاتها من العام 

املالي املاضي.
وجلهة تفاصيل اإليرادات 
غير النفطية، فقد بلغ حجم 

إجمالي االعتمادات املقدرة في 
املوازنة في أول ٩ أشهر حيث 
بلغ إجمالي املصروف وااللتزام 
١٣٫٦٨ مليــار دينار من أصل 
٢٣٫٠٤ مليار معتمدة عن العام 
كامال، فيما بلغ معدل اإلنفاق 
على تعويضات العاملني ٧٤٪ 
من االعتمادات بواقع ٥٫٩٦٦ 
مليــارات دينــار مقارنة مع 
٨٫٠٦ مليــارات معتمــدة عن 

العام كامال.
وأنفقت احلكومة في أول ٩ 
أشهر ٦٢٪ من اعتمادات السلع 
واخلدمات بواقع ١٫١٥٢ مليار 
دينار من أصل ٣٫٤٧ مليارات 
دينار معتمدة عن العام كامال، 
كما أنفقت ٥٧٫٣٪ من اعتمادات 

مــن  اإليــرادات  حتصيــل 
الضرائــب والرســوم نحــو 
٦٥٫٦٪ مبا قيمته ٣٤٥ مليون 
دينار مقارنة مع ٥٢٦٫١١ مليونا 
مقدرة عــن العام كامال، فيما 
بلغــت نســبة احملصــل من 
املساهمات االجتماعية نحو 
٥٠٠٧١٫٦٪ مبا قيمته ٥٥ مليون 
دينار مقارنة مع ١١٠ آالف دينار 
مقدرة فــي املوازنة، وبلغت 
نســبة حتصيــل اإليــرادات 
األخرى ٨٧٫٣٪ مبا قيمته ١٫١ 
مليــار دينار مقارنة مع ١٫٢٦ 
مليار مقدرة في املوازنة عن 

العام كامال.
وجلهــة املصروفات، فقد 
أنفقــت الدولــة ٥٩٫٣٪ مــن 

اإلعانات بواقــع ٤٨٢ مليون 
دينــار مــن أصــل ٨٤٠٫٥٥١ 

معتمدة عن العام كامال.
وصرفت احلكومة نصف 
اعتمادات «املنح» في ٩ أشهر 
بواقــع ٢٫٧٧ مليار دينار من 
أصــل ٥٫٥٥ مليــارات دينار 
معتمــدة عــن العــام املالــي 
كامــال، بينما أنفقت ٥٥٪ من 
اعتمادات املنافع االجتماعية 
بواقــع ٥٩١ مليون دينار من 
أصل ١٫٠٧ مليار معتمدة عن 
العام املالي كامال، وأنفقت ٤٥٪ 
من املصروفات والتحويالت 
األخرى بقيمة ٦٤١٫٥٨ مليون 
دينــار من أصــل ١٫٤٢ مليار 
معتمدة عن العام املالي كامال.

١٢٫٩ مليار دينار إجمالي اإليرادات مقابل ١٣٫٦ ملياراً مصروفات والتزامات بنهاية ديسمبر

١٣٫٦٦ مليار دينار مقارنة مع 
١٢٫٣ مليــار دينار عن الفترة 

ذاتها من العام املاضي.
وجلهــة اإليــرادات، فقــد 
بلغت نسبة حتصيل إجمالي 
اإليرادات الفعلية إلى املقدرة 
خالل العام املالي بنحو ١١٩٪ 
بزيــادة ٢ مليار لتبلغ ١٢٫٩٨ 
مليار دينار بنهاية ديسمبر 
مقارنة مع ١٠٫٩ مليارات مقدرة 

عن العام املالي كامال.
وباملقارنــة على أســاس 
سنوي، فقد تضاعفت اإليرادات 
«النفطية» منها خالل أول ٩ 
أشهر من العام املالي احلالي 
إثر حتسن أسعار النفط، حيث 
زادت بنســبة تناهــز ٩٦٫٥٪ 

٢ مليار دينار ديون 
مستحقة للحكومة!

..و٣٢٧ مليون دينار 
ضرائب مستحقة

٤٠٪ معدل اإلنفاق 
الرأسمالي من االعتمادات

تدريب مستمر وصقل مهاراتتعديل الدوام يرفع كميات املعادن بالسوق
أكد السعيدي أن اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة مؤخرا في متديد 
ساعات العمل وصوال إلى العمل على مدار الساعة في مقر اإلدارة باملطار 
من شــأنه أن يلقي بظالل إيجابية علــى أعمال قطاع الذهب واملعادن 
الثمينة في البالد خالل العام اجلديد، إذ ســيرفع من معدالت اإلجناز 
بعمليات فحص ووسم املشغوالت، وهو ما يعني بالتبعية زيادة مطردة 

في كميات املشغوالت والسبائك املتداولة في األسواق.

قال السعيدي إن اإلدارة تعمل بسياسة الباب 
املفتوح مع التجارة والعمالء، وذلك بهدف حتقيق 
أفضل املمارســات في قطاع املعادن الثمينة، إذ 
تعمل بصورة دائمة على تطوير وصقل مهارات 
كوادرها البشــرية ليكونوا على أعلى مستوى 

يواكب التطور في ذلك القطاع.

ارتفعت الديون املســتحقة للحكومة خالل 
الفترة من أول أبريل املاضي وحتى نهاية ديسمبر 
بنسبــة ١٥٫٤٪ مبـــا قيمته ٢٦٧ مليــون دينار 
لتسجــــل ١٫٩٩٦ مليار دينار بنهايـــة ديسمبر 
مقارنـــــة مع ١٫٧٢ مليار دينـــــار أول أبريـــل 

املاضي.
وزادت الديــون املســتحقة علــى احلكومة 
بنســبة ٣٫٨٪ مبــا قيمته ١٥٫٤٦ مليــون دينار 
لتسجل ٤٢٤٫٧٤ مليون دينـار بنهايــة ديسمبــر 
املــــاضي مقارنــة مـــــع ٤٠٩٫٢٧٧ ماليني أول 

أبريــل املــاضي.

كشــفت البيانــات ارتفــاع قيمة املســتحقات 
الضريبية للحكومة بأكثر من ٢١٪ مبا قيمته ٥٧٫١ 
مليون دينار لتبلغ ٣٢٦٫٨٩٩ مليون دينار بنهاية 
ديسمبر مقارنة مع ٢٦٩٫٧٩ مليونا في أول أبريل 

املاضي.

بلغ معدل االنفاق الرأسمالي خالل أول ٩ أشهر 
من العام احلالي ٤٠٪ من االعتمادات املقدرة، حيث 
أنفقت الدولة على باب شراء األصول غير املتداولة 
١٫٠٥٩ مليــار دينار مــن أصل ٢٫٦٢ مليــار دينار 

معتمدة في املوازنة عن العام كامال.

الكويت ستصدر ٩٤٪ من إنتاجها 
لغاز البترول املسال خالل ٢٠٢٢

محمود عيسى

قال متداولون في االسواق النفطية 
العامليــة ومنتجــو نفــط ومحللون 
إنــه مــن املتوقع أن تزيــد صادرات 
غــاز البتــرول املســال «البروبان» 
و«البيوتان» (LPG) من كبار املنتجني 
في الشرق األوسط خالل عام ٢٠٢٢ 
بنســبة ٦٫٦٪، مقارنة مع عام ٢٠٢١، 
وذلك في ظل اشــتداد املنافسة على 
األســواق اآلســيوية املتنامية، وفي 
غمرة زيــادة املعروض من املنتجني 

اآلخرين، بقيادة الواليات املتحدة.
وفــي هــذا الســياق ذكــر موقع 
«هيلينيك شيبنغ» نقال عن مصادر 
نفطيــة مطلعة، أنه مــن املتوقع أن 
 (LPG)يرتفع إجمالي صادرات غاز الـ
لكل من: قطر واإلمارات والسعودية 
والكويت وإيران من ٣٦٫٥ مليون طن 
متري فــي العام املاضــي، إلى ٣٨٫٩ 

مليون طن متري في عام ٢٠٢٢.
وأضافــت املصــادر أن معظــم 
املصدريــن ملتزمون مبوجب عقود 
محددة اآلجال على الرغم من أن قطر 
تقدم أحيانا غاز البروبان في الصفقات 
الفوريــة، ولكن من املتوقع أن تظل 
صــادرات قطر في عــام ٢٠٢٢ ثابتة 

عند حوالــي ١٠ ماليني طــن متري، 
تليها اإلمارات بصادرات ٩٫٩ ماليني 
طــن متر، ثم الســعودية بنحو ٨٫٦ 

ماليني طن متري.
فيما قال احد املصادر املطلعة، إن 
صادرات الكويــت من غاز البروبان 
والبيوتان من املتوقع أن تبلغ نحو 
٥ ماليني طن متري خالل عام ٢٠٢٢، 
حيث قــدرت املصــادر أن هذا الرقم 
سيسجل ارتفاعا من حوالي ٤٫٦ ماليني 
طن في ٢٠٢١، بزيادة نسبتها ٨٫٦٪.

جتــدر االشــارة الــى ان اإلنتاج 
الكويتــي من غــاز البترول املســال 
بــني ٥٫٢ و٥٫٣ ماليــني  ســيتراوح 
طن متري في عام ٢٠٢٢، وســتكون 
الصادرات حوالي ٥ ماليني طن متري، 
أي بتصديــر نحــو ٩٤٪ من إجمالي 
إنتاجهــا، وقال املصــدر املطلع على 
املوضــوع أن الطلب احمللي يتراوح 
بــني ٢٥٠ ألف و٣٠٠ ألف طن متري، 
وانه ستكون هناك كميات أكبر خالل 

هذا العام.
وقال املصدر إنه على عكس عام 
٢٠٢١، ال يتوقع الكثير من العروض 
الفوريــة والصــادرات هــذا العــام، 
وســيكون هنــاك القليــل مــن هذه 
الصفقــات فقط فــي النصف الثاني 

من هذا العام.
وفي يونيو املاضي، باعت مؤسسة 
البترول الكويتية عبر مناقصة نصف 
ســنوية ٣ شــحنات مختلطــة مــن 
البروبان والبوتان تبلغ الواحدة ٤٤ 
ألف طن متري للتسليم خالل الفترة 
بني يوليو وسبتمبر، وجاء ذلك في 
أعقاب خمس عطاءات تصدير فورية 
منحتها مؤسسة البترول الكويتية 

على التوالي.
وقال املصدر: «كان عام ٢٠٢١ عاما 
فريدا»، في إشارة إلى أحجام التداول 
الفوريــة الضخمة، وقــال إن هذا قد 
يكــون راجعا إلى بدء تشــغيل خط 
الغــاز اخلامس في الكويــت الواقع 
في مصفاة ميناء األحمدي، وإضافة 
٤٤٠ ألف طن متري في السنة أو ما 
يتراوح بني ٩ و١٠ شحنات في السنة 

في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.
وتوقــع محلل صناعــي أن ترفع 
السعودية والكويت واإلمارات وقطر 
وسلطنة عمان الصادرات مبقدار ١٫٥ 
مليون طن هذا العام. وقالت مصادر 
جتارية إن الهند ســتظل املســتورد 
الرئيسي للشحنات من الشرق األوسط 
لتأمني اإلمدادات الالزمة لتغذية النمو 
املطرد في الطلب السكني والتجاري.

وفقاً ملوقع «هيلينيك شيبنغ».. وبواقع ٥ ماليني طن متري مقارنة بإنتاجها البالغ ٥٫٣ ماليني طن

 

٦٥٫٦ طن معادن ثمينة ُوِسمت وُفِحصت بالكويت

باهي أحمد

كشف مدير إدارة املعادن 
الثمينة فــي وزارة التجارة 
والصناعة ســعد السعيدي 
عــن إجمالي كميــة املعادن 
التــي فحصتهــا  الثمينــة 
ووسمتها اإلدارة خالل عام 
٢٠٢١، حيث بلغت نحو ٦٥٫٦ 
طنا، اســتحوذ الذهب على 
٩٥٪ منها بواقع ٦٢٫٢ طنا ما 
بني سبائك ومشغوالت، فيما 
استحوذت الفضة على الـ ٥٪ 
املتبقيــة بواقع ٣٫٤ أطنان، 
بينما بلغ إجمالي الرســوم 
احملصلة منها ٢٫٦٣ مليون 

دينار.
وتفصيليا، ذكر السعيدي 
بــه  فــي تصريــح خــص 
«األنبــاء»، أن إجمالي وزن 
املشغوالت الذهبية بعياراتها 
املختلفة، والتي وسمت خالل 
العام املاضي بلغ ٣٤٫٦ طنا 
حصلت عليها رسوم بلغت 

الذهبية، فقد استحوذ عيار 
٢١ علــى نصيب األســد من 
كميات الذهب املوسوم بكمية 
بلغت ٢٢٫٣ طنا من بينها ١٤٫١ 
مشــغوالت محلية الصنع، 
مشــغوالت  أطنــان  و٨٫٣ 
مستوردة من اخلارج، فيما 
جــاء الذهــب عيــار ٢٢ في 
املرتبــة الثانية بأكثر من ٨ 
أطنان من بينها ٣٫٦٧ أطنان 
مشــغوالت محلية الصنع، 
مشــغوالت  أطنــان  و٤٫٣ 

مستوردة من اخلارج.
وحول العيارات األخرى، 
إلــى أن  الســعيدي  أشــار 
الذهــب من عيــار ٢٤ بلغت 
كمياته املوسومة ١١٫٣ كيلو 
مــن بينها ١٠٫١ كيلوغرامات 
مشغوالت مســتوردة و١٫٢ 
كيلو مشغوالت كويتية، أما 
الذهب عيار ١٨ فبلغت كمياته 
املوســومة ٣٫٦ أطنــان من 
بينها ٣٫٤ أطنان مشغوالت 
مستـــوردة، و٢٥٩ كيلـــو 

مشغوالت محلية.
وقال السعيدي «إن حجم 
ســبائك الذهب (املشــغولة 
وغير املشغولة) التي مرت 
عبر اإلدارة خالل عام ٢٠٢١، 

بلغ حجمها ٢٧٫٦ طنا».
وجلهة الفضة، فقد بلغت 
كمياتها املوسومة نحـو ٣٫٤ 
أطنان خــالل العام املاضي 
مـن بينهـــا نحـو ٢٫٤٥ طن 
مشغوالت فضية، و٩٩٢ كيلو 

سبائك فضة.
وذكر السعيدي أن إجمالي 
عينات املعادن الثمينة التي 
مت إدخالهــا للفحــص خالل 
العام بلغ ٢٨٫٣٦ ألف عينة، 
فيما مت تكســير ١٢٣ قطعة 
من املشغوالت غير املطابقة 
املصنعة محليـا، كمـا متـت 
إعــادة تصديــر ٤٦٩ قطعة 
من املصوغات غير املطابقة 
للمواصفات، بينما بلغ عدد 
شهادات السبائك واملاركات 
واملعادن املعفاة ٢٦٩٢ شهادة.

خالل ٢٠٢١ .. ٩٥ ٪ منها سبائك ومشغوالت ذهبية و٥٪ فضة

سعد السعيدي

قيمتها ١٫٧ مليون دينار.
وقال إن كميــات الذهب 
املوسومة والقادمة من خارج 
الكويت خالل العام املاضي 
بلغت نحو ١٦٫٥ طنا، مقابل 
١٨٫١ طنا مشــغوالت ذهبية 
محلية الصنع وهو ما يظهر 
وجــود تزايــد فــي الطلب 
على أن املنتجــات الذهبية 

الكويتية.
وجلهة عيارات املشغوالت 

العوائد غير النفطية زادت ٤٥٪ بـ ٤٦٩ مليون دينار لتسجل ١٫٥ مليار دينار في ٩ أشهراإليرادات النفطية تضاعفت إلى ١١٫٤٧ مليار دينار.. بلغت ١٢٦٪ من املقّدر حتصيله

بدء تشـغيل خط الغـاز اخلامس يقفز مبسـتويات إنتاج الكويـت لغازي البروبـان والبيوتان

سعد السعيدي لـ «األنباء»: ١٢٣ قطعة مشغوالت غير مطابقة مت تكسيرها و٤٦٩ أعيد تصديرها


