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االحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

١٫٢ مليار دينار زيادة في الرواتب والدعوم باملوازنة
معدالت ارتفاع، إذ زاد بنسبة ٤٦٪ 
مبا قيمته ٧٤٠ مليون دينار لتلتهم 
٨٣٪ من زيادات الدعوم، ليســجل 
في مشــروع املوازنة املعدل نحو 
٢٫٣٤ مليار دينار تشكل ما نسبته 
٥٣٪ من إجمالي الدعوم، مقارنة بـ 
١٫٦ مليار دينار في مشروع موازنة 
يناير التي شكلت ٤٤٫٦٪ من إجمالي 

الدعوم خالل ذلك املشروع.
واستحوذ الدعم االجتماعي في 
املوازنة األخير على ما  مشــروع 
قيمته ٥٢٩٫٩ مليون دينار مرتفعا 
عن قيمته في مشروع يناير البالغ 
٤٣٧٫٩ مليون دينار مع ثبات نسبة 
الدعم على معدل الـ ١٢٪ من إجمالي 
الدعوم، بينما انخفضت نسبة الدعم 
االسكاني من ١٠٪ إلى ٨٪ من إجمالي 
الدعــوم لتبلغ معها قيمته ٣٥٣٫٢٨
املوازنة  مليون دينار في مشروع 
األخير قياسا إلى ٣٦٠٫٥ مليون دينار 

في موازنة يناير املاضي.
وزاد الدعم التعليمي قياسا إلى 
من إجمالي الدعــوم املقدمة، حيث 
املوازنة  بلغت نسبته في مشروع 
األخير ١٩٪ مبا قيمته ٨٣٩٫٠٤ مليون 
دينار، مقارنة بـ ٢٣٪ مبا قيمته ٨١٧٫٩
املوازنة  مليون دينار في مشروع 

املقدم خالل يناير املاضي.

املوازنة الذي قدم في يناير املاضي 
والذي قدرت قيمة الدعوم فيه بنحو 
٣٫٥٢ مليارات دينار، أما قياسا إلى 
مشروع موازنة العام املالي املاضي 
٢٠٢٢/٢٠٢١ فقد شهدت الدعوم زيادة 
بنسبة ٨٫٨٪ مبا قيمته ٣٥٩ مليون 
دينار فقط، قياسا إلى ٤٫٠٥٧ مليارات 

دينار دعوما مقدرة العام املاضي.
وسجل دعم الطاقة والوقود أعلى 

فــي التأمينــات ٢٫٢٣ مليار دينار 
مقارنة بـ٢٫٢٦ في مشــروع يناير 
املاضي، وارتفع دعم العمالة الوطنية 
إلــى ٦٥٧٫٤ مليون دينــار مقارنة 

بـ ٦٤٠٫٨ مليونا.
وجلهة الدعــوم، فقد تضمنت 
املوازنة املعدلة انفاقا يقدر بـ ٤٫٤١٦
مليارات دينار بزيادة قدرها ٨٨٨٫١

مليون دينار قياســا إلى مشروع 

لالنفاق على هذا الباب في موازنة 
.٢٠٢٢/٢٠٢١

وشهدت املرتبات وما في حكمها 
بالــوزارات واإلدارات احلكوميــة 
زيادة بـــ ٢٨٠ مليــون دينار في 
مشروع املوازنة املعدل، إذ ارتفعت 
إلى ٨٫٥٤ مليارات دينار مقارنة بـ 
٨٫٢٦ مليارات في مشــروع يناير 
املاضي، وسجلت مساهمة اخلزانة 

أحمد مغربي - علي إبراهيم 

ارتفع إنفاق احلكومة على الرواتب 
والدعوم في مشروع امليزانية املعدل 
للعام املالي اجلاري (٢٠٢٣/٢٠٢٢) بنحو 
١٫٢ مليار دينار، وفيما ظلت املرتبات 
والدعوم مســتحوذة على ٧٥٪ من 
إجمالي االنفاق العام في الدولة، فإن 
قيمتها ارتفعت من ١٦٫٤ مليار دينار في 
مشروع املوازنة األول الذي مت تقدميه 
في شهر يناير املاضي، إلى ١٧٫٦ مليار 
دينار في مشــروع املوازنة األخير، 
مدفوعة بزيــادة قدرها ٣٣٢ مليون 
دينار في الرواتب، و٨٨٨٫١ مليون دينار 
في الدعوم مبشــروع امليزانية الذي 
مت االنتهاء منه خالل الشهر اجلاري.

وتفصيليــا، تضمن مشــروع 
املوازنة املعدل انفاقا يقدر بنحو ١٣٫١٤

مليار دينار على باب املرتبات وما في 
حكمها ارتفاعا من ١٢٫٨ مليار دينار 
في أول مشروع للموازنة قدمت في 
يناير املاضي، وذلك بزيادة نسبتها 
٢٫٦٪ مبا قيمته ٣٣٢ مليون دينار، 
أما عند املقارنــة مع حجم االنفاق 
على املرتبات وما في حكمها خالل 
العام املالي املنصرم فنجد أن معدل 
الزيادة يبلغ نحو ٥٤٩ مليون دينار، 
قياسا إلى ١٢٫٥٩ مليار دينار مقدرة 

مدفوعاً بارتفاع ٣٣٢ مليون دينار في «املرتبات».. و٨٨٨٫١ مليون دينار في «الدعوم»

٢٫٧ مليار دينار مكاسب القيمة السوقية للبنوك في «البورصة»
احمللل املالي 

شهدت بورصة الكويت حركة تداول 
متوسطة خالل شهر أكتوبر املاضي، حيث 
ساهم اســتحواذ بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» على البنك األهلي املتحد- البحرين 
في تنشيط الســيولة ومتاسك السوق، 
حيث ربح مؤشر السوق العام ٣٪ خالل 
الشــهر املاضي، لتبلغ القيمة الســوقية 
للبورصة بنهاية أكتوبر نحو ٤٣٫٦ مليار 
دينار، بارتفاع عن الشــهر الســابق بلغ 

١٫٣٦ مليار دينار. 
ودعم أداء بورصة الكويت خالل الشهر 
املاضي، النتائج املالية اجليدة للشركات 
القيادية، خاصة قطاع البنوك الذي منت 
أرباحه خالل أول ٩ أشهر من ٢٠٢٢ بنسبة 
٣٦٪ لتســجل ٧٩٣ مليون دينار، نتيجة 
انخفاض املخصصات بنسبة ٢٦٫٥٪ الى 
٣٤٦ مليون دينار، وتســارع منو سوق 
االئتمان احمللي وبنسبة منو في محفظة 
قروض البنوك بنسبة ٩٫٦٪ على أساس 

سنوي.
الســوقية  القيمــة  الــى  وبالعــودة 
للبورصــة، وفقًا لرصد «األنبــاء»، فقد 
ربحت قيمة الســوق خالل أول ١٠ أشهر 

من العــام احلالي نحو ٢٫٢ مليار دينار، 
وذلك بدفع من ارتفاع القيمة الســوقية 
لقطاع البنوك بـ ٢٫٧٤ مليار دينار، وذلك 
علــى الرغم من خســائر باقي القطاعات 
التي تخطت املليار دينار منذ بداية العام.

وتتوزع علــى ١٣ قطاع بقيادة قطاع 
البنوك البالغة قيمته السوقية ٢٦٫٧٤ مليار 
دينار، لتشكل ٦١٫٤٪ من القيمة الرأسمالية 
للبورصة، فيما استحوذ قطاع الصناعة 
على ٩٫٠٧٪ من قيمة السوق، مبا يعادل 
٣٫٩٥ مليارات دينار، وحل قطاع اخلدمات 
املالية بحصة ٨٫٤٩٪ لتعادل ٣٫٧ مليارات 
دينــار، وبلغت حصة قطــاع االتصاالت 

٨٫٥٢٪ ما يعادل ٣٫٧١ مليارات دينار.
البورصات اخلليجية

وعلى صعيد أسواق األسهم اخلليجية، 
فقد شهدت مؤشراتها تباينا في األداء خالل 
أكتوبر املاضي، وذلك بعد خسائر كبيرة 
سجلتها معظمها في سبتمبر املاضي بلغت 
١٥١ مليــار دوالر، بينمــا ربحــت قيمتها 
الســوقية خــالل شــهر أكتوبــر املاضي 
حوالــي ٣٦ مليــار دوالر، بقيادة ســوق 
ابوظبي مبكاسب قيمتها ٦٣٫٥ مليار دوالر، 
وبورصة الكويت بـ ٤٫٥ مليارات دوالر.

فيما سجل ســوق األسهم السعودية 
وبورصة قطر خســائر بلغت ٢٧ مليار 
دوالر و٣ مليــارات دوالر علــى التوالي، 
وبالتالــي ارتفعت مكاســب البورصات 
اخلليجية خالل اول ١٠ أشــهر من ٢٠٢٢
لتبلــغ ٤٦٤ مليار دوالر، بقيادة ســوق 
األسهم الســعودية مبكاسب قيمتها ١٩٢
مليــار دوالر، وســوق أبوظبي لألوراق 
املالية بـ ٢٢٠ مليار دوالر، وســوق دبي 

املالي بـ ٣٤ مليار دوالر.
S&P GCC Composite Total» أما مؤشر
Return Index» فبلغت مكاســبه في أول 
١٠ اشــهر من السنة ٣٫٨١٪ بقيادة سوق 
ابوظبي لألوراق املالية ومتصدرا في اول 
١٠ اشهر من السنة ومبكاسب في مؤشره 

نسبتها ٢٢٫٧٪.
وشــهدت بورصة الكويت واألسواق 
اخلليجية تباين في أدائها خالل أكتوبر 
املاضي، حيث ال تزال العوامل اخلارجية 
تؤثر في أداء أسواق األسهم وترفع نسبة 
التذبذب فيها، وذلك بالتزامن مع خسائر 
أسواق املال العاملية وتسجيل التضخم 
العاملي مســتويات قياسية، عالوة على 
االرتفاع القياسي ألسعار الفائدة لتبلغ 

مستويات ٣٫٧٥٪-٤٫٠٪.

خالل أول ١٠ أشهر من العام احلالي.. لتدعم السوق لتحقيق مكاسب بـ ٢٫٢ مليار دينار

«التجارة»: ميكنة أعمال الصندوق والتحصيالت
باهي أحمد 

تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى ميكنة 
أعمال وإجراءات قسم الصندوق والتحصيالت 

في اإلدارة املالية لديها. وفي هذا الصدد، ستطرح 
الوزارة ممارســة متخصصة في هذا الشــأن 
اعتبــارا من اليوم، علــى أن يكون آخر موعد 

لتقدمي العطاءات في ٢٤ من الشهر اجلاري.

«الطاقة والوقـود» تلتهم ٨٣٪ من زيادات الدعوم وتسـتحوذ على ٧٤٠ مليـون دينار منهاالوزارات واإلدارات احلكومية تسـتحوذ على ٢٨٠ مليون دينار مـن زيادات باب املرتبات

«املالية» حافظت 
على اإلنفاق الرأسمالي

ارتفاع إيرادات الغاز.. 
وتكاليف اإلنتاج 

حافظت وزارة املالية على حجم نفقاتها الرأسمالية 
رغــم التعديل على مشــروعات املوازنة، حيث ظلت 
قيمتهــا عند ٢٫٩ مليار دينار وهو ما يضمن نشــاط 
ومنو أعمال االقتصاد احمللي، وفيما شهد االنفاق على 
املرتبات والدعوم زيادة، شهدت بقية أنواع املصروفات 
زيادة بقيمة ٣٠٠ مليون دينار، حيث بلغت ٣ مليارات 

دينار قياسا إلى ٢٫٧ مليارات باملشروع القدمي.

شهد مشروع املوازنة األخير رفع إيرادات الدولة 
من الغاز إلى ٣٢٦٫٩ مليون دينار مقارنة بـ ٢٨٣٫٤

في مشروع موازنة يناير، كما زادت تكاليف االنتاج 
املخصومة إلى ٣٫٢٣٩ مليارات دينار، قياســا إلى 
٣٫٢٣٢ مليــارات دينار في مشــروع موازنة يناير 

املاضي.

٥ مشغلني عامليني يتنافسون 
على تشغيل مطار الكويت اجلديد

٢- شركة فرابورت - أملانية اجلنسية
٣- شركة ميونيخ - أملانية اجلنسية 
٤- شركة دبلن - أيرلندية اجلنسية 
٥- شركة انشيون - كورية اجلنسية

جــاء ذلك بعــد اســتبعاد ٣ مشــغلني 
عامليني من قائمة الشركات التي قرر الطرح 
عليها، وهي شركة مطار باريس الفرنسية، 
وشركة شانغي السنغافورية، وشركة ايينا 

اإلسبانية.

علي إبراهيم

علمــت «األنبــاء» أن 
املنافســة على تشــغيل 
مطــار الكويــت اجلديــد 
(مبنــى ركاب T٢) باتت 
محصورة على ٥ مشغلني 
عامليني، بينهم شــركتان 
أملانيتان، وواحدة تركية 
وأخرى كورية وشــركة 
أيرلنديــة، وذلــك بعدما 
كانــت املنافســة بــني ٨
مشــغلني عامليــني، إذ مت 
اســتبعاد ٣ مشغلني من 

القائمة.
وفــي هــذا الصــدد، 

سيتولى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 
إجــراءات طرح ممارســة تشــغيل وإدارة 
وحتسني خدمات التدريب وصيانة وتطوير 
مبنى الركاب (T٢) وساحات الطائرات التابعة 
واإلدارة املؤسســية للتشــغيل والصيانة 
املركزيــة لنموذج مطــار الكويت الدولي، 
وكافة مباني الركاب واملرافق التشــغيلية 
واخلدماتية التابعة له في املطار على كل من: 

١- شركة تاف - تركية اجلنسية 

١٠ دوالرات.. كلفة برميل النفط في الكويت
أحمد مغربي 

فــي الوقــت الــذي رفعت 
فيه الكويت قدرتها اإلنتاجية 
للنفــط ألعلــى مســتوى في 
٥ ســنوات عند ٣٫١٣٣ ماليني 
برميــل يوميا، ال تــزال كلفة 
برميل النفط في البالد آخذة 
في االرتفاع عاما تلو اآلخر، إذ 
يعتبر هذا املؤشر غير مريح 
لالقتصاد احمللي خصوصا في 
حال انخفاضات أسعار النفط 
مثلما حدث خالل أزمة انتشار 

ڤيروس كورونا. 
هذا الفارق الكبير بني تكلفة 
اإلنتاج فــي احلقول النفطية 
الكويتية، رصدها تقرير ديوان 
احملاسبة األخير، حيث كشف 
أن كلفة برميل النفط الكويتي 
بلغت ١٠٫٣٧ دوالرات للبرميل 
خالل السنة املالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢، 
مقابــل حجم انتاج فعلي بلغ 
٢٫٤٢٥ مليــون برميل يوميا، 
التقريــر اســتمرار  ورصــد 
زيادة تكاليــف إنتاج برميل 
النفط عاما تلــو اآلخر نظرا 
الرتفاع التكاليف التشغيلية 
وزيادة إنتاج املياه والتوسع 
في اســتخدام تقنيــات الرفع 
االصطناعي للنفط من اآلبار.
وكرصــد تاريخي لكلفة 
برميــل النفط فــي الكويت 
ذكــر التقرير انــه بلغ ٩٫٥٣
دوالرات خالل السنة املالية 
انتــاج  ٢٠٢٠ /٢٠٢١ مقابــل 

اخلمسة املاضية او بنحو ٢٫٨٦
دوالر للبرميل.

وجاء في التقرير ان كلفة 
انتــاج برميــل النفــط علــى 
الدولة من خالل قسمة إجمالي 
املصروفات التشغيلية مضافا 
اليها فوائد التمويل املستردة 
مقسوما على كميات االنتاج، 
حيث انتاج برميل النفط يأتي 
من شركتي نفط الكويت ونفط 

اخلليج.
االرتفــاع  ان  ويتبــني 
املستمر في كلفة انتاج برميل 
النفــط الواحد احملمــل على 
الدولة نتيجة لنمو انشــطة 
الشركات التابعة املسؤولة عن 
استكشاف وإنتاج النفط اخلام 

تكلفة انتاج البرميل.
وكان الفتــا رصد التقرير 
ان القدرة االنتاجية للكويت 
شــهدت زيادة كبيــرة خالل 
املاضية  الســنوات اخلمــس 
إذ ارتفعــت القدرة من ٣٫٠٩٥

ماليــني برميل يوميــا خالل 
الســنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٧ إلى 
٣٫١٣٣ ماليــني برميــل بنهاية 
العام املاضــي، وذلك بزيادة 
بلغــت ٣٨ الف برميــل، رغم 
الفعلــي  انخفــاض اإلنتــاج 
للكويت عن القدرة االنتاجية 
نظرا اللتــزام الكويت بحجم 
انتاج وفق احلصص املقررة 
لتحالــف (أوپيــك+)، وبلغ 
حجم االنتاج الفعلي للكويت 
خالل الســنة املالية املاضية 
٢٫٤٢٥ مليــون برميل يوميا 
بفاقد بلــغ ٧٠٨ آالف برميل، 
وهو االعلى خالل الســنوات 

اخلمس املاضية.
وتفصيليــا، بلــغ اجمالي 
انتاج الكويت الفعلي في السنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ نحو ٢٫٤٤٦
مليون برميــل يوميا مقارنة 
مع قدرة انتاجية بلغت ٢٫٧٩٤
مليــون برميل يوميــا بفاقد 
بلغ ٤١٧ ألف برميل، فيما بلغ 
فاقد االنتاج في السنة املالية 
٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٣٣٨ ألف برميل 
يوميا مقابل انتاج فعلي بلغ 
٢٫٧٥٧ مليــون برميل وقدرة 
انتــاج بلغــت ٢٫٨٩٧ مليون 

برميل.

وتوسع عملياتها وتقادم بعض 
املكامن وارتفاع نســبة املياه 
املصاحبة لإلنتاج، األمر الذي 
أدى الى زيادة احلاجة ملزيد من 
العمليات التشغيلية خصوصا 
تلــك املتعلقة باحملافظة على 
االنتاج وزيادتــه اضافة الى 
ارتفاع قيمة تكاليف التمويل 
املســتردة التي يتم حتميلها 

على تكلفة انتاج البرميل.
هــذا، فضال عــن أن تأخر 
املؤسسة في تشغيل مشاريعها 
وتنفيذ خطتها الرأسمالية أدى 
الــى ارتفــاع التكاليف وعدم 
القــدرة االنتاجيــة  حتقيــق 
املتوقعــة، األمر الــذي يؤثر 
علــى عوائد املؤسســة ورفع 

زيادة مطردة في متوسط كلفة البرميل خالل السنوات اخلمس املاضية بواقع ٣٨٪

٢٫٤٤٦ مليون برميل يوميا، 
وفي السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩

بلغ ٩٫٠٨ دوالرات مقابل انتاج 
بلغ ٢٫٦٤٩ مليون برميل، فيما 
بلغ كلفة البرميل خالل السنة 
املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ نحو ٧٫٥٠

دوالرات للبرميل مقابل انتاج 
بلــغ ٢٫٧٥٧ مليــون برميل 
يوميا، وخالل السنة املالية 
٢٠١٨/٢٠١٧ فإن كلفة البرميل 
دوالرات   ٧٫٥١ بلغــت  قــد 
للبرميــل مقابل انتاج فعلي 

بلغ ٢٫٨٠٣ مليون برميل.
االرقــام  مــن  ويتضــح 
املذكــورة آنفا ان كلفة برميل 
النفط قج شهدت زيادة بلغت 
بأكثر مــن ٣٨٪ خالل االعوام 


