
12
اخلميس ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

فرص اقتناء الذهب الرخيص حتققت ١٣ مرة منذ بداية ٢٠٢٢
علي إبراهيم

تشهد أســعار الذهب في 
الوقت الراهن ارتدادة سعرية، 
إذ أخذت منحنى صاعدا منذ 
٢٣ أكتوبر املاضي حني سجلت 
أدنــى ســعر لها علــى مدار 
العام احلالي (ســعر القاع) 
بنحو ١٦٤٥ دوالرا لألونصة، 
لتستمر في صعودها لتسجل 
قمة جديدة عند ١٨٠٧ دوالرات 
في نهاية نوفمبر املاضي ثم 
تعاود التصحيح نسبيا مرة 
أخرى وتنخفض إلى مستوى 
١٧٨٠ دوالرا لألونصة مجددا، 
بعدما سجل أعلى سعر خالل 
٢٠٢٢ بنحو ١٩٨٨ دوالرا في ٦

مارس املاضي، ليبرز التساؤل 
األهم في الســوق دائما هل 

الفرصة سانحة للشراء؟
وفــي هذا الصــدد، يقول 
مديــر عــام شــركة «دبلة» 
للمجوهــرات، محمد فاضل، 
دائما ما يفضل من يبحثون 
عن الذهــب كـ «خزينة»، أو 
لالستثمار متوسط وطويل 
املدى عن فرصة الشراء عند 
األســعار املتدنية، وهو أمر 
حتقق هــذا العام عدة مرات 
بعدما سجل سعر األونصة 
عمليات تصحيح نحو ١٣ مرة، 
انخفضــت خاللها األســعار 
بصورة متباينة، ثم حققت 
ارتدادات سعرية ألسعار أعلى 
كمنت فيها الكثير من املكاسب 
للعمالء. وذكر فاضل أن شهر 
سبتمبر املاضي شهد املعدن 
األصفر خالله عملية تصحيح 
انخفض سعر األونصة فيها 
إلى نحو ١٦٥٠ دوالرا، وهو 
ما استجاب له السوق احمللي 
في الكويت بعمليات شــراء 
كثيفة وصلت معها املبيعات 

بتوافــر موديالت وأشــكال 
مميزة للمشــغوالت وكذلك 
دخــول تصميمات حصرية 
تسنح فرصة شرائها مبجرد 
توافرهــا في األســواق، أما 
الشــراء للخزينــة فيقترن 
دائما بعمليات التصحيح التي 
تشهد انخفاضا في األسعار.

٢- العوامل اجليوسياسية: 
إذ إن األحــداث السياســية 
واالقتصاديــة عامليــا تلقــي 
بظاللها على سلوك املستهلكني، 
فمع اشتداد التأثيرات السلبية 
لتلك األحداث يلجأ الكثيرين 
إلى شراء الذهب بغرض حفظ 

قدرتهم على الشراء وأنواع 
مشترياتهم أيضا وحجمها.

وفي سياق متصل، حتدث 
مصدر مطلع في قطاع الذهب، 
عن أن عمليات املتاجرة عبر 
االستفادة من فروق األسعار 
للذهــب بني الكويــت ودول 
أخرى يقيم مواطنوها داخل 
البــالد (أربيتــراج) ازدادت 
خالل الفترة املاضية ملقيمي 
بعــض الدول، الذيــن باتوا 
يلجأون إلى شــراء الليرات 
والســبائك صغيرة احلجم 
أو  االدخــار  أدوات  كأحــد 
نقل األموال، وذلك باحلدود 

قيمة مدخراتهم.
٣- الفائدة على الدوالر: 
إذ إن الفائــدة علــى الدوالر 
ترتبط بأسعار الذهب بعالقة 
عكسية، فكلما زادت أسعار 
الفائدة على الدوالر زاد إقبال 
املستثمرين عليه وانخفض 
الذهــب، ولكــن فــي أوقات 
مختلفــة حتــدث مفارقــات 
بســبب ســلوك املستهلكني 
فنجد إقباال على الشراء ترتفع 

معه األسعار بالتبعية.
٤- السيولة املالية لدى 
العمالء: إذ إن حجم األموال 
املتوافرة لدى العمالء حتدد 

املسموح بها قانونا.
وأشار إلى أن جلوء هؤالء 
األشخاص إلى تلك الطريقة 
يســتهدف حتقيــق هدفــني 
رئيســيني، األول يتمثل في 
حفظ قيمة املدخرات من أي 
متغيرات جيوسياسية قائمة، 
والثاني يتمثــل في تعظيم 
قيمة حتويالتهم، خصوصا 
أن اقتناءهم لـ «الذهب» في 
الكويــت يكون بتكلفة أدنى 
منه في بالدهم، وعند إعادة 
البيع تصبح معه الفائدة أكبر 
مــن عملية حتويــل األموال 

مباشرة.

رت بطن كامل خالل يوم واحد في شهر سبتمبر املاضي السوق الكويتي شهد خاللها مبيعات ُقدِّ

محمد فاضل

في أحد األيام إلى نحو ١٠٠٠
كيلو غرام توزعت بنســبة 
تصل إلى ٧٠٪ للسبائك و٣٠٪ 

للمشغوالت.
وذكر أن تلك اإلقبال الكبير 
على السبائك جاء مبشتريات 
مرتفعة علــى كل أحجامها، 
حيث شهدت مبيعات كبيرة 
لألوزان اخلفيفة وصوال إلى 
املتوسطة والكبيرة التي تزن 

كيلوغرام على حد سواء.
أنــه بعــد  إلــى  وأشــار 
االرتــدادات الســعرية منــذ 
املاضــي، تغيرت  ســبتمبر 
الراغبــني  العمــالء  شــهية 
في شــراء الذهب، مبعدالت 
عادية للمبيعات اليومية التي 
تتــراوح تقديراتها بني ١٠٠

و١٢٠ كيلوغراما، وبات اإلقبال 
أكثر على املشغوالت بنسبة 
تصــل إلــى ٧٠٪ مقابل ٣٠٪ 
للسبائك، التي باتت غالبية 
مشترياتها حاليا من األحجام 

الصغيرة.
وقال فاضــل إن الفرص 
األفضل للشراء يجب حتديدها 
وفقا لـــ ٤ عوامل رئيســية 

ميكن تفصيلها كالتالي:
١- الهدف من الشراء: إذ إن 
الشراء بغرض الزينة يقترن 

«التجارة»: الدمغة القدمية.. 
محظورة نهاية اجلاري

أسعار السبائك
اإلماراتية والسويسرية

أسعار الليرات
العثمانية عيار ٢٢

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، أمس، تذكيرا 
بحظر تداول املعادن الثمينة واملشغوالت املدموغة 
بشعارات الدمغة القدمية في السوق احمللي من بعد 
تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 
٢١٦ لسنة ٢٠٢١، محذرة أصحاب احملال من عرض أي 
مشغول يحمل شعار الدمغة القدمية حتى ال يتعرض 
املخالف للمســاءلة القانونية. وقالت الوزارة: «من 
بعد هذا التاريخ كل مشــغول يحمل شعار الدمغة 
القدمية يعتبر مشــغوال مستعمال ويباع على هذا 

األساس».

٭ ١٧٦٥٠ دينارا لـ «كيلوغرام»
٭ ٨٨٣٥ دينارا لـ «نصف كيلوغرام»
٭ ٤٤٢٥ دينارا لـ «ربع كيلو غرام»

٭ ١٧٧٥ دينارا لـ «١٠٠ غرام سويسري» مغلف
٭ ٨٩٥ دينارا لـ «٥٠ غرام سويسري» مغلف

٭ ١٢٠ دينارا لـ «الليرة» 
٭ ٦٠ دينارا لـ «نص ليرة»
٭ ٣٠ دينارا لـ «ربع ليرة» 

٭ ٣٠٠ دينار لـ «ليرتني ونصف»
٭ ٦٠٠ دينار لـ «املخمسة» 

٭ ١٢٠٠ دينار لـ «املعشر»

١٫١٤ مليون دينار ينفقها املواطنون واملقيمون على البنزين يوميًا

أحمد مغربي 

متاشيًا مع زيادة أعداد 
الكويــت  الســيارات فــي 
وارتفاع نســبة الســكان، 
شــهدت معدالت استهالك 
البنزين في البالد زيادات 
كبيرة خالل السنة املالية 
إذ   ،٢٠٢٢/٢٠٢١ املاضيــة 
البترول  أظهــرت شــركة 
بيانــات  فــي  الوطنيــة 
حصلت عليها «األنباء» ان 
حجم االستهالك بلغ ٤٫٤٦
مليارات ليتر خالل العام 
(ما بني بنزين خصوصي 
وممتاز وألترا)، أي مبعدل 
استهالك يومي يبلغ نحو 
١٢٫٢ مليــون ليتــر، وذلك 
بزيــادة كبيرة بلغت ٢٦٪ 
مقارنة بالعام املالي السابق 
والذي بلغ فيه االستهالك 
نحــو ٣٫٥ مليــارات ليتر، 
ويعزى تلك الزيادة أيضا 
إلى عودة احلياة لطبيعتها 
بشــكل كامل بعد رفع كل 
قيــود كورونــا مــن قبل 

مجلس الوزراء.
«البتــرول  وذكــرت 
الوطنية» في آخر إحصائية 
حول معــدالت اســتهالك 
البنزين والوقود للسوق 
احمللــي أن كل مؤشــرات 
االستهالك للوقود شهدت 
ارتفاعــات كبيــرة خــالل 
السنة املالية املاضية بنسب 
تراوحت بني ١٢٪ للبنزين 
املمتاز الذي يسيطر على 
مبيعــات الســوق احمللي 

الكويت من الوقود والبنزين 
بسبب ازدياد التعداد السكاني 
والذي يعتبر من أكبر املعدالت 
فــي املنطقــة باإلضافة إلى 
العمراني واحلاجة  التوسع 
للتنقل بني هذه املناطق عن 
السيارات املستهلكة  طريق 

للبنزين.
ويتضــح مــن معــدالت 
استهالك البنزين ممتاز انه 

املاليــة مبراجعــة  لــوزارة 
أســعاره كل ٣ شهور، حيث 
بلغ آخر سعر له الى ١٨٠ فلسا 
لليتر خالل الفترة من أكتوبر 
حتى ٣٠ ديســمبر اجلاري. 
وبحسب «البترول الوطنية» 
الكيروســني  فإن اســتهالك 
شهد زيادة كبيرة على مدار 
الســنوات املاضيــة، حيــث 
بلغــت مبيعاته في الســنة 

كبيــرة منــذ العــام ٢٠١٧/٢٠١٦
والتي كانت تقدر وقتها مبعدل 
١٤١ مليون ليتــر لترتفع خالل 
السنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٧ إلى ١٥٨
مليون ليتر، ثم ســجلت أعلى 
مستوياتها على االطالق خالل 
السنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ عندما 

سجلت ١٦٩٫١ مليون ليتر.
وبالنســبة ملبيعات زيت 
الغــاز للســوق احمللــي، فقد 
بلغت مبيعاتــه ملياري ليتر 
مقارنة بـــ ١٫٩ مليار ليتر في 
السنة املالية السابقة أي بزيادة 
طفيفة، وبذلــك يبلغ إجمالي 
مبيعات الوقود للسوق احمللي 
خالل السنة ٦٫٦ مليارات ليتر 
مقارنــة بـ٥٫٥ مليــارات ليتر 
في السنة املالية السابقة، أي 

بزيادة بلغت نحو ٢٠٪.
مبيعات وزارة الكهرباء 

الوقود  وحول مبيعــات 
الكهربــاء واملاء،  إلى وزارة 
كشــفت اإلحصائيــة عن أن 
االســتهالك قد وصل ذروته 
من زيت الوقود الثقيل الذي 
يستخدم في محطات توليد 
القــوى الكهربائية وتقطير 
املياه ليبلغ ٦٫٤ مليارات ليتر، 
فيما بلغ اســتهالك الوزارة 
لزيت الغاز نحو ٨٥٧٫٥ مليون 
ليتر. وكشفت عن أن إجمالي 
لــوزارة  الوقــود  مبيعــات 
الكهرباء واملاء خالل السنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ بلغ نحو 
٦٫٤ مليارات ليتر، مقارنة بـ 
٤٫٦ مليارات ليتر خالل السنة 
املالية قبــل املاضية، وذلك 

يســتأثر بحصة األســد من 
االستهالك السنوي للبنزين 
البنزيــن  مقارنــة بأنــواع 
األخرى (اخلصوصي وألترا)، 
ويبلغ سعر ليتر بنزين ممتاز 
٨٥ فلسا، وبنزين خصوصي 
١٠٥ فلوس، اما سعر بنزين 
ألتــرا فقامــت جلنــة إعادة 
دراسة مختلف أنواع الدعوم 
التــي تقدمها الدولة التابعة 

املالية املاضية ١٧٦٫٦ مليون 
ليتر مقابل ١٠٨٫٨ ماليني ليتر 
في السنة املالية السابقة أي 

بزيادة مقدارها ٦٢٪.
استهالك الكيروسني 

وإذا نظرنــا إلى اســتهالك 
الكويت ملنتج الكيروسني على 
مــدار الســنوات األخيرة، جند 
أن املبيعات شــهدت ارتفاعات 

في قفزة كبيرة وملحوظة 
لتغطيــة الطلــب احمللي 
على الكهرباء خالل فترة 
الصيف. وإجماال، فقد بلغ 
اجمالي مبيعات الوقود في 
البالد خالل السنة املالية 
املاضية ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو 

١٣ مليار ليتر سنويا.
هــذا، ومت االنتهاء من 
التي  التعبئــة  محطــات 
متتلكها وتديرها «البترول 
الوطنية»، إذ مت االنتهاء 
مــن تنفيذ وتشــغيل ١٨
محطــة تعبئــة وقــود 
جديدة متثــل املجموعة 
األولى من خطة الشركة 
االســتراتيجية إلنشــاء 
١٠٠ محطــة جديــدة في 
مختلــف املناطق ملواكبة 
العمرانيــة  التوســعات 
البــالد،  التــي تشــهدها 
وتلبية احتياجات السكان 
املتزايــدة مــن مختلــف 
البتروليــة.  املنتجــات 
ويعتبــر افتتــاح محطة 
تعبئة الوقــود رقم ١٤٥
في مدينة صباح األحمد 
السكنية في ديسمبر ٢٠٢١
ختــام هذه املجموعة من 
احملطات اجلديدة، وبذلك 
العــدد اإلجمالي  يصبح 
حملطــات الوقود التابعة 
للشركة ٦٦ محطة، منها 
٦١ محطة دائمة وخمس 
إلى  متنقلــة، باإلضافــة 
ذلــك، فقــد مت تشــغيل 
ستة أسواق مركزية في 
٦ محطات تعبئة وقود.

٤١٦٫٨ مليون دينار حجم اإلنفاق السنوي منها ٢٣٧٫٩ مليوناً على «املمتاز» و١٦٩٫٥ مليوناً لـ «اخلصوصي» و٩٫٤ ماليني لـ «ألترا»

احدى محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية

بنحو ٢٫٨ مليار ليتر سنويا، 
أي مبعدل استهالك يومي يبلغ 

٧٫٦ ماليني ليتر يوميا.
وجلهة البنزين اخلصوصي 
الذي شهد انخفاضا كبيرا في 
معدالت االستهالك على مدار 
األعوام املاضيــة، بعد اتخاذ 
قرار برفع أسعاره، فنالحظ 
ان استهالكه خالل العام املالي 
املاضي شهد ارتفاعا الى نحو 
١٫٦١ مليار ليتر سنويا، مقارنة 
باستهالك بلغ ١٫٢١ مليار ليتر، 
ارتفــاع بلغــت  أي بنســبة 
٣٢٪، وليبلــغ املعدل اليومي 
لالســتهالك نحو ٤٫٤ ماليني 
ليتر يوميــا، أما بنزين ألترا 
فشــهد زيادة مطــردة بعض 
الشيء ليبلغ ٥٢٫٢ مليون ليتر 
سنويا مقارنة باستهالك بلغ 
٤٣٫٥ مليون ليتر خالل العام 

املالي قبل املاضي.
معــدل  فــإن  وإجمــاال، 
البالد  اليومي في  االستهالك 
للبنزيــن يبلــغ ١٢٫٢ مليون 
ليتــر، وجلهة االنفــاق على 
استهالك البنزين في الكويت 
فانــه يبلــغ ٤١٦٫٨٢ مليــون 
دينــار، موزعة علــى ٢٣٧٫٨

مليــون دينار علــى البنزين 
املمتــاز، وما قيمتــه ١٦٩٫٥٤

مليــون دينار علــى البنزين 
اخلصوصــي و٩٫٣٩ ماليــني 
دينــار لبنزين ألتــرا، وعلى 
أســاس يومي يبلــغ اجمالي 
االنفاق نحو ١٫١٤ مليون دينار. 

زيادة االستهالك 
وسنويا، يرتفع استهالك 

صرف البدل النقدي للعاملنيمستودع للمنتجات البترولية بـ «املطالع»
في القطاع النفطي نهاية ديسمبر اجلاري

أرقام ذات داللة
٭ ٢٣٧٫٨٨ مليون دينار إجمالي مبيعات بنزين ممتاز 

سنويا.
٭ ١٦٩٫٥٤ مليــون دينــار إجمالــي مبيعــات بنزين 

خصوصي سنويا.
٭ ٩٫٣٩ ماليــني دينار إجمالي مبيعــات بنزين ألترا 

سنويا.
٭ ٤١٦٫٨٢ مليون دينار اجمالي مبيعات البنزين في 

الكويت سنويا.
٭ ١٫١٤١ مليون دينار حجم املبيعات اليومية للبنزين.

بنــاء على طلب مؤسســة البترول 
الكويتية إعــادة النظر في نطاق عمل 
مشروع إنشــاء مســتودع للمنتجات 
البتروليــة مبنطقــة املطالع وحتديث 
الدراســات الفنيــة املتعلقــة به، قامت 
الشــركة، عن طريق مستشــار عاملي، 
بدراسة تقييم الطلب االستراتيجي على 
املنتجات البترولية لتلبية احتياجات 
الســوق احمللــي وحتديــد املتطلبــات 

اللوجستية لتلبية هذه االحتياجات حتى 
عام ٢٠٤٥، مع األخذ بعني االعتبار آخر 
التوقعات املستقبلية من قبل املستهلكني، 
ودراسة التوزيع اجلغرافي للطلب على 
هــذه املنتجات، باإلضافة إلى دراســة 
وحتديد املخزون االستراتيجي للمنتجات 
البترولية وذلك حسب ضوابط ومعايير 
املخزون االستراتيجي من قبل مؤسسة 

البترول الكويتية. 

أحمد مغربي

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعميماً 
بصــرف البدل النقدي عن رصيد اإلجازات 
السنوي املتراكم (أثناء اخلدمة) للعاملني في 
القطاع النفطي، وذلك خالل األسبوع األخير 
من الشــهر اجلاري، على أن يكون الصرف 

أوال للكويتيني ويليهم بعد ذلك غير الكويتيني.
وجاء في التعميم، الذي حصلت «األنباء» 
على نسخة منه، والصادر من العضو املنتدب 
للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية 
هشام أحمد الرفاعي، أن الشركات النفطية 
ستقوم بصرف البدل النقدي لرصيد اإلجازات 

نهاية الشهر اجلاري.

بنزين «ممتاز» األعلى استهالكًا بواقع ٧٫٦ ماليني ليتر يوميًا.. يليه «اخلصوصي» بـ ٤٫٤ ماليني ليتر٢٦٪ منو استهالك البنزين إلى ١٢٫٢ مليون ليتر يوميًا متاشيًا مع زيادة السكان والتوسع العمراني

قفزة في استهالك «الكهرباء واملاء» للوقود بـ ٦٫٤ مليارات ليتر ما بني زيت الوقود الثقيل والغاز٦٦ محطة وقود تابعة لـ «البترول الوطنية» منها ٦١ دائمة و٥ متنقلة.. وتشغيل ٦ أسواق مركزية 


