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االربعاء ٤ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

علي إبراهيم 

دخلت امليزانية العامة للدولة عصر الفوائض رسميا بنهاية 
ديســمبر املاضي، إذ غطت قيمــة اإليرادات النفطية وحدها 
إجمالي مصروفات الدولة، بل وفاضت عليها، مدفوعة بارتفاع 
أسعار النفط مبا يزيد على سعر التعادل في املوازنة العامة.
وتفصيليا، أظهرت احصائية أعدتها «األنباء» بناء على 
أرقام رسمية حلركة أسعار برميل النفط الكويتي منذ أول 
العــام املالي احلالــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وحتديدا خالل الفترة من 
أبريل حتى نهاية ديســمبر، أن متوسط سعر برميل النفط 
بلــغ ١٠٣٫٥ دوالرات للبرميــل بزيادة نســبتها ٢٨٫٧٤٪ عن 
الســعر املقدر فــي امليزانية العامة، ما يعنــي أن كل برميل 
نفــط باعته الكويت منذ بدء العــام املالي احلالي حتى اآلن 

سجل فائضا يقدر بنحو ٢٣٫١ دوالرا.
وســجلت اإليــرادات النفطية للكويت زيــادة ملحوظة، 

حيث بلغت قيمتها على مدار الـ ٩ أشهر املاضية نحو ٢٣٫٦
مليار دينار (ما يعادل ٧٧٫٧ مليار دوالر عند ســعر صرف 
٣٠٤ فلوس للدوالر)، وهو ما يعني أن إيرادات النفط اخلام 
حتــى نهاية ديســمبر املنصرم تغطي إجمالــي مصروفات 
الدولة عن العام املالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ كامال واملقدرة عند ٢٣٫٥
مليــار دينــار، إذ تزيد عليه بنحو ١٠٠ مليــون دينار، فيما 
جتــاوزت اإليــرادات النفطية أيضا خالل أول ٩ أشــهر من 
العــام إجمالي اإليرادات املتوقــع حتصيلها عن العام كامال 
بأكثر من ٢٠٠ مليون دينار، إذ قدرت في مشــروع املوازنة 

بـ ٢٣٫٤ مليار دينار.
ووفقا لألرقام، فقد حصلت الكويت نحو ١١١٪ من إيراداتها 
النفطيــة املقدرة عن العــام املالي اجلــاري ٢٠٢٣/٢٠٢٢، إذ 
ســجلت زيادة بقيمة ٢٫٣ مليار دينار عن إجمالي اإليرادات 
النفطية املقدرة بـ ٢١٫٣ مليار دينار، بينما تظل قيمة اإليرادات 
النفطية مرشحة للزيادة مبعدالت أعلى، خصوصا بعد إضافة 

إيرادات الكويت من الغاز، وحجم االنتاج الذي ارتفع لعدة 
أشــهر ارتكازا على اتفاقات حتالف «أوپيك +» التي رفعت 
مستوى االنتاج في الكويت لفترة ملحوظة خالل العام املالي 
احلالي، وبينما سجلت امليزانية تقديرات إليرادات الغاز عن 
العام كامال بنحو ٣٢٦٫٩ مليون دينار، فإن إيرادات الكويت 
الفعليــة عن الفترة من أبريل حتى نهاية ديســمبر املاضي 
لــن تقل عــن ٢٤٦٫٣ مليون دينار، وهو مــا يرفع اإليرادات 

النفطية مجددا إلى نحو ٢٣٫٨٤ مليار دينار.
وتشير أرقام حجم االنتاج الفعلي للكويت وفقا التفاقات 
حتالف «أوپيك +» إلى أن حجم اإليرادات النفطية للكويت 
كان أعلى على األقل ملدة ٣ أشهر من العام املالي احلالي مبا 
يقــارب ١٠٠ ألف برميل يوميا، حيث بلغ مســتويات ٢٫٨٣٣

مليــون برميل يوميا مقارنة بنحــو ٢٫٧٣ مليون مقدرة في 
املوازنة، وهو ما يشكل إيرادات نفطية إضافية تقدر قيمتها 
بنحو ٢٨٣ مليون دينار، ما يرفع اإليرادات النفطية بصورة 

تلقائيــة إلى نحــو ٢٤٫١٢ مليار دينار. وفيمــا بلغ إجمالي 
اإليرادات غير النفطية املقدر حتصيلها عن العام كامال تقدر 
بنحو ٢٫١ مليار دينار، ما يعني أن احلكومة حصلت تقريبا 
ما قيمته ١٫٥٨ مليار دينار إيرادات غير نفطية خالل فترة الـ 
٢٧٥ يومــا املنقضية من العام املالي احلالي، وهو ما يجعل 
قيمة اإليرادات العامة للدولة ترتفع بصورة تلقائية مجددا 
إلــى ٢٥٫٧ مليار دينــار، ما يزيد على إجمالــي املصروفات 

املقدرة (فائض تقديري) بـ ٢٫٢ مليار دينار.
وفي الســياق ذاته، أظهرت البيانــات أن قيمة اإليرادات 
النفطيــة فــي الكويت خالل ٢٠٢٢ جتاوزت الـــ ٣٠٫٩ مليار 
دينــار، إذ أظهرت أحدث بيانات مليزان املدفوعات أن الفترة 
من يناير حتى نهاية مارس من العام ٢٠٢٢ سجلت إيرادات 
نفطية بواقع ٦٫٨ مليارات دينار، وفيما تشير األرقام التقديرية 
حتــى اآلن إلى أن الكويت حققت فــي الفترة الالحقة أبريل 

حتى نهاية ديسمبر نحو ٢٤٫١٢ مليارات دينار.

النفط غطت إجمالي  النفط غطت إجمالي إيرادات  إيرادات 
مصروفات امليزانية.. و«فاضت»مصروفات امليزانية.. و«فاضت»

بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢.. ومتوسط سعر برميل النفط بلغ ١٠٣٫٥ دوالرات بزيادة ٢٨٫٧٪  عن سعر التعادل املقدر بـ ٨٠٫٤ دوالرًا

احملرر االقتصادي 

تشير كل التوقعات إلى تسجيل ميزانيات دول اخلليج املصدرة 
للنفط فائضا ماليا خالل العام املالي احلالي في ظل ارتفاع أسعار 
النفط إلى مســتويات أعلى بكثير من تكاليف اإلنتاج ومصاريف 
امليزانيات، وبالنسبة للموازنة العامة للكويت عن العام املالي ٢٠٢٢/ 
٢٠٢٣، فآخر حتديث لها أظهر عجزا طفيفا بقيمة ١٢٤ مليون دينار. 
ومن هنا يظهر تساؤل حول امكانية العودة الى استقطاع ١٠٪ إلى 
صندوق األجيال املقبلة ما يتيح سيولة قد تستخدمها الهيئة العامة 
لالســتثمار في انتهاز فرصة تراجع أسعار األصول في األسواق 

املالية العاملية. 
وبحسب أبحاث كامكو، سجلت املسودة األولية للميزانية فائضا 
بقيمة ٣٣٣ مليون دينار، لكن احلكومة أضافت بنودا جديدة بنفقات 
متوقعــة تبلغ قيمتها ٤٥٧ مليون دينار وتتمثل في صرف مقابل 

اإلجــازات للموظفني احلكوميني، باإلضافة إلى مكافآت الصفوف 
األمامية للعاملني أثناء جائحة «كوفيدـ١٩».

لكن التوقعات تظل بإمكانية تســجيل فائض، حيث قال بنك 
الكويت الوطني في تقرير سابق إن أوضاع املالية العامة في الكويت 
اســتفادت بشكل ملحوظ من ارتفاع أســعار النفط، وقد تتمكن 
احلكومة هذا العام من تســجيل أول فائــض مالي منذ عام ٢٠١٤

والذي قد يصل إلى ٨٫٨٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.
كذلك رجح البنك الدولي أن يســجل رصيد املالية العامة في 
الكويت فائضا بنسبة ١٫١٪ من إجمالي الناجت احمللي في ٢٠٢٢، مع 
احتمال زيادة الفائض إلى ٥٫٩٪ من إجمالي الناجت احمللي إذا وافق 
مجلس األمة املنتخب حديثا على اقتراح احلكومة بوقف التحويل 

املخصص لصندوق األجيال القادمة خالل السنة املالية احلالية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الكويت أكبر فائض 
مالي على صعيد دول مجلس التعاون اخلليجي بنســبة ١٤٫١٪ من 

الناجت احمللي اإلجمالي، وأن املتوقع أن يبلغ متوســط سعر خام 
برنت ٩٥٫٠ دوالرا للبرميل في الربع الرابع من العام ٢٠٢٢ والربع 

األول من العام ٢٠٢٣، وفقا لتقديرات بلومبيرغ.
وبحسب آخر تقرير عن التوقعات االقتصادية اإلقليمية لصندوق 
النقد الدولي، حتتاج الدولة إلى سعر تعادل نفطي قدره ٥٦٫٧ دوالرا 
للبرميل حتى تتوازن امليزانية وأي زيادة في متوسط السعر عن 
ذلك املستوى ينتج عنه فائض. ورغم ارتفاعات أسعار النفط، أشار 
التقرير الصادر عن أبحاث بنك الكويت الوطني نهاية أكتوبر إلى أن 
وتيرة إسناد املشاريع بالربع الثالث سجلت أدنى مستوى منذ ٢٠

عاما بقيمة بلغت ٤٩ مليون دينار وتراجعا بلغت نسبته ٦٩٪ على 
أســاس ربع سنوي. وحتى يتم تنويع االقتصاد وزيادة مساهمة 
القطاع غير النفطي البد من حدوث طفرة في حجم االستثمارات 
التي تتقلص بالفعل، ما يشير إلى استمرار املساهمة الكبيرة للقطاع 

النفطي في اإليرادات احلكومية.

هل تعود الكويت الى استقطاع حصة احتياطي األجيال؟ 
٭  ١٠٣٫٥ دوالرات متوسط سعر النفط بني أبريل و ديسمبر 

٭  ١٠٧٫٣٩ دوالرات متوسط سعر شهر أبريل

٭  ١١٧٫٤٥ دوالرا متوسط سعر شهر مايو

٭  ١١٧٫١٤ دوالرا متوسط سعر شهر يونيو

٭  ١١٠٫٩٣ دوالرات متوسط سعر شهر يوليو

٭  ١٠٤٫١١ دوالرات متوسط سعر شهر أغسطس

٭  ٩٨٫٨٨ دوالرا متوسط سعر شهر سبتمبر

٭  ٩٤٫٨١ دوالرا متوسط سعر شهر أكتوبر

٭  ٩٠٫١٤ دوالرا متوسط سعر شهر نوفمبر

٭  ٨٠٫٦٤ دوالرا متوسط سعر شهر ديسمبر

هذه أسعار النفط الكويتي 
منذ بداية عام ٢٠٢٢

٢٣٫١٢٣٫١ دوالرًا فائضًا حققته الكويت عن كل برميل نفط مت بيعه منذ أبريل دوالرًا فائضًا حققته الكويت عن كل برميل نفط مت بيعه منذ أبريل

أكثر من أكثر من ٣٠٫٩٣٠٫٩ مليار دينار.. إيرادات الكويت من صادرات  النفط خالل عام   مليار دينار.. إيرادات الكويت من صادرات  النفط خالل عام  ٢٠٢٢٢٠٢٢ 
٦٫٨٦٫٨ مليارات دينار مبيعات النفط أظهرها ميزان املدفوعات في الربع األول مليارات دينار مبيعات النفط أظهرها ميزان املدفوعات في الربع األول

٢٤٫١٢٢٤٫١٢ مليار دينار إيرادات نفطية خالل الفترة من أبريل حتى ديسمبر املاضي مليار دينار إيرادات نفطية خالل الفترة من أبريل حتى ديسمبر املاضي

علي إبراهيم

دعت وحدة تنظيم التأمني اخلاضعني لرقابتها 
وجميع الشركات املرخص لها العاملة في الكويت 
مبوجب القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٩ في شأن 
تنظيم التأمني إلى سداد رسوم الرقابة واإلشراف.

جاء ذلك في تعميــم أصدره رئيس وحدة 
تنظيم التأمني محمد ســليمان العتيبي حتت 
رقم ٢٠٢٣/١ في شــأن توريد وســداد رســوم 
الرقابة واإلشراف عن السانة املالية ٢٠٢٢. وحدد 
التعميم أنه على جميع شركات التأمني وإعادة 

التأمني مراعاة سداد رسوم الرقابة واإلشراف 
املنصــوص عليها مبوجب أحكام املادة ١٧ من 
الالئحــة التنفيذية، وذلــك في مدة أقصاها ١٠
أيام مــن انتهاء الربع الرابع وللســنة املالية، 
كما في نهاية ديســمبر املاضي. وأوجب على 
جميع شركات التأمني وإعادة التأمني وشركات 
الوساطة وإدارة مطالبات التأمني مراعاة سداد 
رســوم الرقابة واإلشــراف املنصوص عليها 
مبوجب أحكام املادة ١٦ من الالئحة التنفيذية، 
وذلك في مدة أقصاها ٦٠ يوما من انتهاء السنة 

املالية بنهاية ديسمبر املاضي.

«وحدة التأمني» للشركات: «وحدة التأمني» للشركات: 
سددوا رسوم الرقابة سددوا رسوم الرقابة 

واإلشرافواإلشراف

«كامكو إنفست» و«اخلليج» يستكمالن إصدار 
أكبر سندات مقّومة بالدينار لصالح «كيبكو»

أعلنت كامكو إنفست وبنك 
اخلليج عن استكمالهما بنجاح 
إصدار سندات بقيمة ١٦٥ مليون 
دينار، مما يجعلها أكبر سندات 
مقومة بالدينــار الكويتي يتم 
إصدارها علــى اإلطالق، حيث 
قامت كل من كامكو إنفست وبنك 
اخلليــج بدور مديري اإلصدار 
املشتركني لهذه السندات التي 
مت إصدارها بشــريحتني ثابتة 
ومتغيرة ومبدة اســتحقاق ٦

أعــوام. وتوفر الســندات ذات 
الفائدة الثابتة والبالغة قيمتها 
٥٥٫١٥ مليون دينار فائدة بنسبة 
٦٫٧٥٪، في حني توفر السندات 
ذات الفائــدة املتغيــرة هامش 
فائدة بنســبة ٣٪ فوق ســعر 
اخلصم املعلن لبنــك الكويت 
املركــزي، علــى أال تزيــد على 

٧٫٧٥٪ سنويا.
وفــي ســياق تعليقه على 
هذا اإلصدار، قال رئيس قطاع 

األسواق واالستثمارات املصرفية 
فــي كامكــو إنفســت عبداهللا 
الشــارخ: «متثل هذه الصفقة 
عالمة بارزة جديدة من شأنها 
أن متهــد الطريــق إلصــدارات 
إضافية لتعزيز أســواق رأس 
املــال احمللية واإلقليمية، علما 
أن املركز املالي لشركة كيبكو 
ورؤيتها وســجلها احلافل في 

أسواق الدين كان له دور رئيسي 
في جذب املستثمرين.

من جانبه، قــال مدير عام 
االســتثمارات في بنك اخلليج 
العوضــي: «يســعدنا  هانــي 
املشاركة مديرا رئيسيا مشتركا 
مع كامكو إنفست في اإلصدار 
الناجح ألكبر ســندات مقومة 

بالدينار الكويتي».

هاني العوضي عبداهللا الشارخ

الكويت تطبق جتربة «احلقل الذكي» في منشآت الغاز
أحمد مغربي

اســتكماال جلهود القطاع النفطي 
في التحول الرقمي الكامل للمنشآت 
النفطية في البالد، علمت «األنباء» من 
مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط 
الكويت تخطط لتعميم جتربة احلقل 
الرقمي الذكي (كوديف) في منشــأة 
الغاز اجلوراسي (٥٠-EPF)، وتوقعت 
املصادر أن يتم طرح املناقصة بتاريخ 

١٢ فبراير املقبل.
وقالت إن الشركة الفائزة بتنفيذ 
العقــد عليها توريــد وتركيب حزمة 
التحكــم املتكاملــة فــي رأس البئــر 
ولوحة احلريق والغاز ونظام الطاقة 
الشمسية وصمام اإلغالق في حاالت 
الطوارئ وأعمال الصمامات واألنابيب 
وجميع األجهزة املرتبطة بها، واألعمال 
الكهربائية وامليكانيكية واملدنية في 

رأس البئر اجلوراسي.
وذكــرت ان العقــد يشــمل أيضا 
أعمال التشغيل والصيانة من موظفني 

وقالــت إن الشــركات املدعــوة 
للمشــاركة هي كالتالي: شــركة املير 
للخدمات الفنية، شركة اميكو للهندسة 
واإلنشاءات، وهاليبرتون أوفيرسيز 
احملدودة وشــركة وذرفــورد للنفط 
الشرق األوسط وشركة خدمات الغاز 
والنفط، مشيرة الى أن «نفط الكويت» 
فتحت باب املجال أمام الشركات األخرى 
الراغبة في عملية التأهيل قبل الطرح. 

وأشارت الى أن نفط الكويت جنحت في 
تدشني منشأة (٥٠-EPF)، وتشغيلها 
في سنة ٢٠٠٨، ومت رفع إنتاج احملطة 
إلى ٢١٠ ماليني قــدم يوميا من الغاز 

احلر.
وفيمــا يتعلــق بتعريــف احلقل 
الرقمي الذكي املتكامل، فإن املقصود من 
هذا املصطلح هو أن األجهزة واملعدات 
املركبة فــي احلقول هي التي تتحكم 
في طريقة عمل احلقــل، حيث تقوم 
هذه األجهزة باتخاذ القرارات املباشرة 
واملناسبة دون الرجوع إلى العنصر 
البشــري، وخاصة في حاالت اخلطر 
أو عند تباطؤ العنصر البشــري في 

اتخاذ القرار.
وأوضحــت أن احلقول التقليدية 
ميكن أن تتحول إلى حقول ذكية من 
خالل تركيب أجهزة خاصة متطورة 
تكنولوجيا، حيث تقوم هذه األجهزة 
بقراءة كل تفاصيل عمل احلقول، ومن 
ثم تقوم بتحليل القراءات وإمداد غرفة 

التحكم والعمليات بهذه التفاصيل.

دشنتها «نفط الكويت» للمرة األولى في منشأة «٥٠-EPF» بعد جناحها في احلقول النفطية

مؤهلني وذوي خبرة ومهرة على أساس 
مناوبــات منتظمة، ومركبات، وقطع 
غيار، وأدوات ومعدات، إلجراء الصيانة 
الكهربائية واألجهزة ملرافق الشركة 
املوجودة عبر مناطق شمال الكويت.

وذكرت ان «نفط الكويت» تخطط 
لتعميم جتربة احلقل الذكي في باقي 
منشآت الغاز اجلوراسي خالل الفترة 

املقبلة.

«املناقصات» لـ «نفط الكويت»: ال رؤية واضحة لالنتهاء من خط أنابيب الزور
أحمد مغربي

كشفت مراسلة حكومية حصلت عليها «األنباء» 
أن جهاز املناقصات العامة أفاد شركة نفط الكويت 
بعدم وجود رؤية واضحة لالنتهاء من مشروع 
خط أنابيب الزور اخلاص بتغذية مشروع املصفاة 

اجلديدة.
وجاء رد جهاز املناقصات بعد طلب شــركة 
نفط الكويت متديد تاريخ تســليم العقد، حيث 
افترضت الشركة ان يكون تاريخ التسليم املعدل 

للمشروع في ٢٢ مايو ٢٠٢٢.
وتاريخيا، وقعت شــركة نفط الكويت عقد 
إنشاء خط أنابيب الزور مببلغ ٢٥٦٫٩ مليون دينار 
بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠١٧ ومبدة تنفيذ ٣ سنوات، 
حيث استمر عدم االنتهاء من تنفيذ املشروع حتى 
٣١ مارس ٢٠٢٢، حسب تقرير ديوان احملاسبة 

األخير، الذي شدد على ان الشركة أصدرت أمرا 
تغييريا لتنفيذ املشروع وتأجيل أعمال االنتهاء.
وأفاد تقرير احملاســبة بأن «نفط الكويت» 
خالفت اتفاقيــة العقد اخلاص بغرامات التأخير 
نتيجة لعدم تطبيق كامل الغرامات املستحقة على 
املقاول مببلغ ٢٣٫١ مليون دينار، وهو قيمة احلد 
األقصى لغرامات التأخير التي ميكن تطبيقها على 
املقاول لتأخره في تنفيذ أعمال العقد ملدة ٥٠٦

أيام عن آخر جزء مخطط للتسليم.
واستمر عدم قيام الشركة واملقاول بتحديد 
مدى التآكل في خطوط املشروع حتى تاريخ ٣١

مارس ٢٠٢٢ لعدم قيام املقاول بتوفير نظام نزح 
املياه احملدد بالعقد، األمر الذي أدى إلى تآكل ما 

يقارب ٢٠ كيلومترا من خطوط املشروع.
وأظهرت الدراســات األولية لتآكل اخلطوط 
التي أعدتها الشــركة أن ســمك جدار األنابيب 

مخالــف ملواصفات العقد ملــدة ٣٦ موقعا عبر 
خطوط األنابيب.

وأفادت شــركة نفط الكويت في ردها على 
ديوان احملاسبة بأنها تقوم مبتابعة سير اخلطة 
لتنفيذ األعمال، باإلضافــة الى حثها املتواصل 
للمقاول على اإلسراع في اإلجناز واملتابعة بشكل 
دوري، وسيتم تطبيق الغرامات حسب بنود العقد. 
وتؤكد الشركة العمل على االنتهاء من االختبارات 
والفحوصات خلطوط األنابيب من قبل املقاول مبا 
ال يؤثر على االنتهاء من تنفيذ أعمال املشروع، 
علما ان مواصفات خطوط األنابيب التي تشمل 
ســماكة جدر األنابيب حسب بنود العقد تعتبر 
تصميما أوليا، واملسؤولية تقع على عاتق املقاول 
ملراجعة جميع بنود العقد، وتفيد الشــركة بأنه 
جار العمل علــى االتفاق مع املقاول بخصوص 

سعر اخلطوط مبا يحفظ حق الشركة.


