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ارتفعت بنسبة  %51خالل  7أشهر

لتبادل اآلراء حول ما يؤثر في نمو القطاع وكيفية تطويره

«المالية» 37.4 :مليار دوالر اإليرادات

آل خليفة« :جيبكا» منصة إقليمية تستقطب
القيادات في قطاع الطاقة إقليمي ًا وعالمي ًا

النفطية للكويت في نهاية أكتوبر

,,
 1.9مليار دينار
فائض ًا بالموازنة
بعد خصم
احتياطي األجيال
المقبلة حتى
الشهر الماضي

ارتفعت قيمة الإيرادات النفطية
املح�صلة يف الكويت خالل الـ7
الأ�شهر الأولى من العام احلايل
بن�سبة  %50.9على �أ�سا�س
�سنوي .وح�سب التقرير ال�شهري
ل����وزارة امل��ال��ي��ة الكويتية،
بلغت قيمة الإي���رادات النفطية
يف الأ�شهر ال�سبعة املنتهية يف
�أكتوبر املا�ضي  11.36مليار
دينار « 37.41مليار دوالر»،
مقابل  7.53م��ل��ي��ارات دينار
« 24.79مليار دوالر» بالفرتة
املناظرة من .2017
و�شكلت �إيرادات الكويت النفطية
املح�صلة نحو  %85.3من املقدر
حت�صيله يف العام املايل -2019
 2018عند  13.32مليار دينار.
وب�شكل ع��ام ،مثلت �إي���رادات
ال��ك��وي��ت النفطية املح�صلة
نحو  %93.7من �إجمايل ما مت
حت�صيله من �إيرادات يف � 7أ�شهر
والبالغ  12.13مليار دينار.
وح�سب �آخر �إح�صائية ملنظمة
�أوب��ك ،خالفت الكويت االجتاه
العام للمنظمة ،لرتاجع الإنتاج
النفطي للكويت خ�لال �أكتوبر
ال�سابق بواقع � 33أل��ف برميل
�إلى  2.764مليون برميل يومياً،
مقابل  2.797مليون برميل يف
�سبتمرب ال�سابق.
و�أ�شار البيان �إل��ى �أن �إجمايل
�إي���رادات الكويت امل�سجلة يف

اجمايل االيرادات وامل�رصوفات والعجز لالدارة
املالية للدولة للفرتة من  2018/4/1حتى 2018/10/31
من واقع نظم مالية احلكومة GFMIS
اجمايل االيرادات

12.128.617.017.526

اجمايل امل�رصوفات للجهات احلكومية
االلتزام
احتياطي الأجيال القادمة « %10من
اجمايل االيرادات الفعلية»
فائ�ض /عجز الفرتة قبل خ�صم احتياطي
الأجيال القادمة
فائ�ض /عجز الفرتة بعد خ�صم احتياطي
الأجيال القادمة

7.515.739.748.363
1.485.643.611.680

الأ�شهر ال�سبعة الأولى من العام
احل��ايل ارتفع بن�سبة ،%45.8
علم ًا ب�أنها كانت تبلغ بالفرتة
املماثلة من العام املا�ضي 8.3
ماليني دينار.
ووزعت �إيرادات الكويت من مطلع
�أبريل  2018وحتى نهاية �أكتوبر،
بني  11.36مليار دينار� ،إيرادات
نفطية ،و 766.34مليون دينار
�إي��رادات غري نفطية ،ت�شمل كل
من  293.12مليون دينار �رضائب
ور�سوم ،و 437.92مليون دينار
�إي��رادات �أخ��رى ،بالإ�ضافة �إلى
 31.56مليون دينار م�ساهمات

1.212.861.701.753
3.127.233.657.483
1.914.371.955.730

اجتماعية ،و 3.73ماليني دينار
�إيرادات التخل�ص من �أ�صول.
وك�شفت بيانات الوزارة ت�سجيل
الكويت فائ�ض ًا باملوازنة بعد
خ�صم احتياطي الأجيال املقبلة
بقيمة  1.9مليار دينار خالل
الفرتة من مطلع �أبريل 2018
حتى �أكتوبر املا�ضي ،مقابل
عجز بقيمة  2.3مليار دينار
بالفرتة املناظرة من .2017
ويبد�أ العام املايل يف الكويت
مطلع �أبريل من كل عام ،وينتهي
يف  31مار�س من العام التايل.
وح��ول��ت ال��ك��وي��ت خ�لال الـ7

الفالح :السعودية لن تخفض
إنتاج النفط وحدها

• خالد الفالح

إجمالي
اإليرادات
المسجلة في
األشهر السبعة
األولى ارتفعت
بنسبة % 45.8

قال وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح �أم�س �إن بالده
لن تخف�ض �إنتاج النفط وحدها لتحقيق اال�ستقرار يف
ال�سوق ،يف الوقت الذي قالت فيه نيجرييا الع�ضو يف
«�أوبك» �أي�ضا �إن من ال�سابق لأوانه الإ�شارة �إلى ما �إذا
كانت �ست�شارك يف �أي قرار خلف�ض الإنتاج.
ويزور الفالح �أبوجا لالجتماع مع وزير النفط النيجريي
�إميانويل �إيبي كات�شيكو.
وقال الوزير ال�سعودي� :إن ثمة بوادر �إيجابية من العراق
ونيجرييا وليبيا ،الأع�ضاء يف �أوب��ك ،قبيل اجتماع
منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول املقرر يف ال�ساد�س من
دي�سمرب يف فيينا� ،إذ �أن جميع الوزراء حري�صون على
�إعادة اال�ستقرار لأ�سواق النفط.
وقال كات�شيكو� :إن من ال�سابق لأوانه احلديث عما �إذا
كانت نيجرييا �ست�شارك يف �أي تخفي�ضات.
وكان الفالح قال يف نوفمرب �إن وفرة �إم��دادات النفط
رمبا تتطلب من �أوب��ك وحلفائها �أن يتخذوا خطوات
خلف�ض الإنتاج يف  .2019وجرى �إعفاء نيجرييا من
اجلولة ال�سابقة من التخفي�ضات ،التي بد�أت يف عام
 ،2017ب�سبب تراجعات كبرية يف الإنتاج ناجمة عن
اال�ضطرابات .وتعافى �إنتاج البالد منذ ذلك احلني.

ال�شهر الأولى من العام املايل
احل�����ايل  %10م���ن �إج���م���ايل
الإيرادات الفعلية �إلى احتياطي
الأجيال املقبلة بواقع  1.2مليار
دينار.
وكانت وزارة املالية الكويتية
ق���درت العجز امل���ايل املقدر
حتقيقها خالل عام 2018-2019
يبلغ  6.5مليارات دينار بعد
ا�ستقطاع ن�سبة احتياطي الأجيال
املقبلة ،على �أن ت�صل �إجمايل
�إيرادات الكويت لـ 15.09مليار
دينار ،مقابل م�رصوفات بـ21.5
مليار دينار.

نفط ُعمان يرتفع
 1.24دوالر للبرميل

�أظهرت بيانات �صادرة عن بور�صة دبي
للطاقة� ،أم�س ،ارتفاع �سعر نفط عمان
ت�سليم يناير املقبل بواقع  1.24دوالر
للربميل.
و�أ���ش��ارت البيانات �إل��ى �أن �سعر نفط
عمان ت�سليم يناير ارتفاع �إلى 60.62
دوالر ًا للربميل ،مقارنة ب�سعره �أول
�أم�س عند  59.38دوالر ًا.
وبح�سب البيانات بلغ �سعر النفط
العماين ت�سليم �شهر فرباير  60.77دوالر ًا
ُ
للربميل بارتفاع  1.15دوالر للربميل
عن م�ستوياته ال�سابقة ،البالغة 59.62
دوالر ًا للربميل.
وارتفع �سعر خام ناميك�س الأمريكي
بالعقود الآجلة ت�سليم يناير %0.93
لي�صل �إلى  52.04دوالر ًا للربميل ،رابح ًا
� 48سنت ًا للربميل .وارتفع �سعر خام
برنت ت�سليم يناير  %0.8لي�صل �إلى
م�ستوى  60.69دوالر ًا للربميل ،رابح ًا
� 48سنت ًا عن م�ستوياته ال�سابقة.

• ال�شيخ حممد �آل خليفة خالل املنتدى ال�سنوي الثالث ع�رش

افتتح ال�شيخ حممد �آل خليفة وزير النفط البحريني،
فعاليات املنتدى ال�سنوي الثالث ع�رش لالحتاد
اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات «جيبكا»
الذي �أقيم يف مدينة دبي بدولة االمارات خالل الفرتة
 29 – 27نوفمرب .2018
و�شهد املنتدى ،وفق ًا لبيان ال��وزارة البحرينية
م�شاركة وا�سعة من �أكرث من  2000م�شارك من القادة
واخلرباء العامليني من قطاع ال�صناعات الكيماوية
وكبار امل�س�ؤولني من اجلهات احلكومية الإقليمية
والأو�ساط الأكادميية من  50دولة من خمتلف دول
العامل.
ويهدف املنتدى �إل��ى تبادل الأفكار حول تعزيز
ال�رشاكات اال�سرتاتيجية ،وا�سرتاتيجيات التنويع
والنمو يف حقبة الثورة ال�صناعية الرابعة.
وع�بر الوزير البحريني ،يف كلمته االفتتاحية
عن �سعادته الكبرية بامل�شاركة يف هذا املنتدى
الإ�سرتاتيجي املهم الذي ينظّ مه االحتاد اخلليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات «جيبكا» ،م�ؤكد ًا
اعتزازه الكبري لر�ؤية هذا الكيان اخلليجي البارز.
ال�سنوي الذي يعترب
و�أ�شار �إلى �أهمية هذا املنتدى
ّ
من�صة �إقليمية وعاملية ت�ستقطب القيادات التنفيذية
يف قطاع الطاقة �إقليمي ًا وعاملي ًا ملناق�شة وتبادل
الآراء ووجهات النظر �إزاء املو�ضوعات امللحة التي
ت�ؤثر يف منو القطاع وكيفية تطويره م�ستقبالً.
جدير بالذكر� ،أن املنتدى ت�ضمن  4ندوات متخ�ص�صة

تبحث يف فر�ص وحتديات الرقمنة ،و�أمن ال�شبكات،
والتجارة يف زمن احلمائية املتنامية ،بالإ�ضافة
الى دور املر�أة يف القطاع.
كما مت تخ�صي�ص جل�سة تبحث باالقت�صاد الدائري
حتت عنوان كيف «نفكر دائري ًا» ونخطط للم�ستقبل
التي تعد فر�صة طيبة ا�ستثنائية للإطالع على �أحدث
التحديات والتوجهات يف هذا القطاع و�أف�ضل ال�سبل
ملعاجلتها.
وا�ست�ضاف املنتدى �أي�ض ًا الدورة التا�سعة لربنامج
«قادة الغد» الذي �أطلقته «جيبكا» يف �سياق برامج
اخلدمة املجتمعية التي تروجها ،وه��و عبارة
عن من�صة توفر لطالب اجلامعات والكليات يف
اخت�صا�صات العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات فر�صة للتعرف على فر�ص العمل يف
هذا القطاع م�ستقبال.
وعلى هام�ش املنتدى قام ال�شيخ حممد بن خليفة �آل
خليفة وزير النفط بافتتاح املعر�ض امل�صاحب الذي
�شاركت فيه عدد من ال�رشكات االقليمية والعاملية
املتخ�ص�صة يف هذا املجال ،حيث اطلع خاللها على
ما ت�ضمنه املعر�ض من تقنيات وابتكارات حديثه يف
جمال الكيماويات و�صناعة الأ�سمدة.
و�شاركت �رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
«جيبك» بوفد رفيع امل�ستوى ير�أ�سه الدكتور �أحمد
علي ال�رشيان ،رئي�س جمل�س الإدارة ،ومب�شاركة
الدكتور عبدالرحمن جواهري رئي�س ال�رشكة.

يعد من أكثر القطاعات نمواً في العالم

الفرهود :مبيعات «البتروكيماويات» ستصل
إلى  6.8تريليونات دوالر بحلول 2020
�أك�����د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
ي�شكل احد اهم االن�شطة ال�صناعية
ل�رشكة �صناعة الكيماويات
التحويلية وم��ورد ًا ا�سا�سي ًا يف
البرتولية حممد الفرهود �أم�س
العامل.
�أن حجم املبيعات يف قطاع
واو�������ض������ح ان ����ص���ن���اع���ة
البرتوكيماويات ي�شهد منو ًا
البرتوكيماويات حتتاج الى
مطرد ًا اذ يعد من �أكرث القطاعات
اال�ستثمار يف جم��االت التقنية
منواً ،متوقع ًا ان ت�صل مبيعات
واالبتكار على النحو ال�صحيح
ه���ذا ال��ق��ط��اع ال���ى ن��ح��و 6.8
الذي ي�ساعد يف حتقيق النتائج
تريليونات دوالر بالعامل بحلول
املرجوة م�شريا الى التحديات
عام .2020
امل��ت�����س��ارع��ة ال��ت��ي تتمثل يف
جاء ذلك يف ت�رصيح على هام�ش
االجتاهات احلمائية التي تواجه
م�شاركة وف��د من الكيماويات
املبيعات واملنتجات خا�صة يف
البرتولية الكويتية يف املنتدى
اال�سواق الآ�سيوية.
• حممد الفرهود
ال�سنوي الـ  13لالحتاد اخلليجي
وا�شار الفرهود الى اهمية االحتاد
للبرتوكيماويات والكيماويات «جيبكا» والذي اخلليجي للكيماويات والبرتوكيماويات الذي
يقام يف مدينة جمريا بدبي حتت �شعار «حتقيق حقق بعد ًا جديد ًا يف مهامه حتى �أ�صبح مبثابة
التحول واال�ستثمار يف النمو».
من�صة لتوا�صل اع�ضائه وم�شاركة مفاهيمهم
وق��ال الفرهود :ان �صناعة البرتوكيماويات وافكارهم كما انه يوجه هذا القطاع يف املنطقة
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �شهدت خالل نحو م�ستوى جديد من التعاون املثمر الذي
ال�سنوات املا�ضية نه�ضة قوية عززت مكانتها ي��ؤدي الى تعزيز جهود دول املنطقة لتحقيق
فبات قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية اخلليجية النمو امل�ستدام لهذه ال�صناعة اقليميا.

تضمنت مشاركتها رعاية المنتدى السنوي الثالث عشر لالتحاد الخليجي «جيبكا»

الدوسري« :إيكويت» تلعب دوراً رئيسي ًا في تحول صناعة البتروكيماويات العالمية
ق��ام��ت جم��م��وع��ة ايكويت
برعاية
للبرتوكيماويات
املنتدى ال�سنوي الثالث
ع����شر ل�ل�احت���اد اخلليجي
ل����ل����ب��ت�روك����ي����م����اوي����ات
وال��ك��ي��م��اوي��ات «جيبكا»،
دع��م � ًا منها ل��ل��دور الرائد
الذي يلعبه هذا القطاع على
م�ستوى اخلليج العربي.
ومت عقد امل�ؤمتر يف دبي يوم
 26نوفمرب من العام احلايل
وا�ستمر مل��دة ثالثة �أي��ام،
وح�رضه عدد كبري من قيادات
وخرباء القطاعات ال�صناعية
من خمتلف �أرجاء العامل.
وت��ن��اول امل��ن��ت��دى حم��اور
خمتلفة جاء �أبرزها ت�سليط
ال�ضوء على التحول الذي
ي�����ش��ه��ده ق���ط���اع �صناعة
البرتوكيماويات العاملية.
ومع ما تقوم به هذه ال�صناعة
من دور حيوي يف عمليات
�إم��داد الطاقة وتزايد الطلب
على م�صادرها ،فقد باتت
البرتوكيماويات
�صناعة
واح��دة من �أ��سرع القطاعات
من��و ًا يف العامل ،وبالتايل
ف����إن جن��اح ه��ذه ال�صناعة
ق���دم م�ساهمة اقت�صادية
كبرية لدول جمل�س التعاون
اخلليجي.

وبهذه املنا�سبة ،قال النائب
الأول لرئي�س ايكويت نا�رص
ال��دو��سري� :أطلقت ايكويت
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ه��ا للتنمية
امل�����س��ت��دام��ة  2025والتي
ت��رت��ب��ط ب����أه���داف التنمية
امل�ستدامة الـ 17التابعة
ل�ل��أم���م امل��ت��ح��دة وخطة
التنمية الوطنية الكويتية
 ،2035ونحن نعتقد اعتقادا
را�سخا �أن التنمية امل�ستدامة
عن�رص رئي�سي للنمو من
خالل �إيجاد قيمة م�ضافة من
خ�لال الرتكيز على البيئة
واالقت�صاد واملجتمع».
و�أك��د الدو�رسي �أن ايكويت
ت��ل��ع��ب دورا ك���ب�ي�را يف
ع��م��ل��ي��ة حت����ول �صناعة
البرتوكيماويات قائال�« :إن
م�ساهمة اي��ك��وي��ت يف هذا
التحول وا�ضحة م��ن خالل
�إطالقنا يف الآون��ة الأخ�يرة
ل��ـ«ف�يري��دي�����س  »25والتي
تعد تقنية حديثة ،حيث
مت تطوير درج��ة جديدة من
م���ادة ت�يري��ف��ث��االت البويل
�إيثيلني �صاحلة لال�ستخدام
م���ع الأغ����ذي����ة وذل����ك عرب
ا�ستخدام م��ا ي��ع��ادل %25
من مادة ترييفثاالت البويل
�إيثيلني امل��ع��اد تدويرها

ب�شكل كيميائي كمادة خام
يف عمليات ت�صنيع العبوات
البال�ستيكية ،وه��ي �أعلى
ن�سبة مت حتقيقها حتى الآن
يف جميع �أنحاء العامل».
و�أ�ضاف« :ك�أول جهة مقرها
يف ال�رشق الأو�سط وت�ستفيد
من م�صادر الغاز ال�صخري
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة،
فمن امل��ق��رر �أن يتم �إط�لاق
م�صنعنا الواقع على �ساحل
اخلليج الأمريكي لإنتاج مادة
الإي��ث��ي��ل�ين ج�لاي��ك��ول خالل
فرتة الربع الرابع من عام
 ،2019وذلك بطاقة �إنتاجية
�إجمالية تبلغ � 750ألف طن
�سنوي ًا».
اجلدير بالذكر �أن م�شاركة
ايكويت ت�ضمنت �أي�ضا رعاية
�أ�ستاذ جامعي وعدد من طالب
كلية الهند�سة وال��ب�ترول
يف جامعة الكويت ،وذلك
لإتاحة الفر�صة لهم حل�ضور
املنتدى وتنمية خرباتهم
من خالل تفاعلهم مع خمتلف
امل�شاركني .وهذه املبادرة
ج��زء م��ن م��ذك��رة تفاهم مت
توقيعها مع اجلامعة بهدف
تعزيز ال�رشاكة والتعاون
يف امل���ج���االت ال�صناعية
والأكادميية.

• امل�شاركون يف املنتدى

