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االثنني ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ اقتصـاد

٦٣٠ مليون دينار قيمة عقود ومناقصات الشركات املدرجة في ٩ أشهر

شريف حمدي

تراجعت قيمة املناقصات والعقود 
التي فــازت بها الشــركات الكويتية 
املدرجة بالبورصة والتابعة لها خالل 
التسعة أشهر األولى من ٢٠٢٠ بنسبة 
٣٥٪، وذلك مقارنة مع ذات الفترة من 
٢٠١٩، إذ بلغــت قيمة العقود في منذ 
بدايــة العام احلالي نحو ٦٣٠ مليون 
دينار، فيما بلغت في ذات الفترة من 

العام املاضي ٩٨٠ مليون دينار.
ويأتــي التراجــع مبــررا في ظل 
تداعيات كورونا التي أدت إلى انكماش 
النشــاط االقتصــادي لفترة ليســت 
بالقليلة، وفيما يلي أبرز النتائج التي 
تظهرها إحصائيــة أعدتها «األنباء» 
حول مناقصات التسعة أشهر األولى 

من العام احلالي:
٭ فــازت ١٤ شــركة كويتية مدرجة 
وتابعة لها بالعقود البالغ عددها ٥٠ 
عقــدا، مقارنة مع ١٢ شــركة فازت بـ 

٤٨ عقدا خالل ذات الفترة من ٢٠١٩.
٭ فتــرة الربــع األول كانت األفضل 
بعقود قيمتها ٣٥٠ مليون دينار بنسبة 
٥٥٫٥٪ من اإلجمالي، تلتها فترة الربع 
الثاني ١٥٠ مليون دينار تشكل ٢٣٫٨٪، 
ثــم فترة الربع الثالث بعقود قيمتها 

١٣٠ مليون دينار تشكل ٢٠٫٧٪.
٭ حظيت شــركة «املشتركة» بأكبر 
صفقة من حيث القيمة خالل الفترة 
املذكــورة اعاله، وكانــت بقيمة ٨٨٫٩ 
مليون دينار وهي مناقصة انشائية 
مطروحــة مــن قبل وزارة األشــغال 
العامة، كما حصلت املجموعة املشتركة 
خالل الـ ٩ أشهر األولى من العام احلالي 
على ٤ عقود أخرى بخالف هذا العقد 
بإجمالــي ٥ عقود قيمتها ١٥٩ مليون 
دينــار لتتصــدر الشــركات املدرجة 
بالبورصة الكويتيــة الفائزة بعقود 
ومناقصات وهي قيمة تشكل ٢٥٫٢٪ 

من القيمة اإلجمالية.
٭ فــي املرتبة الثانية جاءت شــركة 
«نابيســكو» بـــ ٣ مناقصــات بقيمة 
إجماليــة ١٢٠٫١ مليون دينار تشــكل 

١٩٪ من إجمالي قيمة العقود.
٭ ثالثا، حلت شركة عربي القابضة 

بعقــد نفطي بقيمة ٩٠ مليون دينار، 
تشكل ١٤٫٢٪ من اإلجمالي.

٭ باملرتبــة الرابعــة، جاءت شــركة 
االمتياز بفوزها بـ ٨ عقود بقيمة ٧٦٫٢ 
مليون دينار تشكل ١٢٪ من اإلجمالي.

٭ وعلى مستوى اجلهات احمللية التي 
تطرح املناقصات، جاءت وزارة األشغال 
بالصدارة من حيث طرح املناقصات، 
وذلك من خالل طرح ٦ عقود قيمتهما 
١٣٩٫٥ مليون دينار، تعادل ٢٢٫١٪ من 

إجمالي القيمة.
٭ شركة نفط الكويت حلت باملرتبة 
الثانية، وذلك من خالل طرح ٦ عقود 
بقيمة ١٢٧٫٧ مليون دينار تشكل نحو 

٢٠٫٢٪ من اإلجمالي.
٭ بلغت قيمة املناقصات اخلارجية 
التي فازت بها الشركات الكويتية خالل 
التسعة أشهر األولى من العام احلالي 
٨٩٫٢ مليون دينار تشــكل ١٤٫١٪ من 

اإلجمالي.
٭ وأظهــرت إحصائيــة «األنباء» أن 
املشاريع اإلنشائية جاءت في الصدارة 
من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة ١٤ 
عقدا ٢٥٧ مليون دينار تشــكل نحو 

٤٠٫٧٪ من اإلجمالي.
٭ حلت في املرتبة الثانية املناقصات 
النفطية، حيــث بلغت قيمة ٦ عقود 
نحو ١٢٧٫٧ مليون دينار تشكل ٢٠٫٢٪ 

من القيمة اإلجمالية.
٭ جاءت في املرتبة الثالثة من حيث 
القيمة، املناقصات اللوجستية بـ ٧٣٫٢ 
مليون دينار تشكل ١١٫٦٪ من إجمالي 

القيمة.
٭ حلت املناقصات اخلدمية في املرتبة 
الرابعــة، بقيمة ٣٢٫٩ مليــون دينار 

تشكل ٥٫٣٪ من القيمة.
املرتبــة اخلامســة  ٭ جــاءت فــي 
املناقصات الكهربائية، إذ بلغت قيمتها 
٢٦٫١ مليون دينار متثل نســبة ٤٫٢٪ 

من اإلجمالي.
٭ فــي املرحلــة السادســة جــاءت 
املناقصــات الصحيــة، بقيمــة ٢٫٨ 
مليون دينار تشكل ٠٫٥٪ من إجمالي 
املناقصات التي فازت بها الشــركات 
املدرجة بالتســعة أشــهر األولى من 

العام احلالي.

تراجعت بنسبة ٣٥٪ مقارنة بالفترة املماثلة.. وفازت بها ١٤ شركة

 ارتفاع الصادرات غير النفطية ٥٥٪ 
سبتمبر املاضي

قالت وزارة التجارة والصناعة إن قيمة 
شهادات املنشــأ للصادرات الكويتية غير 
النفطية ارتفعت بنسبة ٥٥٪ خالل سبتمبر 
املاضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام ٢٠١٩.

وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي أن 
عدد شهادات املنشأ للصادرات للدول العربية 
واألجنبية بلغت ١١٥٩ شــهادات بقيمة ٩٫٢ 
ماليني دينار خالل سبتمبر املاضي مقارنة 
مع ٤٥٧ شــهادة بـ ٥٫٩ ماليني دينار خالل 

الشهر نفسه من ٢٠١٩.
وأضافت أن عدد شهادات املنشأ للصادرات 
الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي بلغت ٢٦٦ شهادة بقيمة 

٢٫٦ مليون دينار مقابل ٨٢ شهادة بقيمة ٢٫١ 
مليون دينار إلى الدول األجنبية.

وذكرت أن عدد شهادات املنشأ للصادرات 
الكويتية لدول مجلس التعاون اخلليجي بلغت 
٨١١ شــهادة بقيمة ٤٫٤ ماليني دينار خالل 
سبتمبر املاضي، مقابل ٩٨٩ شهادة بقيمة ٦ 
ماليني دينار خالل الشهر ذاته العام املاضي.

وبينت الوزارة أن األردن تصدر قائمة 
الدول العربية األكثر اســتيرادا لصادرات 
الكويت، فيما تصدرت اإلمارات قائمة دول 
مجلس التعــاون اخلليجي، في حني جاءت 
بلجيكا في املرتبة األولى لناحية دول العالم 

األخرى.

«التجارة» تترقب طفرة إلكترونية في خدماتها
مصطفى صالح

تعتزم وزارة التجارة والصناعة 
إحداث طفرة كبيرة في معامالتها من 
خالل تطوير أعمال السجل التجاري، 
وميكنــة الئحــة تنظيــم املعارض، 
وحتديث بيانــات الربط مع اجلهات 
ذات العالقــة وتطوير بوابة خدمات 
إدارة مكافحة عمليات غسيل األموال 
ومتويل اإلرهاب في وزارة التجارة، 
باالضافة الى حتديث وتطوير بوابة 
إلجراءات عمل إدارة حماية املستهلك 
بالوزارة، وتطوير بوابة دورة عمل 
إدارة املعــادن الثمينــة والربــط مع 
اجلهات وحتديث وحتصيل رســوم 

اخلدمات آليا بوزارة التجارة. 
وفي هذا الســياق، طرحت «التجارة» 
عــددا مــن املمارســات لصالح الــوزارة، 
وذلك طبقا للشروط واملواصفات العامة 
واخلاصة الواردة في كشوف وقوائم وثائق 
املمارســة املوجودة لدى وزارة التجارة 
والصناعة (إدارة الشؤون املاليةـ  مراقبة 
املشــتريات واملخازن ـ قســم املناقصات 
والعقود) مبجمع الوزارات، مقابل رســم 
قــدرة ٧٥ دينارا للنســخة الواحدة غير 

قابلة لالسترجاع.
وتقضــي املمارســة األولــى، بتطوير 
أعمال السجل التجاري، حيث سيكون يوم 
اخلميس ٥ نوفمبر املقبل هو آخر موعد 
لتسليم العطاءات الى مراقبة املشتريات 
واملخازن، وتسري هذه العطاءات ملدة ٩٠ 
يوما اعتبارا مــن تاريخ فض املظاريف، 
على أن يكون السعر املقدم نهائيا، علما أنه 
سيتم عقد اجتماع متهيدي يوم اخلميس 
٢٢ أكتوبر اجلاري في وزارة التجارة بوكالة 

الدعم الفني ـ إدارة نظم املعلومات، فيما 
تبلغ قيمة الكفالة األولية لهذا العطاء ما 
ال يقل عن ٢٪ من قيمة العطاء، ويجب أن 
تكون صاحلة طوال مدة سريان العطاء.

أما املمارسة الثانية، فهي خاصة مبيكنة 
الئحة تنظيم املعارض، بنفس الشروط 
السابقة، وتتضمن الثالثة حتديث بيانات 
الربط مــع اجلهات ذات العالقة وتطوير 
بوابة خدمات إدارة مكافحة عمليات غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب في وزارة التجارة، 
وهي أيضا بنفس الشروط السابق ذكرها.
فيما ســتتضمن املمارســتان الرابعة 
واخلامسة، حتديث وتطوير بوابة إلجراءات 
عمــل إدارة حمايــة املســتهلك بالوزارة، 
وتطوير بوابــة دورة عمل إدارة املعادن 
الثمينــة والربــط مع اجلهــات وحتديث 
وحتصيل رســوم اخلدمــات آليا بوزارة 
التجــارة، وتطبق عليها نفس الشــروط 

السابق ذكرها.

تتضمن تطوير أعمال السجل التجاري وميكنة الئحة تنظيم املعارض

«نفط الكويت»: ٢٠ مليون دينار لتوريد أنابيب للحفر التطويري

٣٢٫٥ مليون دينار لصيانة وتشغيل استيراد الغاز في «الزور»

أحمد مغربي 

علمــت «األنبــاء» مــن مصــادر أن اجلهاز 
املركزي للمناقصات قرر ترسية ٣ مجموعات 
من مناقصة كانت قد طرحتها شركة نفط الكويت 
لتوريد أنابيب تبطني قياسات مختلفة للحفر 
التطويري بقيمة ٢٠ مليون دينار. ورفض جهاز 
املناقصات التوصية التي رفعتها شــركة نفط 
الكويت لترسية املناقصة على احدى الشركات 
وذلك استنادا الى رأي إدارة الفتوى والتشريع 
وذلك تشــجيعا للمنتج احمللي، وقرر ترسية 
املجموعات الثالث على شركة التقنية للمعدات 
البترولية، حيث متت ترسية املجموعة األولى 
مببلغ ١٫٣ مليون دينار واملجموعة الثانية مببلغ 
إجمالي وقدره ٥٫٨ ماليني دينار، أما املجموعة 
الثالثة فتمت ترســيتها مببلــغ إجمالي قدره 
١٢٫٨ مليون دينار. وطلب اجلهاز من املناقصني 
متديد التأمني االولي جلميع الشركات املشاركة 
باملناقصة استنادا الى املادة رقم ٤٦ من قانون 

املناقصات العامة رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦.
إلى ذلك، طلبت شــركة نفط الكويت إلغاء 

طرح مناقصة تقدمي خدمات التغذية في منطقة 
األحمــدي وجنوب شــرق الكويــت مبناقصة 

محدودة واعتماد طرحها مبناقصة عامة.
وطلبت الشركة طرح مناقصة اتفاقية توريد 
شــحنة باجلملة ملدة ٤ سنوات ملادة كيميائية 
مفككة للزيت املســتحلب فــي مناطق جنوب 
وشرق الكويت، إال أن اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة طلب تأجيل البت في القرار حلني ورود 
كتاب الحق من الشــركة يتضمن املســتندات 
الكاملــة للمناقصة والئحــة املصانع. وأجرت 
«نفط الكويــت» تعديال فــي مناقصة خدمات 
التمريض في مستشفى األحمدي وعليه طلبت 
الشركة إلغاء املناقصة القدمية وإعادة طرحها 
كمناقصة جديدة محدودة على الشركات املؤهلة.

ووافق اجلهاز أيضا على التمديد الرابع لعقد 
مناقصة إيجار سيارات جيب كبيرة واملبرم مع 
شركة كي جي ال لتأجير السيارات ملدة ٦ أشهر 
اعتبارا من ١ ســبتمبر ٢٠٢٠ وحتى ٢٨ فبراير 
٢٠٢١ مببلغ إجمالي قدره ١٫٩ مليون دينار بنفس 
الشروط وبنود العقد وذلك حلني االنتهاء من 

إجراءات طرح املناقصة اجلديدة.

أحمد مغربي

وافق اجلهاز املركزي للمناقصات على طلب 
الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة 
ترسية مناقصة تشغيل وصيانة مرافق استيراد 
الغــاز املســال بقيمة ٣٢٫٥ مليــون دينار على 
شركة هيلينك غاز ترانزمشن سيستم (ديسفا) 

اليونانية ملدة ٥ سنوات.
وجاءت موافقة جهاز املناقصات على ترسية 
املناقصــة رغــم انه العطــاء الوحيــد املطابق 

للشروط واملواصفات.
وكانت «األنباء» نشــرت في ١٩ أغســطس 
املاضي أن ٦ شركات عاملية لم تتقدم بعروض 
مالية للمناقصة وهو ما يضع الشركة أمام حتد 

نظرا لقرب انتهاء املشروع وتشغيله.
وقال مصدر مســؤول في شــركة «كيبيك» 
لـ«األنباء» إن أعمال التشييد والبناء في منشأة 
استيراد الغاز الطبيعي املسال يسير على قدم 
وســاق، حيث يتوقع االنتهاء من املشروع في 

شهر مارس ٢٠٢١.
وذكر أن املنشأة ستكون مسؤولة عن استيراد 
وتبخيــر الغاز الطبيعي حتــى ٣٠٠٠ طن من 

الغاز الطبيعي املسال يوميا.
وأشار إلى انه فور استكمال مشاريع الزور 
املتمثلة في (مصفاة الزور ومنشأة الغاز ومجمع 

البتروكيماويات) ستصبح مدينة الزور ثاني 
أكبر مدينة نفطيــة وأكبر مدينة صناعية في 

الكويت.
جتدر اإلشارة الى أن شركة هيونداي للهندسة 
واإلنشاءات في كوريا اجلنوبية وشركة كوريا 
للغاز تنفذ أعمال البناء والتشييد ملنشأة استيراد 
الغاز املســال في الزور بقيمة ٢٫٩ مليار دوالر 
منذ عام ٢٠١٦، ويعد املشــروع األول من نوعه 
في الكويت، لتلبية احتياجات الســوق احمللي 
املتزايدة من الوقود النظيف (الغاز الطبيعي) 
لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى احتياجات 
مســتهلكني آخرين للغــاز الطبيعي كمصافي 

النفط والصناعات البتروكيماوية.
مميزات مشروع استيراد الغاز 

أكبر مشــروع من حيث السعة التخزينية 
للغاز الطبيعي املسال وتصديره إلى العالم.

أول محطــة دائمة للغاز الطبيعي املســال 
في الكويت.

تبلغ مساحة كل خزان ٦٫٦ آالف متر مربع.
املشروع يتكون من ٨ خزانات للغاز الطبيعي 

املسال.
تبلغ مساحة األرض املستصلحة التي يبنى 
عليها مشروعا مصفاة الزور والغاز الطبيعي 

املسال ٨٫٩ ماليني متر مكعب.

الترسية على ٣ مجموعات.. وتشجيع املنتج احمللي «أولوية»

فازت به شركة «ديسفا» اليونانية ضمن عرض مالي وحيد للمشروع

صورة حديثة ألعمال التشييد والبناء في منشأة استيراد الغاز في منطقة الزور

«األشغال» في صدارة اجلهات احمللية طرحًا للعقود.. تليها «نفط الكويت»العقود اإلنشائية تستحوذ على ٤٠٫٧٪ من القيمة.. تليها «النفطية» بـ ٣٧٫٧٪


