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االثنني ٧ فبراير ٢٠٢٢ اقتصـاد

١٢٧ دينارًا ارتفاعًا مبتوسط راتب الكويتي في ٦ سنوات
معدالت زيادة رواتب الوافدين أكبر من املواطنني

كشــفت بيانات رســمية اطلعــت عليها 
«األنباء» أن متوسط مرتبات املقيمني شهدت 
معدالت زيادة أكبر من املواطنني خالل آخر ٦ 
سنوات على الرغم من ارتفاع قيمة مرتبات 
الكويتيني على غير الكويتيني بنسبة كبيرة، 
وأظهرت البيانات أن متوسط راتب املواطن 
ارتفع منذ ٢٠١٥ حتى ٢٠٢١ بنحو ٩٫٣٪ مقارنة 

مبعدل زيادة بلغ ٢١٪ للمقيمني.
وكشفت بيانات سوق العمل الصادرة عن 
اإلدارة املركزية لإلحصاء أن متوسط رواتب 
املواطنني ارتفع أكثر من ٩٫٣٪ مبا قيمته ١٢٧ 
دينارا خالل آخر ٦ سنوات، حيث بلغ بنهاية 
سبتمبر ٢٠٢١ ما قيمته ١٤٩٠ دينارا مقارنة 

بـ١٣٦٣ دينارا عن الفترة ذاتها من ٢٠١٥.
وتفصيليــا، شــهدت رواتــب املواطنني 

العاملني في القطاع اخلاص ارتفاعات أكبر 
من نظرائهــم في القطــاع احلكومي بفارق 
إيجابي يصل إلى ١٦٪، وذلك على الرغم من 

ارتفاع رواتب موظفي الدولة.
وارتفع متوسط رواتب املواطنني العاملني 
في القطاع احلكومي بنســبة ٦٪ مبا قيمته 
٨٦ دينارا ليبلغ ١٥٣٩ دينارا بنهاية سبتمبر 
٢٠١٩ مقارنة بـ ١٤٥٣ دينارا عن الفترة ذاتها 

من ٢٠١٥.
وزاد متوسط رواتب املواطنني العاملني 
في القطاع اخلاص بأكثر من ٢٢٪ مبا قيمته 
٢٢٩ دينارا في آخر ٦ سنوات مسجلة ١٢٥٢ 
دينارا بنهاية سبتمبر ٢٠٢١ مقارنة بـ ١٠٢٣ 

دينارا بنهاية سبتمبر ٢٠١٥.
وجلهة رواتب الوافدين، فقد شهدت زيادة 

مبعــدالت تتجاوز ٢١٪ مبا قيمته ٥٨ دينارا 
خالل آخر ٦ سنوات، حيث بلغ متوسط راتب 
الوافد في الكويت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ نحو 
٣٣١ دينارا مقارنة بـ ٢٧٣ دينارا عن الفترة 

ذاتها من العام ٢٠١٥.
وتشير تفاصيل متوسط الرواتب إلى ان 
املقيمني العاملني في القطاع احلكومي ارتفعت 
رواتبهم بـ ٧٫٤٪ مبا قيمته ٥١ دينارا خالل 
آخر ٦ سنوات لتســجل ٧٣٢ دينارا بنهاية 
ســبتمبر ٢٠٢١ مقارنة بـ ٦٨١ دينارا بنهاية 
ســبتمبر من العام ٢٠١٥. وارتفعت رواتب 
املقيمني العاملني في القطاع اخلاص بنسبة 
٢٤٫٤٪ مبــا قيمته ٦١ دينارا، لتصل إلى ٣١١ 
دينارا بنهاية سبتمبر ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢٥٠ 

دينارا في نهاية سبتمبر ٢٠١٥.

«نفط الكويت» تنتهي من تنفيذ 
«خط تصدير الغاز» أبريل املقبل

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصــادر نفطية أن 
شــركة نفط الكويت طلبــت إصدار بعض 
األوامر التغييرية لبعض العقود التي تنفذها 
الشــركة، حيث طلبت مــن اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة التمديد األول لعقد إنشاء 
خط أنابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة 
شــمال الكويت املبرم مع شركة املجموعة 
العلمية املشتركة للتجارة العامة واملقاوالت 
الوكيل احمللي لشركة الرسن آند توبرو ملدة 
٢١٥ يوما اعتبارا من تاريخ ســبتمبر ٢٠٢١ 
وحتى نهاية ابريل املقبل، وذلك دون زيادة 

على قيمة العقد.
وقالت املصادر ان شركة نفط الكويت قد 
منحت عقد املشــروع في عام ٢٠١٩ لشركة 
النفط والغــاز الهندية الرســن آند توبرو 
وتبلــغ قيمة املشــروع ٤٥٠ مليون دوالر، 
وهو مشروع استراتيجي لتصدير الغاز من 
شمال الكويت إلى مصفاة ميناء األحمدي.

وأشارت املصادر إلى ان «نفط الكويت» 
طلبــت التمديد الزمنــي االول لعقد توريد 
حامالت بطانات احلفر مع اخلدمات املرتبطة 
بها لآلبار العميقة املبرم مع مؤسسة سجا 
للتجارة العامــه واملقاوالت الوكيل احمللي 
للشــركة املصنعة األميركية، وذلك ملدة ٦ 

أشهر تنتهي في شهر يونيو املقبل.
إلى ذلك، قالت املصادر إن شــركة نفط 

الكويت تعتزم طرح مناقصة استبدال نظام 
الهــواء املضغوط اخلاص بــاآلالت الدقيقة 
ولنظام هواء املنشأة في مراكز جتميع شرق 

الكويت وجنوب الكويت.
من جهة أخرى، ذكرت املصادر ان شركة 
البترول الوطنية طلبت من اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة االطالع على التقرير الفني 
النهائي ملطابقة الشركات املراد التفاوض معها 
للشروط واملواصفات ونطاق االعمال املطلوبة 
بشأن ممارسة توريد غاز النيتروجني عبر 
خطوط األنابيب ملصافي الشركة وذلك مع 
شركتي التبريد واالكسجني احملدودة وشركة 
جوبكو إلنتاج الغازات الصناعية، وجاء رد 
«جهاز املناقصات» بأنه مت قبول العطاءين 
املقدمني من الشركتني واملضي قدما بتقدمي 

العطاء املالي بعد التفاوض.
ووافق جهاز املناقصات لشركة البترول 
الوطنية على التمديد الثالث لعقد مناقصة 
صيانة وإصالح صمامات التحكم مع توريد 
قطع الغيار الالزمة في املصافي الثالث املبرم 
مع شركة املركز الكويتي لصيانة احلقول 
ملدة ١٢ شــهرا مشــهرة من تاريخ ٣ فبراير 
اجلاري حتى ٢ فبراير ٢٠٢٣ مببلغ إجمالي 
قــدره ١٫٦ مليون دينار موزعة على النحو 
التالــي: مصفاة األحمدي مببلــغ ٨٠٠ ألف 
دينار ومصفاة مينــاء عبداهللا مببلغ ٨٠٠ 
ألــف دينار، وذلك حلــني االنتهاء من طرح 

وترسية املناقصة اجلديدة.

بقيمة ٤٥٠ مليون دوالر وتنفذه «الرسن آند توبرو» من شمال الكويت إلى مصفاة األحمدي

«املناقصات» يحصر منافسة استشاري «الدبدبة» 
و«الشقايا» للطاقة املتجددة في شركتني عامليتني

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر 
مسؤولة أن هيئة مشروعات 
الشراكة بني القطاعني العام 
التقييم  واخلاص اعتمــدت 
الفنــي لعطــاءات ممارســة 
تقدمي اخلدمات االستشارية 
ملشروع الدبدبة لتوليد الطاقة 
الكهربائية ومشروع الشقايا 
للطاقات املتجددة (املرحلة 
الثالثة)، حيث جاءت كالتالي: 
شــركة مجموعــة األنظمــة 
الهندسية بتقييم فني يبلغ 
٣٤٫٨٩٪، وشركة ارنست أند 
يونغ لالستشــارات بتقييم 
فني ٨٦٫٤٤٪ وشــركة رينا 
لالستشارات بتقييم ٦٧٫٤٤٪، 
وأخيرا شــركة برايس وتر 
هــاوس كوبــرز للخدمــات 
االستشارية (PwC) بتقييم 

 .٪٩٠٫٦٧
وقالت املصادر إن اجلهاز 
العامة  املركزي للمناقصات 
وافق في اجتماعه األخير على 
نتيجة التقييم الفني واجتياز 

األولى خالل املهلة املمنوحة، 
فيما لم جتتز شركة مجموعة 
األنظمة الهندسية احلد األدنى 
مــن القبول للتقييــم الفني 

حلصولها على ٣٤٫٨٩٪.
وكان مشــروع الدبدبــة 
للطاقة الشمســية قد قارب 
على الترســية النهائية بعد 

الذي شــغل القطاع النفطي 
والكويت لفترة من الزمن.

وفي النهاية، مت إقرار دمج 
مشروع الدبدبة بعد إلغائه مع 
مشروع «الشقايا» الذي يتم 
إنشاؤه في إطار خطة لزيادة 
مســاهمة الطاقــة املتجددة 
مــن إجمالــي إنتــاج الطاقة 
عام ٢٠٣٠. وأشــارت إلى ان 
مشاريع الطاقة املتجددة في 
منطقة الشــقايا رصدت لها 
ميزانية تتجــاوز ١٫٢ مليار 
دينــار، وخصصــت ملعهــد 
الكويــت لألبحــاث العملية 
ميزانية لتنفيذ املرحلة األولى 
تبلــغ ١٨٥ مليون دينار ومت 
إســناد املرحلــة الثانية الى 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
مبيزانية تقديرية تبلغ ٥٥١ 
مليــون دينــار إلنتاج ١٥٠٠ 
ميغاواط (قبل أن يتم اإللغاء 
من قبل مجلس الوزراء)، أما 
الثالثة فســتنفذها  املرحلة 
هيئة مشــروعات الشــراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 

بقيمة ٥٢٨ مليون دينار.

تقــدمي الشــركات عروضها 
املاليــة الى شــركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة، وبعد 
ذلــك قــام مجلس الــوزراء 
بإلغاء املشــروع الرامي إلى 
توفيــر ١٥٪ من طاقة توليد 
الكهرباء من الطاقة املتجددة 
بحلول عام ٢٠٣٠، عبر إنتاج 
١٫٥ غيغــاواط، حيث يعتبر 
املشــروع املرحلــة الثانيــة 
مــن مجمع الشــقايا للطاقة 
املتجــددة، والــذي يتولــى 
تطويره معهد الكويت للطاقة 
املتجددة بالشراكة مع وزارة 

الكهرباء واملاء.
وكانت اخليارات املطروحة 
قبل ترسية املناقصة التابعة 
لـــ «البتــرول الوطنية» قد 
تضمنــت منــح العقــد ألقل 
مزايد، أو إعادة طرح املناقصة 
للحصول على عروض أسعار 
أفضل، أو حتى إلغاء املشروع 
بالكامل، إال أن قرار احلكومة 
بإلغاء املشروع وإحالته إلى 
وزارة الكهرباء واملاء لتنفيذه 
أسدل الستار على املشروع 

هما «أرنست أند يونغ» و«برايس وتر هاوس»

كل من شــركة ارنســت أند 
يونغ لالستشارات (٨٦٫٤٤٪) 
وشركة برايس وتر هاوس 
كوبرز للخدمات االستشارية 
(PwC) (٪٩٠٫٦٧)، وعــدم 
قبول العــرض الفني املقدم 
من شركة رينا لالستشارات 
وذلك لعدم جتديدها التأمني 

٣٤٫٣ مليار دينار إنفاق املواطنني واملقيمني في ٢٠٢١.. األعلى تاريخيًا

مصطفى صالح - علي إبراهيم 
 عالء مجيد

قفز اإلنفاق االســتهالكي 
للمواطنني واملقيمني بالكويت 
فــي نهاية عــام ٢٠٢١ بقيمة 
٨٫٧ مليارات دينار وبنسبة 
٣٤٪، مسجال مستوى قياسيا 
وتاريخيــا، وذلــك مقارنــة 
مبســتويات اإلنفــاق خالل 
عام ٢٠٢٠، حيــث بلغ نحو 
٣٤٫٣ مليار دينار بنهاية العام 
املاضي، مقابــل ٢٥٫٦ مليار 

دينار بنهاية ٢٠٢٠.
ومقارنة بإنفاق عام ٢٠١٩، 
أي مــا قبل انتشــار جائحة 
ڤيروس كورونا، فقد سجل 
أيضا اإلنفاق قفزة بنســبة 
٤٧٪ وبقيمة ١١ مليار دينار، 
مقارنة بإنفاق بلغ ٢٣٫٣ مليار 
دينار خالل عام ٢٠١٩، وذلك 
وفقــا بيانات بنــك الكويت 
املركزي، التي اطلعت عليها 
«األنبــاء»، واخلاصة بقيمة 
املعامــالت عبــر البطاقــات 
املصرفيــة داخــل الكويــت 
املواقــع  وخارجهــا وعبــر 

اإللكترونية.
ويتزامــن هــذا االنفــاق 
القياسي للمواطنني واملقيمني 
خالل العام املاضي، مع إنهاء 
القيود املشددة التي فرضت 
خــالل عــام ٢٠٢٠ ملواجهــة 
انتشار جائحة كورونا، عالوة 
على تأجيل أقساط املواطنني 
ملــدة عــام كامــل، وأقســاط 
املقيمــني ملدة ٦ أشــهر، وهو 
ما وفر ســيولة كبيرة لديهم 

االستهالكي، عبر نقاط البيع 
والســحب النقــدي واملواقع 
الكويت  اإللكترونيــة، داخل 
نحو ٣٢٫٧ مليار دينار، فيما 
بلغ إنفاقهم عبر هذه القنوات 
خارج الكويت نحو ١٫٥ مليار 

دينار.
منو القروض االستهالكية

وفي سياق متصل، شهدت 
القروض االستهالكية، املوجهة 
لشراء سلع معمرة وسيارات، 
قفزة ســنوية بنهايــة العام 
املاضي بنســبة ١٥٪ وبقيمة 

املمنوح من البنوك الكويتية 
بنهايــة عــام ٢٠٢١ ارتفاعــا 
ملحوظا بنسبة ٦٫٣٪ ليبلغ 
مستوى قياســيا جديدا عند 
٤٢٫٢٨ مليــار دينار، مرتفعا 
بقيمة ٢٫٥٢ مليار دينار، وذلك 
مقارنــة مبســتوياته بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢٠ البالغة ٣٩٫٧٦ 

مليار دينار.
كما شهدت ايضا القروض 
املوجهة لشــراء اوراق مالية 
ارتفاعا بنهاية العام املاضي 
بنسبة ٩٪ وبقيمة ٢٣٣ مليون 
دينار، لتسجل مستوى ٢٫٨١٢ 

الكويتي،  القطاع املصرفي 
الودائــع  تراجعــت  فقــد 
بالبنــوك الكويتية بنهاية 
العام املاضي بنسبة ١٫٥٧٪ 
وبقيمة ٧١٣٫٥ مليون دينار، 
لتبلغ مستوى ٤٤٫٥٦ مليار 
دينار، مقارنة  مبستوياتها 
 ٢٠٢٠ بنهايــة  املســجلة 
والبالغة ٤٥٫٢٧ مليار دينار، 
كما تراجعت أيضا بنسبة 
٠٫٥٧٪ شــهريا مقارنــة بـ 
٤٤٫٨٢ مليــار دينــار خالل 

نوفمبر املاضي.
وجــاء هــذا التراجع في 

٢٣٨ مليون دينار لتصل الى 
١٫٨٤ مليــار دينار، مقارنة بـ 
١٫٦ مليار دينار بنهاية ٢٠٢٠. 
شــهدت  املقابــل،  وفــي 
القروض املقسطة، التي متنح 
للمواطنني بغرض ترميم او 
شراء ســكن خاص، ارتفاعا 
بنسبة ٩٪ خالل ٢٠٢١ وبقيمة 
١٫٦٨ مليــار دينار، لتســجل 
مســتوى ١٤٫٣٩ مليار دينار 
بنهاية ديسمبر املاضي، مقارنة 
بـــ ١٢٫٧ مليار دينــار بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٠.
ليســجل بذلــك االئتمان 

مليار دينار بنهاية ديسمبر 
٢٠٢١، مقارنــة بـ ٢٫٥٨ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠.

وشهد ايضا قطاع النفط 
والغــاز ارتفاعا خــالل العام 
املاضي بنسبة ١٤٫٣٪ وبقيمة 
٢٦٧ مليــون دينار لتســجل 
مســتوى ٢٫١٤ مليــار دينار 
بنهاية ديسمبر املاضي، مقارنة 
بـ١٫٨٧ مليار دينار في نهاية 

ديسمبر ٢٠٢٠. 
انخفاض الودائع

وفيما يخص الودائع لدى 

الودائع لدى القطاع املصرفي 
الكويتي مدفوعا من التراجع 
في الودائع احلكومية بنسبة 
٧٫٢٪ وبقيمة ٥٧١ مليون دينار 
خالل العــام املاضي، ليبلغ 
رصيــد الودائــع احلكومية 
لدى البنوك الكويتية ٧٫٣٧ 
مليارات دينار بنهاية ديسمبر 
املاضي، مقارنة  برصيد بلغ 
٧٫٩٤ مليارات دينار بنهاية 

.٢٠٢٠
وعلــى صعيــد القطــاع 
اخلــاص تراجعــت الودائع 
بالدينار خالل ٢٠٢١ بنسبة 
٠٫٨٦٪ وبقيمــة ٣٠٦ ماليني 
دينــار ليبلــغ رصيد ودائع 
القطاع اخلاص ٣٤٫٩٦ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر املاضي 
مقارنة برصيــد بلغ ٣٥٫٢٧ 
مليــار دينار بنهايــة الربع 
الرابــع من عــام ٢٠٢٠، كما 
تراجعت ايضا على املستوى 
الشهري بنسبة ٠٫٥٢٪ مقارنة 
بـــ ٣٥٫١٥ بنهايــة نوفمبــر 

املاضي.
بينمــا ارتفعــت ودائــع 
القطــاع اخلــاص بالعمالت 
االجنبية خالل العام املاضي 
بنسبة ٨٪ وبقيمة ١٦٤ مليون 
دينار ليصل رصيد الودائع 
بالعمالت األجنبية الى ٢٫٢٢ 
مليار دينار بنهاية ديسمبر 
املاضــي مقارنــة بـــ ٢٫٠٥٩ 
بنهاية الربع الرابع من ٢٠٢٠. 
بينما انخفضت على اساس 
شــهري بنسبة ١٫٨٪ مقارنة 
بـــ ٢٫٢٦ مليار دينار بنهاية 

نوفمبر املاضي.

مستويات اإلنفاق االستهالكي بالعام املاضي جتاوزت ما قبل جائحة «كورونا» بارتفاعها ١١ مليار دينار عن ٢٠١٩

عززت من إنفاقهم االستهالكي 
بالعام املاضي.

وشهد الربع الرابع من العام 
املاضي أعلى مســتوى إنفاق 
استهالكي خالل ٣ أشهر على 
اإلطالق حيــث بلغ نحو ٩٫٥ 
مليارات دينار، حيث تزامن 
مــع ذلك فتح مطــار الكويت 
وعودة السعة التشغيلية به 
بشكل كامل، وهو ما عزز من 
منو اإلنفاق االستهالكي خالل 

آخر ٣ أشهر من العام.
وخالل العام املاضي، بلغ 
املواطنــني واملقيمني  إنفــاق 

١٥٠ ٪ زيادة في أرباح 
شركات الصرافة 

ارتفعــت أرباح ٣٢ شــركة صرافة عاملة في الســوق 
احمللي بنسبة جتاوزت الـ ١٥٠٪ نهاية ٢٠٢١ حيث سجلت 
صافي أرباح بقيمة ٤٥ مليون دينار مقارنة بـ١٧٫٩ مليون 
دينــار قبل بــدء جائحة كورونا مباشــرة، وحال املقارنة 
على أساس سنوي وحتديدا مع ٢٠٢٠ فقد ارتفعت األرباح 
٢٤٪ مبا قيمته ٨٫٧ ماليني دينار لتسجل صافي مقارنة بـ 
٣٦٫٣ مليون دينار في ٢٠٢٠. وجاء ارتفاع األرباح مدفوعا 
بزيادة قياســية في اإليرادات والتي ارتفعت من مستوى 
٦١٫٤ مليون دينار بنهاية ٢٠١٩ إلى ٩٠٫١١ مليون في نهاية 
٢٠٢١، كما شــهدت أيضا زيادة فــي معدالتها حال املقارنة 

بالعام ٢٠٢٠ والتي بلغت حينها ٧٩٫٦٦ مليون دينار.
يأتــي ذلك فيما خفــف خروج ٦ شــركات صرافة من 
الســوق من االرتفــاع في املصروفات مقابــل اإليرادات إذ 
إن املصروفــات ارتفعــت إلى ٤٥ مليون دينــار في نهاية 
ديسمبر ٢٠٢١ لعدد ٣٢ شركة، مقابل ٤٣٫٣٦ مليون دينار 

لـ ٣٨ شركة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠.

إنهاء قيود «كورونا» وتأجيل أقساط املواطنني ملدة عام.. قفزا باإلنفاق االستهالكي٣٢٫٧ مليار دينار أنفقت داخل الكويت بالعام املاضي.. مقابل ١٫٥ مليار باخلارج
١٫٦٨ مليار دينار إجمالي القروض السكنية من البنوك التجارية للمواطنني في ٢٣٨٢٠٢١ مليون دينار قروضًا استهالكية حصل عليها املواطنون واملقيمون في العام املاضي

١٤٩٠ دينارًا متوسط رواتب املواطنني.. و٣٣١ للوافدين في سبتمبر٢٠٢١
١٣٦٣ دينارًا متوسط رواتب الكويتيني.. و٢٧٣ للمقيمني في سبتمبر ٢٠١٥


