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الرشيد: منصة متخصصة لتكويت الوظائف االستشارية في «املالية»

علي إبراهيم 

أكــد وزيــر املاليــة وزيــر الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار، عبدالوهاب الرشيد، ما 
نشرته «األنباء»، حول اطالق وزارة املالية منصة 

الستقطاب اخلبرات الكويتية.
وفي تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي 
«تويتر» قال الرشيد «حرصا على توفير الفرص 
للكفــاءات الكويتيــة خلدمــة البلد، واملســاهمة 
بنهضتها، أصدرت مؤخرا تعليمات لزمالئي في 
وزارة املاليــة بتكويــت الوظائف االستشــارية، 
وقريبا سيتم تدشني منصة متخصصة للتقدمي 
على هذه الوظائف»، مرفقا في الوقت ذاته نبذة 
عــن التخصصــات املطلوبة ومبينــا أن اإلعالن 

الرسمي عنها سيكون قريبا.
وكانت «األنباء» قد انفردت بخبر إطالق وزارة 
املالية منصة إلكترونية الستقطاب اخلبرات من 
الكويتيني، إذ جــاءت باكورة احتياجات الوزارة 
عبــر تلك املنصة نحو ٩٠ موظفــا من املواطنني 

للعمل في ٨ قطاعات مختلفة تابعة للوزارة.
وفي هذا الصدد، اســتحوذ قطاع احلســابات 
العامــة في الــوزارة على نحــو ٧٥٪ من إجمالي 
احتياجات الوزارة بواقع ٦٧ وظيفة، كما تضمنت 
احتياجات الوزارة ملختصني في رسم السياسات 

الضريبيــة لتواكب املتغيــرات الدولية، وآخرين 
فــي مجال التمويل اإلســالمي، وآخرين في مجال 

القرارات اإلدارية.
وأظهرت بيانات احتياجات «املالية» للموظفني 
مــن ذوي اخلبــرات، أن القطــاع الضريبي طلب 
نحو ٧ اختصاصيني، مــن بينهم اختصاصي في 
تطبيق القوانني الضريبية، وآخر لرسم السياسات 
الضريبيــة لتواكب املتغيرات الدولية اســتيفاء 
 ،MLI لاللتزامات الدولية اخلاصة بتطبيق اتفاقية
باإلضافــة إلى اختصاصيني في نظــم املعلومات 
واختصاصــي لتقــدمي االستشــارات في الفحص 

األول منهــم بخبرات قانونية في مجال القرارات 
اإلدارية، والثاني في املجال االقتصادي، والثالث 
في مجال احملاســبة احلكوميــة وحتديدا العقود 
واملناقصات، واألخير في أمالك الدولة واملشاريع 
االســتثمارية. واســتحوذت احتياجــات قطــاع 
احلسابات العامة في الوزارة على نحو ٧٥٪ من 
إجمالي احتياجات الوزارة بواقع ٦٧ وظيفة مقسمة 
على إدارتي املوارد املؤسسية ومركز املعلومات، 
بواقــع ٢٣ وظيفة حتتاجهــا اإلدارة األولى و٤٤ 

وظيفة لإلدارة الثانية.
وفي قطاع احلســابات العامة - إدارة املوارد 
املؤسسية، جاءت االحتياجات إلى ٢ أخصائي مطبق 
فني وظيفي ملخزون املشــتريات و٢ اختصاصي 
مطبق فني وظيفي للمحاسبة، و٣ اختصاص مطبق 
وظيفي مخزون مشتريات و٢ اختصاصي مطبق 
وظيفي محاسبة، و٢ اختصاصي مطبق وظيفي 
ميزانية، و٢ اختصاصي منسق قواعد بيانات، و١ 
اختصاصي معلومات وشبكات، و٢ اختصاصي 
محاسبة مالية قطاع عام و ٣ اختصاصي تطبيق 

تقني، و٢ اختصاصي تشغيل نظم.
وفيمــا حظيت إدارة مركــز املعلومات بقطاع 
احلســابات العامــة بـــ ٤٤ وظيفة فقــد تضمنت 
احتياجاتهــا ٣ اختصاص محلل نظــام أول، و٣ 
اختصاصي مطور نظم، و٢ مصمم أول واجهات، 
واختصاصي بنية املفتاح العام، و٥ اختصاصيني 
ذوي خبرة في النظم العامة و٤ في النظم احمللية 
واختصاصيات لدعم نظم التشغيل ذوي خبرة في 
النظم االحتياطية وآخرين في أنظمة مايكروسوفت 
و٢ مختصــني في قواعــد البيانات و٧ مهندســي 
كمبيوتر واختصاصيني في تقنية املعلومات و٤ 

مهندسي الكترونيات و٦ مشغلي حاسب آلي.
كما حــددت الوزارة حاجتهــا اإلضافية إلى ٤ 
اختصاصيــني في املجال املالي واحلاســب اآللي، 
باإلضافة إلى اختصاصيني بخبرات هندسية وإدارية 

بقطاع اخلدمات العامة ومجمع الوزارات.

الضريبي، وآخر لتقدمي استشــارات قانونية في 
مجال الضريبة، واختصاصي آخر لتقدمي استشارات 

في مجال الضريبة.
وحتتــاج إدارة الدين العام فــي وزارة املالية 
إلى ٤ اختصاصني من ذوي اخلبرات في املجاالت 
التالية: االقتصادية، والقانونية، واالئتمان وإدارة 
املخاطر، والتمويل اإلسالمي، أما إدارة التخطيط 
واملتابعة فتحتاج إلــى اختصاصيني فقط، األول 
فــي مجال التخطيــط االســتراتيجي، واآلخر في 

اجلودة الشاملة.
وجاءت احتياجات قطاع امليزانية العامة في ٤ 
تخصصات مختلفة، إذ حتتاج إلى ٤ اختصاصيني، 

٩٠ موظفاً من املواطنني للعمل في ٨ قطاعات

عبدالوهاب الرشيد

«النقل العام» ترفع قدرتها على االقتراض 
إلى ٧٥٪ من رأس املال

علي إبراهيم

تأكيداً ملا نشــرته «األنباء» فــي ٩ نوفمبر 
٢٠٢١ حتت عنوان «٧ مقترحات لرفع اإليرادات 
وحتسني اخلدمات» في شركة النقل العام، أظهر 
محضر اجتماع اجلمعية العمومية للشركة، أن 
اجلمعية العامة غير العادية وافقت على اقتراح 
مجلس اإلدارة بتخفيض رأسمال الشركة من ٤٩ 
مليون دينار إلى ١٥ مليونا، بتخفيض قدره ٣٤ 
مليون دينار ملعاجلة اخلسائر املتراكمة بناء على 
البيانات املالية املنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ البالغة 
٣٦٫٥ مليــون دينار، ليتبقى ٢٫٥ مليون دينار. 
وأقرت اجلمعية العمومية غير العادية للشركة 
على تعديل نص املادة ٦ من عقد التأسيس و٥ 
من النظام األساسي املتعلقة برأسمال الشركة 
لتصبح حدد رأسمال الشركة مببلغ ١٥ مليون 
دينار موزعا على ١٥٠ مليون سهم بقيمة اسمية 

١٠٠ فلس للسهم وجميع األسهم نقدية.
ووافقت العمومية على تعديل وإضافة للمواد 

٤ و١٨ و٢١ من النظام األساسي للشركة، حيث 
أضافت في املادة رقم ٤ املعنية باألغراض التي 
تأسست من أجلها الشــركة نشاطي ترخيص 
مزاولة عمل تكهني املركبات (سكراب)، ونشاط 
الدعايــة واإلعالن. ورفعت اجلمعية العمومية 
قدرة الشــركة على االقتراض من ٥٠ إلى ٧٥٪ 
مــن رأس املال، وذلــك بتعديل نــص املادة ١٨ 
ليصبح «ملجلس اإلدارة أوســع ســلطة إلدارة 
الشركة وللقيام بجميع األعمال التي تقتضيها 
إدارة الشــركة وفقا ألغراضها وال يحد من هذه 
السلطة إال ما نص عليه القانون أو هذا النظام 
أو قرارات اجلمعية العمومية، وال يجوز ملجلس 
اإلدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء 
الكفاالت إال بعد موافقة اجلمعية العامة، ويجوز 
له عقد القروض ومبا ال يتجاوز ما نسبته ٧٥٪ 
من رأسمال الشركة وإذا زادت نسبة االقتراض 
عن هــذا يتم إخطار الهيئة العامة لالســتثمار 
بصفتها املالك ألخذ موافقتها على اعتماد مبلغ 

القرض».

تأكيداً ملا نشرته «األنباء» في نوفمبر ٢٠٢١

١٣٥٪ ارتفاعًا في ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢٩٤ مليونًا في ٢٠٢٠

إقفال مزايدة استثمار جزر جسر جابر 
منتصف ديسمبر املقبل

٦٫٣ ماليني دوالر لتزويد ناقالت النفط 
الكويتية باتصاالت عبر األقمار االصطناعية

علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن األمانة العامة ملجلس 
الوزراء عدلت موعد إقفال مزايدة استثمار 
جزر جسر جابر حتى منتصف ديسمبر 
املقبل. وتفصيليًا، ستعلن األمانة األمانة 
العامة ملجلس الوزراء اليوم تعديل موعد 

إقفال مزايدة الترخيص بتخطيط وتطوير 
وإجناز وتشــغيل وصيانة واســتغالل 
مواقع محور جســر الشيخ جابر األحمد 
املكونة من اجلزيرتني الشمالية واجلنوبية 
والضفتني الشمالية واجلنوبية. ليصبح 
يوم اخلميس املوافق ٢٠٢٢/١٢/١٥ الساعة 

٢ ظهرا.

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» عبر 
مصادرهــا املطلعــة أن 
النفــط  شــركة ناقــالت 
الكويتية تسعى لتزويد 
ناقالتها بخدمات وحلول 
االنترنت وقاعدة بيانات، 
مناقصــة  وذلــك عبــر 
متخصصــة للحصــول 
علــى مــزود اتصــاالت 

واسع النطاق وأنظمة اتصاالت عبر األقمار 
االصطناعية.

وأفادت املصادر بأن املناقصة طرحت على 
٤ شركات عاملية متخصصة اعتذرت احداها 
عــن عدم املشــاركة، فيما قدمت ٣ شــركات 

عروضها، وســجل أعلى عطاء بقيمة ٧٫٣٦ 
ماليــني دوالر، وجاء العطــاء الثاني بقيمة 
٧٫٢١ ماليــني دوالر، فيما جــاء العطاء األقل 
قيمة عند ٦٫٣٣ ماليني دوالر، فيما ستحسم 

الترسية قريبا.

٣ شركات عاملية قدمت عروضها.. وحسم الترسية قريبًا

احتياطي النقد األجنبي بالكويت يقفز ٦٣١ مليون دينار خالل مايو
عالء مجيد

ارتفع االحتياطي النقدي للكويت بنهاية 
شهر مايو املاضي ليصل الى مستوى ١٣٫٣٩ 
مليار دينار بارتفاع شهري نسبته ٥٪، وبزيادة 
قدرها ٦٣١ مليون دينار خالل الشــهر، وذلك 
مقارنة بـ ١٢٫٧٦ مليار دينار في شــهر ابريل 
املاضي علما بأن االحتياطي النقدي وصل الى 
اعلى مستوى تاريخي له في اكتوبر من العام 
املاضي عندما وصل الى ١٣٫٨٨٣ مليار دينار.
وميثــل احتياطــي النقد األجنبــي للبالد 
اجمالي األرصدة النقدية واحلسابات والسندات 
وشــهادات اإليداع وأذونات اخلزانة وودائع 
العملــة األجنبية لدى بنك الكويت املركزي، 
وبحساب االحتياطيات السائلة جند انها تغطي 
احتياجات الكويت من الواردات ألكثر من ١٣ 
شهرا وهو ما يفوق املعدل العاملي بـ٤ أضعاف، 
حيث يعتبر احلد اآلمن أن يغطي االحتياطي 
النقدي األجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 

٣ أشهر من متوسط قيمة الواردات.
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير 
احتياطــي الكويــت من الذهب الذي اســتقر 
عند ٧٩ طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب 
العاملي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من 
الذهب لدى الكويت ٣١٫٧ مليون دينار وذلك 
حســب األسعار وقت الشراء وليس بالقيمة 

السوقية احلالية.
وبحسب النشــرة الشهرية لبنك الكويت 
املركــزي، وصــل اجمالي موجــودات البنك 
١٣٫٥٩ مليــار دينار موزعــة بني االحتياطات 
األجنبية السائلة التي متثل السواد األعظم بـ 
١٣٫٣٩ مليار دينار باإلضافة الى االحتياطات 
الذهبية بقيمة ٣١٫٧ مليون دينار واحتياطات 
اخرى مبقدار ١٧٤٫٠٥ مليون دينار، وتقيس 
املوجودات األجنبية قوة املركز املالي اخلارجي 

والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض 
لها العملة احمللية.

بلغ مجموع قيم األوراق املالية واملسكوكات 
في مايو املاضي نحو ٢٫٠٧ مليار دينار بتراجع 
قــدره ١٩٠ مليون دينار وبنســبة ٨٫٤٪ عن 
شهر ابريل املاضي البالغ ٢٫٢٦ مليار دينار، 
مقســمة الى ٢٫٠٤ مليار دينــار مجموع قيم 
األوراق املاليــة وهي متثل الســواد األعظم، 
بينما جاءت مجموع قيم املســكوكات بقيمة 

٣١٫٠٤ مليون دينار.

فقــد تراجعت أوراق النقــد فئة ٢٠ دينار 
خالل شهر مايو لتصل الى ١٫١٩ مليار دينار 
مقارنة بـ١٫٢٧ مليار دينار في ابريل املاضي.
كمــا تراجعت ايضا قيمة فئــة ١٠ دنانير 
مبقــدار ٧٣٫٣٧ مليــون دينــار حيث وصلت 
فــي نهاية مايو الــى ٦٦٠٫٦٤ مليــون دينار 
مقارنة ٧٣٤٫٠٢ مليون دينار في ابريل املاضي. 
وانخفضت ايضا فئة ٥ دنانير بقيمة ٢٨ مليون 
دينار حيث بلغت بنهاية مايو املاضي ١٠٣٫١٥ 
مليون دينار في مقارنة بـ ١٣١٫١٥ مليون دينار 

في ابريل املاضي. 
وانخفضت ايضا فئة الواحد دينار بقيمة 
١٫٣٥ مليون دينــار حيث بلغت بنهاية مايو 
املاضي ٦٠٫٤٢ مليون دينار مقارنة بـ ٦١٫٧٧ 
مليون دينار في ابريل املاضي. كما انخفضت 
فئة النصف دينار بقيمة ٤٨٤ ألف دينار حيث 
بلغت ١٤٫٢١ مليون دينار بنهاية مايو املاضي 
مقارنة بـ ١٤٫٧٠ مليون دينار في ابريل املاضي. 
وأخيرا انخفضت فئة الربع دينار كويتي 
بقيمة ٥٢٥ ألف دينار حيث بلغت بنهاية مايو 
املاضي ١١٫٧٤ مليــون دينار مقارنة بـ ١٢٫٢٧ 

مليون دينار في ابريل املاضي.
اما على مستوى املسكوكات فارتفعت خالل 
شــهر مايو لتصــل الــى ٣١٫٠٤ مليون دينار 
مرتفعة عن مســتويات شــهر ابريل املاضي 
البالغة فه ٣٠٫٧٩ مليون دينار حيث ارتفعت 
فئة ١٠٠ خالل شــهر مايــو لتصل الى ١٤٫٠٢ 
مليون دينار مقارنــة بـ ١٣٫٩٠ مليون دينار 

في ابريل املاضي.
وكذلك ارتفعت فئة ٥٠ فلس بنهاية شهر 
مايــو لتصل الى ٩٫٨١ مليــون دينار مقارنة 
بـــ ٩٫٧٣ ماليني دينار كما ارتفعت ايضا فئة 
٢٠ فلســا خالل شــهر مايو لتصل الى ٤٫٠٦ 
ماليني دينار مقارنة بـ ٤٫٠٣ ماليني ينار خالل 

شهر أبريل.

٦٩١ مليون دينار مشتريات الكويت 
من األحجار الكرمية واملعادن الثمينة

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية أن الكويت استوردت مجوهرات وأحجارا 
كرمية ومعادن ثمينة بنحو ٦٩١ مليون دينار خالل ٢٠٢١، وذلك 
بعدما تضاعفت على أساس سنوي بنسبة ١٣٥٪ مبا قيمته ٣٩٧ 
مليون دينار مقارنة مع ٢٩٤ مليون دينار في ٢٠٢٠. وتفصيليا، 
أظهرت البيانات أن حجم واردات الكويت من اللؤلؤ الطبيعي أو 
املستنبت، واألحجار الكرمية أو شبه الكرمية، واملعادن الثمينة، 
واملعادن العادية املكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات 
هذه املواد واحللي املقلدة والنقود بلغت أعلى مستوياتها خالل 
أول ٣ أشهر من ٢٠٢١ بواقع ٢١٨ مليون دينار، وفي الربع الثاني 
مــن العام ذاته بلغــت ١٥٥٫٧ مليون دينــار، ووصلت في الربع 
الثالث إلى ١٥٩ مليون دينار، وفي آخر ٣ أشــهر من العام ٢٠٢١ 

بلغت الواردات من تلك املنتجات نحو ١٥٨ مليون دينار.

خفضت رأسمالها من ٤٩ إلى ١٥ مليون دينار إلطفاء اخلسائر املتراكمة
الوزارة طلبت مختصًا في رسم السياسات الضريبية لتواكب املتغيرات الدولية

حتتاج إلى خبير قانوني في «القرارات اإلدارية».. واختصاصي متويل إسالمي


