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اقتصـاداالحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢

٩ ماليني دينار استشارات فنية لـ«نفط 
الكويت»..حازت فيها «بتروتل» أقل العروض

قدمت شركة تارجت للخدمات النفطية عرضا 
ماليا بقيمة ٩٫٣ ماليني دينار، وذلك بعد العرض 
األول الذي قدمته الشركة بقيمة ١٢٫٧ مليون 
دينار، فيما قدمت شركة هاليبرتون خفضا 
في العرض املالي باجلولة الثالثة ليصل الى 
١٠٫١ ماليــني دينار من مســتوى ١٧٫٢ مليون 
دينار في العرض األول. أما شركة روبرتسون 
فقدمــت عرضا ماليا بقيمة ٩٫٨ ماليني دينار 
انخفاضــا من عرض مالي بلــغ ٢٢٫١ مليون 
 BEICIP-FRANLAB دينار، فيما قدمت شركة

عرضا بقيمة ٩٫٩ ماليني دينار.

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، 
أن شــركة نفط الكويت تتجــه لتوقيع عقد 
بقيمة ٨٫٩٩ ماليني دينار لتقدمي استشارات 
فنية مبجال النفط والغاز، حيث قامت شركة 
بتروتــل بتقدمي العرض املالي األدنى بقيمة 

٨٫٩ ماليني دينار.
وفي التفاصيل، قالت املصادر إن شــركة 
نفط الكويت أجرت ٣ جوالت تفاوض مع ٥ 
شــركات عاملية في ممارسة محدودة، حيث 

سامر العابد رئيسًا تنفيذيًا لفرع
إتش إس بي سي الشرق األوسط

علي إبراهيم

وافق بنك الكويت املركزي على تعيني 
ســامر العابد رئيسا تنفيذيا لفرع اتش 
اس بي سي الشرق األوسط احملدود فرع 

الكويت بدال من جون روجر وينفيلد.
وتفصيليا، أصدر محافظ بنك الكويت 
املركزي باســل الهارون قرارا حمل رقم 
(١٠٣/١-ر٢٠٢٢) قضى في مادته األولى 

بـ«يؤشــر في ســجل البنوك لــدى بنك 
الكويت املركــزي بالتعديل على بيانات 
بنك اتش اس بي ســي الشــرق األوسط 
احملدود فرع الكويت، بتعيني سامر أحمد 
العابد رئيسا تنفيذيا لفرع اتش اس بي 
سي الشرق األوسط احملدود فرع الكويت 
بدال من جون روجر وينفيلد». وقضت 
املادة الثانية بأن يعمل به من تاريخ ١٦ 

يونيو اجلاري.

«املالية»: ٦٠ مناقصة وعقدًا مباشرًا 
وممارسة خالل ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيارات اجلنوبي وتوريد وتركيب أثاث 
مكتب وسجاد وستائر للوزارة، واستئجار 
سيارات ألغراض الضيافة واملؤمترات مع 
السائقني وصيانة برامج تبادل املعلومات 
الضريبية اآللي وتأجير وشــاء وصيانة 
مســتلزمات البنية التحتية لشبكة نظم 
مالية احلكومة وشراء تراخيص وتطبيقات 
أوراكل وتطوير نظام املراسالت والتوقيع 

اإللكتروني.
واستحوذت املمارسات على نحو ٥٨٥ 
من إجمالي التعاقدات بواقع ٣٥ ممارســة 
خالل العام في نحو ٥ قطاعات بالوزارة.

وأظهرت تفاصيل املمارسات، أن من بينها 
واحدة لتوفير مستشــار ضريبي دولي، 
وأخــرى لتطبيق معاييــر أمن املعلومات 
لغايات ضريبية، وكذلك توفير مستشارين 
إلدارة مركــز املعلومات اآللي، وممارســة 

لبوابة الشراء احلكومي.

علي إبراهيم 

السنوية  أظهرت اخلطة 
لوزارة املالية نيتها طرح نحو 
٦٠ عقدا مباشــرا وممارسة 
ومناقصة خالل العام املالي 

احلالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وتفصيليا، حتظى العقود 
املباشرة بنحو ١٠٪ من إجمالي 
التعاقدات املخطط لها خالل 
العام بواقــع ٦ عقود بينها 
عقدان في القطاع الضريبي، 
األول منهما للبريد والثاني 
لتوفير خدمــات إلكترونية 
لــإلدارة الضريبيــة مثــل 

البطاقة الضريبية واملخالصات وشهادات 
اإلفراج عن محجوز الضمان، بينما يحظى 
قطاع إدارة مجمع الوزارات بعقدين األول 
لتوفير احتياجات أجنحة الوزراء والوكالء 
من أثاث vip في مبنى ١٧-٧ ، فضال عن عقد 
لصيانة كبائن التدخني في املجمع، وعقد 
لتجديــد تراخيــص إدارة التدقيق األمني 
بإدارة مركز املعلومات وكذلك توفير خدمات 

الشبكة الدولية للمعلومات.
وتســتحوذ املناقصات على نحو ٣٢٪ 
من تعاقدات وزارة املالية بواقع ١٩ مناقصة 
خالل العام في ٦ قطاعات رئيسية بالوزارة 
من بينهــا ترميم وصيانــة مباني مجمع 
الوزارات والتعاقد مع استشــاري لتقدمي 
خدمات اإلشــراف على تنفيــذ مناقصات 
الصيانة اجلذرية ألسطح املجمع وتدعيم 
العناصر اإلنشائية، وتوريد وتركيب أنظمة 
أمنية للسور اخلارجي ملبنى املجمع ومواقف 

١٩ مناقصة و٣٥ ممارسة و٦ عقود مباشرة في قطاعات مختلفة

«العدل» تشهر احتاد مالك 
إحدى عمارات شقق التمليك 

في بنيد القار

«أمانة األوقاف» تبحث 
عن شركات لصيانة عقاراتها

«السكنية» تطرح مزايدة ملجمع جتاري 
وناٍد صحي في منطقة «القيروان»

طارق عرابي

وافق مدير إدارة التســجيل العقــاري بوزارة العدل 
على إشــهار احتاد مــالك إحدى عمارات شــقق التمليك 
الواقعــة في بنيد القار، وذلك بعد ان تقدم مجموعة من 
املالك ميثلون االغلبية بطلب إشــهار احتاد املالك، طبقا 
لقرار وزير العدل والشؤون القانونية رقم ٦٤ لسنة ١٩٨١ 

اخلاص بنظام احتاد مالك الطبقات والشقق.
ويضم احتاد املالك الذي وافقت «العدل» على إشهاره 
١٢ مالــكا لشــقق التمليــك الواقعة في إحــدى العمارات 
السكنية في بنيد القار، مما يجعلهم مالكني على الشيوع 
لالجزاء املشــتركة في البناية وفقا لنص املادة ٨٤٨ من 
القانون املدني الكويتي، حيث يشــكلون أغلبية من بني 
مالك الشقق كونهم ميلكون ما مجموعه ١٣ من أصل ٢٢ 

شقة تتكون منها البناية.
واستند قرار االشهار في صدوره إلى أن االجزاء املشتركة 
في البناية حتتاج الى احملافظة عليها وتنظيم االنتفاع 
بها إلى تكوين احتاد إلدارة العقار وضمان حسن االنتفاع 
به، إذ ســيتولى إدارة االحتاد اجلمعية العمومية ومدير 

االحتاد الذي سيقوم بهذا الدور على النحو الصحيح.

طارق عرابي

علمت «األنباء» ان األمانة العامة لألوقاف تبحث حاليا 
عن شركات متخصصة في تنفيذ وإنشاء وصيانة العقارات، 
للقيام بأعمال الصيانــة الالزمة لعقاراتها املوزعة في عدد 
مــن مناطــق الكويت. وفي هــذا الصدد، أكــدت املصادر أن 
«أمانة األوقاف» بصدد اإلعالن عن رغبتها في طلب تسجيل 
الشــركات املتخصصة لتنفيذ وإنشــاء وصيانة مجموعة 
عمارات تابعــة لها في مناطق متفرقة في الكويت، على أن 

ينتهي طلب التقدمي بتاريخ ١٤ أغسطس املقبل.
وتضــع األمانة شــروطا محددة للشــركات الراغبة في 
التقــدمي لهذا الغرض، من بينها أن تكون الشــركة كويتية 
ومقيدة في الســجل التجاري ومســجلة لدى غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، أو شــركة أجنبية لديها شريك أو وكيل 
كويتي بعقد رسمي موثق، وأن تكون الشركة أو املؤسسة 
مصنفــة بلجنة املناقصــات املركزية (فئة أولــى) أو (فئة 

ثانية) أو (فئة ثالثة).
كما تشــترط االمانــة أن تكون الشــركة متتلك اخلبرة 
الكافية في هذا املجال ولديها سابقة أعمال خلمس سنوات 
مع تقدمي ميزانية معتمدة آلخر سنة مالية سابقة للشركة.

جديــر بالذكر أن االمانة العامة لألوقاف متتلك محفظة 
عقارية متنوعة تضم مجموعة من العقارات االســتثمارية 

والتجارية موزعة على عدد من مناطق الكويت املختلفة.

علي إبراهيم 

علمــت «األنباء» أن املؤسســة العامة 
الســكنية ســتطرح فرصــة  للرعايــة 
استثمارية باملزايدة ملجمع جتاري وناد 
صحي في منطقة القيروان على مساحة 
تصــل إلى ١٢٫٥ ألف متر تتضمن مواقف 

للسيارات.
وستدعو املؤسسة الشركات املتخصصة 
للمشاركة في تلك الفرصة بنظام التصميم 
والتطوير والتمويل والتشغيل واإلدارة 
والصيانة، حيث ستمثل الهدف األساسي 
من املشروع في مشاركة القطاع اخلاص 

في تطوير مبنيني منفصلني هيكليا، األول 
منهما للمجمع التجاري على مساحة أرض 
إجمالية تبلغ ٤٩٢٠ مترا، وناد صحي على 

مساحة أرض تبلغ ٢٠٠٠ مترا.
ويفصل بني املوقعني اخلاصني باملجمع 
والنادي موقع آخر مخصص إلقامة مواقف 
عامة للسيارات خلدمة املشروع مبساحة 
إجمالية تصل إلى ٥٦٥٥ مترا، فيما سيكون 
التأهيل والتقييم في املزايدة الحقا وعلى 
أســاس تقييم فني ومالي وفقا للشروط 
الواردة في وثيقة املزايدة، كما يتم تقدمي 
العطاءات واملستندات املطلوبة في موعد 

أقصاه ٣ نوفمبر املقبل.

«موديز»: الكويت ستعود للفوائض الضخمة بالعامني املقبلني

وبرغم استبعاد ذلك على املدى القريب، فإن مخاطر السيولة 
احلكومية املتجددة، خاصة إذا استنزفت األصول في صندوق 
االحتياطي العام بشــكل كبير بسبب العجز املالي املستمر قد 

تؤدي للتوجه نحو تخفيض التصنيف.
الوضع االئتماني

وقالــت الوكالة ان هذا التحليل يوضــح الوضع االئتماني 
فــي الكويت من حيث املالءة االقتصادية واملؤسســاتية وقوة 
احلوكمة والقوة املالية وقابلية التعرض ملخاطر األحداث، وهي 
العوامــل التحليلية األربعة الرئيســية في منهجية التصنيف 

السيادي لدينا.
وأضافت الوكالة: «حددنا تصنيف القوة االقتصادية للكويت 
عند «a٢»، وهي علــى من الدرجة األولية «baa١»، حيث متكن 
املــوارد الهايدروكربونية الكبيــرة وانخفاض تكاليف اإلنتاج 
للمــوارد املعدنية لتكون احملرك طويل األجل للدخل والثروة، 
وهــو ما ال يدخل فــي اعتبارات مقاييس بطاقة األداء، في حني 
أن الزيادة التي جنمت عن الوباء في تقلبات النمو ليست سمة 
هيكليــة في اقتصاد البالد. ومع ذلك، فإن اعتماد الكويت على 
الهيدروكربونــات يعني أن تســارع الزخم في التحول العاملي 
للكربون سيضع ضغطا سلبيا على اقتصادها واملالية احلكومية».

وقالت ان االحتياطيات الهائلة من الهيدروكربونات وارتفاع 
نصيب الفرد من الدخل يدعم القوة االقتصادية.

وأدى االســتغالل الفعال للكويت ملــوارد الهيدروكربونات 
الهائلة بتكلفة إنتاج منخفضة نســبيا إلى توليد دخل مرتفع 
للفرد من حيث تعادل القوة الشرائية وصل إلى ٤٥ الف دوالر 
في عام ٢٠٢١، وهذا املســتوى ميكــن مقارنته مع مثيالته لدى 
دول مجلس التعاون اخلليجي والدول االخرى املصنفة بنفس 

املستوى مثل اليابان.
وكانت الكويت عاشر أكبر منتج للنفط على مستوى العالم 
فــي عــام ٢٠٢٠ وفقا للمراجعة اإلحصائية لشــركة «بريتيش 
بتروليــوم» للطاقــة العاملية لعــام ٢٠٢١، علــى الرغم من بدء 
إنتاج النفط والغــاز في األربعينيات من القرن املاضي، إال أن 
احتياطيات النفط والغاز في البالد التزال وفيرة واحتياطياتها 
املؤكــدة من النفط والغاز ستســتمر أكثر من ١٠٠ عام باملعدل 
احلالي لإلنتاج، ومتتلك الكويت أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة 
من حيث سنوات اإلنتاج في دول مجلس التعاون اخلليجي.

اما من حيث املقارنة مع تعداد الســكان، فإن نصيب الفرد 
الكويتــي من براميل النفط في الكويت أعلى بكثير من نظيره 
 Aaفي اإلمارات العربية املتحدة املصنفة عند مستوى مستقر ٢
واململكة العربية الســعودية (مســتقر A١)، على الرغم من أن 

احتياطيات قطر املصنفة مستقر Aa٣ من الهيدروكربونات للفرد 
أعلى إذا اخذت احتياطيات الغاز الطبيعي املسال في احلسبان. 
باإلضافة إلى ذلك، تعد تكاليف إنتاج النفط في الكويت من بني 
األدنى عامليا، إلى جانب الســعودية واإلمارات. ومع ذلك، على 
الرغــم من وفرة النفط والغاز الهائلة التي تتمتع بها الكويت، 
كان أداء النمو في الكويت أضعف بكثير من نظيراتها العاملية، 
ويرجع ذلــك إلى حد كبير إلى أحجام إنتاج النفط املســتقرة 
نسبيا بسبب حصص اإلنتاج التي حددتها «أوپيك+»، فضال 
عن النمو الضعيف نسبيا للقطاع غير النفطي بسبب التأخير 
في تنفيذ بعض املشروعات احلكومية الكبرى وتدني مستوى 

تدفق االستثمارات األجنبية.
وتــرى الوكالة ان ارتفاع إنتاج النفط ســيعزز منو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي خالل عامي ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣، لكن النمو 
طويل األجل سيكون مدعوما بالطاقة االنتاجية للهيدروكربونات.
وتقدر الوكالة أن الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي للكويت 
منا بنسبة ٠٫٨٪ في عام ٢٠٢١، مع تقلص الناجت احمللي اإلجمالي 
للهيدروكربونات بنسبة ٣٫٥٪ وارتفاع الناجت احمللي اإلجمالي 

غير الهيدروكربوني بنسبة ٥٪.
وأدى تخفيــف احلكومــة إلجــراءات اإلغــالق والتقدم في 
تطعيم الســكان ضد ڤيروس كورونا إلــى تعافي القطاع غير 
الهيدروكربوني، فيمــا بدأت احلكومة في تخفيف القيود عبر 
مجموعة متنوعة من القطاعات في أغســطس ٢٠٢١ وســمحت 
للمواطنني بالسفر إلى اخلارج شريطة تناول جرعتني من اللقاح.

وأعربت الوكالة عن توقعاتها بارتفاع إنتاج النفط الكويتي 
من ٢٫٦ مليون برميل يوميا في عام ٢٠٢١ الى ٢٫٩ مليون برميل 
يوميــا في عام ٢٠٢٢ و٣٫١ ماليني برميــل يوميا في عام ٢٠٢٣ 
استنادا الى توقعات بإلغاء كامل لتخفيضات اإلنتاج التي نفذتها 
«أوپيك+» خالل الوباء بحلول سبتمبر ٢٠٢٢. وستدعم زيادة 
اإلنتاج منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة ٨٪ و٥٫٥٪ 
في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ على التوالي، إلى جانب زيادة االجراءات 
التي متكن النشاط االقتصادي غير الهيدروكربوني من العودة 
الى طبيعته مع استمرار إزالة القيود املتعلقة بڤيروس كورونا.

وبالنسبة للكويت، وبرغم أن أسعار النفط املرتفعة ستعزز 
امليول االقتصادية، إال أن الظروف املالية األكثر تشددا بسبب 
ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم قد تؤثر على الطلب 
على االئتمان والنمو االقتصادي غير النفطي في البالد. ونتوقع 
أن ينمو الناجت احمللي اإلجمالي للهيدروكربونات بنســبة ١٠٪ 

في عام ٢٠٢٢ مقابل نسبة ٤٪ للقطاع غير الهيدروكربوني.
مــن ناحيــة اخرى، قالــت الوكالــة ان االقتصــاد الكويتي 
اليــزال من أقل االقتصادات اخلليجية تنوعا حيث ميثل قطاع 
الهيدروكربونات ما يقدر بنحو ٤٢٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
االسمي وأكثر من ٨٥٪ من الصادرات في عام ٢٠٢١. عالوة على ذلك، 
فإن القطاع غير النفطي معرض أيضا ملخاطر الهيدروكربونات 
ألن جزءا كبيرا منه يعتمد على احلكومة اما مباشرة او بشكل 
غيــر مباشــر، من خالل توزيــع ايــرادات احلكومية من خالل 
رواتب القطاع العام. تدعم مداخيل القطاع العام قطاعات مثل 
التمويل، حيث يهيمن على النشــاط اإلقراض لألسر ولتمويل 

الصفقات العقارية.

ستؤدي إلى إعادة بناء بعض األصول السائلة ورفع أصول «احتياطي األجيال».. وبالتالي استبعاد مخاطر السيولة

محمود عيسى

ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف االئتماني ان الوضع االئتماني 
للكويت يعتمد على احتياطياتها املالية الضخمة بشكل استثنائي، 
حيث تتجاوز أصول صندوق الثروة الســيادي بشــكل كبير 
الناجت احمللي اإلجمالي، عالوة على الديون احلكومية املنخفضة 
للغايــة واالحتياطيات الهائلة مــن الهيدروكربونات بتكاليف 

إنتاج منخفضة ومستويات دخل عالية للغاية. 
وقالت الوكالة انه استنادا إلى افتراضاتها احلالية ألسعار 
النفــط فمــن املرجح أن حتقق الكويت فوائــض مالية ضخمة 
خالل العامني املقبلني، ما ســيؤدي في تقديرها إلى إعادة بناء 
بعض األصول السائلة ورفع أصول صندوق الثروة السيادية، 
وبالتالي اســتبعاد مخاطر الســيولة على االقل في الســنوات 

القليلة املقبلة.
كما أن توقعاتها بأن امليزانية العمومية للحكومة واملوازنات 
املالية الوقائية ستظل قوية في املستقبل املنظور، حيث ستساعد 
في احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي واالستقرار اخلارجي.
واعتبرت الوكالة ان نقاط القوة سالفة الذكر تتوازن مع او 
تقابل اعتماد الكويت الكبير للغاية على النفط وهو ما يخلق 
تقلبــات في الناجت احمللي اإلجمالــي واملالية العامة، باالضافة 
الى العالقة غير املتينة بني احلكومة والبرملان، والتي تضعف 
تشكيل السياسة وتقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، 

فضال عن التوترات اجليوسياسية اإلقليمية.
وأشارت الى ان اعتماد الكويت على النفط يترك اقتصادها 
ومواردها املالية احلكومية شديدة التأثر مبخاطر التحول عن 
الهيدروكربــون الى الطاقة النظيفة علــى املدى الطويل، وهو 
مــا ينعكس فــي نتيجة ملف تعريف مصــدر املخاطر البيئية 

اخلاص بالدولة.
التصنيف السيادي

وقالــت «موديز» التزال آفــاق اإلصالحات املالية والتنويع 
االقتصــادي بعيدا عــن النفط، ضعيفة ألن مبادرات سياســة 
احلكومة التزال تواجه مقاومة في البرملان، موضحة ان النظرة 
املستقبلية املستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيف.

ولفتت الى انه قد يتطور التأثير التصاعدي على التصنيف 
إذا حتســنت آفاق التنويع املالي واالقتصادي بعيدا عن النفط 
بشــكل كبير، ممــا يؤدي بــدوره إلى زيادة تقييمــات الوكالة 
ملرونة الدولة السيادية في مواجهة مخاطر التحول عن الكربون 
علــى املدى الطويل، كمــا أن وجود عالقة منتجة بني احلكومة 
والبرملان قادرة على تعزيز فاعلية أكبر للسياسات وتزيد من 
قدرة احلكومة على االستجابة للصدمات، ومن شأنها أن تساعد 

على رفع التصنيف.
وعلــى العكس مــن ذلك، قالت الوكالة انهــا ميكنها خفض 
التصنيف إذا كان من املرجح أن تضعف القوة املالية للحكومة 
بشكل كبير على املدى املتوسط، ورمبا في سيناريو يؤدي فيه 
عدم القدرة على تنفيذ اإلصالحات إلى عجز مالي واسع النطاق 
مع انخفاض أسعار النفط، ويصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في 

الديون (مع مالحظة وجوب إصدار قانون ديون جديد).

ضعيفـة مازالـت  النفـط..  عـن  بعيـدًا  االقتصـادي  والتنويـع  املاليـة  اإلصالحـات  ٤٥ ألـف دوالر متوسـط دخـل الفـرد بالكويـت.. يعـادل نفـس املسـتوى فـي اليابـانآفـاق 
احلالـي باإلنتـاج  عـام   ١٠٠ مـن  ألكثـر  وتسـتمر  «وفيـرة»  والغـاز  النفـط  الكويـت متتلـك أكبـر احتياطيـات نفطيـة مؤكـدة من حيـث سـنوات اإلنتـاج باخلليجاحتياطيـات 


