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االحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ اقتصـاد

١٫٨ مليار دينار لـ ٢٣٦ مناقصة متت ترسيتها في ٣٧ جهة حكومية

١٧٫٩٧ مليون دينار.
وفــي ســياق متصل، دعــا اجلهاز 
املركــزي للمناقصات العامة متعهدي 
املقاوالت العامة املصنفني لديه سابقا 
وفقا ألحكام القانون امللغي رقم ٣٧ لسنة 
١٩٦٤، إلى سرعة القيام بتحديث بياناتهم 
حتــى تتم إعادة تقييم فئة تصنيفهم 
وفقا لتعميم اجلهاز رقم ٢٠٢٠/١ بشأن 
إعادة تنظيم قواعد وإجراءات ومعايير 
تصنيف متعهــدي املقــاوالت العامة 
الواردة بالتعميم ٢٠١٩/٤، وذلك وفقا 
لـ ٤ شرائح وتخصصات رئيسية وهي 
البنيــة التحتية، واملبانــي، واألعمال 

امليكانيكية، والكهرباء.
وتتولى جلنــة تصنيف متعهدي 
املقــاوالت العامة تصنيــف املقاولني 
املتقدمني إلى ٤ فئات كل حسب مركزه 
املالي والفني وســابقة أعماله، حيث 
تشمل الفئة األولى متعهدي املقاوالت 
القادريــن علــى القيام باملشــروعات 
الكبرى أو ذات املستوى الهندسي املالي، 
والتي تزيد تقديراتها املبدئية على ١٠ 
ماليني دينار، أما الفئة الثانية فتضم 
الذين يجوز لهم االشتراك في مناقصات 
ال تقل تقديراتها عن ٥ ماليني دينار وال 
تزيد على ١٠٠ مليون دينار، أما الفئة 
الثالثة فتشمل من سمح لهم باالشتراك 
فــي املناقصات التي ال تقل تقديراتها 
عــن مليــون دينار وال تزيــد على ١٠ 
ماليني، وتشمل الفئة الرابعة املتعهدين 
احملليني وأصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة الذين يسمح لهم باالشتراك 
في املناقصات التي ال تزيد تقديراتها 

على مليوني دينار.

وأمانة مجلس الوزراء وشركة البترول 
الوطنية والهيئة العامة للشباب وشركة 
الصناعات البترولية املتكاملة والهيئة 
العامــة للبيئة والصنــدوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية.
وتظهر األرقــام أن هناك ٧ جهات 
حكومية من أصل ٣٧ جهة تســتحوذ 
علــى ٩١٪ من قيمــة املناقصات التي 
متت ترســيتها في عــام ٢٠٢١، ويأتي 
علــى رأس تلك اجلهات شــركة نفط 
الكويــت التي جــاءت باملرتبة األولى 
جلهة أعلى قيمة مناقصات مرســاة، 
إذ اســتحوذت على ١٫٣٢ مليار دينار 
من قيمة الترســيات لـــ ٨ مناقصات 
من بينها ٣ مناقصات استحوذت على 
١٫١٦ مليار دينار تتضمن ٣٣٩٫٧ مليون 
دينار لتوريد أنابيب تبطني، و٣٨١٫٥٨ 
مليون ملشروع شمال الكويت للحفر 
والنقل واملعاجلة، و٤٤٧٫١٦١ ملشروع 
جنوب الكويت للحفر والنقل واملعاجلة.

وجاء في املرتبة الثانية جلهة القيمة 
وزارة الصحة بقيمة ترســيات بلغت 
١١٠٫٥٨ ماليــني دينار، أمــا في املرتبة 
الثالثــة فجاءت وزارة الكهرباء واملاء 
مبناقصــات بلغــت قيمتهــا ١٠٧٫٢٣ 
ماليني دينار، وجاء في املرتبة الرابعة 
شركة الصناعات البترولية املتكاملة 
مبناقصات قيمتها ٦٨٫٠٦ مليون دينار، 
بينما حل خامســا مناقصــات وزارة 
التربيــة التــي بلغــت قيمتهــا ٣١٫٣٢ 
مليــون دينــار، وجاء سادســا هيئة 
شــؤون الزراعة والثروة السمكية بـ 
٢٠٫٥ مليون دينار، فيما حل ســابعا 
الهيئــة العامة للمعلومــات املدنية بـ 

أحمد مغربي - علي إبراهيم

كشــفت بيانــات رســمية اطلعت 
عليهــا «األنباء»، عن أن إجمالي قيمة 
املناقصــات التي متت ترســيتها في 
الكويت خالل ٢٠٢١ تضاعف ٥ مرات، إذ 
بلغ ١٫٨٤٩ مليار دينار، مقارنة بـ٣٠٣٫٤٥ 
ماليني دينــار في نهايــة ٢٠٢٠، فيما 
أظهــرت البيانات أن عام ٢٠٢١ شــهد 
ترسية نحو ٢٣٦ مناقصة في ٣٧ جهة 

حكومية مختلفة.
وتفصيليا، أظهرت بيانات ترسيات 
املناقصات في الكويت خالل ٢٠٢١ ، أن 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
حلت فــي املرتبة األولــى جلهة أكثر 
اجلهــات احلكومية التي أرســيت لها 
مناقصات إذ استحوذت على ٢١٫٥ عقدا 
من إجمالي عدد العقود املرساة بواقع 
٥٠ عقدا، بينما يأتي في املرتبة الثانية 
وزارة الصحة بنحو ٢٥ عقدا متثل نحو 
١٠٫٥٩٪ مــن إجمالي العقود املرســاة 

خالل العام.
وحل في املرتبة الثالثة جلهة أعلى 
أعداد عقــود متت ترســيتها جهتان، 
األولــى منهمــا هــي وزارة التربيــة، 
والثانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثورة السمكية، إذ حظيت اجلهتان 
بترســية ١٣ عقدا لصالــح كل واحدة 
منهما، فيما حلت جامعة الكويت في 

املرتبة الرابعة بـ ١١ عقدا.
وحلت ٣ جهات حكومية في املرتبة 
اخلامسة وهي: وزارة األشغال والهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وقــوة اإلطفاء العام، وذلــك بواقع ٩ 
عقود لكل جهة من تلك اجلهات، بينما 
حل ديوان اخلدمة املدنية وشركة نفط 
الكويت في املرتبة السادسة بواقع ٨ 

عقود لكل جهة منها.
أما أدنى اجلهات احلكومية ترسية 
للمناقصات وفقا للعدد، فقد جاء في 
تلك القائمة ١٠ جهات أرست كل واحدة 
منها مناقصة واحــدة فقط في ٢٠٢١، 
ومــن بينها بنــك الكويــت املركزي، 
إدارة الفتــوى والتشــريع، وديــوان 
احملاســبة وهيئة تشجيع االستثمار 

تضاعف قيم الترسيات في ٢٠٢١ بـ ٥ مرات مقارنة مع ٢٠٢٠

«الكهربـاء» أكثـر اجلهـات ترسـية للمناقصات بــ ٥٠ مناقصـة في عام

١٠ جهـات حكوميـة لـم تـرس إال مناقصـة واحدة طـوال ١٢ شـهرًا

أكبر ٣ مناقصات متت ترسيتها
أظهــرت البيانات أن أعلى ٣ مناقصــات متت في الكويت خالل العام 
املاضي من حيث القيمة تركزت في شركة نفط الكويت، وهي كالتالي:

٣٣٩٫٧ مليون دينار لتوريد أنابيب تبطني.
٣٨١٫٥٨ مليون دينار ملشروع شمال الكويت للحفر والنقل واملعاجلة.
٤٤٧٫١٦ مليون دينار ملشروع جنوب الكويت للحفر والنقل واملعاجلة.

«التجارة»: حتويل «الفردية» لـ «التجارة العامة 
واملقاوالت» إلى شركة الشخص الواحد

بالرمــز الدولــي ٤١٠٠٢٧ لقطاع أنشــطة 
املقاوالت واخلدمــات املتصلة بها (قطاع 
٤١-٤٣) إلى األنشــطة التجارية، على أن 
يكون ضمن احلدود املعمول بها في الدليل 
املوحد لتصنيف األنشطة االقتصادية بدول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وقضــى القــرار بأنه ال يجــوز إصدار 
ترخيــص جديد يتعلق بنشــاط التجارة 
العامة واملقاوالت إال وفق تنفيذ مقتضيات 

املادة الثانية من القرار.

علي إبراهيم

أصــدر وزير التجــارة والصناعة فهد 
الشــريعان قرارا وزاريا أجــاز من خالله 
حتويل املؤسسة الفردية ذات الترخيص 
الفعال بنشــاط «جتارة عامة ومقاوالت» 

إلى شركة الشخص الواحد.
ووفقــا للقرار الوزاري رقم ٨٩ لســنة 
٢٠٢٢ فقد قضى في مادته الثانية بأنه يجوز 
حتويل املؤسسة الفردية ذات الترخيص 
الفعال بنشاط التجارة العامة واملقاوالت 
إلى شركة الشخص الواحد في حال حتقق 
واحد من الـ ٣ شروط التالية وقبل صدور 

القرار:
١- أن تكون لدى املؤسسة الفردية وكالة 

جتارية فعالة.
٢- أن تكون لدى املؤسسة الفردية اتفاقات 

أو تعاقدات جتارية فعالة.
٣- أن تكون املؤسســة الفردية مســجلة 
أو معتمدة لدى إحدى اجلهات احلكومية.
يأتــي ذلــك بينما قضت املــادة األولى 
بـ«يضاف نشاط جتارة عامة ومقاوالت» 

«سيمنز للطاقة».. كويتية

للشركة داخل وخارج الكويت، على أن يكون 
هذا املقر هو املوطن القانوني للشركة الذي 
يعتد به عن توجيه املراســالت واإلعالنات 
القضائية للشــركة، وتثبت به بياناته في 
السجل التجاري وال يعتد بتغيير هذا املقر 

إال بعد قيده في السجل التجاري.
وســتختص «ســيمنز للطاقة» بالعمل 
في مجال تصليح وصيانة املدات اخلفيفة 
والثقيلة، في حني يحظر عليها ممارسة أي 
من األنشــطة التي نص عليها قرار مجلس 
الوزراء رقم ٧٥ لســنة ٢٠١٥ بشــأن حتديد 
قائمة باالستثمارات املباشرة غير اخلاضعة 
ألحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٣، وأظهر 
عقد التأســيس أن عقد الشركة غير محدد 

املدة ويبدأ من تاريخ إشهاره.

طارق عرابي

وافقت هيئة تشجيع 
االســتثمار املباشــر على 
تأسيس شــركة كويتية 
تعمــل فــي مجــال الغاز 
اســم  والطاقــة، حتــت 
«سيمنز» الطاقة خلدمات 
الغاز وتصليح وصيانة 

املعــدات اخلفيفــة والثقيلة، كشــركة ذات 
مســؤولية محدودة برأســمال قــدره ٥٠٠ 

ألف دينار.
وتتــوزع حصص الشــركة بني شــركة 
ســيمنز القابضة للغــاز والطاقة (بي.في) 
بعدد حصص يبلغ ٢٧٥ ألف حصة مبا قيمته 
٢٧٥ ألف دينار، وشركة سيمنز لإللكترونيات 
واخلدمات الكهربائية بعدد حصص ٢٢٥ ألف 

حصة مبا قيمته ٢٢٥ ألف دينار.
ومبوجب عقد التأسيس الذي أعلنت عنه 
هيئة تشجيع االستثمار املباشر، فقد وافقت 
الهيئة على تأسيس الشركة، على أن يكون 
موطنها في الكويت، فيما أجازت للشركاء 
أن يقرروا نقل املقر الرئيســي إلى أي جهة 
أخرى فــي الكويت وفتح فــروع ووكاالت 

أسست حتت مظلة «االستثمار املباشر» برأسمال ٥٠٠ ألف دينار

ً ١٧٫٧ ٪ من مستخدمي اإلنترنت بالكويت دون ١٢ عاما
في تقريرها األخير.

وبلغت نســبة املســتخدمني من 
١٣ إلــى ١٧ عاما ٦٫٩٪ كما وصل عدد 
املستخدمني من عمر ١٨ إلى ٢٤ عاما 
إلى ٨٫١٪ وما بني ٢٥ و٣٤ عاما ١٢٫٨٪ 
أما النسبة األعلى والتي بلغت ٢١٫٧٪ 
فكانت من نصيب املستخدمني التي 
تتراوح أعمارهــم بني ٣٥ و٤٤ عاما 
بينما وصل عدد املستخدمني بني ٤٥ 
و٥٤ عاما ١٩٫٤٪، أما املســتخدمون 
الذين تتراوح أعمارهم بني ٥٥ و٦٤ 

عاما فقد بلغت نسبتهم ٩٫٧٪.
ولفتــت إلــى أن متوســط أعمار 
مســتخدمي اإلنترنت فــي الكويت 
يبلغ ٣٧ عاما، كما أن عدد مستخدمي 
اإلنترنت ارتفع خالل السنوات الـ ١٠ 
األخيرة بنحو ١٫١ مليون مســتخدم 
ليصل إلى ٤٫٣٥ ماليني مستخدم في 
العام احلالي، مقارنة بـ ٣٫٢٦ ماليني 

مستخدم في عام ٢٠١٢.

املستخدمني، مقابل ١١٫٥٪ للسكان التي 
تتراوح أعمارهم بني ٥ و١٢ عاما، وهو 
ما يعني تعرض ما يصل إلى ١٧٫٧٪ 
إلى مخاطر التعرض لإلنترنت املبكر 
وهو ما حذرت منه هيئة االتصاالت 

وأشــارت البيانات إلى أن نسبة 
مستخدمي اإلنترنت في الكويت دون 
١٢ عاما تبلغ ١٧٫٧٪، والتي تتضمن 
نسبة مستخدمي اإلنترنت من عمر 
ســنة إلى ٤ سنوات بنحو ٦٫٢٪ من 

باهي أحمد

كشفت بيانات صادرة عن شركة 
«KEPIOS» املتخصصــة في بيانات 
اســتخدام اإلنترنت للســكان حول 
العالــم عــن أن نســبة مســتخدمي 
اإلنترنــت فــي الكويت مــن اإلناث 
بلغ ٣٨٫٧٪ من إجمالي عدد السكان 
مقابل ٦١٫٣٪ للذكور، مضيفة أن عدد 
مستخدمي اإلنترنت في الكيلومتر 
املربــع الواحــد يصــل إلــى ٢٤٤٫٤ 
مستخدما ومســتخدمة من إجمالي 

مساحة الكويت.
وأظهرت اإلحصائية التي حصلت 
«األنباء» على نسخة منها، أن ٩٦٫٥٪ 
مــن إجمالــي الســكان الذيــن تزيد 
أعمارهــم علــى ١٥ عامــا متعلمون 
ويستطيعون القراءة والكتابة، وأن 
نسبة اإلناث التي تستطيع القراءة 
والكتابة ٩٥٫٤٪ مقابل ٩٧٫١٪ للذكور.

٦٫٢ ٪ نسبة املستخدمني الذين تقل أعمارهم عن ٤ سنوات

٦٥٠ مليون دينار تراجع باحتياطي النقد األجنبي الكويتي
عالء مجيد

تراجع االحتياطي النقدي للكويت 
بنهاية شهر يونيو املاضي ليصل الى 
مستوى ١٢٫٧٤ مليار دينار بتراجع 
على أســاس شــهري بلغت نسبته 
٤٫٨٥٪ وبانخفاض قدره ٦٥٠ مليون 
دينار خالل الشهر مقارنة بـ ١٣٫٣٩ 
مليار دينار في مايو املاضي، علما 
بأن االحتياطــي النقدي وصل الى 
أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر 
املاضي عندما وصل الى ١٣٫٨٨ مليار 

دينار.
وميثل االحتياطي النقد األجنبي 
للبــالد إجمالــي األرصــدة النقدية 
واحلسابات والســندات وشهادات 
اإليــداع وأذونــات اخلزانة وودائع 
العملــة األجنبية لدى بنك الكويت 
املركــزي، وبحســاب االحتياطيات 
السائلة جند انها تغطي احتياجات 
الكويت من الــواردات ألكثر من ١٣ 
شهرا وهو ما يفوق املعدل العاملي بـ 
٤ أضعاف، حيث يعتبر احلد اآلمن 
أن يغطي االحتياطي النقدي األجنبي 

الســائل- دون احتســاب الذهب- 
٣ أشــهر من متوسط قيمة واردات 
البــالد. وكعــادة جميع الســنوات 
السابقة لم يتغير احتياطي الكويت 
من الذهب الذي استقر عند ٧٩ طنا 
بحســب مجلس احتياطــي الذهب 
العاملي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك 
الكمية من الذهب لدى الكويت ٣١٫٧ 
مليون دينار، وذلك حسب األسعار 
وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية 

احلالية.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك 
الكويــت املركــزي، وصــل اجمالي 
موجــودات البنك الــى ١٢٫٩٦ مليار 
دينــار موزعــة بــني االحتياطــات 
األجنبية السائلة التي متثل السواد 
األعظم بـ ١٢٫٧٤ مليار دينار، باإلضافة 
الى االحتياطيات الذهبية بقيمة ٣١٫٧٤ 
مليون دينــار واحتياطيات اخرى 

مبقدار ١٨٦٫٩٥ دينار.
وتقيس املوجودات االجنبية قوة 
املركز املالي اخلارجي والقدرة على 
مقاومة الضغوط التي تتعرض لها 

العملة احمللية.

ليبلغ مستوى ١٢٫٧٤ مليار دينار بنهاية يونيو املاضي


