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االحد ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

علي إبراهيم

أكــد األمــني العــام للجهاز 
املركــزي للمناقصــات العامة 
أسامة الدعيج أن اجلهاز حقق 
نقلة نوعية في منهجية عمله 
والتنظيم املؤسسي الذي وصل 
إليه عبر عملية إعادة هندسة 
وهيكلة إجــراءات العمل عبر 
تعديالت القوانني التي متت على 
مدار ٥٠ عاما منذ صدور القانون 
رقم ٣٧ لســنة ١٩٦٤ في شــأن 
املناقصات العامة وما صاحبها 
من تطورات على املســتويني 

التنموي والتشريعي.
وقال الدعيج في تصريح 
خاص لـــ «األنباء» ان قانون 
املناقصات العامة الذي صدر 
ألول مرة في ١٩٦٤ ومتت إعادة 
النظــر فيه ملواكبة املتغيرات 
التــي طــرأت علــى األجهــزة 
اإلدارية واحتياجاتها، ليحقق 
املعادلة الصعبة عبر استحداث 
أحــكام تضمن احلفــاظ على 
العامــة وصيانتها،  األمــوال 
وفي الوقت ذاته، توفر املرونة 
الالزمــة التي تتيــح للجهات 
اإلداريــة القدرة علــى العمل 
ومواجهة املســتجدات، وذلك 
حتقيقا للمصلحة العامة ودفع 

عجلة التنمية.
ولفــت إلــى أن التعديالت 
جاءت أيضــا لتراعي التوجه 
العــام لــدى الدولة فــي دعم 
شباب املواطنني واملبادرين في 
توجهم نحو خوض غمار العمل 
اخلاص، وكذلك دعم املنتجات 
الوطنية، وهو ما ترجمه اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة في 
عملياته بدعم املنتج الوطني 

٤- طــرح املناقصــة وتقدمي 
العطاءات.

٥- إجراءات البت في املناقصة 
وتوقيع العقد.

٦- األوامر التغييرية والتمديد 
والتجديد للعقود املبرمة.
٧- الشكاوى والتظلمات.
٨- منع تضارب املصالح.

٩- العقود النموذجية.
وذكر الدعيــج أن احملاور 
الـ ٩ التي يرتكز عليها قانون 
املناقصات وضعت في مجملها 
قواعد أساسية تنظم عمليات 
الشــراء العام ترســخ مبادئ 
الشــفافية وتكافــؤ الفــرص 
وقواعد احلوكمة، وذلك عبر 

التنظيمــي للجنــة املناقصات 
املركزية الصادر مبوجب القرار 
رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣، أحدث نقلة 
نوعية في التنظيم املؤسســي 
ألجهزة الشراء العام في الكويت 
من هيكلية عمل جلنة املناقصات 
املركزيــة او أمانة ســرها إلى 
اجلهــاز املركــزي للمناقصات 
العامة وأمانتهــا العامة، األمر 
الذي تطلب عملية إعادة هندسة 
شــاملة إلجــراءات العمل لدى 
اجلهاز أســفرت عن حتقيق ٢١ 

إجنازا جاءت كما يلي:
إعــداد منظومــات عمــل   -١
املراجعــة والتدقيق  تقاريــر 
املســبق  التأهيــل  لوثائــق 
والطرح والنتائج وتوصيات 
الترســية، وطلبــات األوامر 
التغييريــة ومتديــد للعقود 
املبرمة، والشكاوى والتظلمات.

٢- توثيق وتعميم البيانـــات 
واملستنـدات والوثائق املطلوب 
تقدميها ضمن طلبات اجلهات 

العامة.
٣- إعداد األطر العام لنماذج 
التأهيــل املســبق  إعالنــات 
والطرح واإلعالنات امللحقة بها.

٤- إعداد منظومة جدول أعمال 
اجتمــاع مجلس إدارة اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة.
٥- إعــداد منظومــة محضر 
اجتمــاع مجلس إدارة اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة.
٦- إعداد منظومة تنفيذ قرارات 
مجلس إدارة اجلهاز املركزي 

للمناقصات العامة.
٧- توثيق الصيــغ النمطية 
لقرارات مجلس إدارة اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة.
٨- إعداد دليل إجراءات العمل 

الدور الذي يقــوم به مجلس 
إدارة اجلهاز بدراسة املواضيع 
القرارات  املعروضة واتخــاذ 
الالزمة بشأنها، وكذلك الدور 
الذي تقوم بــه األمانة العامة 
للجهــاز فــي القيــام بأعمال 
املراجعة والتدقيق التي تهدف 
الــى االطمئنان على ســالمة 
البيانات التي توفرها اجلهات 
صاحبة الشأن ضمن إجراءاتها 
إلمتام عمليات شراء األشياء 
واألصنــاف وتقدمي اخلدمات 

وتنفيذ األعمال.
ويأتي ذلك مرورا مبختلف 
الــدورة املســتندية  مراحــل 
للمعامــالت املتعلقة بطلبات 

التأهيل للموردين واملتعهدين 
واملقاولــني ومقدمي اخلدمات 
واالستشاريني، وكذلك طلبات 
الطرح وفقا ملختلف أساليب 
التعاقد والتوصية بالترسية، 
إضافــة الــى طلبــات األوامر 
التغييرية والتمديد والتجديد 
للعقود املبرمة وتلك املتعلقة 
بالشكاوى والتظلمات وجميع 
مراحــل اإلجنــاز ومتطلبات 
تقاريــر  وتقــدمي  تنفيذهــا 
املراجعة والتدقيق التي توثق 
املالحظات اإلجرائية والفنية 
والقانونيــة لتســهيل املهــام 
ولتمكني مجلس إدارة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة من 

إجناز مهامه وإمتام أعماله.
وأضاف الدعيج: «كل ذلك 
يتم لضمان ســير اإلجراءات 
بصورة حيادية دون منح أي 
من املناقصني أفضلية أو ميزة 
قــد ال تكون متاحة لغيره، او 
حرمان أي منهم من املشاركة في 
املناقصات دون مبرر او سند 
ســليم من الناحية القانونية 
او اإلجرائية او الفنية وصوال 
إلى أفضل العطاءات واحلصول 

على أقل األسعار».
واستطرد الدعيج قائال: «إن 
صدور الهيكل تنظيمي اجلديد 
مبوجب القرار رقم ٦٦٤ لسنة 
٢٠١٩ الــذي حل مــكان الهيكل 

وتوثيق الدورة املستندية.
٩- وضــع آلية عمل وتوثيق 
بنظــام  الطــرح  إجــراءات 
املظروفني أو (نظام النقاط).

١٠- وضع آلية عمل وتوثيق 
بنظــام  الطــرح  إجــراءات 

املرحلتني.
١١- وضع آلية عمل وتوثيق 
بنظــام  الطــرح  إجــراءات 

اجلوالت.
١٢ - تطويــر وميكنة جدول 
ومحضر االجتماعات ملجلس 

إدارة اجلهاز.
١٣- تطويــر نظــام الــدورة 

املستندية اآللي للجهاز.
١٤- تطوير املوقع اإللكتروني 

للجهاز.
١٥- تدشني خدمة بيع وثائق 
املناقصــات عن طريق املوقع 

اإللكتروني للجهاز.
١٦- إعداد وإصدار تعميم بشأن 
قواعــد وإجــراءات ومعايير 
املقاوالت  تصنيف متعهــدي 

العامة.
١٧- إعداد وإصدار تعميم بشأن 
قواعــد وإجــراءات ومعايير 
مقدمي اخلدمات االستشارية.

١٨- إصــدار تعاميــم بشــأن 
العقود النموذجية.

١٩- إصدار تعميم بشأن اعتماد 
قرارات مجلــس إدارة اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة.
٢٠- إصدار تعميم بشأن نظام 
وضوابط منع تضارب املصالح.
٢١- توثيق وتعميم املالحظات 
الشــائعة علــى وثائــق الطرح 
وتقاريــر التوصية بالترســية 
التغييريــة  وطلبــات األوامــر 
والتمديد للعقود املبرمة املقدمة 
من اجلهات العامة صاحبة الشأن.

وأصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة وصوال إلى جذب 
املستثمر األجنبي تواكبا مع 
الرؤية السامية بتحول الكويت 

إلى مركز مالي عاملي.
وذكــر الدعيــج أن صدور 
التنظيمــي اجلديــد  الهيــكل 
مبوجب القرار رقم ٦٦٤ لسنة 
٢٠١٩ أحدث نقلــة نوعية في 
التنظيــم املؤسســي ألجهزة 
الشــراء العام في الكويت مبا 
واكبه من عملية إعادة هندسة 
شــاملة إلجراءات العمل لدى 
اجلهاز أســفرت عــن حتقيق 
٢١ إجنــازا انعكس على األداء 
العام ألجهزة الشراء في البالد 
واالقتصاد الوطني بالتبعية.

وتفصيليــا، قــال الدعيج 
ان قانــون املناقصات العامة 
رقــم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ املعــدل 
بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩ 
الســتحداث أحــكام تضمــن 
احلفاظ على األمــوال العامة 
وصيانتها دون إغفال املرونة 
الالزمــة التي تتيــح للجهات 
اإلداريــة القدرة علــى العمل 
ومواجهة املستجدات حتقيقا 
للمصلحة العامة ودفع عجلة 
التنمية، حيث ارتكز القانون 
على ٩ محاور رئيسية لتحقيق 
مثلث النجاح مبا يتضمنه من 
عوامل املرونة واحلفاظ على 
املال العام ودفع عجلة التنمية 

في آن واحد، وهي كالتالي:
١- التنظيم املؤسسي ألجهزة 

الشراء العام.
٢- إجراءات الشراء وأساليب 

التعاقد.
٣- اختيــار املتعاقد وتأهيل 

املناقصني.

قواعد عمليات الشراء العام ترسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واحلوكمة
ال حرمان من املشاركة في املناقصات دون مبرر أو سند سليم قانونًا

أسامة الدعيج: حافظنا على املال العام
وسط مرونة باإلجراءات لدفع عجلة التنمية

أمني عام «املناقصات» سرد لـ «األنباء» ٢١ إجنازاً حتققت إثر تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز

األمانـة العامة تعمـل دائمًا على ضمان سـير اإلجـراءات بصـورة حيادية
اللجنة تقدم تقارير مراجعــة توثق املالحظــات لتسـهيل مهام مجلـس إدارة اجلهاز

قال الدعيج إن دور أمانة سر جلنة املناقصات املركزية 
في السابق كان يتمحور في إعداد جدول أعمال وكتابة 
محضر اجتماع أعضاء اللجنة، إضافة الى التحقق من 
مدى توافر موافقات اجلهات املعنية وتقدمي كل املستندات 
واجلــداول املرفقة بوثائق الطــرح، بينما أصبح اليوم 
حتت مظلة قانون املناقصات العامة رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ 
وتعديالته ويتمثل بقيام األمانة العامة للجهاز املركزي 
للمناقصات العامــة باإلضافة الى ذلك بأعمال املراجعة 
والتدقيق وتوثيق املالحظات اإلجرائية والفنية ألعمال 
التأهيل املســبق والطرح والترسية واألوامر التغييرية 
والتمديد والتجديــد للعقود املبرمة وتوثيق املالحظات 

الالزمة للعرض على مجلس إدارة اجلهاز.

دور فعال ألمانة املناقصات

البنوك حتقق أفضل نتائج نصف سنوية في آخر ١٠ سنوات

احمللل املالي

بعــد ان أعلنــت جميــع البنــوك 
الكويتيــة عن نتائجها للنصف األول 
من ٢٠٢٢، يتبني استمرار النمو القوي 
فــي صافي األربــاح للقطــاع نتيجة 
االرتفاع املتوسط باإليرادات التشغيلية 
واألرباح التشــغيلية قبل احتســاب 
املخصصات، عــالوة على االنخفاض 
احلاد مبخصصات خســائر االئتمان، 
والتي تــدل على مرحلــة جديدة من 
تخفيف عبء املخصصات على الربحية 

واألداء التشغيلي للقطاع.
وقــد بلغ صافي األربــاح املجمعة 
للبنوك بالنصف األول من ٢٠٢٢ حوالي 
٥٦٤٫٢ مليون دينار، بنمو نسبته ٤٦٪ 
عن الفترة ذاتها من ٢٠٢١، لتعد بذلك 
نتائــج البنوك خــالل النصف األول 
من ٢٠٢٢ األعلى التي يحققها القطاع 
املصرفي خالل فترة النصف األول بآخر 
١٠ سنوات (الفترة بني ٢٠١٢ و٢٠٢٢).

ويشــير هذا النمــو القوي ألرباح 
القطــاع إلــى تعافيــه وعودتــه إلى 
تسجيل معدالت منو جيدة بالتزامن مع 
التخلص من عبء املخصصات الثقيل 
علــى الربحية، حيث جــاء هذا النمو 
نتيجة االرتفاع اجليــد في اإليرادات 
التشغيلية بنسبة ٧٫٥٪ لتسجل ١٫٥١ 
مليار دينــار (افضل النتائج النصف 
ســنوية علــى اإلطالق خالل العشــر 

سنوات األخيرة).
عالوة على منو األرباح التشغيلية 
قبل احتساب املخصصات بنسبة ٧٫٤٪ 
لتسجل ٩٠٩ ماليني دينار (أيضا افضل 
النتائج النصف سنوية في ١٠ سنوات)، 
وبالتزامن مــع انخفاض مخصصات 
خسائر االئتمان بنسبة ٥٣٫٤٪ خالل 
النصف األول من عام ٢٠٢٢ لتســجل 
ادنى مستوياتها النصف سنوية ما بني 
٢٠١٢-٢٠٢٢ عند ١٧٢٫٤ مليون دينار.

أيضا ارتفعت صافي إيرادات الفوائد 
والتمويل بنســبة ٥٫٨٪ لتسجل ١٫٠٧ 

مليار دينار بدعم من ارتفاع أســعار 
الفائدة وارتفعت اإليــرادات من غير 
الفوائد بنسبة ١٢٪ على أساس سنوي 

لتسجل ٤٣٥ مليون دينار.
وبالتزامن مــع النمو امللحوظ في 
صافي األرباح واإليرادات التشغيلية 
للبنوك، فقد متاســكت أســعار أسهم 
غالبية البنوك منذ بداية الغام، بالرغم 
من اخلسائر التي حلقت بها في مايو 
ويونيــو لتنمــو القيمة الرأســمالية 
للقطاع بنســبة ١٣٫٦٪ وتسجل ٢٧٫٣ 
مليار دينار، ارتفاع قدره ٣٫٣ مليارات 
دينار، وأيضا انخفاض مكررات الربحية 
ملعظم البنوك إلى مستويات مناسبة، 
حيث سجل معدل مكرر ربحية القطاع 

٢١٫٧ مرة.
بنك الكويت الوطني

 حقق «الوطني» اعلى صافي أرباح 
بــني البنوك الكويتيــة خالل النصف 
األول مــن ٢٠٢٢، حيث بلغت ٢٣٧٫٨٣ 

مليون دينار وبنمو نسبته ٤٨٪ عن 
النصــف األول من عــام ٢٠٢١ (افضل 
نتائج للنصف األول في الـ ١٠ سنوات 
املاضية) نتيجــة االرتفاع في صافي 
إيرادات التشــغيل للبنك بنســبة ٦٪ 
لتسجل ٤٨٠٫٢ مليون دينار والتي أتت 
نتيجة ارتفاع صافي ايرادات الفوائد 
والتمويــل اإلســالمي بنســبة ٤٫٤٪ 
لتسجل ٣٤٨٫٣ مليون دينار وارتفاع 
االيرادات من غير الفوائد بنسبة ١١٪ 

لتسجل ١٣٢ مليون دينار.
بينما انخفضت املخصصات بنسبة 
٧٨٫٤٪ عن النصف األول من عام ٢٠٢١ 
لتســجل ادنــى مســتوياتها النصف 
سنوية في الـ ١٠ سنوات املاضية عند 
٢١ مليون دينار فقط مما ساهم أيضا 

في النمو القوي لصافي األرباح.
بيت التمويل الكويتي «بيتك»

 بلــغ صافي ربــح بيــت التمويل 
الكويتي «بيتك» خالل النصف األول 

من عام ٢٠٢٢ نحو ١٣٨٫١ مليون دينار 
(ثانــي اعلى ربحية بعد بنك الكويت 
الوطني) وبنســبة منــو ملحوظ عن 
الفتــرة ذاتهــا مــن عــام ٢٠٢١ بلغت 
٣٥٪ نتيجــة انخفــاض مخصصــات 
خسائر االئتمان واالنخفاض في قيمة 
االستثمارات بنسبة ٥٠٪ لتسجل ٤٥٫٢ 

مليون دينار.
وكان ايضا االثر اإليجابي الرتفاع 
صافــي إيرادات التشــغيل للبنك الى 
أرقام قياسية وبنسبة ١٤٫٤٪ الى ٤٥٨ 
مليون دينار. وكمؤشــر إيجابي على 
االداء التشغيلي لبيتك فقد ارتفع ربح 
التشــغيل قبل املخصصات بنســبة 
٢٤٫٣٪ ليســجل ٣٠٨٫٣ ماليــني دينار 

األعلى بني البنوك الكويتية.
البنك التجاري 

حقق التجــاري ثالث اعلى صافي 
األربــاح فــي القطــاع املصرفي خالل 
النصف األول ٢٠٢٢، حيث بلغت أرباحه 

٤٤ مليــون دينــار نتيجة االنخفاض 
احلاد في مخصصات خسائر ائتمان 
ونسبة ٨٧٪ لتسجل ٣٫١٥ ماليني دينار.

بنك بوبيان 

اليــزال بنك بوبيــان يحافظ على 
معدالت منو جيدة في صافي أرباحه، 
حيث ارتفعت بنســبة ٣٤٪ لتســجل 
٣٣٫١ مليون دينار، نتيجة منو صافي 
التشــغيل بنســبة ١٠٫٤٪  ايــرادات 
وانخفاض املخصصات بنســبة ٢٤٪ 

الى ٢١٫٦ مليون دينار.
بنك اخلليج 

ارتفعت ارباح بنك اخلليج بنسبة 
٨٣٫٣٪ لتســجل ٣٠٫٣ مليــون دينار 
بالتزامــن مع انخفــاض املخصصات 
بنسبة ٥٢٪ لتسجل ١٢٫٣ مليون دينار، 
بينما ارتفعت اإليرادات التشــغيلية 
للبنــك بنســبة ٢٫٥٪ لتســجل ٨٥٫٣ 

مليون دينار.

القطاع سجل منواً قوياً بأرباحه خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢.. نتيجة ارتفاع اإليرادات التشغيلية واالنخفاض احلاد مبخصصات خسائر االئتمان

١٫٥ مليـار دينار اإليـرادات التشـغيلية للقطـاع بالنصـف األول.. و٩٠٩ ماليني األرباح التشـغيلية
١٧٢٫٤ مليـون دينـار مخصصـات القطـاع في ٦ أشـهر.. األدنـى منذ النصـف األول لعـام ٢٠١٢ 

القيمة السـوقية ألسـهم القطاع بالبورصـة قفـزت ١٣٫٦٪ إلى ٢٧٫٣ مليـار دينار منـذ بداية العام 
انخفاض مكررات الربحية ملعظم البنوك ملسـتويات مناسـبة.. ليسـجل ٢١٫٧ مـرة لكامل القطاع

ملخص البيانات املالية للبنوك الكويتية خالل النصف األول من ٢٠٢٢ (باملليون دينار)

أرباح التشغيل قبل احتساب صافي األرباح البنك
مخصصات خسائر االئتمان

مخصصات خسائر 
االئتمان

صافي إيرادات 
الفوائد والتمويل

إيرادات من غير 
الفوائد والتمويل

صافي إيرادات 
التشغيل
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