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االربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

محمود عيسى

ذكــر موقع «زاويــة» نقال عن تقرير 
حديث لبنك اإلمارات دبي الوطني، أن منو 
الناجت احمللي اإلجمالي في الكويت سيكون 
األبطأ بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل عام ٢٠٢٣، رغم أن عائدات النفط 
القوية ستبقى عامال مساعدا ومعززا في 

كبح جماح العجز املالي.
وقال البنك انه من املقرر أن تســجل 
الكويت أبطأ وتيــرة منو بني نظيراتها 
في عام ٢٠٢٣ مع أنها كانت على األرجح 
ثانــي أقوى االقتصــادات منوا في دول 
مجلس التعاون اخلليجي العام املاضي، 

وفقا للتقرير املذكور.
وقال اخلبير االقتصادي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا في البنك دانيال 
ريتشاردز الذي اعد التقرير: «نتوقع معدل 
منو بنسبة ٢٫٤٪ هذا العام مقارنة بـ ٨٪ 
العــام املاضي، أي ما يقل عن متوســط 
معــدل النمو املرجــح لتوقعاتنا البالغ 
٣٫٢٪ لدول مجلس التعاون اخلليجي».
وجاء فــي التقرير أن صندوق النقد 
الدولي توقع في الشهر املاضي أن يتراجع 
منو النــاجت احمللي اإلجمالــي احلقيقي 
الكويتي في عــام ٢٠٢٣ ليعكس تباطؤ 
الطلب اخلارجي وتخفيضات إنتاج النفط 

مبوجب اتفاقية «أوپيك +».

الروســية  احلــرب  بــدء  ومنــذ   
-األوكرانيــة، حصدت الــدول النفطية 
في الشرق األوسط ثمار ارتفاع أسعار 
النفط، فيما قدر الصندوق في وقت سابق 
من هذا العام أنها ستجني خالل السنوات 
األربع املقبلة مكاسب غير متوقعة تصل 

إلى ١٫٣ تريليون دوالر.
واستشهد بنك اإلمارات دبي الوطني 
بتقديــرات «بلومبيرغ» التــي قالت إن 
متوسط إنتاج الكويت من النفط بلغ ٢٫٦٩

مليون برميل يوميا في عام ٢٠٢٢، أي ما 
ميثل زيادة بنسبة ١١٫٦٪ عن ٢٫٤١ مليون 
برميل في اليوم املنتجة في عام ٢٠٢١.

وقال املصرف فــي تقريره إن إنتاج 
الكويت سيرتفع في عام ٢٠٢٣ بشكل أكثر 
تواضعا، وسيؤدي ذلك إلى منو الناجت 
احمللي اإلجمالي للنفط والغاز بنســبة 
٢٪ مما يترك القطاع غير النفطي يقود 

منو الناجت احمللي اإلجمالي الرئيسي.
وأضــاف التقرير: «بينما ســيتباطأ 
النمو فــي إنتاج النفط، نتوقع أن تظل 
عائــدات النفط مرتفعة هــذا العام، مما 
يساعد الكويت على إصالح ماليتها التي 
ظلت تعاني من عجز امليزانية والذي بلغ 
متوسطه ١٣٫٩٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
خالل الفترة بني عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٢، مع 
اإلشارة إلى أن النفط يسهم بنحو ٩٠٪ 

من اإليرادات املالية الكويتية».

ويقدر ريتشاردز بأن فائض امليزانية 
الكويتية ســيرتفع من ٥٫٣٪ من الناجت 
احمللي للبالد العام املاضي إلى ٦٫٢٪ في 
عــام ٢٠٢٣ في ضوء توقعــات بارتفاع 
متوسط العقود اآلجلة خلام برنت إلى 
١٠٥ دوالرات للبرميــل، وفقــا لتوقعات 
البنك، وهو أعلى من الســعر املقدر في 
ميزانية الكويت بواقع ٨٠ دوالرا للبرميل.
وبالتالي، فــإن احلاجة امللحة إلقرار 
مجلس األمة قانون الديون «قانون الدين 
العام» ستتضاءل بفضل هذا االنتعاش 
املالي وهو ما تعذر حتقيقه في السنوات 
األخيرة. وقال التقرير إن قانون الديون 
ميكــن الكويت من دخول أســواق رأس 
املال الدولية فــي حالة وجود عجز في 

امليزانية.
وختــم التقريــر بالقول بأنــه برغم 
حتقيق تقدم محدود في اإلصالحات في 
القطاع غير النفطي، وما ســيؤدي إليه 
من حتفيز منو القطاع اخلاص وتنويعه 
مقارنة بنظرائه في الدول املجاورة، فإن 
بيئة أسعار النفط املرتفعة ومجلس األمة 
القادر على إقرار امليزانيات والتشريعات 
يعتبران أمــرا إيجابيا، على نحو يرفع 
توقعات البنك بنمو الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي الى ٣٪ هذا العام بالنسبة للقطاع 
اخلاص غير النفطي مقارنة بنحو ٣٫٥٪ 

في عام ٢٠٢٢.

حتديث الهيكل التنظيمي لـ «كيبك»
أحمد مغربي

أصــدر الرئيس التنفيذي 
للشركة الكويتية للصناعات 
البتروليــة املتكاملة «كيبك» 
قرارا بتحديث الهيكل التنظيمي 
للشركة اعتبارا من تاريخ ٢٢

يناير ٢٠٢٣.
وجــاء فــي القــرار ضمن 
مادتــه األولى إعادة تســمية 
مديريــة مصفــاة الــزور إلى 
مديريــة عمليات الزور، على 
ان يتم حتديد نائب الرئيس 
التنفيذي لعمليات الزور في 
وقت الحق ليكون مسؤوال عن 
تنفيذ اعمالــه املناط بها امام 
الرئيس التنفيذي للشــركة، 
وتكــون املجموعات املذكورة 
أدناه تابعــة ملديرية عمليات 

الزور:
- مجموعــة عمليات مصفاة 

الزور.
- مجموعة اخلدمات الفنية.
- مجموعة اخلدمات الهندسية.

الغاز  - مجموعــة عمليــات 
املسال.

- مجموعة الصيانة.
وجاء في املادة الثانية:

إعــادة تســمية مديريــة 
والغــاز  البتروكيماويــات 
الطبيعي املســال الى مديرية 
التخطيــط واملالية، ليصبح 
خالــد أنــور العوضــي نائبا 
للرئيس التنفيذي للتخطيط 
واملالية ويكون مســؤوال عن 
تنفيذ اعماله املنوط بها امام 
الرئيس التنفيذي للشــركة، 

وتكــون املجموعات املذكورة 
ادناه تابعة ملديرية التخطيط 

واملالية:
- مجموعة املالية.

- مجموعة التخطيط.
- مجموعة مشاريع الزور.

- مجموعــة مشــاريع الغاز 
املسال.

مشــاريع  مجموعــة   -
البتروكيماويات.

- مجموعة الصحة والسالمة 
والبيئة.

- مجموعة مساندة اإلدارة.
ومتت إعادة تسمية مديرية 
الشؤون اإلدارية واملالية الى 
اإلداريــة  الشــؤون  مديريــة 
والتجارية، ليصبح عبداهللا 

فهاد العجمــي نائبا للرئيس 
اإلدارية  التنفيذي للشــؤون 
والتجارية ويكون مســؤوال 
عن تنفيــذ اعماله املنوط بها 
امام الرئيس التنفيذي للشركة، 
وتكــون املجموعات املذكورة 
ادناه تابعة ملديرية الشؤون 

اإلدارية والتجارية:
- مجموعة تقنية املعلومات.

- مجموعة األمن واالطفاء.
- مجموعة املوارد البشرية.

- مجموعة التدريب والتطوير 
الوظيفي.

- مجموعة اخلدمات العامة.
- مجموعــة العالقات العامة 

واالعالم.
- مجموعة التجارية.

تعيني نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الزور في وقت الحق

عبداهللا العجمي خالد العوضي

«نفط الكويت» تعيد الغطاء النباتي 
في مناطق اإلنتاج املهجورة

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت طرحت 
مناقصــة ملشــروع إعادة الغطــاء النباتي الذي 
ســيتم تنفيذه في املنطقــة الواقعة في مناطق 
شمال وجنوب الكويت، وحددت املوعد النهائي 

لتقدمي العطاءات لينتهي في ١٦ أبريل املقبل.
ومن املقرر عقد اجتماع ما قبل تقدمي العطاءات 
اخلاصة باملشروع يوم ٦ فبراير املقبل. وأشارت 
املجلــة إلى ان لــدى الكويت تاريخــا في تنفيذ 
مشــاريع إعادة الغطاء النباتي مــن أجل إعادة 
تأهيل مناطق إنتاج النفط التي مت التخلي عنها.

وكانت مجموعة معاجلة التربة التابعة لشركة 
نفط الكويت قد نشــرت في أبريــل ٢٠٢١ ورقة 
تضمنت تقييما ملشروع سابق شمل العمل على 

إعادة الغطاء النباتي بشكل كبير في البالد.
وقد أطلق على املشروع في حينه اسم مشروع 
التنميــة االقتصاديــة والبيئية املســتدامة ومت 
تطويره في الكويت في محاولة الستعادة البيئات 
التي تضررت بسبب عمليات قطاع النفط والغاز، 

كما حاولت تشجيع عودة النباتات احمللية.
وختمــت «ميد» بالقــول انه خالل العمل في 
املشــروع املذكور مت اســتهداف مناطق حتتوي 
على تربة ملوثة بإخضاعها لنوعني من تقنيات 

املعاجلــة وهي إما املعاجلــة البيولوجية أو 
املعاجلة احلرارية قبل إعادة التربة الى موقعها 
األصلي وزرعها بأنواع نباتية محلية تتعايش 

مع البيئة واملناخ السائدين في البالد.

طرحت املشروع وحددت ١٦ أبريل املقبل موعداً نهائياً لتقدمي العروض

مليار دينار عقودًا فازت بها ٢٠ شركة مدرجة في ٢٠٢٢
شريف حمدي

ســجلت قيمة العقود واملناقصات التي فازت بها 
الشركات الكويتية املدرجة ببورصة الكويت والتابعة 
لها، تراجعا بنســبة ١٨٪ بنهاية عــام ٢٠٢٢ مقارنة 
بالعام املاضي، إذ بلغت القيمة اإلجمالية لهذه العقود 

١٫٠١ مليار دينار مقابل ١٫٢٤ مليار دينار في ٢٠٢١.
ويبرر هذا التراجع التحديات الكبيرة التي يعيشها 
العالم على املستوى االقتصادي جراء ارتفاع معدالت 
التضخم ملســتويات غير مسبوقة منذ عقود، األمر 
الذي نتج عنه اتخاذ اجراءات ملواجهة هذا التضخم 
برفــع معدالت الفائدة على العمالت، ما تســبب في 
رفع األعباء على الشــركات وانعكس على االنشطة 

االقتصادية. 
وأظهــرت إحصائية أعدتها «األنبــاء» ان العام 
املاضي شهد ترسية ٦١ مناقصة وعقدا على الشركات 
املدرجة بسوق األسهم الكويتي او من خالل الشركات 
التابعــة لهــا، وبلغ عددها ٢٠ شــركة موزعة على 

اغلب القطاعات.
٭ فترة الربع األول شــهدت طرح مناقصات بقيمة ٥١٢

مليون دينار تشكل ٥٠٫٥٪ من إجمالي القيمة، تلتها فترة 
الربع الرابع بـ ٢٠٢ مليون دينار بنســبة ٢٠٪، وشهدت 
فترة الربع الثاني عقودا بقيمة ١٦٨ مليون دينار تشكل 
١٦٫٥٪ من اإلجمالي، فيما كانت عقود الربع الثالث هي األقل 
خالل العام بـ ١٣٢ مليون دينار تشكل ١٣٪ من اإلجمالي. 
٭ وتبني من خالل االحصائية ان شركة «اخلليج للتأمني» 
حلت بالصدارة من حيث الشــركات الفائزة بأكبر قيمة 
للعقود خالل ٢٠٢٢، إذ فازت الشركة بعقد مع وزارة الصحة 
لتقدمي خدمات التأمــني الصحي للمواطنني للمتقاعدين 
بقيمــة ٣٥٥ مليــون دينار ميثل نحــو ٣٥٪ من إجمالي 

القيمة السنوية.

٭ في املرتبة الثانية جاءت «السفن» بفوزها بـ ٢٠ عقدا 
بقيمــة ٢٨٩٫١ مليون دينار تشــكل ٢٨٫٥٪ من اإلجمالي، 
وتعد «الســفن» هي الشــركة األكثر فــوزا بعقود خالل 

العام املاضي.
٭ تلتها املجموعة املشــتركة من خالل فوزها بـ ١٥ عقدا 

بقيمة ١٨٨٫١ مليون دينار بنسبة ١٨٫٥٪ من القيمة.
٭ وزارة الصحــة جاءت بصــدارة قائمة اجلهات األكثر 
طرحا للمشــاريع خــالل عام ٢٠٢٢، بقيمــة ٣٦٦ مليون 
دينار تشكل ٣٦٪ من اإلجمالي، وذلك من خالل ٤ عقود 

طبية ولوجستية وخدمية للمتقاعدين.
٭ حلت بعدها بالترتيب شــركة نفط الكويت بطرح ١٥

مناقصة بقيمة ١٩٦٫٥ مليون دينار تشكل ١٩٫٥٪. 
٭ تلتها وزارة الكهرباء واملاء بالترتيب الثالث بطرح ١٠
مناقصات بقيمة ١١٤ مليون دينار تشكل ١١٫٣٪ من اإلجمالي.

٭ بلغت قيمة ٨ عقود من خارج الكويت، وفازت بها شركات 
محلية، ١١٨ مليون دينار تشكل ١١٫٦٪ من إجمالي القيمة.
٭ كما أظهرت االحصائية ان املشــاريع اخلدمية جاءت 
بالصــدارة، بـــ ١٣ عقدا قيمتها ٣٨١ مليون دينار تشــكل 
٣٧٫٥٪ من القيمة، ويرجع السبب في ذلك لعقد اخلدمات 

الصحية للمتقاعدين الذي فازت به «اخلليج للتأمني».
٭ حلت املناقصات االنشائية في املرتبة الثانية بـ ٩ عقود 
قيمتها ٢٢٢ مليون دينار تشكل ٢١٫٨٪ من إجمالي القيمة.

٭ ثالثا، جاءت النفطية باملرتبة الثالثة بـ ١٧ عقدا قيمتها 
١٨٦٫٨ مليون دينار متثل ١٨٫٤٪ من القيمة.

٭ رابعــا، حلت املناقصات الكهربائية، إذ بلغت قيمة ١٠
عقود ١٣١ مليون دينار تشكل ١٣٪ من اإلجمالي.

٭ جاءت املناقصات اللوجســتية في املرتبة اخلامســة 
من خالل ١٠ عقود بقيمة ٨٩٫١ مليون دينار تشكل ٨٫٨٪ 

من القيمة.
٭ حلت املناقصات الصحية في املرتبة السادسة بقيمة 

٤٫٤ ماليني دينار تشكل ٠٫٥٪ من القيمة اإلجمالية.

تراجعت ١٨٪.. والعقود اخلدمية بالصدارة بـ ٣٧٫٥٪ من اإلجمالي.. و الشركات الكويتية نالت ٨ عقود خارجية بـ ١١٨ مليون دينار.. والربع األول األعلى بـ ٥١٢ مليونًا

«السفن» األكثر فوزًا بعقود خالل ٢٠٢٢ بقيمة ٢٨٩ مليون دينار تشكل ٢٨٫٥٪ من القيمة٣٥٥ مليون دينار قيمة أكبر مناقصة فازت بها «اخلليج للتأمني» خلدمات صحية للمتقاعدين 

عودة الكويت للفوائض في ٢٠٢٣.. 
تقلِّص احلاجة إلقرار «الّدين العام»

فائض امليزانية سيرتفع من ٥٫٣٪ إلى ٦٫٢٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في ٢٠٢٣

إنتـاج الكويـت النفطـي ارتفـع ١١٫٦٪ خـالل 
٢٠٢٢ إلـى مسـتوى ٢٫٦٩ مليون برميـل يوميًا

االقتصـاد احمللي سـيكون األبطأ منـوًا باخلليج 
عند ٢٫٤٪.. رغم اسـتمرار عائـدات النفط القوية

خالد العوضي للتخطيط واملالية.. 
وعبداهللا العجمي لإلدارية والتجارية


