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اخلميس ٩ فبراير ٢٠٢٣ اقتصـاد

نصف مصاريف األسرة الكويتية ينفق على «الرفاه والترفيه».. بـ ١٦٢٥ دينارًا

علي إبراهيم

كشفت بيانات  مسح الدخل واإلنفاق 
األســري الصادرة عــن اإلدارة املركزية 
لإلحصاء التي اطلعــت عليها «األنباء» 
أن متوسط إنفاق األسرة الكويتية على 
الرفــاه والترفيه يبلغ نحو ١٦٢٥ دينارا 
شهريا تشكل نحو ٤٩٪ من إنفاق األسر 
شهريا دون احتســاب اإليجار الشهري 
لألسر الكويتية املالكة ملنازلها من إجمالي 
إنفاق يبلــغ ٣٢٩٦٫٦ دينارا، مقابل نحو 
٣٥٧ دينارا تنفقها كل أسرة وافدة تشكل 
٣٣٫٤٪ من إنفاقهم الشــهري الذي يبلغ 
١٠٧١٫٣ دينــارا على ذات أوجــه اإلنفاق 
التي تضم العناية الشخصية واملطاعم 
والترفيــه والرياضــة والنقل واملالبس 

واألقمشة واألحذية والتبغ ومنتجاته.
ووفقا حلسابات أخرى، فإن متوسط 
إنفــاق املواطنني واملقيمــني على الرفاه 
والترفيه يختلف إذا مت قياسه إلى املتوسط 
اإلجمالي للدخل البالغ ٣٩٩٥ دينارا شهريا 
لألسرة الكويتية و١١٣١٫٥ دينارا شهريا 
لألســرة الوافدة، ما يعني أن الكويتيني 
ينفقون نحو ٤١٪ من دخولهم على الرفاه 
والترفيه، والوافدين ينفقون نحو ٣٢٪ 

من دخولهم على ذات األمر.
ووفقــا للبيانات، فإن إنفاق األســر 
الكويتية على املواد الغذائية واملشروبات 
يبلغ ٣٧١٫٤ دينارا شهريا متثل ١١٫٣٪ من 
إنفاقهــم، بينما يبلغ إنفاق األســر غير 
الكويتية على البند ذاته نحو ١٥٩٫٨ دينارا 
تشكل ١٤٫٩٪ من إجمالي اإلنفاق الشهري.

وبلغ متوسط إنفاق األسر الكويتية 
علــى التبغ ومنتجاته نحو ٣٢٫٤ دينارا 
شهريا مبا نسبته ١٪ من إنفاقها الشهري، 
مقابل ٢٣٫٤ دينارا شهريا لألسر الوافدة 
مبا نســبته ٢٫٢٪ من إنفاقها الشــهري، 
بينما بلغ متوسط إنفاق املواطنني على 
املالبس واألقمشة واألحذية ٤٩٥٫٥ دينارا 
تشــكل ١٥٪ من إجمالي اإلنفاق الشهري 
مقابل ١٠٠٫٧ دينار لألسر الوافدة تشكل 

٩٫٤٪ من اإلنفاق الشهري.
وسجلت نفقات تأثيث وجتهيز املسكن 
لألسر الكويتية ٣٦٣٫٥ دينارا تشكل ١١٪ 
من اإلنفاق الشــهري مقابل ٤٠٫٣ دينارا 
تشكل ٣٫٨٪ من اإلنفاق الشهري لألسرة 
الوافــدة، بينما ســجل متوســط صرف 
الكويتيــني على نفقات الصحة شــهريا 
نحــو ١٨٠٫٣ دينارا تشــكل ٥٫٥٪، مقابل 
٤١٫٦ دينارا تشكل ٣٫٩٪ من إنفاق األسر 

غير الكويتية.

ووصل متوسط إنفاق األسرة الكويتية 
على النقل ٤٠٨٫٨ دنانير شــهريا تشكل 
١٢٫٤٪ مــن إجمالي اإلنفــاق مقابل ٩٨٫٦

دينارا شهريا لألسر الوافدة تشكل ٩٫٢٪ 
من إنفاقهم، أما إنفاق أسر املواطنني على 
املعلومات واالتصاالت فبلغ متوســطه 
الشــهري نحو ١٨٧٫٦ دينــارا مبا يناهز 
٥٫٧٪ من اإلنفاق مقابل ٥٨٫٤ دينارا لألسر 

الوافدة بنسبة ٥٫٥٪ من اإلنفاق.
وســجل إنفاق األســر الكويتية على 

الترفيــه والرياضة والثقافــة ١١١ دينارا 
شهريا بنسبة ٣٫٤٪، مقابل ١٧ دينارا لألسر 
الوافدة مبا نسبته ١٫٦٪ من إجمالي اإلنفاق 
الشــهري، بينمــا بلغ إنفــاق الكويتيني 
الشهري على التعليم نحو ٥٥٫٨ دينارا 
مبا نسبته ١٫٧٥ مقابل ٤٦ دينارا للوافدين 

مبا نسبته ٤٫٣٪ من إجمالي اإلنفاق.
وســجل متوســط إنفــاق األســر 
الكويتية على املطاعم وخدمات اإلقامة 
ما قيمته ١٩٥٫٩ دينارا شــهريا تشكل 

٥٫٩٪ من إجمالي اإلنفاق، مقابل ٤٦٫٨
دينارا شــهريا لألســر الوافدة تشكل 
٤٫٤٪ من إجمالــي إنفاقهم، أما إنفاق 
أسر املواطنني على التأمن واخلدمات 
املالية فبلغ متوسطه نحو ١٢٫٧ دينارا 
شهريا مبا متوسطه ٠٫٤٪ من اإلنفاق، 
مقابل ٧٫٥ دنانير لألســر الوافدة مبا 

نسبته ٠٫٧٪ من إنفاقهم.
وسجل إنفاق املواطنني على العناية 
الشخصية واحلماية االجتماعية والسلع 

واخلدمات املتنوعة فقد بلغ نحو ٣٨١٫٦
دينارا شهريا مبا نسبته ١١٫٦٪ من إجمالي 
إنفاقهــم، مقارنة بـ ٧٠٫٧ دينارا شــهريا 
لألســر الوافــدة مبــا نســبته ٦٫٦٪ من 
إجمالي إنفاقهم، أما التحويالت اجلارية 
فتستحوذ على ٢٩٧٫٩ دينارا شهريا من 
إنفاق املواطنني مبا نسبته ٩٪ من إجمالي 
اإلنفــاق، بينما يبلــغ ذات وجه اإلنفاق 
لدى األســر الوافدة ١٥١٫٥ دينارا شهريا 

مبا نسبته ١٤٫١٪ من اإلنفاق.

من إجمالي ٣٢٩٦٫٦ ديناراً إنفاقاً شهرياًَ.. مقابل ٣٥٧ ديناراً يصرفها الوافدون على ذات اجلانب

٧٠٫٧ دينارًا تنفقها األسرة الوافدة على العناية الشخصية.. مقابل ٣٨٢ دينارًا لـ «الكويتية»١١١ دينارًا تنفقها األسرة الكويتية على الترفيه والرياضة.. و١٧ دينارًا لـ «الوافدة»
١٩٦ دينارًا إنفاق العائلة الكويتية على املطاعم شهريًا.. و٤٦٫٨ دينارًا لـ «الوافدة» ٢٣٫٤ دينارًا تنفقها األسرة والوافدة على التبغ ومنتجاته.. مقابل ٣٢٫٤ دينارًا لـ «الكويتية»

أعلى ٥ أوجه إنفاق للمواطنني و للوافدين

٢٥٪ من إنفاق املواطنني على السكن

تظهر البيانات أن أعلى أوجه إنفاق لدى املواطنني وفقا لنسبتها من متوسط 
اإلنفاق الشهري لألسر الكويتية من غير السكن تتركز في ٥ أوجه كالتالي:

٭ ١٥٪ املالبس واألحذية
٭ ١٢٫٤٪ لـ «النقل» 

٭ ١١٫٦٪ العناية الشخصية
٭ ١١٫٣٪ املواد الغذائية

٭ ١١٪ تأثيث وجتهيز املسكن

فيما تظهر البيانات أن أعلى أوجه إنفاق لدى الوافدين وفقا لنســبتها من 
متوسط اإلنفاق الشهري لألسر الوافدة من غير السكن تتركز في ٥ أوجه كالتالي:

٭ ١٤٫٩٪ مواد غذائية 
٭ ٩٫٤٪ املالبس واألحذية

٭ ٩٫٢٥ النقل
٭ ٦٫٦٪ العناية الشخصية

٭ ٥٫٥٪ املعلومات واالتصاالت

تبلغ نفقات السكن عند احتســاب اإليجار التقديري لألسر الكويتية املالكة 
ملنازلها نحو ١٠٤٤٫٦ دينارا شــهريا لألســر الكويتية تشكل ٢٥٫٢٪ من إجمالي 
اإلنفاق الشهري حال إضافة الرقم كامال ألوجه اإلنفاق، مقابل ٢٠٩ دنانير شهريا 

لألسرة الوافدة تشكل ١٩٫٥٪ من إجمالي إنفاق األسرة.

١٦٫٥ مليون دوالر لتسفني وصيانة ٧ ناقالت نفط كويتية

صورة ضبابية لـ«بتروكيماويات الزور».. 
«املناقصات» يرفض إعادة تشكيل قائمة حتالفاته

أحمد مغربي

مــن  «األنبــاء»  علمــت 
مصــادر نفطية مســؤولة أن 
شركة ناقالت النفط الكويتية 
اســتقبلت العطــاءات املالية 
ملناقصة العقد الشامل لتسفني 
وصيانــة ٧ ناقــالت نفطية، 
وذلك ضمن عقود للمحافظة 
على سالمة األسطول البحري 

الكويتي للقطاع النفطي.
التفاصيــل، قالــت  وفــي 
املصادر إن شــركتني تقدمتا 
املاليــة، حيــث  بالعــروض 
حازت شركة األحواض اجلافة 
اإلماراتية أقل العروض املالية 

محمود عيسى

ذكرت مجلــة «ميد» ان 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة فــي الكويت رفض 
طلبا من الشركة الكويتية 
البتروليــة  للصناعــات 
املتكاملــة (كيبيك) إلعادة 
التحالفات  تشــكيل قائمة 
العطاءات  املؤهلة لتقــدمي 
الــزور  ملشــروع مجمــع 
املزمــع  للبتروكيماويــات 
إنشاؤه بتكلفة ١٠ مليارات 

دوالر.
واضافــت املجلة ان من 
شأن القرار زيادة الصورة 
الضبابيــة وغيــاب اليقني 
بشأن مســتقبل املشروع، 
وقــد ناقــش اجلهــاز وفقا 
لوثيقة صادرة عنه، طلب 
الشركة خالل اجتماع عقد 
في ٢٣ يناير املاضي، وكانت 
الشــركة ضمنــت طلبهــا 
املوافقة على قائمة معدلة 
للمقاولني املؤهلني للمشروع 
بعد «تغيير التحالفات بني 

بعض املقاولني».
وقال اجلهــاز إنه «قرر 
عــدم املوافقــة علــى هــذا 
الطلب»، ولم يذكر ســببا 
حلجــب املوافقــة، كمــا لم 
يكشــف النقاب عن كيفية 

كيه للهندســة واإلنشاءات 
اجلنوبيــة،  الكوريــة 
واملعروفة اآلن باسم اس كيه 
ايكوبالنت، وكان من املتوقع 
أن تشــارك كلتا الشركتني 
في عملية تقدمي العطاءات 
كجزء من احتادات أكبر مع 

مقاولني آخرين.
املناقشات املستقبلية

وفي الوثيقة التي نشرها 
اجلهاز في اعقاب اجتماع ٢٣
ينايــر، قال إنه ناقش عدة 
قضايا تتعلق مبرفق الزور 
للبتروكيماويات والذي لم 

بشــكل دوري فــي أحــواض 
الشركة الفائزة بالعقد.

وتشــمل عملية التســفني 
إجــراء صيانة شــاملة عليها 
وتنظيــف  البــدن،  تشــمل 
اخلزانات والصباغة، وأعمال 
الدورية للمحركات  الصيانة 

واألجهزة املالحية.
وأفــادت بــأن توقيع هذه 
االتفاقية يعبر عن مدى التزام 
شركة ناقالت النفط الكويتية 
باحملافظة على سالمة وكفاءة 
أســطولها من خالل عمليات 
الصيانة والتســفني الدورية 
بأعلــى املســتويات وبأفضل 

األسعار.

بشأن ما يجب فعله بشأن 
الشــكوى حتــى اجتماعه 

التالي.
كما ناقش اجلهاز شكوى 
منفصلة بخصوص استبعاد 
شركة ميبكوم اوفشور اند 
ماريــن الســنغافورية من 
عمليــة تقــدمي العطاءات، 
باالضافــة لتأجيــل القرار 
النهائي بشأن هذه الشكوى 
حتى االجتماع التالي وفقا 

للوثيقة.
تأخيرات مستمرة

وحيــث ان «كيبيــك» 
هي شــركة تابعة ملؤسسة 
البترول الكويتية، فقد قامت 
العطاءات  بتأهيل مقدمــي 
البتروكيماويــات  ملجمــع 
املخطط له في أبريل ٢٠٢١، 
ونشــرت قائمة باملزايدين 
املؤهلــني لتقــدمي عطاءات 
على احلزم الرئيسية الثالث 
للمشــروع، والذي يشــار 
إليه أيضا باســم مشروع 
الــزور لتكامل التكرير مع 

البتروكيماويات.
وقــد اشــتملت القائمة 
األصليــة علــى اسمــــاء 
السبع املؤهلة  املجموعات 
للمزايدة علــــى احلزمتني 

األولى والثانية.

بقيمة ١٦٫٥ مليون دوالر، فيما 
قدمت الشركة العربية لبناء 
وإصالح السفن (أسري) ثاني 
العروض بقيمة ١٦٫٩ مليون 
دوالر. وكانت «ناقالت النفط» 
دعت ٤ شركات للمشاركة في 
املناقصة وهي كل من شركة 
األحــواض اجلافة، الشــركة 
وإصــالح  لبنــاء  العربيــة 
السفن (أسري)، وشركة عمان 
لألحــواض اجلافة، وشــركة 

ناقالت كيبيل.
وقالت إن االتفاقية حصرية 
لصيانة ٧ ناقالت على مدى ٣

سنوات، وتتيح لشركة ناقالت 
النفط الكويتية صيانة السفن 

يتخذ قرارا نهائيا بشــأنه 
وانه سيعود ملناقشته مرة 
أخرى في اجتماعه املقبل.

وتضمنت املوضوعات 
طلبا من شركة الرسني آند 
توبرو الهندســية الهندية 
للتأهل املســبق للمشروع 
باعتبارهــا املقــدم الوحيد 
للعطاء، باالضافة لطلبات 
تدعو إلحالل شركة هيونداي 
للهندســـــة واالنشــاءات 
الكوريــة اجلنوبيــة محل 
شركة اس كيــــه الكورية 
اجلنوبية باعتبارها شريكا 
لشــركة بتروفــاك لتقدمي 
العطاءات علــى احلزمتني 

األولى والثانية.
ويخطط اجلهــاز ايضا 
ملواصلــة دراســة طلــب 
من شــركة هندســة البناء 
الصينيـــة،  احلكوميــــة 
التي تعتبر أكبــــر شركة 
إنشــاءات فــي العالــم من 
حيــث اإليرادات، وشــركة 
اليونانيــة  أركيــرودون 
اللتني تقدمتا بشكوى بشأن 
عدم إدراجهمــا على قائمة 
الشــركات املؤهلة مســبقا 

لتقدمي العطاءات.
وفي الوثيقة، قال اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة 
إنــه قــرر «تأجيل قراره» 

ضمن عقود للمحافظة على سالمة األسطول البحري الكويتي

املجمع تبلغ تكلفته التقديرية ١٠ مليارات دوالر

القائمــة املعدلة  اختــالف 
للمقاولني املؤهلني للمشروع 

عن القائمة األصلية.
ومــن احملتمل أن يؤدي 
قرار اجلهاز بحجب املوافقة 
إلى زيادة املخاوف بشــأن 
املشــروع  هــذا  تعــرض 

لتأخيرات كبيرة.
وفي وقت سابق من هذا 
العام، كشفت مجلة «ميد» 
عن انســحاب شركتني من 
عمليــة تقــدمي العطــاءات 
اخلاصة باملشــروع، وهما 
الهندســية  شــركة فلــور 
االميركيــــة وشــركة اس 

بداية «البورصة» في ٢٠٢٣.. تؤثر 
على أداء صناديق األسهم الكويتية

شريف حمدي

انعكس أداء مؤشرات ومتغيرات البورصة 
خالل تعامالت الشــهر األول من ٢٠٢٣ على 
أداء صناديق االستثمار احمللية التي تستثمر 
في ســوق األســهم الكويتية، إذ تباين أداء 
املؤشــرات خالل يناير املاضي، وذلك على 
وقع حركة تصحيح اســتهلت بها بورصة 
الكويت تعامالت العام اجلديد اتسعت معها 
دائــرة البيــع على مدار النصــف األول من 
الشــهر، إلى ان عاد الزخم الشــرائي خالل 
النصف الثاني لتستعيد البورصة توازنها 

وتعوض أغلب خسائرها السوقية.
وأنهى ســوق األسهم الكويتي تعامالت 

يناير على تراجع مؤشر السوق األول بنسبة 
٠٫٣٪، مقابل ارتفاع طفيف ملؤشــر السوق 
الرئيســي بنســبة ٠٫٥٪، وبالتالي تراجع 
مؤشــر الســوق العام بنســبة ٠٫٢٪، وفي 
ضوء هذا األداء السلبي في مجمله لبورصة 
الكويت، جاء أداء الصناديق املستثمرة في 
ســوق األسهم احمللية خالل الشهر املاضي 

متوافقا معه.
وتبني من خالل إحصائية أعدتها «األنباء»، 
وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، 
أن ١٦ صندوقا اســتثماريا محليا تستثمر 
في البورصة الكويتية، تراجع أداؤها خالل 
أشهر األول من ٢٠٢٣ بشكل جماعي بنسب 

تراوحت بني ٠٫٢٨٪ و٢٫٨٪.

سجلت تراجعات تراوحت بني ٠٫٢٨٪ و٢٫٨٪ خالل يناير املاضي

احتاد املطاعم: ٤٢ مليون دينار خسارة 
اإلغالق املبكر ملطاعم املناطق احلرفية

باهي أحمد

قــال رئيــس احتــاد 
واملقاهــي  املطاعــم 
الغذائيــة،  والتجهيــزات 
فهد األربش، إن قرار وزارة 
الداخليــة بإغالق املطاعم 
والكافيهات واملقاهي التي 
تقدم الشيشة بعد الساعة 
الثانيــة عشــرة منتصف 
الليل، سيضر بالعمليات 
التشغيلية ملا يقارب ٧٠٠

مطعم ومقهى في املناطق 
احلرفيــة والصناعية. وأكــد األربش في 
تصريــح لـ «األنباء» أن ٥٠٪ من إيرادات 
تلــك املطاعم تتحقق فيما بعد العاشــرة 
مساء، مقدرا في الوقت ذاته متوسط عوائد 
املطعم الواحد في تلك املناطق بنحو ١٠ آالف 

دينار شهريا، وأنه في حالة 
اغالقها ســتفقد ما ال يقل 
عن نصف إيراداتها، وهو 
ما يعنــي حتقيق القطاع 
خلسارة تقدر بـ ٤٢ مليون 
دينار سنويا نتيجة ألثر 

ذلك القرار على املطاعم.
وختــم األربــش قائال 
«يطالــب احتــاد املطاعم 
واملقاهــي والتجهيــزات 
الغذائيــة جميــع اجلهات 
بإعــادة النظــر فــي ذلك 
القرار خاصة أن تلك الفئات 
مازالت تعاني من خسائر سابقة تعرضت 
لها قبل سنوات ليست بالقصيرة، خصوصا 
أن جميع املطاعــم ملتزمة بكل القرارات 
الصادرة من قبل وزارة الداخلية وغيرها 

من هيئات الصحة والغذاء».

ً األربش قدر أعدادها بـ٧٠٠ مطعم ومقهى سيفقد الواحد منها ٥ آالف دينار شهريا

فهد األربش

أسواق اخلليج ترتفع.. بدعم صعود النفط
أغلقت معظم أسواق األسهم اخلليجية على 
ارتفاع أمس، مقتفية أســعار النفط واألسواق 
العامليــة بعــد أن عــززت تصريحــات رئيس 
مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي الشهية 
للمخاطرة، إال أن املؤشر القطري انخفض وسط 
تقلبات أسعار الطاقة. وصرح رئيس االحتياطي 
الفيدرالي جيروم باول، في جلسة أسئلة وأجوبة 
استضافها النادي االقتصادي بواشنطن، بأنه 
يتوقع أن يشــهد عــام ٢٠٢٣ «انحســارا كبيرا 
للتضخم»، مما عزز آمال املستثمرين في تباطؤ 

وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد املؤشر الرئيسي بالسعودية ٠٫٤٪ 
لينهي سلسلة خسائر استمرت ٧ أيام، مع ارتفاع 
كل من سهم عمالق النفط السعودية «أرامكو» 

١٫٣٪ والسعودية للصناعات األساسية ١٫٩٪.
وقفزت أســعار النفط، وهي داعم رئيســي 
القتصــادات اخلليج، أكثر مــن ١٪ على خلفية 
مخاوف بشــأن اإلمدادات بعد أن تسبب زلزال 
مدمر في إغالق ميناء رئيسي للتصدير في تركيا، 
وتوقعــات بنمو الطلب فــي الصني، وارتفعت 
العقود اآلجلة خلام برنت ٨٦ سنتا أو ١٫٠٣٪ إلى 
٨٤٫٥٥ دوالرا للبرميل، خالل جلسة تداوالت أمس.


