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االقتصادية

السائح الكويتي 
ينفق 840 ديناراً 

باليوم وهو األعلى 
عامليًا.. ويقضي 

أكثر من شهر خالل 
عطلة الصيف

اإلمارات األولى 
والوجهة األفضل 
كالعادة.. وتركيا 
تتراجع والنحس 

يخرج تايلند 
وماليزيا

رفسنجاني سيزور السعودية للتباحث حول أسعار النفط
وكاالت: انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداوالت أمس االول 2.7 دوالر ليستقر عند 
مستوى 44.64 دوالرا وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.  وتراجعت العقود اآلجلة 
خلام برنت القياسي أكثر من دوالر إلى 49.92 دوالرا للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو 
2009. ونزل اخلام األميركي نحو 75 سنتا إلى 47.20 دوالرا للبرميل وهو أقل مستوى منذ أبريل 
2009 بعد أن نزل بالفعل عن 50 دوالرا في وقت سابق هذا األسبوع. إلى ذلك حتدثت وكاالت أنباء 
إيرانية عن زيارة مرتقبة قد يقوم بها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام اإليراني آية اهلل علي 
اكبر هاشمي رفسنجاني إلى اململكة العربية السعودية للتباحث حول أسعار النفط.

ارتفاع بنسبة 55% عن 2013.. ومليار دينار إنفاق سياحي داخلي

السياح من الكويت ينفقون ملياري دينار في مدن العالم بـ 2014

أبوظبي بقوة ألخذ حصة سوقية 
من مس���افري الكويت خاصة 
العائ���ات بعد فتح العديد من 
األشياء املناسبة لهم مثل مدينة 
ياس لالع���اب املائية ومدينة 
ماهي عالم فيراري وحلبة سباق 
جزيرة ي���اس التي يقام عليها 
سباق الفيراري وماعب اجلولف 
اجلميلة بجزيرة ياس. باالضافة 
الى افتتاح العديد من الفنادق 
الفاخرة ذات األسعار املناسبة 
مثل جميرا أبراج االحتاد وسانت 

ريجيس الكورنيش. 
٭ تراجع���ت مرتبة تركيا من 
املركز الثالث في سنة 2012 الى 
املركز الرابع ب� 2013 ثم الى املركز 
الثامن ب� 2014، وهو ما يؤشر 
الى تأثير األحداث السياس���ية 

على السياحة التركية. 
٭ نظ���را الس���تمرار األزم���ة 
االقتصادية في أوروبا وانخفاض 
األسعار نسبيا، الحظ التقرير 
صعود اسبانيا للمركز اخلامس 
بدال من السادس في 2013 نظرا 
الزدياد نسبة زيارة الكويتيني 
للمدن االسبانية اجلميلة ونشاط 

السياحة الرياضية. 
٭ احتلت أميركا املركز السادس 
بدال من السابع في 2013 وذلك 
نظرا للتيسيرات السهلة اجلديدة 
الس���فارة  املقدمة م���ن جانب 
األميركية بالكويت سنة 2014. 

الس���ياحي الداخل���ي، فقد بلغ 
اإلنفاق نحو مليار دينار، وهو ما 
يشير الى حجم سوق السياحة 
احمللية، حس���ب املدي���ر العام 
لشركة مباشر احمد احلمزاوي 
الذي أشار الى أن هناك زيادة 
بحجم 192 مليون دينار وبنسبة 
17.3% في حجم االستثمار املوجه 
محليا للقطاع السياحي خال 
2014 مقارنة مع 2013، علما أن 
79% من االنفاق احمللي للسياحة 
يذهب لقطاعات ترفيهية، و%21 
لسياحة االعمال. ومن املفارقة 
التي يشير اليها احلمزاوي أن 
90% من االنفاق على السياحة 
احمللي���ة يأتي م���ن الكويتيني 
واملقيمني في الباد، و10% فقط 
من اخل���ارج، وهو ما يعني أن 
سكان الكويت هم من ينعشون 
هذا القطاع، ويؤش���ر ذلك الى 

حجم الطلب املوجود فيه. 
وأبرز مؤش���رات السياحة 

اخلارجية هي: 
٭ دولة االمارات العربية املتحدة 
مازالت حتتفظ باحلصة الكبرى 
من السوق الكويتي بنسبة %29.5 
ومن هذه احلصة تستحوذ مدينة 
دبي على نصيب األسد وحدها 
بنسبة 75% حيث انه يوجد ما 
يق���رب من 25 رحلة يوميا من 

الكويت الى دبي.
٭ الش���يء اجلديد هو دخول 

أحمد يوسف 

الس���نوي  التقرير  رص���د 
لشركة مباشر الدولية للسياحة 
والس���فر التي تزود نحو %65 
من خدمات الس���ياحة والسفر 
للس���وق الكويتية أن السوق 
احمللية شهدت إنفاقا كبيرا على 
السياحة اخلارجة من الكويت 
في سنة 2014، إذ تعدى ملياري 
دينار أو 7 مليارات دوالر بارتفاع 
نسبته 55% عن س���نة 2013، 
وذلك من دون ش���مول اإلنفاق 
الى السعودية.  السياحة  على 
وتوزع هذا اإلنفاق بني السياحة 
الترفيهية بنسبة 74% وسياحة 
رجال االعمال واملؤمترات بنسبة 
26%. وبلغ متوس���ط اإلنفاق 
الس���ياحي للس���ائح الكويتي 
باليوم نح���و 3 آالف دوالر أو 
840 دينارا تقريبا، وهو من أعلى 
املعدالت العاملية لانفاق، بينما 
بلغ متوسط عدد أفراد األسرة 
الكويتية الواحدة املسافرة ما بني 
6 و8 أفراد شاملة اعداد اخلدم 
املرافقني خال الس���فر. ويبلغ 
متوسط االقامة بالفنادق للسائح 
الكويتي واألسرة الكويتية في 
فترة الذروة بالصيف خال شهر 
يوليو وأغس���طس من 21 الى 

42 ليلة. 
أما على مس���توى اإلنفاق 

أحمد احلمزاوي

الكويت تدخل عصر إنتاج النفط الثقيل
ترسية املشروع على »بتروفاك« بـ 1.2 مليار دينار إلنتاج 60 ألف برميل يومياً

في مساحات كبيرة، وتعتبر 
»ه���ذه هي الصعوب���ة التي 
تواجهها شركة نفط الكويت 
في حفر اآلبار للنفط الثقيل«، 

كما توضح املصادر.
وذكرت األخيرة ان أفضل 
طرق الض���خ إلنتاج النفط 
الثقيل ه���ي الضخ بالبخار 
الديزل كوقود  باس���تخدام 

حملركات البخار.
وأجلت جلن���ة املناقصات 
املركزية أكثر من مرة ترسية 
املش���روع وذلك الس���تيفاء 
الش���روط اخلاصة بعمليات 
الترس���ية والتأكد من سريان 
الكف���االت البنكي���ة، علما ان 
نفط الكويت كانت قد تسلمت 
مظاري���ف العط���اءات املالية 
للمشروع 22 يوليو 2014 من 
قب���ل 4 حتالف���ات عاملية هي 
بتروفاك واس كيه للهندس���ة 
وس���ايبم ايطالي���ا وجي اس 

للهندسة كوريا اجلنوبية.

أنابيب  البخار وخ���ط  لضخ 
للنفط مجمع للنفط بني اآلبار 

املنتجة.
الى أن  وأشارت املصادر 
مديرية شمال الكويت بشركة 
نفط الكويت تقوم بحفر اآلبار 
في حقل الرتقة وتشمل حفر 
41 بئرا خال 2015، علما ان 
ع���دد اآلبار الت���ي يحتويها 
الثقيل يبلغ  النفط  مشروع 
عددها 943 بئرا وانتهت شركة 
نفط الكويت تقريبا من حفر 
80%، على أن تستكمل عمليات 
احلف���ر لآلبار املتبقية خال 

العامني املقبلني.
يذك���ر ان طبق���ات اآلبار 
للنفط الثقيل تتراوح بني 500 
و800 قدم، وتعتبر قريبة من 
األرض كما أنها غير مكلفة، 
وتختلف حقول النفط الثقيل 
عن اخلفيف في كميات اآلبار 
فالنفط الثقيل يحتاج إلى عدد 
كبير من اآلبار، وذلك النتشاره 

ما يق���ارب 270 ألف برميل 
يوميا من النفط الثقيل بعد 

عام 2030.
ويأت���ي ذل���ك ف���ي إطار 
الدولة لرفع  إس���تراتيجية 
ال���ى 4  النفط���ي  انتاجه���ا 
مايني برميل يوميا في سنة 

.2020
وتوقعت مصادر مسؤولة 
من ش���ركة نفط الكويت ان 
يت���م توقيع عقد مش���روع 
النفط الثقيل مع »بتروفاك« 
خال فترة شهر من الترسية 
النهائية على أن تكون فترة 
تنفيذ العقد نحو 42 ش���هرا 
إضافة إلى 10 أش���هر أخرى 
لعملية التشغيل التجريبي.

وأضافت املصادر ان األعمال 
الرئيسية التي ستنفذها شركة 
الرتقة  بتروف���اك في حق���ل 
اجلنوبي ملكمن فارس السفلي 
في شمال الكويت ستكون عبارة 
عن مركز جتميع ومنش���آت 

أحمد مغربي

الكويت رس���ميا  دخلت 
مرحلة جديدة من إنتاج النفط 
م���ع بدء االس���تعداد إلنتاج 
الثقيل، حيث أرست  النفط 
أمس جلنة املناقصات املركزية 
مش���روع النفط الثقيل على 
البريطانية  شركة بتروفاك 
بقيم���ة 1.2 ملي���ار دينار ما 
يعادل 4 مليارات دوالر، وهو 
أضخم مشروع نفطي تنفذه 

شركة نفط الكويت.
واملشروع سيدخل طور 
اإلجناز الفعلي مع بداية شهر 
املقب���ل عقب توقيع  مارس 
الكويت  العق���ود لتصب���ح 
دولة منتج���ة للنفط الثقيل 
بحل���ول ع���ام 2019 مبعدل 
إنتاج يومي يقدر ب� 60 ألف 
برميل يوميا ضمن املرحلة 
األولى، وبعد ذلك تبدأ عمليات 
إلى  التطوير ليصل اإلنتاج 

الكويت تدخل عالم النفط الثقيل.. وترسي أكبر مشروع نفطي بقيمة 1.2 مليار دينار على شركة بتروفاك البريطانية لتنفيذ املرحلة األولى إلنتاج 60 ألف برميل يوميا 

»هيونداي« تقدم أقل أسعار احلزمة اخلامسة 
في مصفاة الزور بـ 1.5 مليار دوالر

خاصة باملرافق البحرية.. وعروض 3 حتالفات واعتذار 2

أحمد مغربي

علم���ت »األنباء« من مص���در نفطي 
مطلع في ش���ركة البترول الوطنية أن 
الش���ركة تلقت أمس العط���اءات املالية 
للحزمة اخلامسة اخلاصة بإنشاء املرافق 
البحرية ملصفاة الزور التي تنوي الشركة 
تشييدها وفق نظام الهندسة والتوريد 
واإلنش���اء، حيث قدم حتالف هيونداي 
للهندسة واإلنشاءات من كوريا اجلنوبية 
اقل العطاءات املالية بقيمة 454.2 مليون 

دينار )ما يعادل 1.5 مليار دوالر(.
وقال املصدر ان الشركة استقبلت أمس 
3 عطاءات من التحالفات اخلمسة املؤهلة 
للمشاركة في احلزمة اخلامسة واخلاصة 
بإنشاء املرافق البحرية للمصفاة اخلاصة 
بعمليات التصدير للمنتجات البترولية 
املكررة السائلة والصلبة وجزيرة صناعية 
لتصدير املنتجات السائلة العالية اجلودة، 
ومرسى الزوراق الصغيرة وميناء تصدير 

الكبريت.
وطرحت ش���ركة البت���رول الوطنية 
احلزمة اخلامس���ة رس���ميا لدى جلنة 
املناقصات املركزية في 13 ابريل 2014 ومت 
متديد موعد استقبال العطاءات املالية من 
التحالفات املؤهلة أكثر من مرة، كما يعد 
مشروع مصفاة الزور من أكبر املشاريع 

اإلس���تراتيجية في القطاع النفطي، وقد 
شهد املشروع تأخيرا متكررا منذ العام 
2005 وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 

615 ألف برميل يوميا.
وكش���ف املصدر أن حتالف جي اس 
للهندسة واملقاوالت قدم ثاني اقل العروض 
املالية بقيمة 459.2 مليون دينار، فيما 
تقدم حتالف دايلم للصناعات بثالث اقل 
العرضني  العروض وبفارق شاسع بني 
األول والثاني بقيمة 720 مليون دينار، 
مشيرا إلى أن هناك منافسة شديدة بني 
املقاولني وه���و ما ظهر ف���ي العطاءات 
التنافس���ية التي حصلت عليها الشركة 

أمس.
وأك���د أن حتالفني اعت���ذرا عن عدم 
تقدمي عطاءات مالية للحزمة اخلامس���ة 
هما ش���ركة بتروفاك العاملية وش���ركة 
مكديرموت األميركي���ة املتخصصة في 
شؤون اإلنشاءات الهندسية على املستوى 
العاملي، ولم تتضح أي أسباب لاعتذار 
باستثناء ش���ركة بتروفاك التي تنافس 
على املش���اركة وبقوة في احلزم أرقام 1 
و2 و3 واخلاصة بالوحدات الرئيس���ية 

للمصفاة.
وتوقع املصدر أن يتم إجناز مناقصات 
املشروع وتوقيع العقود مع املقاولني في 

الربع الثاني من 2015.

٭ نظرا لعدم استقرار األوضاع 
السياس���ة في تايلند وحوادث 
املاليزي���ة في 2014  الطائرات 
خرجت تايلن���د وماليزيا من 
قائمة ال���دول االكثر زيارة من 

الكويت. 
٭ تزاي���د أع���داد الس���ائحني 
الكويتني بنسبة كبيرة ملحوظة 
الى اجلزر السياحية املشهورة 
عامليا مثل جزر املالديف وسيشل 

وموريشيوس في 2014. 
٭ ب���دأت دول���ة البحرين في 
اس���تعادة عافيتها السياحية 
واحتلت املرتبة الثالثة عربيا. 
٭ املفاج���أة كانت ف���ي أعداد 
الزائرين ملصر، خاصة بشهر 
ديسمبر 2014 وتركزت الزيادة 
بفنادق ش���رم الشيخ وفنادق 
القاه���رة م���ع ازدي���اد الطلب 
والسؤال على مدن جديدة مثل 

اسوان بجنوب مصر.

احلزمة اخلامسة من مشروع مصفاة الزور )مليون دينار(

قيمة العطاء املاليالوكيل احملليالتحالف

454.2عبداهلل الصقرهيونداي للهندسة

459.2مجموعة الكاظميجي اس للهندسة واملقاوالت

719.9الزهرة الهندسيةدايلم للصناعات

املصادر:
٭ شركة مباشر الدولية للفنادق 

)مدينة الكويت - الكويت(
٭ منظمة السياحة العاملية التابعة 

لألمم املتحدة )مدريد - اسبانيا( 
٭ مجلس السياحة والسفر العاملي 

)لندن - اململكة املتحدة(

54% تذاكر طيران

فنادق %18

الطعام %8.5

تنقات %4

ترفيه %4.5

تأجير سيارات %5.3

صاالت %3.2
ات

لوازم السفر %2.5

التوزيع النسبي لانفاق 
للسائح الكويتي


