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اقتصـادالثالثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠

بعد غياب شهرين.. الكويت تعود لترسية العقود بـ ٢٧٧ مليون دوالر
محمود عيسى

بعد غيابها عن قائمة العقود املمنوحة 
في منطقة الشــرق االوســط وشــمال 
افريقيا، لشــهرين متتابعني في ابريل 
ومايو املاضيني، حلت الكويت خالل شهر 
يونيو الفائت في املركز الرابع خليجيا 
بأداء قوي، حيث ارست ما قيمته ٢٧٧ 

مليون دوالر من العقود.
وجاءت سلطنة عمان باملركز االول 
خليجيــا وعلى مســتوى منطقة مينا 
بعقود قيمتها ٨١٣ مليون دوالر، وتلتها 
قطــر واالمارات فــي املركزيــن الثاني 
والثالث بواقع ٦٧٥ مليون دوالر و٤٦١ 
مليون دوالر على التوالي، فيما تراجعت 
الســعودية الى املركز اخلامس بعقود 
قيمتها ١٣٦ مليون دوالر، واخيرا حلت 
البحرين في املركز الســادس خليجيا 

بعقود قدرها ٧٩ مليون دوالر.
وعلى مســتوى منطقة مينا، قالت 
املجلة انها مازالت تعاني انخفاضا في 
ترســيات العقود في ســياق جهودها 
للخروج من األزمة االقتصادية، حيث 
متت ترســية عقود بقيمــة ٣ مليارات 
دوالر، االمر الذي يجعل شهر يونيو ثاني 
أدنى شهر من حيث قيمة العقود الشهرية 

منذ ان بدأت مجلة ميد إحصاءاتها لرصد 
ترسيات العقود في يناير ٢٠١٤.

ويأتي تباطؤ ترســيات العقود في 
يونيو بعد أن شهد شهر مايو الذي سبقه 
أضعف قيمة للترسيات التي بلغت ٢٫١ 
مليار دوالر. وبالتالي، فان تباطؤ االداء 
خالل أشهر متعاقبة يجعل الربع الثاني 
من عام ٢٠٢٠ هو األضعف على اإلطالق 
حيث لم تتجاوز قيمة العقود املمنوحة 

مجتمعة ١١ مليار دوالر.
وتــرى املجلــة ان اداء الربع الثاني 
املخيــب لآلمال يأتي بعــد الربع األول 
األقوى بكثير والذي شــهد منح عقود 
بقيمة ٣٢،٦ مليار دوالر، وان هذا االداء 
املتردي يعرض عام ٢٠٢٠ ليصبح أضعف 
عــام على اإلطالق من حيث منح عقود 

املشاريع في منطقة مينا.
وميكن القول ان أسوأ عام من حيث 
االداء مسجل حاليا هو ٢٠١٩، حيث كان 
االداء الســيئ للربعني االخير والثاني 
منه اســوأ الفترات الفصلية املســجلة 

حتى اآلن.
وكان الربع الثاني األضعف اداء على 
اإلطالق نتيجة تداعيات الوباء وانخفاض 
أســعار النفط وما تبعــه من تضييق 
امليزانيــات الوطنية متزامنا مع حلول 

شهر رمضان، حيث ساهم كل ذلك في 
انخفاض مستوى نشاط العقود.

وفي حني فشلت جميع البلدان التي مت 
حتليلها في قائمة ميد لترسيات العقود 
في اختــراق حاجز املليــار دوالر، فقد 
قادت عمان املنطقة بتوقيع ٨١٣ مليون 
دوالر من الصفقات. وعلى صعيد منطقة 
الشرق االوسط فقد ارست مصر عقودا 
بقيمة ٣٩٧ مليون دوالر، والعراق ١٦٠ 

مليون دوالر.
وانتهــت ميد الى القــول بأنه ميكن 
أن تشــير إجــراءات التقشــف التي مت 
الكشف عنها مؤخرا في اململكة العربية 
الســعودية إلى مزيد مــن التأخير في 
تســليم بعض املشــاريع املخطط لها، 
حتى مع حتسني آفاق انتعاش االقتصاد 
السعودي من األزمة االقتصادية احلالية.

كمــا ان اإلمــارات العربيــة املتحدة 
تتطلــع إلى التعافي من آثار الڤيروس 
بســرعة، حيث يتوقــع البنك املركزي 
حدوث انتعاش في النشاط االقتصادي 
في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا 
العام. ولكــن املجلة توقعت ان تتفاقم 
األوضاع االقتصادية في عمان والكويت 
بسبب االعتماد الكبير لكال البلدين على 

مبيعات النفط.

خالل يونيو املاضي.. لتحّل باملركز الرابع خليجياً من حيث قيمة العقود املمنوحة

أداء مخيب لآلمال لترسيات العقود بالشرق األوسط.. سجلت ثاني أدنى مستوياتها بـ ٣ مليارات دوالر

٦٥٨ مليون دوالر رصيد الكويت 
لدى صندوق النقد الدولي

«كيبيك» تخطط إلعادة دراسة جدوى 
مجمع بتروكيماويات الزور

عالء مجيد

تراجع رصيد الكويت لدى صندوق النقد 
الدولي خالل مايو املاضي بنســبة طفيفة 
بلغت ٠٫٠٩٪ ليسجل مستوى ٢٠٢٫٦ مليون 
دينار (مــا يعادل ٦٥٨٫٢ مليــون دوالر)، 
بعدما وصلت الى اعلى مســتوياتها خالل 
ابريــل املاضي بقيمة ٢٠٢٫٧ مليون دينار، 
وذلك بحسب بيانات بنك الكويت املركزي 

لشهر مايو ٢٠٢٠.
وعلــى صعيد ســنوي فقــد زاد حجم 
االحتياطيات الكويتية املودعة لدى صندوق 
النقد الدولي بنهاية مايو املاضي بنســبة 
٤٣٫٦٪، وبقيمة ٦١٫٥ مليون دينار، مقارنة 
مبســتوياتها البالغــة ١٤١٫١ مليون دينار 

بنهاية مايو من العام املاضي.
كمــا بلغ اجمالي االصــول االحتياطية 
الرسمية ١٣٫٦٧ مليار دينار، بزيادة شهرية 
بلغت نســبتها ٧٫٢٪ مقارنة بشهر ابريل 
املاضي البالغة ١٢٫٧٣ مليار دينار. وبشكل 
ســنوي فقد ارتفعت االصول االحتياطية 
بنسبة ١٤٫٤٪ مقارنة مبستوبات شهر مايو 
من العام املاضي والبالغة ١١٫٩٥١.مليار دينار 
وتشــمل هذه االصول اجمالي احتياطيات 
الكويت من الذهب واالحتياطي لدى صندوق 
النقــد وحقوق الســحب ومجموع العملة 

والودائع 
ويتكون وضع االحتياطي في صندوق 
النقد الدولي من شــريحة االحتياطي، أي 
مبالغ العمالت األجنبية التي يجوز للبلد 
العضو سحبها من صندوق النقد الدولي 
خالل مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق 

النقد الدولي (مبوجب اتفاقية قرض) في 
حساب املوارد العامة، وتكون حتت تصرف 
البلد العضو مبا في ذلك إقراض البلد املبلغ 
لصندوق النقد الدولي مبوجب االتفاقات 
العامــة لالقتــراض، واالتفاقــات اجلديدة 
لالقتــراض، واملطالبــات علــى الصندوق 
احملررة بحقوق الســحب اخلاصة تعتبر 

مطالبات بالعملة األجنبية.
ويبلغ حجم حقوق الســحب اخلاصة 
نحو ٥٦٤٫٤ مليون دينار بارتفاع شــهري 
بلغ ٠٫٠١٧٪ وبارتفاع ٠٫١٨٪ سنويا مقارنة 
مبستوياتها بنهاية مايو املاضي والبالغة 
٥٦٣٫٢ مليون دينار، وهي أصول احتياطية 
دولية اســتحدثها صنــدوق النقد الدولي 
كأصل احتياطي مكمل لألصول االحتياطية 
لدى البلدان األعضاء في الصندوق، ويوزع 
الصنــدوق حقــوق الســحب اخلاصة بني 
أعضائه على أســاس نسب حصصهم في 

الصندوق.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز 
االستقرار املالي والتعاون في املجال النقدي 
على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية 
وزيادة توظيف العمالة والنمو االقتصادي 
القابل لالستمرار، كما يساعد في جهود احلد 
من الفقر على مستوى العالم والصندوق 
تديره البلدان االعضاء وعددهم ١٨٩ بلدا.

كما يقدم صندوق النقد الدولي املشورة 
حول كيفية حتقيق االستقرار االقتصاددي 
ومنع االزمات املالية وحتســني مستويات 
املعيشــة. ويبلغ حجــم املبلغ الكلي الذي 
يستطيع الصندوق اقراضه للبدان االعضاء 

١ تريليون دوالر.

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن الشــركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة «كيبيك»، 
تدرس اعادة اجراء دراسات اجلدوى ملجمع 
الزور للبتروكيماويات، املقرر إقامته بتكلفة 

تصل الى ١٠ مليارات دوالر.
ونقلــت املجلــة عن مصــادر صناعية 
مطلعة قولها سيتم تكرار دراسات اجلدوى 
لتقييم كيفية تأثر ربحية املشروع بسبب 
التداعيات طويلــة املدى جلائحة كورونا 

على األسواق العاملية.
وأضافت املصادر: «لقد أجريت دراسات 
اجلدوى األصلية قبل تفشي الوباء، ونظرا 
لتأثر األسواق بشدة بتداعيات الوباء، فإن 
كيبيك ترغب في تقييم كيفية تأثيره على 

ربحية مجمع البتروكيماويات».
ومن املفهوم أن كيبيك تســتعد لنشر 
قائمــة مقدمي العطاءات املؤهلني مســبقا 
ملجمــع البتروكيماويات خالل الشــهرين 

املقبلني.
وفي مايو من العام املاضي، حددت شركة 
صناعات الكيماويات البترولية، استراتيجية 
البالد املتعلقة بالبتروكيماويات على املدى 
الطويل، قائلة إنها تهدف إلى حتقيق الكويت 
«مكانــة عاملية مؤثرة في مضمار صناعة 
البولي إيثيلني والبولي بروبيلني وجاليكول 

اإلثيلني».
وأضافت أن استثمارات الكويت في قطاع 
البتروكيماويات ستخلق «قيمة مضافة» 

من املوارد الوطنية للدولة، فضال عن إنشاء 
قاعدة صناعية من شــأنها املســاعدة في 

تنويع اقتصاد البالد.
وذكرت «ميد» في يونيو أن شركة وود 
جروب أكملت أعمال التصميم والهندسة 
األولية للمشــروع املقــدرة تكلفته بنحو 
١٠ مليــارات دوالر. وقــد تأخر اجناز هذه 
االعمال بســبب طلب كيبيك اجراء أعمال 

تغييرية على نطاق العمل في املشروع.
جتدر االشارة الى أن ستة من التحالفات 
الرئيسية قدمت وثائق التأهيل في ديسمبر 

من العام املاضي وهي:
٭ حتالف شركة اس كيه الكورية اجلنوبية 
للهندســة والبنــاء مــع شــركة بتروفاك 

البريطانية.
٭ حتالف شــركة ســينوبك الصينية مع 

شركة تكنيكاس ريونيداس االسبانية.
٭ حتالــف شــركة سامســونغ الكوريــة 
اجلنوبية مع شركة CTCI التايوانية وشركة 

احتاد املقاولني اللبنانية.
٭ حتالف شركة سايبيم اإليطالية مع شركة 
هيونداي للهندســة واإلنشاءات الكورية 

اجلنوبية.
٭ حتالف شركة فلور األميركية مع شركة 
دايوو للهندسة والبناء الكورية اجلنوبية.

٭ حتالف شركة هيونداي للهندسة الكورية 
اجلنوبية مع شركة تكنيمونت االيطالية.

ويذكر أن ثمة شركات ومجموعات اخرى 
قدمت طلبات للتأهــل مازالت في انتظار 

قرار تأهيلها من كيبيك.

بنهاية مايو ٢٠٢٠.. وبزيادة سنوية ٤٣٫٦٪

تقييم تأثر ربحية املشروع بتداعيات جائحة كورونا على األسواق

صناعيون لـ «األنباء»: املنتج احمللي 
يعاني منع التصدير واإلهمال احلكومي

طارق عرابي

أبدت مصــادر صناعية 
الشــديد مــن  اســتياءها 
الحكومة  طريــق تعاطــي 
مــع المنتجــات المحليــة 
خــالل جائحــة ڤيــروس 
كورونا المستجد، إذ أكدت 
المصادر أنه على الرغم من 
أن المصانــع الكويتية لم 
تتأخر في الوقوف إلى جانب 
الحكومة منذ بداية الجائحة 
وحتــى يومنا هــذا، إال أن 
الحكومــة مازالت تتجاهل 
أهمية دعم المنتج المحلي 
وااللتفات إليه بشكل جدي.
المصــــــادر  وأكـــــدت 
لـ«األنبــاء» أن الصناعــة 
المحلية مازالــت ترى أنه 
ال يوجد حتى يومنا هذا ما 
يلزم الوزارات والمؤسسات 
والجهات الحكومية بشراء 
المنتج المحلي، وذلك على 
الرغم من أن الحكومة نفسها 
كانت قد كلفت الهيئة العامة 
المصانع  للصناعة بدعــم 

المحلية،
أنهــا خصصــت  كمــا 
ميزانية لشــراء واستيراد 
الالزمــة  المــواد األوليــة 
المحلية وعلى  للصناعــة 
األوليــة  المــواد  رأســها 
التــي تدخــل فــي صناعة 
المعقمات ومنها (ضواغط 
المعقمات، كاريومر،  علب 
االيثانول)، إلى جانب المواد 
األوليــة الالزمــة لصناعة 
أنها  الكمامات، فضــال عن 
المصانــع نفســها  حثــت 
على مضاعفة اإلنتاج حتى 
وصلت إلى طاقتها اإلنتاجية 
القصوى وأصبحت تعاني 
من وجــود فوائض كبيرة 
في اإلنتــاج يقابله ضعف 

في الطلب المحلي.
المصادر نفســها أكدت 
أن مشــكلتها لم تقف عند 
حــد اإلهمــال الحكومــي 
فحسب، بل أنها اصطدمت 
وهــي  أال  أكبــر،  بعقبــة 
منع التصديــر للخارج ما 
تسبب في خسارتها لقاعدة 
كبيرة من العمالء، لذا فإن 
مصيبتها لم تعد تقف عند 
حــد التجاهــل الحكومــي 
للمنتج المحلــي بالداخل، 
وإنما امتدت إليقاف مصادر 

الحكومة وســاعدتها على 
العمل واإلنتــاج من خالل 
األوليــة  المــواد  توفيــر 

المدعومة؟».
ومضت تقــول: «إذا لم 
تعد الحكومــة بحاجة إلى 
شراء المعمقات والكمامات 
من السوق المحلي، فلماذا 
ال تفتح الباب أمام المصانع 
المحلية لتصدير فوائضها 
من هذه المنتجات لألسواق 
الخارجية التي مازالت في 
حاجــة ماســة لمثــل هذه 
ان  خاصــة  المنتجــات، 
السوق الكويتي قد تشبع 
بالفعل منها، بدليل انخفاض 
أسعارها بشكل كبير خالل 

اآلونة األخيرة».
المناقصات الحكومية

ويقول املديــر التنفيذي 
للشــركة الكويتية لصناعة 
وجتارة املنتجــات القطنية 
بندر اجلاراهللا، إن املصانع 
احملليــة تفاءلــت بتفاعــل 
جميع اجلهات احلكومية مع 
املنتجــات احمللية في بداية 
االزمة، إال أنها أصيبت بخيبة 
أمل عند فتح باب االستيراد 
من اخلارج «وعادت حليمة 
إلى عادتها القدمية»، فاجلهات 
احملليــة عــادت لتبحث عن 
الســعر االقل بغــض النظر 

عن اجلودة.

وغيــر المســتوفية تبــاع 
بأسعار متقاربة جدا، فأين 
حمايــة المنتــج المحلــي 
المعروف بجودته ومطابقته 
المحليــة  للمواصفــات 

والعالمية المعتمدة؟
وأشــار إلى أن وزارات 
الدولة مازالت تقارن أسعار 
ومنتجات المصانع المحلية 
بأسعار ومنتجات شركات 
صينيــة وتركية وغيرها، 
حيث تعتمد في مناقصاتها 
على السعر وليس الجودة 
أو المواصفــات، وهذا أمر 
ال يصــح، خاصة إذا تعلق 
األمــر بالمنتجــات الطبية 
والصحيــة، وهــذا الفكــر 
مصيبة بحــد ذاته، ناهيك 
عــن التناقض مــع قانون 
الــذي منــح  المناقصــات 

األولوية للمنتج المحلي.
ودعا الجاراهللا الحكومة 
إلــى الوقــوف إلــى جانب 
المنتجات المحلية ودعمها 
بشــكل جــدي، خاصة أن 
المصانــع الكويتية وقفت 
إلى جانــب الحكومة أثناء 
جائحة «كوفيدـ١٩» وكانت 
على قدر المسؤولية، منذ 
بداية األزمة وحتى نهايتها، 
وان تقوم بإجبار الوزارات 
على الشراء المحلي بنسبة 
معينة ال تقل عن ٣٠٪ من 

إجمالي المناقصة.

وأضــاف انــه بــات من 
الواضح جدا أنه ال يوجد اي 
اعتبار لقانون المناقصات 
المركزية الذي منح المنتج 
المحلــي أفضلية بنســبة 
٢٠٪ لــدى كافة الــوزارات 
الحكومية، فالهاجس األكبر 
لديها مازال هو الســعر ثم 

السعر ثم السعر.
وتابع يقــول: «تفاءلنا 
الــوزارات  بــأن  خيــرا 
الحكوميــة أدركــت أنه لن 
يبنــي اقتصــاد الوطن إال 
مصانعهــا المحليــة، لكن 
وبكل أسف ما الحظناه في 
الفترة االخيرة، سواء على 
صعيد الوزارات أو الهيئات 
أو الجمعيات التعاونية ان 
السعر هو األساس، وال عزاء 

للمنتج المحلي».
المواصفات الموحدة

ولفــت الجــاراهللا إلــى 
غياب المواصفات الموحدة 
بالســوق الكويتي، خاصة 
إذا تحدثنا عن «الكمامات» 
التــي أصبحت تبــاع كلها 
واحــد،  مســمى  تحــت 
إلــى الجوانب  دون النظر 
الطبيــة أو المواصفات أو 
المستخدمة  المواد  نوعية 
بصناعتهــا، وفــي نهايــة 
األمــر أصبحــت الكمامات 
المســتوفية للمواصفــات 

مصانع الكمامات ارتفع عددها من ١ إلى ٩.. واملعقمات من ٥ إلى ١٥

(متني غوزال) أحد مصانع الكمامات في الكويت 

الدخــل األخرى التي كانت 
تدر على البالد نقدا أجنبيا.

زيادة المنافسة

وكشفت المصادر عن أن 
الكويت كانت قبل جائحة 
كورونــا تمتلــك مصنعــا 
وحيدا إلنتاج الكمامات، و٥ 
المعمقات،  مصانع إلنتاج 
لكــن وبعد األزمــة فتحت 
التجارة الباب أمام المزيد من 
التراخيص الجديدة ليرتفع 
إلى  الكمامات  عدد مصانع 
٩ مصانع، وعــدد مصانع 
المعقمــات إلى ١٥ مصنعا، 
وذلك بهدف تلبية احتياجات 
الســوق المحلــي من هذه 
المنتجــات في ظل جائحة 
ڤيروس كورونا، األمر الذي 
تســبب فــي فائــض كبير 
من هــذه المنتجات مقابل 
طلب أقــل عليها، الســيما 
فــي ظــل اســتيراد نفــس 
هذه المنتجات من الخارج 
ومنافستها للمنتج المحلي.

الدور الحكومي

وتساءلت المصادر قائلة: 
الــدور الحكومي في  «أين 
المحلية،  دعــم الصناعــة 
بــل أين من ألــزم وزاراتها 
ومؤسساتها بشراء المنتج 
المحلي، خاصة بالنســبة 
التــي دعمتهــا  للمصانــع 

السوق تشبع من املعقمات والكمامات حتى انخفضت أسعارهما.. ويجب فتح الباب لتصدير الفائض
اجلاراهللا: احلكومة مطالبة بإجبار الوزارات على شراء املنتج احمللي بـ ٣٠٪ من مناقصاتها
السوق الكويتي يعاني غياب املواصفات املوحدة.. والدليل بيع جميع «الكمامات» بأسعار متقاربة

بندر اجلاراهللا


