
19
اقتصـاداالحد ٧ فبراير ٢٠٢١

٩٠٠ مليون دينار قيمة عقود الشركات املدرجة في ٢٠٢٠

«نفط الكويت» ترسي عقود ٣١ برج حفر بـ ١٫١٥ مليار دوالر

شريف حمدي

ألقــت تداعيــات جائحــة «كورونا» بظالل 
ســلبية على مســتوى املناقصات التي فازت 
بها الشــركات الكويتية املدرجة في البورصة 
والتابعة لها خالل ٢٠٢٠ جراء انكماش النشاط 
االقتصــادي، إذ تراجعت قيمة العقود بنهاية 
العام املنقضي بنسبة ٢٥٪، وذلك مقارنة مع 
العام ٢٠١٩، حيث قدرت قيمة العقود في العام 
املاضي بنحو ٩٠٠ مليــون دينار، فيما بلغت 

في العام الذي سبقه ١٫٢ مليار دينار.
وفيما يلي أبرز النتائج التي تظهرها إحصائية 

أعدتها «األنباء» حول مناقصات العام املاضي:
٭ فــازت ١٦ شــركة كويتية مدرجــة وتابعة لها 
بالعقــود البالــغ عددها ٦٠ عقــدا، مقارنة مع ١٤ 

شركة فازت بـ ٥٠ عقدا في العام قبل املاضي.
٭ فترة الربع األول كانت األفضل بعقود قيمتها 
٣٥٠ مليــون دينار بنســبة قريبة من ٤٠٪ من 
اإلجمالي، تلتها فترة الربع األخير بقيمة ٢٤٦ 
مليون دينار تشــكل نحو ٢٨٪، ثم فترة الربع 
الثالث بعقود قيمتها ١٣٠ مليون دينار وتشكل 
نحو ١٥٪، فيما كان الربع الثاني األقل من حيث 
القيمة بـ ١٥٠ مليون دينار نظرا ألنها شــهدت 
ذروة تفشــي ڤيروس كورونا وإغالق النشاط 

االقتصادي بشكل كبير.
٭ تصدرت املجموعة املشتركة الشركات الفائزة 
بعقــود خــالل ٢٠٢٠، وذلك بترســية ٧ عقود 
قيمتها ٢١٥ مليون دينار تشكل ٢٤٪ من القيمة 

اإلجمالية.
٭ في املرتبة الثانية جاءت شــركة نابيســكو بـ 
٣ مناقصات بقيمــة إجمالية ١٢٠٫١ مليون دينار، 

تشكل ١٣٫٥٪ من إجمالي قيمة العقود.
٭ ثالثا، حلت شركة عربي القابضة بعقد نفطي 
بقيمة ٩٥ مليون دينار، تشكل ١١٪ من اإلجمالي.

٭ رابعا، جاءت شــركة االمتيــاز بفوزها بـ ٨ 
عقــود بقيمة ٧٦٫٢ مليون دينار تشــكل قرابة 

٩٪ من اإلجمالي.
٭ في املرتبة اخلامسة، حلت شركة املعامل بفوزها 
بـــ ٨ عقود قيمتها ٥١ مليون دينار، تشــكل نحو 

٦٪ من اإلجمالي.
٭ علــى مســتوى اجلهات احملليــة األكثر طرحا 
للمناقصات، جاءت شركة نفط الكويت بالصدارة، 
وذلــك من خالل طرح ١٢ مناقصــة قيمتهما ٣٤٥ 

مليون دينار بنسبة ٣٩٪ من اإلجمالي.
٭ تلتها وزارة األشغال باملرتبة الثانية، وذلك من 
خــالل طرح ٧ مناقصات بقيمة ١٤٠ مليون دينار 

تشكل نحو ١٦٪ من اإلجمالي.
٭ ثم شــركة البترول الوطنية من خالل طرح ٥ 

مناقصــات بقيمة ١٣٠ مليون دينار بنســبة ١٥٪ 
من القيمة.

٭ بلغت قيمة املناقصات اخلارجية التي فازت 
بها الشركات الكويتية خالل العام املاضي ١٠٨ 

ماليني دينار تشكل ١٢٪ من اإلجمالي.
٭ وظهــر مــن خــالل إحصائية «األنبــاء» أن 
املشاريع النفطية جاءت في الصدارة من حيث 
القيمة، إذ بلغت قيمة ١٦ عقدا نحو ٤٦٦ مليون 

دينار تشكل نحو ٥٣٪ من اإلجمالي.
٭ حلت في املرتبة الثانية املناقصات اإلنشائية، 
حيث بلغت قيمة ١٦ عقدا نحو ٢٧٠ مليون دينار 

تشكل ٣١٪ من القيمة اإلجمالية.
٭ جــاءت في املرتبــة الثالثة من حيــث القيمة، 
املناقصات اللوجستية بـ ٧٦ مليون دينار تشكل 

٩٪ من إجمالي القيمة.
٭ حلــت املناقصات اخلدمية في املرتبة الرابعة، 

بقيمة ٣٥ مليون دينار تشكل ٤٪ من القيمة.
٭ جاءت في املرتبة اخلامسة املناقصات الكهربائية، 
إذ بلغت قيمتها ٢٦٫٥ مليون دينار متثل نســبة 

٣٪ من اإلجمالي.
٭ فــي املرحلــة السادســة جــاءت املناقصات 
الصحية، بقيمة ٢٫٨ مليون دينار تشــكل ٠٫٤٪ 
من إجمالي املناقصات التي فازت بها الشركات 

املدرجة والتابعة لها على مدار ٢٠٢٠.

ً بتراجع ٢٥٪.. فازت بها ١٦ شركة من خالل ٦٠ عقدا

مع ١٠ شركات محلية وعاملية.. فازت بها «سينوبيك» بـ ١٠ منصات و«برقان حلفر اآلبار» و«الكويتية للحفريات» بـ ٤ لكل منهما

االستثمار األجنبي في «البورصة».. قفزة 
بـ ٣ مليارات دوالر في ١٠ سنوات

محمود عيسى

قالت مجلة «ميد» إن تدفقات االستثمارات 
األجنبية لســوق األسهم الكويتية ارتفعت 
في عام ٢٠١٩ الــى ١٤٫٩ مليار دوالر، من 
١١٫٩ مليار دوالر في ٢٠١٠، مسجلة ارتفاعا 
نســبته ٢٥٪ خالل الـ١٠ سنوات املاضية، 
ومع ذلك فقد حلت الكويت باملركز األخير 
خليجيا من حيث استقطاب االستثمارات 

األجنبية لسوق األسهم.
وفيما يخص التدفقات األجنبية ألسواق 
السعودية  باملنطقة، فقد تصدرت  األسهم 
القائمة خليجيا وبالشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بواقع ٢٣٦ مليــار دوالر، وتلتها 
اإلمارات ثانيا بـ١٥٤ مليار دوالر، ثم عمان 
باملركز الثالث بـ ٣١٫٣ مليار دوالر، وجاءت 
قطر باملركز الرابع بـ٣١٫١ مليار دوالر، ثم 
البحرين في املركز اخلامس بـ٣٠٫١، وأخيرا 

الكويت في املركز السادس واألخير.
وعلى مستوى منطقة الشرق األوسط، 
فقد ارتفع إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي 
إلى أسواق األسهم مبنطقة الشرق األوسط 
من ٥٨٩٫٤ مليار دوالر فــي ٢٠١٠، ليبلغ 

مستوى ٨٩٠٫٥ مليار دوالر في عام ٢٠١٩، 
وقد تصدرت مصر القائمة خارج دول مجلس 
التعاون اخلليجي بواقع ١٣٦٫٦ مليار دوالر، 
وتلتها لبنان واملغرب بواقع ٦٨ مليار دوالر 

و٦٦٫٥ مليار دوالر على التوالي.
وقالت املجلة في حتليل بقلم محرر شؤون 
االستثمار جيمس غافن إن استقطاب رأس 
املال األجنبي أصبح حتديا القتصادات الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا ـ مينا، حيث أدى 
الوباء إلى تشديد اخلناق على املستثمرين 
الذين يتوجهون بأنظارهم لألسواق اخلارجية.
وتوقع مؤمتــر األمم املتحدة للتجارة 
والتنميةـ  األونكتاد تراجع تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشــر نتيجة تداعيات ڤيروس 
كورونا وبنسبة تصل إلى ٤٠٪ في عام ٢٠٢٠، 
وبذلك لم يتعد االستثمار األجنبي املباشر 
تريليون دوالر ألول مرة منذ عام ٢٠٠٥. كما 
تراجعت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
العاملي بنســبة ٤٩٪ في النصف األول من 
عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩. وعلى الصعيد 
العاملي، من املتوقع أن ينخفض االستثمار 
األجنبي املباشــر مجددا بنسبة ٥-١٠٪ في 

عام ٢٠٢١.

«ميد»: ١٥ مليار دوالر التدفقات األجنبية للسوق في ٢٠١٩

دينـارقيمـة العقـود النفطية تتصـدر بـ ٤٦٦ مليـون دينار وتشـكل ٥٣٪ مـن اإلجمالي مليـون   ٢١٥ بــ  القيمـة  مـن   ٪٢٤ علـى  اسـتحوذت  «املشـتركة» 
«نفـط الكويـت» األكثـر طرحـًا للمناقصـات خـالل العـام بــ ٣٤٥ مليـون دينار ١٠٨ ماليـني دينـار قيمـة العقـود اخلارجيـة التـي فـازت بهـا شـركات كويتية

أحمد مغربي

حســمت شركة نفط الكويت نهاية األسبوع املاضي ترسيات عقود توريد ٣١ 
برج حفر مع ١٠ شــركات محلية وعاملية بقيمة ٣٥٠ مليون دينار (ما يعادل ١٫١٥ 

مليار دوالر).
وقالت مصادر نفطية رفيعة املستوى في شركة نفط الكويت لـ «األنباء» إن 
منصات احلفر متعددة األحجام تتراوح بني (٥٥٠ HP) و(١٠٠٠ HP)، كما مت تقسيم 
تلك الشركات على عدة فئات بحسب قدراتها الفنية في تقدمي األبراج، حيث فازت 
شركة سينوبيك الصينية بتوريد ١٠ منصات حفر، وستقوم شركة برقان حلفر 
اآلبار بتوريد ٤ أبراج حفر والشركة الكويتية للحفريات (كي دي سي) بـ ٤ أبراج 
حفر، أما باقي الشركات والبالغ عددها ٧ شركات ستقوم بتوريد برجي حفر فقط 
لكل منها. وذكرت املصادر أن الشركات األجنبية التي فازت بعمليات التوريد هي 
ام بي بتروليوم وبي ار ماريوت وسي ان بي سي بوهاي وجريت ووال واملصرية 
للحفر وسينو ثروة املصرية، مشددة على أن عمليات الترسية التي جرت روعي 
فيها جميع اخليارات املتاحة للترسية مع األخذ باالعتبار املساواة باملنافسة فيما 
بني الشــركات. وقالت املصادر إن العقد الذي ميتد لنحو ٥ سنوات يأتي ضمن 
جهود الشركة للتوســع في عمليات احلفر والتنقيب والتطوير في استراتيجية 

٢٠٤٠، وتنفيذ برنامج مكثف لتطوير املكامن النفطية حديثة االستكشاف.
وبني أن الشــركة تخطط حلفر نحو ٤٠٠ بئر جديدة للنفط اخلام والغاز غير 

املصاحب في كل حقول الشركة.
وأشــارت إلى أن أبراج احلفر اجلديدة ستؤدي الى حتسني طاقة الشركة عن 

طريق تعزيز قدرتها على استخدام أسلوب احلفر املوجه وحقن املياه.
وتســعى شــركة نفط الكويت في الوقت احلالي الى الوفاء بالتزاماتها جتاه 
اســتراتيجية الكويت لرفع الطاقة اإلنتاجية للبالد إلى ٤ ماليني برميل من النفط 

اخلام يوميا بحلول ٢٠٤٠ من نحو ٣٫١٥ ماليني برميل يوميا حاليا.
وأشار إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجهها الشركة يتمثل في زيادة أسطول 

أبراج احلفر لتعزيز القدرة على حتقيق التوجهات االستراتيجية.
وحددت نفط الكويت على الشــركات الفائزة ضــرورة تزويدها بعمالة فنية 
ماهرة ذات خبرات ميدانية ال تقل عن ٧ سنوات سواء لصيانة األبراج أو امليكانيكا 
والكهرباء، أما التشغيل ملعدات احلفر والتحكم اآللي فحددته بعامني في السوق احمللي.
إلى ذلك، أشــادت املصادر بترسية العقود الضخمة في هذا التوقيت الصعب 
الذي متر به الصناعة النفطية جراء جائحة كورونا وانعكاسها على كل األنشطة 
االقتصادية، مشيرة الى أن تلك العقود تعتبر األكبر على اإلطالق لتوريد منصات 

احلفر املختلفة األحجام.

 التدفقات االستثمارية األجنبية ألسواق األسهم في الشرق األوسط بالفترة 
بني ٢٠١٠ و ٢٠١٩ (باملليار دوالر)
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بعض الشركات األجنبية فازت ببرجي حفر
لكل منها.. والترسية جاءت وفقًا للمساواة واملنافسة

العقود تعد األكبر لتوريد منصات احلفر بعد انتشار 
«كورونا» وتدعم أعمال الشركة اإلنتاجية

الرشيد لـ«األنباء»: ٨ إلى ١٠ 
مليارات دينار العجز املتوقع 

في امليزانية للعام املالي احلالي
باهي أحمد

قــال رئيــس مجلس 
إدارة اجلمعية االقتصادية 
الرشــيد في  عبدالوهاب 
تصريح خاص لـ«األنباء» 
إن العجــز فــي امليزانية 
للعــام املالــي احلالي قد 
يتراوح مــا بني ٨ إلى ١٠ 

مليارات دينار.
وأضــاف الرشــيد أن 
اجلمعية تبنت العديد من 
التوصيــات واملقترحات 

في رؤيتهــا وطرحتها في العديد من املناســبات، وذلك 
استشعارا منها باألزمة االقتصادية منذ زمن طويل، موضحا 
أن الكويت ومنذ عام ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥ اســتطاعت حتقيق 
فوائض فــي امليزانية بلغت ٢٨ مليار دينار لالحتياطي 
العام، ولكن بسبب عدم إدارة امللف املالي بشكل سليم، 
فقــد بلغ إجمالي العجوزات املتراكمة بحســب البيانات 
اخلتاميــة للموازنــة العامة منــذ ٢٠١٥ إلى اآلن نحو ٢٨ 

مليار دينار أيضا.
وحول أبرز احللول لسد العجز في امليزانية، أوضح 
الرشــيد ان الكويت في ورطة اقتصادية، لذلك البد من 
إقرار قانــون الدين العام بخطــة واضحة وإصالحية، 
وتنويع قاعدة الدخل، بحيث يجب أن يكون هناك مصدر 
للدخل غيــر النفط، من خالل فرض رســوم وضرائب 
على الشــركات في املقام األول، وإعادة تســعير أمالك 
الدولة وفق خدماتها، وحترير األراضي إلعطاء فرصة 
للقطاع اخلاص لالستثمار، ووقف الهدر، ووقف املنح 
اخلارجية بدال من الدخول في دوامة خطيرة، مؤكدا ان 
احلديث عن عدم وجود عجز في امليزانية وأن الكويت 
يجب أن تســحب مــن صندوق احتياطــي األجيال هو 

كالم غير مسؤول.
وحــول رأيه في عدم إصدار قانــون الدين العام إلى 
اآلن، أكــد رئيس مجلــس إدارة اجلمعية االقتصادية أن 
عدم وجود خطة واضحة من احلكومة في كيفية صرف 

الدين العام يعد من أبرز األسباب لتأخيره.

عبدالوهاب الرشيد


