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اقتصـاداخلميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١

١٢٫٥ مليار دوالر مشاريع
االستثمار األجنبي في الكويت

شريف حمدي

شهد ٢٠٢٠ تنفيذ ٩ مشاريع 
استثمارية أجنبية في الكويت 
بتكلفــة ٢١٠ ماليــني دوالر، 
وبذلك يكون عدد املشــاريع 
الكويــت  االســتثمارية فــي 
برؤوس أمــوال أجنبية منذ 
عام ٢٠٠٣ وحتى نهاية العام 
املاضــي بلــغ ٢٢٦ مشــروعا 
في قطاعات متنوعة بتكلفة 
استثمارية تقدر بـ ١٢٫٥ مليار 

دوالر.
ووفقــًا لتقريــر صادر 
العربيــة  عــن املؤسســة 
لضمان االستثمار وائتمان 
الصــادرات، فــإن التوزيع 
القطاعي للمشاريع األجنبية 
في الكويت حسب التكلفة 
خالل الفترة املذكورة أعاله، 
يظهــر أن قطــاع العقارات 
يحظــى بأعلى نســبة من 
هذه االســتثمارات بنسبة 
٢٦٫٥٪ من اإلجمالي، وذلك 
من خالل ١٢ مشروعا بـ ٣٫١ 
مليارات دوالر، يليه قطاع 
خدمــات األعمــال بنســبة 
٢٠٫٧٪ بتنفيذ ٣٥ مشروعا 

بـ ٢٫٤ مليار دوالر.
وحــل قطــاع الفنــادق 
والســياحة بنسبة ٢٠٫٣٪ 
من خالل تنفيذ ١٩ مشروعا 
بقيمة ٢٫٣ مليار دوالر، ثم 
قطاع اخلدمات املالية بنسبة 
٧٫٧٪ بتنفيذ ٦١ مشــروعا 
بقيمة ٨٩٢ مليون دوالر، ثم 
قطاع االتصاالت بنسبة ٤٪ 
من خالل تنفيذ ٨ مشروعات 
بقيمــة ٤٦٤ مليون دوالر، 
وقطــاع النقــل والتخزين 
بتنفيذ ١٤ مشــروعا بـ ٣١٣ 
مليــون دوالر، فيما بلغت 
نســبة القطاعــات األخرى 
٢٠٫٧٪ بتنفيذ ٤٠ مشروعا 

بقيمة ٢٫٤ مليار دوالر.
وتبني أن اإلمــارات في 
صدارة أهم ١٠ دول مستثمرة 
في الكويت خالل الفترة من 
٢٠٠٣ وحتــى نهاية ٢٠٢٠، 

بـ ١١ مشــروعا بتكلفة ٢٥٤ 
مليون دوالر، لـ ٨ شركات 

وفرت ٤٠٥ وظائف.
وكشــف التقريــر الذي 
نشــرته املؤسســة عبــر 
حسابها على موقع التواصل 
االجتماعــي «تويتــر» انه 
أملانيــا جاءت فــي املرتبة 
السادسة من خالل تنفيذها 
اســتثمارية  مشــاريع   ٨
بتكلفــة ٢٠٠ مليون دوالر 
لـ ٧ شــركات ووفرت ٤٩٩ 
وظيفة، ثم الصني من خالل 
تنفيذها ٧ مشــاريع بكلفة 
ماليــة بلغــت ٦٧٤ مليون 

فــي الكويت في الفترة بني 
٢٠٠٣ إلى ٢٠٢٠، حيث قالت 
إن مدينة الكويت تصدرت 
القائمــة بعــدد ٦٠ شــركة 
وبكلفة اســتثمارية بلغت 
٣٫٤٦ مليــارات دوالر بعدد 
٤٥٢٣ وظيفة، تلتها الساملية 
لـــ ٥ شــركات بكلفــة ٤٨١ 
مليون دوالر ووفرت ٤٤٠ 
وظيفة، تلتها الفروانية لـ 
٣ شركات بكلفة ١٠٠ مليون 
ووفــرت ٣٣٦ وظيفــة، ثم 
الفحيحيــل التــي تضم ٣ 
شــركات بقيمة ٢٠ مليون 

دوالر ووفرت ٤٧ وظيفة.

دوالر لـ ٥ شركات ووفرت 
٤٩٧ وظيفة، ثم فرنسا من 
خــالل تنفيــذ ٧ مشــاريع 
بقيمــة ٢٫١٥ مليــار دوالر 
لـ ٧ شــركات ووفرت ٣١٢٦ 
وظيفــة، والبحريــن التي 
نفذت ٥ مشاريع بتكلفة ١٠٥ 
ماليني دوالر لـ ٥ شــركات 
ووفرت ٢٣٦ وظيفة، وأخيرا 
سلطنة عمان التي نفذت ٥ 
مشــاريع بقيمة ١١٠ ماليني 
دوالر لـ ٥ شركات ووفرت 

٣٤٣ وظيفة.
وأظهرت القائمة أهم ١٠ 
مدن مســتقبلة للمشاريع 

منذ عام ٢٠٠٣ حتى نهاية ٢٠٢٠ ووفقاً للمؤسسة العربية لضمان االستثمار

حيــث نفذت ٦٠ مشــروعا 
بتكلفــة اســتثمارية ٢٫٩ 
مليار دوالر، لـ ٣٦ شــركة 
ووفرت ٥١٩٣ وظيفة، تلتها 
الواليات املتحدة األميركية 
بـ ٤٨ مشروعا بتكلفة ٢٫٦ 
مليار دوالر، لـ ٤٠ شــركة 
وفــرت ٣٧٩٤ وظيفــة، ثم 
اململكة املتحدة بـ ١٩ مشروعا 
بتكلفــة ٥٩١ مليون دوالر، 
لـــ ١٩ شــركة وفــرت ٩٤٨ 
وظيفــة، تلتهــا الهنــد من 
خالل ١٥ مشروعا بتكلفة ١٥٧ 
مليون دوالر، لـ ١٤ شــركة 
ووفرت ٣٣٤ وظيفة، وقطر 

«الطيران املدني»: تغرمي
٨ شركات طيران ومكاتب 
سياحة ملخالفتها القوانني

التبادل التجاري بني الكويت 
والسعودية يقفز ١٦٪ خالل

٧ أشهر إلى ٥٫٨ مليارات ريال

مصطفى صالح

الشكاوى  عقدت جلنة 
العامة  والتحكيم باإلدارة 
املدني اجتماعها  للطيران 
السابع لعام ٢٠٢١، برئاسة 
مديــر إدارة النقل اجلوي 
الشــكاوى  ورئيس جلنة 
عبــداهللا  والتحكيــم 
الراجحي، وبحضور أعضاء 
اللجنــة ممثلــي اجلهــات 
احلكومية، وذلك للنظر في 
شكاوى جمهور املسافرين 

ومخالفات مفتشي مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران.
وقد اطلعت اللجنة على الشكاوى املقدمة، وقامت بإصدار 
قرارات بتغرمي عدد ٨ شركات طيران ومكتب سياحة وسفر، 
وذلك ملخالفتها القوانني والتعاميم الصادرة عن اإلدارة العامة 
للطيران املدني واخلاصة بسوق النقل اجلوي في الكويت.

كما متت إحالة أحد حسابات مواقع التواصل االجتماعي 
إلى اجلهــات املختصة، وذلك تطبيقا ألحــكام املادة ١٢ من 
املرســوم بالقانون رقم ٣١ لســنة ١٩٨٧ بشأن تنظيم سوق 
النقل اجلوي في البالد، وذلك ملخالفته القوانني والتعليمات.

وفي هذا اإلطار، شــدد رئيس اللجنة عبداهللا الراجحي 
على ضرورة التزام أشخاص السوق بتطبيق كافة القوانني 
والتعاميم الصادرة وتنظيم عمل ســوق النقل اجلوي في 
الكويت، مشددا على عدم التهاون في إصدار العقوبات الالزمة 
بحق املخالفني، وذلك حفاظا على حقوق الدولة واملسافرين.

قفز حجم التبادل التجاري بني الكويت السعودية خالل 
أول ٧ أشــهر من العام احلالي بنســبة ١٦٪، حيث بلغ نحو 
٥٫٩٦ مليــارات ريــال، مقارنة بـ ٥٫٨ مليــارات ريال بنفس 
الفترة من العــام املاضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى 
الكويت نحو ٣٫٩٣ مليارات ريال، مقابل ٣٫٥ مليارات ريال 
في الفترة ذاتها من العام املاضي، بينما بلغ حجم الواردات 
إلى اململكة نحو ١٫١٩ مليار ريال، مقابل ٩٢٥٫٣ مليون ريال 
في املدة نفسها من ٢٠٢٠. وخليجيا، فقد سجل حجم التبادل 
التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون اخلليجي، ارتفاعا 
بنحو ٣٦٫١٦٪ خالل األشهر الـ ٧ األولى من عام ٢٠٢١ مقارنة 

بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.

عبداهللا الراجحي

«صناعة الكيماويات»: حتديث دراسة مشروع األوليفينات الرابع
أحمد مغربي

كشفت مصادر مسؤولة لـ «األنباء» 
عن أن شــركة صناعــة الكيماويات 
البترولية تقوم حاليا وبالتنسيق مع 
الكويتية بتحديث  البترول  مؤسسة 
دراسة مشــروع االوليفينات الرابع 
وهو مشروع يهدف الى إنشاء مجمع 
للبتروكيماويــات مبواصفات عاملية 
البتروكيماويات األساســية  إلنتاج 
واملتخصصة كالبولي ايثلني وااليثلني 

جاليكول وااليثانول أمني.
وقالــت املصــادر إن «صناعــة 
الكيماويات» تعمل على أعمال دراسة 
اجلدوى األولية ملشروع إنشاء مصنع 
إلنتاج البولي بروبلني من خالل وحدة 

.(PDH) جتفيف البروبان
وذكــرت املصــادر أن «صناعة 
الكيماويات» بدأت فعليا في حتقيق 
جزء من اخلطة املعتمدة لدى مؤسسة 
البترول الكويتية للتوسع والنمو في 
مجــال البتروكيماويــات من خالل 
املشاريع التي قامت بها مؤخرا، مشيرة 
الى أن الشــركة تنتج حاليا قرابة الـ 
٩ ماليني طن ســنويا من املنتجات 

البتروكيماوية.
وحــول اســتراتيجية «صناعة 
الكيماويات» للعام ٢٠٤٠ قالت املصادر 
إنه ميكن اختصار مالمح االستراتيجية 
البتروكيماويات  اخلاصــة بقطــاع 
مــن النمو فــي صناعــة املنتجات 
البتروكيماوية األساسية والوصول 
الى ما ال يقل عــن ١٤٫٥ مليون طن 
سنويا مع حلول عام ٢٠٤٠ وذلك لتعزيز 

مكانة الشركة محليا وعامليا.
وقالت إن الهدف االســتراتيجي 
الدخول  الثاني للشركة يتلخص في 
بصناعة البتروكيماويات املتخصصة 
ذات التكنولوجيــا املتقدمة واملردود 
الى ما  العالي والوصول  االقتصادي 
ال يقل عن ١٫٢ مليون طن ســنويا، 
١٥٪ منها تصنع داخل الكويت بحلول 

عام ٢٠٤٠.
وأشــارت الى أن الشركة ماضية 
في تنفيذ اســتراتيجيتها الطموحة، 

وقد بدأت بالفعل في حتقيق جزء من 
اخلطة املعتمدة لدى مؤسسة البترول 
ومنها على ســبيل املثال االستحواذ 
على ٤٩٪ من نشاط الكيماويات لشركة 
SKC الكورية، وهو عبارة عن مصانع 
إلنتاج البروبلني أوكاسير ومشتقاته.
التي تواجه  وحول الصعوبــات 
صناعة البتروكيماويات في الكويت، 
ذكرت املصادر أنها تتلخص في صعوبة 
وتعقيد إجراءات تخصيص األراضي 
الصناعية املؤهلة باخلدمات األساسية 

والبنية التحتية إلقامة املشاريع، وعدم 
األولية بكميات وأسعار  املواد  توافر 

تنافسية.
وأشارت الى أن تلك التحديات تعتبر 
التي تواجه استقطاب  املعوقات  أبرز 
الشركات العاملية للدخول في الصناعات 
التحويلية، حيث إن املستثمر العاملي 
يبحث عن حوافز للدخول في مشاركات 
خارجية، واحلوافــز قد تكون بعدة 
أشكال، منها توفير األراضي الصناعية 
اللقيــم واالعفاءات  وتوافر مــواد 

الضريبية.
الى ذلك، أوضحــت املصادر أن 
«صناعة الكيماويات» تعمل على دراسة 
أولية لالستحواذ على نسبة  جدوى 
من مصانع قائمة في عدة دول إلنتاج 

البتروكيماويات.
وشددت املصادر على أن شركة 
صناعة الكيماويات البترولية مستمرة 
في تعزيز دور قطاع البتروكيماويات 
خللق قيمة مضافة على موارد الكويت 
الهيدروكربونية مما ينعكس باإليجاب 
على اقتصاد الكويت، وميكن تلخيص 
جهود الشركة في تطوير ومنو نشاط 
البتروكيماويات في الكويت من خالل:
٭ تنفيــذ اســتراتيجية مؤسســة 
البتــرول الكويتيــة ٢٠٤٠ والتــي 
حترص علــى التوســع والنمو في 
مجــال البتروكيماويات األساســية 

واملتخصصة.
٭ تنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول 
الكويتية اخلاصــة باحملتوى احمللي 
لتعزيز مشــاركة القطاع اخلاص في 
صناعة البتروكيماويات من خالل عدة 

مبادرات نذكر منها:
- دعــم ملكية القطــاع اخلاص في 
املشاركات املباشرة في مشاريع الشركة 
داخل الكويت والتي تتميز بأنها ذات 

طاقة إنتاجية وتنافسية عاملية.
- تشجيع تطوير مشاريع متوسطة 
الكيميائية  املــواد  احلجم في قطاع 

والبالستيك.
- تعزيز النمو فــي قطاع اخلدمات 
اللوجســتية والنقل وغيرها، لدعم 

أعمال البتروكيماويات في الكويت.

الشركة تبحث اجلدوى األولية ملصنع البولي بروبلني.. وتهدف إلى إنتاج ١٤٫٥ مليون طن سنوياً بحلول عام ٢٠٤٠

أهم ١٠ دول مستثمرة في الكويت خالل الفترة من ٢٠٠٣ - ٢٠٢٠

التكلفة االستثمارية عدد الوظائفعدد الشركاتعدد املشاريعالدولة
باملليون دوالر

٦٠٣٦٥١٩٣٢٩٨٥اإلمارات
٤٨٤٠٣٧٩٤٢٥٩١الواليات املتحدة
١٩١٩٩٤٨٥٩١اململكة املتحدة

١٥١٤٣٣٤١٥٧الهند
١١٨٤٠٥٢٥٤قطر
٨٧٤٩٩٢٠٠أملانيا
٧٥٤٩٧٦٧٤الصني
٧٧٣١٢٦٢١٥٥فرنسا

٥٤٢٣٦١٠٥البحرين
٥٥٣٤٣١١٠عمان

جدول أهم القطاعات املستقبلية للمشاريع في الكويت خالل الفترة من ٢٠٠٣ ـ ٢٠٢٠

التكلفة االستثمارية عدد الوظائفعدد املشاريعالقطاع
باملليون دوالر

١٢٣٩٧٣٣٠٦٠العقارات
٣٥٣٨٧٦٢٣٨٩خدمات األعمال

١٩٢٣٢٣٢٣٤٢الفنادق والسياحة
٦١١٠٩٧٨٩٢اخلدمات املالية

٨٤٣٠٤٦٤االتصاالت
١٤٧٧٩٣١٣النقل والتخزين

٧٨٢٦٢٦٨األغذية واملشروبات
١٣٣٢٣١٥٠البرمجيات وخدمات تكنولوجيا املعلومات

٧٣٠٢١٢٠الفحم والنفط والغاز
١٠٢٨١٧٣معدات صناعية
٤٠٤٥٥٠٢٣٩٣قطاعات أخرى

التطور السنوي للمشاريع االستثمارية األجنبية في الكويت

عدد السنة
التكلفة االستثمارية الوظائف اجلديدةاملشاريع

متوسط تكلفة املشروعباملليون دوالر

٢٠٢٠٩٥٨١٢١٠٢٣٫٤
٢٠١٩١٥٨٣٧٤٩٢٣٢٫٨
٢٠١٨١٥٧٥٨٢٢٩١٥٫٣
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املشاريع العقارية في الصدارة بـ ٣٫١ مليارات دوالر تشّكل ٢٦٫٥٪ من إجمالي القيمة

«نفط الكويت» تلغي مناقصة حتديث شبكة الغاز واملكثفات بـ ١٠٠ مليون دوالر
محمود عيسى

علمت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت ألغت 
املناقصة اخلاصة مبشروع لتحديث شبكة الغاز 
واملكثفات في شرق الكويت، بسبب قضايا تتعلق 
بخفض امليزانية حسبما نسبته املجلة ملصادر 
صناعية مطلعة. وذكر أحد املصادر ان شركة 

نفط الكويت ألغت املناقصة بعد ان اضطرت 
للتركيز على املشاريع ذات األولوية والصيانة، 
وعزت إلغاء املشــروع الى ما أسمته مشاكل 
امليزانية التي قالت انها قضية مستمرة بالنسبة 
لشركة نفط الكويت في الوقت احلالي. وتبلغ 
قيمة املشروع ١٠٠ مليون دوالر ويشمل نطاقه 
تطوير شبكة الغاز الغني ذي الضغط املنخفض 

والضغط العالي وتطوير شبكة املكثفات وتركيب 
العديد من االنظمة واألجهزة واملعدات املتعلقة 
باملشروع. جتدر االشارة الى ان شركة نفط 
الكويت اعلنت عن املشروع ألول مرة وطرحت 
املناقصة اخلاصة به في عام ٢٠١٧ ولكنه واجه 
صعوبات وتعرض لعدة نكسات، إال ان العقد 

قد ارسي فيما بعد وحتديدا في عام ٢٠١٨.

ولكن بعد أن بدأت أعمال البناء واستمرت 
ألكثر من عامني عمدت شركة نفط الكويت الى 

فسخ العقد دون إبداء األسباب.
وفي وقت سابق من هذا العام، عادت شركة 
نفــط الكويت من جديد لطرح مناقصة العقد 
الرئيسي لألعمال املتبقية وتلقت العطاءات من 

الشركات املعنية في مايو املاضي.


