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االربعاء ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

»البترول الوطنية«: 1.3 مليار دينار االستثمار الرأسمالي بإستراتيجية 2040

أحمد مغربي

كشــفت مصادر نفطية 
مســؤولة لـ »األنبــاء« عن 
أن شركة البترول الوطنية 
الكويتيــة قامــت بتحديث 
االســتراتيجية حتــى عام 
٢٠4٠ مؤخــرا، حيث يبلغ 
إجمالي االستثمار الرأسمالي 
املتوقع في االســتراتيجية 
نحــو 1.3 مليــار دينار )ما 
يعادل 4.٢ مليارات دوالر( 
لتنفيذ املشاريع واملبادرات، 
والتي تضمن حتقيق األهداف 

االستراتيجية.
وأشــارت املصــادر إلى 
ان الشــركة حددت أهدافها 
االستراتيجية بخمسة أهداف 
تتمثــل في حتقيــق القيمة 
املثلــى لصناعــة التكريــر 
احملليــة، بحيــث تصل إلى 
1.6 مليــون برميــل بحلول 
٢٠٢5، ومتكني زيادة إنتاج 
الغاز من قطاع االستكشاف 
واإلنتــاج احمللي، وحتقيق 
أداء تشغيلي بأعلى، وتلبية 
الطلب املتزايد من احتياجات 
إنتاج الوقود عالي اجلودة 
محليا وعامليــا، إضافة إلى 

تعزيــز القدرة التنافســية 
بني املشــاركني مــن القطاع 
اخلاص، وزيادة مشــاركة 
القطــاع اخلــاص لتلبيــة 

توظيف جديدة خالل تنفيذ 
املبادرات متاشيا مع األهداف 
احملدثــة،  االســتراتيجية 
ليزداد عدد كوادر الشــركة 

الوطنية« تنظر  »البتــرول 
في إمكانية مشاركة القطاع 
اخلــاص بصناعــة التكرير 
لتعزيز ورفع كفاءة التشغيل.
إلى ذلــك، قالت املصادر 
ان اســتراتيجية »البترول 
الوطنيــة« احملدثــة جاءت 
متماشــية مــع التوجهــات 
احملدثــة  االســتراتيجية 
ملؤسسة البترول الكويتية 
وللقطــاع النفطــي، والتي 
تعكس املتغيرات اخلارجية 
والداخلية املؤثرة على تطور 
الصناعة النفطية الكويتية 
بعد تفشي جائحة كورونا 
والتوترات اجليوسياسية 
وانعكاســها  العالــم  فــي 
على اســعار الطاقة، فضال 
عن دخــول منافــس جديد 
يتمثل في الطاقة املتجددة 

والهيدروجني األخضر.
إن  املصــادر  وقالــت 
اجلديــدة  االســتراتيجية 
احلســبان  فــي  وضعــت 
التوقعات املستقبلية خلطط 
إنتــاج النفط والغاز القادم 
من شــركتي نفــط الكويت 
ونفط اخلليج، واحتياجات 
السوق احمللي والعاملي من 

احتياجات ســوق التجزئة 
احمللي من الوقود.

أمــا بالنســبة للعنصر 
البشري، فسيتم توفير فرص 

بنســبة 6%، والوصول إلى 
عدد 6618 موظفا حتى عام 

.٢٠4٠
وكشفت املصادر عن أن 

املنتجات النفطية، والفرص 
املتاحة للتكامــل مع قطاع 
البتروكيماويــات، وكذلــك 
تنويع مصادر الطاقة لتشمل 
الكهربائية وطاقة  الطاقــة 

الرياح والشمسية.
وذكرت أن شركة البترول 
الوطنيــة وضعــت أهدافــا 
اســتراتيجية لعــام ٢٠4٠ 
تتمثــل في حتقيــق القيمة 
املثلــى لصناعــة التكريــر 
احمللية ومتكني زيادة إنتاج 
الغاز من قطاع االستكشاف 
واإلنتــاج وتلبيــة الطلــب 
املتزايد من احتياجات إنتاج 
الوقود عالي اجلودة محليا 
وعامليــا فضال عــن تعزيز 
القطــاع اخلاص  مشــاركة 
احمللــي ورفــع مســتوى 

احملتوى احمللي.
كما اهتمت االستراتيجية 
احملدثــة بالشــركة التابعة 
الوطنية  البترول  لشــركة 
املتمثلة في شركة )كافكو( 
لتعزيــز خدمــات تعبئــة 
الطائرات بالوقــود لتلبية 
النمو املستقبلي  متطلبات 
حلركة الطيران مع تشغيل 

.)Tمبنى املطار اجلديد )٢

»األنباء« تنشر اإلستراتيجية احملدثة للشركة التي ترفع طاقة التكرير احمللية إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول 2025

القطــاع  تعزيــز مشــاركة 
اخلــاص ورفــع مســتوى 
احملتوى احمللي في املشاريع.

وقالت إن شركة البترول 
الوطنيــة وضعــت خطــة 
لدراسة وتقييم احتياجات 
الطاقة االستيعابية ملعاجلة 
الغاز من قطاع االستكشاف 
واإلنتاج، حيث من املتوقع 
أن يكون هناك حاجة لبناء 
وتشــغيل وحدة سادســة 
البترولــي  الغــاز  إلنتــاج 
املسال، وبناء مستودع جديد 
للمنتجات البترولية لتلبية 
االحتياجــات املســتقبلية 
وضمــان توفيــر مخــزون 

استراتيجي منها.
وعن التوسع في شبكة 
محطات تعبئة الوقود، أكدت 
أن خطة الشركة تقوم على 
بناء 181 محطة تعبئة وقود 
جديدة لتلبية االحتياجات 
املستقبلية حتى عام ٢٠4٠، 
وقد مت بناء 18 محطة منها 
املاضــي،  حتــى ديســمبر 
مشيرة الى أن اخلطة تشمل 
التوسع في مرافق اخلدمات 
املختلفة في محطات تعبئة 
الوقود اجلديدة، مبا يضمن 

إنشاء وحدة سادسة إلنتاج الغاز البترولي املسال وبناء مستودع جديد للمنتجات البترولية 

توفير فرص توظيف جديدة للمواطنني.. و6% زيادة في كوادر الشركة إلى 6.6 آالف موظف

تشييد 181 محطة وقود جديدة في البالد لتلبية االحتياجات املستقبلية.. 18 منها دخلت اخلدمة 

النظر في إمكانية مشاركة القطاع اخلاص بصناعة التكرير لتعزيز ورفع كفاءة التشغيل واألداء

»البترول« نّظمت فعالية »الهاكاثون األول«

نظمــت جلنــة االبتكار بشــركة البترول 
الوطنية الكويتية فعالية »الهاكاثون األول« 
وذلك ضمن أنشــطة امللتقى الثاني لالحتاد 
اخلليجي للتكرير، الذي اســتضافته مملكة 
البحريــن يومي 31 أغســطس و1 ســبتمبر، 
مبشــاركة كويتية ضمت ايضــا ممثلني عن 
مؤسسة البترول الكويتية، والشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة )كيبيك(، إضافة 
إلى ممثلني عن شركة الزيت العربية السعودية 
»أرامكو«، وشــركة بترول أبوظبي الوطنية 

»أدنوك«، وشركة نفط البحرين »بابكو«.
وشارك في الهاكاثون، الذي حضره الرئيس 
التنفيذي للبترول الوطنية وليد البدر، أكثر 
مــن 5٠ موظفــا ميثلون الشــركات النفطية 
اخلليجيــة املذكورة، إضافة إلى موظفني من 
شركات إقليمية وعاملية تعمل في قطاع النفط 

والغاز، جــرى توزيعهم على تســعة فرق، 
وتوجيههم وتعريفهم ببرنامج الفعالية كامال.

وأدار حلقات الفعالية التي جاءت بطلب 
من االحتاد اخلليجي للتكرير، مهندسو فريق 
هاكاثون »البترول الوطنية« وهم بدر احلربي، 

وشيماء أمني، وألطاف السنافي.
وقدم رئيس اللجنة الفنية للتحول الرقمي 
في االحتاد ورئيس جلنة االبتكار في »البترول 
الوطنية« م.بســام الشمري عرضا حتفيزيا 
عن االبتكار، أكد فيه أهمية تنظيم مثل هذه 
األنشــطة في اكتشــاف املواهب، ومشــاركة 
املعلومات، وتبادل اخلبرات، وزيادة التقارب 
بــني موظفي الشــركات اخلليجية، الفتا إلى 
وجود فوائد أخرى عديدة، من خالل حتقيق 
أهداف هذا الهاكاثون والتعامل مع التحديات 

التي يواجهها للوصول إلى حلول إبداعية.

ضمن ملتقى االحتاد اخلليجي للتكرير بالبحرين

لقطة جماعية للمشاركني في فعالية »الهاكاثون األول«

شركات النفط احلكومية تتحكم في 60% من احتياطيات الطاقة
محمود عيسى

أظهــر حتليل صــادر عن 
املنتــدى االقتصــادي العاملي 
ان شــركات النفــط الوطنية، 
اململوكــة للحكومــات حــول 
العالــم، وفقا لتقريــر وكالة 
الطاقة الدولية، تنتج 5٠% من 
النفــط والغاز على مســتوى 
العالم وتتحكم فيما يقرب من 
6٠% من االحتياطيات املؤكدة. 
وأشــار التحليــل إلــى أن 
شركات النفط الوطنية تهيمن 
عمومــا على إنتاج الطاقة في 
البلدان الغنية بالنفط، حيث 
يلعب بعضهــا دورا محوريا 
فــي قطاع الطاقة فــي البالد، 
وستحدد نوعا ما اختيار مزيج 
الطاقة في البالد، الســيما في 
الناشئة،  أسواق االقتصادات 
وتلعب شركات النفط الوطنية 
أدوارا وطنية متعددة ومعقدة.
التنميــة  ومــن منظــور 
في البالد، الســيما بالنســبة 
الناشــئة، فإن  لالقتصــادات 
بعض شركات النفط الوطنية 

حتوله مبتوسط درجات حرارة 
يبلــغ 1.5 درجــة مئوية، وان 
ضمــان تخفيضــات جذريــة 
في انبعاثــات الكربون خالل 
العقدين املقبلني وفقا لتقدير 
وكالــة الطاقــة الدوليــة هو 
الوحيــدة للتصدي  الطريقة 

ملنع كارثة بيئية.
ومــن املتوقع أن يســتمر 
الطلب على الوقود األحفوري، 
وفي ظل السيناريو الطموح 

لتقليل وإزالة انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري من مزيج 
الطاقــة، ومســاهمة مصــادر 
الطاقة املتجددة حاليا بنسبة 
14% من مزيج الطاقة العاملي 
واالستثمارات الكبيرة املطلوبة 
والطلب املتزايد على الطاقة، لن 
يكون مزيج الطاقة العاملي قادرا 
على استبعاد الهيدروكربونات 
بني عشــية وضحاها، بل من 
املتوقــع أن تســتمر العديــد 
من االقتصادات الناشــئة في 
االعتماد على الهيدروكربونات 
أثناء انتقالها إلى مزيج طاقة 

أقل انبعاثات مبرور الوقت.
نتيجة لذلك، هناك حاجة 
متزايدة لتحســني الشــفافية 
اإلبــالغ  فــي  واملســاءلة 
البيئيــة  عــن اإلفصاحــات 
وحوكمــة  واالجتماعيــة 
الشركات، السيما فيما يتعلق 
بتغيــر املنــاخ، وقــد أصبح 
هــذا األمــر أولوية رئيســية 
للمستثمرين وأصحاب العالقة 
اآلخرين في جميع أنحاء العالم 

اليوم. 

للمنــاخ بتحقيــق انبعاثــات 
صفرية، فإن الطلب على النفط 
يجب ان ينخفض إلى حوالي 
٢4 مليون برميل يوميا والطلب 
على الغاز الطبيعي إلى 1٧5٠ 
مليار متر مكعب بحلول عام 
٢٠5٠، مقارنة مع 1٠٠ مليون 
برميل يوميا و41٠٠ مليار متر 
مكعب على التوالي في الوقت 

احلاضر.
وفي غمرة االحتياج املتزايد 

تنتج نحو 50% من النفط والغاز.. وفقاً لوكالة الطاقة الدولية

هي كيانات جتارية بحتة تولد 
إيرادات وتعطي األولوية للربح 
بينما قد يركز البعض اآلخر 
على أداء مجموعة واسعة من 
الوظائف العامة، مبا في ذلك 
خلــق فرص العمــل، وتوفير 

االحتياجات املجتمعية.
وعما يعنيه زخم احلوكمة 
النفــط  بالنســبة لشــركات 
الوطنيــة، اشــار املنتدى الى 
ان العالم سيقترب من نقطة 

2.2 مليار دينار تداوالت العقار بالنصف األول.. األعلى منذ 2014
قال تقرير صادر عــن بيت التمويل الكويتي »بيتك«، حول 
سوق العقار احمللي خالل النصف األول من 2022، إن التطورات 
اجليوسياسية العاملية واملستويات املرتفعة من التضخم تسهم 
في جلوء رؤوس األموال إلى بدائل أقل خطورة وعلى رأســها 
الدخول في استثمارات عقارية تنافسية. وأضاف التقرير انه من 
املالحظ أن قيمة التداوالت العقارية بالكويت وصلت إلى مستوى 
استثنائي بثالث أعلى قيمة خالل عشرين عاما مسجلة 2.2 مليار 
دينار بالنصف األول من 2022 ويأتي بعد قيمتها االســتثنائية 

في النصف األول وفي الثاني من عام 2014.
وجاءت هذه التداوالت الكبير للعقار الكويتي بالنصف األول، 
مدفوعة بعودة التداوالت على العقار التجاري إلى مســتويات 
مرتفعة وزيادة ملحوظة في تداوالت العقار االســتثماري، في 
حني تراجعت تداوالت الســكن اخلاص بعد أن لوحظ على نحو 
كبير في العامني املاضيني متلك العقارات وخاصة السكن اخلاص 

من األفراد واألسر.
وقد ارتفعت التداوالت العقارية النصف األول 5% عن النصف 
السابق له وبنسبة 9% أي 176 مليون دينار على أساس سنوي، 
برغم تراجع الطلب عليها متمثــال في عدد صفقات بلغ 3463 
صفقة خالل النصــف األول 2022 منخفضا 23% عن النصف 
السابق له و41% على أساس سنوي، مدفوعا بتراجع الطلب على 

السكن اخلاص عن مستويات مرتفعة في العام املاضي. 
وانخفضت تداوالت السكن اخلاص خالل النصف األول من 
2022 إلى حوالي مليار دينار بنسبة 25% عن النصف السابق له 
مع تراجع الطلب عليه إلى 2592 صفقة بنسبة 32% لنفس الفترة 
في حني ارتفعت قيمة تداوالت العقارات االســتثمارية مسجلة 
588 مليون دينار بزيادة 29% ما يعزز تعافيها مواصلة مسارها 
التصاعدي بعد أزمة كوفيد-19 وآثارها السلبية على القطاعات 
االقتصادية، حيث ارتفع الطلب عليها إلى 687 صفقة بنســبة 

زيادة 21% عن النصف السابق له.
ونشط التداول على العقارات التجارية إلى مستوى استثنائي 
غير مســبوق متضاعفة في النصف األول من 2022 إلى 390 
مليون دينار أي أكثر من أربعة أضعاف قيمتها في الستة أشهر 
األخيرة من 2021 مع ارتفاع الطلب عليها إلى مستوى استثنائي 

السكنية، فارتفعت بنسبة 5.9% في منطقة جابر األحمد مقارنة 
بالربع األول وبحدود 5.3% في منطقة الدوحة و4.5% في الروضة 
كأعلى املناطق السكنية ارتفاعا في العاصمة مقارنة بالربع األول.
بينما ارتفعت بأعلى نســبة بني مناطق محافظة حولي أي 
بحدود 3.3% في منطقة بيان وبنســبة 3.2% في منطقة الزهراء 
والســالم وفي مشرف بحدود 2.9% وبأقل من ذلك في مناطق 

عدة منها البدع والشعب عن الربع األول.
وفي محافظة الفروانية، شهدت منطقة الفروانية أعلى زيادة 
بني مناطق احملافظة قدرها 10.6% تليها منطقة إشــبيلية بنسبة 
8.1% عن الربع األول، وفي مبــارك الكبير بحدود 2.5% ملناطق 
الفنيطيس وأبوفطيرة السكنية واملسايل وبحدود 1.6% في القرين 

ومنطقة مبارك الكبير كأعلى مناطق احملافظة ارتفاعا. 
وفي محافظة األحمدي، ارتفعت األســعار في منقطة هدية 
بنسبة 7.4% تليها نسبة 7% كما في الوفرة السكنية، بينما سجلت 
محافظة اجلهراء زيادة بحدود 6.0% في منطقة العيون والواحة 
وكذلك في منطقة ســعد العبداهلل تليها منطقة اجلهراء بزيادة 
2.1% كأعلى املناطق السكنية مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2021. 
كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية 
نســبتها 11.1% في نهاية الربع الثاني 2022، مع ارتفاع متوسط 
السعر في األماكن احلرفية على مستوى الكويت بنسبة %16.8 

لذات الفترة. 
بلغت قيمة التــداوالت العقارية 1.2 مليار دينار خالل الربع 
الثاني وفق بيانات ومؤشــرات إدارة التســجيل والتوثيق في 
وزارة العدل، أي بزيادة 28% مقابل تداوالت قيمتها حوالي 952 
مليون دينار في الربع السابق له، بالتالي زادت بنسبة 14.4%عن 

تداوالت الربع الثاني من العام 2021.
ارتفع مؤشــر متوسط قيمة الصفقة العقارية اإلجمالية إلى 
706 آالف دينار في الربع الثانــي بزيادة 29% عن الربع األول 
وتصل إلى 122% على أساس سنوي. في الوقت الذي بلغ إجمالي 
عدد الصفقات املتداولة إلــى 1.729 صفقة في الربع الثاني أي 
أقل 0.3% على أساس ربع سنوي كما يعد أعلى 48% على أساس 
سنوي، مدفوعا بزيادة ســنوية ملحوظة لعدد الصفقات على 

العقار التجاري والعقار االستثماري.

سجل 109 صفقات مقابل 44 صفقة في النصف السابق له من 
2021 الذي كان يعد من األدنى خالل العشر سنوات املاضية. 

أكدت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي »بيتك« وفق 
بيانات التداوالت العقارية إلى صمود القطاع العقاري وتعافيه من 
أمام أثار األزمة املالية لكوفيد 19، حيث يالحظ حالة استقرار في 
أسعار السكن اخلاص وكذلك نشاط العقار االستثماري والتجاري 

وزيادة العقار الصناعي واملطل على الشريط الساحلي.
يالحظ تباطؤ في ارتفاع أسعار السكن اخلاص بنهاية النصف 
األول 2022 مقارنة مبســتوياته العالية منذ النصف الثاني من 

عام 2021، حيث ارتفع متوســط السعر ملناطق السكن اخلاص 
في الكويت بحدود 17% على أساس سنوي مقابل زيادة اقتربت 
من 19% و20% قبل ذلك، في الوقت الذي ارتفع متوســط سعر 
املتر في العقار االســتثماري للمرة األولى منذ نهاية عام 2020 
مســجال زيادة ســنوية 5.3% فيما ارتفعت األسعار في العقار 
التجاري 6.9% بنهاية النصف األول 2022 على أساس سنوي. 
وذكر تقرير »بيتك« أن أسعار العقارات السكنية تستمر في 
ارتفاعها مصحوبة بارتفاع مواز في مناطق الشاليهات واألماكن 
الترفيهية، فيما تباينت الزيادة في متوســط أســعار املناطق 

»بيتك«: القفزة جاءت مدفوعة بعودة اإلقبال على العقار التجاري ملستويات مرتفعة وزيادة ملحوظة بتداوالت »االستثماري«


