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«ميد»: سوق املقاوالت باملنطقة 
يحتاج إلى سيولة كبيرة.. ليعود أقوى

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان سالســل التوريد في 
املنطقــة مازالت تعاني مــن آثار تخفيضات 
اإلنفاق التي اتخذت في أعقاب انهيار أسعار 
النفــط في أواخــر عام ٢٠١٤، مــع االخذ في 
االعتبار انه لم يتــم بالكامل تقييم املخاطر 
واألضــرار طويلة األجل التــي تعرضت لها 
صناعة االنشاءات والبناء في املنطقة طيلة 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وقالت املجلة في حتليل بقلم محرر قطاع 
االنشــاءات كولني فورمان ان اجلهات مالكة 
املشــروعات فــي القطاعني العــام واخلاص 
اصيبــت بالفزع من التهديد املزدوج املتمثل 
في انخفاض أسعار النفط من جهة وانخفاض 
قيم املمتلكات من جهة اخرى، وســرعان ما 
قلصت خطط االنفاق على املشاريع لتحقيق 

التوازن في سجالتها.
وقد انعكس ذلك في صورة إلغاء اخلطط 
املتعلقة باملشــاريع اجلديدة، بينما تباطأت 
املدفوعــات إلــى حد كبير على املشــروعات 
اجلاري تنفيذها، وكان املنطق الضمني يعني 
إيقاف مشــروعات االنشــاءات مؤقتا لبضع 
ســنوات إلتاحة الفرصة لبناء قاعدة نقدية 
ومن ثم العودة ملزاولة النشاطات التشغيلية 

مبجرد انحسار أزمة السيولة.
وكان املقاولون الرئيسيون أول من عانى 
من تداعيات هذا القرار، حيث شهدت السنوات 
التي تلته افالس العديد من أكبر األسماء من 
شركات املقاوالت واإلنشاءات اإلقليمية التي 
كانت ضحايا هذا القرار، ولكن احمللل قال ان 
وضع الســوق اليوم مختلف متاما عما كان 

عليه عام ٢٠١٥.
ولفــت الى ان احلكومات اآلن ادركت أنها 
بحاجــة إلــى مقاولني محليــني قادرين على 
تنفيذ العديد من أهداف السياســة اخلاصة 
بها. ونتيجة لذلك، بدأت في االستثمار بشكل 
مباشر أو من خالل الكيانات ذات الصلة مع 
شــركات املقاوالت لتكريس وجود شــركات 

وطنية قادرة على االضطالع بهذه املهام.
وقد جاءت هذه اخلطوة من قبل احلكومات 
فــي املســار الصحيــح وقد رحبــت صناعة 
االنشاءات باالعتراف بهذه املشكلة، التي قالت 
انها ليست سوى اخلطوة األولى، وذلك ألن 
الكثير من املقاولني الرئيســيني يعانون من 
اعباء تعثر سالســل التوريد التي اصبحت 

في وضع ال حتسد عليه. 
ونظرا ألن املقاولني الرئيسيني في الوقت 
احلاضر يعكفون إما على استئناف العمل في 
املشــاريع القدمية املعطلة، او انهم يتلقفون 
عروضا مبشــروعات جديدة، فإنهم في كلتا 
احلالتني ســيتلقون درســا صعبا مفاده أن 
الصناعة التزال معطلة بسبب نقص التدفقات 
النقديــة احلادة التي ســادت في الســنوات 

األخيرة.
أما بالنســبة للمشاريع اجلديدة، فيمكن 
استخدام الدفعات املقدمة لضخ دماء احلياة 
املالية في الصناعة، ولكن العديد من مقاولي 
الباطن واملوردين يجتازون أوضاعا محفوفة 
باملخاطر لدرجة أنهم ال يستطيعون احلصول 
من البنــوك على ســندات ضمــان الدفعات 
املســبقة، األمر الذي يســتبعد بشــكل فعال 
هذا احلل. وبالنسبة للمشاريع القدمية التي 
استؤنف العمل فيها، فرمبا تكون املشاكل أكثر 
تعقيدا، وحتى إذا كان املقاولون الرئيسيون 
في املشروع املشترك قد جتاوزوا فترة عدم 
النشــاط، فقد يكــون العديد مــن مورديهم 
الرئيســيني أو مقاولي الباطن قد انســحبوا 
من الســوق، ما يعني أنه يجب العثور على 
مورين جدد، وفي هذه احلالة قد يســتحيل 

إكمال العمل كما هو مخطط له.
وختــم احمللــل بالقــول انــه ســيتم حل 
هذه املشــكالت في نهاية املطاف، اال ان ذلك 
سيســتغرق بعض الوقت، وملــا كان توقف 
صناعة البناء في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ قد جاء 
مباغتا وفوريا تقريبا، فان العمل إلحياء هذا 
القطــاع بالتدفقات النقدية ســيحتاج لوقت 

اطول.

الصناعة تضررت بشدة من تراجع أسعار النفط وتقليص احلكومات لإلنفاق

الكويت تنجز دراسة اجلدوى ملجمع بتروكيماويات الزور
محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد أن 
الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة (كيبيك) 
تلقت نتائج دراسة اجلدوى 
الــزور  مجمــع  ملشــروع 
للبتروكيماويات املخطط له 
حسب ما نقلته عن مصادر 

صناعية مطلعة. 
وقالــــت املـصـــــادر إن 
شــركة مجموعــة األبحــاث 
واالستشارات وود ماكينزي 
البريطانية ومقرها إدنبرة قد 
استكملت الدراسة وسلمتها 

لشركة كيبيك.
وقال مصدر في الصناعة 
«مت االنتهــاء مــن التقريــر، 
ومن غير احملتمل أن يشهد 
املشروع املقدرة قيمته بنحو 
١٠ مليارات دوالر، مراجعات 
واسعة النطاق بفضل الدراسة 

األخيرة».
وأشــار املصــدر الــى أن 
الدراسة اشتملت على نصائح 
منها ضــرورة اتخاذ تدابير 
لتحصني املنشأة في املستقبل 
من خــالل تصميمها متكنها 
من إضافــة وحدات إضافية 
في مراحل الحقة اســتجابة 

لظروف السوق املتغيرة.
وقد اعتذرت شركة وود 
ماكينــزي في بيــان موجه 
ملجلة ميد عن عدم استطاعتها 
التعليــق علــى محتويــات 
التقرير بسبب السرية التي 
تفرضها شركة كيبيك على 

املوضوع.
جديــر بالذكر أن شــركة 
كيبيك متثل احدى الشركات 
التابعــة ملؤسســة البترول 

العروض  تأهيلهــا لتقــدمي 
بشــان احلزمتــني األولــى 

والثانية هي:
٭ حتالف شركة تكنيكاس 
ريونيــداس االســانية مــع 
الهندسية  شركة سينوبيك 

الصينية.
٭ حتالف شركة سامسونغ 
الكورية اجلنوبية مع شركة 
CTCI كوربوريشن التايوانية 
وشــركة املقاولني املتحدين 

اليونانية اللبنانية.
٭ حتالــف شــركة فلــور 
االميركية مع دايو للهندسة 
واإلنشاءات الكورية اجلنوبية 
وشــركة الصــني هوانكيــو 

للمقاوالت والهندسة.
٭ حتالف شــركة ســايبيم 
االيطاليــة مــع هيونــداي 
للهندسة واالنشاءات الكورية 

اجلنوبية.
٭ شــركة تكنيب انيرجيز 

الفرنسية

للهندسة واإلنشاءات الكورية 
اجلنوبية مع الرسن اند توبرو 
الهيدروكربونيــة  للهندســة 

الهندية
٭ حتالــف شــركة هيونداي 
للهندسة واإلنشاءات/ شركة 
هيونداي الهندسية وكلتاهما 

من كوريا اجلنوبية
ايفــاج  ٭ حتالــف شــركة 
الفرنســية مع افكون  جيني 
انفراستراكتـشــــر الهنـــدية 
ودايــوو الهندســية الكورية 

اجلنوبية.
وكانت شــركة كيبيك قد 
أفادت في يوليو ٢٠٢٠ عن نيتها 
إعادة دراسات اجلدوى وتغيير 
هندســة التصميمات األولية 
ملجمع الزور للبتروكيماويات.
وستتـضـمــــن دراســات 
اجلــدوى بيــان إمكانية تأثر 
بســبب  املشــروع  ربحيــة 
التداعيات طويلة املدى لوباء 

كورونا على األسواق.
وعلـــى صعيــد متصــل، 
وضعـــت شــــركة صنــاعة 
البتروليــة في  الكيماويــات 
اســتراتيجية   ٢٠١٩ مايــو 
البتروكيماويــــات طويلـــة 
األجــل للبالد، وذكرت حينها 
أنها تهــدف لتحقيق الكويت 
«مكانــة عامليــة مؤثــرة فــي 
مضمار إنتاج البولي إيثيلني 
والبولي بروبيلني واإليثيلني 

جاليكول».
بالـقــــول إن  وختـمــــت 
استثمارات الكويت في قطاعات 
البتروكيماويــات ســتخلق 
«قيمة مضافــة» من مواردها 
الوطنية، فضال عن بناء قاعدة 
صناعية تساعد على تنويع 

اقتصادها.

٭ اس كـيـــــه للهنــــدسة 
واإلنشاءات الكورية اجلنوبية 

مع بتروفاك البريطانية.
٭ شــركة جيــه جــي ســي 

اليابانية.
ويشــمل نطــاق احلزمة 
البنزيــن  األولــى وحــدات 
واألوليفينات، وتقدر قيمتها 
بنحو ٤ مليارات دوالر، بينما 
يشمل نطاق احلزمة الثانية 
وحدات العطريات، أما احلزمة 
الثالثــة فتغطي بناء مرافق 
املوانئ والتصدير باإلضافة 
إلى خطوط األنابيب البرية 

والبحرية.
وقد مت تأهيل املجموعات 
األربع التالية لتقدمي عطاءات 
للحزمة الثالثة املقدرة قيمتها 

بنحو ١٫٥ مليار دوالر:
٭ حتالف شــركة تشــاينا 
هاربر الصينية مع شــركة 

سايبيم اإليطالية 
٭ حتالــف شــركة اس كيــه 

املشروع تقدر قيمته بنحو ١٠ مليارات دوالر

الكويتية. ومــن املتوقع أن 
تصدر دعوة لتقدمي عطاءات 
على املشروع في عام ٢٠٢٣

على أقرب تقدير.
ومن املعلوم أن الدراسة 
استعـرضـــــت تـوقـعـــات 
املكررة  الســوق للمنتجات 
والبتروكيماويات على مدى 

٢٥ إلى ٣٥ سنة القادمة.
وقــد أهلــت «كيبيــك» 
الشــركات التــي ستشــارك 
في تقــدمي العطاءات ملجمع 
البتروكيماويات املخطط له 
في أبريل من العام املاضي.

ونشرت قائمة باملناقصني 
املؤهلني لتقدمي عطاءات على 
احلــزم الرئيســية الثــالث 
للمشــروع، والتــي يشــار 
إليهــا بدال مــن ذلك باســم 
«مشروع الزور لدمج املصفاة 

والبتروكيماويات».
وتضم قائمة املجموعات 
والشــركات الســبع التي مت 

«العقارات املتحدة» تقفز بأرباحها ٢٣١٪ إلى ٨٫١ ماليني دينار
وأضــاف حــوا: «مت مؤخــرا 
عقــد اجتمــاع اجلمعيــة العامة 
غير العادية للشــركة، حيث مت 
اإلعــالن عــن موافقة مســاهمي 
شــركة العقــارات املتحــدة على 
صفقة االندماج عن طريق الضم 
مع شركتي أبراج املتحدة القابضة 
والضيافــة القابضة. وهو األمر 
الذي سيهدف إلى االرتقاء مبحفظة 
أصول الشركة وتعزيز قدرتها على 
زيادة اإليرادات بصورة أساسية، 
مما ســيؤدي إلــى حتقيق قيمة 
مضافة تعود باملنفعة املشتركة 
جلميع املساهمني املشاركني في هذا 
الكيان الناجت عن صفقة االندماج».

كمــا أكــد أن جهود الشــركة 
احلثيثة واملستمرة التي تصب في 
تطوير مشاريع رائدة مت تتويجها 
مؤخــرا بالعديــد مــن اجلوائــز 
املرموقة ضمن فئة «األفضل في 
الكويت» في ٨ فئات ضمن جوائز 
العقارات العربيــة لعام ٢٠٢٢-
٢٠٢٣ عن مشروع ضاحية حصة.

حيث واصلت الشركة حتقيق أداء 
تشغيلي مميز عبر كافة القطاعات 
الرئيسة التي تعمل بها، مستفيدة 
من حتســن بيئة االقتصاد التي 
اكتسبت مزيدا من الزخم في ظل 
انتعاش النشاط التجاري وارتفاع 

أسعار النفط».

النتائج املالية، قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للمجموعة مازن حوا: «إن النمو 
الذي حتقق في األشهر الـ ٩ األولى 
من العــام احلالي هو اســتمرار 
ألداء الشركة القوي على مختلف 
األصعدة منذ بداية العام ٢٠٢٢، 

من ٢٠٢٢ مبلغا قدره ٦١٫٠٥ مليون 
دينار، بانخفاض هامشي بنسبة 
٥٫٢٪ مقارنة بإجمالي اإليرادات 
التشغيلية عن الفترة نفسها من 
عام ٢٠٢١ والتي بلغت مبلغا قدره 

٦٤٫٤ مليون دينار.
وفــي معــرض تعليقــه على 

أعلنت شركة العقارات املتحدة، 
عن نتائجها املالية للربع الثالث 
للفترة املنتهية في ٣٠ ســبتمبر 
٢٠٢٢، حيث سجلت الشركة زيادة 
في صافي أرباحها بنسبة ٣٣٫٣٣٪ 
بواقــع ١٫٦ مليون دينــار للربع 
الثالث من ٢٠٢٢، مقارنة بصافي 
ربح قــدره ١٫٢ مليون دينار عن 

الفترة نفسها من ٢٠٢١.
وأوضحت الشــركة في بيان 
صحافي، أنهــا حققت زيادة في 
صافــي األرباح في األشــهر الـ ٩
األولى مــن العام بنســبة ٢٣١٪ 
لتصل إلــى ٨٫١٨ ماليــني دينار، 
مقابــل ٢٫٤٧ مليون دينار خالل 
الفترة نفسها من ٢٠٢١، في حني 
ارتفعت األرباح التشغيلية بنسبة 
٣٢٫٨٪ عن الفترة نفسها لتصل 
إلى ١٣٫٤ مليــون دينار، مقارنة 
بـ ١٠٫٠٩ ماليــني دينار في العام 

املاضي.
اإليــرادات  إجمالــي  وبلــغ 
التشغيلية في األشهر الـ ٩ األولى 

في ٩ أشهر.. و٦١٫٠٥ مليون دينار إجمالي اإليرادات التشغيلية

مازن حوا

مـازن حوا: منـو األرباح اسـتمرار لألداء القـوي على مختلـف األصعدة منـذ بداية ٢٠٢٢
الشـركة واصلت حتقيق أداء تشـغيلي مميز عبر كافـة القطاعات الرئيسـية التي تعمل بها

«الغرفة»: الكويت ستستفيد من الدوالر القوي 
وانخفاض أسعار السلع املستوردة

املاليــة  عقــدت جلنــة 
املنبثقــة عن  واالســتثمار 
مجلــس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت اجتماعها 
الثالــث لعــام ٢٠٢٢ أمس، 
حيــث ترأســت االجتمــاع 
رئيسة اللجنة وفاء القطامي، 
وأطلعت اللجنة على بنود 
جدول األعمال والذي تضمن 
بحث القضايــا ذات الصلة 
االقتصاديــة  باألوضــاع 
واملالية في ظــل التحديات 
االقتصــاد  تواجــه  التــي 
الكويتــي ســواء الصعيــد 

احمللي أو الدولي.
اللجنــة  وقــد أطلعــت 
علــى التقرير املعد من قبل 
اإلدارة االقتصادية بالغرفة 
التضخم  واخلاصة بأزمــة 
العامليــة وتبعاتــه علــى 
االقتصاد احمللي، حيث أشار 
التقرير إلى استمرار الزيادة 
في مؤشرات أسعار املستهلك 
عامليا، خصوصا في الدول 
املتقدمة رغم تراجع أسعار 
الســلع األساسية وتكاليف 
النقل، ما يدل على أن امتداد 
القطاعــات  إلــى  التضخــم 
األساسية وأيضا االنتقال من 
تضخم في أسعار السلع إلى 
تضخم في أسعار اخلدمات.
وأشــار التقريــر الى ان 

التقرير أن تستفيد الكويت 
من الدوالر القوي وانخفاض 
أسعار السلع املستوردة، ما 
سيعفيها نسبيا من أضرار 

هذه األزمة.
وعلى صعيد آخر، أكدت 
اللجنة أن الكويت أمام فرص 
أخــرى إلصــالح األوضــاع 
االقتصادية في ظل تشكيل 
حكومة جديدة تنشد تصحيح 

القطاع اخلاص خصوصا في 
ظل أزمــة اقتصادية عاملية 
وحتوالت مفصليــة يعاني 
منهــا العالم أجمع، تقتضي 
وضع رؤية تنموية جديدة 
لتحرير االقتصاد الكويتي من 
هيمنة النفط كمصدر رئيسي 
الدولــة، ومتكني  إليــرادات 
القطــاع اخلاص مــن قيادة 
قاطرة التنمية االقتصادية.

األوضاع مــن خالل برنامج 
عمل جديد تسعى من خالله 
إلــى اإلصــالح االقتصــادي 
واملالي وإعادة هيكلة القطاع 
العــام وتطويــر رأس املال 
البنية  البشــري وحتســني 
الطاقات  التحتية وتوظيف 

املتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا 
اإلصالح سيتواءم مع رؤى 

البالد أمامها فرصة إلصالح األوضاع االقتصادية

جانب من اجتماع جلنة املالية واالستثمار املنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة

التضخم العاملي يواجه عدة 
مخاطر هيكلية قد تؤثر عليه 
سلبا مثل استمرار الضغوط 
على سالســل اإلمــداد وحد 
النقدية بسبب  السياســات 
الديــن  تفاقــم مســتويات 
السياســات  العام، وتفاوت 
وفيمــا  الدوليــة،  املاليــة 
يخــص تبعات هــذه األزمة 
على االقتصاد احمللي، توقع 

مازن الناهض ُيوّجه قياديي «التجارة» 
بتعميم سياسة الباب املفتوح

سير العمل وسرعة إجناز املعامالت وحرصا 
على املصلحة العامة، وحتقيقا خلطة الوزارة 
في تسهيل إجراءات معامالتها ملراجعيها.

أصــدر وزيــر التجارة 
والصناعــة ووزير الدولة 
االتـــصــــاالت  لشــــؤون 
وتكنولوجيــــا املعلومات 
الناهـــــض توجيها  مازن 
لقياديــي الـــــوزارة نحو 
تعميم وتطبيق سياســـة 
املفـتــــوح علــى  البــــاب 
كـــل قطاعـــــات الــوزارة 
ومشــرفي  واإلشــرافيني 
املراكز اخلارجية الستقبال 
املواطنني ومراجعي الوزارة 
واالستماع إليهم وتسهيل 
إجناز املعامــالت اخلاصة 

بهم بصورة عاجلة.
ويأتي هذا التوجيــه تنفيذا لتعليمات 
مجلس الوزراء ومن منطلق ضمان حسن 

الستقبال املواطنني ومراجعي الوزارة واالستماع إليهم وتسهيل إجناز معامالتهم

مازن الناهض


