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اقتصاد

اتجاهات لمزيد من طرح المشاريع التنموية

 196مليار دينار حجم اإلنفاق
الحكومي خالل  9سنوات
كتبت� :سمر امني

ارت��ف��ع حجم  الإنفاق احلكومي
للكويت  خالل الـ� 9 سنوات
املا�ضية لي�صل �إيل 196  مليار
دينار ،وي�أتي ذلك نتيجة لدخول
احلكومة يف م�شاريع تنموية تفوق
الـ  43مليار دينار ،حيث ت�ستعد
احلكومة لطرح م�شاريع جديدة
قد تتجاوز الـ  17مليار دينار،
لتح�سني مناخ البالد اال�ستثماري.
وقالت م�صادر لـ «ال�شاهد»� أن
التطورات االقت�صادية والتحديات
التي تواجه الدول امل�صدرة للنفط
جعلت احلكومة ت�رشع يف تطوير
املناطق ال�سكنية وال�صناعية
وال��ت��ج��اري��ة ل�ترف��ع م��ن درج��ات
الت�صنيفي للم�ؤ�رشات العاملية
حتقيقا للإ�صالحات املقررة يف
هذا ال�ش�أن.
وا�شارت ايل ان بطيء الإ�صالحات
االقت�صادية واملالية من امل�ؤكد
�سي�ؤثر �سلب ًا علي الناجت املحلي

يف ���ض��وء ت��ذب��ذب ا�سعار النفط
وحاجة البالد الن�شاء م�شاريع
ك�ب�ري لتنويع م�����ص��ادر الدخل
وتنمية الإيرادات غري النفطية،
م�ؤكدة علي �رضورة تعديل م�سارات
الإنفاق بعدم حتميل الإحتياطي
العام اعباء التطورات امل�ستقبلية
للإنفاق الر�أ�سمايل.
وتابعت �أن ميزانية الإنفاق على
امل�شاريع التنموية ت�سري يف خطط
متوازنة مع املوارد والتمويل كي
حتقق منو ًا ايجابيا يف املتو�سط
القريب وفق  التنامي يف التخطيط
متو�سط املدي وبناء ًا على تكليف
وزارة املالية باتخاذ ما يلزم
ل�ضمان جناح منهج �أ�سقف للإنفاق
مب��ا �سي�ؤثر اي��ج��اب��ا يف حتقيق
الإ�صالحات.
ودع����ت�   إيل ���ض�رورة الك�شف
والتنقيب عن ابار للنفط والغاز
واال�ستثمار يف م�شاريع �صناعة
ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات وال��ط��اق��ة
املتجددة خلف�ض االعباء م�ستقبال

من املوازنة وحت�سني الإي��رادات
عنها.
واملحت �إيل �أن الكويت ال تعاين من
عجز حقيقي يف موازنتها ،لكنها
تواجه �ضعف يف العائدات واملوارد
غري النفطية ،متوقعة �أن ا�ستمرار
هذا الرتاجع قد ي�ؤدي بالكويت �إيل
مواجهة عجز يف املوازنة ي�صل �إيل
نحو  50مليار دينار بحلول عام
 ،2030وذلك يف حال ظلت وترية
الإنفاق مرتفعة مقابل انتاج قومي
منخف�ض وامام متطلبات انفاق علي
م�شاريع ا�ستثمارية.
وقالت �إن التطورات االقت�صادية
التي ت�شهدها الدول الكربي دفعت
املنطقة �إيل اع��ادة ح�ساباتها يف
التنمية وذل��ك بتعزيز جماالتها
وتنويع م�صادرها واجناز م�شاريع
ب�شكل اك�ب�ر ي��واج��ه التناف�س
العاملي علي النمو االقت�صادي يف
اطار التكنولوجيا والبناء احلديث
وامل����دن وال��ع��وا���ص��م ال�شاملة
والتناف�سية يف االنتاج  .

• الإنفاق على امل�شاريع ي�سري يف خطط متوازنة

أسهمت في تقلبات سعرية أدت إلى إنهاء الخام األسبوع على انخفاض

 3ملفات ساخنة تقود موجة التقلبات
السعرية في األسواق النفطية
ال تزال هناك ثالثة ملفات رئي�سية تلقي بظالل قوية على الأ�سواق النفطية،
وهي احلرب التجارية بني الواليات املتحدة وال�صني ،والعقوبات على �إيران
والأو�ضاع ال�سيا�سية يف فنزويال ،التي �أ�سهمت يف تقلبات �سعرية �أدت �إلى
�إنهاء اخلام الأ�سبوع على انخفا�ض.
ويعد قرار وا�شنطن بزيادة الر�سوم اجلمركية على ب�ضائع �صينية من �أهم
القرارات و�أكرثها ت�أثري ًا يف ال�سوق ،حيث جدد املخاوف على النمو االقت�صادي
العاملي ،كما �أدى �إلى نق�ص يف الإمدادات العاملية ،بينما بقي الطلب مرتفع ًا
من امل�صايف الأمريكية.
ويف هذا الإطار� ،أكدت وكالة بالت�س الدولية للمعلومات النفطية �إ�رصار الإدارة
الأمريكية على تطبيق العقوبات االقت�صادية ب�شكل �صارم على كل من �إيران
وفنزويال و�أي�ضا على الدول التي تربم معهم �صفقات �رشاء نفط ،بعد انتهاء
فرتة اال�ستثناءات التي كانت ممنوحة لثماين دول يف بداية ال�شهر احلايل.
و�أ�شارت الوكالة – يف تقرير حديث لها � -إلى �أن وزارة اخلزانة الأمريكية
ر�صدت انتهاكات �أخري ًا؛ ما دفعها �إلى فر�ض عقوبات على �رشكتني وناقلتني
قامتا بت�سليم النفط من فنزويال �إلى كوبا من �أواخر عام  2018حتى مار�س
املا�ضي.
ونوه التقرير �إلى �إعالن �ستيفن منو�شني وزير اخلزانة الأمريكي �أن الواليات
املتحدة �ستتخذ مزيد ًا من الإج���راءات� ،إذا ا�ستمرت كوبا يف تلقي النفط
الفنزويلي مقابل الدعم الع�سكري ،م�شري ًا �إلى ت�أكيد الواليات املتحدة �أن
الطريق �إلى تخفيف العقوبات بالن�سبة لأولئك الذين متت معاقبتهم هو اتخاذ
�إجراءات ملمو�سة وذات مغزى ال�ستعادة النظام الدميقراطي.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن متو�سط �إنتاج فنزويال بلغ يف مار�س � 740ألف برميل
يومي ًا ،وهو �أدنى م�ستوى منذ  16عاما ب�سبب العقوبات ،الفتا �إلى �أن الإنتاج
انتع�ش ب�شكل متوا�ضع يف ال�شهر املا�ضي �إلى � 780ألف برميل يومي ًا ،رغم
�أن عديد ًا من من�ش�آت النفط ال تزال �ضعيفة والإنتاج ال يزال �أقل بكثري من
ذروته.
و�أ�ضاف �أن الواليات املتحدة تدر�س فر�ض عقوبات ثانوية من �ش�أنها �أن
حتظر جميع �أ�شكال جتارة اخلام ومنتجاته يف فنزويال ،م�شري ًا �إلى �أنه �إذا مت
فر�ض هذا احلظر ف�إن العقوبات الثانوية �ست�ؤدي �إلى انخفا�ض �إنتاج اخلام
الفنزويلي �إلى � 500ألف برميل يومي ًا بحلول الربع الرابع و�إلى � 375ألف
برميل يوميا بنهاية .2020
و�أو�ضح التقرير �أنه حتى دون فر�ض عقوبات ثانوية ،ف�إنه من املتوقع تراجع
�إمدادات اخلام الفنزويلي من � 825ألف برميل يومي ًا يف ال�شهر احلايل �إلى 675
�ألف برميل بحلول دي�سمرب املقبل.
ويعتزم مايك بومبيو وزير اخلارجية الأمريكي مناق�شة ت�أثري دعم رو�سيا
امل�ستمر للرئي�س الفنزويلي نيكوال م��ادورو مبا يف ذل��ك جت��ارة النفط
واملنتجات الأخرى ،التي تعدها �إدارة ترامب تقوي�ض ًا للعقوبات الأمريكية.
ولفت التقرير �إلى املوقف الأمريكي املعار�ض للدعم الرو�سي املتوا�صل
مل��ادورو ،م�ؤكد ًا �أن هذا �سيكون مو�ضوع حمادثات قريبة الفت ًا �إلى القلق
الأمريكي ب�ش�أن دور رو�سيا يف فنزويال ،معترب ًا �أن دعم مادورو رهان خا�رس.

«بيكر هيوز» :شركات الحفر أضافت

حفارين نفطيين ليصل العدد إلى 807
قالت �رشكة بيكر هيوز خلدمات
الطاقة ،يف تقريرها الأخري الذي
يحظى مبتابعة وثيقة� ،إن �رشكات
احلفر �أ�ضافت حفارين نفطيني يف
الأ�سبوع املا�ضي لي�صل العدد
الإجمايل �إلى  807حفارات.
وع��دد ح��ف��ارات النفط الن�شطة
يف �أم�يرك��ا ،وه��و م��ؤ��شر �أويل
للإنتاج م�ستقبال ،منخف�ض عن
م�ستواه قبل ع��ام عندما كان
هناك  834حفارا قيد الت�شغيل.
وتراجع عدد احلفارات على مدار
الأ�شهر اخلم�سة املا�ضية مع قيام
�رشكات اال�ستك�شاف والإنتاج
امل�ستقلة بخف�ض الإنفاق على
�أع���م���ال احل��ف��ر اجل���دي���دة مع
تركيزها على منو الأرب��اح بد ًال
من زيادة الإنتاج.
ووفق ًا لتقرير بيكر هيوز ،بلغ
متو�سط عدد حفارات النفط والغاز
الن�شطة يف الواليات املتحدة منذ
بداية العام  1034متجه ًا نحو
ت�سجيل �أعلى م�ستوى �سنوي منذ
 2014عندما بلغ  1862حفاراً،
وتنتج معظم احل��ف��ارات النفط
والغاز كليهما.
ل��ك��ن ت��ق��دي��رات م��ن حمللني يف
�رشكة �سيمونز �آند كو للأبحاث
وم��ع��ل��وم��ات اال���س��ت��ث��م��ار وم��ن
متخ�ص�صني يف بنك اال�ستثمار
الأمريكي بيرب جافري� ،أ�شارت
�إلى �أن متو�سط عدد حفارات النفط
والغاز �سيهبط من  1032حفارا يف
� 2018إلى  1019يف  2019قبل �أن
يرتفع �إلى  1097يف .2020

نظراً لتكدس المناطق المميزة ومنخفضة تكاليف اإلنتاج في جهات متقاربة المسافات

• تراجع �إمدادات اخلام الفنزويلي �إلى  675برميل يومي ًا

«أويل برايس» :النفط الصخري الزيتي
بالواليات المتحدة في ورطة

«أدنوك» :خطة توسع خمسية داخل اإلمارات وخارجها

• �سعيد الرا�شدي

�أعلن الرئي�س التنفيذي بالإنابة
ل�رشكة �أدنوك للتوزيع املهند�س
�سعيد الرا�شدي ،اعتزام ال�رشكة
التو�سع يف من�ش�آتها وخدماتها
اال�ستثمارية يف الإمارات ،خا�صة
يف دبي التي تخدم بها حالي ًا 4
حمطات لل�رشكة فقط ،حيث تنوي
ال�رشكة خالل ال�سنوات اخلم�س
املقبلة زيادة عدد حمطاتها هناك
�إلى نحو  75حمطة جديدة� ,أي ما
يعادل �إن�شاء  15حمطة �إ�ضافية يف
العام الواحد.
و�أ���ش��ار �إل��ى ق��رار جمل�س �إدارة
ال����شرك��ة ،القا�ضي بافتتاح 3
حمطات �إ�ضافية جديدة يف اململكة

العربية ال�سعودية �إل��ى جانب
حمطتني �أمت��ت �إن�شاءهما هناك
عام  ،2018مو�ضح ًا �أن هذا القرار
جاء يف �أعقاب جناح �أداء هاتني
املحطتني يف اململكة يف بيع
الوقود فقط� ،أي حتقيقهما لن�سبة
زي��ادة يف �أرباحهما ت�صل �إلى ما
يزيد على  %30بعد و�ضع �شعار
«�أدنوك» التجاري عليهما.
ول��ف��ت -يف ت����صري��ح��ات خا�صة
له على هام�ش فعاليات م�ؤمتر
�أي��ام �أ���س��واق امل��ال يف نيويورك
بالواليات املتحدة� -إلى الن�شاط
الكبري لل�رشكة يف ال�سوق ال�سعودي
وال��ذي �سي�شمل الحق ًا التو�سع يف

قطاعي ال��وق��ود ،وق��ط��اع �أعمال
اخلدمات ،كخدمات زيوت وغ�سيل
ال�سيارات واملطاعم وغريها.
و�أ�ضاف الرئي�س التنفيذي بالإنابة
ل�رشكة �أدن��وك للتوزيع �أن �أعمال
ال�رشكة ت�ستمر يف حتقيق مزيد
من النمو ،وذلك نتيجة للمكانة
ال��رائ��دة ال��ت��ي حققتها ب�صفتها
امل����زود الأول ل��ل��وق��ود والبيع
بالتجزئة يف الإم���ارات ،و�أعطى
مثاال على ذلك ،حتقيقها لهام�ش
ربح بقيمة � 10سنتات على اللرت
الواحد من الوقود منذ �أغ�سط�س
 ،2015وهو ما يعد معد ًال جيد ًا يف
�إطار املقيا�س العاملي.

 12.5مليار دوالر قيمة مشروعات المناطق الحرة في مصر

و�ضعت وزارة اال�ستثمار امل�رصية ،خالل العام
احلايل  ،2019ا�سرتاتيجية تطوير املناطق
اال�ستثمارية احل��رة ،ترتكز على  4حماور
رئي�سية ت�شمل تطوير املناطق احلالية وميكنة
�أن�شطة ال�رشكات� ،إلى جانب التو�سع يف �إقامة
مناطق حرة جديدة وتطوير البنية القانونية
املنظمة لإن�شاء وت�شغيل امل�رشوعات بداخلها.
وهناك نوعان من املناطق احل��رة يف م�رص؛
الأولى :مناطق عامة وهي منطقة تخ�ضع ل�سيادة
الدولة وتقع يف �أغلب الأحيان يف �أحد منافذ
الدولة البحرية �أو الربية �أو اجلوية ،وت�ضم
جمموعة من امل�رشوعات اال�ستثمارية املقامة
لال�ستفادة من حوافز ومزايا اال�ستثمار يف
ه��ذه املنطقة ،وتقوم م�رص بتوفري البنية
الأ�سا�سية الالزمة ملمار�سة الن�شاط داخل هذه
املنطقة،والنوع الثاين :هي املناطق احلرة
اخلا�صة التي تقت�رص على م�رشوع واحد فقط،
ب�رشط �أن تكون طبيعته ت�ستلزم ذلك مثل القرب
من م�صادر املواد اخلام �أو امل�ساهمة يف تنمية

منطقة عمرانية جديدة طبق ًا خلطة م�رص ،على
�أن يتمتع امل�رشوع املقام بهذا النظام باملزايا
نف�سها واحلوافز وال�ضمانات التي تتمتع بها
امل�رشوعات املقامة يف املناطق العامة.
وبح�سب �سحر ن�رص ،وزيرة اال�ستثمار والتعاون
الدويل امل�رصية ،ف�إن عدد امل�رشوعات القائمة
يف املناطق احل��رة جت��اوز  1090م�رشوع ًا
بر�ؤو�س �أموال بلغت  12.5مليار دوالر ،ت�ضمنت
جذب ا�ستثمارات �أجنبية مبا�رشة بقيمة 2.15
مليار دوالر ،فيما بلغ �إجمايل اال�ستثمارات
باملناطق  26.2مليار دوالر ت�سهم يف توفري 192
�ألف فر�صة عمل ،و�أكدت ن�رص �أن م�رص تعمل
على �إن�شاء  7مناطق حرة جديدة يف حمافظات
امل��ن��ي��ا ،وج��ن��وب �سيناء ،والإ�سماعيلية
اجلديدة ،واجليزة ،والدقهلية ،و�أ�سوان ،وكفر
ال�شيخ ،بهدف �إقامة �أكرث من �ألف م�رشوع يوفر
نحو � 120ألف فر�صة عمل.
ووفق ًا لبيانات وزارة اال�ستثمار ،ف�إن املناطق
احلرة يف م�رص �سجلت �صادرات �سلعية وخدمية

بقيمة  4.7مليارات دوالرات ،خ�لال الربع
الأول من  ،2019و�شهد يناير املا�ضي �إ�صدار
الئحة تنفيذية جديدة للمناطق اال�ستثمارية
احل���رة ،تت�ضمن ت�شكيل جلنة فنية دائمة
ل�ش�ؤون املناطق احلرة ،تتولى درا�سة طلبات
�إن�شاء م�رشوعات املناطق احل��رة ،واقرتاح
احللول للم�شكالت التي تواجه م�رشوعات
املناطق ،وتذليل ال�صعوبات �أمامها مبا
يكفل تنفيذ �سيا�سات الهيئة يف ت�شجيع وجذب
اال�ستثمارات،ومبقت�ضى الالئحة اجلديدة تقوم
�إدارة كل منطقة حرة عامة بالإعالن عن املواقع
وامل�ساحات املتاحة لال�ستثمار والفر�ص
اال�ستثمارية على خريطة م�رص اال�ستثمارية
والن�رش على املوقع الإلكرتوين.
ووفق ًا للبيانات الر�سمية ،ف�إن م�رص ت�ضم 209
مناطق حرة خا�صة مت �إن�شاء بها  203م�رشوعات
حتى نهاية فرباير  2019ب�إجمايل ر�ؤو�س �أموال
 5.7مليارات دوالر وا�ستثمارات  11.3مليار
دوالر توفر � 86ألف فر�صة عمل.

�أ�شار تقرير وكالة بالت�س الدولية للمعلومات النفطية
الى �أهمية اللقاء املرتقب بني وزير اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
ووزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف يف �سوت�شي
لتقريب وجهات النظر ب�ش�أن تنفيذ العقوبات على �إيران
وفنزويال .ونقل التقرير عن حمللني اعتقادهم ب�أن
بومبيو �سيحث مو�سكو على الرتاجع عن دعمها لنظام
م��ادورو ،مبا يف ذلك الرتاجع عن ارتباطها التجاري
مع �رشكة النفط اململوكة للدولة يف فنزويال ،الفتا
�إلى �أنه قد يكون هناك تهديد بفر�ض العقوبات على
�رشكات الطاقة الرو�سية �إذا جعلت من نف�سها �رشيان
احلياة لقطاع النفط يف فنزويال .و�أ�شار �إلى �أن الواليات
املتحدة ك�شفت خالل يناير املا�ضي عن عقوبات جديدة
على �رشكة النفط الفنزويلية ،حيث مت فر�ض حظر فعلي
على واردات الواليات املتحدة من اخلام الفنزويلي ،كما
مت حظر التجارة مع �رشكة النفط الفنزويلية احلكومية
داخل النظام املايل الأمريكي ،و�أ�ضاف �أنه منذ الإعالن
عن هذه العقوبات توا�صل ال�رشكة الوطنية الفنزويلية
�إر�سال اخلام �إلى �رشكة رو�سنفت الرو�سية العمالقة كجزء
من �سداد الديون ،حيث �إن ال�رشكة الرو�سية هي بالفعل
�رشيك يف م�شاريع متعددة مع نظريتها الفنزويلية منها
امل�شاريع البحرية يف �شبه جزيرة باريا.
وفيما يخ�ص امللف الإيراين� ،سلط تقرير «�أويل براي�س»
الدويل ال�ضوء على حتذير الإدارة البحرية الأمريكية
من �أن �إيران �أو وكالءها قد ي�ستهدفون البنية التحتية
النفطية وال�سفن التجارية ،مبا يف ذلك ناقالت النفط يف
اخلليج العربي وحوله.

وبح�سب ت�أكيدات الإدارة الأمريكية ،ف�إن �أي هجوم �ضد
الواليات املتحدة �أو حلفائها �سيواجه بقوة مفرطة،
م�شري ًا �إلى قول مايك بومبيو وزير اخلارجية الأمريكي
�إنه يجب على النظام يف طهران �أن يفهم �أن �أي هجمات
من جانبهم �أو من ينوب عنهم �ضد امل�صالح �أو املواطنني
الأمريكيني �سيتم الرد عليها من خالل ا�ستجابة �أمريكية
�رسيعة وحا�سمة.
وفيما يخ�ص احلرب التجارية ،ذكر التقرير �أن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب يبحث يف م�ضاعفة الر�سوم
اجلمركية على ال�صني ،الفت ًا �إلى �أن الأ�سواق ترتقب
التطورات املتالحقة يف هذا امللف،
ولفت التقرير �إل��ى قول بنك �سيتي ج��روب يف مذكرة
للعمالء ان نافذة الفر�صة لتجنب احلرب التجارية تغلق
ب�رسعة ،مو�ضح ًا �أن الأ�سواق املالية العاملية كانت
م�ستقرة �إلى حد كبري يوم اجلمعة املا�ضي ،ما ي�شري
�إلى �أن كبار امل�ستثمرين ال يزالون يعتقدون �أنه ميكن
التو�صل �إلى حل ،م�شري ًا �إلى قول مارك هيفيل كبري
م�س�ؤويل اال�ستثمار العاملي يف البنك ال�سوي�رسي «يو بي
�إ�س» يف مذكرة� :إن القناعة الأ�سا�سية هي �أن الواليات
املتحدة وال�صني �ستتو�صالن يف النهاية �إلى نوع من
االتفاق.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن النفط ال�صخري الزيتي يف الواليات
املتحدة يف ورطة ،وذلك نظر ًا لتكد�س املناطق املميزة
ومنخف�ضة تكاليف الإنتاج يف مناطق متقاربة امل�سافات،
الفت ًا �إلى �أن الإنتاج �أ�صبح �أكرث كلفة و�صعوبة يف مناطق
�أخرى؛ انتظار ًا لنجاح تقنيات �أكرث تطور ًا يف عمليات
احلفر مبا يعزز زيادة الإنتاج.

