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انطالق مؤتمر استراتيجية تحويل الكويت مركزاً لتطوير الصناعات النفطية

العدساني 1.8 :مليار دينار حصة القطاع الخاص من «الوقود البيئي» و«الزور»
كتب حممد �إبراهيم:
ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية نزار
العد�ساين ،ان قيمة املحتوى
املحلي يف امل�شاريع النفطية
ال�ضخمة اجلاري تنفيذها ،مثل
م�رشوعي الوقود البيئي وم�صفاة
الزور يبلغ  1.8مليار دينار من
اجمايل قيمة عقود امل�رشوعني.
وذك���ر �أن «ال���ب�ت�رول» و�ضعت
برنامج تكويت عمالة املقاول،
وق��د بلغت ن�سبة التكويت يف
عمالة املقاول  ،%25باال�ضافة
الى زيادة ن�سبة املحتوى املحلي
يف امل�شاريع والأن�شطة النفطية،
حيث بلغت قيمة املحتوى املحلي
للعام املايل  2017/2016نحو
 1.3مليار دينار.
ح��دي��ث ال��ع��د���س��اين ج��اء خالل
م���ؤمت��ر ا�سرتاتيجية حتويل
الكويت مركز ًا لتطوير ال�صناعات
النفطية «ال��ف��ر���ص ال�صناعية
املرتتبة على امل�شاريع النفطية»
�أم�س ،والتي �ألقاها نيابة عن
وزير النفط بخيت الر�شيدي.
و�أو�ضح العد�ساين ان امل�ؤمتر
�ع��ار «الفر�ص
ُيعقد تحَ � َ
��ت ���ش� َ
ال�����ص��ن��اع��ي��ة امل�ترت��ب��ة على
امل�����ش��اري��ع ال��ن��ف��ط��ي��ة» ،وهو
�شعار مهم لأنه يرتبط ب�أهمية
ودور امل�شاريع النفطية يف
توفري فر�ص �صناعية تعمل على
تطوير القطاع اخلا�ص والقاعدة
ال�صناعية يف الكويت.
وذك���ر ان ال�صناعة النفطية
الكويتية تعترب راف��د ًا �أ�سا�سي ًا
لالقت�صاد الوطني ،وانطالقا من
امي��ان القطاع النفطي ب�أهمية
دوره يف دعم االقت�صاد املحلي
من خالل �إعطاء دور �أكرب للقطاع
اخلا�ص يف ال�صناعة النفطية
وتوفري عوامل النجاح الالزمة
له لتوطني ال�صناعة ،ومتا�شي ًا
مع خطة التنمية لدولة الكويت
املبنية على منهج اال�صالح
االقت�صادي ع��ن طريق تعزيز
مفهوم ال����شراك��ة ب�ين القطاع
اخلا�ص والقطاع العام من خالل
العمل على دعم االقت�صاد املحلي
وتطوير القطاع اخلا�ص وجعله
�رشيك ًا يف التنمية.
وب�ين ال��ع��د���س��اين ان م�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول و���ض��ع��ت توجهاتها
اال�سرتاتيجية يف جم��ال دعم
االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي وتعزيز
م�شاركة القطاع اخلا�ص والتي
تهدف �إلى زيادة ن�سبة ا�ستخدام
املنتجات الوطنية واخلدمات
املحلية يف م�شاريع القطاع،
وتطوير ال�صناعات القائمة على
ال�صناعة النفطية والتي ت�ؤدي
�إلى منو االقت�صاد املحلي وتعدد
م�صادر الدخل ،بالإ�ضافة �إلى
توفري فر�ص عمل مبا�رشة وغري
مبا�رشة للعمالة الوطنية يف
القطاع اخلا�ص.
وب�ين ان القطاع النفطي حقق
�إجنازات عديدة يف ا�رشاك القطاع
اخلا�ص يف الأن�شطة النفطية،
فمنها على �سبيل املثال ال احل�رص
�إن�شاء �رشكتي بوبيان والقرين

• نزار العدساني متحدثا ً خالل املؤمتر

• جانب من اجللسة األولى

تخصيص أرض لمنطقة الصناعات النفطية في «الزور»
ذك��رت الع�ضو املنتدب للتخطيط
وامل��ال��ي��ة يف م��ؤ���س�����س��ة ال��ب�ترول
الكويتية وفاء الزعابي ان امل�ؤ�س�سة
ح�صلت ع��ل��ى امل��واف��ق��ات الالزمة
لتخ�صي�ص ار���ض م����شروع املنطقة
ال�صناعية النفطية يف منطقة الزور.
و�أ�ضافت الزعابي يف ت�رصيحات
لل�صحافيني ان ر�ؤي���ة وتوجهات
م�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية يف
للبرتوكيماويات و�إ�رشاكهما يف
م�شاريع االوليفينات والعطريات
القائمة ،بيع م�صنعي امللح
والكلورين ومزج الزيوت ،طرح
ع��دد  80حمطة وق���ود للقطاع
اخلا�ص.
و�أو����ض���ح ال��ع��د���س��اين ان���ه مت
اال�ستعانة بالبنوك املحلية
لتمويل امل�شاريع النفطية،
حيث �ساهمت البنوك املحلية
بتمويل  1.2مليار دي��ن��ار من
م�����ش�روع ال���وق���ود البيئي،
والعمل جارٍ على �إ�رشاك البنوك
املحلية والعاملية يف متويل
امل�شاريع املقبلة مثل بناء
املرافق الدائمة ال�سترياد الغاز
امل�سال وبناء الناقالت وجممع
البرتوكيماويات املتكامل مع
م�صفاة الزور والدبدبة للإنتاج
الطاقة ال�شم�سية.
هذا وقد قامت م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية يف الآون��ة االخرية من
خالل �رشكاتها التابعة بطرح
جمموعة من الفر�ص اال�ستثمارية
للقطاع اخلا�ص ،منها م�رشوع
�إن�شاء م�صنع ال�ستخال�ص املعادن
من املواد احلفازة امل�ستهلكة،
�إلى جانب �إن�شاء م�صنع لإنتاج
�صفائح البويل بروبلني لإنتاج
م��ن��ت��ج��ات متعلقة بال�صحة
والنظافة ،و�إن�شاء م�صنع �آخر
لألياف البويل بروبلني لإنتاج
منتجات متعلقة مبجاالت البناء
و�أكيا�س الأ�سمدة مثل �أكيا�س
اال�سمنت و�أكيا�س الرمل ال�ضخمة

عمليات التمويل للم�شاريع ترتكز
على التمويل الذاتي واخلارجي،
مو�ضحة ان االع��ت��م��اد الرئي�سي
�سوف يكون على التمويل اخلارجي
وبن�سب ترتاوح بني  60و % 70على
ان يكون التمويل الذاتي بن�سبة 30
الى .% 40
و�أو�ضحت الزعابي ان عملية متويل
امل�شاريع �سوف ت�شمل بنوكا حملية

و�أكيا�س منتج اليوريا� ،إ�ضافة
�إلى م�رشوع �إن�شاء م�صنع �صفائح
ال��ب��ويل ايثيلني ال�ستخدامات
التغليف.
من جانبها قالت الع�ضو املنتدب
للتخطيط واملالية يف م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية وفاء الزعابي
ان هناك خطط ًا للتو�سع يف الطاقة
التكريرية يف الكويت تدريجي ًا
وب�أعلى م�ستوى حتويلي لت�صل
�إلى نحو مليوين برميل يوميا يف
عام  2035مع الأخذ بعني االعتبار
�ضمان تعظيم ت�رصيف النفوط
الكويتية الثقيلة يف م�صايف
التكرير املحلية ،وكذلك تلبية
االحتياجات املحلية من الطاقة،
وحتقيق التكامل بني عمليات
التكرير والبرتوكيماويات داخل
الكويت.
وحول التكرير والت�صنيع خارج
ال��ك��وي��ت ذك���رت ال��زع��اب��ي ان
م�ؤ�س�سة البرتول تنوي الدخول
يف ف��ر���ص ا�ستثمارية جمدية
اقت�صاديا عن طريق امل�شاركات
�أو ال��ت��ح��ال��ف��ات ،وبالرتكيز
على الأ���س��واق ال��واع��دة ،وذلك
لت�رصيف كميات م��ن امل���وارد
ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة الكويتية
تدريجيا لت�صل �إلى  1.3مليون
برميل يومي ًا يف ع��ام ،2035
م��ع حتقيق ال��ت��ك��ام��ل الفعال
بني عمليات التكرير وعمليات
البرتوكيماويات ومب��ا يعظم
القيمة امل�ضافة واملحافظة
على الو�ضع التناف�سي يف �سوق

وخارجية ووكاالت ائتمان ال�صادرات
العاملية ،الفتة الى ان هناك جمموعة
من امل�شاريع يف القطاع النفطي تنتظر
امل��واف��ق��ات عليها وبالتايل �سوف
تدخل الحقا يف عمليات التمويل وان
ابرزها بناء ناقالت النفط اجلديدة
�ضمن املرحلة ال��راب��ع��ة وم�رشوع
الدبدبة للطاقة ال�شم�سية بالإ�ضافة
الى م�رشوع ا�سترياد الغاز يف منطقة

التجزئة يف �أوروبا والتو�سع يف
املناطق ذات النمو املرتفع.
وح��ول ن�صيب القطاع اخلا�ص
املحلي ذكرت الزعابي انه �سيتم
اال�ستفادة من ن�شاطي التكرير
والبرتوكيماويات
والت�صنيع
لإتاحة فر�ص للقطاع اخلا�ص
املحلي لإقامة �صناعات حتويلية
الحقة يف الكويت من خالل توفري
 10ف��ر���ص كحد �أدن���ى يف عام
.2025
و�أ�شارت الى انه �ستتم زيادة ح�صة
القطاع اخلا�ص املحلي من انفاق
امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة،
مع االلتزام ب�أن تكون ن�سبة %30
على الأق��ل من �إجمايل االنفاق
الر�أ�سمايل من خالل املوردين
واملقاولني املحليني.
وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص
يف �أن�شطة/ا�ستثمارات م�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول الكويتية احلالية
وامل�ستقبلية ،وتوفري  4فر�ص
كحد �أدن���ى يف ع��ام  2020و5
فر�ص �إ�ضافية كحد �أدنى يف عام
.2025
وك�شفت عن �رصف القطاع النفطي
ما يقارب  500مليار دوالر لتنفيذ
التوجهات اال�سرتاتيجية حتى
ع��ام  ،2040منها  114مليار
دوالر خ�لال ال�سنوات اخلم�س
املقبلة.
وح��ول اهم اه��داف ا�سرتاتيجية
املحتوى املحلي قالت الزعابي
ان��ه �سيتم تطوير القطاعات
ال�صناعية واخلدمية واالعتماد

على القطاع اخلا�ص املحلي يف
تقدمي �أعمال املقاوالت والهند�سة
واخلدمات امل�ساندة وخلق فر�ص
ا�ستثمارية جاذبة للقطاع اخلا�ص
وتوظيف وتنمية القوى العاملة
الكويتية عن طريق خلق فر�ص
عمل مبا�رشة للكويتيني وتطوير
قدراتهم يف القطاع اخلا�ص.
من جانبه ق��ال رئي�س جمل�س
ادارة �رشكة ال��درة للخدمات
النفطية وليد احلوطي انه يف
ظل الهيكلة التي يعي�شها القطاع
اخلا�ص بعد تداعيات الأزم��ة
املالية ن��رى ان التو�سع يف
ال�صناعات النفطية وم�شتقاتها
ميثل مدخال مهما نحو �إحياء
الدور الريادي للقطاع اخلا�ص
يف ق���ي���ادة ال��ت��ن��م��ي��ة ،ورف���ع
م�ساهمة ال�صناعة التحويلية
يف الناجت املحلي الإجمايل من
خالل تطوير ال�صناعات النفطية
�إل��ى نحو  %25وه��ذا يتطلب
ر�ؤية م�شرتكة وحتديد الأدوار
والأولويات وت�شخي�ص العقبات
وحتديد املطالب بخطى حثيثة
وجديدة وو�ضع وثيقة م�شرتكة
مع القطاع اخلا�ص حتدد �أ�س�س
و�سبل التعاون التي �ستبنى
عليها ال�رشاكات امل�ستقبلية
ومناق�شة فر�ص وم�شاريع تطوير
ال�صناعات النفطية لال�ستعداد
لها فني ًا عرب بناء التحالفات
الفنية واملالية بالتعاون مع
القطاع امل�رصيف.
وب�ين احل��وط��ي يف كلمته التي

خبراء :ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع
في القطاع النفطي

�شدد نائب رئي�س جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي يف
ال�رشكة الوطنية للخدمات البرتولية نابي�سكو خالد
ال�سيف على ��ضرورة ا��شراك القطاع اخلا�ص يف تنفيذ
امل�شاريع يف القطاع النفطي ال�سيما الكربى منها.
و�أ�ضاف ان ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول و�رشكاتها
التابعة باعطاء  % 20من امل�رشوعات كح�صة لل�رشكات
املحلية تعد فر�صة جيدة يجب تعزيزها بدخول القطاع
اخلا�ص على طاولة العمل وتنفيذ امل�شاريع الكربى يف
الدولة.
ولفت ال�سيف خالل جل�سة العمل الثانية والتي تر�أ�سها
رئي�س جمل�س ادارة �رشكة الكويتية لل�صناعات البرتولية
املتكاملة «كيبيك» حمزة بخ�ش ،الى �رضورة حتويل
اخلطط يف القطاع النفطي الى م�شاريع فعلية على ار�ض
الواقع وبالتايل �ستتاح الفر�ص للقطاع اخلا�ص وت�صبح

واقع ًا ملمو�س ًا يف تنفيذ تلك امل�شاريع.من جانبه قال
م�ؤ�س�س �رشكة «مفازك» عي�سى العي�سى ان هناك كثري ًا من
العوائق التي تقف حائال امام عمل القطاع اخلا�ص،منوها
الى ان القطاع اخلا�ص ال ميثل �سوى  % 5فقط من الناجت
االجمايل لالقت�صاد الكلي يف الكويت.
وا�ضاف العي�سى �أن عدم توافر ال�شفافية وعدم تكاف�ؤ
الفر�ص ف�ضال عن تف�شي الف�ساد االداري تعد من ابرز
املعوقات امام القطاع اخلا�ص ،الفت ًا الى انه مل يحدث
تغيري يذكر منذ عام  2005وحتى الآن.
من جانبه ق��ال رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة الكويتية
لل�صناعات البرتولية املتكاملة «كيبيك» حمزة بخ�ش ان
اهم املعوقات التي ت�صادف القطاع ال�صناعي يف البالد
هي الهجرة العك�سية لال�ستثمار االجنبي ،م�شريا الى
ان الفر�صة العاملية الوحيدة التي اتيجت للكويت هي

الزور والذي دخل مرحلة فعلية يف
مرحلة التمويل.
وفيما يتعلق مب�رشوع م�صفاة الدقم
قالت الزعابي ان امل�رشوع يف الوقت
الراهن يوزع بالت�ساوي بني ال�رشكاء
يف الكويت وعمان ،بيد ان الزعابي
اكدت على ان اجلانبني ي�سعيان الى
دخول �رشيك ا�سرتاتيجي متخ�ص�ص
يف املرحلة املقبلة.
مثلت القطاع اخلا�ص ان امل�ؤمتر
يناق�ش م��ل��ف� ًا ب��ال��غ الأهمية
اقت�صادي ًا يف مرحلة بالغة الدقة
مليئة بالتحديات واملناف�سة
لعل ما حتتاجه هو مزيد من
ال��ت��ع��اون البناء ال��ذي تعليه
م�ؤ�س�سة البرتول.
وب�ين �أن التو�سع يف جماالت
ال�����ص��ن��اع��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة ميثل
حتدي ًا كبري ًا للدول النفطية
ل��ل��ع��ب��ور ن��ح��و اف���اق تتخطى
مفهوم الإنتاج والبيع ،ولعل
خارطة امل�شاريع وحجم وقيمة
املبالغ املليارية املر�صودة
من م�ؤ�س�سة البرتول حتى عام
 2040والتي تقدر بنحو 508
م��ل��ي��ارات دوالر ومنها خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة 114
مليار دوالر لهي ر�سالة مطمئنة
للقطاع اخلا�ص ب ��أن م�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول م��درك��ة متاما حلجم
التحديات التي تواجه �سلعة
النفط كا�ستخراج وبيع فقط.
ويف ورق���ة ع��م��ل ق��دم��ه��ا نائب
الرئي�س التنفيذي يف �رشكة
�صناعة الكيماويات البرتولية
ابراهيم امل�صيطري ح��ول دور
القطاع اخلا�ص يف امل�شاريع
النفطية يف م�صنع �صفائح
البويل بروبيلني وم�صنع �ألياف
ال��ب��ويل بروبيلني ،حيث قال
ان ال�رشكة تنوي التو�سع يف
ن�شاط البرتوكيماويات داخل
الكويت وخ��ارج��ه��ا ع��ن طريق
بناء �أو تو�سعة الأ�صول و�رشاء

�أ����ص���ول وع��م��ل��ي��ات االن���دم���اج
مب�شاركة �رشكاء منا�سبني «�إذا
دعت احلاجة» وذلك للمحافظة
على مكانة رائ���دة يف �صناعة
الأوليفينات والعطريات.
وذكر ان اجمايل االنتاج ال يقل
عن  10ماليني طن �سنوي بحلول
 2025وباجمايل انتاج ال يقل
عن  16مليون طن �سنويا بحلول
 ،2030وطرح م�رشوع كحد ادنى
بحلول  2020و 3م�شاريع كحد
ادنى بحلول  2030داخل وخارج
الكويت.
من جانبه قال مدير التخطيط
ال�����ش��ام��ل يف ��شرك��ة ال��ب�ترول
الوطنية الكويتية فهاد العجمي
ان ال�رشكة تنوي زي��ادة طاقة
التكرير املحلية الى  1.7مليون
برميل يوميا يف  2025وزيادتها
ال��ى مليوين برميل يف 2035
مع الأخ��ذ بعني االعتبار �ضمان
تعظيم ت�رصيف النفوط الكويتية
الثقيلة.
وذكر العجمي ان ال�رشكة تنوي
حتقيق اعلى م�ستوى من الطاقة
التحويلية مل�صايف ال�رشكة
وتوفري املنتجات البرتولية
وف��ق�� ًا للموا�صفات املحلية
والعاملية املطلوبة ،م�شريا
ال��ى ان ال����شرك��ة ت�سعى الى
حتقيق التكامل ب�ين عمليات
والبرتوكيماويات
التكرير
حمليا وتطبيق �أعلى املعايري
العاملية للتميز يف الت�شغيل،
وامل��ح��اف��ظ��ة عليها لتحقيق
الريادة واال�ستدامة يف جمال
�صناعة النفط والغاز.
وب�ين �أن ال�رشكة ت�سعى الى
التو�سع يف الطاقة الت�صنيعية
ملعاجلة الغاز متا�شيا مع خطط
الإنتاج امل�ستقبلية حيث تقوم
ال�رشكة بانتاج  2.25مليار قدم
مكعبة من الغاز يوميا و�سيتنامى
االنتاج الى  3.03مليارات قدم
مكعبة يوميا من خ�لال ان�شاء
وح����دة خ��ام�����س��ة الن��ت��اج غ��از
البرتول امل�سال والتي يتوقع ان
تدخل اخلدمة يف .2019
وقال ان املرحلة الثانية �سي�صل
االن��ت��اج ال��ى  3.8مليارات قدم
مكعبة يوميا من خ�لال ان�شاء
وح���دة �ساد�سة الن��ت��اج الغاز
البرتويل يتوقع ان تدخل اخلدمة
يف  2025وبطاقة انتاجية تقدر
بنحو  805مليون ق��دم مكعبة
يومياً.
و�أ���ش��ار ال��ى ان ال�رشكة �سوف
مت�ضي قدم ًا يف ا�ستكمال برنامج
ان�شاء  100حمطة تعبئة وقود
جديدة بحلول عام  ،2022حيث
جار تنفيذ املجموعة الأولى 19
حمطة ،ي�ضاف �إليها �إن�شاء 43
حمطة تعبئة وقود بحلول عام
.2040
وق��ال ان «ال��ب�ترول الوطنية»
انتهت من درا�سة اجلدوى لإن�شاء
حمطة الدبدبة لتوليد الكهرباء
ب��ال��ط��اق��ة ال�شم�سية مبنطقة
ال�شقايا ب�سعة  1.5غيغاوات
ل��ت��وف�ير م��ا ي��ع��ادل  %15من
ا�ستهالك ال��ك��ه��رب��اء بالقطاع
النفطي بنهاية عام .2020

 %40حصة «نفط الكويت»

من مشاريع «مؤسسة البترول»

�رشاكة داو.وا�ضاف بخ�ش ان الكويت تعمل على ابتكار
ا�ساليب ت�ساهم يف هجرة امل�ستثمرين الأجانب ب�سبب
االجراءات التي تفر�ض عليهم.
من جانبه قال رئي�س احتاد ال�صناعات الكويتية ح�سني
اخلرايف �إنه لأهمية القطاع ال�صناعي ف�إن املعنيني على
هذا القطاع يحاولون جاهدين التوا�صل مع اجلهات
احلكومية كي يحظوا ببع�ض الت�سهيالت التي متكنهم
من اال�ستمرار يف �أعمالهم ،و�أ�شار �إلى �أن فكرة �إن�شاء
املدينة ال�صناعية النفطية ،قد تكون نقلة نوعية للقطاع
اخلا�ص ،كونها مدينة �ستحتوي على الكثري من امل�صانع
التي تقوم عليها �صناعات برتوكيماوية على م�ستوى
متقدم ،ونوه اخلرايف �إلى �أن املواد اخلام متوفرة يف
البالد ،يبقى فقط منح القطاع ال�صناعي الفر�صة لي�ستفيد
ويفيد الدولة.

قال الرئي�س التنفيذي يف �رشكة نفط الكويت جمال جعفر ان ح�صة ال�رشكة
من ميزاينة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية املعلنة حتى عام  2022املقدرة بنحو
 114مليار دوالر هي يف حدود  40الى .%50
و�أو�ضح جعفر يف ت�رصيحات على هام�ش امل�ؤمتر ان  %75من ميزانية
م�ؤ�س�سة البرتول خم�ص�صة لال�ستك�شاف واالنتاج داخل الكويت « نفط الكويت
ونفط اخلليج».
وا�ضف ان اغلب العقود داخل ال�رشكة ينفذها القطاع اخلا�ص خ�صو�صا
املتعلقة باحلفر واالنتاج واخلدمات امل�ساندة ،م�ؤكد ًا على ان ا�سرتاتيجية
نفط الكويت يف احلفر ت�ست�أثر ب�أكرث من  %70من امليزانية احلالية منها
 %60للقطاع اخلا�ص.
وعن م�رشوع الغاز اجلورا�سي اكد جعفر انه �سيكون بنهاية مار�س 2018
�سيتم ت�شغيل  3وحدات من االنتاج املبكر من  4وحدات وبنهاية �شهر مايو
املقبل �سي�صل االنتاج الى اكرث من  500مليون قدم مكعبة من الغاز اجلورا�سي
«احلر».

الدويهيس :حلول تقضي على عمليات غسيل األموال في العقار
ينظم احت��اد العقاريني ملتقى الكويت العقاري
الثاين يف  18مار�س املقبل بغرفة جتارة و�صناعة
الكويت ،وق��ال رئي�س اللجنة املنظمة مللتقى
الكويت العقاري و�أمني عام االحتاد �أحمد الدويهي�س
�إن امللتقى �سيت�ضمن جل�ستني خ�ص�صت ملناق�شة
�أبرز الق�ضايا التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش خالل الآونة
الأخرية على القطاع العقاري.
وبني الدويهي�س �أن اجلل�سة الأول��ى يف امللتقى
�ستت�ضمن ت�أثري عمليات غ�سيل الأم��وال من خالل
التداوالت العقارية حمليا وخارجيا ،ال�سيما يف

ظل التخوف من عمليات الن�صب واالحتيال التي
تعر�ض لها عدد من املتعاملني يف ال�سوق العقاري
خالل الفرتة الأخرية وكان لها بالغ الأثر ال�سلبي
على حجم ال��ت��داول العقاري يف ال�سوق املحلي
وعمليات �رشاء العقار اخلارجي وخ�صو�صا �أنها
ت�سببت يف �سحب �سيولة كبرية من ال�سوق ،و�أدت
�إلى غياب الثقة بال�رشكات العقارية ،م�شريا �إلى
�أن هذا املحور يتما�شى مع �سيا�سة وزارة التجارة
وال�صناعة التي ت�سعى من خالل عدة اجتاهات
للق�ضاء على تلك الظاهرة ال�سلبية.

و�أ���ض��اف ق��ائ�لا :كما يناق�ش امللتقى �أهمية
ال�سياحة الرتفيهية يف الكويت وت�أثريها على
خمتلف القطاعات االقت�صادية ككل ،يف ظل �إقدام
اجلهات احلكومية املعنية بالقطاع على �إغالق
�أغلب املرافق ال�سياحية والرتفيهية يف البالد،
ما �أ��ضر باملواطنني واملقيمني وح��رم �أ�رسهم
من اال�ستمتاع بتلك املرافق التي مت �إغالقها،
خ�صو�صا �أثناء الإجازات الر�سمية والأعياد ،حيث
�سيناق�ش امللتقى البدائل التي يجب تقدميها يف
مثل هذه احل��االت وجت��ارب ال��دول املتقدمة يف

تطوير القطاع الرتفيهي وال�سياحي دون الإ�رضار
بحق املواطن واملقيم يف الرتفيه.
و�أ�شار الدويهي�س �إلى �أنه �سعي ًا من احتاد العقاريني
نحو �إي��ج��اد حلول لتلك الق�ضايا التي تخ�ص
العقاريني ف�إنه تقرر عقد ملتقى الكويت العقاري
الثاين بدعم من عدة جهات ذات �صلة مبحاوره
لإيجاد احللول املنا�سبة لتلك الق�ضايا والوقوف
على تو�صيات يتم اال�ستعانة بها للق�ضاء على ما
ي�شهده القطاع العقاري من ظواهر �سلبية ت�ؤثر على
جمريات اال�ستثمار به.

• أحمد الدويهيس

