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بعد »احلل« .. مهمة شاقة ملتابعة خطط التقشف احلكومية
محمود فاروق 

فتح مرسوم حل مجلس 
األمة بابا للتساؤل عن مصير 
التقشــف وبرامــج  خطــة 
االصــالح التــي ســبق أن 
اعلنتها احلكومة الكويتية 
في مــارس املاضي. وتبدو 
املهمة شــاقة مستقبال بعد 
البرملانــي  أن جــاء احلــل 
عند أول تصــادم نيابي - 
حكومــي فــي ملــف تقليل 
امليزانيــة،  فــي  الدعــوم 
خصوصــا تخفيــض دعم 
البنزيــن الذي فرض بداية 
على املواطنني واملقيمني، ثم 
البرملانية  جاءت الضغوط 
لتعوض جزءا يسيرا على 
املواطنــني، اصبح مصيره 

معلقا االن. 
ويقــول وزيــر الدولــة 
لشؤون التخطيط والتنمية 
األسبق عبد الوهاب الهارون 
لـ»األنباء«: ان احلكومة لم 
تستطيع السيطرة واحتواء 
ازمة ملف الدعم الذي اصاب 
جيــب املواطن فــي مقتل، 
حيث بدأت بترشــيد الدعم 
اخلــاص باملواطــن قبل ان 
تبدأ بنفسها وتسيطر على 
هدر املصروفات الواقع في 

مختلف وزارتها.
ويرى الهارون انه لن يكون 
هنــاك اختــالف فــي الوضــع 
االقتصــادي بعد حــل مجلس 

دون املســاس بجيــب املواطن 
حتــى ال يحدث صدام آخر بني 
السلطات التنفيذية والتشريعية 

والشعب. 
التجــارة  وتتفــق وزيــرة 
الســابقة د.أماني  والصناعــة 
بورسلي في الرأي بأن احلكومة 
بيدهــا مفاتيــح األمــور، وأن 
مرسوم حل مجلس األمة جاء 
في توقيت حرج للغاية خاصة 
في ظل التحديات االقتصادية 
التي تعيشها البالد. وتؤكد أن 
احلل احلاسم االقتصادي يكون 

بيد احلكومة وليس املجلس.

تراجع عن اإلصالح 
وبحسب تقرير لـ »رويترز« 

االمة واستقالة بعض الوزراء، 
فالتغييــر يجــب ان يبــدأ من 
تشكيل حكومي جديد قادر على 
معاجلــة االوضاع االقتصادية 

ستة محاور ووافق البرملان على 
هذه اخلطــة، أي انه على علم 

بوجود تقشف مالي فيها.
ويرى الهارون ان التصعيد 
النيابي الذي حدث يعد تكسبا 
انتخابيا في نهاية عمر املجلس 
بالســنة االخيرة له، وهو امر 
يعلمه الكثير من املواطنني، لذا 
هناك حاجة ماسة لوضع معايير 
دقيقة في اختيار اعضاء املجلس 
القادمني ووضع مصلحة الوطن 
واملواطن فــي اولى اولوياتهم 
مع احملافظة على جيب املواطن 
وعدم املساس مبحدودي الدخل. 
وتشــير د. بورســلي إلــى 
انــه يفترض تشــكيل مجلس 
اقتصــادي متخصص من اهم 
شــروطه ان يحتــوي علــى 
الشــؤون  متخصصــني فــي 
االقتصادية وكوادر وطنية لديها 
القدرة على اتخاذ اهم القرارات 
االقتصادية التي تراعي شؤون 
الوطن واملواطن على حد سواء. 

عجز مرتقب 
وتوقعــت وزارة املالية في 
بدايــة العــام املالي ان تشــهد 
ميزانيــة الكويت عجــزا ماليا 
بلغ 9.5 مليارات دينار، وآخر 
التصريحات احلكومية تشير 
الــى انخفاضه الــى ٨ مليارات 

تراجعــت احلكومــة أكثــر من 
مرة في قرارات مهمة لإلصالح 
االقتصــادي والتأقلــم حتــت 
ضغــط شــعبي ونيابــي رغم 
هبوط أسعار النفط، اهمها في 
ابريل املاضي على اثر إضراب 
عمال النفط عن خطة ســميت 
بالبديل االستراتيجي، وهدفت 
خلفض النفقات وإصالح مرتبات 
العاملني في الوظائف احلكومية 
وحتقيــق العدالــة بينهم. كما 
تراجعــت أيضــا بضغــط من 
النواب عن املضي قدما في خطة 
خصخصة اخلطوط الكويتية 
التي متنى بخســائر ســنوية 

كبيرة. 
وشملت الوثيقة احلكومية 

د. أماني بورسليعبدالوهاب الهارون

تكنولوجيات مختلفة قيد التجربة الجتياز فترة تراجع السوق

طائرات بدون طيار.. ثورة جديدة لتخطي أزمة النفط
رويتــرز: تعمل شــركات 
النفــط الكبرى مثل شــتات 
وشــيفرون  وشــل  أويــل 
علــى جتربــة تكنولوجيات 
مختلفة مــن الطائرات بدون 
طيار وتصميمات احلفر إلى 
إدارة البيانات وذلك من أجل 
خفض التكاليف واجتياز فترة 
التراجع احلاد في سوق النفط.

وألن الشركات عازمة على 
عــدم املســاس بتوزيعاتهــا 
النقدية واحلفاظ على البنية 
التحتيــة التي ستســمح لها 
مستقبال باملنافسة وبالنمو إذا 
ما استردت السوق عافيتها فقد 
أصبحت تتطلع بشكل متزايد 
التكنولوجيــات  الســتخدام 
املتقدمــة من  والتصميمــات 

أجل حتقيق الوفورات.
توتــال  شــركة  وقالــت 
الفرنســية العمالقــة للنفط 
والغــاز إنهــا تســتخدم اآلن 
طائرات بدون طيــار لتنفيذ 
عمليات تفقد تفصيلية لبعض 
النفطيــة في أعقاب  حقولها 
جتربة أجريت على منصاتها 
البحريــة إجلن/فرانكلني في 

بحر الشمال.
وأشارت شركة سايبرهوك 
للطائرات دون طيار التي أدارت 
التجربة إلى إن هذا النوع من 
األعمال كان مهندسون ينفذونه 
من قبل وهم مربوطون بحبال 

على ارتفاعات عالية. 
وأضافت أن هذه العملية 
كانــت تتطلب ســبع رحالت 
منفصلة مدة كل منها أسبوعان 
بفريق مؤلف من ١٢ فردا يتم 
نقلــه جــوا وتهيئــة املوقع 

إلقامته فيه.
أمــا الطائــرات بــال طيار 
فتنجز هــذا العمل في يومني 
بعشــر التكلفــة تقريبا وفقا 
لتقديــر مالكــوم كونولــي 
البريطانية  مؤسس الشركة 

الــذي قال إن الشــركة نفذت 
أعمــاال أيضــا مــع شــركات 
إكسون موبيل وشل وكونوكو 

فيليبس وبي.بي.
وامتنعــت توتــال عــن 
التعليق على طول املدة التي 
كان املهندسون يستغرقونها 
في إجناز األعمال املطلوبة أو 
حتديد حجم ما حتقق من وفر.
يوهــان  حقــل  وميثــل 
ســفيردروب العمالق التابع 
لشركة شتات أويل وهو أكبر 
حقل نفطي يكتشف في بحر 
الشمال منذ نحو 3٠ عاما مثاال 
بارزا على خفض التكاليف في 
عصر النفط الرخيص. ومن 
املقرر أن يبدأ انتاج هذا احلقل 

عام ٢٠١9.
ويقول مديرون تنفيذيون: 
املتزايــد  االهتمــام  إن 
بالتكنولوجيات املوجودة منذ 
فترة يبني مدى اإلهدار الذي 
كانت الصناعة العاملية تعاني 

التفكير بقدر أكبر من البساطة 
والبدء باألساسيات ثم اإلضافة 
إليها بدال من البدايات الكبيرة 
جدا.« ولم تســتطع الشركة 
حتديــد رقــم ملا حتقــق على 
املســتوى العام من وفورات 
بفعل استخدام التكنولوجيا 
والتصميمات احملسنة. لكنها 
قالت إن املشروعات التي من 
املقرر أن تبدأ االنتاج بحلول 
عام ٢٠٢٢ ستتمكن من حتقيق 
ربح إذا كان ســعر النفط 4١ 
دوالرا للبرميل انخفاضا من 
7٠ دوالرا للبرميل في عام ٢٠١3 
وذلك بفعل عوامل من بينها 

مثل هذه االبتكارات.
الطاقــة  وتقــول وكالــة 
الدوليــة إن اإلنفاق في قطاع 
املنبع - أي التنقيب واإلنتاج 
- في مجــال النفــط والغاز 
انخفض بأكثر من 3٠٠ مليار 
دوالر عموما في ٢٠١5-٢٠١٦ 
أي مــا يعــادل تقريبا الناجت 

منه في السنوات التي سبقت 
انخفــاض األســعار. فعندما 
كانت أسعار النفط اخلام أعلى 
من ١٠٠ دوالر للبرميل وحتقق 
أرباحــا وفيرة لــم يكن لدى 
الشــركات حافز يذكر للعمل 
على تطويــر احلقول بدرجة 

أعلى من كفاءة األداء.

أساليب جديدة
كمــا طورت شــتات أويل 
طريقة للحفر تستخدم كدليل 
في حفر اآلبار الثماني األولى 
فــي احلقل. وقالت إنها قللت 
وقت احلفــر اإلجمالي بأكثر 
من 5٠ يومــا األمر الذي وفر 
نحو ١5٠ مليــون كرونة عن 
كل بئر انتاجية باملقارنة مع 
التكاليف القائمة على أساليب 

احلفر لعام ٢٠١3.
وقالت أوفروم »أكبر عامل 
)في حتقيــق الوفر( وبفارق 
كبير كان هو التبســيط. أي 

احمللــي اإلجمالــي الســنوي 
جلنوب أفريقيا.

الوكالة إن حوالي  وقالت 
ثلثــي هــذا املبلــغ مصــدره 
تخفيضــات فــي التكاليف ال 

إلغاء مشروعات.

بيانات هائلة
ومن األساليب األخرى التي 
تدرسها شركات النفط خلفض 
التكاليف استخدام ما لديها من 
بيانات هائلة لتحسني التنبؤ 

باحتياجاتها.
ومنــذ انخفــاض أســعار 
النفط بدأت شركات من بينها 
شل واكسون موبيل وشتات 
أويل استخدام برامج كمبيوتر 
ميكــن مــن خاللهــا معاجلة 
البيانات بشكل أفضل خلفض 
الهدر في طلبيات مواد البناء.
ووجدت بعض الشركات 
أن لديها فائضا كبيرا من هذه 
املواد ومنيت بخسائر ضخمة 
ألن قيمة إعادة بيعها كانت أقل 
كثيرا بل واضطر بعضها في 
بعض احلاالت لدفن املواد غير 
املطلوبة وذلك وفقا ملا ذكرته 
شــركة انترجــراف التابعــة 
لشركة هكساجون السويدية 
التي تطور مثــل هذه النظم 

لعمالئها في صناعة النفط.
وقال باتريــك هولكومب 
نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
انترجراف »في الســابق كان 
املعمول به في الصناعة طلب 
مواد إضافية بنسبة 3 إلى %5 
زيادة علــى املطلوب وهو ما 
يعد مبلغا كبيرا من املال في 
مشروع قيمته مليار دوالر«.
وأضاف أن حتســني إدارة 
البيانات ساعد شركات النفط 
على تفهم حجم املواد املطلوبة 
بالضبط ومواعيد تسليمها، 
األمر الذي قلص الزيادة إلى 

٠.٢ أو 3.٠%.

طائرات بال طيار وتكنولوجيات جديدة اخرى قد تساعد شركات النفط على تخطي األزمة

االهتمام املتزايد 
بالتكنولوجيات 

يبني مدى اإلهدار 
في السنوات قبل 

انخفاض األسعار

استخدام بيانات 
هائلة لتحسني التنبؤ 
باحتياجات الشركات 
أسلوب آخر خلفض 

التكاليف

لندن - رويترز: هبطت أسعار النفط خالل تداوالت أمس حتت 
ضغط ارتفاع عدد منصات احلفر النفطية في الواليات املتحدة 
وصعود الدوالر لكن التوقعات بتدخل منظمة أوپيك الشهر القادم 

لكبح اإلنتاج حدت من اخلسائر.
ومت تداول العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األميركي عند 
50.18 دوالرا للبرميل، منخفضة 17 سنتا عن آخر تسوية وبعدما 
تراجعت إلى أدنى مستوياتها أثناء اجللسة عند 49.94 دوالرا.

وانخفضت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت سبعة 
سنتات إلى 51.88 دوالرا للبرميل بعدما هبطت في وقت سابق 

إلى 51.56 دوالرا.
وضغط صعود الدوالر أيضا على أســعار اخلام، حيث دفعت 
الزيادة املتوقعة ألســعار الفائدة األميركية في وقت الحق من 
العام العملة اخلضراء لتســجيل أعلى مستوياتها في 7 أشهر 

أمام سلة عمالت.

طهران - رويترز: قال وزيــر النفط اإليراني بيجن زنغنه إن 
بالده تأمل بتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي مطلع العام املقبل 

لتصل به إلى مستويات مماثلة إلنتاج قطر.
وأضاف الوزير خالل مؤمتر حول الطاقة امس أن أولوية إيران 
هي تطوير حقل بارس اجلنوبي للغاز الطبيعي الذي تتقاسمه 

مع قطر باإلضافة إلى حقول النفط املشتركة.
وكشــف الوزير ان إيران تخطط لزيادة إنتاجها النفطي إلى 4 
ماليني برميل يوميــا في 2019 وإلى 4.28 مليون برميل يوميا 

في 2020. 
مــن جهته، اعتبر نائب وزير النفط اإليراني ان االتفاق املبدئي 
الذي توصلت إليه منظمــة )أوپيك( في اجلزائر لتقييد اإلنتاج 
عند مستوى 32.5 مليون برميل يوميا، خطوة صغيرة، لكنها 

في االجتاه الصحيح.
وأضاف زماني نيا ان مستويات اإلنتاج الدقيقة لكل دولة ستكون 
محل تفاوض خالل اجتماع »أوپيك« الرسمي القادم في نوفمبر.
وأشار إلى أن املســتوى احلالي إلنتاج بالده من النفط يكفي 

تقريبا للموافقة على تثبيت اإلنتاج.

النفط يتراجع مع زيادة احلفارات األميركية

»املالية«: استخدام الطابع اإللكتروني  في ديسمبرارتفاع قياسي للفائدة بني البنوك السعودية
ســجل  العربية.نــت: 
معــدل »الســايبور« وهو 
معدل ســعر الفائــدة بين 
البنوك الســعودية، األحد 
الماضي، أكبر نسبة ارتفاع 

يومية منذ شهر أغسطس 
الماضي، بحسب بيانــــات 
وكالــة »بلومبــرغ«. وبلغ 
ســعر الفائدة بين البنوك 
الســعودية ألجل 3 أشهر، 

كونــا: أكد وكيــل وزارة 
املاليــة خليفــة حمــادة ان 
جميــع اجلهــات احلكومية 
التي تقدم خدماتها جلمهور 
املتعاملني والتي تســتخدم 
الطوابع في استيفاء الرسوم 
ستتحول من استخدام الطابع 
التقليدي الى استخدام الطابع 
العام  االلكترونــي بنهايــة 

احلالي.
وقال حمادة على هامش 
مشــاركة وزارة املاليــة في 
معــرض »جيتكــس ٢٠١٦« 
ان »الوزارة  للتكنولوجيــا 
التعامــل  إيقــاف  قــررت 
بالطوابع التقليدية واالعتماد 
بشــكل كامل علــى الطوابع 
اإللكترونيــة لتحقيق هدف 
الوزارة في تطوير كل خدمات 
الدولــة املالية الــى خدمات 
الكترونية ذات كفاءة عالية«.
التحــول  ان  وأضــاف 
الــى احلكومــة اإللكترونية 
يســتوجب متطلبات مهمة، 
أولهــا  التحــول الذكــي في 

٢.3٨% يــوم أمــس األول، 
ليسجل بذلك أعلى مستوى 

منذ 7 سنوات.
كانت »ساما« قد اتخذت 
مجموعــة من اإلجــراءات 

مجال التسديد والدفع بشكل 
إلكتروني، مشــددا على ان 
الوزارة قامت بخطوات كبيرة 
في تطبيق تلــك املتطلبات 

واقعيا.
وأشــار إلــى أن الطابــع 
اإللكترونــي فــي نســخته 
احلالية يعمل بكفاءة عالية 
ما يهيئ االعتماد عليه بشكل 
كامل، موضحــا ان اجلهات 
احلكومية كافة جاهزة لبدء 

العمل بهذا الطابع.
وقــال حمــادة ان وزارة 
املالية تشارك للمرة الثالثة 
التوالي فــي معرض  علــى 
»جيتكــس« للتكنولوجيا، 
موضحا أن الوزارة متطورة 
في إدخال األنظمة اإللكترونية 
فــي أعمالهــا الســيما نظام 
»اوراكل« اجلديد املسمى »جي 
اف ام اي اس« الــذي تبنته 
في عملية التحول اإللكتروني 
بالنظام املالي للدولة والذي 
يتيح إدخال جميع العمليات 
بشــكل إلكتروني بداية من 

لدعم الســيولة في القطاع 
المصرفــي، آخرهــا تقديم 
بعشــــرين  تسهيــــالت 
مليــار ريال أواخر سبتمبر 

الماضي.

إعداد امليزانية العامة حتى 
إصدار احلساب اخلتامي.

النظــام  ان  وأضــاف 
اإللكترونــي اجلديد ســيتم 
تطبيقه على افضل املعايير 
احملاسبية الدولية واألنظمة 
اآللية، ما سيســهل ســرعة 
تنفيــذ األعمــال املتعلقــة 
بامليزانية ودقة اســتخراج 
البيانــات، إضافة الى خلق 
بيئة بيانات حديثة، مشيرا 
إلى انه بدأ التطبيق الفعلي 
لهذا النظام بداية من السنة 

املالية احلالية.
الــى  حمــادة  ولفــت 
الــوزارة تقــوم حاليــا  ان 
مبشروع »التحصيل املركزي 
اإللكتروني« الذي سيجمع كل 
مستحقات الدولة املالية حتت 
مظلة وآلية واحدة يستطيع 
املتعامل مع الدولة تســديد 
جميع املبالغ املترتبة عليه 
من خالل نافــذة إلكترونية 
واحدة، متوقعا االنتهاء من 
هذا املشروع خالل عام واحد.

خليفـة حمـادة فـي جنـاح »املالية«
مبعرض »جيتكس« بدبي

»احلل«  يكبّد البورصة خسائر بـ 140 مليون دينار
شريف حمدي

دفع مرسوم حل مجلس األمة الى مضاعفة اخلسائر في البورصة 
الكويتيـــة، حيـث خســرت البــورصة فـي تعامالت أمس نحو 
140 مليون دينار.  وادى ذلك الى تراجع القيمة الرأسمالية للبورصة 
الى 23.728 مليون دينار، لتقترب خسائر السوق من 10% منذ بداية 
العام احلالي. وتراجعت املؤشرات بشكل جماعي مع بداية التعامالت، 
حيث انخفضت املؤشرات الوزنية بشكل الفت مع بداية اجللسة، 

وذلك على وقع انخفاض قوي في القطاع البنكي.
وقفزت السيولة بنســبة 180% الى نحو 14 مليون دينار، نصفها 
تقريبا تداوالت على ســهم بنك الكويت الوطني الذي تراجع %1.7 
في نهاية التداوالت.  وســجلت مؤشرات السوق الثالثة تراجعات 
بواقع 0.6% ملؤشر كويت 15 محققا 5.2 نقطة خسائر، كما تراجع 
املؤشر الوزني بنسبة 0.6% ايضا، خاسرا أكثر من نقطتني ليصل 
إلى 343 نقطة. وتراجع املؤشــر السعري مبقدار 22 نقطة متثل 

0.4% ليصل إلى 5287 نقطة.

الهارون: السيطرة 
على الهدر أواًل قبل 

ترشيد الدعم 

بورسلي: عليكم 
مبجلس اقتصادي 
متخصص لضبط 

األمور 

العجز املتوقع يصل 
إلى 9.5 مليارات 
دينار.. فما االتفاق 
املقبل لتخفيضه؟

»سينوبيك الصينية« تقدم أدنى العروض 
ملناقصة »معاجلة الكبريت«

محمود عيسى

بعد أن أجلت املوعد النهائي 
لتقدمي العروض 4 مرات كان 
آخرها يوم ١١ اكتوبر اجلاري، 
تلقت شركة البترول الوطنية 
الكويتية، فــي التاريخ ذاته، 
عروضــا مــن 4 مجموعــات 
بشــأن مناقصة مشروع بناء 
وحــدة ملعاجلــة الكبريت في 

مصفاة ميناء االحمدي واملقرر 
تنفيذه وفقا لنظام الهندســة 
والتوريد والبناء، وفقا ملجلة 
ميد. وذكرت ميد ان مجموعة 
سينوبيك الصينية قدمت ادنى 
العــروض بواقــع 59 مليون 
دوال ر، متفوقــة بذلك على 3 
مجموعات أخرى شاركت في 
تقدمي العروض لهذه املناقصة، 
وكانت عروضها اعلى بفارق 

كبيــر عــن عــرض مجموعة 
ســينوبيك، وهــي مجموعــة 
غلف ســبيك للتجارة العامة 
واملقــاوالت الكويتيــة بواقع 
9٨ مليــون دوالر، أي بزيادة 
نســبتها ٦٦%، فيمــا قدمــت 
مجموعة ســايبيم اإليطالية 
عرضا قيمته ١٠٨ ماليني دوالر 
بزيــادة قدرهــا ٨3%، وأخيرا 
عــرض مجموعــة هيســكو 

الكويتيــة بواقــع ١١٠ ماليني 
دوالر وبزيادة نســبتها ٨٦% 
عن عرض مجموعة سينوبيك 
الصينيــة. واجلديــر بالذكر 
ان شــركة البتــرول الوطنية 
الكويتيــة كانت قــد طرحت 
املناقصة ألول مرة اواخر ابريل 
املاضي وحددت يوم ١9 يونيو 
املاضي موعــدا نهائيا لتقدمي 

العروض.

إيران: قرار تقييد إنتاج النفط 
خطوة باالجتاه الصحيح

دينــار بعــد زيادة اســعار 
النفط، أي ان البرملان املقبل 
امامه مهمة صعبة في االتفاق 
مــع احلكومة علــى كيفية 
تخفيــض العجــز من دون 
املســاس بجيب املواطن أو 

باالقتصاد بشكل عام. 
فمثــال تضــع اخلطــة 
أهدافــا اخــرى لتغطيــة 
العجز، منها فرض ضرائب 
أربــاح الشــركات  علــى 
املشــاريع  وخصخصــة 
الرسوم  احلكومية ورفع 
واالســتدانة من األسواق 
العاملية بنحو ١٠ مليارات 

دوالر.
وكانت الكويت قد بدأت 
مسلسل رفع الدعوم مطلع 
العــام املاضــي عبــر رفــع 
أسعار الديزل والكيروسني 
3 أضعاف دفعة واحدة، ما 

أحدث صدمة في السوق.
وفــي أبريــل املاضي، 
أقرت البــالد قانونا لرفع 
أسعار الكهرباء واملاء أكثر 
من الضعف، لكن الضغوط 
البرملانية أدت إلى استثناء 
سكن املواطنني من القانون، 
بينما ســيطبق في أبريل 
املقبل على سكن الوافدين 

والشركات واملصانع.

حمادة: النظام سيتم 
تطبيقه على أفضل 
املعايير احملاسبية

الدولية


