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حمد التركيت

يوم التحرير.. 
االقتصادي

العيد الوطني ويوم التحرير ذكرى جميلة في 
قلب كل مواطن ومقيم على أرض الكويت، نفرح 

بها ونسعد ونتمنى أن يديم اهلل تعالى علينا نعمة 
األمن والسالمة وأن يحفظ الكويت ومن فيها من 

كل مكروه، ولكن »يوم التحرير االقتصادي« الذي 
نقصد هو »تحرير االقتصاد ومقوماته وأدواته 

ومؤسساته من هيمنة اإلدارة الحكومية إلى 
القطاع الخاص« أي تحرير االقتصاد من هيمنة 
القطاع العام ونقله الى القطاع الخاص لتحسين 
أدائه وتقديم خدمات افضل للوطن والمواطنين، 
وإن كان ذلك مصحوبا بزيادة في سعر الخدمات 

المقدمة نسبيا عن أسعارها في الوقت الحالي.
ولكي تتضح وجهة نظرنا بهذا الشأن، فإننا 
نتمنى على االخوة المشرعين في السلطة 

التشريعية وبالتعاون مع الحكومة في استعجال 
تفعيل الخصخصة واإلسراع بتحويل الكثير 

من مؤسسات القطاع العام وتحويلها الى القطاع 
الخاص بعد ان يتم تأطير شروط الخصخصة 
والضوابط التي تضمن نجاحها وتقديم أفضل 

الخدمات مع إلزام القطاع الخاص باختيار الكفاءات 
الكويتية وبأجور منافسة ومميزات تفوق في 

نوعيتها عما تقدمه الحكومة حاليا.
وعلى سبيل المثال بدءا في خدمات وزارة 

المواصالت التي تشمل قطاعات الهواتف األرضية 
السلكية والبريد والشبكة العنكبوتية وخدمات 
االتصاالت عموما، ولقد أثبتت التجربة الفعلية 
القائمة حاليا والمتمثلة في 3 شركات اتصاالت 
نجاح القطاع الخاص و بجدارة وبتفوق وبلغت 
نسبة العمالة الكويتية اكثر من 60% فيها وباتت 

تقدم خدمات رائدة وبأسعار تنافسية وتحقق 
أرباحا للمساهمين بالرغم من محدودية عدد 

السكان في دولتنا الحبيبة.
مثال آخر على نجاح تجربة التخصيص، محطات 

الوقود، التي تحولت بعد إدارتها من القطاع 
الخاص الى محطة شاملة لكل الخدمات العامة، 

نافعة للمستخدمين وللمستثمرين على حد سواء.
وهذا يؤكد ان القطاع الخاص يستطيع ان يعمل 

الكثير في قطاع الخدمات اذا ما توفرت الفرص له.
واألمثلة كثيرة في القطاع الخدمي مثل الموانئ 
الكويتية والتي اصبحت تعاني الكثير من حيث 

رداءة البنية التحتية فيها وتدني مستوى الخدمات 
فيها وزيادة في التكاليف بينما لو نظرنا الى 

الموانئ التي تديرها الشركات الخاصة مثل جبل 
علي وميناء صاللة وميناء خليفة وغيرها لوجدنا 
أن الموانئ في كل دولة ناجحة اقتصاديا تعتبر 

بوابة حيوية لالستثمار ومورد مالي حيوي 
للدولة إذا ما تمت إدارة الموانئ بشكل تجاري 
بحت، بل إن الدول المتقدمة اقتصاديا والتي ال 
تمتلك موارد طبيعية من نفط وغاز وغيره مثل 

سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان، تجد ان موانئها 
تعمل بشكل تجاري بحت وتقدم خدمات للدول 

الكبيرة المجاورة لها مثل الصين واليابان وكوريا 
من تخزين وإعادة تصدير، بل ان مؤسسة موانئ 

سنغافورة الوطنية تتميز بتصدير خدماتها 
الى معظم الدول مثل الهند والخليج مثل ميناء 
الدمام وغيره، ومن أراد التعرف على نجاحاتها 
عليه االطالع من خالل االنترنت على نشاطاتها 

الداخلية والخارجية بل واستثماراتها في الموانئ 
العالمية.

نحن في الكويت لدينا 3 موانئ وميناء مبارك الذي 
هو تحت اإلنشاء وليس لدينا أي خطة لالستفادة 

من واردات الدول المجاورة لنا مثل العراق 
وإيران، حيث ضخامة االستيراد لتلك الدول والتي 

تستفيد منها دولة االمارات ممثلة في هيئة جبل 
علي وغيرها.

فما الذي يمنع تخصيص هيئة الموانئ الكويتية، 
حيث تعتبر من ابرز المجاالت التي يمكن ان تبادر 

فيها الدولة بطرح هذا القطاع لالستثمار من قبل 
القطاع الخاص ويمكن أن تستفيد من الخبرات 
الكويتية المتوافرة في مؤسسة الموانئ والتي 

تحتاج الى من يخلق لها بيئة عمل تجارية تنافسية 
صالحة ومهيأة لإلبداع والتطوير.

ومثال آخر عن تخصيص القطاع العام شركة 
المخابز الكويتية التي أصبحت مثاال ناجحا 
ومتطورا ومنافسا إلنتاج كل أنواع الخـبز 

وتوفيره بأحدث الوسائل التقنية الحديثة، إال ان 
الشركة تعتبر شركة إستراتيجية ال تحقق أرباحا 

كما يحققها منافـس بسـيط يعمل في نفس 
المجال.

كل ذلك ألن الحكومة قيدت الشركة من رفع 
أسعارها بينما يقوم منافسوها ببيع منتجاتهم 
المثيلة بأسعار مرتفعة ويحققون أرباح جيدة.
ان تخصيص او طرح شركة المخابز الكويتية 

للقطاع الخاص إلدارتها بالشكل التجاري البحت 
واالستفادة من شبكة التوزيع الضخمة لديها 

والكفاءات الكويتية المتطورة فيها لكي تستطيع 
الشركة تحت مظلة القطاع الخاص اإلبداع 

والمنافسة بمنتجات تنفع الوطن والمواطنين 
وتستطيع الشركة تحقيق أرباح لمساهميها.

واألمثلة أعاله ليس المقصود بها هذه الشركات 
والهيئات بعينها، ولكن المقصود هو الحث على 
تفعيل وتعجيل سياسة التخصيص في الكويت، 

وأال يكون شماعة جشع التجار وطمع القطاع 
الخاص هي التي يعول عليها المعارضون لهذا 

الطرح وتخويف السلطة التنفيذية في عدم 
المضي في التخصيص وتحويل القطاع العام الى 

القطاع الخاص.
ان تحرير االقتصاد إن تم، جدير بأن نحتفل به 
يوميا مع كل تحويل هيئة قطاع عام الى قطاع 

خاص متطور ومنافس ويستطيع أن يقدم خدمة 
للمواطنين والمقيمين وانعكاسها على الوطن.

أدام اهلل تعالى األفراح على الكويت وأهلها.

مقال نفطي
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»صناعة الكيماويات« تسدد 305 ماليني دوالر إلى »مؤسسة البترول«
علمت »األنباء« من مصادر مسؤولة أن شركة صناعة الكيماويات البترولية قامت بسداد 305 ماليني 
دوالر كانت قد اقترضتها من مؤسسة البترول الكويتية لسداد غرامة الداو البالغة 2.5 مليار دوالر 
في شهر مايو من العام املاضي، وقالت املصادر آن دفع املبلغ مت مؤخرا ولم يكن عليه أي فوائد 
متراكمة. وذكرت املصادر إن سداد قرض املؤسسة لم يؤثر كثيرا على النتائج املالية للشركة خالل 
السنة املالية 2014/2013، السيما وان الشركة ممتلئة ماليا ومت جتنيب مخصص مالي ضخم خالل 
السنة املالية 2012/2011 ومت سداد باقي املبلغ من أرباح العام املاضي ومت اقتراض مبلغ 305 ماليني 
دوالر من مؤسسة البترول. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

صفحة أسبوعية متخصصةالنفط والغاز
تهتم بأخبار النفط والغاز

إعداد: أحمد مغربي
a.maghraby@alanba.com.kw

التفــاوض  الغريبــة قبــل 
مــع املؤسســة حــول قرار 
مجلس إدارة املؤسسة رقم 
»2013/72«، القاضي بخفض 
احلوافــز، وتعديــل مكافأة 
»النجــاح«، هددت النقابات 
بتنفيذ إضراب شامل وهذا 
األمر يتنافى مع قانون العمل 
األهلي، وبالتالي فإن تنفيذ 
اإلضــراب لم يأخــذ الطرق 
القانونيــة لتنفيذه من قبل 
العاملني، فانقلب السحر على 
الساحر وتركت املؤسسة لهم 
احلرية في تنفيذ اإلضراب 
وفعلــت خطــة الطــوارئ، 
وعندما استشعرت النقابات 
ضآلة القضية وعدم تناسبها 
مع التصعيد وجهت االنظار 
الــى قضيــة الرواتــب غير 

املوجودة في األساس.

وجهة نظر النقابات

تنظر النقابات النفطية الى 
قرار مجلس إدارة املؤسسة 
رقــم »2013/72«، علــى انه 
»عبثــي« وانتهــاك صــارخ 
حلقوق العاملني في القطاع 
النفطي ومشروع تأزمي جديد، 
وعرجــت النقابــات في ذلك 
األمر إلى أن مؤسسة البترول 
لم تأخذ رأيها الفني عند اخذ 

ذلك القرار املجحف على حد 
وصفهم، وبالتالي عند تنفيذ 
اإلضــراب ســوف يطالبون 
مبكتســبات عمالية جديدة 
من الدولــة، وهذا األمر غير 
مستبعد إذا ما جنح إضرابهم.

تضخم رواتب النفطيني

القطاع  تستحوذ رواتب 
النفطي على نصيب األســد 
مــن مصروفــات التشــغيل 
الســنوية ملؤسسة البترول 
حيث تبلغ 1.2 مليار دينار من 
مصروفات التشغيل البالغة 
2.5 مليار دينار وذلك عقب 
الزيادة الكبيــرة التي نالها 
القطاع في عام 2011 وأحدثت 
شرخا كبيرا في رواتب القطاع 
العام، لتلتهم بذلك الرواتب 
فــي الدولة اكثر من 28% من 
اإليرادات النفطية، علما بان 
إجمالــي أعــداد العمالة في 
النفــط تبلغ 19 ألفــا و797 
موظفــا حيــث تبلغ نســبة 
كانــت   ،%81.2 الكويتيــني 
كلفة الرواتب في النفط قبل 
الزيادات األخيرة تبلغ 600 

مليون دينار.

التفاوض.. وخطة الطوارئ

بعد فشل املفاوضات التي 

دوالر، ولكــن القضية اآلن 
أصبحت مختلفة عن السابق 
فالنقابات والعمال يبحثون 
عن مكتسبات وليست حقوقا، 
فاملطالب أصبحت ضعيفة في 
التهديد باإلضراب وبالتالي 
فان اجلميع لن يقف بجوارهم 
في تلك املرة ليصبح كالكيت 

ثاني مرة فاشل.

ضغوط اجلهات الرقابية

مارست اجلهات الرقابية 
الدولــة مثــل ديــوان  فــي 
احملاســبة وديــوان اخلدمة 
املدنية وجلنة امليزانيات في 
مجلس األمة ضغوطا كبيرة 
علــى مؤسســة البترول في 
ضرورة تقنني صرف املكافآت 
واملزايا واحلوافز، السيما ان 
تلك اجلهات تسجلها سنويا 
علــى أنهــا مخالفــات مالية 
يحاسب عليها القياديون في 
املؤسسة، وبالتالي فان القرار 
وجد دعما حكوميا وبرملانيا 
كبيرا لتعديل تلك األخطاء في 
أهم قطاع حيوي في البالد.

 اللعب على وتر الرواتب
حلشد العمال

وترى مصادر في مؤسسة 
البتــرول أنــه مــن األمــور 

قامت بها مؤسســة البترول 
الكويت  تقوم شــركتا نفط 
والبترول الوطنية بالتفاوض 
مع نقابتهما للحيلولة دون 
تنفيذ اإلضراب، وفي الوقت 
نفســه تراجــع املؤسســة 
وشــركاتها التابعــة خطــة 
الطــوارئ لتســتخدم بذلك 
املؤسســة مبــدأ »العصــا 
واجلــزرة«، فهي لم تخســر 
التفــاوض وبالتالــي جتهز 
العدة ملواجهة اإلضراب من 
خالل إشــراك وزارت الدولة 
وهيئاتها املختلفة في مساندة 
القطــاع النفطــي فــي وقت 

تعثره.

رواتب النفط.. واحلكومة

قــدر مســؤول نفطي في 
مؤسســة البترول الكويتية 
فــرق راتب موظــف القطاع 
النفطي عــن قرينه املوظف 
 %100 بحــدود  احلكومــي 
باإلضافة إلى املزايا الكبيرة 
التي يتمتع بها موظفو القطاع 
مــن مكافآت ومزايا وحوافز 
سنوية وتامني صحي وعالج 
باملجان في مستشفى خاص 
بالنفطيــني هــو مستشــفى 
األحمــدي، ناهيك عن املزايا 
األخرى، وأخيــرا فإن هناك 
خلال في تركيبة الرواتب في 
القطاع احلكومي ينبغي النظر 

فيها من جديد.

خسائر الشركات املتتالية

من األمــور التــي دفعت 
جميع اجلهــات الرقابية في 
الدولة إلــى توجيه االنتقاد 
ملكافأة املشاركة في النجاح 
هي اخلسائر السنوية املتتالية 
التي متنى بها بعض شركات 
القطاع النفطي مثل شركتي 
البتــرول العامليــة وناقالت 
النفط، وتســاءلت املصادر: 
كيف يحــق لهؤالء املوظفني 
اخــذ مشــاركة فــي النجاح 
ومســاواتهم مــع موظفــي 
الذيــن  الشــركات األخــرى 

اجتهدوا ألخذ املشاركة؟.

ال يخفى على أحد الفوضى 
التــي ســتنجم فــي القطاع 
النفطي فــي حالة الوصول 
إلى اإلضراب الذي ستدعو له 
النقابات النفطية واحتاد عمال 
البترول والبتروكيماويات 
بسبب قرار مؤسسة البترول 
الكويتية بتخفيض احلوافز 
واملكافآت في النفط، وبدأت 
تلوح فــي األفق بوادر أزمة 
جديدة تكبر يوما بعد يوم بني 
النقابات واملؤسسة في اتباع 
أســلوب قدمي اعتاد القطاع 
ســماعه على مدار السنوات 
املاضية وهو أســلوب »لي 
الــذراع« للحصــول علــى 
مكتسبات وظيفية وليست 

حقوقا عمالية.
وعلــى مــدار الســنوات 
النقابات  املاضيــة جنحــت 
النفطية في التهديد بتنفيذ 
الشــاملة والتي  اإلضرابات 
حكومــي  ضعــف  قابلهــا 
ومؤسســي فــي االنصيــاع 
ملطالبهــم ولكن ســرعان ما 
اشــتعلت نيــران النقابــات 
األخرى في البالد للمطالبة 
الوظيفيــة  بالكــوادر 
ومســاواتهم بالعاملــني في 
النفــط، ولكن األوضاع اآلن 
تختلــف بشــكل كبيــر عن 
الســابق فهــل ُينــزع فتيل 
إضراب النفط قبل االنفجار؟ 
وهل سيأبى قطار اإلضرابات 
أن يستمر في طريقه؟ في هذا 
اإلطار، يلقي مراقبون الضوء 
علــى جملة مــن املالحظات 
واالستنتاجات والتحذيرات 

إلضراب النفط:

كالكيت ثاني مرة

فــي العــام 2011 هــددت 
النقابــات النفطيــة بتنفيذ 
إضــراب شــامل مطالبــني 
بزيــادة رواتب العاملني في 
القطاع، ومت تضخيم اآلثار 
السلبية من تنفيذ اإلضراب 
وجناحــه على ارض الواقع 
وتعريض البالد إلى خسائر 
يومية تصل إلى 350 مليون 

مساع حثيثة للحيلولة دون تنفيذ إضراب »النفط«

هل تقدم احلكومة واملؤسسة على إلغاء املشاركة في النجاح؟

مفاجأة.. نقابتا »نفط الكويت« و»البترول الوطنية« ال تدعمان اإلضراب

توقع مصدر نفطي مسؤول لـ »األنباء« أن تقدم احلكومة 
ومؤسسة البترول الكويتية على إلغاء املشاركة في النجاح 

لعدم قانونيتها واحقيتها للعاملني في القطاع النفطي واالكتفاء 
باملكافآت األخرى في النفط وهي املكافأة السنوية والفورية.
وذكر أن جميع اجلهات الرقابية في الدولة رافضة لصرف 

مكافأة املشاركة في النجاح، مشيرا إلى أن املجلس األعلى 
للبترول طبقا لالئحة اجلديدة ملؤسسة البترول الكويتية 

سيكون هو املسؤول عن صرف املكافآت واحلوافز في النفط 
وليس مجلس إدارة مؤسسة البترول كما كان متبعا على مدار 

السنوات املاضية.

ترددت أخبار أمس حول عدم وجود دعم نقابي من نقابتي 
شركة نفط الكويت والبترول الوطنية للمشاركة في اإلضراب 
الذي ينوي القطاع النفطي تنفيذه بعد أسبوعني وذلك حسب 

تصريحات رئيس احتاد البترول والبتروكيماويات عبدالعزيز 
الشرثان، حيث قالت املصادر ان املفاوضات التي جتريها 

الشركتان مع النقابات قد حتول دون تنفيذ االضراب.

علي الشمري ورئيس شيفرون العربية السعودية أحمد العمر خالل توقيع العقد

مع »ويسترن جيكو« التابعة لشركة شلمبرجير بقيمة 225 مليون دوالر

»نفط اخلليج« توقع عقد تنفيذ مسح زلزالي ملنطقة الوفرة
الرئيــس  نائــب  كشــف 
املاليــة  التنفيــذي للشــؤون 
واإلدارية املتحدث الرسمي في 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
الشيخ علي احلمود عن توقيع 
شركة »نفط اخلليج« عقد تنفيذ 
عمليات املسح الزلزالي املتطور 
ثالثــي األبعاد للمنطقة البرية 
املقســومة بعمليــات الوفــرة 
املشتركة مع شركة »ويسترن 
لشــركة  التابعــة  جيكــو« 
شلمبرجير وهي شركة عاملية 
متخصصة في تنفيذ املسوحات 
الزلزالية املتقدمة وبقيمة 225 
مليون دوالر. وأكد الشيخ علي 
احلمود على أن اإلعداد للمشروع 
ســيتم ابتداء من الشهر القادم 
اللوجستية  مثل االستعدادات 
وعمليات املســح واستكشاف 
األلغــام. ومــن املتوقــع بداية 
املســح الزلزالي الفعلي خالل 
الربــع الثالث من العام احلالي 
2014، وأن يتم إجنازه في مدة 

ال تتجاوز الـ 24 شهرا، مشيرا 
إلى أن الشركة انتهت من إعداد 
الوثائق اخلاصة بتنفيذ املسح 
الزلزالــي في منطقة العمليات 
املشتركة بالتنسيق مع شركة 
العربية السعودية  شــيفرون 
السيما أن الطبيعة اجليولوجية 
حلقول الوفرة تختلف عن بقية 
مناطق الكويت األمر الذي يجعل 
هدف إدارة العمليات املشتركة 

التركيز على حفر آبار جديدة 
واستخدام تكنولوجيا أعلى في 
اجلودة والكفاءة حتافظ وتعزز 
من الثروات الهيدروكربونية في 
مكامن تلك املنطقة وتخدم جهود 
االستكشــاف وتقييم إمكانات 
اإلنتاج بها. وأوضح أن املسح 
الزلزالي ثالثي األبعاد موضوع 
العقد ســيعد األكبر في تاريخ 
الكويت إذ انه سيغطي مساحة 
تقدر بـ 4612 كيلومترا مربعا، 
كما أنه سيعد كذلك األكبر في 
تاريخ التنقيب لشركة شيفرون 
العربية السعودية الشريك في 
املنطقة املقسومة، كما سيحتل 
املرتبة اخلامسة عامليا في تاريخ 

املسوحات الزلزالية البرية.
أمــا مــن ناحيــة التقنيات 
العملية املستخدمة في املسح 
فأوضــح احلمــود أنه ســيتم 
استخدام أحدث التقنيات املتاحة 
فــي هذا املجــال مثــل تقنيات 

االستشعار الفريد.

رواتب القطاع 
النفطي البالغة 1.2 
مليار دينار تستحوذ 
على نصيب األسد 

من مصروفات 
تشغيل مؤسسة 

البترول سنويًا

»املؤسسة« 
تستخدم مبدأ 

»العصا واجلزرة« 
في التفاوض مع 
النقابات وتستعد 
ملواجهة اإلضراب 

ألول مرة

»النقابات« تلعب على وتر الرواتب حلشد العمال.. وقياديو النفط يلعبون في الوقت الضائع

هل ُينزع فتيل
إضراب »النفط«

قبل االنفجار؟

»البترول الوطنية« تؤهل
8 شركات عاملية

لتنفيذ خط الغاز اخلامس
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن شركة البترول 

الوطنية قامت بتأهيل 8 شركات عالمية يحق لها 
المشاركة في تنفيذ مشروع خط الغاز الخامس الذي 

تنوي الشركة تنفيذه في مصفاة ميناء األحمدي بقيمة 
تقديرية تبلغ 400 مليون دينار.

وذكرت أن الشركات العالمية المؤهلة للمشروع 
هي هيونداي للصناعات الثقيلة، دايلم، تكنيكاس 

ريونيداس، تحالف هيونداي للهندسة، سامسونج 
للهندسة، بتروفاك، اس كيه للهندسة والمقاوالت 

وسايبم.
وأشارت إلى إن شركة البترول الوطنية درست عدة 

سيناريوهات لجلب الغاز للمصنع الجديد، خصوصا 
أن الدراسة كشفت الحاجة لخط خامس للغاز بعد 

التفاؤل الكبير بقدوم الغاز من شركة نفط الكويت 
باإلضافة لغاز المنطقة المقسومة في الخفجي وقرب 
انتهاء خط الغاز التي تنفذه شركة نفط الخليج، وتم 
التنسيق مع قطاع التسويق العالمي والتخطيط في 

مؤسسة البترول للبدء والمضي قدما بالمشروع.


