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ًاالقتصادية »النفط الكويتي« بـ 44.4 دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتا ليبلغ 
44.41 دوالرا، مقابل 44.28 دوالرا للبرميل في 
تداوالت اجلمعة املاضي، وفقا للسعر املعلن 
أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

الشركات تلجأ إلى حذف العمل اإلضافي وخفض القيم التقديرية

وتقدمت إلى جلنة املناقصات 
املركزية إلى فسخ العقد مع 

الشركة املسؤولة عن ذلك.
وتعول كثير من شركات 
الكويت على  ف���ي  املقاوالت 
مشاريع شركة نفط الكويت 
األم  الش���ركة  باعتباره���ا 
للمشاريع الضخمة في البالد، 
حيث يصل عدد فئات العمل 

املعتمدة لدى الشركة 121 فئة 
املقاولني  في حني بلغ ع���دد 
املؤهلني 631 شركة معتمدة 
من 47 جنسية مختلفة وبلغ 
عدد الشركات املصنعة 1583 

شركة من 53 جنسية.
وق���ال أحد املص���ادر إن 
شركة نفط الكويت تنفق شقا 
كبيرا من ميزانيتها لتوفير 

بالتفاوض مع تلك الشركات 
ألم���ور ع���دة منه���ا خفض 
العمالة واالبتعاد عن األوامر 

التغيرية«.
وفي ذات الس���ياق قامت 
مؤسس���ة البترول الكويتية 
قبل أي���ام بإلغاء عقد توريد 
إلى  الصح���ف واملطبوعات 
النفطي  القطاع  املوظفني في 

أحمد مغربي 

على الرغم من التحس���ن 
النس���بي في أس���عار النفط 
اقترب من  الكويتي وال���ذي 
مستوى 45 دوالرا للبرميل، 
جلأت الشركات النفطية وعلى 
رأسها ش���ركتا نفط الكويت 
والبترول الوطنية في تخفيض 
التقديري���ة للعقود  القي���م 
واملناقصات وتخفيض أعداد 
العمالة وحذف العمل اإلضافي 
لعمالة املقاول وذلك في خطوة 
لتقليص حجم العقود النفطية 

السارية واجلديدة.
وتضمنت اإلجراءات التي 
اتخذتها الش���ركات النفطية 
القائمة  االلتزام���ات  بخفض 
التوريد والتش���غيل  لعقود 
والصيانة ولعقود املشاريع 
املدرج���ة ف���ي ميزانية 2016 
»بنسب تتراوح بني 5 و%10 

من االلتزامات املتبقية«.
ويق���ول أح���د املقاولني 
العامل���ني في ش���ركة نفط 
الكويت إن الشركة لديها عقد 
تقدمي خدمات تخصصية في 
الصحة والس���المة والبيئة 
وقامت »نفط الكويت« مؤخرا 
العمالة وحذف  بخفض عدد 
العمل اإلضافي وهو ما دفع 
الشركة إلى تسريح عشرات 

املوظفني لدى الشركة.
ويضيف: »عقود شركات 
النف���ط تضم بنودا تس���مح 
العقد خالل أوقات  مبراجعة 
معينة وبحسب املستجدات، 
وتق���وم الش���ركات النفطية 

على الرغم من التحسن النسبي في أسعار النفط إال أن الشركات النفطية ماضية في خفض التكاليف واملصاريف

عقود شركات 
النفط تضم بنوداً 
تسمح مبراجعة 

العقد وفسخه

مبنى مطار الكويت سيكون مبواصفات عاملية

»ليماك التركية«: سيتم شراء
 املواد األولية من املوردين احملليني

قال مدير مش����روع مطار الكويت اجلديد في 
شركة ليماك التركية ريتش����ارد ميريديث، في 
مقابلة مع قناة »العربية«: إن الش����ركة الفائزة 
مبناقصة املطار ستعمل على شراء املواد األولية 
مع املوردين احملليني والتعامل مع املقاولني من 

الباطن إلجناز املشروع.
وأوضح قائال: خطتنا هي أن نش����تري بقدر 
اإلمكان من املوردين احملليني والتعامل مع املقاولني 
بالباط����ن، كما نتطلع الى توظي����ف الكويتيني 

وتدريبهم ونقل التكنولوجيا الى الكويت
واضاف أن مبنى مطار الكويت اجلديد الذي 
سنبنيه سيكون ايقونة للكويت، شيء سيفتخر 
به كل الكويتيني عندما ينتهي، فهو مبنى ضخم 
مبساحة تقارب سبعمائة ألف متر مربع، ومصمم 
بأعلى املواصفات العاملي����ة. وقال: في الكويت، 
ستكون شركة ليماك املقاول الرئيسي ملطار الكويت 

اجلديد، مع العلم أن شركة ليماك تعمل في قطاع 
املطارات كمقاول ومدير في آن معا. فنحن ندير 
مط����ار صبيحة في تركيا، وكما بنينا مطارا في 
كوسوڤو، ونحن نديره ايضا. اضافة الى ذلك، 
نحن جزء من كونس����ورتيوم ملطار إسطنبول 
اجلدي����د، واملتوقع أن يك����ون األكبر في العالم، 
وسنقوم ببنائه وادارته. وبدأنا الشهر املاضي 
محادثات لبناء وإدارة مطار داكار في السنغال، 
ونحن نبني مبنى جديدا ملطار القاهرة، كما هو 

احلال في الكويت كمقاولني فقط.
وحتدث ميريديث ان شركته اجنزت في القاهرة 
نحو ستة وتس����عني% من مبنى مطار القاهرة 
اجلدي����د، وبدأت التج����ارب اآلن لنظام املناولة، 
ونه����دف الى انهاء عملنا في الثالثني من يونيو 
املقبل، رغم أن املهلة النهائية أمامنها متتد حتى 

الثاني عشر من يوليو املقبل.

ميد: »الغامن انترناشيونال« قدمت أدنى األسعار

وزارة الكهرباء تتلقى 4 عروض
 لتوسعة محطة الصبية لتوليد الطاقة

محمود عيسى 

تلقت وزارة الكهرباء واملاء عروضا تتعلق 
باملناقصة التي طرحتها ملشروع توسعة الطاقة 
اإلنتاجية حملطة تولي���د الكهرباء في منطقة 
الصبية. وقال���ت مجلة ميد إن الوزارة تلقت 
في 24 مايو املاضي عروضا من 4 ش���ركات، 
بخصوص العقد املق���رر تنفيذه وفقا لنظام 
EPC )الهندسة والتوريد والبناء(. ومن شأن 
هذه املرحلة الثالثة من توسعة املصنع والتي 
ستعمل وفقا لنظام الدورة املشتركة ان تضيف 
750 ميغ���اواط من الكهرباء االضافية للطاقة 
احلالية.  ولدى فض مظاريف العطاءات تبني ان 
حتالفا بقيادة شركة الغامن إنترناشيونال قدم 
ادنى األسعار في املشروع، وبلغت قيمة العرض 
581 مليون دوالر، وقدم العرض االدنى التالي 

التحالف املكون من شركة اخلرافي ناشونال 
وشركة ديورو فيلغويرا االسبانية بقيمة 631 
مليون دوالر، في حني قدم التحالف املكون من 
شركة تيه إس كيه إلكترونيكا اإلسبانية مع 
شركة بيمكو السعودية للمقاوالت ومجموعة 
املال الكويتية العرض االدنى الثالث بقيمة 655 
مليون دوالر، اما العرض االدنى الرابع واالخير 
البالغ قيمته 689 مليون دوالر فقد جاء من قبل 
حتالف يضم كال من شركة سيبكو 3 الصينية 

ومجموعة الراشد القابضة للمشاريع.
واشارت املجلة الى ان املشروع ميثل جانبا 
من خطى الوزارة احلثيثة لتعزيز توليد الطاقة 
الكهربائية في البالد في حني يس���جل الطلب 
على الكهرباء منوا متسارعا، وتقدر الوزارة ان 
تصل االحتياجات االضافية في اوقات الذروة 

الى 10500ميغاواط بحلول عام 2022.

إذعان احلكومة ملطالب عمال النفط يشكّل سابقة خطيرة

إنفاق الكويت خارج عن نطاق السيطرة

التكرير واملعاجلة  مع عمال 
العام 1995،  والتسويق منذ 
كما ان����ه االول ايضا منذ ان 
اعلنت الكويت تسجيل عجز 

قياسي في امليزانية.

نجاح التكتيك

وقال املوقع ان هذا التكتيك 
قد آتى ثم����اره، حيث وافقت 
احلكومة على استثناء 20 الف 
عامل نفطي من االصالحات 
املقترحة، ومبوجب االتفاق 
املبرم في 23 مايو املاضي، فإن 
املوظفني احلاليني سيحصلون 
على زيادة سنوية بواقع %7.5 
سنويا، فيما يحصل املوظفون 
اجلدد على 5% سنويا، وهذا 
يعني ان الزيادات بالنس����بة 
للكثيرين منهم س����تتجاوز 

معدالت التضخم.

إذعان الحكومة

وعلق املوقع على جناح 
االضراب بالقول ان احلكومة 
اذعنت للنفوذ املتعاظم لعمال 
القطاعات  النفط، اهم  قطاع 
االقتصادية في البالد، ورغم 
اال  ان االضراب كان قصيرا، 
انه اثبت قدرة احتادات عمال 
النفط عل����ى تدير االقتصاد، 
حيث انه خ����الل 3 ايام فقط 
تناق����ص انت����اج النفط الى 
النصف، وكان مبنزلة ناقوس 
خطر قرع اس����ماع االسواق 
العاملية، ولو قدر له ان يستمر 
لفترة طويلة فرمبا يعرض 

االقتصاد الكويتي الى مخاطر 
جسيمة ال تقتصر آثارها على 
الكويت بل ستمتد الى الدول 

املجاورة.

التداعيات اإلقليمية

وف����ي حتليل����ه لآلث����ار 
التطورات،  له����ذه  االقليمية 
ق����ال موق����ع »س����تراتفور« 
الكويت رائدا  انه ملا كان����ت 
وقائدا لباق����ي دول اخلليج، 
فإن جيرانها س����يضطرون 
الى وضع اصالحات مماثلة 
تكون قادرة على التوفيق بني 
االهداف املتعارضة من جهة، 
واحملافظة على استقرار هذا 

القطاع من جهة اخرى.
ورأى املوق����ع ان اذع����ان 
احلكومة ملطالب عمال النفط 
يش����كل س����ابقة خطيرة في 
عهد اتخاذ القرارات الصعبة، 
وهي التواصل مع املواطنني 
العربي  العال����م  ارج����اء  في 
والذين يستطيعون لي ذراع 
احلكومة واجبارها على تغيير 
سياس����اتها السيما اذا كانت 
التكلفة باهظة، وستكون له 
تداعيات على منطقة اخلليج، 
التي تواجه حكوماتها قضايا 
شائكة مماثلة. وبغض النظر 
امللحة لإلصالح  عن احلاجة 
االقتصادي مع عجز امليزانية، 
ستجد هذه احلكومات نفسها 
تقدم التن����ازالت الواحد تلو 
االخ����ر اذعان����ا للضغ����وط 

االجتماعية.

وقال املوقع ان اصالح نظام 
االجور ميثل جانبا من »البديل 
االستراتيجي لقانون اصالح 
االج����ور«، ضم����ن منظومة 
اقترحها صندوق  اصالحات 
النقد الدولي في سياق سلسلة 
من املشاورات مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي، ومن شأن 
هذه االصالح����ات � في حال 
تطبيقه����ا ف����ي الكويت � ان 
تكرس املساواة في الرواتب 
بني صفوف العاملني في اجلهاز 

احلكومي.

عمال النفط

واض����اف ان عمال النفط 
الذي����ن يس����تحوذون على 
نصي����ب كبي����ر م����ن اجور 
العامل����ني في القط����اع العام 
والذين يتلقون 5 اضعاف ما 
يحصل عليهم نظراؤهم في 
الدوائ����ر احلكومية االخرى، 
كانوا جزءا ال يتجزأ من خطط 
تعديالت االجور. والواقع ان 
التفاوت وعدم املساواة بينهم 
وبني باقي موظفي احلكومة 
الرئيس����ي وراء  كان احملفز 
املطال����ب باصالح سياس����ة 
االجور في املقام االول. لكن 
رغم ان االصالحات املقترحة 
ستتضمن زيادة االجور، فإن 
عمال النف����ط طالبوا باملزيد 
معلنني اضرابا منهكا للقطاع، 
وكان هذا االضراب هو االول 
الذي جمع على صعيد واحد 
عمال قطاع التنقيب واالنتاج 

محمود عيسى

لعبت الكويت دائما دورا 
فريدا في منطقة اخلليج خالل 
العق���ود املاضي���ة، فقد رأت 
االعتماد عل���ى حلفاء أقوياء 
لضمان امنها مثل السعودية 

والواليات املتحدة.
بهذه املقدمة استهل موقع 
»ستراتفور انتلجنس« تقريره 
اخلاص بالكويت، التي قال انها 
على الرغم من ذلك متكنت من 
احلفاظ على درجة عالية من 
االستقاللية، والبقاء في موقع 

محايد مبا فيه الكفاية.
واضاف املوقع أن الكويت 
لديها نظام برملاني قوي نسبيا 
واقتصاد سليم، وقد وضعت 
هذه االستقاللية الكويت في 
الرائدة في  ال���دول  طليع���ة 
مجال اإلصالحات االقتصادية 
احلرجة التي ستجد جميع دول 
اخلليج االخرى نفسها بحاجة 
اليها في نهاي���ة املطاف، من 
اجل االبقاء على قدراتها املالية 
العالية وتقليص اعتمادها على 
املوارد النفطية في هذه الفترة 

من انخفاض أسعار النفط.

رواتب الحكومة

ولك����ن املوقع قال انه من 
اجل اصالح االقتصاد، يتعني 
على الكويت أوال خفض األجور 
في القطاع العام، وخصوصا 
في صناعة النفط التي تديرها 
الدولة، ومن املعروف ان هذه 
املسالة ظلت مثيرة للجدل كما 
ه����و متوقع، فاحلكومات في 
جمي����ع دول اخلليج توظف 
جزءا كبيرا للغاية من السكان 

في القطاع العام.
انفاق  ويؤكد املوق����ع ان 
الكوي����ت خارج ع����ن نطاق 
الس����يطرة، وش����أنها شأن 
جيرانها، فإنها حتاول خفض 
االنفاق، وقد اصبح املوقف هذا 
العام خطي����را بوجه خاص، 
فامليزانية العامة للسنة املالية 
2017/2016 تضمنت عجزا قدره 
40 مليون دوالر، وهو اعلى 
بنس����بة 50% عما كان عليه 
الس����نوات املاضية، كما  في 
انه ميث����ل جانبا ضخما من 
املق����درة بنحو 63  امليزانية 
العجز  مليار دوالر. ومعظم 
يعزى الى رواتب القطاع العام 
املتزايدة على الدوام، ما اضطر 
اقتراح نظام  ال����ى  احلكومة 
اجور بديل قد يوفر عليها ما 
يتراوح بني 15 و19 مليار دينار 

على مدى العقد املقبل.

تعثر الكويت في وضع االصالحات ينعكس على باقي دول اخلليج في عصر اتخاذ القرارات الصعبة

ما حتتاجه من مواد وخدمات 
إبرام  ومش���اريع عن طريق 
التعاقدات وعمليات الشراء 
»كما يتم من خالل املجموعات 
التجارية بالش���ركة ترجمة 
اخلط���ط واالس���تراتيجيات 
املوضوع���ة لالستكش���اف 
امل���واد  إنت���اج  وتطوي���ر 
الهيدروكربوني���ة إلى عقود 

رأسمالية وتشغيلية«.
وجاء خفض العقود لدى 
الشركات النفطية تزامنا مع 
دراسات قامت بها املجموعات 
التجارية بإع���ادة النظر في 
العقود اإلدارية والفنية، وذلك 
الرأس���مالي  خلفض اإلنفاق 
الهامش���ي الذي ال يؤثر على 
حج���م اإلنت���اج اليومي من 

النفط.
ولفتت إلى أن دخل مؤسسة 
البترول وش���ركاتها التابعة 
ميث���ل 49% من دخل الدولة، 
وقامت خالل الفترة املاضية 
بالعمل على تعزيز الدخل للبلد 
من خالل إيجاد قيمة مضافة 

للبرميل وخفض اإلنفاق. 
وبين���ت أن نفط الكويت 
التكاليف  قامت بتخفي���ض 
امليزانيات بنسبة  وتقليص 
تتراوح بني 15 و20% عبر عدة 
مبادرات وهن���اك منو مطرد 
ف���ي االستكش���اف واإلنتاج 

واملشاريع.
وشددت مؤسسة البترول 
في أكثر من مناسبة على أن 
تقلي���ص امليزانية لن ميس 
عملي���ات اإلنت���اج أو خطط 

تطوير املوظفني.

تقشف النفط يصيب املقاولني.. إلغاء عقود وتسريح عمال
»األعلى للبترول« يعترض

 على مكافأة غير املضربني
أحمد مغربي

كشف مصدر مسؤول في املجلس األعلى للبترول أن 
االجتماع األخير للمجلس الذي جرى يوم األحد املاضي 
شهد انتقادات كبيرة ملؤسسة البترول الكويتية في آلية 
صرف مكافأة غي���ر املضربني في النفط والتي أصدرت 
بشأنها »املؤسسة« كتابا يوضح آلية صرفها وفقا ل� 4 

فئات أعالها 1500 دينار.
وفي التفاصيل يقول املصدر ان املكافأة عرضت على 
األعلى للبترول حتت بند ما يستجد من أعمال ومت توجيه 
انتقادات كبيرة من قبل األعضاء إلى مؤسسة البترول 
ومت طلب السند القانوني لصرف تلك املكافآت وهو ما 
وعدت به القيادة التنفيذية في املؤسسة بعرضها خالل 

االجتماع املقبل.
ويوض���ح املصدر أن صرف املكاف���آت املالية لعمال 
النفط غير املضربني بدون سند قانوني للصرف، وذلك 
وفق���ا لالئحة اإلدارية اجلديدة للنفط والتي مت إقرارها 
في يناير 2016، حيث تنص الالئحة على عدم صرف اي 
مكافآت مالية أو مزايا عينية للموظفني من دون العودة 
الى املجلس األعلى للبترول باعتباره السلطة العليا في 

القطاع النفطي.
ويوضح ان حجم املبالغ املالية التي رصدت ملكافأة 
العاملني )غي���ر املضربني( في النفط قد تصل إلى أكثر 

من 6 - 9 ماليني دينار.
ويذكر ان مؤسسة البترول لم تذكر في كتابها املوجه 
إلى رؤساء الشركات النفطية السند القانوني للصرف 

وتركت املجال إلى الشركات النفطية للصرف.
وتوقع انه في حالة وجود تظلم من املوظفني )املضربني( 
على آلية صرف تلك املكافآت فإن احملكمة ستعيد األمور 
إلى نصابها القانوني في عدم أهلية مؤسسة البترول في 

الصرف دون الرجوع الى األعلى للبترول.

تعثر الكويت في وضع 
اإلصالحات ينعكس 

على باقي دول 
اخلليج

زيادة رواتب النفطيني 
مبعدل 7.5% تتجاوز 

معدالت التضخم

عمال النفط يتلقون 
5 أضعاف نظرائهم 

في الدوائر احلكومية 
األخرى

عجز ميزانية 
2017/2016 أعلى 

بنسبة 50% من 
السنوات املاضية


