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الفاضل: ١٫٦ مليار دينار قيمة 
محروقات استهلكتها محطات القوى الكهربائية

أحمد مغربي

كشف وزير النفط ووزير 
الكهرباء واملاء بالوكالة د.خالد 
الفاضل أن وزارة الكهرباء واملاء 
اســتهلكت محروقات نفطية 
من مؤسسة البترول الكويتية 
بقيمــة ١٫٦ مليار دينار خالل 
الفترة من أبريل ٢٠١٨ وحتى 
مارس ٢٠١٩، مشــيرا إلى انه 
مت اســتهالك وقود زيت ثقيل 
بقيمــة ٧٥٩٫٩ مليــون دينار، 
ووقود غاز مسال (LNG) بقيمة 
٤٩٩٫٧ مليــون دينار، ووقود 
نفط خام بـ ١٣٩٫٢ مليون دينار، 
وغاز طبيعــي بإجمالي ١١٦٫٧ 

مليون دينار.
وذكر الفاضل في رده على 
سؤال برملاني للنائب د.عودة 
الرويعي، حصلــت «األنباء» 
على نســخة منه، ان إجمالي 
الديون املســتحقة للحكومة 
نتيجة انتفاع الغير بخدمات 
الوزارة من الكهرباء واملاء منذ 
بداية السنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٩، 
بلغــت بنهاية الســنة املالية 
٣٢٠٫٦ مليــون دينــار، وبلغ 
إجمالــي اإليــرادات احملصلة 
خــالل الســنة املاليــة ٣٨١٫٦ 
مليون دينار، بنسبة حتصيل 
٩١٪، علما أن الرصيد في بداية 
السنة املالية كان يبلغ ٢٨٨٫٣ 

مليون دينار.
القــدرة  إلــى ان  وأشــار 
اإلنتاجية للكهرباء في محطات 
القــوى الكهربائيــة التابعــة 
للــوزارة تبلــغ ١٧٫٧٩٠ ميغا 
واط، وان الطاقة املســتهلكة 
في الكويت لعــام ٢٠١٩ تبلغ 
٦٦٫٩ مليون ميغا واط/ساعة، 
بينمــا أشــار الــى أن القدرة 
اإلنتاجيــة لتقطيــر املياه في 
البــالد تبلــغ ٦٨٢٫٤ مليــون 
امبراطــوري، وبلغت  غالون 

عن اليوم الســابق (ما يسمى 
زيــادة تراكميــة)، وعندمــا 
يصبــح اإلنتــاج اليومي من 
محطات اإلنتــاج اليومي من 
محطات التقطير اقل من حجم 
االستهالك اليومي عندئذ يقل 
املخزون االستراتيجي في هذا 
اليوم عن اليوم السابق (يسمى 

نقصا تراكميا).
الفواتيــر املعدلــة وحول 
املبالــغ املاليــة التــي عدلــت 
قراءتها خالل السنوات الثالث 
املاضية، حيث تعود ألسباب 
تعديل القراءات لعدة أسباب، 
هي: (عداد معطل – إدخال صفر 
باخلطأ - احتساب اكمال دورة 
العداد باخلطأ)، أوضح الفاضل 
انها تبلــغ ١٧٫٥ مليون دينار 
خالل السنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٩، 
إذ بلغت قيمــة الفواتير التي 
عدلــت قراءتهــا بالنقص في 
الســكن اخلــاص ٤٫٤ ماليني 
دينار، وفي السكن االستثماري 
٥٫٦ ماليني دينار، وفي قطاع 
اخلدمــات ٤٤٥ دينــارا، وفي 

وأشار إلى ان وزارة الكهرباء 
املــاء ما زالت في مرحلة جرد 
األصول بالتنسيق مع وزارة 
املالية، ومت عقد اجتماعني مع 
ممثلي وزارة املالية املختصني 
ومت االنتهاء فيــه إلى تفعيل 
مراقبة محاسبة األصول لتكون 
ضابط اتصال مع وزارة املالية 
ولوضــع خطة زمنيــة للبدء 
بعملية حصر وتقييم أصول 

وزارة الكهرباء واملاء.
مشاريع الطاقة

 وفي بيان ألنواع احملروقات 
التي تزودت بها محطات القوى 
الكهربائية من مؤسسة البترول 
الكويتيــة قــال الفاضــل انها 
الغاز  متعددة لتشــمل وقود 
املسال ووقود الزيت اخلفيف 
(الديزل) ووقود النفط اخلام 
ووقــود الزيت الثقيل ووقود 
الغاز النحيل، مشــيرا إلى ان 
افضــل أنــواع احملروقات هو 
الغاز سواء كان غازا محليا أو 
الغاز املسال، وذلك ألن جودته 
عالية وله جدوى اقتصادية.

من جهة ثانية قال الفاضل 
انه ورد تقرير ديوان احملاسبة 
عــن نتائــج فحــص العقود 
الطاقــة  ملشــاريع  املبرمــة 
املتجددة وأن وزارة الكهرباء 
واملاء سهلت حصول مؤسسة 
البترول الكويتية على موافقة 
مجلس الوزراء إلنشاء احملطة 
وذلك بعد ان مت منح مؤسسة 
البترول املوافقة على انشــاء 
محطة إنتــاج بديلة كما ورد 
في التقرير موافقة على شراء 
املنتجة  الكهربائيــة  الطاقــة 
من محطة الدبدبة، وعلى أثر 
ذلك مت تشكيل جلنة حتقيق 
مســتقلة فيمــا ورد بتقريــر 
الديوان ومازال املوضوع قيد 

التحقيق حتى تاريخه.

القطاع التجــاري ٦٫٥ ماليني 
دينار، وفي الزراعي ٣٣٢ الف 
دينار، وفي القطاع الصناعي 
٦٧٥٫٧ الف دينار. وأشار إلى ان 
عدد املوظفني املخول لهم تعديل 
القراءات عبر كود اإلجبار لسنة 
٢٠١٩، بلغ نحو ١٠٦ موظفني، 
بحيث تكــون صالحية مدير 
اإلدارة ملبالغ ١٠ االف دينار وما 
فوق، ومبلغ يتراوح بني ٥ و١٠ 
آالف دينار للمراقب، وأقل من 
مبلغ ٥ آالف لرؤساء املكاتب 
واإلشراف الفني. وقال ان عدد 
املستهلكني الذين صدرت لهم 
فواتيــر معدلــة بالنقص بلغ 
٨٠٣٠ موزعة كالتالي: ســكن 
خاص ١٧٨، ســكن استثماري 
١٠٠٢، خدمــات ٦٨، جتــاري 
٣٩٢٦، وزراعي ٢٨٥٤ وأخيرا 

حوالي ٢ للقطاع الصناعي.
 وفي ســؤال حول تقييم 
الــوزارة ملوجــودات الدولــة 
العقارية التابعة لها من أراض 
ومبــان بنهاية الســنة املالية 
املاضية، ذكر الفاضل ان وزارة 
املالية خاطبت «الكهرباء واملاء» 
مبوجب كتاب رسمي بتاريخ 
٥ أغســطس ٢٠١٨ بشأن قرار 
مجلس الوزراء، بشأن انشاء 
وحدة محاسبة األصول وحصر 
وتقييم األصول الثابتة، وقد 
صدر قرار باســتحداث وحدة 
تنظيمية باسم مراقبة محاسبة 
األصــول املختصــة بحصــر 
وتقييــم األصــول بــوزارة 
الكهرباء واملاء مبخاطبة جميع 
القطاعات املعنية داخل الوزارة 
وذلك لتزويد املراقبة بحصر 
األراضي واملباني واملساحات 
واملواقــع التي مت تخصيصها 
للــوزارة كأمــالك خاصــة أو 
التي تتمتع بها الوزارة بحق 
انتفاع والتي تساعد في حصر 

موجودات الوزارة العقارية.

في رّده على سؤال برملاني للنائب د.عودة الرويعي: ٣٢٠٫٦ مليون دينار الديون املستحقة للوزارة

د.خالد الفاضل

العذبة  املياه  كمية اســتهالك 
في الكويت ســنة ٢٠١٩ نحو 
١٥٥٢١١٫٥٥٥ مليــون غالــون 

امبراطوري.
مخزون املياه االستراتيجي 

ان  الفاضــل  وأوضــح 
السعة التصميمية للمخزون 
العذبة  االســتراتيجي للمياه 
في الكويــت تبلغ ٤٣٣٢٫٤٤٥ 
مليون غالون امبراطوري، كما 
ان السعة التخزينية املتاحة 
للمخزون االستراتيجي للمياه 
العذبــة ٤٠٨٦ مليــون غالون 
امبراطوري. وبني ان املخزون 
االســتراتيجي للمياه يخضع 
لعوامل ومتغيرات تشغيلية 
متنوعة ويؤدى معها اما إلى 
نقص تراكمي أو زيادة تراكمية 
أو ثبات نســبي، موضحا أن 
التغير يحدث إذا كان اإلنتاج 
اليومــي من محطات التقطير 
أكبــر من حجــم االســتهالك 
اليومي عندئذ يزداد املخزون 
االســتراتيجي في هــذا اليوم 

٣٨١٫٦ مليون دينار اإليرادات احملصلة بالسنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨.. بنسبة حتصيل ٩١٪

قبول ٤٦٣ كويتيًا وكويتية بعقود املقاولني في «نفط الكويت»

باهي أحمد 

مجموعــة  مديــر  قالــى 
التكويت فــي عقود املقاولني 
بشــركة نفط الكويــت عادل 
األنصــاري، إن القرعــة التي 
لقبــول  الشــركة  أجرتهــا 
املقاولني،  الكويتيني بعقــود 
ضمــت ٤٦٣ مقبوال باختالف 
التخصصات من حملة الشهادة 
اجلامعيــة وحملــة شــهادة 
الدبلوم وكذلك حملة شهادة 
الثانويــة العامة، موضحا ان 
التأخيــر عن إعالن األســماء 
املقبولة والتي نشرت من قبل 

حول نسبة التكويت في عقود 
املقاولني بشركة نفط الكويت، 
أكد األنصاري أن النسبة تبلغ 
٢٧٪، وهو مؤشر يعكس مدى 
حرص الشركة على خلق فرص 
وظيفيــة للعمالــة الوطنية، 
السيما وأن القرعة التي أجريت 
لقبول العاملــني جميعها من 

املواطنني.
وفي نفس السياق، أكدت 
شركة نفط الكويت في بيان 
صحافــي، أنهــا قامت مؤخرا 
اللغــة  اختبــارات  بإجــراء 
والتخصــص  االجنليزيــة 
للمتقدمــني لهيئــة الفســاد، 

التطبيقــي، بهدف  للتعليــم 
التعيني بعد انتهاء البرنامج 

التدريبي بنجاح.
وأوضحت «نفط الكويت»، 
أن العدد اإلجمالي للمقبولني 
الذين مت إجــراء القرعة لهم، 
هــو ٤٦٣ مقبــوال، منهم ٣١٢ 
من الذكــور، و١٥١ من اإلناث، 
فيمــا بلغ عــدد املقبولني من 
حملة الشهادة اجلامعية ٢٥١ 
مقبــوال، وعــدد املقبولني من 
حملة شــهادة الدبلــوم ٢٠٤ 
مقبولني، وعدد املقبولني من 
حملة شهادة الثانوية العامة 

٨ مقبولني.

وهو مؤشر واضح على مدى 
التعاون املتبادل ما بني شركة 
نفط الكويت وجميع وزارات 
ومؤسســات الدولــة، وكذلك 
داللــة واضحــة علــى جدية 
وحوكمــة نظــام االختبارات 

الذي تطبقه الشركة.
وأشارت الشــركة الى أن 
مجاالت التعاون التي تنتهجها 
«نفــط الكويــت» مع اجلهات 
التعليمية في الدولة، تهدف الى 
خلق فرص وظيفية للكوادر 
الوطنية، حيث مت مؤخرا تنفيذ 
برنامج تعليمي/ تدريبي لعدد 
١٧١ متقدمــا مع الهيئة العامة 

خالل قرعة إلكترونية أجرتها الشركة أمس ملختلف التخصصات.. وبواقع قبول ٣١٢ من الذكور و١٥١ من اإلناث

عادل األنصاري        (متني غوزال)
الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان خالل متابعته للقرعة 

من مكتبه عبر البث االلكتروني املباشر 

مؤسســة البترول واخلاصة 
بشهر يوليو ٢٠١٩، كان بسبب 
تأثير جائحة كورونا، مشددا 
على أن «نفط الكويت» التزمت 
بــكل املعايير واالشــتراطات 
الصحية التي مت وضعها من 
قبل مجلس الوزراء واجلهات 

الصحية.
جــاء ذلك خــالل تصريح 
خاص لـ «األنباء» على هامش 
القرعــة التي أجريــت أمس، 
املقبولــني لاللتحاق  لتوزيع 
بعقود املقاولــني والتي متت 
الكترونيا عبر البث املباشــر 
لقناة «نفط الكويت»، وبسؤاله 

احلجرف ناقش مع الشيتان والروضان 
أثر «كورونا» على االقتصاد اخلليجي

ممتاز سيف رئيسًا لوحدة التخطيط 
اإلستراتيجي اجلديدة في «اخلليج»

أجرى األمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية د.نايف احلجرف أمس لقاءات 
مع وزير املالية براك الشيتان ووزير التجارة 
والصناعة خالــد الروضان، وذلك في زيارة 
رسمية له للكويت، حيث مت خالل االجتماع 
مناقشة وبحث العديد من املجاالت االقتصادية 
ذات الشأن اخلليجي املشترك، وسبل تعزيز 
مسيرة تكامل العمل اخلليجي بني دول مجلس 

التعاون.
وقالــت وزارة املالية في بيــان صحافي 
امس إنه مت خالل االجتماع مناقشة التحديات 
االقتصاديــة الناجمة عــن تداعيات جائحة 
كورونا وأثرها على االقتصاد اخلليجي وكيفية 
مواجهتها، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد 
من املواضيع ذات االهتمام املشترك املتمثلة 
في عمل االحتــاد اجلمركي اخلليجي املوحد 
واحلماية اجلمركية، حماية الوكيل احمللي، 
براءة االختراع، وضع قواعد منشأ خليجية 
وتعريف املنتج اخلليجي الوطني، وممارسة 
األنشطة االقتصادية واالستثمارية والتنموية. 
وكان قد حضر اللقاء األمني املساعد للشؤون 
االقتصادية والتنموية في األمانة العامة ملجلس 
التعاون خليفة العبري، وعدد من مسؤولي 

األمانة العامة وممثلي وزارة املالية.
التكامل اخلليجي

في ســياق متصــل، بحــث احلجرف مع 
الروضان سبل تعزيز تكامل العمل اخلليجي 

بني دول املجلس، حيث قالت «التجارة» في 
بيــان صحافي انه مت خــالل االجتماع أيضا 
مناقشة املوضوعات ذات الشأن االقتصادي 
اخلليجي املشترك وسبل تعزيز مجاالت جلان 
التعــاون التجاري واالقتصادي واســتمرار 
التعاون والتكامل بني دول املجلس في جميع 
املجاالت، الســيما في ضــوء التحديات التي 
تواجهها دول املجلــس والعالم بعد جائحة 
كورونا ومبا يســهم في دفع مســيرة النمو 
والتكامل االقتصادي اخلليجي وفقا لتوجيهات 
أصحاب اجلاللة والســمو قادة دول مجلس 

التعاون.
وأضافت أنه مت التطرق إلى وضع قواعد 
املنشــأ خليجية وتعريــف املنتج اخلليجي 
الوطني وبراءات االختراع باإلضافة الى حماية 
الوكيل احمللي والتحديات التي تواجه الدول 
األعضاء لتفعيل العمل اخلليجي املشترك في 

مجال التجارة. 
حضر اللقاء رئيس مجلس مفوضي هيئة 
أسواق املال د.أحمد امللحم، ومدير الهيئة العامة 
للصناعة عبدالكرمي تقي، واملدير التنفيذي 
جلهاز حماية املنافسة د.عبداهللا العويصي، 
وكيــل وزارة التجــارة والصناعــة باإلنابة 
د.صالح العقيلي، ونائب املدير العام لهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر محمد يوسف مال 
يعقوب، ومدير عام الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشــروعات الصغيرة واملتوســطة 

باإلنابة عادل احلساوي.

أعلن بنــك اخلليج في 
بيان صحافــي عن تعيني 
ممتــاز ســيف مبنصــب 
رئيــس وحــدة التخطيط 
االســتراتيجي اجلديــدة، 
ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٠، 
ليكون مسؤوال عن وضع 
وتطبيق استراتيجية البنك 
طويلــة املدى، والعمل مع 
الوحدات املختلفة لوضع 
خططها السنوية، إضافة 
إلــى العمل على مشــاريع 
استراتيجية خاصة بالبنك.

ويأتي تأســيس وحدة 
التخطيط االســتراتيجي 
تطبيقــا لتعليمــات بنــك 
الكويت املركــزي التي مت 
إصدارها هذا العام حرصا 
وتأكيــدا علــى أن يكــون 
الكويتي  القطاع املصرفي 

أكثر استعدادا للمستقبل 
ومواكبا للتحديات التي قد 
تفرضها أوضاع االقتصاد 
العاملــي. كمــا ترفــع هذه 
اخلطوة القدرات املصرفية 
علــى التنبــؤ بالتحديات 
الداخلية واخلارجية، التي 

فرضتها تطورات أوضاع 
االقتصاد العاملي.

وميلك ممتاز سيف خبرة 
عمليــة واســعة في مجال 
التخطيط االســتراتيجي 
من عمله في أوروبا ودول 
مجلس التعاون اخلليجي 

والشرق األقصى.
وقبــل انضمامــه لبنك 
اخلليــج فــي عــام ٢٠١٨، 
عمل ممتاز ســيف رئيسا 
لوحدة االستراتيجية في 
أحــد البنــوك الكويتيــة، 
وهــو حاصل علــى درجة 
فــي  البكالوريــوس 
تكنولوجيــا املعلومــات 
مــن جامعــة  التجاريــة 
نوتنجهام ترنت، وحاصل 
على شهادة اإلدارة العامة 

من جامعة هارفارد.

بحثوا سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل بني دول مجلس التعاون

ابتداًء من سبتمبر اجلاري
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ممتاز سيف

«الوطني»: املستثمرون يتخلون عن الدوالر
قال تقريــر صادر عن بنــك الكويت 
الوطني، إن األســهم األميركية شــهدت 
ارتفاعــات حــادة علــى مــدار األشــهر 
القليلة املاضية بصدارة أســهم شركات 
التكنولوجيا في الوقت الذي عززت فيه 
حزم التحفيز املالــي والنقدي الضخمة 
أداء السوق، إال أن وول ستريت شهدت 
األسبوع املاضي عمليات بيعية مكثفة، 
األمــر الــذي أدى إلــى تراجع مؤشــري 
ناســداك وســتاندرد آند بورز ٥٠٠ إلى 
مســتويات أقل بكثير من مســتوياتهما 
القياسية. وعلى الرغم من هذا التراجع 
جنح مؤشــر ستاندرد أند بوزر ٥٠٠ في 
تسجيل منو بنسبة ٨٪ منذ بداية العام 
احلالــي وتعافى بنســبة ٦٠٪ من أدنى 
مستوياته املسجلة في مارس. في الوقت 
نفسه، شهد مؤشر ناسداك ارتفاعا كبيرا 
بنسبة ٢٠٪ منذ بداية العام، كما متكن من 
الصعود بنسبة ٧٠٪ من أدنى املستويات 

التي وصلها في مارس. والســؤال الذي 
يبرز اآلن فيما يتعلق باألداء املستقبلي 
هو ما إذا كانــت العمليات البيعية التي 
شهدناها مؤخرا تعتبر عمليات تصحيح 
نظــرا لالرتفاعات احلادة التي شــهدتها 
األسواق خالل األشهر القليلة املاضية، أو 
إن هذا األداء مؤشر ينذر بخطر االنهيار 

الذي سيلحق باألسواق.
وأضاف التقرير أن العمليات البيعية 
التي طالت الدوالر األميركي مقابل اليورو 
كانت من أبرز األحداث التي شهدها األسبوع 
املاضي، وتراجع اجلنيه اإلسترليني نحو 
مستوى ١٫٢٧، بينما ظل أداء عمالت املالذ 
اآلمن مستقرا، وارتفع الفرنك السويسري 
٨٪ تقريبا منذ بداية العام واســتقر في 
حــدود تتــراوح بــني ٠٫٩٢ و٠٫٩٠ خالل 
الشهرين املاضيني تقريبا. ونظرا حلالة 
عدم اليقني احمليطة باالنتخابات الرئاسية 
واالتفاقيات التجارية بني الواليات املتحدة 

والصني، تخلى املستثمرون عن الدوالر 
األميركــي، في حــني يتوقع احملللون أن 
تظــل تلك هي النقطــة احملورية إلى أن 
حتصــل األســواق على صــورة أوضح 
للمشهد السياسي في الواليات املتحدة.

مخاطر انفصال بريطانيا

وأوضح التقرير أن بريطانيا صوتت 
رسميا على مغادرة االحتاد األوروبي منذ 
٤ أعوام وإن كان قرار االنفصال النهائي 
اليزال معلقا منذ ذلك احلني. ومثل انفصال 
اململكة املتحدة عن االحتاد األوروبي في 
٣١ يناير من العام احلالي تطورا جوهريا 
وإن كانت احملادثات بشأن التوصل إلى 
اتفاق جتاري بعد عملية االنفصال استمر 
بعد ذلك، علما بأن املهلة النهائية للتوصل 
إلى تلك الصفقــة ينتهي في ١٥ أكتوبر. 
وفــي الوقت نفســه، ســتواصل اململكة 
املتحدة االلتــزام بالقواعد املتفق عليها 

في بروكسل خالل الفترة االنتقالية املمتدة 
حتى نهاية ٢٠٢٠.

وخالل األسبوع املاضي وردت أنباء عن 
تخطيط رئيس الوزراء بوريس جونسون 
لوضع تشــريع جديد من شــأنه جتاوز 
أجزاء من اتفاقية االنسحاب املوقعة في 
يناير. ويعيق هذا التشريع اجلديد معاهدة 
ســابقة كانــت حتمي أيرلندا الشــمالية 
اخلاضعة للحكــم البريطاني من فرض 
حدود جتارية مع أيرلندا باجتاه اجلنوب. 
وقد تضر تلك التعديالت باتفاقية السالم 
املوقعــة عــام ١٩٩٨ والتي أنهت ٣٠ عاما 
مــن الصراع فــي املنطقة. كمــا نقل عن 
رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون 
دير الين قولها إنها «قلقة للغاية بشأن 
البيانات الصادرة عن احلكومة البريطانية 
بشأن نواياها خلرق اتفاقية االنسحاب»، 
مؤكدة أن هذا من شأنه «انتهاك القانون 

الدولي وتقويض الثقة».

بسبب حالة عدم اليقني احمليطة باالنتخابات الرئاسية واالتفاقيات التجارية بني الواليات املتحدة والصني

نائب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت قصي 
العامر يتاكد من سير إجراءات قرعة الفرز اإللكترونية

األنصاري: ٢٧٪ نسبة التكويت بعقود مقاولي «نفط الكويت».. وحريصون على خلق فرص وظيفية للمواطنني

ملشاهدة الڤيديو
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