
14
االثنني ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

«نفط الكويت» حتسم ترسية مرفقي 
اإلنتاج اجلوراسي بقيمة ٨٢٤٫١ مليون دوالر

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
نفطية مسؤولة أن شركة نفط 
الكويت قررت ترســية أكبر 
عقودهــا على اإلطالق خالل 
٢٠٢١ واملتمثلــة في إنشــاء 
مرفقي اإلنتاج اجلوراســي 
رقمي ٤ و٥ في شمال الكويت 
 «٤-JPF» واملعروفني باسم
و«JPF-٥»، وهو املشــروع 
األكبــر الذي طــال انتظاره 
منذ ســنوات لتطوير إنتاج 
الغاز احلر والنفط اخلفيف 
للوصول الى هدف الكويت 
االستراتيجي لزيادة كميات 
الغاز احلر (غير املصاحب) 
فــي البالد إلــى مليــار قدم 

مكعبة قياسية يوميا.
التفاصيــل، قالت  وفــي 
املصــادر إن شــركة نفــط 
الكويت حصلت على موافقة 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
أخيرا على ترسية العقد األول 
للمرفق ٤ على شركة سبتكو 
العاملية البترولية واحلائزة 
على أقل األسعار واملطابقة 
للشروط واملواصفات مببلغ 
إجمالي قدره ٣٩٨٫١٨ مليون 
دوالر، وذلــك بعد احلصول 
على تخفيض بنسبة ١٨٫٦٥٪ 
من سعر عطاء الشركة األول.
أما العقد الثاني للوحدة 
٥ فتمت ترسيته على شركة 
الهندســية للغــاز  جيــري 
والزيــوت والتي حازت أقل 
األسعار واملطابقة للشروط 
واملواصفــات مببلغ إجمالي 
قدره ٤٢٦ مليون دوالر، وذلك 
بعد احلصول على تخفيض 
بنسبة ١٣٫١٨٪ من سعر عطاء 
الشركة األول. ووفقا لألسعار 
النهائية للترسية فإن القيمة 
اإلجماليــة لتنفيذ مشــروع 
مرافــق اإلنتاج اجلوراســي 
رقم ٤ و٥ في شمال الكويت 
تبلغ نحو ٨٢٤٫١ مليون دوالر.
وكشــفت املصادر عن ان 

علمــا ان قيمة العروض 
املالية األولية لشركة سبتكو 
كانت قد بلغت ٤٨٩٫٤٥ مليون 
دوالر، فيمــا قدمت شــركة 
الوطنية  حتالفات املشاريع 
الوكيل احمللي لشركة جيري 
الهندســية للغــاز والزيوت 
ثانــي أقل العــروض املالية 
بقيمة ٤٩٠٫٦ مليون دوالر.

إلى ذلك، قالــت املصادر 

قبل املقاول الفائز وفقا لنظام 
البناء والتملك والتشــغيل 
(BOO) مــع خيــار لشــركة 
نفط الكويت بإعادة شــراء 
هذه املرافق في وقت الحق، 
كما أن وجهة نظر شركة نفط 
الكويت تســير في اجتاه ان 
الوحدات اجلديدة ستنشــأ 
مبقتضى هذا النظام والتي 
ستستغل اآلبار احملفورة أو 
التي سيتم حفرها مستقبال 
لزيــادة اإلنتاج مــن النفط، 
كما ستقوم بتسريع وزيادة 
اإلنتاج من الغاز احلر، وذلك 
نظرا لقصر فترة التشــييد 
مقارنــة  وذلــك  والبنــاء، 
بنظيرتها في نظام الهندسة 
.(EPC) والتوريد واإلنشاء

ومن املقرر أن تبلغ طاقة 
املرفقني اإلنتاجية لكل وحدة 
على حدة ٥٠ ألف برميل يوميا 
(١٠٠ ألف برميل للوحدتني) 
مــن النفــط اخلفيــف و١٥٠ 
مليون قدم مكعبة قياســية 
يوميا مــن الغاز احلر (٣٠٠ 
مليون قدم مكعبة للوحدتني).
مبوجــب  انــه  وقالــت 
الشــروط األصلية للعقود، 
سيكون أمام الشركات التي 
تفــوز بعقود املشــاريع ٢٢ 
شــهرا لتنفيــذ اإلنشــاءات 
باإلضافة الى تشغيل وصيانة 

املرافق ملدة ٥ سنوات.
يتركز هدف الكويت في 
الوصــول الى إنتــاج مليار 
قدم مكعبة قياســية يوميا 
من الغاز احلر في عام ٢٠٢٣ 
على مراحل ٣، أوالها إنتاج 
١٧٥ مليون قــدم مكعبة من 
الغــاز احلر، وقد مت حتقيق 
هذا الهدف من خالل تشغيل 
-EPF) وحدة اإلنتاج املبكر
إنتــاج ٥١٠  ٥٠) وثانيتهــا 
ماليني قدم مكعبة و٢٠٠ ألف 
برميل مــن النفط اخلفيف، 
وثالثتهــا إنتــاج مليار قدم 
مكعبة، باإلضافة الى ٣٠٠ ألف 

برميل من النفط اخلفيف.

ان املكان املقرر لبناء املرفق 
«JPF-٤» يقــع بالقرب من 
حقــل النفط فــي الصابرية 
شــمالي البالد، فيما سيقام 
املرفق الثاني «JPF-٥» على 
بعد أقل من ١٠ كيلومترات الى 
الشرق من موقع املرفق األول.
ويعتبر كال املشــروعني 
مبنزلة منشآت إنتاج سطحي 
شاطئية وسيتم تنفيذهما من 

الشركة تنجح في احلصول على تخفيض بقيمة ١٥٦٫٣ مليون دوالر من إجمالي قيمة العروض األولية

شــركة نفط الكويت جنحت 
في احلصــول على تخفيض 
في أسعار العقود بقيمة ١٥٦٫٣ 
مليون دوالر من إجمالي قيمة 
العــروض األوليــة التــي مت 
تقدميها في املمارسة، حيث بلغ 
التوفير في سعر العقد األول ما 
نسبته ٩١٫٧ مليون دوالر، فيما 
بلغت قيمة التوفير في العقد 

الثاني ٦٤٫٦ مليون دوالر.

استهالك الفرد بالكويت شهرياً للبيانات يفوق ٧٠ غيغابايت.. بسرعات تبلغ ٧٠٠ ميغابايت

«هيئة االتصاالت» تتعاون مع املشغلني خلفض أسعار خدمات «٥G» وجعلها تنافسية مع اجليل الرابع

ترسية عقود في «البترول الوطنية» بـ ٢٢٫٨ مليون دينار
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة 
ان شركة ناقالت النفط الكويتية قررت اصدار 
امر تغييري بقيمة ٦٫٨ ماليني دوالر على قيمة 
عقد ممارسة تسفني وصيانة وإصالح ناقالت 
النفط التابعة للشركة مع شركة االحواض اجلافة 
دبي وذلك لتمديد العقد ملدة ٦ أشــهر وحلني 

االنتهاء من إجراءات طرح املمارسة البديلة.
على صعيد آخر، قالت املصادر ان شركة 
الكويتيــة حصلت موافقة  الوطنية  البترول 
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة على ترسية 
مجموعات مناقصة عقــد اخلدمات اإلدارية 

والبريدية للشــركة مببلــغ اجمالي قدره ١٣ 
مليون دينار.

وفي التفاصيل، قالت املصادر ان املجموعة 
األولى من العقد متت ترسيتها بقيمة ٣٫٣ ماليني 
دينار واملجموعة الثانية بقيمة ٣٫٧ ماليني دينار 

واملجموعة الثالثة بقيمة ٥٫٩ ماليني دينار.
من جهة ثانية، قررت «البترول الوطنية» 
ترســية عقد خدمات مرافق التسويق احمللي 
على شركة فنيســكو العاملية للتجارة العامة 

واملقاوالت بقيمة ٩٫٨ ماليني دينار.
وبالتالي، فإن اجمالــي العقود التي متت 
ترسيتها في شركة البترول الوطنية الكويتية 

يبلغ ٢٢٫٨ مليون دينار.

املرفق األول سـتنفذه «سـبتكو» بقيمـة ٣٩٨٫١٨ مليـون دوالر.. والثانـي «جيري الهندسـية» بــ ٤٢٦ مليون دوالر
أكبـر مشـاريع البالد لزيادة إنتـاج الغاز احلر إلـى مليار قدم مكعبـة يوميًا وتطويـر إنتاج النفط اخلفيف في الشـمال

الكويت لم ُترِس أي عقود جديدة 
خالل أكتوبر.. للشهر الثاني على التوالي

الدينار الكويتي.. العملة األعلى قيمة في العالم

محمود عيسى

الثانــي علــى  للشــهر 
التوالي لم تسجل الكويت 
أي ترسيات لعقود مشاريع 
خالل شهر أكتوبر املاضي، 
في حني ارتفعت قيمة العقود 
التي أرســيت فــي منطقة 
الشــرق األوســط بنســبة 
بلغت ١٧٢٪ بفضل العقود 
التي أرساها العراق واململكة 

العربية السعودية.
وذكرت مجلة ميــد ان العراق واململكة 
العربية السعودية رفعتا أداء سوق املشاريع 
في الشرق األوسط في أكتوبر، حيث ساهمتا 
مببلــغ ٦٫٩ مليارات دوالر من إجمالي ٨٫٤ 
مليــارات دوالر من العقــود املمنوحة في 
املنطقة في الشــهر املذكور. ومتثل القيمة 
اإلجمالية للعقود املرساة زيادة كبيرة قدرها 
١٧٢٪ عن ٣٫١ مليارات دوالر هي قيمة العقود 

التي مت توقيعها في سبتمبر.
وأضافت املجلــة ان ترتيب العراق في 
املركز األول في الشــرق األوسط من حيث 
ترســيات العقود في أكتوبــر التي بلغت 

عالء مجيد

تصدر الدينــار الكويتي 
عمــالت   ١٠ تضــم  قائمــة 
العالــم  هــي األقــوى فــي 
بحســب تقرير نشره موقع 
ScoopWhoop، حيــث اعتمد 
التقرير في تصنيفه ألقوى 
العمــالت حــول العالم على 

ســعر صرف كل عملة مقابل عملتي الدوالر 
األميركي واجلنيه اإلسترليني. 

وأشــار التقريــر إلــى ان تصنيــف قوة 
العملة احمللية مقابل عملتي الدوالر األميركي 
واجلنيه اإلســترليني ال يعكس بالضرورة 
القوة االقتصادية للدولة أو امليزان التجاري 
ووضع امليزانية للدولة. وضع التقرير الدينار 
الكويتي بصدارة أقوى عمالت العالم، وأشار 
إلى أن الدينار الكويتي منذ مت إصداره ألول 
مرة في عام ١٩٦٠ أصبح العملة األكثر قيمة 
وعلى رأس أقوى العمالت حول العالم من حيث 
سعر الصرف. وأشار التقرير إلى أن الكويت 
تعد دولة نفطية بامتياز، حيث متتلك ٩٪ من 
احتياطي النفط العاملــي، كما متثل إيرادات 

قيمتها ٣٫٨٠٥ مليارات دوالر لم يكن مفاجئا 
في ضــوء التزامات من احلكومة العراقية 

بتنفيذ ٤ مشروعات واسعة النطاق.
مــن جانبهــا، احتلت اململكــة العربية 
الســعودية املركز الثاني في ترتيب منح 
العقود في أكتوبر، حيث أرســت صفقات 
بقيمة ٣٫١ مليارات دوالر. وكان أكبر عقد مت 
توقيعه هو صفقة بقيمة ٩٠٠ مليون دوالر 
يتعلق مبشــروع البحر األحمر. واحتلت 
مصر املركز الثالث في ترتيب ترسية العقود 
فــي أكتوبر بعقود بقيمة ١٫٣ مليار دوالر، 
كان أكبرها عقد بقيمة ٥٦٠ مليون دوالر.

النفط نحو ٨٠٪ مــن إجمالي عوائد الدولة. 
وبحســب التقرير، بلغ سعر صرف الدينار 
في مايو ٢٠٢١ نحو ٣٫٣٢ دوالرات أميركية. 
ضمت باقي القائمة ٩ عمالت القتصادات 
متنوعــة وبينها تباينا كبيــرا، حيث احتل 
الدينار البحريني املرتبة الثانية بعد الدينار 
الكويتي بســعر صرف يصل إلى ٢٫٦ دوالر 
أميركــي، يليه في املرتبة الثالثة عملة دولة 
خليجية أيضا، حيــث احتل الريال العماني 
املركز الثالث بســعر صرف يبلغ ٢٫٦ مقابل 
الدوالر األميركي، وكانت املرتبة الرابعة من 
نصيب دولة عربية غير خليجية حيث حل 
بذلك املركز الدينار األردني الذي يبلغ سعر 

صرفه ١٫٤ دوالر أميركي.

«ميد»: ١٧٢٪ ارتفاع قيمة ترسيات عقود املشاريع بالشرق األوسط في أكتوبر

وفقاً لتقرير موقع ScoopWhoop.. متصدراً قائمة ١٠ عمالت عاملية

م.سالم األذينة: ٨٠٠ ألف مستخدم بالكويت 
لتقنية الـ «٥G».. ونهدف للوصول باملشتركني

إلى ١٫٢ مليون شخص بنهاية ٢٠٢١
الكويت حتتفل بالسنوية الثانية إلطالق خدمات الـ «٥G» ونشجع األفراد وقطاع األعمال على التحول إليها

قال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي للهيئة 
العامــة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات (سيترا) م.سالم 
األذينة، إن املجتمع الكويتي 
بني أكثر املجتمعات استهالكا 
للبيانــات علــى الصعيــد 
العاملي، ففي عام ٢٠١٧ كان 
متوسط استهالك البيانات 
مشــترك  لــكل  الشــهري 
بالكويت ٥٠ غيغابايت مع 

إمكانات منو هائلة.
مــزودي  أن  وأضــاف 
اخلدمات وهيئة االتصاالت 
أدركوا أن الطلب على خدمات 
الـــ «٥G» ســيفوق الطلب 
على خدمات اجليل الرابع 
نظرا لتفوقها التكنولوجي، 
فهي توفر مزايا مهمة ابتداء 
من سرعة تنزيل للبيانات 
تفــوق ســابقتها مبئــات 
األضعــاف، باإلضافــة إلى 
الشــبكة  توســيع نطــاق 
وتقليل زمن اخلدمة، وهذا 
بدوره سيســهم في إجناز 
أمور مثل اجلراحة عن بعد، 
القيادة،  والسيارات ذاتية 
والتوسع املســتمر للمدن 
الذكية في الكويت، وهكذا 
 «٥G» خطت الكويت نحو
بكل بسرعة في وقت تعثرت 
دول كثيــرة فــي تبني أو 

وأوضح أن االســتهالك 
الشــهري للبيانــات بلــغ 
لكل مشــترك مــا يفوق ٧٠ 
غيغابايت بســرعات تصل 
إلــى ٧٠٠ ميغابايت، حيث 
 «٥G» الـــ ســاعدت قدرات 
علــى تقدمي خدمــات لكافة 
أفــراد املجتمع خــالل فترة 
جائحــة كورونــا، وتعمل 
هيئة االتصاالت على تعزيز 
اعتماد الـ «٥G» بالتعاون مع 
املشغلني ومقدمي اخلدمات 
خلفــض األســعار وجعلها 
تنافسية مع اجليل الرابع.

وأضاف انــه مع توفير 
حصة بيانــات أعلى وعدد 
قليل من الرسوم اإلضافية، 
ونتيجة لذلك، يتمتع أكثر 
من ٨٠٠ ألف مستخدم اآلن 
بخدمات ٥G في البالد، مما 
ميثل نسبة انتشار تصل إلى 
٢٠٪، وهو رقم قياسي رائد 
في منطقة مجلس التعاون 

اخلليجي.
جائحة كورونا

أشار األذينة إلى أن هيئة 
االتصاالت شــجعت قطاع 
األعمال علــى التحول نحو 
 ٥G التقنيات املتطورة مثل
وغيرها مــن خالل خططها 
للتحول الرقمي، حيث شهدت 

كما قامت وزارة التربية 
املدرســني والطلبة  بربــط 
عبــر تلك التقنيــة، ومثلها 
فعل القطــاع النفطي الذي 
استخدم تلك التقنية للقيام 
بعمليات الصيانة واألمن عن 
بعد مما خفض من التكلفة 

الظاهرية (MNVOs) والتي 
تعتبر قفزة نوعية لتوفير 
أفضل اخلدمات للمجتمع 
الكويتي، ومت بالفعل إصدر 
الترخيص األول لشــركة 
Virgin التــي يعتقــد أنهــا 
باإلضافة إلى إثراء خدمات 
٥G، فإنها ستسهم في خلق 
جــو تنافســي ديناميكي 
مما ينعكس على حتســني 

مستوى اخلدمة.
٥G آفاق املستقبل مع

وفــي ختــام مقابلتــه 
الصحافية، أعرب م.األذينة 
عن اعتــزازه بــأن الكويت 
تعتبــر مــن أكثــر الــدول 
تطورا في استخدام خدمات 
٥G والتي تســهم أيضا في 
الرقمــي، وقال  اقتصادهــا 
ان خدمــة ٥G تغطــي كامل 
مســاحة الكويــت تقريبــا 
مــع احملافظة علــى جودة 
اخلدمة، وأمل أن يصل عدد 
مســتخدمي اخلدمة بنهاية 
ســنة ٢٠٢١ إلى ١٫٢ مليون، 
أي ما يعادل ٢٥٪ من إجمالي 

عدد املستخدمني.
وأضاف األذينة: «للمضي 
قدما حتت القيادة احلكيمة 
الســمو األميــر  لصاحــب 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 

الكويت العديد من األمثلة، 
الكويتيــة قامت  فالبنــوك 
بتوفيــر خدمــات الصراف 
اآللــي (ATM) باســتخدام 
شاحنات خاصة في املناطقة 
النائية خالل جائحة كورونا 
.٥G من خالل ربطها بتقنيات

التشغيلية، وال ننسى كذلك 
االنتشــار الواسع خلدمات 
املؤمتــرات واالجتماعــات 
عبر تقنيات الفيديو لألفراد 
واملؤسســات التي تعززها 
السرعات الهائلة التي يوفرها 
٥G. وأكد األذينة أن الكويت 
متتلك استراتيجية واضحة 
ملستقبل خدمات ٥G ولكيفية 
حتقيق تلك االستراتيجية.

تطوير البنى التحتية 

عن مــدى قــدرة البنى 
بالكويــت  التحتيــة 
 ،٥G الســتيعاب متطلبات
أوضح األذينة أن ذلك يعتبر 
أولوية لدى سيترا، وتقوم 
الهيئــة مبراقبــة مختلف 
 ،٥G جوانب اســتخدامات
وأن ســيترا تعمل بشــكل 
وثيق مع مزودي اخلدمات 
واجلهات ذات الصلة للتأكد 
من مستويات اخلدمة، وذكر 
بهذا الصدد كيفية معاجلة 
الذي  القصــور بالتغطية 
حصــل في األماكن املغلقة 
والتــي متــت معاجلتهــا 
باســتخدام نطــاق طيــف 
محــدث، كما ذكــر األذينة 
أن ســيترا قد تبنت تقدمي 
خدمات االتصاالت النقالة 
عير مشغلي شبكة اجلوال 

اهللا، تضاعف مؤسسات عدة 
مثل ســيترا التزامها بدعم 
رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥، 
وسوف تسهم جهودنا مع 
شركائنا في حتويل الكويت 
إلى اقتصاد ومجتمع قائمني 
علــى املعرفــة يتــم فيــه 
تسخير إمكانات تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت 
الناشئة مثل إنترنت األشياء 
الســحابية  واحلوســبة 
والذكاء االصطناعي املدعمة 
أساســا بخدمــة ٥G، ومن 
املتوقــع أن تعلن ســيترا 
عــن العديد مــن املبادرات 
فــي املســتقبل القريب مبا 
في ذلك، على سبيل املثال 
 ٥G ال احلصر، نطاق طيف
جديد وأطر جودة اخلدمة 
والتناغم بني ٥G واحلوسبة 
الســحابية، وسوف تولي 
ســيترا جانــب املشــغلني 
اهتمامــا خاصــا لزيــادة 
حتسني جتربة مستخدمي 
اجليل اخلامــس، وتطوير 
األطر واألدوات التنظيمية 
الالزمة لضمان أعلى املعايير 
اخلدمة مؤكدا بأن كل هذه 
اجلهود ستبقي الكويت في 
نهايــة املطاف بــني الرواد 
العامليني في توفير خدمات 

.«٥G

استخدام هذه التقنية.
حديــث األذينــة، جــاء 
ضمــن مقابلــة صحافيــة 
 Telecom» حصرية مع مجلة
Review»، املتخصصة مبجال 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومات في الشرق األوسط 
وآســيا وأفريقيــا، حيــث 
املقابلــة على ريادة  ركزت 
الكويــت بتبنــي وتطويــر 
خدمــات اجليــل اخلامــس 
(٥G)، والتي تعتبر من أكثر 
العوامل املســاعدة بتطوير 
تقنيــات إنترنت األشــياء، 
الســحابية،  واحلوســبة 

والذكاء االصطناعي.
اجليل اخلامس بالكويت

تعليقا على آفاق تقنية الـ 
«٥G» بالكويت بعد القفزات 
الســريعة التي مت تطبيقه 
فيهــا، أوضــح األذينــة أن 
الكويت حتتفل بالســنوية 
الثانيــة إلطــالق خدمــات 
الـــ «٥G»، مشــيرا إلــى أن 
هيئــة االتصــاالت أطلقــت 
الوطنيــة  اســتراتيجيتها 
الواضحــة منــذ ذلك احلني 
لتشجيع التحول إلى خدمات 
اجليل اخلامس سواء على 
مستوى األفراد أو تطبيقات 

قطاع األعمال.


