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الثالثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٣٨ جهة حكومية جاهزة لـ «احلوسبة السحابية»

علي إبراهيم

كشــفت تقريــر حديــث 
صــادر عــن الهيئــة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
عن أن نسبة جاهزية اجلهات 
احلكوميــة لتبنــي تقنيــة 
احلوســبة الســحابية تبلغ 

٥٤٫٥٨٪ فقط.
ووفقــا للتقريــر، فقــد 
شاركت ٣٨ جهة حكومية في 
دراسة الوضع احلالي لديها 
ومن خالل ذلك تبينت نسبة 
جاهزيــة القطــاع احلكومي 
لتبنــي تقنيــة احلوســبة 
السحابية، حيث متت الدراسة 
عبر ٥ ركائز رئيسية، األولى 
منها حــول البنية التحتية، 
والثانيــة خدمــات اجلهات 
احلكوميــة، والثالثة البيئة 
التنظيمية، والرابعة جاهزية 
املنظمــة، واخلامســة حول 

البيانات.
وأظهــر التقريــر أنه مت 
وضــع خطــط مســتقبلية 
وخارطــة طريق لــكل جهة 
علــى حــدة لتمكينهــا مــن 

احلوســبة الســحابية التي 
ستدعم التحول الرقمي اآلمن 
جلميع اجلهات احلكومية من 
خالل اعتماد أفضل اخلدمات 
الســحابية املتوافقــة مــع 
احتياجات اجلهات احلكومية 
عبر إنشــاء بيئــة تنظيمية 

سحابية تنافسية.

اخلاص في الكويت لتخطيط 
وتنفيذ أفضل االستراتيجيات 
ملتبعة لالنتقال إلى احلوسبة 

السحابية.
يأتي ذلك إلى جانب الدليل 
اإلرشادي ملشتركي احلوسبة 
السحابية في الكويت الذي 
مت إنشــاؤه ليدعــم اإلطــار 
فيما يخص إرشاد مشتركي 
احلوســبة الســحابية مــن 
جهات حكوميــة أو خاصة، 
باإلضافــة إلــى املشــتركني 
األفراد، إلى أوجه االستفادة 
احلوســبة  خدمــات  مــن 
املترتبــة  واملســؤوليات 
عليها وتسليط الضوء على 
مفاهيــم احلوســبة بشــكل 
عــام واخلدمات التابعة لها، 
إلى جانب اإلطار التنظيمي 
للحوسبة السحابية للكويت 
لتطبيق األدلة والسياسات 
والضوابط لهــا على جميع 
مقدمــي خدمات احلوســبة 
السحابية املرخص لهم على 
مختلــف اضافتهم للبيانات 
على جميع مســتوياتها كل 

على حدة.

ووضعــت الهيئــة دليل 
إلــى احلوســبة  االنتقــال 
السحابية الذي يعتبر ملحقا 
لسياسة احلوســبة ولدعم 
اإلطار التنظيمي وسياســة 
تصنيــف البيانــات حيــث 
يقدم اإلرشادات والتوصيات 
للجهات احلكومية والقطاع 

بنسبة ٥٤٫٥٨ ٪.. و«هيئة االتصاالت» درست أوضاعها ارتكازاً على ٥ عوامل رئيسية

االنتقال للحوسبة السحابية 
واملساهمة في التحول الرقمي 
في الكويت، ومت عمل ورش 
مــع هــذه اجلهــات لضمان 

حتقيق أهداف املشروع.
وكانت الهيئة قد أصدرت 
البيانات  سياســة تصنيف 
لتكون نقطــة انطالق نحو 

وضع خارطة طريق لكل جهة على حدة حتى تتمكن من االنتقال إلى املنظومة

اخلطوط اجلوية الباكستانية تبدأ رحالتها إلى الكويت
مصطفى صالح

اجلويــة  اخلطــوط  أعلنــت 
الباكســتانية (PIA) عن بدء تشغيل 
رحلتها من الهور إلى الكويت برحلة 
أسبوعية واحدة، كما بدأت في حجز 

التذاكــر، وفقــا ملا نشــرته صحيفة 
«باكستان أوبزرفر» الباكستانية.

وبحســب املصادر، ستســتأنف 
اخلطوط اجلوية الباكستانية عملياتها 
اجلوية اعتبارا من ٢١ سبتمبر اجلاري، 
ولهذا الغرض، ستعمل شركة الطيران 

على تشغيل طائرات A٣٢٠ للكويت، 
بعــد أن منحــت الكويــت تصريحا 
الباكســتانية  للخطــوط اجلويــة 
الستئناف الرحالت اجلوية إلى البالد.

وتبدأ اخلطوط اجلوية الباكستانية 
عملياتهــا برحلة أســبوعية واحدة 

وسيتم تشغيل PK-٢٠٥ من الهور 
إلى الكويــت وPK-٢٠٦ من الكويت 

إلى الهور.
عالوة على ذلــك، بدأت اخلطوط 
اجلوية الباكستانية بيع تذاكر رحالتها 

إلى الكويت.

تأجيل أقساط مبادري صندوق 
املشروعات ملدة عام

أحمد مغربي ـ علي إبراهيم

كشــفت مصادر رفيعة 
املســتوى لـ «األنبــاء» أن 
قــرارا صــدر مــن مجلس 
الوزراء بإيقاف استقطاعات 
املبادريــن  أقســاط كافــة 
املمولــة مشــاريعهم مــن 
الوطني  قبــل الصنــدوق 
للمشــروعات الصغيــرة 
واملتوسطة ملدة سنة تبدأ 
من اآلن، موضحة أن التأجيل 
يشمل كافة املبادرين وليس 

مقتصرا على املتعثرين فقط. وأكدت املصادر 
أن القرار جاء بتوصية من قبل وزير املالية 
ووزير الشــؤون االقتصادية واالستثمار 

عبدالوهاب الرشيد.
بدوره، كشف عضو احتاد رواد األعمال 
م.ســعيد املانــع أن ممثلني عــن املبادرين 

وأصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة، التقوا وزير 
املالية، عبدالوهاب الرشيد، 
وطالبــوا بإيقــاف جميــع 
االســتحقاقات للصندوق 
الوطنــي حلــني تطبيــق 
وتفعيل جميع مواد القانون 
اخلاصــة بالصندوق، كما 
طالبــوا بإعــادة هيكلتــه 
وقــال  دوره.  وتفعيــل 
املانــع لـ«األنبــاء» إن دور 
الصندوق يجب أال يقتصر 
علــى التمويل فقط والذي 
ال يشــكل سوى ما نســبته ٢٠٪ من دعمه 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، بينما 
يحتاج املبادرون ألن يسهم الصندوق بدور 
أكبر يتمثل في دعم وتنمية املشروعات عبر 
تسهيالت من أراض وتسويق وحاضنات 

أعمال، فاألمر ليس دعما ماليا فقط.

«موديز»: ١٧٠ مليار دوالر إصدارات 
الصكوك املتوقعة في ٢٠٢٢

توقع تقرير لوكالة «موديز» أن يتراجع 
إصدار الصكوك العاملية إلى ما بني ١٦٠ و١٧٠

مليار دوالر هذا العام، مقارنة بنحو ١٨١ مليار 
دوالر العام املاضي، مع حتسن ميزانيات الدول 
األنشط في هذه اإلصدارات ومنها دول اخلليج.

ورجحت موديز أن يتم إصدار صكوك بقيمة 
تصل إلى ٨٠ مليار دوالر في النصف الثاني 
من العام احلالي بدعم من نشاط السوق في 
منطقة جنوب شرق آسيا، باملقارنة مع إصدار 
نحو ٩٢ مليار دوالر خالل النصف األول من 
العام، حيث عوض نشاط اإلصدار األقوى من 
املتوقع مــن دول مجلس التعاون اخلليجي 
انخفاض اإلصدارات من جنوب شــرق آسيا 
وتركيا، فيما شهد عام ٢٠٢٠ إصدارات قياسية 
للصكوك بعد أن ســجل إجمالي اإلصدارات 

٢٠٥ مليارات دوالر.
وتعتبر هــذه التوقعات أقل نســبيا من 
توقعات صدرت قبل أيام عبر دراســة حول 
الصكــوك العاملية صادرة عــن ريفينيتيف، 

وهي شــركة تابعة ملجموعة بورصة لندن، 
والتي توقعت أن تصــل إصدارات الصكوك 

العاملية إلى ١٨٥ مليار دوالر بنهاية ٢٠٢٢.
وأشــارت الدراســة إلى أن نحو ٤١٪، من 
املشاركني في االســتطالع ما زالوا متفائلني 
بشأن فرص النمو في معدالت العرض للصكوك 
العاملية. وأكدت الدراسة أن اإلصدارات العاملية 
للصكوك ستنمو مبعدل سنوي مركب يقدر 
بـ ٦٫٨٪، على مدى السنوات اخلمس املقبلة، 

لتصل إلى ٢٥٧ مليار دوالر في عام ٢٠٢٧.
وذكرت الدراسة أن زخم إصدار الصكوك 
الدوليــة بــدأ يتباطأ في النصــف األول من 
عام ٢٠٢٢، وذلك بالرغم من النشــاط القوي 
للمصدرين الذين استفادوا من ارتفاع الطلب 
من املســتثمرين الدوليني في وقت مبكر من 
العام. وتتوقع وكالــة التصنيف االئتماني، 
في تقريــر، مواصلة ماليزيــا هيمنتها على 
إصدارات الصكوك العاملية، مع إصدار معظمها 

بالعملة احمللية.

الوكالة توقعت تراجع اإلصدارات نتيجة حتسن ميزانيات الدول املصدرة

الكويت رصدت ١٥٫٦ مليار دوالر لتنفيذ مشاريع النفط والغاز
خالل السنوات الـ ٥ املقبلة.. واملؤشرات تشير إلى تزايد طرح العقود في ٢٠٢٣ مقارنة بالعام احلالي

محمود عيسى

كشــفت مجلــة ميــد أن 
الكويــت رصدت نحــو ١٥٫٦

مليار دوالر لتنفيذ مشروعات 
النفط والغاز خالل السنوات 
املقبلة، والتي تتوزع على عدة 
مراحل حسب التقدم الذي مت 
حتقيقه، حيث هناك ما قيمته 
٤٫٣ مليارات دوالر مشروعات 
فــي مرحلــة التنفيــذ، و١٠٠

مليــون دوالر من املشــاريع 
فــي مرحلــة تقــدمي عروض 
العقود الرئيســية. وأضافت 
املجلة أن هناك مشاريع بقيمة 
٦٨٠ مليون دوالر في مرحلة 
تقييم العروض، و٩٥٠ مليون 
دوالر فــي مرحلة التخطيط 
والتصميمات األولية، و٥٩٢

مليون دوالر في مرحلة تأهيل 
الرئيســي،  املقاولــني للعقد 
واخيــرا ٨٫٩ مليــارات دوالر 
من املشــروعات فــي مرحلة 

الدراسة.
ذكرت «ميد» أن التطورات 
األخيــرة تشــير الــى توافر 
الفرص أمام الشــركات التي 
تســعى للفوز مبشاريع في 
الكويــت، حيث هنــاك دالئل 
متزايــدة علــى أن عام ٢٠٢٣

ميكن أن يجلب مستوى أعلى 
من عقود النفط والغاز التي 
ستتم ترسيتها مقارنة بعام 

.٢٠٢٢
وكشفت املجلة النقاب في 
وقت ســابق من هذا الشــهر 
عــن املوافقــة علــى ميزانية 
مشروعني رئيسيني في مجال 

النفطــي، وقالت املجلة نقال عن 
مصادر صناعية مطلعة انه من 
املتوقــع اآلن طــرح مناقصتــي 
املشــروعني بحلول نهاية العام 

احلالي أو أوائل عام ٢٠٢٣.
تراجع نشاط القطاع

القليلــة  الســنوات  وكانــت 
املاضية صعبة للغاية بالنسبة 
للمقاولني الذين يتطلعون للفوز 

أوكرانيا، واالشكاالت السياسية 
احمللية.

في غضون ذلك، ال يزال الوباء 
يتسبب في إغالق املدن الصينية، 
مــا يعطل التصنيع والصادرات 
إلى الكويت، ويقول اخلبراء إنه 
من املرجح إضافة املزيد من املدن 
الى االغالق وأن املشاكل املتعلقة 
بالتصنيع في الصني ستستمر.

وخلقت احلرب في أوكرانيا 

في أعمال التصميم ملشروعي 
مراكــز التجميــع في شــرق 
الكويت، ومــن املتوقع طرح 
عقــود الهندســة والتوريــد 
والبنــاء (EPC) في منتصف 

عام ٢٠٢٣.
قطاعا اإلنتاج والتكرير

وأشارت املجلة الى ارتفاع 
وتقدم كبير في عدد مشاريع 
النفط والغــاز في مراحل ما 
قبل التنفيــذ مقابل مخاوف 
من العجز عن دفعها لتتجاوز 

هذه املرحلة.
وتستحوذ مشاريع شركة 
نفط الكويت في مجال التنقيب 
واإلنتاج على اجلانب األكبر 
مــن تفــاؤل املقاولــني مقابل 
درجــة اقل من التفاؤل حيال 
مشــروعات شــركة البترول 
الكويتية والشركة  الوطنية 
الكويتية للصناعات البترولية 

املتكاملة كيبيك.
وقد شــهد أحد مشــاريع 
كيبيك الرئيسية، وهو مشروع 
مجمع الزور للبتروكيماويات 
الذي تبلغ تكلفته ١٠ مليارات 
دوالر، تأخيرات كبيرة خالل 
الســنوات األخيرة ويبدو أن 
النجاح لم يحالفه حتى اآلن 
ليبلغ مرحلة ترسية العقود. 
املقــرر أن تنجــز  ومــن 
ماكينــزي  وود  مجموعــة 
البريطانيــة  االستشــارية 
دراسة جدوى للمشروع هذا 
الشهر، ويعتمد على نتائجها 
املتعلقة  التاليــة  اخلطــوات 

باملشروع.

بعقود في قطاع النفط والغاز في 
الكويت، مع تأخيرات طويلة أثناء 
عملية طرح عطاءات املشروعات 
وتدني ترســيات العقود بدرجة 

كبرة.
وعزت املجلة هذا التراجع في 
األنشــطة والعقود املرســاة إلى 
عوامــل مختلفة منهــا تداعيات 
جائحة «كورونا» ومشاكل سالسل 
التوريــد املتعلقــة باحلرب في 

أيضــا مشــاكل أمــام املقاولــني 
املســتوردين لكميات كبيرة من 
ألواح الصلب من البالد، وزادت 
من املخاطر السياسية للعمل مع 

املقاولني واملوردين الروس.
ومع ذلك وبعد مرور اكثر من 
ستة أشهر على احلرب، فإنه يبدو 
أن جميع األطراف املعنية تتأقلم 
بنجاح مع التحديات اللوجستية 
التي خلقتها احلرب املســتمرة، 
حيث تكيف املقاولون الكويتيون 
في األشــهر األخيرة مع الوقائع 

العاملية اجلديدة.
وفي هذا السياق، يقول أحد 
املصــادر: «لقد أمضى املقاولون 
وقتا طويال في البحث عن شركاء 
جــدد في بلــدان مختلفة وطرق 
جديدة للحصــول على املعدات 
واملــواد التــي يحتاجــون اليها 

لتنفيذ املشاريع».
ومتثــل العقبات السياســية 
املســتمرة اكبــر التحديات التي 
تواجه مشــاريع النفــط والغاز 
في الكويت، ولكن برغم الصورة 
الضبابية التي تكشف عدم اليقني 
بالنســبة للمســتقبل السياسي 
بالبالد، فانه يبدو أن املعنويات 
وامليول تتحســن بشكل طفيف 
فيما يتعلق بالفرص املستقبلية 
لترسية مشاريع النفط والغاز.

ومع أن العديد من املعنيني في 
القطاع يعتقدون أن املشروعني 
ســالفي الذكر قد يشهدان بعض 
التأخيرات الصغيرة وقد ال يتم 
طرحهما هذا العام، ولكن طرحهما 
متوقع في نهاية املطاف ولو في 

وقت متأخر من عام ٢٠٢٣.
ومتضي شركة نفط الكويت 

التنقيب واإلنتاج بقيمة إجمالية 
تقدر بأكثــر من ١٫٣ مليار دوالر 
حلساب شركة نفط الكويت، حيث 
يتعلق األول مبشــاريع ٤ مراكز 
جتميع شــرق البالد بقيمة ٧٠٠

مليون دوالر.
بينما يتعلق الثاني مبشروع 
قيمته ٦٥٠ مليون دوالر لتوسيع 
محطتــني للتخلــص مــن مياه 
الصــرف الصحــي فــي القطاع 

القيمة السوقية للعمالت املشفرة تتجاوز التريليون دوالر
وكاالت: ارتفعت القيمة الســوقية العاملية 
للعمالت املشــفرة خالل تعامالت األمس، مع 
مواصلــة «بيتكوين» الصعود مســتفيدة من 
تراجع الدوالر مع ترقب صدور بيانات التضخم 
في الواليات املتحدة، حيث صعدت «بيتكوين» 
خالل التداوالت بنسبة ٢٫٥٥٪ عند ٢٢٫١٨ ألف 
دوالر، وفقا لبيانات «كوين باس». وزادت عملة 
بينانس ٠٫٩٩٪ إلــى ٢٩٧ دوالرا، كما صعدت 
الريبل إلى ٣٦ سنتا، بينما تراجعت اإليثريوم 
بنســبة ٠٫٥٧٪ إلى ١٧٥٣ دوالرا، وقد ارتفعت 
القيمة السوقية العاملية للعمالت املشفرة خالل 
األربع وعشرين ساعة املاضية بنسبة ١٫٢٦٪ 
إلى ١٫٠٧ تريليون دوالر، بحسب بيانات «كوين 
ماركت كاب». على اجلانب اآلخر، خفضت شركة 
«أمبير جروب» للعمالت املشفرة نحو ١٠٪ من 
موظفيها هذا العام، بعد انهيار سوق العمالت 

املشفرة األخير ووسط مخاوف بشأن مستقبل 
األصول الرقمية، كما حذر البيت األبيض من 
أن تعدين العمالت املشفرة يهدد بإعاقة جهود 
إدارة الرئيس جو بايدن بشــأن أهداف املناخ، 
ما قد يدفعه التخاذ إجراءات لتخفيف التلوث 
النــاجت عن عملية التعديــن. وكانت العمالت 
الرقمية قد شهدت موجة عنيفة من اخلسائر 
خالل األسبوع املاضي، لتهبط القيمة الرأسمالية 
لسوق العمالت املشــفرة إلى مستويات قرب 
الـ ٩٢٠ مليار دوالر، حيث جاء ذلك على وقع 
تراجعات «بيتكوين» احلادة دون مستويات 
الـ ١٩ ألف دوالر وصوال إلى أدنى مستوياتها 
منذ ١٩ يونيو املاضي، ثم ارتد سوق العمالت 
املشفرة نحو الصعود مطلع األسبوع اجلاري 
ليقفز ســعر «بيتكوين» إلى فوق مستوى ٢١

ألف دوالر.


