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القطاع النفطي يستبق األحداث ويرفض تطبيقه

«البديل االستراتيجي» يطفو على السطح من جديد لتوحيد الرواتب
ح���ذر احت����اد ع��م��ال ال��ب�ترول
احلكومة من طرح فكرة تطبيق
البديل اال�سرتاتيجي يف القطاع
النفطي مرة �أخرى بعد ان قامت
بارجاء خطة البديل اال�سرتاتيجي
بعد االزمة التي حدثت عام 2016
عقب دخول عمال القطاع النفطي
يف ا�رضاب.
وك�شفت م�صادر لـ «ال�شاهد»� :أن
احلكومة تدر�س تطبيق نظام
«البديل اال�سرتاتيجي» بالوزارات
والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
مطلع ال�سنة املالية املقبلة
التي تبد�أ يف الأول من ابريل
املقبل ،والذي من �ش�أنه توحيد
الرواتب بني اجلهات احلكومية،
مبا يوفر نحو  2.8مليار دوالر
�سنوي ًا .و�سيطبق النظام على
ثالث مراحل ،كل مرحلة تتعلق
بقطاع حكومي م��ع�ين ،حتى
ي�شمل جميع �أج��ه��زة الدولة،
وفق الدرا�سات التي �أك��دت �أنه
�سيخف�ض ال��ه��در يف الإن��ف��اق

احلكومي.
و�أو�ضحت ان االحتاد والنقابات
ال��ن��ف��ط��ي��ة ق��د ا���س��ت��ب��ق��ت ق��رار
احلكومة بت�رصيحات ترف�ض فيه
البديل اال�سرتاتيجي بالقطاع
جملة وتف�صيال ،م�شريين الى ان
«البديل» يدمر القطاع النفطي.
وفيما يخ�ص االل��ت��زام ب�سقف
ل��ل��م����صروف��ات ف����إن تقديرات
املوزانة  2019/2018بلغت 21
مليار دينار وهو نف�س ال�سقف
ملوازنة احلالية 2020/2019
ع��ل��ى ان ي��رت��ف��ع ال�سقف الى
 22.5مليار دينار يف موازنة
 2021/2020والتي تبد�أ ال�شهر
املقبل.
وك�����ش��ف��ت ب��ي��ان��ات امليزانية
اجلديدة ارتفاع رواتب العاملني
يف القطاع النفطي بحدود 51
مليون دينار «زيادات حتمية»،
وتبلغ العقود اجلديدة ل�صيانة
الآبار  119مليون دينار ،وتبلغ
زي���ادة الإه�ل�اك نتيجة دخول

بع�ض امل�شاريع مرحلة االنتاج
نحو  168مليون دينار وارتفاع
فوائد البنوك للقرو�ض مببلغ 93
مليون دينار.
وقالت امل�صاد« :يعد البديل
اال���س�ترات��ي��ج��ي ح�ل�اً ج��ذري�� ًا
مل�شكلة ت�ضخم باب املرتبات
يف امل���وازن���ة ،وح���ل م�شكلة
تراكم الطلبات من الباحثني عن
العمل من الكويتيني ،ووقف
طلبات زيادة املرتبات والبدالت
واملزايا لبع�ض الفئات الوظيفية
يف بع�ض اجلهات احلكومية».
وبينت انه مت بدء العمل على
هذا النظام وجتهيزه منذ عام
 ،2013وي�شمل جميع اجلهات
احلكومية با�ستثناء ال�سلطة
الق�ضائية والع�سكريني ،بينما
ينطبق على الوظائف الإداري��ة
فقط يف القطاع النفطي والتي
لها مثيل يف احلكومة.
ووفق الوثيقة ،ف�إن نحو %55
م��ن موظفي القطاع احلكومي

�سي�ستفيدون من تعديل �أو�ضاعهم
الوظيفية من خالل تطبيق البديل
اال�سرتاتيجي ،وال��ذي �سيعمل
على رب��ط املرتبات والأج���ور
مب��ع��دالت الت�ضخم و�إنتاجية
املوظف ،ويخف�ض الفروقات بني
روات��ب العاملني يف القطاعني
العام واخلا�ص ،كما �أنه يحفظ
احتياطي الأجيال.
ويبلغ �إجمايل حجم العمالة يف
القطاع احلكومي يبلغ � 389ألف
موظف ،منهم � 287ألف كويتي
بن�سبة  ،%73.6مقابل 102
�ألف موظف غري كويتي بن�سبة
.%26.4وقد مر م�رشوع البديل
اال�سرتاتيجي خ�لال ال�سنوات
املا�ضية بالعديد من املراحل،
بني الرف�ض والقبول واملناق�شة
يف جمل�س الأمة ،ولكنه وبح�سب
الوثيقة ،ف���إن احلكومة تبدو
جادة هذه املرة لتطبيقه وو�ضع
حد لت�ضخم ب��اب ال��روات��ب يف
امليزانية الكويتية.

سعر برميل النفط الكويتي
انخفض  47سنت ًا

• النفط �سجل م�ستوى  67.57دوالر ًا للربميل

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي � 47سنتا يف
تداوالت� ،أول �أم�س اجلمعة ،مع تراجع �أ�سعار اخلام
هام�شي ًا بالأ�سواق العاملية .وهبط �سعر برميل النفط
� 47سنتا ،لي�سجل م�ستوى  67.57دوالر ًا للربميل،
مقارنة بـ 68.04دوالر ًا للربميل يف تداوالت اخلمي�س

املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية .وعند ت�سوية تعامالت �أول �أم�س يف الأ�سواق
العاملية ،على الرغم من حتقيقه مكا�سب �أ�سبوعية،
هبط �سعر العقود الآجلة خلام «ناميك�س» الأمريكي
بن�سبة � %0.2إلى م�ستوى  58.52دوالر ًا للربميل.

الطلب سيصل إلى  30.46مليون برميل يومي ًا

«أوبك» :ضرورة خفض المعروض
مع زيادة إمدادات المنافسين
خف�ضت منظمة «�أوب�����ك» �أول �أم�س
توقعاتها للطلب العاملي على نفطها
هذا العام ،مع زيادة �إنتاج املناف�سني،
مبا يربر متديد العمل باتفاق خف�ض
الإمدادات املربم مع رو�سيا وغريها من
حلفاء املنظمة ملا بعد الن�صف الأول من
.2019وقالت منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول يف تقرير �شهري �إن الطلب على
نفطها يف � 2019سي�صل يف املتو�سط
�إلى  30.46مليون برميل يوميا ،مبا
يقل � 130ألف برميل يوميا عن توقعات
ال�شهر املا�ضي ودون م�ستوى �إنتاجها
احلايل.وكانت �أوب��ك ورو�سيا وبع�ض
املنتجني الآخ��ري��ن خ��ارج املنظمة،
فيما يعرف با�سم حتالف «�أوب��ك،»+
اتفقوا يف دي�سمرب على خف�ض الإنتاج
 1.2مليون برميل يوميا اعتبارا من
�أول يناير للحيلولة دون زيادة فائ�ض
املعرو�ض.
وذكرت �أوبك يف التقرير �أنه «يف حني
من املتوقع �أن ينمو الطلب العاملي
على النفط بوترية متو�سطة يف ،2019
ف�إنه يظل �أقل بكثري من النمو القوي
املتوقع يف الإم��دادات من خارج �أوبك
هذا العام».و�أ�ضافت« :ي�سلط هذا ال�ضوء
على امل�س�ؤولية امل�شرتكة التي مازالت
تقع على عاتق جميع ال��دول املنتجة
امل�شاركة يف االت��ف��اق لتجنب عودة
االختالالت وموا�صلة دعم ا�ستقرار �سوق
النفط يف .»2019
وكانت م�صادر ب�أوبك رجحت متديد العمل باتفاق
خف�ض الإمدادات بعد يونيو ،ومن املقرر �أن جتتمع
املنظمة وحلفا�ؤها يف �أبريل ويونيو لبحث �سيا�سة

كوتس :مصر من أكثر األسواق نمواً بقطاع الغاز في الشرق األوسط
قالت فيكتوريا كوت�س ،م�ساعدة
الرئي�س الأمريكي ل�ش�ؤون ال�رشق
الأو�سط� ،إن التطورات اجلديدة
مبنطقة ��شرق املتو�سط توفر
فر�صا كبرية لل�رشكات الأمريكية
لال�ستفادة منها يف �إط��ار دعمها
خلطط التنمية االقت�صادية يف
م�رص ،وذلك باعتبارها �أحد �أهم
الأ�سواق الأك�ثر منو ًا يف ال�رشق
الأو�سط يف جمال الغاز.
و�أكدت م�ساعدة الرئي�س الأمريكي،
خالل لقائها طارق املال ،وزير
البرتول امل�رصي ،حر�ص بالدها
على تطوير ال�رشاكة مع م�رص
خا�صة جمال الطاقة ،م�شرية �إلى
تقدير الواليات املتحدة للدور
الذي تلعبه م�رص يف تنمية موارد
الغاز يف منطقة �رشق املتو�سط؛
الأمر الذي مكنها لت�صبح مركز ًا
�إقليمي ًا لتجارة وتداول الغاز.
وح�سب بيان من وزارة البرتول
امل�رصية ف�إن «املال» ا�ستعر�ض
اجلهود املبذولة من قبل احلكومة
امل�رصية لتطوير قطاع البرتول
والغاز والنتائج الإيجابية التي
مت حتقيقها واملتمثلة يف االكتفاء
ال��ذات��ي ،وا�ستئناف عمليات
ت�صدير الغاز.
وا���س��ت��ع��ر���ض ال���وزي���ر جممل
الإ�صالحات الت�رشيعية والنقدية
التي نفذتها احلكومة امل�رصية
يف �إط�����ار ب��رن��ام��ج الإ����ص�ل�اح

• جانب من اجتماع طارق املال وفيكتوريا كوت�س م�ساعدة الرئي�س الأمريكي

االقت�صادي ،مبا انعك�س ب�شكل
قوي على زيادة حجم اال�ستثمارات
الأجنبية امل��ب��ا��شرة يف قطاع
الطاقة ال �سيما الواليات املتحدة
بهدف اال�ستفادة م��ن اخل�برات
والتكنولوجيا املتقدمة التي
متتلكها ال�رشكات الأمريكية يف
خمتلف �أن�شطة �صناعة البرتول
والغاز.
كما التقى الوزير امل�رصي �أع�ضاء
معهد ال�رشق الأو�سط بالواليات
املتحدة مب�شاركة عدد كبري من
ممثلي �رشكات البرتول الأمريكية
والعاملية والبنوك وم�ؤ�س�سات

ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة والإدارة
الأم�يرك��ي��ة ،خ�لال ل��ق��اء نظمه
كل من غرفة التجارة الأمريكية
وجم��ل�����س الأع����م����ال امل����صري
الأم�يرك��ي وال��غ��رف��ة الأمريكية
مب�رص.
وقال املال�« :إن برنامج الإ�صالح
االقت�صادي الذي تنفذه م�رص مكن
ال��ق��اه��رة م��ن حتقيق م�ؤ�رشات
اقت�صادية مميزة ،حيث ارتفعت
االحتياطيات من النقد الأجنبي
م��ن نحو  15مليار دوالر �إلى
�أكرث من  44مليار بنهاية فرباير
املا�ضي ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع

معدل النمو االقت�صادي من %2
�إلى ،%5.4وو�صل حجم التدفق
للعملة ال�صعبة �إلى  163.5مليار
دوالر خ�لال ال�سنوات الأرب���ع
الأخرية».
و�أ�شار �إلى �أن قطاع البرتول متكن
خ�لال الأع���وام الأرب���ع الأخ�يرة
م��ن توقيع اتفاقيات برتولية
با�ستثمارات  14مليار دوالر،
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى حتقيق �أعلى
معدالت لإنتاج البرتول والغاز
يف تاريخ م�رص يف فرباير2019
حيث و�صل �إلى  1.8مليون برميل
زيت مكافئ يومي ًا.

مصر تعرض  4شحنات غاز مسال للبيع في أبريل
عر�ضت ال�رشكة امل�رصية القاب�ضة للغازات
الطبيعية «�إي��ج��ا���س» ،التابعة ل���وزارة
البرتول امل�رصية� 4 ،شحنات غاز طبيعي
م�سال للبيع يف �أبريل املقبل ،وقال م�صدران
�إن العطاء ُيغلق يف  18مار�س احلايل ،على
�أن تكون الرت�سية يف  21من ال�شهر ذاته.
وتت�سارع وت�يرة �صادرات م�رص من الغاز
امل�سال منذ �أكتوبر ،مع حتميل  5ناقالت يف
مار�س احلايل ،وهو �أعلى م�ستوى منذ �أبريل
 ،2013ووفقا لبيانات ر�سمية �صادرة عن
وزارة البرتول ،ف�إن حجم �إنتاج م�رص من
الغاز الطبيعي و�صل لنحو  6.8مليارات قدم
مكعبة يوميا ،بداية �شهر مار�س احلايل،
وذلك مع دخول الوحدة اخل�أول �أم�سة من حقل
ظهر �إلى حيز الإنتاج .من جهته ،قال طاق

املال وزير البرتول امل�رصي �إن م�رص ت�صدر
حاليا نحو  1.1مليار قدم مكعبة من الغاز
الطبيعي يوميا ،وذلك عرب خط الغاز الوا�صل
�إل��ى الأردن ،بالإ�ضافة �إل��ى حمطة �إ�سالة
الغاز «�إدكو» الواقعة مبحافظة البحرية على
�ساحل البحر املتو�سط ،وت�ستهدف الوزارة
زي��ادة كميات الغاز امل�صدرة �إل��ى نحو 2
مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية  .2019وكانت
م�ؤ�س�سة بالت�س للأبحاث النفطية� ،أ�شارت يف
تقرير مطلع �شهر مار�س احلايل� ،إلى ارتفاع
�صادرات الغاز امل�سال امل�رصي من جممع
�إدكو بن�سبة  %44يف فرباير املا�ضي لت�صل
�إلى  391.3مليون مرت مكعب ،وهو الأكرب
حجما يف ال�سنوات الأخرية منذ مايو .2013
وقالت �إنه جرى ت�صدير � 4شحنات ،ال�شهر

املا�ضي ،منها �شحنتان �إلى تركيا وواحدة
�إلى فرن�سا والرابعة �إلى �سنغافورة ،وك�شف
وزير البرتول طارق املال ،يف ت�رصيحات
�سابقه له ،ال�شهر املا�ضي ،عن �أن �صادرات
الغاز امل�سال من جممع �إدكو التابع ل�رشكة
�شل قفزت يف فرباير املا�ضي �إلى  800مليون
قدم مكعبة يوميا ،مقارنة بنحو  500مليون
قدم مكعبة يوميا مطلع العام احلايل .ويف
�سبتمرب ،2018
�أوقفت م�رص ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال
من اخلارج بعد �أن حققت االكتفاء الذاتي يف
الغاز الطبيعي ،بينما تعمل على التحول
�إل��ى مركز لتداول الطاقة يف املنطقة من
خالل ت�سييل الغاز و�إعادة ت�صديره بعد عدة
اكت�شافات كبرية.

سجل أدنى مستوى منذ أبريل الماضي

«بيكر هيوز» :هبوط عدد حفارات النفط
• متديد العمل باتفاق خف�ض الإمدادات

الإنتاج.و�أفاد تقرير �أوبك ب�أن �إنتاجها من النفط
انخف�ض � 221ألف برميل يوميا عن ال�شهر ال�سابق
�إلى  30.55مليون برميل يوميا يف فرباير ،ويعني
ذلك التزاما بن�سبة  %105بالتخفي�ضات املتعهد
بها ،لتزيد بذلك ن�سبة االلتزام عن يناير.

«جولدمان ساكس» :برنت سيرتفع
فوق  70دوالراً للبرميل
قال بنك جولدمان �ساك�س �إن ارتفاع الطلب على
النفط م�صحوبا برتاجع يف الإنتاج وتخفي�ضات يف
الإمدادات قد ي�ساعد �أ�سعار خام برنت على ال�صعود
فوق  70دوالرا للربميل يف الأجل الق�صري.
و�أ�ضاف بنك اال�ستثمار الأمريكي يف مذكرة �أن الطلب
�سجل بداية قوية يف  ،2019فيما ت�شري بيانات يف
الآونة الأخرية �إلى �أن املخاوف املتعلقة بالطلب
على النفط من املتوقع �أن تنح�رس ب�شكل �أكرب.
وبناء على البيانات املتاحة ب�ش�أن الطلب والتي
تظهر زي��ادة يف اال�ستهالك يف يناير قدرها 1.55
مليون برميل يوميا مقارنة مع م�ستوياته قبل عام،
يقدر البنك الأمريكي �أن �إجمايل الطلب العاملي

• احلكومة ت�سعى لتطبيق «البديل اال�سرتاتيجي» والقطاع النفطي يرف�ض

ارتفع نحو مليوين برميل يوميا خ�لال ال�شهر.
وكان هذا النمو وا�ضحا يف كل من الأ�سواق النا�شئة
واملتقدمة.يف غ�ضون ذلك ،يقول جولدمان �ساك�س
�إن خ�سائر الإم���دادات يف  2019كبرية مع جتاوز
املنتجني يف منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول �أوبك
مل�ستوى اخلف�ض املتعهد به وانخفا�ضات مت�سارعة
يف �إنتاج فنزويال .و�أ�ضاف قائال «امل�أزق ال�سيا�سي
يف فنزويال يخلق على نحو متزايد خماطر ب�أن
انخفا�ض الإنتاج ب�سبب العقوبات النفطية الأمريكية
يفوق التعايف يف ليبيا ،وهو ما �سيدفع الإنتاج
العاملي �إلى م�ستويات �أقل من توقعاتنا و�سيت�سبب
يف مزيد من ال�شح يف �إمدادات اخلام الثقيل».

النشطة في أميركا
خف�ضت �رشكات الطاقة الأمريكية
ع��دد ح��ف��ارات النفط العاملة
لرابع �أ�سبوع على التوايل مع
تباط�ؤ ن�شاط احلفر �إل��ى �أدنى
م�ستوى يف نحو ع���ام ،وهو
ما يدفع احلكومة �إل��ى خف�ض
توقعاتها لنمو انتاج اخلام.
وقالت �رشكة بيكر هيوز خلدمات
ال��ط��اق��ة �أول م��ن �أم�������س ،يف
تقريرها الأ�سبوعي الذي يحظى
مبتابعة وثيقة� ،إن �رشكات
احلفر �أوقفت ت�شغيل حفار نفطي
واح��د يف الأ�سبوع املنتهي يف
اخلام�س ع�رش من مار�س لي�صل
�إجمايل عدد احلفارات الن�شطة
�إلى  833وهو �أدنى م�ستوى منذ
�أبريل .2018وهذه هي املرة
الأولى التي ينخف�ض فيها عدد
حفارات النفط لأربعة �أ�سابيع
متتالية منذ مايو  2016عندما
هبط لثمانية �أ�سابيع متتالية.
وع��دد حفارات النفط الن�شطة
يف �أم�يرك��ا ،وه��و م�ؤ�رش �أويل
لالنتاج م�ستقبال ،مرتفع قليال
عن م�ستواه قبل عام عندما كان
هناك  800حفار قيد الت�شغيل بعد

• متو�سط �إنتاج النفط يف � 2019سيبلغ  12.4مليون برميل يومي ًا

�أن زادت �رشكات الطاقة االنفاق
يف  2018لال�ستفادة من �أ�سعار
�أعلى يف ذلك العام.وقالت �إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية يوم
الثالثاء �إن انتاج النفط اخلام
يف الواليات املتحدة يف 2019
من املتوقع �أن ينمو بخطى �أبط�أ
مما كان متوقعا يف ال�سابق و�أن
ي�سجل متو�سطا قيا�سيا مرتفعا
عند  12.3مليون برميل يوميا.

وك��ان��ت �إدارة املعلومات قد
توقعت ال�شهر امل��ا���ض��ي �أن
متو�سط انتاج النفط يف 2019
�سيبلغ  12.4مليون برميل
يوميا.وقالت �أي�ضا �إن انتاج
اخل����ام ت��راج��ع مب��ق��دار 100
�ألف برميل يوميا من م�ستواه
القيا�سي امل��رت��ف��ع �إل���ى 12
مليون برميل يوميا الأ�سبوع
املا�ضي.لكن وك��ال��ة الطاقة

الدولية قالت هذا الأ�سبوع �إن
الواليات املتحدة �ستقود النمو
يف �إمدادات النفط العاملية على
مدار ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
ووفقا لتقرير بيكر هيوز ،بلغ
ع��دد ح��ف��ارات النفط والغاز
الطبيعي الن�شطة يف الواليات
املتحدة هذا الأ�سبوع .1026
وتنتج معظم احلفارات النفط
والغاز كليهما.

