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الرئيس التنفيذي السابق لشركة
ايكويت للبترو كيماويات

صناعة
البتروكيماويات..
أفضل بديل

كيف تحولت بوصلة االستهالك إلى النوع الرخيص؟

كشف حساب زيادة البنزين
لم يتغير االستهالك ..واملمتاز «ممتاز»
 6أشــهر مرت على قرار
مجلس الوزراء بشأن زيادة
أسعار البنزين ،ذلك احلدث
الــذي وصــف بأنــه «غير
شــعبي» ،وبدأ التعامل به
اعتبارا من مطلع ســبتمبر
 ،2016يعتبر اول زيادة في
االسعار منذ عقدين بنسب
تتخطــى الـــ  %80ضمــن
إصالحــات اتخذتهــا البالد
ملواجهة تراجع أسعار النفط
عامليا.
وبعد مرور تلك االشهر
قدمــت مؤسســة البتــرول
الكويتية وشركاتها التابعة
كشــف حســاب لالستهالك
وطبيعته عقب رفع االسعار،
حيــث كانت املفاجأة انه لم
تتغير فلســفة االســتهالك
نهائيــا لتســتقر املعــدالت
الســنوية عند مستوى 4.1
مليارات ليتر ،وهو ما يتنافى
مع الرؤية احلكومية بشأن
ترشــيد اســتهالك البنزين
عقب رفع تسعيرة البيع.
وتنتج مصافي الكويت
 11.5مليون ليتر يوميا من

 %53حصة
«املمتاز»..
و %46للخصوصي
وألترا عند %1
أرقام نهائية..
استهالكنا أعلى
من  4مليارات
ليتر سنوياً ..وزيادة
تأت
األسعار لم ِ
بجديد

انواع البنزين الثالثة.
ومــع بداية رفع اســعار
البنزيــن وضــع مجلــس
الوزراء سعر ( 85فلسا /ليتر
واحد) لفئة البنزين املمتاز
و( 105فلوس /ليتر واحد)
لفئــة البنزين اخلصوصي
و( 165فلســا /ليتر واحد)
لفئة البنزين الترا.
ورأت «البترول» أن أثر
قرار زيادة البنزين «بسيط
جدا وهامشي» ،ولن يتعدى
توفيــر  200مليــون دينار
سنويا ،أي نحو  %5من قيمة
العجز املتوقع في ميزانية

الســنة املالية .٢٠١٧ / ٢٠١٦
إال ان منط االستهالك تغير
بصورة كبيرة ليســتحوذ
البنزين املمتاز على حصة
مبيعــات تقتــرب من %53
والبنزين اخلصوصي عند
 %46والتــرا عند  ،%1حيث
يلجأ املستهلكني الى البنزين
املمتاز نظرا لفارق الســعر
بينــه وبني الوقود من نوع
خصوصي.
ويــرى املســتهلكون أن
الوقود من نوع ممتاز مالذ
لهم بعد ارتفاع االسعار ،إذ
ان سعره أقل من اخلصوصي

بنحو  20فلســا ،ويناسب
مركباتهم.
وقد يكون من االيجابيات
التي انعكست على الكويت
من تغيير تسعيرة البنزين،
التوفير املالي من كلفة إنتاج
املنتج في املصافي النفطية،
حيث انــه تاريخيــا ارتفع
معدل استهالك الكويت من
البنزين بنحو  %4ســنويا،
فكان معدل االستهالك سنويا
أكثر من  3.5مليارات ليتر في
عام  2011مت ارتفعت املعدالت
الى  3.6مليــارات ليتر في
 2012ليترفــع الى نحو 3.8

«البترول الوطنية» :لدينا مرونة في تشغيل مستودعات التخزين
ذكرت شركة البترول الوطنية انها تتمتع
مبرونة في تشغيل املستودعات من حيث
نوعية املنتجات ،حيث دفع تغيير منط
االستهالك الى البنزين املمتاز الشركة الى
التوسع في تخزين املنتج لتزويد السوق
احمللي.

وبناء على آلية االستهالك اجلديدة قامت
محطات الوقود بالتغييرات الالزمة في
مرافقها ملواكبة تغيير منط االستهالك
الذي طرأ على استهالك وقود املركبات
وسد احتياجات السوق احمللي من جميع
املنتجات.

مليارات ليتــر في  2013ثم
 4مليارات في  2014وأخيرا
اكثر مــن  4.1مليارات ليتر
في  2015و.2016
ومــع زيادة االســتهالك
ســنويا فــإن حجــم الدعم
الذي تقدمه الكويت للطاقة
ميثل عبئا كبيرا على خزينة
الدولة ،إذ تتراوح تقديرات
هذا الدعم بني  3.1و %5.7من
الناجت اإلجمالي احمللي ،علما
أن التقديــرات التي تقترب
مــن احلد األعلى ،أي ،%5.7
تتضمن كذلك كلفة أثر دعم
البنزين على البيئة والصحة
العامة.
وتعتبر الكويت األخيرة
بــن دول مجلــس التعاون
اخلليجي في اتخاذ خطوة
زيــادة أســعار الوقــود أو
حتريرهــا بالكامــل ،حيث
ســبقتها كل من السعودية
واإلمارات وقطر والبحرين
وســلطنة عمــان ملواجهــة
االنخفاض احلاد في أسعار
النفــط عامليا منذ منتصف
.2014

في املؤمتر الصحافي الذي عقده الرئيس التنفيذي
لشركة الكيماويات البترولية وطالعتنا به الصحف
احمللية اخلميس  ،2017/3/30أشير فيه الى أن إجمالي
األرباح التي حققتها الصناعة البتروكيماوية ودخلت
خزينة الدولة كإيراد إضافي بديل للنفط بلغ 9
مليارات دوالر تقريبا خالل  15عاما أي مبعدل يزيد
على  %160أرباحا صافية على رأسمال املستثمر في
كل سنة!
هذا خبر مفرح ومحزن في نفس الوقت.
مفرح ألنه يثبت أن صناعة البتروكيماويات احمللية
واالستثمار فيها داخليا أو خارجيا يعتبر استثمارا
مربحا بكل املعايير سواء كان االقتصاد العاملي في
قمة االنتعاش أو في السنوات العجاف ،فإن هذه
الصناعة ال تزال تربح ألن الطلب العاملي عليها
مستمر مع استمرار التزايد السكاني والبشري في
الكرة األرضية واالتساع في استخدام املنتجات
الكيماوية والبتروكيماوية بشكل يومي لكل البشر
حيث اصبحت احلياة من دونها مستحيلة واجلانب
احملزن من هذا التصريح ،هو االجتاه إلغالق مصانع
األسمدة الكيماوية مع نهاية العام احلالي ،دون
إيجاد البدائل لتلك الصناعة ،أو طرحها لالستثمار
على القطاع اخلاص الكويتي كما حصل سابقا
ملصانع امللح والكلورين التابعة لنفس الشركة .وهي
اآلن تعمل بنجاح وربحية بعد تطوير تلك املصانع
وحتديثها.
في اعتقادي أن التخلص من مصانع األسمدة
وبيعها كمعدات خردة يتعارض مع هذا التصريح
الذي يسيل له لعاب املستثمرين في الصناعة
البتروكيماوية.
لطاملا طرحت الدولة فكرة ايجاد بدائل للنفط ،وهذه
الصناعة واالستثمار فيها بديل ناجح على كل
االصعدة ،إال أن الكويت لديها املشروع الناجح اليتيم
«ايكويت» واملشروع القادم مع املصفاة الرابعة.
نتمنى على املعنيني واملهتمني طرح مزيد من
املشاريع البتروكيماوية بدال من تصدير النفط اخلام
ومشتقاته الى دول تقوم بتلك الصناعة في دولها
وتعيد تصدير منتجاتها الينا بشكل أو بآخر.

مصفاة الزور في عهدة «»kipic
اعتبارا ً من  1مايو
أصدرت شــركة البتــرول الوطنيــة تعميما نهاية
االســبوع املاضي يقضى بإلغاء وظيفة نائب الرئيس
التنفيــذي ملصفاة الزور وتنقل الدوائر التابعة له من
الشــركة الى الشــركة الكويتية للصناعات البترولية
املتكاملة « »kipicاعتبارا من  1مايو املقبل.
وذكر التعميم ان حامت العوضي سيستمر في منصب
نائب الرئيس التنفيــذي ملصفاة الزور ،تنقل الدوائر
التابعة له مثل دائرة املشاريع (مصفاة الزور) ،دائرة
املشــاريع (مشروع اســتيراد الغاز الطبيعي املسال)
ودائرة ادارة مصفاة الزور.

سرك في بير
 3محطات كهرباء في برقان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شركة نفط
الكويت استقبلت العطاءات املالية لتنفيذ وبناء
 3محطات كهربائية رئيسية مرفوعة في حقل
برقان الكبير بقوة  11ك/ڤ ،مشيرة الى ان ادنى
العروض املالية جاءت بقيمة  17.2مليون دينار.
وجبات غذائية

جتري مؤسسة البترول الكويتية مفاضلة بني
عطاءات مالية لتوريد مواد غذائية متوينية
للعاملني في مبنى القطاع النفطي ،وقالت مصادر
مطلعة :ان قيمة العقد ستبلغ حوالي  140الف
دينار.

«البترول الوطنية» تنشئ وحدة لفحم الكوك
علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة ان
شــركة البترول الوطنية الكويتية تخطط
إلنشاء وحدة جديدة لفحم الكوك في مصفاة
ميناء عبداهلل.
وقالت املصادر :ان مدة إجناز املشــروع
سيمتد لعامني من توقيع العقود في النصف
الثاني من العام احلالي.
وذكرت ان دائرة املشــاريع في الشركة
قررت طرح املشروع في شهر اكتوبر 2016

 44.6دوالراً متوسط النفط الكويتي في 2017/ 2016

على ان يكون إغالق املشروع في شهر مايو
املقبل ومت تأهيل  15شركة عاملية للمشاركة
في جولة العطاءات املالية للمشروع ،وحددت
الشــركة مبلغ  300ألف دينــار للتأمينات
األولية على ان تظل التأمينات سارية املفعول
طوال مدة سريان العطاء.
وتنتج املصافي النفطية فحم «الكوك»
البترولــي مــن اخلامــات الثقيلــة عالية
الكبريت.

اختتمت أســعار النفط الكويتي الســنة
املالية  2017/ 2016على متوسط  44.6دوالرا
للبرميل وذلك ارتفاعا من السعر التأشيري
املعدل من قبل وزارة املالية والذي حدد عند
دوالر للبرميل.
ويصب حتســن أســعار النفط الكويتي
في صالح امليزانية العامة للدولة ويزيد من
حجم اإليرادات النفطية التي تأثرت بخفض
اإلنتاج تطبيقا لقرار «أوبيك» الذي مت العمل

حددت  4شروط للتقدم لحفظ حقوق ومكتسبات العاملين

«نفط الكويت» تفتح باب التظلم من التقييم السنوي
أعلنت شركة نفط الكويت عن بدء اعمال جلنة
النظر في تظلمات التقييم السنوي ،2017/2016
وجاء في تعميم اصدرته الشركة ان انطالقا من
حرص الشركة على االرتقاء مبستوى العمل
والعاملني وسعيا حلفظ حقوق ومكتسبات
العاملني لديها فقد مت تشكيل جلنة تختص

بالنظر في تقييم مســتوى االداء السنوي
وفقا للشروط التالية:
 1ـ تستقبل اللجنة طلبات التظلم من اليوم
حتى  15ابريــل ولن تقبل الطلبات بعد هذا
التاريخ.
 2ـ ان يتقدم العامل بالتظلم من خالل تعبئة

النموذج املعد لذلك في النظام اآللي (االوريكال).
 3ـ لن ينظر بالتظلم في حالة عدم احلضور
ملوعد اللجنة احملددة.
 4ـ لــن ينظر في التظلم في حال اثارته في
نفس الوقت امام جهات اخرى خارج اطار
الشركة.

به اعتبارا من يناير املاضي.
وبانتهاء الســنة املالية واصلت أســعار
النفط متاسكها حول الـ  50دوالرا للبرميل،
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خالل
 12شهرا من الســنة املالية  2017/2016نحو
 44.6دوالرا .وهو أعلى بنحو  9.6دوالرات
للبرميل ،أي مبا نسبته  ،%27.4عن السعر
االفتراضي املقدر في املوازنة احلالية والبالغ
 35دوالرا للبرميل.

لوحات تحكم

علمت «األنباء» ان شركة نفط الكويت تخطط
لطرح مشروع استبدال لوحات التحكم القدمية
في العديد من مراكز التجميع ومنها املراكز ذوات
األرقام  1و 3و 4و 6و  8و 19و 20و.21
مسار لخط أنابيب

قالت مصادر نفطية لـ «األنباء» :ان الشركة
الكويتية لنفط اخلليج حصلت على املوافقات
احلكومية الالزمة لتخصيص مسار أنابيب بحجم
 12بوصة لنقل خام االيوسني من ميناء عبداهلل
الى مصفاة ميناء االحمدي (اجلهة الغربية لطريق
الفحيحيل السريع).
مخالفة لـ  7سنوات

تسجل اجلهات الرقابية مخالفات على شركة
ناقالت النفط الكويتية استمرت ملدة  7سنوات
في عدم الصرف على بعض املشروعات
الرأسمالية رغم اعتماد بعضها منذ سنوات سابقة
ترجع لعام  2012وتأجيل تاريخ إجناز البعض منها
لعام  ،2020فضال عن تدني الصرف على بعض
املشروعات الرأسمالية املرحلة منذ سنوات سابقة
يرجع بعضها للعام .2009

