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«النفط» تطالب بتحويل
بدل طريق العاملني في اخلفجي
إلى مؤسسة «البترول»
كشــف مصدر نفطي مســؤول لـ «األنبــاء» عن ان
وزارة النفط طلبت حتويل ميزانية بدل الطريق الذي
يتمتع به موظفو النفط العاملون في منطقة اخلفجي
املشــتركة والتابعون للشركة الكويتية لنفط اخلليج
الى مؤسســة البتــرول الكويتية وعــدم حتميلها الى
ميزانية الوزارة سنويا.
وقال املصدر ان وزارة النفط تتحمل سنويا  4ماليني
دينار بدل طريق للعاملني في اخلفجي وذلك بناء على
اتفاق مت إبرامه في عام  1990لتشجيع الكويتيني للعمل
في اخلفجي.
وقال املصدر ان قيمة بدل الطريق للعاملني في اخلفجي
تتراوح بني 150و 450دينارا للموظف وذلك على حسب
احلالة االجتماعية التي تختلف من موظف إلى آخر.

اعتباراً من اليوم ..الشركات المحلية والعالمية تقدم رغبتها في المشاركة لمدة شهر

الكويت تعرض مصانع األسمدة للبيع
«الكيماويات» حتدد شروط املشاركة :املشتري البد أن يكون «مشغالً» وينقل املصانع للخارج
يحمل العــام  2017حدثني
سيئني للقطاع النفطي احمللي،
أولهما إغالق مصفاة الشعيبة
اعتبارا من أول ابريل اجلاري،
والثاني إغالق مصانع االسمدة
اعتبــارا من ديســمبر املقبل،
لتودع الكويت صرحني نفطيني
مت إنشــاؤهما في ســتينيات
القــرن املاضــي ،قدمــا كثيرا
مــن العطاء على مدار العقود
املاضية.
وفي تطــور الفت ،أعلنت
شــركة صناعــة الكيماويات
البترولية رسميا عن رغبتها
فــي بيــع أصــول مصانــع

مصانع األمونيا
بطاقة  1880طن ًا
متري ًا يومياً..
واليوريا بطاقة
 3150طناً

االســمدة ونقلها الــى مواقع
خــارج الكويت الســتخدامها
في صناعات مماثلة ،وطلبت
من الشركات احمللية والعاملية
املهتمة بعملية الشــراء إبداء
الرغبة في عملية املشاركة.
واتخذت الكويت قرارا في
نهايــة  2015بإغــاق مصانع
األســمدة نهائيا نظــرا لعدم
حتقيــق املشــروع للجــدوى
االقتصادية املطلوبة.
وقـــالــــت «صنــــاعــــة
الكيماويات» ان االصول عبارة
عن مجمع ملصانع االسمدة يقع
في منطقة الشعيبة الصناعية

الشرقية وتشمل مصانع امونيا
بطاقة  1880طنا متريا يوميا
ومصانع يوريــا بطاقة 3150
طنا متريا يوميا.
وحــددت «صنــــاعــــــة
الكمياويــات» اشتراطــــات
للراغبــن فــي شــراء أصول
مصانع االســمدة ســواء من
الشركات احمللية وغير احمللية
وهي كالتالي:
 - 1أن يكون املشارك في
الشراء مشغال ( )Operatorأو أن
يكون متخصصا ولديه خبرة
سابقة في شراء ونقل وإعادة
استخدام مثل هذه األصول.

 - 2ان يقوم بنقل أصول
مصانع االسمدة خارج الكويت
الســتخدامها فــي صناعــات
ونشاطات مشابهة.
وطلبـــت «صنــــاعـــــة
الكيماويــات» مجموعــة من
املســتندات التــي تثبت عمل
املشــارك في عملية الشــراء
واهمهــا صــورة مــن عقــد
التأســيس والنظام االساسي
وصورة من شهادة القيد في
غرفة التجــارة والصناعة او
ما يعادلها من شــهادة املنشأ
وصــورة من القوائــم املالية
املدققة عن آخر  3سنوات.

وحددت صناعة الكيماويات
فتــرة تقدمي الطلبات بشــهر
فقط من تاريخ االعالن املقرر
سريانه من اليوم.
وعملــت اإلدارة العليا في
«صناعــة الكيماويــات» على
إعداد خطة متكاملة للخروج
مــن هذا النشــاط يكــون من
ضمنهــا التركيز على حقوق
العاملني في الشركة وإشراك
ممثلــي العاملني فــي اللجان
اخلاصــة بذلــك ،علمــا بــان
مشاريع التوسع املستقبلية
تستوعب أعدادا تفوق األعداد
احلالية بهذا النشاط.

تشكيل جلنة املفاضلة
لترقيات «نفط الكويت»
علمت «األنباء» من مصادر نفطية مطلعة أن مؤسسة
البترول الكويتية شكلت جلنة املفاضلة اخلاصة بترقيات
شركة نفط الكويت مللء شاغر نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون املالية واإلدارية ،وذلك برئاسة الرئيس التنفيذي
في شركة صناعة الكيماويات البترولية محمد الفرهود.
وذكرت املصادر ان عدد املرشــحني للمنصب بلغ 8
مديرين (إداريني) من القطاع النفطي ،منهم  3مديرين
من شركة نفط الكويت.
وأوضحت أن مؤسســة البترول الكويتية وضعت
معاييــر جديــدة لترقية املديرين فــي القطاع النفطي
لشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والتي من أبرزها
أن يكون املرشح قد عمل مديرا ملدة  3سنوات بدال من
 ،5وال تتخطى ســنوات خدمته في النفط أو احلكومة
فترة  32عاما.

مستشفى األحمدي اجلديد
يدخل اخلدمة  26اجلاري

 148مليون دينار «طارت» من ميزانية «نفط الكويت»

«املالية» تشد احلزام على «النفط»
جلنة امليزانيات في املجلس
تناقش ميزانية النفط  2مايو
في الوقت الذي تناقش فيه جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي
في مجلس األمة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها
التابعة للسنة املالية  2018 /2017في  2مايو املقبل ،قالت مصادر
نفطية لـ «األنباء» إن وزارة املالية خفضت بند املصروفات في
ميزانية شركة نفط الكويت بواقع  148مليون دينار.
وذكرت ان «املالية» خفضت املصروفات التشغيلية بنسب
تتخطى  %15خالل  2018 /2017لكل الشــركات النفطية التابعة
ملؤسسة البترول ،وذلك في محاولة لترشيد االنفاق في القطاع
النفطي واحلد من الهدر من االصراف غير املبرر.
وقالت ان «املالية» وضعت عدة اعتبارات للتعامل مع املوازنة
التــي بدأ العمــل بها قبل  15يوما من خــال «توجيه الوزارات
واالدارات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسســات املســتقلة
لدراسة وإعداد تقارير االيرادات واملصروفات مبشاريع ميزانياتها
للســنة املالية  ،2017/2018مبا يتفق مع سياســة الدولة بشأن
ترشيد اإلنفاق» و«خفض املصروفات» و«إلغاء املصروفات غير
الضرورية والثانوية غير املؤثرة على اداء اجلهات احلكومية
والعمل وفق القوانني واملراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ
اعداد تلك التقديرات».
وأكــدت ان عمليــات خفض اإلنفاق لن تطــول من قريب أو
بعيد بنــد الرواتب ،إال أنها ســتطول املكافآت وبدالت حضور
اللجان ،وكذا تقليص الــدورات التدريبية اخلارجية ،وخفض
بنود تأجير السيارات واملشاركة في املؤمترات اخلارجية وبدالت
الســفر اخلاصة بتلك املؤمترات ،ومكافآت كانت تصرف حتت
بنود مختلفة.

في احتفال ضخم يجرى اإلعداد له ،تخطط شــركة
نفط الكويت الفتتاح مبنى مستشفى األحمدي اجلديد
في  26اجلاري.
ويخدم مشروع مستشفى األحمدي اجلديد كل موظفي
القطاع النفطي وعائالتهم ،أي نحو  150ألف شخص،
وهو مصمم من قبل شركة «الين اند جلسن» بأميركا،
وتبلغ مساحة املشروع  380ألف كم ،ومساحة البناء 110
آالف كم وهو مستشفى عام يحتوي على  300سرير في
أربعة أدوار باإلضافة الى نفق خدمات وموقف سيارات
يســع لـ  1200سيارة ومخبأ طوارئ ،و 47قسما طبيا
مختلفا و 11جناح مرضى ،ويشمل مهبطا للطيران في
حاالت الطوارئ ،باإلضافة الى املبنى الرئيســي هناك
خمسة أبنية فرعية سكنية لألطباء واملمرضني املقيمني،
و 254وحدة سكنية.

مدخل مستشفى االحمدي اجلديد
متى ستدور عجلة اإلنتاج خلفض ميزانية الكويت؟

نقل الدراسات الهندسية لمشروع البتروكيماويات

« »KIPICتسلمت ميزانية
مشاريعها بـ  5.8مليارات دينار

كشف مصدر نفطي مسؤول في مؤسسة
البترول الكويتية لـ «األنباء» عن أن الشركة
الكويتيــة للصناعــات البتروليــة املتكاملة
« »KIPICتسلمت رسميا امليزانية الرأسمالية
املعتمــدة للبرامج الرأســمالية التي تنفذها
وهي مصفاة الزور ،بناء مرافق استيراد الغاز
الطبيعي املســال في منطقة الــزور ومجمع
البتروكيماويات (األولفينات الثالث والعطريات
الثاني) املتكامل مع مصفاة الزور ،مشيرا إلى
أن حجم امليزانية يبلغ  5.850مليارات دينار.
وتعمــل « »KIPICحاليا ،التي تعتبر أكبر
شــركة نفطية كويتية ،على تشكيل نظامها

مجسم يوضح مبنى مستشفى االحمدي

اإلداري بالكامل استعدادا لبدء العمليات في
الشركة .وقال املصدر ان امليزانية الرأسمالية
ملصفاة الزور تبلــغ  4.8مليارات دينار فيما
تبلغ ميزانية مشــروع استيراد الغاز املسال
حوالي مليار دينار ومت نقل الدراسات الهندسية
األولية ملشــروع البتروكيماويات بقيمة 50
مليون دينار .وحدد رأسمال الشركة بقيمة 1.8
مليار دينار ومت إيداع مبلغ قدره  450مليون
دينار تعادل  %25من كامل قيمة األسهم ،على
أن يتــم إيــداع املبلغ املتبقي مــن رأس املال
والبالغ  1.35مليار دينار خالل  5سنوات من
تاريخ التأسيس.

سرك في بير
تحديث بيانات

طلبت شركة نفط الكويت من جميع العاملني
الكويتيني من ذوي االحتياجات اخلاصة مراجعة
فريق شؤون العاملني لتحديث بيانتهم الشخصية
والوظيفيــة وذلــك من اجل االرتقاء مبســتوى
العاملني وسعيا حلفظ حقوق ومكتسبات العاملني.
أصول متقادمة

علمت «األنباء» ان ديوان احملاسبة اعترض على
تقادم بعض االصول التابعة لشركة ناقالت النفط
الكويتية ،حيث قال ان إجمالي التكلفة الرأسمالية
لألصول الثابتة بفرع الوكالة البحرية بلغ ما قيمته
 4ماليــن دينار ،يتمثل أغلبها في قوارب اخلدمة
التي بلغت التكلفة الرأســمالية لها ما قيمته 3.4
ماليني دينار ،ومبا نسبته  %82.3من إجمالي التكلفة
الرأسمالية لألصول الثابتة ،األمر الذي يؤدي إلى
حتمل الوكالة مخاطر مالية نتيجة ارتفاع تكاليف
الصيانة لألصول املتقادمة ،مخاطر تشغيلية نتيجة
التأثير الســلبي على كفــاءة العمليات ،ومخاطر
مرتبطة بالصحة والســامة والبيئة نتيجة عدم
مطابقة بعض األصول ملواصفات األمن.

