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حركة االسهم السعودية تستورد 3.1 ماليين طن 
قمح في 10 أشهر

150 مليار دوالر عجز دول الخليج 
في 2016

إيران تأمل بالوصول إلى مستوى إنتاج 
قطر من الغاز

تعويم الجنيه المصري 
أصبح وشيكا

األردن بالمرتبة 16 عالميا 
في حجم الدين العام

 اأعلنت املوؤ�س�سة العامة للحبوب يف اململكة 
التي  القمح  كميات  اأن  ال�سعودية،  العربية 
العام  بداية  ا�ستريادها منذ  التعاقد على  مت 
وذلك  طن،  ماليني   3.1 نحو  بلغت  احلايل 
حمليًا  املنتج  القمح  �رشاء  عن  التوقف  بعد 

بنهاية العام املا�سي 2015.
 وقال اأحمد بن عبدالعزيز الفار�س، حمافظ 
املوؤ�س�سة العامة للحبوب، اإن املوؤ�س�سة اأجرت 
امل�ستورد  القمح  من  اخلام�سة  املناق�سة 
ال�سلب،  القمح  من  طن  اآالف   610 بكمية 
موزعة على املنا�سئ االأوروبية واالأمريكية 
ونقلت  واالأ�سرتالية.  اجلنوبية(  )ال�سمالية، 

وكالة االأنباء ال�سعودية "وا�س" عن الفار�س 
ياأتي  الدفعة  ه��ذه  على  التعاقد  اإن  قوله، 
املحلية،  االح��ت��ي��اج��ات  تغطية  اإط���ار  يف 
اال�سرتاتيجي  االحتياطي  على  واملحافظة 
الدفعة  و�سول  اأن  اإىل  واأ�سار  القمح.   من 
اخلام�سة �سيكون خالل الفرتة من دي�سمرب/
الثاين  2016 ويناير/كانون  االأول  كانون 
اأنه  واأ�ساف  بواخر.    10 بواقع   ،2017
تكون  اخلام�سة،  الدفعة  تر�سية  بانتهاء 
كمية  على  العام  هذا  تعاقدت  قد  املوؤ�س�سة 
اأن  اإىل  3.1 ماليني طن، م�سريا  تقدر بنحو 
املوؤ�س�سة  طرحتها  التي  االأخرية  املناق�سة 
�سهدت مناف�سة بني 20 �رشكة عاملية كربى 

متخ�س�سة يف جتارة احلبوب.

بورز"  اآن���د  "�ستاندرد  وك��ال��ة  ق��ال��ت   
االحتياجات  اإن  االئتمانية،  للت�سنيفات 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  التمويلية 
560 مليار دوالر بني عامي  قد تزيد عن 

2015 و2019.
 واأفادت الوكالة، يف تقرير وزعته يف دبي 
اأ�سعار  يف  احل��اد  االنخفا�س  عواقب  اأن 
التاأثري  وا�سحة  املجل�س،  دول  على  النفط 
واحل�سابات  ال�سيادية  الت�سنيفات  على 

اخلارجية.
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  وي�سم   
على  كبري  ب�سكل  تعتمد  التي   - العربية 
عائدات النفط يف متويل اإيرادات موازناتها 

- كاًل من ال�سعودية، واالإمارات، والكويت، 
والبحرين، وقطر، و�سلطنة عمان.

 و�سيعقد لقاءان اآخران يف 29 من اأكتوبر 
ت�رشين االول، وال�30 من نوفمرب/ت�رشين 
فيينا،  النم�ساوية  العا�سمة  يف  الثاين 
ح�س�س  وحتديد  االإن��ت��اج  خف�س  لبحث 

الدول املنتجة.
التمويل  متطلبات  اأن  التقرير،  واأ�ساف   
 ،2015 ع��ام  منذ  املنطقة  يف  تت�ساعد 
التي حولت  النفطية  االإي��رادات  تراجع  مع 

الفوائ�س املالية اإىل عجز.
اإىل  �سي�سل  امل��ايل  العجز  اأن  اإىل  واأ�سار   
الناجت  م��ن   12.8( دوالر  مليار   150
املحلي االإجمايل( يف دول املجل�س خالل 

2016 وحده.

زنغنه،  بيجن  االإي���راين،  النفط  وزي��ر  قال   
الغاز  من  اإنتاجها  بتعزيز  تاأمل  بالده  اإن 
الطبيعي مطلع العام املقبل 2017، لت�سل 
به اإىل م�ستويات مماثلة الإنتاج قطر، التي 

تعد اأكرب م�سّدر للغاز امل�سال يف العامل.
 واأ�ساف الوزير، خالل موؤمتر حول الطاقة، 
بار�س  حقل  تطوير  هي  اإي��ران  اأولوية  اأن 
اجلنوبي للغاز الطبيعي، الذي تتقا�سمه مع 
قطر، باالإ�سافة اإىل حقول النفط امل�سرتكة. 
وي�سل اإنتاج �رشكتي قطر للغاز ورا�س غاز 

اإىل نحو 77 مليون طن �سنويًا.
 واأ�سار اإىل اأن اإيران تخطط لزيادة اإنتاجها 
النفطي اإىل اأربعة ماليني برميل يوميًا يف 

برميل  ماليني   4.28 واإىل   ،2019 عام 
يوميًا يف 2020، الفتا اإىل اأن اإنتاج اخلام 
يوميا،  برميل  ماليني   3.8 حاليا  يبلغ 

واملكثفات 688 األف برميل يوميًا.
والغاز  النفط  عقود  اأن  زنغنه،  وت��اب��ع   
واملحلية،  العاملية  لل�رشكات  اجل��دي��دة 
�سرتكز على زيادة معدالت ا�ستخراج النفط.
يف  وقعت،  الوطنية  النفط  �رشكة  وكانت   
االأول  اأكتوبر/ت�رشين  م��ن  �سابق  وق��ت 
منوذج  مبوجب  اإنتاج  عقد  اأول  اجل��اري، 
بينما  اجل��دي��دة،  االإيرانية  البرتول  عقود 
ال�رشكة  هذه  اإن  املتحدة  الواليات  تقول 
عليها  ي�سيطر  ���رشك��ات  جمموعة  �سمن 
علي  االإي��ران��ي��ة،  للثورة  االأع��ل��ى  املر�سد 

خامنئي.

اإن��ه من  ب��ارز   ق��ال م�سدر م�رشيف   
املرجح اأن يقوم البنك املركزي امل�رشي 
الثالثاء، خالل  العملة  قرار تعومي  باتخاذ 

جل�سة عطاء �رشاء الدوالر. 
على  باالإبقاء  امل�رشي  املركزي  البنك  وقام   
العطاء  يف  ال��دوالر  مقابل  م�ستقراً  اجلنيه  �سعر 
 120 لبيع  املا�سي  االأ�سبوع  طرحه  الذي  الدوري 

مليون دوالر. 
بعدما  الر�سمية  ال�سوق  يف  اجلنيه  �سعر  ا�ستقرار  وجاء   
قفزت االحتياطيات االأجنبية للبالد من 3.028 مليارات 
مليار   19.582 اإىل  لت�سل  �سبتمرب/اأيلول  خالل  دوالر 
دوالر يف وقت ت�سهد فيه م�رش تكهنات بتعومي و�سيك للجنيه. 
 ويقوم البنك املركزي برت�سيد االحتياطيات الدوالرية من خالل 
مبيعات اأ�سبوعية منتظمة ليحافظ على اجلنيه قوًيا ب�سكل م�سطنع 

عند 8.78 جنيه مقابل الدوالر. 
 وتابع امل�سدر اأن قرار التعومي اأ�سبح و�سيكًا جداً خا�سة اأن االحتياطي 
االقت�ساد  الذي يجنب  الرقم  اأ�سبح منتع�سًا ومقرتبًا من حتقيق  النقدي 
بع�س  �ستتبعه  التعومي  قرار  اأن  واأك��د  العملة.    تعومي  تبعات  امل�رشي 

القرارات االقت�سادية التي ت�سبط �سعر الدوالر ومتنع انفالته. 
 و�رشح امل�سدر: "لدينا خربة كبرية يف هذا املجال والدوالر �سي�سل اإىل 
ن�سبة  و�ست�سل  االأرج��ح،  على  طويلة  تكون  لن  فرتة  خالل  العادل  �سعره 

الزيادة يف قيمة الدوالر عن اجلنيه اإىل 15%". 
 وي�سهد اجلنيه هبوطًا مطرداً يف ال�سوق ال�سوداء وتت�ساعد ال�سغوط على 
الذي  الوقت  العملة يف  قيمة  تخفي�س  اأجل  من  امل�رشي  املركزي  البنك 
مع  اتفاق  اإب��رام  خالل  من  االقت�ساد  الإنعا�س  جاهدة  م�رش  فيه  ت�سعى 
�سندوق النقد الدويل حت�سل مبوجبه على قر�س بقيمة 12 مليار دوالر. 

والبنك  اأملانيا  من  اأخرى  دوالر  ملياري  تنتظر  اإن م�رش  امل�سدر  وقال   
الدويل باالإ�سافة اإىل ت�سهيل ائتماين من ال�سني وفق ما اأعلنته احلكومة 

امل�رشية وهو ما �سينع�س االحتياطي النقدي للبالد. 
قبل �سعود  يتم  اأن  يجب  ال  التعومي  قرار  اإن  واقت�ساديون  وقال خرباء   
انفالت  ال�سوق و�سط  ل�سبط  اأنه ال مفر منه  النقدي، موؤكدين  االحتياطي 

لالأ�سعار و�سجل الدوالر يف ال�سوق ال�سوداء 15 جنيهًا. 
 اإال اأن م�سادر اأخرى �سددت على اأن ترداد االأخبار التي تفيد باأن تعومي 
اجلنيه �رشورة اقت�سادية، وتكرار هذا اخلرب يف و�سائل االإعالم امل�رشية، 

لي�س �سوى حت�سري للراأي العام امل�رشي للقبول بقرار التعومي. 
اقت�سادية  كارثة  اإىل  �سيوؤدي  االإج���راء  ه��ذا  اأن  على  امل�سدر  و�سدد   
ن�سب  وزي��ادة  امل�رشية،  ال�سوق  تعم  كبرية  فو�سى  ظل  يف  واجتماعية 

الت�سخم واختفاء ال�سلع االأ�سا�سية من ال�سوق. 

ن�سبة  العام  الدين  بحجم  عامليا   16 ال�  املرتبة  االأردن  احتل   
تقرير  واأو�سح   .91.7% بن�سبة  االإجمايل،  املحلي  الناجت  اإىل 
التناف�سية العاملي ال�سادر عن املنتدى االقت�سادي العاملي اأن 
االأردن على قائمة الدول التي ترتتب على اقت�سادها ن�سبة ديون 

مرتفعة اإىل الناجت املحلي االإجمايل.
املا�سي  يوليو  نهاية  يف  ل��الأردن  العام  الدين  اإجمايل  وبلغ   
الوطنية  الكهرباء  �رشكة  مديونية  ت�سكل  دينار،  مليار   25.5
اأن ن�سبة  اإىل  6.7 مليار دينار منه، م�سرية  و�سلطة املياه نحو 
منذ  الت�ساعدي  املنحنى  �سمن  زال��ت  ما  للبالد  العام  الدين 

�سنوات.
العام يف  الدين  اأن �سايف  االأردنية  املالية   وذكر تقرير وزارة 
 2015 نهاية يوليو املا�سي ارتفع عن م�ستواه يف نهاية عام 
بقيمة 631.6 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز املوازنة العامة 

والقرو�س املكفولة ل�رشكة الكهرباء الوطنية و�سلطة املياه.
متثل  دينار  مليار   23.5 ح��وايل  اإىل  الدين  �سايف  وو�سل   
يوليو  لنهاية  املقدر  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   85.8%
من  ذاتها  الن�سبة  متثل  دينار  مليار   22.85 مقابل  املا�سي 

الناجت لعام 2015.

عمالقة النفط يحتمون من أزمة األسعار بالتكنولوجيات الجديدة
 تعمل �رشكات النفط الكربى مثل �ستات اأويل و�سل 
من  خمتلفة  تكنولوجيات  جتربة  على  و�سيفرون 
اإدارة  اإىل  احلفر  وت�سميمات  طيار  بدون  الطائرات 
واجتياز  التكاليف  خف�س  اأجل  من  وذلك  البيانات 

فرتة الرتاجع احلاد يف �سوق النفط.
النفط  اأ�سعار  2014 انخف�ست   فمنذ منت�سف عام 
اخلام باأكرث من الن�سف االأمر الذي ا�سطر ال�رشكات 

خلف�س التكاليف مبليارات الدوالرات.
امل�سا�س  ع���دم  ع��ل��ى  ع��ازم��ة  ال�����رشك��ات  والأن   
التحتية  البنية  على  واحلفاظ  النقدية  بتوزيعاتها 
التي �ست�سمح لها م�ستقبال باملناف�سة وبالنمو اإذا ما 
اأ�سبحت تتطلع ب�سكل  ا�سرتدت ال�سوق عافيتها فقد 
والت�سميمات  التكنولوجيات  ال�ستخدام  متزايد 

املتقدمة من اأجل حتقيق الوفورات.

للنفط  العمالقة  الفرن�سية  توتال  �رشكة  وقالت   
والغاز اإنها ت�ستخدم االآن طائرات بدون طيار لتنفيذ 
عمليات تفقد تف�سيلية لبع�س حقولها النفطية يف 
اأعقاب جتربة اأجريت على من�ساتها البحرية اإلغن/
فرانكلني يف بحر ال�سمال.  وقالت �رشكة �سايربهوك 
هذا  اإن  التجربة  اأدارت  التي  طيار  دون  للطائرات 
من  ينفذونه  مهند�سون  ك��ان  االأع��م��ال  من  النوع 
عالية.  ارتفاعات  على  بحبال  مربوطون  وهم  قبل 
واأ�سافت اأن هذه العملية كانت تتطلب �سبع رحالت 
من  موؤلف  بفريق  اأ�سبوعان  منها  كل  مدة  منف�سلة 
12 فردا يتم نقله جوا وتهيئة املوقع الإقامته فيه.
اأما الطائرات بال طيار فتنجز هذا العمل يف يومني 
كونويل  مالكوم  لتقدير  وفقا  تقريبا  التكلفة  بع�رش 
ال�رشكة  اإن  قال  الذي  الربيطانية  ال�رشكة  موؤ�س�س 
موبيل  اإك�سون  �رشكات  مع  اأي�سا  اأع��م��اال  نفذت 
توتال  وامتنعت  وبي.بي.   فيليب�س  وكونوكو  و�سل 

املهند�سون  كان  التي  املدة  طول  على  التعليق  عن 
حتديد  اأو  املطلوبة  االأعمال  اإجناز  يف  ي�ستغرقونها 
يوهان  حقل  ومي��ث��ل  وف���ر.   م��ن  حتقق  م��ا  حجم 
اأوي��ل  �ستات  ل�رشكة  التابع  العمالق  �سفريدروب 
ال�سمال منذ  اأكرب حقل نفطي يكت�سف يف بحر  وهو 
نحو 30 عاما مثاال بارزا على خف�س التكاليف يف 
ع�رش النفط الرخي�س. ومن املقرر اأن يبداأ انتاج هذا 

احلقل عام 2019.
تطوير  تكاليف  الرنويجية  ال�رشكة  خف�ست  فقد   
املرحلة االأوىل من امل�رشوع مبقدار اخلم�س مقارنة 
بالتقديرات املو�سوعة يف اأوائل عام 2015 لت�سل 

اإىل 99 مليار كرونة )12.2 مليار دوالر(.
وقالت مارغريت اأوفروم رئي�سة قطاع التكنولوجيا 
يف �ستات اأويل اإن هذا الوفر حتقق اإىل حد كبري من 
خالل الرتكيز على اأكفاأ التكنولوجيات والت�سميمات 
االهتمام  اإن  تنفيذيون  البداية. ويقول مديرون  من 

يبني  فرتة  منذ  املوجودة  بالتكنولوجيات  املتزايد 
تعاين  العاملية  ال�سناعة  كانت  الذي  االإهدار  مدى 
االأ�سعار.  انخفا�س  �سبقت  التي  ال�سنوات  يف  منه 
 100 من  اأعلى  اخلام  النفط  اأ�سعار  كانت  فعندما 
لدى  يكن  مل  وفرية  اأرباحا  وحتقق  للربميل  دوالر 
احلقول  تطوير  على  للعمل  يذكر  حافز  ال�رشكات 

بدرجة اأعلى من كفاءة االأداء.
جمرد  اإن  اأوي��ل  �ستات  قالت  املثال  �سبيل  وعلى   
الذي �سينقل  النفط  اأنابيب  اأف�سل خلط  اإيجاد م�سار 
اخلام من حقل �سفريدروب اإىل م�سفاة التكرير على 

ال�ساطيء خف�س التكاليف مبقدار مليار كرونة.
كما طورت �ستات اأويل طريقة للحفر ت�ستخدم كدليل 
يف حفر االآبار الثماين االأوىل يف احلقل. وقالت اإنها 
يوما   50 من  باأكرث  االإج��م��ايل  احلفر  وق��ت  قللت 
كل  عن  كرونة  مليون   150 نحو  وفر  ال��ذي  االأم��ر 
على  القائمة  التكاليف  مع  باملقارنة  انتاجية  بئر 

"اأكرب  اأوفروم  وقالت    .2013 لعام  احلفر  اأ�ساليب 
هو  ك��ان  كبري  وبفارق  الوفر(  حتقيق  )يف  عامل 
الب�ساطة والبدء  اأكرب من  التفكري بقدر  اأي  التب�سيط. 
البدايات  من  بدال  اإليها  االإ�سافة  ثم  باالأ�سا�سيات 
رقم  حتديد  ال�رشكة  ت�ستطع  ومل  جدا".   الكبرية 
بفعل  وف��ورات  من  العام  امل�ستوى  على  حتقق  ملا 

ا�ستخدام التكنولوجيا والت�سميمات املح�سنة.
 لكنها قالت اإن امل�رشوعات التي من املقرر اأن تبداأ 
االنتاج بحلول عام 2022 �ستتمكن من حتقيق ربح 
انخفا�سا  للربميل  دوالرا   41 النفط  �سعر  كان  اإذا 
من 70 دوالرا للربميل يف عام 2013 وذلك بفعل 

عوامل من بينها مثل هذه االبتكارات.
 وتقول وكالة الطاقة الدولية اإن االإنفاق يف قطاع 
النفط  جمال  يف  واالنتاج-  التنقيب  -اأي  املنبع 
والغاز انخف�س باأكرث من 300 مليار دوالر عموما 
الناجت  تقريبا  يعادل  ما  اأي   2015-2016 يف 

املحلي االإجمايل ال�سنوي جلنوب اأفريقيا.
 وقالت الوكالة اإن حوايل ثلثي هذا املبلغ م�سدره 

تخفي�سات يف التكاليف ال اإلغاء م�رشوعات.
نوعا جديدا  �سل  �رشكة  املثال طورت  �سبيل  فعلى   
من االأنابيب لنقل النفط والغاز من حقل �ستونز يف 
وينثني  ملعاجلته.  املك�سيك  بخليج  العميقة  املياه 
حركة  المت�سا�س  ال�سلب  اأنابيب  من  النوع  هذا 
اإن  ال�رشكة  وتقول  العائمة  واملن�سات  البحر  مياه 

ذلك رفع م�ستوى االنتاج يف االأعماق الكبرية.
يف  ال��زي��ادة  م��دى  حت��دد  اأن  ال�رشكة  ت�ستطع  ومل   
الكفاءة التي حتققت من هذه االأنابيب لكنها قالت 
دورا  لعبت  �ستونز  اجلديدة يف حقل  االبتكارات  اإن 
بارزا يف خف�س التكاليف مبقدار 1.8 مليار دوالر 
يف �سعبة امل�رشوعات والتكنولوجيا العام املا�سي 
يف  املنبع  لقطاع  االأ�سا�سية  االأرباح  يعادل  ما  اأي 

عام 2015.

لندن ـ متابعة

الكويت تعيد هيكلة رواتب القطاع الحكومي

احلكومة  "اإن  حمادة،  خليفة  الكويتية  املالية  وزارة  وكيل  قال   
القطاع  موظفي  روات��ب  هيكلة  اإع��ادة  درا�سة  على  حاليًا  تعكف 

احلكومي، على اأن يتم االنتهاء منها بحلول عام 2019".
يف  املوظفني  بني  املزايا  معادلة  ت�ستهدف  الدرا�سة  اأن  واأو�سح   
تعتمد  وال  بع�سًا،  بع�سها  مع  متنا�سقة  لتكون  احلكومي  القطاع 
ب�سكل رئي�س على تخفي�س الرواتب، واإمنا �ستعالج م�سكلة الفروقات، 
بني  الكبري  التفاوت  على  والق�ساء  العدالة  حتقيق  على  والعمل 

الرواتب بنف�س التخ�س�س اأو املوؤهل.  
نحو  اإىل   2016/2017 موازنة  يف  الرواتب  بند  حجم  وي�سل   

50 مليار دوالر(.  16.7 مليار دينار )نحو 
 وطلبت احلكومة من الوزارات واجلهات احلكومية تقدمي اإفادتها مبا 

مت اتخاذه ب�ساأن تعميم مت اإ�سداره العام املا�سي واملتعلق 
برت�سيد النفقات. 

ذكر  ع��دم  ف�سل  حكومي  م�سوؤول  ���رشح  جهته،  من   
من  بنود  الإل��غ��اء  حاليًا  تتجه  احلكومة  اأن  ا�سمه، 

بها  يتمتع  التي  باالمتيازات  تتعلق  امل�رشوفات 
يف  املختلفة  الوظيفية  وال��درج��ات  القياديون، 

اجلهات احلكومية.
احلكومي  ال��ق��رار  ي�سدر  اأن  امل�سوؤول  وتوقع   

امتيازات  اإلغاء  وي�سمل  املقبلة  االأي��ام  خالل 
احلكومية  القطاعات  يف  قياديًا   460 نحو 

املختلفة يف الدولة.
�سي�سمل  القرار  اأن  اإىل  امل�سوؤول  واأ���س��ار   

من  اأك��رث  على  االإ���رشاف  القيادي  اإجبار 
القطاع  داخ���ل  جل��ن��ة  اأو  ع��م��ل  ف��ري��ق 

االإداري املخت�س بعمله مع عدم منحه 
�سُيمنع  وبالتايل  مالية.  زي��ادة  اأي 

العمل  فرق  مكافاأة  بني  ما  اجلمع 
واللجان.

اآالف   3 املكافاآت بني  وترتاوح   
و5  امل�ساعد،  للوكيل  دي��ن��ار 

بالدرجة  للوكيل  دينار  اآالف 
امل��م��ت��ازة، اأم����ا امل��ك��اف��اأة 

العمل  لفريق  املخ�س�سة 
تكون 300 دينار واللجنة 

عدم  م��ع  دي��ن��اراً   180
بينهما،  اجلمع  ج��واز 

اأكرث  اأخذ  عدم  وكذلك 
اأو  واح��دة  جلنة  من 

امل�ساركة يف فريق 
ف��رتة  يف  واح�����د 

التكليف ذاتها.
اخلبري  وعلق   

ي  د قت�سا ال ا
حم�������م�������د 

اأن  الثامر 
ه����ن����اك 

ال��ع��دي��د 
م�������ن 

الدولة  اأن تتخذها احلكومة الإ�سالح ميزانية  التي يجب  االإجراءات 
ورفع االإيرادات قبل االلتفات اإىل جيب املواطن، من خالل االهتمام 

بالقنوات اال�ستثمارية املوجودة يف الدولة.
 واأو�سح الثامر اأن االهتمام بالقطاع ال�سناعي يعد من اأهم اأولويات 
املرحلة احلالية كونه ما زال يعاين من البريوقراطية احلكومية، التي 
القطاع  اإىل  العديد من امل�سانع. باالإ�سافة  اإىل غلق  اأدت بالنهاية 
القطاعات  من  والعديد  احلكومية،  التغطية  عن  اخلارج  ال�سياحي 

املهملة التي اآن االأوان لالعرتاف باأهميتها يف الوقت الراهن.
اإن هناك �رشورة  فقال  بوخ�سور،  االقت�سادي حجاج  اخلبري  اأما   
مراعاة  على  التاأكيد  منها  احلكومي  القطاع  رواتب  ملف  الإ�سالح 
عدم املوافقة على اأي تعديالت يف كوادر املرتبات احلالية اأو منح 
مزايا نقدية، وعدم املوافقة على اإن�ساء اأي هيئات عامة اأو موؤ�س�سات 

عامة جديدة غري ملحة.
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