
االربعاء ١٠ فبراير 16٢٠٢١ اقتصـاد

الفارس: خطة لالستغناء عن ٢٨٦ وافدًا
في «النفط» و«الكهرباء واملاء» خالل العامني املقبلني

أحمد مغربي

كشف وزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء د.محمــد 
الفــارس انه مت االســتغناء 
عــن ٤٣٣ موظفا من العمالة 
الوافــدة فــي وزارتي النفط 
والكهربــاء واملــاء واجلهات 
التابعــة لهمــا حتــى االن، 
مشيرا الى ان عدد املوظفني 
من العمالة الوافدة حاليا في 
تلك اجلهات يبلغ ٩١٥ يعملون 
في وظائف مختلفة وأغلبهم 

في وزارة الكهرباء واملاء.
وأوضح الفارس في رده 
على ســؤال برملاني للنائب 
د.محمــد هــادي احلويلــة، 
حصلت «األنباء» على نسخه 
منه، انه يتم تعيني املوظفني 
الكويتيني على حسب احتياج 
اجلهات مــع مراعاة تطبيق 
سياسة االحالل الواردة في 
القــرار الصــادر من مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ١١ لسنة 
٢٠١٧، وشدد على انه لم يتم 
تعيــني اي وافدين بوزارتي 
النفــط والكهرباء واملاء منذ 
صدور قرار مجلس اخلدمة 

املدنية رقم ١١ لسنة ٢٠١٧.
وحــول خطــة التكويت 
في وزارتي النفط والكهرباء 
التابعــة  واملــاء واجلهــات 
لهما، قال الفــارس انه جاٍر 
انهــاء خدمــات ١٣٠ موظفــا 

غيــر كويتي للســنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١، باإلضافــة الــى 
انهاء خدمات عدد ١٥٦ موظفا 
غير كويتي بالســنة املالية 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، بإجمالــي ٢٨٦ 
وافدا خالل العامني املقبلني، 
وتؤكد الوزارة التزامها الكامل 
بقرار مجلس اخلدمة املدنية 

املذكور آنفا.
وقــال ان عدد الشــواغر 
الوظيفية احلالية في وزارة 
الكهربــاء واملــاء يبلــغ ١٦٦ 
وظيفة شــاغرة وتستخدم 

في حاالت النقل من وزارات 
تعديــل  وحــاالت  اخــرى 
اوضاع املوظفني الكويتيني، 
وتنحصر هذه الوظائف في 
وزارة الكهرباء واملاء بوكيل 
وزارة وعــدد ٢ وكيل وزارة 
مساعد و٨ وظائف عامة (أ) 
و٤ وظائــف عامة (ب) و٢٦ 
وظيفة عامة اولى و١١ وظيفة 
عامة ثانية و٣١ وظيفة عامة 
ثالثة و٣٦ وظيفة عامة رابعة 
و٢٧ وظيفة عامة خامسة و٨ 
وظائف عامة على السادسة 

والســابعة لــكل منهمــا و٣ 
وظائف عامة علــى الثامنة 
ووظيفة معاونة على الثالثة، 

ليصبح االجمالي ١٦٦.
اما فيما يخص مؤسسة 
البتــرول الكويتية (املكتب 
اإلداري) فيبلغ عدد الشواغر 
الوظيفة ٨٤ وظيفة شاعرة 
وجاٍر حاليا سد الشواغر عن 
الترقيــات واعالنات  طريق 
التوظيف، وأشار الفارس الى 
ان عدد الوظائف الشــاغرة 
املرحلة في مؤسسة البترول 

يبلــغ ٤ شــواغر وظيفيــة 
وتنحصر اسباب عدم شغلها 
لعــدم توافــر اخلبــرات في 

السوق احمللي.
وذكــر الفــارس ان هناك 
عدد ٩١٥ وظيفة في «الكهرباء 
واملــاء» لوافديــن تتــوزع 
علــى ١٢٩ وظيفة هندســية 
وظائــف  و٦  تخصصيــة 
هندسية مساندة و٦٤٨ وظيفة 
فنيــة مســاندة و١١ وظيفة 
كيمياء تخصصية و٢ وظيفة 
حتليل مختبري و٤ وظائف 
حتليل مختبري باملختبرات 
املســاندة و٥ وظائــف نظم 
وتقنيــة معلومات ووظيفة 
نظم وتقنية معلومات دعم 
فنــي و٢ وظيفــة تشــغيل 
حاسوب و٢٦ وظيفة قانونية 
وظيفــة  و١٨  تخصيصــه 
محاسبة و٣ وظائف جتارية 
(تخزين مساندة) ووظيفة 
كاتب حسابات ووظيفة محلل 
اول اقتصادي وسكرتير و١٠ 
طباعني ومترجم وفني اول 
مونتاج و٣ وظيفة حرفية و٣ 
جنارين و١٣ قائدا ومشــغال 
ملعدات وموظــف في اعمال 
حرفيــة (اعمــال حفــر) و٣ 
وظائــف خدمــات اتصاالت 
و١٣ وظيفة خدمات عامة و٦ 
موظفني (ســائق - حارس 
- مراســل) ووظيفة زراعة 

مساندة.

٩١٥ وافداً يعملون بوظائف مختلفة وأغلبهم في «الكهرباء»

د.محمد الفارس

٤٫٧ ماليني دينار إيرادات
«وحدة التأمني» في ٢٠٢٢/٢٠٢١

«ميد»: «الكهرباء» تخطط لبناء محطة 
طاقة لتوليد الكهرباء في الصبية

مصطفى صالح

كشفت بيانات امليزانية املعتمدة لوحدة 
تنظيــم التأمــني الكويتيــة للعــام املالي 
٢٠٢٢/٢٠٢١، عن اإليرادات التقديرية للوحدة 
البالغة ٤٫٦٩ ماليني دينار، مقابل مصروفات 
تقديريــة تبلغ ٣٫٤١ ماليــني دينار، لينتج 
عن ذلك فائض يقدر بـ١٫٢٨ مليون دينار.

وأوضحــت بيانــات امليزانيــة، التــي 
حصلت «األنباء» على نســخة منها وتبدأ 
شهر أبريل املقبل، أن اإليرادات التقديرية 
للعام املالي اجلديــد ترتفع بـ١٫٩٣ مليون 
دينار عــن اإليرادات املقــدرة للعام املالي 
احلالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، والبالغة ٢٫٧٦ مليون 
دينار، وتنقسم اإليرادات التقديرية للعام 
املالي اجلديد، على رسوم تسجيل الشركات 
ووثائق التأمني بـ٤٫٦٩ ماليني دينار، وبند 

اإليرادات األخرى بقيمة ألف دينار فقط.
فيما ترتفع املصروفات بنحو ٩٧٥ ألف 
دينار، مقارنة مع املصروفات املقدرة بالعام 
املالي احلالــي البالغة ٢٫٤٤ مليون دينار، 
وتنقسم املصروفات التقديرية بامليزانية 
املقبلة على املرتبــات بقيمة ٢٫٥٦ مليون 
دينار، واملصروفات العامة بقيمة ٨٥٠ ألف 

دينار.
وفيما يخــص الفائض املقــدر بالعام 
املالي اجلديد، فيرتفــع بـ٩٥٩ ألف دينار 
عــن الفائض املقدر بالعــام املالي احلالي 
والبالغ ٣٢٦ ألف دينار، حيث يتم التصرف 
في هذا الفائض وفقا ملا قررته املادة (١٥) 
مــن القانون رقم (١٢٥) لســنة ٢٠١٩، في 

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن وزارة الكهرباء واملاء 
تخطط لبناء محطة طاقة لتوليد الكهرباء في 
منطقة الصبية، وتعتزم طرح املناقصة وفقا 
لنظام الهندسة والتوريد والبناء وستبلغ 

طاقة توليدها ١٠٠٠ ميغاواط. 
ونسبت املجلة إلى مصادر مطلعة على 
املوضوع قولها إن العقد سيشتمل على بناء 
محطة توليد طاقــة توربينية غازية ذات 
دورة مشتركة بطاقة ٧٥٠ ميغاواط وحتويل 
دورة مفتوحة قائمة بطاقة ٢٥٠ ميغاواط 

إلى محطة ذات دورة مركبة.
وعلمــت مجلة ميــد أن شــركة الغامن 
إنترناشونال كانت قد أكملت األعمال في عام 

شأن تنظيم التأمني بالكويت.
وتظهــر البيانــات التقديرية اخلاصة 
مبيزانية وحدة تنظيــم التأمني الكويتية 
للعــام املالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، أنه من املقدر أن 
حتصل الوحدة إيرادات بقيمة ٥٫٧٥ ماليني 
دينار، مقابل مصروفات بقيمة ٥٫٥٥ ماليني 
دينار، ليصبح الفائض بامليزانية مبلغ ١٩٨ 

ألف دينار عن هذا العام املالي.
وفيما يخص العام املالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، 
فقد مت وضع إيرادات تقديرية للوحدة تبلغ 
٥٫٧٥ ماليني دينار، مقابل مصروفات ٥٫٤٦ 
ماليــني دينار، لينتج عــن ذلك فائض في 

امليزانية بقيمة ١٨٨ ألف دينار.

٢٠١٩ حملطة تعمل بنظام الدورة البسيطة، 
وفي عام ٢٠٢٠ اســتكملت األعمال حملطة 
توليد الطاقة ذات الدورة املركبة في مجمع 

الصبية للطاقة.
جتدر اإلشــارة إلى أن ديوان احملاسبة 
وافق مؤخرا على ترسية عقد استشارات 
املعامــالت ملشــروعي شــمال الــزور٢ و٣ 
ومشروع اخليران ١ املستقلني لتوليد الطاقة 
وحتلية املياه على حتالف بقيادة شــركة 

.(EY) إرنست ويونغ البريطانية
وستبلغ طاقة توليد مشروع شمال الزور 
٢٧٠٠ ميغاواط وحتلية ١٦٥ مليون جالون 
إمبراطوري يوميا مقابل ١٨٠٠ ميغاواط من 
الكهربــاء و١٢٥ مليون غالون امبراطوري 

من املياه يوميا حملطة «اخليران ١».

ً مقابل ٣٫٤ ماليني دينار مصروفات.. لتحقق فائضاً بـ ١٫٣ مليونا

البنوك الكويتية بحاجة ملركز بيانات سحابي.. يتواكب مع احتياجاتها
«الدراسات املصرفية»: إطار اعتماد احلوسبة السحابية بالقطاع املصرفي غير واضح وبحاجة للمزيد من التنظيم

محمود عيسى

قــال معهــد الدراســات املصرفية في 
تقرير أصــدره مؤخرا حول احلوســبة 
الســحابية وأثرها على القطاع املصرفي 
الكويتي، إن بنك الكويت املركزي أصدر في 
مارس ٢٠٢٠ وثيقة إطار األمن السيبراني 
للقطاع املصرفي الكويتي، والذي يوضح 
ما يجب على املؤسسات املالية التي تخضع 
لقوانني البنك املركزي القيام به عند اعتماد 

اخلدمات السحابية.
وقد مت تطوير إطار األمن السيبراني 
بواسطة بنك الكويت املركزي ومبشاركة 
البنوك الكويتية، ولكن لســوء احلظ مت 
االنتهاء من املسح والدراسة قبل اإلصدار 
الرسمي لوثيقة اإلطار، وبالتالي فإن نتائج 
االســتطالع ال تشــير إلى هذه الوثيقة، 
والتــي لوال ذلك لكان من املمكن أن تقدم 
رؤى وتصــورات بالغة األهمية والقيمة 

للمسح والبحث ككل.
تخزين البيانات

وأوضح املعهد في دراسته، انه في بيئة 
شديدة التنظيم كالقطاع املصرفي الكويت، 
الحظنا وجود تنظيم غير واضح مبا فيه 
الكفايــة فيما يتعلق باعتماد الســحابة، 
وتتعلق القضية الرئيسية بالتنظيمات 
اخلاصــة بتخزين بيانات العمالء خارج 
الكويت، والتي مازالت حتى اآلن تفتقر ألي 
مركز بيانات سحابي عام داخل حدودها 

يتناسب واحتياجات القطاع املصرفي.
وبالتالــي، فــإن أي تطبيق ســحابي 

ألي بنك سيعني تخزين البيانات خارج 
الكويت مــا لم يتم تنفيــذه في حاضنة 
ســحابية خاصــة داخل مقــرات البنوك 

الكويتية.
وفــي ردهــا على ســؤال في ســياق 
استبيان أجراه معهد الدراسات املصرفية، 
قالت بعــض البنوك إن البنــك املركزي 
يوافق على تخزين البيانات خارج الكويت 
الســتخدامات الدعم والنسخ االحتياطي 
والنهوض من آثار الكوارث، فيما أشــار 
البعــض اآلخر إلى أنــه ال ميكن تخزين 

بيانات العمالء في اخلارج.
ومن هنا تنشــأ احلاجة لتوفر لوائح 
واضحة لدى البنوك ال حتتمل اللبس أو 
الغموض لتسهيل عملية املتابعة من قبل 
األطراف املعنية. جدير بالذكر أن وثيقة 
إطار األمن السيبراني تتضمن ردودا كافية 
على مختلف مواطن الغموض التي تعاني 

منها البنوك الكويتية.
تنظيم احلوسبة السحابية

وأشــارت الدراســة إلــى أنــه خــالل 
االجتماعــات الفردية، قالت البنوك التي 
شملتها الدراسة بوضوح أن البنك املركزي 
يطالبها باالحتفاظ ببيانات الدعم والنسخ 
االحتياطــي ملواجهة آثار الكوارث خارج 
الكويت، ولكن البنوك ال ميكنها تخزين 

بيانات عمالئها خارج البالد.
وفــي الوقت ذاته، أكــدت البنوك انه 
يتعــني عليهــا - إذا كانت تريــد تنفيذ 
أي حــل قائم على الســحابة - أن ترجع 
إلى البنك املركــزي بغية احلصول على 

املوافقات الالزمة. ومع ذلك، تفضل البنوك 
حتاشــي اللجوء اضطرارا للتشــاور مع 

البنك املركزي قبل تنفيذ أي حلول.
وبشكل عام، قال املعهد إن البنوك في 
الكويــت على دراية بالســحابة وقيمتها 
التجارية، وهي تدرك متاما أن هذا اجتاه 
ال مفر منه، وبلغ األمر بأحد البنوك انه بدأ 
بتطبيق السحابة ألول مرة منذ أكثر من 
٥ سنوات، وهو ما أتاح للبنوك إمكانية 
التعايش مع غياب التنظيم وآلية احلصول 
على موافقة البنك املركزي على أســاس 

كل حالة على حدة.
ورمبا يؤخر هذا الوضع خطط البنوك 
لكنه ال يوقفها، وبالتالي فإن القوانني او 
التشريعات ستمكن البنوك من التحرك 
بشــكل أســرع مع مبادراتها الســحابية 
وفهــم حدودها ومســاعدتها على تنفيذ 
استراتيجيات منو أعمالها في هذا السوق 
شــديد التنافسية. ومن حسن الطالع أن 
وثيقــة إطار األمن الســيبراني الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي قد ســهلت هذه 

العملية.
ولكن السحابة الواحدة قد ال تناسب 
جميــع البنــوك، فقد خلــص أحدها بعد 
دراســات وتقييمات مضنية إلى أن نقل 
التطبيقات املصرفية إلى السحابة ليس 
فعاال من حيث التكلفة. وهذا األمر مرتبط 
بتنوع منصات احلوسبة اخلاصة بالبنوك 
وحجم بياناتها ومعامالتها. ويسلط هذا 
االستنتاج الضوء على احلاجة للتعامل 
مع احلوسبة السحابية مبنهجية مهنية 

ونظامية ذات عالقة وثيقة باألعمال.

«بيتكوين» حتقق مكاسب 
صاروخية وتقفز ٢١٪

واصلت العملة املشــفرة بيتكوين صعودها 
الصاروخي، لتقفز خالل تعامالت أمس ٢١٪ لتصل 

إلى ٤٦٧٠٧ دوالرات.
وجتاوزت العملة بالفعل خالل تداوالت اليوم 
٤٧٫٤٠٥ ألف دوالر لكنها قلصت من مكاســبها 
بعد ذلك لتتراجع إلى مستوى ٤٦٫٧ ألف دوالر، 
وكان أدنى مستوى وصلت له عند ٤٥٫٦٠٣ ألف 
دوالر، وفقا لـ «العربية.نت». وكانت قد ارتفعت 
بيتكوين أمس األول إلى أعلى مستوى لها على 
اإلطالق بعد أن قالت شركة تسال إنها استثمرت 
١٫٥ مليار دوالر وستبدأ في قبول العملة املشفرة 

كطريقة للدفع.
وقفزت األســعار لتالمس مستويات الـ ٤٥ 
ألف دوالر، في تعامالت االثنني في لندن. وهذه 
القفزات جاءت بعد إعالن شركة تسال عن قبولها 
بيتكوين كجزء من حتديث لسياستها االستثمارية، 

وفقا إلحدى الوثائق.
ويعتبر ذلك عالمة أخرى على أن العملة املشفرة 
تكتسب قوة جذب واسعة كنوع من االستثمار. 
غالبا ما يروج املتحمسون لألصل الرقمي باعتباره 
وسيلة حتوط ضد التضخم ومخزنا للقيمة في 

عالم غارق في احلوافز وطباعة األموال من البنك 
املركزي.

وقبل أيام أظهرت نتائج استطالع بنك أوف 
أميركا لعمالئه من املستثمرين والذين تتجاوز 
أصولهم حاجز النصف تريليون دوالر توقعات 
باستمرار الزخم على تداوالت بيتكوين خالل الفترة 
املقبلة بعد حمى الشراء التي انتابت املستثمرين 
العام املاضي والتي تسببت في مكاسب قياسية 
للعملة املشفرة خالل العام املاضي بلغت نحو ٤٠٠٪.

وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها إنه للمرة 
األولى منذ العام ٢٠١٧ التي يجمع فيها عمالء بنك 
أوف أميركا والبالغة أصولهم نحو ٥٦١ مليار دوالر 
على أن بيتكوين هو األصل االستثماري األكثر 
تداوال وسط حالة غير مسبوقة من املضاربات 

جتتاح وول ستريت على العملة املشفرة.
وتابع التقرير «املستثمرون املستطلعة آراؤهم 
من قبل البنك هذا الشهر يرون إشارات على أن 
املراكز طويلة األجل في العملة املشفرة األكبر على 
اإلطالق قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة 
في وقت يتوجه فيه املســتثمرون نحو اللحاق 

مبوجة صعود العملة املشفرة».

١٦٦ وظيفة شاغرة في 
«الكهرباء واملاء».. و٨٤ وظيفة 

في «مؤسسة البترول» 

االستغناء عن ٤٣٣ موظفًا من 
العمالة الوافدة خالل السنوات 

املاضية في اجلهات التابعة

٤ شواغر وظيفية مرحلة في 
«البترول».. وعدم شغلها يرجع 

لعدم توافر اخلبرات محليًا


