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اقتصـاداالحد ٦ يونيو ٢٠٢١

٢٦٧١ وافدًا في «النفط».. وتسّرب العمالة الكويتية من عوائق اإلحالل

أحمد مغربي 

كشفت مؤسسة البترول الكويتية ان 
عدد العاملني غير الكويتيني (الوافدين) 
في القطاع النفطي بلغ ٢٦٧١ موظفا، وذلك 
بحسب آخر احصائية رسمية صادرة 
بعد تفشي جائحة كورونا، وتستحوذ 
شركة نفط الكويت على النصيب األكبر 
من العمالة الوافدة على مستوى القطاع 
إذ يعمل بالشــركة نحــو ١٨٣٢ موظفا 
تلتها شركة البترول الوطنية الكويتية 
بنحو ٦٥٧ موظفا، ثم الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة (كيبيك) 

بنحو ٧٦ موظفا.
وذكر «البترول» في بيانات رسمية 
حصلت عليها «األنباء» ان لدى شركة 
صناعة الكيماويات البترولية نحو ٢٣ 
عامــل وافد، أما شــركة ناقــالت النفط 
الكويتية فلديها ٢٩ عامال، وشركة نفط 
اخلليج لديها ١١ عامال، والشركة الكويتية 
البتروليــة اخلارجية  لالستكشــافات 
(كوفبيك) لديهــا ٣٩ عامال أجنبيا، أما 
شركة البترول الكويتية العاملية فلديها ٣ 
عمال، ولدى مؤسسة البترول الكويتية 

(املبنى االداري) عامل واحد وافد.
ومعلوم ان مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة تعمل على خطة إلحالل 
العمالــة الوطنية محل العمالة الوافدة 
وذلك للوصول الى أعلى معدالت تكويت 
تنفيذا لتوجهات الدولة ومجلس األمة 

في ذلك الشأن.
البتــرول  وحــول عــدد مهندســي 
الوافدين العاملني في القطاع النفطي، 

ذكرت «مؤسســة البترول» انه بلغ ٩٧ 
مهندسا يتركزون في شركة نفط الكويت 
بواقع ٨٩ مهندسا وافدا، وشركتي نفط 
اخلليــج وكوفبيك بنحو ٤ مهندســني 
في كل شركة، أما الشركات االخرى في 
القطاع فال يوجد لديها مهندسو بترول.
وأشارت مؤسسة البترول الى أنها 
تطبق سياسة إحالل ساعية الى توفير 
فرص عمــل جديدة للمواطنني وإحالل 
العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة في 
مختلف األنشطة واملجاالت الفنية، ورفع 
نسبة العمالة الكويتية مقارنة بالعمالة 
الوافدة في املؤسسة وشركاتها التابعة، 
وتقوم املؤسسة بتنفيذ توجهاتها بشأن 
تطبيق سياسة االحالل من خالل عدد من 
احملــاور تتركز في التالي وفق مصادر 

مسؤولة لـ «األنباء»:
١- االلتــزام بالتوســع فــي تعيني 
الكويتيني، حيث تقوم مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة بتعيني ما 
معدله ١٠٠٠ عامل كويتي سنويا تتركز 

في التخصصات الفنية والهندسية.
٢- تدريب وتأهيل املوظفني الكويتيني 
ونقل اخلبرات واملعرفة من العمالة غير 

الكويتية.
وذكــرت املصادر ان نســبة العمالة 
الكويتية في القطاع النفطي تطورت خالل 
السنوات اخلمس املاضية، حيث كانت 
تبلغ ٨٦٫٥٪ في السنة املالية ٢٠١٥/٢٠١٤ 
إلى ان وصلت ٩١٪ في نهاية ديســمبر 
٢٠٢٠ من السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك 
بعد استبعاد عمالة مستشفى االحمدي 

التابع لشركة نفط الكويت.

وقالــت ان القطاع النفطي يســعى 
جاهدا في إحالل العمالة الوطنية محل 
العمالــة الوافــدة في جميــع املجاالت 
والتخصصات الهندســية والفنية مبا 
فيهــا الوظائف التخصصيــة النادرة، 
إال ان وجــود بعض املشــاريع احلالة 
واملستقبلية في مجاالت وأنشطة فنية 
جديدة لم يسبق له القطاع النفطي القيام 
بهــا تتطلب خبرات فنيــة تخصصية 
للقيام بها في املراحل األولية لتنفيذها 
وتشغيلها، باإلضافة الى تسرب العمالة 
الكويتيــة من ذوي اخلبرة، األمر الذي 
يســتدعي معــه االســتعانة بخبــرات 
تخصصيــة أجنبية للعمل مبشــاركة 
اخلبرات الوطنية حســبما هو متوافر 
لتأهليهم وتدريبهم وإكسابهم اخلبرات 
املطلوبة مبا ال يؤثر على التشغيل اآلمن 
والسالمة للعمليات واملنشآت النفطية.
وكشــفت املصــادر ان «مؤسســة 
البترول» وشركاتها النفطية تستهدف في 
السنوات اخلمس املقبلة من ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
حتــى الســنة املاليــة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إلى 
تعيني ما يقارب ٤٥٠٠ كويتي من حملة 
الشهادات اجلامعية والدبلوم من حديثي 
التخــرج وذوي اخلبرة فــي الوظائف 

اإلدارية والهندسية.
القطــاع  الــى أن  جتــدر االشــارة 

النفطي يعتمد اعتمادا كبيرا 
علــى املقاولــني النفطيــني 
وعمالة املقاول في تسيير 

العديــد مــن االعمال 
الشــركات  داخل 

النفطية.

«مؤسسة البترول»: ملتزمون بتوظيف ١٠٠٠ كويتي سنوياً ورفعنا معدالت التكويت إلى ٩١٪ بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠

خطة لتعيني ٤٥٠٠ كويتي خالل خمس سنوات حتى ٢٠٢٥ من ذوي الشهادات اجلامعية والدبلوم
١٨٣٢ وافدًا في «نفط الكويت» و٦٥٧ في «البترول الوطنية».. ولدى القطاع ٩٧ مهندس بترول أجنبيًا

٣٫٨ مليارات دينار وفورات ميزانية الكويت في ٤ سنوات
أحمد مغربي

كشفت وزارة املالية ان حجم الوفر 
املالي احملقق في ميزانية الكويت خالل 
٤ سنوات مالية بلغ ٣٫٨ مليارات دينار، 
وذلك منذ الســنة املاليــة ٢٠١٨/٢٠١٧ 

وحتى السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠.
وذكــرت «املالية» ضمــن بيانات 
حصلت عليها «األنباء» ان حجم الوفر 
املالي احملقق فعليا في السنة املالية 
٢٠١٨/٢٠١٧ قد بلغ ٦٥٣ مليون دينار، 
وفي السنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ بلغ حجم 
الوفــر املالي ٩٢٤ مليون دينار، وفي 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ بلغ ١٫٣٦ مليار 
دينــار (وهو األعلــى على اإلطالق)، 
أما السنة املالية املاضية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
فمن املقدر ان حتقــق امليزانية وفرا 
يتراوح بني ٨٠٠  ومليار دينار وفق 
تصريحات رئيــس جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي النائب د.بدر املال.
وقالت مصادر في وزارة «املالية» 
ان الباب األول في امليزانية واخلاص 
برواتب العاملــني فإنه تاريخيا يتم 
صرفه ســنويا بنســبة تفوق ٩٨٪، 
مشيرة إلى ان بقية أبواب املصروفات 
مبا فيها النفقات الرأسمالية جار اتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة مــن قبل اجلهات 
احلكوميــة لتعليــة مبالــغ الصرف 
الفعليــة، وذلك قبــل املوعد النهائي 
احملدد في ١٥ اجلاري، وهو ما يعني 
ان مبلــغ الوفر املالي قــد يزيد على 

املذكور.
وتظهــر األرقــام ان بنــد اإلنفاق 
الرأســمالي فــي امليزانيــة املاضيــة 
يعتبر األعلى وفرا خالل السنة املالية 
املاضية، حيث رصدت امليزانية لإلنفاق 
الرأســمالي نحو ٢٫٣ مليار دينار في 
حني بلغ املصروف الفعلي وااللتزام 
نحو ١٫٣ مليار دينار، وذلك حتى تاريخ 
٢٩ أبريــل ٢٠٢١، أي ان املتبقــي مــن 
هــذا البند في امليزانيــة يبلغ ٩٦٢٫٦ 
مليون دينار، كما ان انخفاض أسعار 
النفط بشــكل ملحوظ خالل الســنة 

املاليــة املاضية من شــأنه ان يحدث 
فرقا كبيرا في املبالغ املوجهة لدعوم 
الطاقة والوقــود واملقدرة بنحو ١٫٦ 

مليار دينار.
وتقــوم امليزانيــة بتقــدمي دعــم 
الطاقــة والوقــود لتوفيــر الكميات 

الالزمة لتشــغيل محطــات الكهرباء 
واملاء، وكذلك املتعلق بوقود املركبات 
والطائرات لضمان تقدمي تلك اخلدمات 
بأسعارها املخفضة للمستهلكني، حيث 
يســتحوذ دعم الطاقة والوقود على 
حوالي ٤٠٪ من إجمالي قيمة الدعومات 

املقدمة للمواطنني من خالل املوازنة، 
وانه من املتوقــع ان تصل قيمة هذا 
البنــد الى نحو ١٫٥ مليــار دينار من 
إجمالــي ٣٫٩ مليارات مت تخصيصها 

في املوازنة لباب الدعوم.
أما بند مصروفات وحتويالت أخرى 

فــإن حجم الوفر في ذلك البند خالل 
الســنة املالية املاضية بلغ حتى اآلن 
٧٩١٫٥ مليــون دينار، حيث ان املبلغ 
املعتمد ١٫٨ مليــار دينار واملصروف 

الفعلي نحو مليار دينار فقط.
من جهة أخرى، ذكرت املصادر ان 

وزارة املاليــة رفضت صرف مكافأة 
الصفــوف األمامية مــن الوفر املالي 
املتوقع فــي امليزانية املاضية، وذلك 
استنادا إلى ان إجراءات إقفال السنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ ممتدة حتى نهاية 
شهر مايو املاضي، وذلك وفقا ملا نظمه 
تعميم وزير املالية رقم ١ لسنة ٢٠٢١ 
بشــأن القواعد واإلجــراءات الالزمة 
إلقفال احلســابات وإعداد احلسابات 
اخلتامية للسنة املالية املاضية، وعليه 
فإن اجلهات احلكومية مازالت لم تنته 
من استكمال إجراءات الصرف الفعلية 

بالتنسيق مع وزارة املالية.
وقالت ان رفض «املالية» اســتند 
الى ان عملية نقل الوفورات بني أبواب 
امليزانية يستلزم ورود قانون جديد 
من قبل احلكومة والذي قد يستغرق 
بعض الوقت، حيث يتطلب التنسيق 
مــع اجلهات احلكومية وهــذا العمل 
ســيكون قبــل موعد رفع احلســاب 
اخلتامــي في شــهر يونيــو اجلاري 
وبذلــك ال ميكن النقل بني األبواب إال 
بعد االنتهاء من أعمال إعداد احلساب 

اخلتامي اي في شهر يونيو ٢٠٢١.
وكانت جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي قد أبدت عددا من املالحظات 
على مشــروع قانون صــرف مكافأة 
الصفوف األمامية في ان وفر امليزانية 
املاضيــة املقدر بنحو مليار دينار قد 
يزيد على االعتماد اإلضافي، وفي حال 
حتقيق وفر بشــكل كبيــر او يعادل 
املبلــع املطلوب فإن ذلك يســير الى 
شكلية امليزانية وفقدها لدورها كأداة 

تخطيط ورقابة.
كمــا ان رفــع ســقف مصروفات 
امليزانيــة بإقرار االعتمــاد اإلضافي 
يــؤدي الى ارتفــاع العجز التقديري 
الى ١٤٫٦ مليار دينار وهو األمر الذي 
يسهم في تراجع التصنيف االئتماني 
للدولة مســتقبال نظــرا لعدم جدية 
احلكومة في ضبط تناني مصروفاتها 
ويترتب عليه رفع كلفة االقتراض في 

حال التوجه له مستقبال.

أكبرها بقيمة ١٫٣ مليار دينار في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.. ومليار دينار السنة املاضية ٢٠٢١/٢٠٢٠

«املالية»: صرف ٩٨٪ سنويًا على الباب األول في امليزانية واخلاص برواتب العاملني
١٥ اجلاري املوعد النهائي لرفع احلساب اخلتامي مليزانية السنة املاضية

٤ أسباب وراء الوظائف اإلشرافية الشاغرة في القطاع النفطي 
ذكرت املصادر ان هناك عددا من الوظائف اإلشــرافية 
الشــاغرة في مؤسســة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة، وتنحصر أســباب عدم شــغل تلك الوظائف 

الشاغرة في التالي: 
١- وجود شواغر ناجتة عن عمليات التسرب الوظيفي 

في القوى العاملة.
٢- الشواغر الناجتة عن التعديالت في الهياكل التنظيمية.

٣- عدم توافر بعض اخلبرات في السوق احمللي.
٤- فتــرة تعطيــل املؤسســة إداريــا للظــروف 
االستثنائية التي تزامنت مع بداية جائحة كورونا 

في البالد.
وأشــارت املصادر الى أن «البترول» تعمل على ســد 
تلك الشواغر عن طريق الترقيات وإعالنات التوظيف 

الداخلية واخلارجية.

الوفر املالي احملقق فعليًا في امليزانية
حجم الوفر املاليالسنة املالية
٦٥٣ مليون دينار٢٠١٨/٢٠١٧
٩٢٤ مليون دينار٢٠١٩/٢٠١٨
١٫٣٦ مليار دينار٢٠٢٠/٢٠١٩

٨٠٠ - مليار دينار حسب توقعات جلنة ٢٠٢١/٢٠٢٠
امليزانيات واحلساب اخلتامي

٣٫٨ مليارات ديناراإلجمالي

جدول يوضح عدد مهندسي البترول غير الكويتيني
مبؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة

عدد مهندسي البترول غير اسم الشركة
الكويتيني بالقطاع النفطي

ال يوجدمؤسسة البترول الكويتية
٨٩شركة نفط الكويت

ال يوجدشركة البترول الوطنية الكويتية
شركة صناعات الكيماويات 

ال يوجدالبترولية

ال يوجدشركة ناقالت النفط الكويتية
٤الشركة الكويتية لنفط اخلليج

الشركة الكويتية لالستكشافات 
٤البترولية اخلارجية

ال يوجدشركة البترول الكويتية العاملية
الشركة الكويتية للصناعات 

ال يوجدالبترولية املتكاملة

جدول يوضح عدد العاملني غير الكويتيني
مبؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة

عدد العاملني غير الكويتيني اسم الشركة
بالقطاع النفطي

١مؤسسة البترول الكويتية
١٨٣٢شركة نفط الكويت

٦٥٧شركة البترول الوطنية الكويتية
شركة صناعات الكيماويات 

٢٣البترولية

٢٩شركة ناقالت النفط الكويتية
١١الشركة الكويتية لنفط اخلليج

الشركة الكويتية لالستكشافات 
٣٩البترولية اخلارجية

٣شركة البترول الكويتية العاملية
الشركة الكويتية للصناعات 

٧٦البترولية املتكاملة


