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٧ ٪ منوًا بأعداد الكويتيني في احلكومة إلى ٣٣٨٫٥ ألف موظف
قال تقرير الشال األسبوعي 
إن آخر اإلحصاءات الصادرة عن 
اإلدارة املركزية لإلحصاء لعدد 
العمالة بالكويــت بنهاية الربع 
األول مــن ٢٠٢٢، تشــير إلى أن 
حجمها بلغ نحو ١٫٨٨ مليون عامل 
من غير احتســاب عدد العمالة 
املنزلية، وذلــك مقارنة بـ ١٫٩٤ 
مليون عامل بنهاية الربع األول 

من ٢٠٢١. 
وعند إضافة العمالة املنزلية 
وما في حكمها (القطاع العائلي) 
البالغــة ٦١٣ ألف عامل، يصبح 
املجموع نحو ٢٫٤٩ مليون عامل، 
مقارنــة بـــ ٢٫٥٩ مليــون عامل 
بنهايــة الربع األول مــن ٢٠٢١، 
وتبلغ نســبة العمالــة املنزلية 
نحو ٢٤٫٥٪ من إجمالي العمالة 
بالكويــت كما في نهايــة الربع 

األول.
الكويتيون العاملون باحلكومة

ذكر التقرير ان عدد العمالة 
الكويتية فــي القطاع احلكومي 
بلغ نحو ٣٦٢٫١ ألف عامل، مقارنة 
بـ ٣٣٨٫٥ ألف عامل بنهاية الربع 
األول مــن ٢٠٢١، أي مبعدل منو 
سنوي بلغ ٦٫٩٪، ويبلغ عددهم 
بالقطاع اخلاص نحو ٧٢٫٧ ألف 
عامل، مقارنة  بـ ٧٢٫٩ ألف عامل 
بنهاية الربع األول من ٢٠٢١، أي 
انهــا عمالة موزعــة إلى ٨٣٫٣٪ 
عمالة حكوميــة و١٦٫٧٪ عمالة 

قطاع خاص. 

الكويتيــني  وتبلــغ نســبة 
العاملني في القطــاع احلكومي 
من حملة الشــهادات اجلامعية 
نحــو ٤٥٫١٪، إضافــة إلى نحو 
٤٫٥٪ مــن حملة الشــهادات ما 
فوق اجلامعية، ونحو ١٣٫٩٪ ملن 
يحملون شهادات فوق الثانوية 
ودون اجلامعيــة، ونحــو ٢١٪ 
حلملة الشهادات الثانوية أو ما 
يعادلها، أي ان نحو ٨٤٫٥٪ من 
موظفــي القطــاع احلكومي من 
حملة الشهادات ما بني الثانوية 

والدكتوراه.
ورغــم ذلك، ظلــت إنتاجية 
القطاع احلكومــي ضعيفة، إما 
العمــل املزدحمة  بســبب بيئة 
وغير املنظمة، أو بسبب ضعف 
املســتوى التعليمي، أو بسبب 
االنفصال ما بني مخرجات التعليم 
ومتطلبات سوق العمل، أو حتى 
بسبب انتشار شهاداته املضروبة.

متوسط األجور بالقطاعني

وفيما يخص متوسط اجلور 
فــي القطاعني العــام واخلاص، 
فقــد بلغ معدل األجر الشــهري 
للكويتيــني الذكــور نحو ١٨٢٣ 
دينــارا، مقارنة بـــ ١٧٩١ دينارا 
بنهايــة الربع األول مــن ٢٠٢١، 
ولإلنــاث الكويتيات نحو ١٢٧٢ 
دينــارا، مقارنــة بـــ١٢٥١ دينارا 

بنهايــة الربع األول مــن ٢٠٢١، 
ويتســع الفارق لصالح الذكور 

إلى ٤٣٫٣٪. 
فيما يبلغ معدل األجر الشهري 
للذكــور غيــر الكويتيــني ٣٢٢ 
دينــارا، مقارنة بـــ ٣٠٦ دنانير 
بنهايــة الربع األول مــن ٢٠٢١، 
ويبلغ لإلناث غيــر الكويتيات 
نحو ٤٩٣ دينارا، مقارنة بـ ٤٦٨ 
دينــارا بنهاية الربــع األول من 
٢٠٢١، ويصبــح الفارق لصالح 

اإلناث نحو ٥٣٪. 
ويبلغ معدل األجر الشهري 
للكويتيــني ذكــورا وإناثــا في 
القطاعــني نحــو ١٥٠٤ دنانير، 
مقارنــة بـ ١٤٧٩ دينــارا بنهاية 
الربــع األول مــن ٢٠٢١، ويبلغ 
لغير الكويتيني نحو ٣٤٢ دينارا، 
مقارنة بـ٣٢٤ دينارا بنهاية الربع 
األول من ٢٠٢١، وال بد من إعادة 
التذكير بــأن كل هذه األرقام ال 
تشــمل العمالــة املنزليــة التي 

ســوف تترك أثرا كبيرا لألدنى 
على معدالت أجور غير الكويتيني 
لــو أخذت في االعتبار، كما أنها 
ال تشــمل أثــر مخصصات دعم 
العمالة للكويتيني العاملني في 

القطاع اخلاص.
متوسط الرواتب احلكومية

وعند تفصيل متوســطات 
األجور بحسب القطاع، فقد بلغ 
معدل األجر الشهري للذكور من 

العمالة الكويتيــة في القطاع 
احلكومــي نحــو ١٨٨٨ دينارا، 
مقارنــة بـ ١٨٦٩ دينارا بنهاية 
الربع األول من ٢٠٢١، وبلغ ذلك 
املعدل لإلناث الكويتيات نحو 
١٣١٨ دينــارا، مقارنــة بـ ١٣٠٦ 
دينار بنهايــة الربع األول من 
٢٠٢١، بفــارق بحــدود ٤٣٫٢٪ 

لصالح أجور الذكور. 
وبلغ معدل الراتب الشهري 
للذكــور غيــر الكويتيــني في 
القطــاع احلكومــي نحو ٧٨٤ 
دينارا، مقارنــة بـ ٧٥٩ دينارا 
بنهاية الربــع األول من ٢٠٢١، 
وبلغ لإلناث غيــر الكويتيات 
نحو ٦٩٨ دينارا، مقارنة بـ ٦٨٥ 
دينــارا بنهاية الربع األول من 
٢٠٢١، بفــارق لصالــح الذكور 
بحــدود ١٢٫٣٪، أي ان الفارق 
بني اجلنســني أكثــر عدالة في 

حالة غير الكويتيني. 
ويبلغ معدل األجر الشهري 
للكويتيــني من اجلنســني في 
القطــاع احلكومــي نحو ١٥٤٨ 
دينارا، مقارنة بـ ١٥٣٤ دينارا 
بنهاية الربــع األول من ٢٠٢١، 
ويبلــغ نفــس املعــدل لغيــر 
الكويتيــني نحــو ٧٤١ دينارا، 
مقارنــة بـ٧٢٢ دينــارا بنهاية 
الربع األول مــن ٢٠٢١، بفارق 
بــني املعدلني بحــدود ١٠٨٫٩٪ 

لصالح الكويتيني.
رواتب القطاع اخلاص

ويبلغ معدل األجر الشــهري 
للذكــور الكويتيــني فــي القطاع 
اخلاص نحو ١٥٦٧ دينارا، مقارنة بـ 
١٤٩٧ دينارا بنهاية الربع األول من 
٢٠٢١، أي أدنى بنحو ١٧٪ من معدل 
أجر الذكور في القطاع احلكومي.
بينما يبلغ ذلك املعدل لإلناث 
الكويتيــات في القطــاع اخلاص 
نحــو ٩٩٤ دينارا، مقارنة بـ ٩٤٦ 
دينارا بنهاية الربع األول من ٢٠٢١، 
أي أدنــى بنحو ٢٤٫٦٪ من معدل 
زميالتهن فــي القطاع احلكومي، 
وال شــك أن مخصصــات دعــم 
العمالــة املواطنة تؤدي إلى ردم 

تلك الفروق. 
ويبلغ معدل األجر الشــهري 
للذكور غير الكويتيني في القطاع 
اخلاص نحو ٣٠٩ دنانير، مقارنة بـ 
٢٩٤ دينارا بنهاية الربع األول من 
٢٠٢١، أي نحو ٣٩٫٤٪ من مستوى 
زمالئهم غير الكويتيني في القطاع 

احلكومي.
فيما يبلغ معدل األجر الشهري 
لإلناث غير الكويتيات في القطاع 
اخلاص نحو ٤٣٥ دينارا، مقارنة 
بـ ٤٠٧ دنانير بنهاية الربع األول 
من ٢٠٢١، وهو أعلى من معدل أجر 
الذكور غير الكويتيني في القطاع 
اخلاص بنحو ٤٠٫٨٪ ولكنه أدنى 
مــن معدل زميالتهــن في القطاع 

احلكومي بنحو ٣٧٫٨٪.

بنهاية الربع األول من ٢٠٢٢.. و٧٢٫٧ ألف موظف كويتي في القطاع اخلاص

تقرير الشال

الشيخ طالل العلي رئيسًا ملجلس إدارة «كامكو إنفست».. 
والشيخ عبداهللا الناصر نائبًا للرئيس

أعلنت كامكو إنفست، شركة 
مالية إقليميــة غير مصرفية 
تدير أصوال لصالح العمالء تعد 
من األكبر حجما في املنطقة، عن 
إعادة تشكيل مجلس إدارتها 
حيث متت تزكية الشيخ طالل 
علي عبداهللا اجلابر الصباح 
رئيسا ملجلس اإلدارة والشيخ 
عبداهللا ناصر صباح األحمد 

الصباح نائبا للرئيس.
وتأتي هذه اخلطوة بعد 
تعيني الشــيخ طالل عضوا 
في مجلس اإلدارة وانتخاب 
الشــيخ عبــداهللا رئيســا 
ملجلــس إدارة بنــك برقــان 
وبعد احلصول على موافقات 

اجلهات الرقابية املختصة.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
الشــيخ طالل علي عبداهللا 

احلرص على مواصلة تنفيذ 
استراتيجية الشركة في منو 

أعمالها وتوسيع خدماتها.
وأضــاف: سنســتمر فــي 
تعزيــز سياســات احلوكمــة 

منها شركة النوادي القابضة، 
لتكون ضمن الشركات الرائدة 
في مجالها في السوق احمللي 
علما ان الشيخ طالل العلي 
متخصص في مجال األعمال 

املصرفية. 
التشكيل، أصبح  وبإعادة 
مجلس إدارة كامكو إنفســت 
يضم كل من الشيخ طالل علي 
عبداهللا اجلابر الصباح رئيسا 
ملجلس اإلدارة والشيخ عبداهللا 
ناصر صباح األحمد الصباح 
نائبا للرئيــس وعضوية كل 
من مســعود محمــود جوهر 
حيــات، الشــيخة ادانا ناصر 
صباح األحمد الصباح وانتصار 
عبدالرحيم السويدي عضوا 

مستقال.

واالستدامة والتعامل بفعالية 
التغيــرات والتحديــات  مــع 
لالســتفادة مــن الفرص التي 
تعزز من استمرارية الشركة 
وتقوي من مكانتها التنافسية 

محليا ودوليا.
ويتمتــع الشــيخ طــالل 
بخبــرة تفــوق ٣٠ عاما في 
القطاعني املالي واالستثماري 
تقلــد خاللهــا العديــد مــن 
القياديــة وفــي  املناصــب 
شــركات  إدارات  مجالــس 
مساهمة مدرجة وغير مدرجة 
وكان لــه دور كبير في منو 
أعمالهــا وتوســعها. ميتاز 
مبهارات قيادية واستراتيجية 
ساعدته خالل مسيرته املهنية 
على طــرح مبادرات ناجحة 
وتأسيس كيانات وتطويرها، 

الشركة أعادت تشكيل مجلس إدارتها بعد حصولها على موافقات اجلهات الرقابية

الشيخ طالل العلي

اجلابــر الصبــاح، رئيــس 
أشــكر  اإلدارة:  مجلــس 
أعضــاء مجلس اإلدارة على 
الثقة التــي أولونــي إياها، 
مؤكدا لهم وجلميع األطراف 

الرفاعي: انكماش اقتصادي سيدفع النخفاض أسعار النفط
باهي أحمد 

قــال الرئيــس التنفيــذي 
ملركــز «كــوروم» للدراســات 
واألبحــاث  االســتراتيجية 
االقتصاديــة، طــارق الرفاعي 
إن املوازنــة العامــة احلاليــة 
للكويت حتمل مؤشرات إيجابية 
ستجعلها تشهد فائضا هذا العام 
بتحفيز من االرتفاع القياسي 
في أســعار النفط، إال أن تلك 
املؤشرات اإليجابية في جوهرها 
تعد «نسبية» في ظل االعتماد 
على النفط كمصدر رئيســي 
للدخل، الذي سيشهد انخفاضا 

وأكد الرفاعي أهمية أن تنتهز 
الكويت الفرصة السانحة حاليا 
في تنويــع مصادر الدخل بها 
واخلروج مــن دائرة «أحادية 
اإليــراد»، وذلــك عبــر تعزيز 
اإليــرادات غيــر النفطيــة في 
املوازنــة العامة، والعمل على 
تنفيذ رؤية الكويت ٢٠٣٥ والتي 
من بني أهدافها تعزيز مداخيل 

الكويت غير النفطية.
وحذر الرفاعي من احتمالية 
التباطــؤ فــي تنفيــذ خطــط 
التنمية واإلصالح حتت وطأة 
من االطمئنان النسبي نتيجة 
العودة إلى زمن الفوائض املالية 

حدوث انكماش اقتصادي لفترة 
في أوروبــا والواليات املتحدة 
وهو مؤشر سلبي على أسعار 
النفط قد يدفع نحو انخفاض 
الطلب عليه مــا يعني تراجع 
أســعاره مجــددا. واستشــهد 
الرفاعي باالرتفاعات القياسية 
في أسعار النفط والتي حدثت 
مرتــني في عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٤، 
إال أنه بعدها شــهدت األسعار 
انهيارا كبيرا وحتول الفائض 
إلى عجز، وهو ما يجعلنا بحاجة 
إلى انتهاز الفرصة احلالية بعني 
االعتبار لتنفيذ اإلصالحات من 
موضع قوة دون ضغوط مالية.

في املوازنة مجــددا، مبينا أن 
حتسن أسعار النفط وارتفاع 
اإليرادات في املوازنة قد يواكب 
بتباطــؤ في تلبيــة كثير من 

أهداف خطة التنمية.
وتطرق الرفاعي إلى أنه ال 
يجب االطمئنان إلى ارتفاعات 
أسعار النفط حاليا كونها ترتبط 
بعوامل ومحفزات عاملية ال ميكن 
للكويــت الســيطرة عليها أو 
التحكم بها، مبينا في الوقت ذاته 
أن االرتفاع القياسي في أسعار 
النفط قد يستمر لعامني كحد 
أقصى، فيما تشــير املتغيرات 
االقتصادية عامليا إلى احتمالية 

طارق الرفاعي

ال محالــة، في ظــل املتغيرات 
االقتصادية عامليا.

تراجع كويتي في السباق اخلليجي
خلفض االنبعاثات الكربونية

احتلت مرتبة متدنية عاملياً بني مؤشرات عديدة متعلقة باالنبعاثات الكربونية

عالء مجيد

تأتي الكويت متأخرة عن 
دول اخلليــج الثالثــة، التي 
وضعــت هدفــا بعيــد املدى 
للوصــول إلى صفر بصافي 
االنبعاثات وهي: السعودية 
(٢٠٥٠) واإلمــارات (٢٠٦٠) 
والبحريــن (٢٠٦٠)، بينمــا 
اقتصرت الكويت على حتديد 
هدف قصير املــدى بخفض 
انبعاثــات الغــازات الدفيئة 
بنســبة ٧٫٤٪ بحلول العام 
٢٠٣٥، وذلك بحسب التقرير 

الصادر عن أبحاث بنك إم يو إف جي الياباني.
وتســتهدف الكويت زيــادة إنتاجها من 
مصادر الطاقة املتجددة املتمثلة حتديدا في 
الطاقة الشمسية لتصل إلى ١٥٪ من إجمالي 
استهالكها بحلول عام ٢٠٣٠، بينما ال توجد 
اســتراتيجية شاملة بل هناك مجموعة من 
مشروعات الطاقة وتوزيع الكهرباء التي قد 
تسهم مجتمعة في خفض االنبعاثات بنسبة 

١٠٪ تقريبا.
وذكــر التقرير أن الكويت تعد من أعلى 
الدول فيمــا يخص االنبعاثــات الكربونية 
مقارنة بنظيراتها العاملية، كما حتتل املرتبة 
١٤٣ مــن بني ١٥٦ دولــة فيما يخص ترتيب 
الدول وفقا لنتائج املنتدى االقتصادي العاملي 
املتعلقة بتطبيق معايير احلوكمة املجتمعية.

واستعرض التقرير ترتيب الكويت عامليا 
على صعيد مجموعة من املؤشرات املرتبطة 
باالنبعاثات الكربونية، حيث احتلت الكويت 
املرتبــة ٢١٠ من بــني ٢١٩ دولة على صعيد 
نصيــب الفرد مــن االنبعاثــات الكربونية، 
كما احتلت من بني نفس عدد الدول املرتبة 
١٧٥ على صعيد مؤشــر انبعاثات الكربون 

السنوية.
وعلــى صعيد مؤشــر كثافــة انبعاثات 
الكربون فــي إنتاج الطاقة، احتلت الكويت 
املرتبــة ١٢٣ من بني ٢٠٨ دولة، فيما احتلت 
املرتبة ١٤٦ من بني ٢٠٦ دول في مؤشر نصيب 

الفرد من انبعاثات امليثان.

عــدد التقريــر مجموعــة مــن الميزات 
التنافسية التي تتمتع بها دول الخليج، ومن 
بينهــا الكويت، عن غيرها لتصبح مصدرة 
للهيدروجيــن خاصة في ظل ازدياد الطلب 
العالمــي على الهيدروجيــن األخضر، ومن 
بين تلك العوامــل: الموارد الممتازة لطاقة 
الرياح والطاقة الشمسية والموقع الجغرافي 
القريب من أسواق النمو وسهولة استخدام 
تكنولوجيا التقاط الكربون إضافة إلى توافر 
رأس المال وتوافر األراضي والبيئة المناسبة.

وعلى صعيد الكويت، ذكر التقرير أنه لم 
يتم وضع سياســة واضحة في ذلك الشأن 
حيث اليزال األمر في مرحلة الدراسة مقارنة 
بباقي دول اخلليج التي انتقلت إلى املراحل 
املبكرة من التخطيط للمشروعات وانطالق 
بعضها إلى تنفيذ مجموعة من مشــروعات 
إنتاج الهيدروجني األخضر كما في السعودية 

واإلمارات.
وأشــار التقريــر إلــى أن دول اخلليــج 
بشكل عام ومع اختالف حجم اإلجناز فيما 
بينها بشــأن التقدم الــذي حترزه كل دولة 
مبجال معايير احلوكمة البيئية واملجتمعية 
واملؤسســية إال أنها حترز تقدما ملموســا 
بشــكل عام، ومن املتوقع أن يشهد تسارعا 
كبيرا خالل الفترة املقبلة، وسوف يظهر ذلك 
بشــكل واضح خالل قمة COP٢٧ في مصر 
 ٢٨ COP التــي تعقد في نوفمبر ٢٠٢٢ وقمة
التي ستعقد في اإلمارات في نوفمبر ٢٠٢٣.

٢٫٤٩ مليـون عامـل إجمالي قوة سـوق العمـل الكويتـي بنهاية مـارس ٢٠٢٢.. منهـا ٦١٣ ألف عامـل منزلي

ذكر تقرير الشال األسبوعي أن نحو ربع إجمالي العمالة 
الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما بنهاية الربع 
األول من ٢٠٢٢ نحو ٦١٣ ألف عامل (٦٥١ ألف عامل في نهاية 
الربع األول ٢٠٢١)، وموزعة مناصفة تقريبا ما بني الذكور البالغ 
عددهم نحو ٣٠٦ آالف عامل، واإلناث البالغ عددهن نحو ٣٠٧ 

آالف عاملة، وذلك وفق جداول اإلدارة املركزية لإلحصاء.
يتصدر العمال الذكور القادمون من الهند بنحو ٢٠٥ آالف 
عامل (٢١٥ ألف عامل في نهاية الربع األول ٢٠٢١)، بينما تتصدر 
الفلبني عمالة اإلناث بنحو ١٤٠ ألف عاملة (١٣٩ ألف عاملة في 
نهاية الربع األول ٢٠٢١)، وتتصدر الهند أرقام العمالة املنزلية 
من اجلنسني بنسبة ٤٧٫٥٪ من إجمالي العمالة املنزلية، تليها 

الفلبني بنسبة ٢٣٪ من اإلجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ ٤ جنســيات هي الهند، الفلبني، 
بنغالديش وسريالنكا على نحو ٩٥٫٢٪ من إجمالي عدد العمالة 
املنزلية من أصل ١٠ جنسيات، بينما حتتل اجلنسيات الست 
األخرى ألعالها ١٫٩٪ وأدناها ٠٫٢٪. وضمن الدول العشــر 
املصدرة للعمالة املنزلية ٣ دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا 
بنصيب ١٫٧٪ من جملة تلك العمالة، ثم بنني والسودان بنحو 

٠٫٣٪ و٠٫٢٪ على التوالي.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة املنزلية بفئات العمالة الوافدة 
األخرى وفقا جلنسياتها، فسيبلغ عدد العمالة اإلجمالي من 
اجلنسية الهندية نحو ٧٢٦ ألف عامل (٧٨٧ ألف عامل في نهاية 
الربع األول ٢٠٢١)، أي ما نسبته ٢٩٫١٪ من جملة العمالة شامال 
العمالة الكويتية، ونحو ٣٥٫٢٪ من جملة العمالة الوافدة أي 
حتتل الصدارة في احلالتني، تليها في الترتيب الثاني العمالة 
من اجلنسية املصرية، وبإجمالي عمالة بنحو ٤٥٠ ألف عامل 
(٤٧١ ألف عامل في نهاية الربع األول ٢٠٢١)، وبنســبة ١٨٪ 
من إجمالي العمالة ونحو ٢١٫٨٪ من إجمالي العمالة الوافدة.

يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو ٤٣٥ ألف 
عامل (٤١١ ألف عامل في نهاية الربع األول ٢٠٢١) وبنســبة 
١٧٫٤٪ من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النســبة إذا كانت 

أرقامها في اجلداول تشمل العسكريني.
وتأتي بنغالديش في املرتبة الرابعة بإجمالي ٢٣٥ ألف عامل 
(٢٤٦ ألف عامل في نهاية الربع األول ٢٠٢١)، أو ما نسبته ٩٫٤٪ 
مــن إجمالي العمالة ونحو ١١٫٤٪ من إجمالي العمالة الوافدة، 
وحتتل الفلبني املرتبة اخلامســة بإجمالي ٢٠٤ آالف عامل 
(٢٠٩ آالف عامل في نهاية الربع األول ٢٠٢١)، وبنسبة ٨٫٢٪ 
من إجمالي العمالة، وبنحو ٩٫٩٪ من إجمالي العمالة الوافدة.

قال تقرير الشــال إن تقرير الطاقــة العاملي والصادر 
عن «شركة بريتيش بتروليوم BP» واملنشور على موقع 
الشركة اإللكتروني، أن معدل استهالك الطاقة العاملي في 
٢٠٢١ ارتفع بنحو ٥٫٨٪، وكانت معدالت النمو في استهالك 
الطاقة بالعالم مقارنة مبستوى ٢٠٢٠، قد ارتفعت في عام 
٢٠٢١ بنحو +١٤٫٧٪ للطاقة املتجددة، +٦٪ للفحم، و+٥٫٨٪ 
للنفط، و+٥٪ للغاز الطبيعي، +٣٫٦٪ للطاقة الذرية، مقابل 

انخفاض وحيد بنحو -٢٪ للطاقة املائية.
وأنتجت منطقة الشرق األوسط في عام ٢٠٢١ ما نسبته 
٣١٫٣٪ أي نحو ٢٨٫١٥٦ مليون برميل يوميا من حجم اإلنتاج 
النفطي العاملي، الذي بلغ نحو ٨٩٫٨٧٧ مليون برميل يوميا، 
وكان نصيب الســعودية من اإلنتاج ١٢٫٢٪، العراق ٤٫٦٪، 

اإلمارات ٤٫١٪، إيران ٤٪ والكويت ٣٪.
وأنتجت أميركا الشــمالية ما نسبته ٢٦٫٦٪ من حجم 
اإلنتاج النفطي العاملي (الواليات املتحدة األميركية ١٨٫٥٪)، 
وأنتجت كومنولث الدول املستقلة ما نسبته ١٥٫٤٪ من حجم 
اإلنتاج النفطي العاملي (روسيا االحتادية ١٢٫٢٪)، وأنتجت 
آســيا الباسيفيك ما نسبته ٨٫٢٪ من حجم اإلنتاج النفطي 

العاملي (الصني ٤٫٤٪).

وأنتجت أفريقيا ما نسبته ٨٫١٪ من حجم اإلنتاج النفطي 
العاملي، وأنتجت أميركا اجلنوبية والوسطى ما نسبته ٦٫٦٪ 
مــن حجم إنتاج النفط العاملــي (البرازيل ٣٫٣٪)، وأنتجت 
أوروبا ما نســبته ٣٫٨٪ من حجــم اإلنتاج النفطي العاملي 

ونصيب النرويج ٢٫٣٪.
واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو ٣٨٫١٪ من حجم االستهالك 
النفطي العاملي (الصــني ١٦٫٤٪، الهند ٥٫٢٪، اليابان ٣٫٦٪، 
وكوريا اجلنوبية ٣٪)، بينما استهلكت أميركا الشمالية نحو 
٢٣٫٧٪ (الواليات املتحدة األميركية ١٩٫٩٪)، واستهلكت أوروبا 
وكومنولث الدول املستقلة نحو ١٩٪ (روسيا االحتادية ٣٫٦٪).
وتنتج أميركا الشمالية نحو ٢٨٫١٪ من حجم إنتاج الغاز 
الطبيعي العاملي، وتستهلك أميركا الشمالية أقل مما تنتج 
مــن الغاز الطبيعي أي نحو ٢٥٫٦٪ من حجم االســتهالك 
العاملي (الواليات املتحدة األميركية ٢٠٫٥٪)، وتستهلك أوروبا 
وكومنولث الدول املستقلة نحو ٢٩٫٢٪ من حجم استهالك 
الغاز الطبيعي العاملي (روسيا االحتادية ١١٫٨٪)، وتستهلك 
آسيا الباسيفيك نحو ٢٢٫٧٪ (الصني ٩٫٤٪)، وتنتج نحو ١٦٫٦٪ 
من حجم اإلنتاج العاملي، وذلك يعني أن تركز استهالك الغاز 

الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه.

الشرق األوسط يستحوذ على ٣١٪ من إنتاج النفط العامليربع العمالة الوافدة بالكويت.. «منزلية»

بحجم إنتاج يبلغ ٢٨٫١٥ مليون برميل يومياً.. ونصيب الكويت منه ٣٪يبلغ عددهم ٦١٣ ألف عامل.. منهم ٣٠٦ آالف من الذكور و٣٠٧ آالف من اإلناث


