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االحد ٩ اكتوبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

١٥٠ مليار دوالر استثمارات الهيدروجني األخضر املستهدفة بالشرق األوسط
محمود عيسى

توقعت مجلة ميد ان تصبح منطقة الشرق 
األوسط ثالث أكبر مصدر للهيدروجني بحلول 
عــام ٢٠٥٠ وذلــك نقال عن تقريــر صادر عن 
مجلس الهيدروجني ومقره بروكسل بالتعاون 
مع شركة ماكينزي آند كومباني االستشارية 
االميركية، والذي جاء فيه ان املنطقة ستحل 
فــي املركــز الثالث عامليا وتتخلــف بذلك عن 
الصني وأمريكا الشمالية في إنتاج الهيدروجني 
منخفض الكربون واملتجدد بحلول عام ٢٠٥٠.

وتوقع التقرير أن تنتج املنطقة ٨٠ مليون 
طن سنويا من الهيدروجني املتجدد ومنخفض 
الكربون بحلول عام ٢٠٥٠، بعد الصني وأميركا 
الشمالية، اللتني ستبلغ طاقتهما اإلنتاجية ١٧٧

و١١٧ مليون طن سنويا على التوالي.
ومــن املتوقــع أن يصــل إجمالــي الطاقة 
اإلنتاجية العاملية فــي نهاية فترة التوقعات 
إلــى ٦٨٢ مليــون طن ســنويا، مقارنة بطاقة 
أساســية مرجعية معدلة تبلغ ١١١ مليون طن 

سنويا في عام ٢٠٢٥.
وأشــارت ميد إلــى ان البيانــات املتوافرة 
لديها تبني أن هناك ما يقرب من ٥٠ مشــروعا 
معروفا ومخططا له من مشروعات الهيدروجني 
واألمونيا اخلضراء فــي جميع أنحاء منطقة 
الشرق االوســط وشمال أفريقيا، مما يتطلب 
استثمارات ال تقل قيمتها عن ١٥٠ مليار دوالر.

وبحلول عام ٢٠٥٠، سيتم التوقف التدريجي 
عن انتاج الهيدروجني املشتق من الغاز الطبيعي 

دون احتجاز الكربون. وإذا مت تقليص التكاليف 
النظامية إلى احلد األدنى، فســتكون نســبة 
الهيدروجني املتجدد إلى الهيدروجني منخفض 
الكربــون ٧٠:٣٠، ومع ذلك، فإن هذه النســبة 

ستختلف بني منطقة جغرافية وأخرى.
وأضاف التقرير انه في عام ٢٠٣٠، سيكون 
إلنتاج الهيدروجني منخفض الكربون واملتجدد 

حصــة مماثلــة من إجمالــي اإلنتــاج العاملي 
واألســواق الرئيســية مثل أوروبا والشــرق 
األوسط وأميركا الشمالية. وبحلول عام ٢٠٤٠، 
سيكون اإلمداد املتزايد من أستراليا وافريقيا 
والصني وأميــركا الالتينية ناجتا في الغالب 
عن الهيدروجني املتجدد، وسيكون هناك أيضا 
منو قوي للهيدروجني منخفض الكربون في 

الشرق األوسط وأميركا الشمالية.
ولفــت التقريــر إلــى أنه بحلــول عام 
املتجــدد  الهيدروجــني  ٢٠٥٠، سيشــكل 
٧٠٪ من إجمالي العرض نتيجة لتوســع 
الصني املستمر وتزايد التجارة مع املناطق 
املتجددة األخرى. ومــن املتوقع أن ميثل 
الشرق األوسط ثالث أكبر حصة من إنتاج 

الهيدروجني العاملي بحلول عام ٢٠٥٠.
ووجــد التقرير أيضــا أن اململكة العربية 
الســعودية، بحلول عام ٢٠٥٠، ســتكون من 
بني املناطق التي ســيكون إنتاج الهيدروجني 
واألمونيا فيها أرخص على مســتوى العالم، 
على الرغم من أن إنتاج الهيدروجني ســيظل 

ضئيال مقارنة بالصني والواليات املتحدة.
وقــد مت تصنيف دول الشــرق األوســط، 
جنبا إلى جنب مع أميركا اجلنوبية وجنوب 
افريقيا على أساس التناقض بني الطلب على 
الهيدروجني واملواقع املثلى إلنتاج الهيدروجني، 
علــى أنها تتمتــع بإمكانيــات عالية لتصدير 
الهيدروجني. وقال التقرير إن هذه الدول ستكون 
لديها كميات كبيرة تنافسية من الهيدروجني 
بتكلفة تقل عن ١٫١٥ دوالر للكيلوغرام، لكنها 

ستفتقر إلى الطلب.
وكانــت مجلة ميد قد ذكرت في ســبتمبر 
املاضــي ان الكويت جاءت في املرتبة األخيرة 
على قائمتها ملشروعات الهيدروجني األخضر 
في منطقة الشــرق االوســط وشمال افريقيا، 
حيــث بلغت قيمــة هذه املشــاريع ١٥ مليون 
دوالر فقط، بينما حلت مصر في املركز األول 

مبشاريع قيمتها ٦٣٫٨ مليار دوالر.
وتبعتها عمان واملغرب في املركزين الثاني 
والثالث مبشــاريع قيمتهــا ٤٨٫٩ مليار دوالر 
و١٦٫٨٥ مليار دوالر على التوالي، ثم السعودية 
واإلمارات في املركزين الرابع واخلامس مبشاريع 
قيمتها ١٠٫٥ مليــارات دوالر و١٠٫٢٨ مليارات 

دوالر على التوالي.

ً دول املنطقة ستصبح ثالث أكبر مصدر للهيدروجني بحلول ٢٠٥٠ بطاقة إنتاجية ٨٠ مليون طن سنويا

«البترول»: مستشار عاملي لدعم قطاع 
املوارد البشرية بـ ١٫٥ مليون دينار

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» من مصــادر نفطية 
مسؤولة أن مؤسسة البترول ستوقع اتفاقية 
إطارية خاصة باخلدمات االستشارية لدعم 
قطاع املوارد البشرية في املؤسسة بقيمة 

تصل إلى ١٫٥ مليون دينار.
وفــي التفاصيــل، قالــت املصــادر ان 
«البترول» خاطبت اجلهات الرقابية ألخذ 
املوافقات املسبقة لترسية العقد، مشيرة 
الــى ان جلنة الشــراء العليــا ملناقصات 
مؤسســة البترول الكويتية وشــركاتها 
التابعة طلبــت توقيع االتفاقية اإلطارية 
باخلدمات االستشارية لدعم قطاع املوارد 
.«call-off Agreement» البشرية على نهج

وكانت «البترول» قد دعت ٩ شــركات 
عاملية في شهر يناير ٢٠٢٢ للمشاركة في 
املمارســة، وهذه الشــركات هي بوسطن 

جروب، استراتيجي آند، اكسنشير الشرق 
األوسط، ماكينزي، اوليفر وميان، ديلويت 
وآرنست آند يونغ وايه تي كيرني وشركة 

بني آند كومباني.
وذكــرت أن املستشــار الفنــي الفائز 
باملمارســة عليــه وضــع اســتراتيجية 
املوارد البشــرية لعــام ٢٠٤٠ مبا يتالءم 
مع احتياجات وتوجهات املوارد البشرية 
احلالية واملستقبلية في القطاع النفطي.

وتسعى املؤسسة إلى تفعيل وتطوير 
مهام ومســؤوليات املوارد البشــرية من 
خــالل تطبيق أحدث وأفضل املمارســات 
العاملية في هذا املجال انطالقا من إميانها 
بأهمية العنصر البشري كدعامة أساسية 
لتحقيق األهداف اإلســتراتيجية املرجوة 
من املؤسسة والشركات النفطية التابعة 
ملواكبة التغيرات والتطورات السريعة في 

عالم النفط والغاز.

«التجارة» تعفي ٣٠ عالمة 
جتارية عاملية للذهب من «الدمغ»

علي إبراهيم

أعفت وزارة التجارة والصناعة نحو ٣٠
عالمة جتارية عاملية من إجراء عمليات دمغ 
الذهب، وذلك بعدما تقدمت نحو ٢٢ شــركة 
تعمل في السوق احمللي كوكيل لتلك العالمات 
بطلب إعفائها ارتكازا على القرار الوزاري رقم 
١٦٥ لســنة ٢٠١٩. ووفقا لقرار وزير التجارة 
والصناعة الذي حمل رقم ١٣٩ لســنة ٢٠٢٢

بشأن اعتماد خوامت العالمات املدموغة على 
مشــغوالت املعادن الثمينة املستوردة وفقا 
للقرار الوزاري رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٩ وتعديله 
بشــأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ املعادن 
واملشــغوالت الثمينة املستورة وتعديالته، 
فقد قضى في املادة األولى من القرار «يعتمد 

ختم العالمة املدموغة على مشغوالت املعادن 
الثمينة املســتوردة لإلعفــاء من الدمغ وفقا 
لإلجراءات الواردة في القرار الوزاري ٢٠١٩/١٦٥.

٢٢ شركة ووكيالً محلياً تقدموا إلى الوزارة بطلبات إعفائها
٤ ماليني دينار لتزويد مصفاتي

األحمدي وميناء عبداهللا بغاز النتروجني
أحمد مغربي

وافق اجلهاز املركــزي للمناقصات العامة على طلب 
شركة البترول الوطنية الكويتية ترسية مجاميع مناقصة 
تزويــد مصفاتــي ميناء األحمدي ومينــاء عبداهللا بغاز 
النتروجني بواسطة عربات مقطورة بقيمة إجمالية تبلغ 

نحو ٤ ماليني دينار.
وفي التفاصيل، وافق «جهاز املناقصات» على ترسية 
املجموعة األولى بقيمة ٢٫١ مليون دينار واملجموعة الثانية 

بقيمة ١٫٨ مليون دينار.
وكانت شركة البترول الوطنية قد تقدمت بطلب إلغاء 
ممارســة توريد غاز النيتروجــني عبر خطوط األنابيب 
ملصافي الشــركة للمحافظة على املــال العام. ولم تذكر 
«البترول الوطنية» األسباب وراء ذلك، حيث قالت املصادر 
إن الشــركة تقدمت بطلــب اإللغاء إلى اجلهــاز املركزي 
للمناقصات الذي بدوره قرر اإللغاء اســتنادا الى أحكام 
املادة ٥٥ من قانون املناقصات العامة رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦.

احلكومة تعزز «التكويت».. ٨٠٪ نسبة املواطنني بالقطاع العام
علي إبراهيم

كشــفت احصائية أعدتها 
«األنبــاء»، أن إجمالــي عــدد 
العاملني في القطاع احلكومي 
بنهاية يونيو املاضي بلغ نحو 
٤٥٧٫١٤ ألف مواطن ومقيم، من 
بينهم نحو ٩٠٫٩١ ألف وافدين 
يشكلون نحو ١٩٫٨٪ من إجمالي 
العاملني بالقطاع لترتفع نسبة 

املواطنني وتتجاوز ٨٠ ٪.
وأظهرت األرقام أن احلكومة 
وظفت ١١٫٦ ألف مواطن ومقيم 
فــي وزارات وأجهزة وإدارات 
وشركات الدولة خالل أول ٦

أشــهر من ٢٠٢٢، بينما غادر 
العمل في تلــك اجلهات نحو 
٢٠٩٤ مواطنــا ومقيمــا خالل 
الفترة مــن يناير حتى نهاية 
يونيــو املاضيــني. وأظهرت 
البيانــات أن الوافدين حظوا 
بنحــو ١٨٢١ فرصــة وظيفية 
خالل الفترة املذكورة، مقابل 
إحالل ٦٤٠ وظيفة خاصة بهم 
فــي أجهزة الدولــة املختلفة. 
أرقــام  وتفصيليــا، أظهــرت 
رســمية صادرة عــن اإلدارة 
املركزية لإلحصــاء، أن ١٤٥٤

مواطنا ومواطنة تركوا العمل 
بالقطاع احلكومي، مقابل نحو 
٩٧٨٦ آخرين وظفوا في وزارات 
الدولــة وإداراتهــا وهيئاتهــا 
امللحقة واملســتقلة في أول ٦

أشهر من ٢٠٢٢.
وبحســبة بســيطة، بلــغ 
صافي الزيادة في عدد املواطنني 
العاملــني بالقطــاع احلكومي 
نحــو ٨٣٣٢ مواطنا ومواطنة 
خالل الفتــرة من يناير حتى 
نهاية يونيو، من بينهم ٦٣٤٢

مواطنا ومواطنة في ١٧ وزارة 
وصل إجمالي العاملني بها في 
نهاية يونيو املاضي ٢٧٠٫٩٩

ألف مواطن ومواطنة.
وارتفعت أعداد املواطنني 
في ١٦ إدارة حكومية بإجمالي 
١٤٠٨ مواطنــني ومواطنات، 
ليبلغ عددهم اإلجمالي بنهاية 

للدولة ملكيــة كاملة، ارتفع 
عــدد املواطنني فيهــا بواقع 
٢٧٠ مواطنا ومواطنة بنهاية 
يونيــو املاضــي ليبلغ عدد 
العاملــني فيهــا ٢٠٫٦٣ ألــف 

مواطن ومواطنة.
وجلهــة الوافديــن، فقــد 
شــهدت األروقــة احلكومية 
تعيــني نحــو ١٨٢١ وافدا في 
أجهزة الدولة املختلفة خالل 
النصف األول من العام احلالي، 
بينمــا مت إنهاء خدمات نحو 
٦٤٠ وافدا ووافدة خالل الفترة 
من يناير حتى نهاية يونيو 
٢٠٢٢ ليصبح إجمالي الزيادة 
في أعداد الوافدين باحلكومة 

لينخفض عدد العاملني فيها 
إلى ٢٦١٣ مقابل ٢٧٤٧.

الهيئات واملؤسســات  أما 
امليزانيــات  ذات  واجلهــات 
امللحقة والبالغ عددها ٢١ جهة، 
فلم تشهد تعيينات ملحوظة 
لوافدين جــدد ليصبح معها 
إجمالي األرقام بالســالب مبا 
قيمته ٧٥ وافدا ووافدة ليتراجع 
إجمالي العاملني فيها من ٤٢٨٠

إلى ٤٢٠٥، حيث لم تشهد سوى 
تعيينات طفيفة في ٣ جهات 
فقط. أما الهيئات واملؤسسات 
امليزانيــات  ذات  واجلهــات 
امللحقــة، فقــد شــهدت زيادة 
بواقع ٧ وافديــن جدد بعدما 

نحو ١١٨١ وافدا ووافدة، ليرتفع 
عددهم من ٨٩٫٧٣ ألفا بنهاية 
ألفا  إلى ٩٠٫٩١  ديسمبر٢٠٢١ 

بنهاية يونيو ٢٠٢٢.
وشهدت ١٧ وزارة إجمالي 
تعيينات بلغ عددها ١٤٠٢ وافدا 
ووافدة ليرتفع عددهم بنهاية 
يونيو إلى ٦٩٫٦٨ ألفا مقابل 
٦٨٫٢٧ ألفا بنهاية ديســمبر 
املاضي، أما اإلدارات احلكومية 
فشهدت تراجعا ملحوظا حيث 
جاء إجمالي عدد التعيينات 
فيها بأرقام سالبة تصل قيمتها 
إلى ١٣٤وافدا ووافدة، حيث لم 
تشهد سوى تعيينات ضئيلة 
في ٤ جهات من أصل ١٦ جهة، 

شهدت تعيينات جديدة في ٤
جهات، ليصبح عدد العاملني 
فيهــا ٥٨٧٢ مقابل ٥٨٦٥ وافدا 

ووافدة في ديسمبر املاضي.
وفــي الشــركات اململوكة 
للدولــة، ارتفــع إجمالي عدد 
الوافديــن بواقــع ١٢٩ وافــدا 
ووافــدة، ليصبــح عددهــم 
اإلجمالي نحو ٨٥٤٠ مقابل ٨٤١١

في نهاية ديسمبر املاضي، حيث 
شهدت ٥ جهات منها تعيينات 
خالل الفترة املذكورة، من بينها 
جهة لم تصدر عنها معلومات 
خالل ديسمبر املاضي، وشهدت 
وحدها أرقامــا موجبة بـ ١٦١

وافدا ووافدة.

٦٤٠ وافداً مت إحاللهم خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢

يونيو املاضي نحو ٢٥٫٧ ألف 
مواطن ومواطنة. أما اجلهات 
والهيئات واملؤسســات ذات 
امليزانيــات امللحقــة، ويبلغ 
عددهــا ٢١ جهة، فقــد ارتفع 
عدد العاملــني فيها بإجمالي 
١٥٦ مواطنا ومواطنة ليبلغ 
عددهم بنهاية يونيو املاضي 
٣٦٫٦٤ ألف مواطن ومواطنة، 
كما زادت بنفس الرقم أعداد 
املواطنني في اجلهات والهيئات 
ذات امليزانيات املستقلة البالغ 
عددها ١٧ جهة، ليرتفع عددهم 
إلى ١٢٫٢٦٤ مواطنا ومواطنة 

بنهاية يونيو.
اململوكة  الشــركات  وفي 

أعلى ٥ جهات توظيفًا للمواطنني 

أكثر ٥ جهات غادرها الكويتيون 

أعلى ٥ جهات توظيفًا للوافدين 

استحوذت ٥ جهات حكومية على ٨٠٪ من إجمالي تعيينات 
املواطنني خالل أول ٦ أشهر من ٢٠٢٢ بإجمالي ٧٨٣٤ وظيفة 

حيث جاءت تلك اجلهات كالتالي: 
١- وزارة التربية: ارتفع عدد املعينني فيها بواقع ٣٢٨٥ مواطنا 

ومواطنة ليبلغ عددهم نحو ١٠٥٫٧٨ ألف مواطنني.
٢- وزارة الكهرباء واملــاء: ارتفع عدد املواطنني فيها بواقع 

٢٠٧٩ ليبلغ عددهم ٢٩٫٩ ألف مواطن ومواطنة.
٣- وزارة األوقاف والشؤون االسالمية: ارتفع عدد املواطنني 

بواقع ٩٩٧ مواطن ومواطنة ليصبح عددهم ٢٥٫٢٦ ألفا.
٤- اإلدارة العامــة للطيران املدني: زاد عدد املواطنني بواقع 

٧٦٣ مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم ٦٧٥١ مواطنني.
٥- وزارة األشغال: ارتفع عدد املواطنني فيها بنحو ٧١٠ مواطنا 

ومواطنة ليبلغ عددهم ١٥٫٢٧ ألف مواطن.

١- وزارة الداخلية: انخفض عدد العاملني فيها بواقع ٢٧٩ مواطنا 
ومواطنة ليصبح عددهم ١٩٫٤١ ألفا.

٢- وزارة املواصــالت: انخفض عدد املواطنني فيها إلى ٥٣٥٢
ألف مواطن ومواطنة بتراجع قدره ٢٨٥ مواطنني.

٣- وزارة العدل: تراجع عدد املواطنني فيها بواقع ١٣٧ مواطنني 
ليصبح عددهم ١٢٫٤٣ ألفا مواطنا ومواطنة.

٤- وزارة الشؤون: تراجع عدد املواطنني فيها بواقع ١٠٠ موظفا 
ليصبح عددهم ٦٦٥٩ مواطنا ومواطنة.

٥- هيئة اإلعاقة: انخفض عدد العاملني فيها بواقع ٧٢ مواطنني 
ليصبح عددهم اإلجمالي ١٨١٣ مواطنا ومواطنة.

١- الصحة: ارتفع عدد الوافدين فيها بواقع ٩٨٤ وافدا ووافدة 
ليبلغ بنهاية يونيو ٣٥٫١٦ ألفا مقابل ٣٤٫١٨ ألف

٢- التربية: عينت نحو ٥٥٣ وافدا ليرتفع عددهم إلى ٢٧٫٣١
ألفا من ٢٦٫٧٦ ألف وافد ووافدة في نهاية ديسمبر

٣- املشروعات السياحية: ارتفع عدد الوافدين فيها خالل أول 
٦ أشهر بـ ٥٦ وافدا ووافدة ليصبح عددهم ٧٣٣.

٤- املطاحن: ارتفع الوافدين فيها بواقع ٣٧ شخصا ليصبح 
عددهم اإلجمالي نحو ٤٢٣٦ وافدا ووافدة.

٥- العدل: زاد عدد وافديها بنحو ٣٥ شخصا ليبلغ عددهم 
اإلجمالي نحو ١١٣٥ بنهاية يونيو.


