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االربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٦ إجراءات مطلوبة لتسريع عمليات التخصيص في الكويت

١٥٥ مليار دوالر مشاريع «هيدروجني أخضر» بالشرق األوسط

أحمد مغربي - علي إبراهيم 

كشف تقرير حكومي اطلعت 
عليــه «األنبــاء» أن هنــاك ٦

إجراءات يحتاج إليها املجلس 
األعلــى للتخصيــص من أجل 
تســريع عمليــات تخصيص 
املشاريع العامة، تبدأ بتشكيل 
املجلــس األعلــى للتخصيص 
املالي  النظام  مرورا بتطبيــق 
واإلداري واستثناء اجلهاز الفني 
لبرنامــج التخصيص من آلية 
التعيني الواردة في قرار مجلس 
الــوزراء رقم ٥٥١ لســنة ١٩٩٩

بشأن التوظيف املركزي، وقرار 
مجلس اخلدمــة املدنية رقم ٤

لســنة ٢٠٠١ بشأن اإلعالن عن 
الوظائــف وتعديالته، وقراره 
رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن قواعد 
وأحكام وشروط النقل والندب، 
وصوال إلى تعديل بعض أحكام 
القانــون رقم ٣٧ لســنة ٢٠١٠

بشأن تنظيم برامج وعمليات 
التخصيص.

وتطــرق التقريــر في تلك 
اإلجراءات إلى ٣ مهام ومنهجية 
تنفيذها يرتكز في مجمله على 
اعتمــاد اســتراتيجية العمــل 
األعلــى  للمجلــس  احملدثــة 
للتخصيص والبرنامج الزمني 
للمشــاريع املزمع تخصيصها 
مــن قبل املجلس، واســتكمال 
إجراءات الطرح واعتماد نتائج 
الترســية ملمارســات مشروع 
الشــعيبة  تخصيــص محطة 
الشــمالية مــن قبــل مجلــس 
التخصيص، واعتماد املجلس 
األعلــى أحــد خيارات دراســة 
جــدوى تخصيــص املشــاغل 
الرئيسية لوزارة الكهرباء واملاء. 
وتفصيليا تضمنت مقترحات 
التسارع في تخصيص املشاريع 

العامة ما يلي:
١- املجلس األعلى للتخصيص: 
التقريــر تشــكيله  إذ اعتبــر 

محمود عيسى

أن  ذكــرت مجلــة ميــد 
مشــاريع الهيدروجــني فــي 
املنطقــة التي تقــدر تكلفتها 
مبليارات الــدوالرات بحاجة 
ملزيد مــن التركيز واالهتمام 

من قبل دول املنطقة.
وقالــت املجلة في حتليل 
بقلم محررة شــؤون الطاقة 
جنيفــر  والتكنولوجيــا 
اغوينالــدو ان إزالة الكربون 
والتخلص منه تعزز الفرص 
االســتثمارية امــام املنتجني 
وتقــوي مركــز املســتهلكني 
احملتملــني علــى الرغــم من 
النطــاق  واســع  التشــاؤم 
حــول هذا األمر، حيث انه مت 
التخطيــط ملا يقــرب من ٥٠

مشروعا للهيدروجني األخضر 
في منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا،مما يتطلب 
اســتثمارات تقديريــة هائلة 
ال تقل عــن ١٥٥ مليار دوالر. 
وتشكل مرافق إنتاج األمونيا 
اخلضــراء املتكاملــة القائمة 
على الهيدروجني غالبية هذه 
املشاريع، مما يعني أنه ميكن 
تقسيم إجمالي االستثمارات 
املقــدرة إلى اربــع حزم على 

النحو التالي:
١) محطات طاقة متجددة بواقع 

١٠٢ مليار دوالر.
٢) مصانع التحليل الكهربائي 

بقيمة ٢٣ مليار دوالر.
٣) وحدات فصل الهواء بواقع 

١٤ مليار دوالر.
٤) وأخيــرا األعمــال املدنية 

لتنفيذه بالشكل السليم، فعلى 
الرغم من احملــاوالت العديدة 
للجهــاز الســتقطاب الكفاءات 
واخلبــرات البشــرية للعمــل 
في اجلهاز لــم يتمكن من ذلك 
رغم وجود نظام مالي واداري 
له معتمد مــن املجلس االعلى 
للتخصيص ومجلس اخلدمة 
املدنية، حيث ان اجلهاز الفني 
لــم يتمكــن منــذ انشــائه من 
تعيني اي موظف بســبب عدم 
تطبيــق وتنفيــذ نظامه املالي 
واالداري، وهــذا يؤثر بشــكل 
مباشــر على امكانيات اجلهاز 
الفنيــة واالداريــة واملاليــة، 
ويعرقل عمليات التخصيص، 
االمر الذي يستلزم وجود حل 
ســريع وفوري من اجل وضع 
النظــام املالــي واالداري محل 
تطبيــق فعلي وعملي ليتمكن 
اجلهاز من ممارسة اعماله على 

اكمل وجه.

املجلــة ان قمة املنــاخ كوب 
األمم  نظمتهــا  التــي   ٢٧
املتحــدة فــي مصر تســاعد 
فــي بناء الزخم الــالزم لهذه 
املشــاريع، اذ شــهدت القمة 
التوقيع على اتفاقيات أولية 
ملشــاريع توليد أكثر من ٢٣

غيغاواط من مشروعات طاقة 
الريــاح والعديد من صفقات 
الهيدروجني األخضر في مصر 
قبل وأثناء املؤمتر مباشرة. 
وتساهم مصر بالفعل بحوالي 
٤٢٪ من مشاريع الهيدروجني 
واألمونيا اخلضراء املخطط 
لها في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وفي حني أن هناك تشاؤما 

وتشجيع القطاع اخلاص على 
التنافس على االصول املطروحة 
للتخصيص، اضافة الى تنويع 
طرق اخلصخصة لتشمل االدارة 
واالجارة متاشــيا مــع افضل 

املمارسات العاملية.
٤- االستراتيجية: إذ أنهى اجلهاز 
التخصيص  الفنــي لبرنامــج 
حتديــث خطــة عمــل املجلس 
األعلى للتخصيص والبرنامج 
الزمني للمشاريع العامة املزمع 
تخصيصها، وصوال إلى تنفيذ 
مراحــل مشــروع تخصيــص 
محطــة الشــعيبة الشــمالية، 
ولكن مازالت هناك خطوات عمل 
الزمة تتمثل في تشكيل املجلس 
األعلــى للتخصيــص لعرض 
خطة العمل احملدثة العتمادها 
من قبله، واســتكمال إجراءات 
طرح مشروع تخصيص محطة 
الشــعيبة الشــمالية واعتماد 
نتائج الترسية من قبل املجلس.
٥- قانونية: إذ رفع مشــروع 
تعديل بعض أحــكام القانون 
رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ إلى مجلس 
األمة في يناير ٢٠١٩ ملناقشته 
واعتمــاده، االمر الذي يتطلب 
مناقشة مشروع تعديل بعض 

أحكام القانون.
٦- إدارية: وهو اجلانب الذي 
يتعلق بالتنســيق مع األمانة 
العامة ملجلس الوزراء للتغلب 
على املعوقات املالية واإلدارية 
التــي يواجهها اجلهــاز الفني 
وتعــذر تطبيق النظــام املالي 
بالشــكل  للجهــاز  واإلداري 
الســليم، ما يتطلب التأكد من 
تنفيذ الالئحة املالية واإلدارية 
للجهاز بالشــكل الســليم، كما 
االقتــراح بتعديــل املادة ٩ من 
التخصيــص وإدراج  قانــون 
ميزانية اجلهاز ضمن ميزانية 
جهة أخرى خــالف األمانة في 
تطبيق النظام املالي واإلداري 

للجهاز بالشكل السليم.

ومستثمري األسهم ومشغلي 
املوانــئ ومطــوري املرافــق 

الدوليني واإلقليميني.
ومــن املتوقــع أن تلعب 
وكاالت ائتمــان الصــادرات، 
والســيما مــن االقتصــادات 
التي حتقق انبعاثات صفرية 
صافية فــي آســيا وأوروبا، 
دورا حاســما ألنها تفكر في 
حتمل املخاطر الكبيرة وتوقع 
العوائد احملتملة التي حتملها 
تلك املشاريع في هذه املرحلة 

املبكرة.
وانتهت املجلة الى القول 
ان البلدان املنتجة واملستهلكة 
للطاقة املتجددة حتتاج أيضا 
إلــى وضع معاييــر وأنظمة 
متفــق عليها بشــكل متبادل 
بشأن ما يشكله الهيدروجني 

النظيف واألخضر.
القضايا  وســتؤثر هــذه 
وغيرها علــى كيفية وصول 
إلــى قــرار  هــذه املشــاريع 
االستثمار النهائي، خصوصا 
اإلقــراض  مفاوضــات  وان 
والتمويل لبعض املخططات 
املبكرة استمرت منذ ما يقرب 
من عامني، مما عرقل وصول 

املشاريع إلى مرحلة البناء.
وقد ال يساعد اجلمود في 
زيادة قدرات الوقود األحفوري 
في أعقاب أزمــة الطاقة التي 
ســببتها احلرب الروســية ـ 
األوكرانيــة، هذه املشــاريع 
بالضرورة على جتاوز شــح 
التمويل او العوائق االخرى 
على النحــو املطلوب أو كما 

هو متوقع.

ودعا الى اســتثناء اجلهاز 
التخصيص  الفنــي لبرنامــج 
من آلية التعيني الواردة بقرار 
مجلس الوزراء رقم ٥٥١ لسنة 
١٩٩٩ بشأن التوظيف املركزي، 
وقرار مجلــس اخلدمة املدنية 
رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن االعالن 
عن الوظائف وتعديالته، وقرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٣٨

لسنة ٢٠٠٦ بشأن قواعد واحكام 
وشروط النقل والندب.

٣- تعديل بعض احكام القانون 
رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم 
برامج وعمليات التخصيص: إذ 
قدم املجلس االعلى للتخصيص 
توصياته بتعديل بعض احكام 
القانون الى مجلس الوزراء، ومت 
رفع مشروع تعديل القانون الى 
مجلس االمة ملناقشته واقراره، 
وجــاء هــذا االقتــراح بتعديل 
بعض احكام القانون ليســهم 
في تسريع عمليات اخلصخصة 

واســع النطاق بشأن جدوى 
معظــم هذه املشــاريع - مع 
وجــود مشــروع واحد فقط 
حصل علــى متويل مضمون 
حتى اآلن – اال ان من الصعب 
اســتبعاد اهميــة التزامــات 
باريــس ومكانــة  اتفاقيــة 
الشــركات املشــاركة فيمــا 
يسمى باملشاريع املبكرة في 

هذا املضمار.
وتضم قائمة املستثمرين 
احملتملني فــي هذه الصناعة 
مجموعة من صناديق الثروة 
السيادية في املنطقة، التي بنت 
محافظها مــن عائدات النفط 
والغــاز، فضال عن شــركات 
الطاقــة واملوردين،  جتــارة 

أبرزها تشكيل املجلس األعلى للتخصيص املعّطل منذ ٢٠١٨

لعدد ٥٠ مشروعاً مخططاً لتنفيذها.. ما مينح فرصاً استثمارية كبيرة مبجال إزالة الكربون

ضرورة للبــدء في اجتماعاته 
ومناقشــة املواضيــع املتعلقة 
واعتمــاد خطة املجلس االعلى 
للتخصيص احملدثة والبرنامج 
الزمني للمشاريع العامة املزمع 
تخصيصها، حيث ان املجلس لم 
يتم تشكيله منذ ٢٠١٨، باإلضافة 
الــى اعتماد اختيار املشــاريع 
العامة املرشــحة للتخصيص 
والتــي مت االنتهاء من دراســة 
جــدوى تخصيصهــا، وكذلك 
املوافقــة علــى اختيــار افضل 
العروض للممارسات اخلاصة 
بتخصيــص محطة الشــعيبة 

الشمالية.
املالــي  النظــام  ٢- تطبيــق 
علــى  شــدد  إذ  واإلداري: 
ضــرورة تطبيق النظام املالي 
واالداري للجهاز الفني لبرنامج 
التخصيص بالتنسيق مع امانة 
الشــؤون املالية واالدارية في 
االمانة العامة ملجلس الوزراء 

بقيمة ١٦ مليار دوالر.
ومضت احملللة الى القول 
ان االســتثمارات اخلاصــة 
بتكلفة اقامة البنية التحتية 
أو نقــل  الالزمــة لتخزيــن 
املنتجــات النهائيــة ســالفة 
الذكر إلى وجهتها تســتثنى 

من التقديرات السابقة.
وال شك ان هذه املشاريع 
تخلق فرصا كبيرة لسالسل 
القيمــة بأكملهــا، ليس أقلها 
الطاقــة  توليــد  محطــات 
الشمســية وطاقــة الريــاح، 
والتي ميكن أن تستحوذ على 
متوســط ثلثي االستثمارات 

اإلجمالية.
وفي هــذا الســياق قالت 

الناهض: استدامة املخزون اإلستراتيجي 
من السلع.. أولوية قصوى لـ «التجارة»

خالل استقباله وفداً عسكرياً من كلية الدفاع الوطني في اإلمارات

مازن الناهض خالل استقباله وفدا عسكريا من كلية الدفاع الوطني في اإلمارات

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض أن الوزارة تولي اهتماما في حتسني 
بيئة األعمال وضمان توفر الســلع األساسية 
ومراقبة أســعارها وصوال لضمان اســتدامة 

املخزون االستراتيجي من السلع األساسية.
جاء ذلك في تصريح للوزير الناهض وفق 
بيان صحافي صادر عن وزارة التجارة أمس، 
وذلك مبناسبة استقباله وفدا عسكريا من كلية 
الدفاع الوطني في اإلمارات وعدد من املسؤولني 
في مجــال تكنولوجيا املعلومات في اإلمارات 
وذلك للتعرف واالطالع على جتارب الكويت 

في هذه املجاالت.
وأضاف الناهض أن الكويت تولي اهتماما 
خاصا بتشجيع ودعم الصناعات عالية التقنية 

وصديقــة للبيئة، مثمنا دور هيئة تشــجيع 
االستثمار الكويتية في توفير وخلق الفرص 

وإتاحة املناخ املناسب للمستثمر اخلارجي.
وأفاد بأن عمل الوزارة احلالي واملستقبلي 
هو حتسني بيئة األعمال ورفع مستوى جودة 
خدمات الــوزارة املقدمة للمتعاملني باإلضافة 
إلى االهتمــام باجلانب الصناعي والصناعات 
التــي تتعلق باألمن الغذائي واملائي والدوائي 

على وجه اخلصوص.
وتنــاول اللقــاء عــددا مــن املوضوعــات 
االقتصاديــة والتجاريــة والتكنولوجية ذات 
االهتمام املشــترك بني البلدين، وافتتح الوفد 
اإلماراتي اللقاء باالستفسار عن أبرز األهداف 
والتحديات التي تواجه وزارة التجارة الكويتية 

في الفترة احلالية.

مازن الناهض مهديا درعا تذكارية للوفد اإلماراتي

«التجارة» حتظر استيراد وبيع وشراء جميع أنواع 
املستحضرات التجميلية احملتوية على مواد مسرطنة

«كونا»: أصدر وزير التجارة والصناعة 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت  ووزيــر 
وتكنولوجيــا املعلومات مازن الناهض 
أمس، قرارا وزاريا يقضي بحظر استيراد 
وبيع وشراء جميع أنواع املستحضرات 
التجميلية التي حتتوي على مواد (بوتيل 
فينيــل ميثيل بروبيونــال يليال) بكل 

أنواعها ومشتقاتها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه 
مت إبالغ مدير ومسؤولي الرقابة التجارية 
بضــرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع 
تــداول تلــك املواد حلماية املســتهلكني 

مرفقا إليهم كتاب شؤون الرقابة الدوائية 
والغذائيــة بوزارة الصحة رقم (٢٨٠٢) 
واملرفق به بأسماء مواد مت حظر تداولها 

تدخل في تركيبة تلك املستحضرات.
وأوضحت أن تلك املواد مت تصنيفها 
كمواد مســرطنة من قبــل وكالة املواد 
الكيميائيــة األوروبيــة، مشــددة على 
ضــرورة توجيه الفــرق الرقابية نحو 
التأكد من ســالمة الســلع املوجودة في 
الســوق احمللي والتأكــد من منع تداول 
املســتحضرات التي حتتوي على املواد 

الواردة بقائمة وزارة الصحة.

«كونا»: نفى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط د.بدر املال وجود نقاشات تتعلق 
بنيــة حتالف «أوپيك+» زيادة إنتاج النفط 

في اجتماعه القادم.
وأكد املال «حرص الكويت على احملافظة 

على استقرار التوازن في أسواق النفط».
ونفت السعودية واإلمارات في وقت سابق 
مــا جاء فــي تقارير صحافية حــول وجود 
نقاشات بشأن زيادة اإلنتاج مبقدار ٥٠٠ ألف 
برميل يوميا في اجتماع أوپيك+ القادم في 

الرابع من ديسمبر املقبل.
وقــال وزيــر النفط العراقــي حيان عبد 
الغني إن العراق يدعم االتفاقات التي حتقق 
مزيدا من االستقرار والتوازن ألسواق النفط، 

وتقلل من تراجع سعر البرميل.
وعلى صعيد أســعار النفــط، فقد عادت 
خالل تعامالت أمس الى حتقيق املكاســب، 

حيــث تأثر املســتثمرون بتوقعات العرض 
الضبابيــة واملخاوف بشــأن ضعف الطلب 
فــي الصني املتضررة من كورونا، مع عودة 
تفشي الڤيروس وارتفاعات قياسية في أعداد 

املصابني على مستوى البالد مجددا.
وارتفع خام غرب تكســاس ١٫٠٥ دوالر، 
أو ١٫٣١٪، إلــى ٨١٫٠٩ دوالرا للبرميل بعد أن 
تأرجح في نطاق تذبذب ٥ دوالرات في اجللسة 
االفتتاحية لألسبوع، وانخفضت األسعار في 
أعقاب تقرير يفيد بأن «أوپيك +» تدرس زيادة 
اإلنتاج، لكنها تعافت بعد ذلك إلنهاء تغيير 
طفيف بعد أن نفي وزير الطاقة الســعودي 

ونظيريه الكويتي واإلماراتي هذه األنباء.
وجاءت مكاسب أسعار النفط أمس بعد 
جلســة متقلبة، ليرتفع مزيج برنت بنسبة 
١٫٥٤٪، أو ١٫٣٥ دوالر، عنــد ٨٨٫٨ دوالرا 

للبرميل، خالل التعامالت.

اجلهاز الفني لم يتمكن منذ إنشائه من تعيني أي موظف.. لعدم تطبيق نظامه املالي واإلداري

أسعار النفط ترتفع مع جتديد
«أوپيك +» االلتزام بخفض اإلنتاج

وزير النفط د.بدر املال نفى مناقشة زيادة اإلنتاج

١٨٫٥ مليار دوالر االكتتابات العامة
 في اخلليج منذ بداية ٢٠٢٢

انضمــت شــركة ســيتي غــروب، إلى 
مجموعــة غولدمان ســاكس فــي توقعها 
باســتمرار ازدهار االكتتابــات العامة في 

منطقة اخلليج العربي خالل ٢٠٢٣.
وتوقــع رئيــس اخلدمــات املصرفيــة 
االســتثمارية في ســيتي غــروب، ميغيل 
أزيفيدو، أن متتد فورة النشاط إلى ٢٠٢٣، 

مع إدراج حوالي ١٠ شركات أخرى.
وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: 
«عام ٢٠٢٣ يجب أن يكون على األقل بنفس 
جودة العام احلالي ٢٠٢٢»، وفقا ملا اطلعت 
عليه «العربية.نت». وأشار إلى زيادة سيتي 

غروب، فريقها املصرفي االستثماري اإلقليمي 
بنسبة ٥٠٪ خالل العامني املاضيني للتعامل 

مع فورة الصفقات.
وجمعت االكتتابات العامة في اخلليج 
العربي ١٨٫٥ مليار دوالر خالل ٢٠٢٢ - متثل 
ما يقرب من نصف العائدات التي شوهدت 
في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. وتتجه 
املنطقة إلى تســجيل ثاني أفضل عام لها 
على اإلطالق من حيث األموال احملصلة من 
مبيعات األسهم، بعد عام ٢٠١٩ والذي شهد 
طرح حصة من أرامكو في إدراج قياســي 

جمع وقتها ٢٩٫٤ مليار دوالر.

ارتفاع التضخم في الكويت إلى ٣٫٢٧٪ خالل أكتوبر
العــام  القياســي  الرقــم  ســجل 
ألســعار املســتهلك (التضخــم) في 
الكويت ارتفاعا بـ ٠٫٣٢٪ خالل شهر 
أكتوبر مدفوعا بارتفاع أسعار بعض 
املجموعات الرئيسية املؤثرة في حركة 
األرقام القياسية، ليسجل ارتفاعا على 
أساس سنوي بنسبة ٣٫٢٧٪، مقارنة 
مع ٣٫١٩٪ في شهر سبتمبر املاضي.

وأظهــر تقريــر الرقم القياســي 
ألســعار املســتهلك الصــادر عــن 
اإلدارة املركزية لإلحصاء عن شــهر 
أكتوبر املاضي، أن مجموعة األغذية 
واملشروبات شــهدت ارتفاعا بنسبة 
٠٫٨٩٪ مقارنة بالشهر السابق و٦٫٦٣٪ 

على أســاس ســنوي، وذلك نتيجة 
ارتفاع أســعار مجموعــات احلبوب 
واخلبز واللحوم والداوجن واألسماك 
واألطعمة البحرية ومجموعة األلبان 
واجلنب والبيض والزيوت والدهون 
والفواكــه واخلضــراوات الطازجــة 
واملجمدة واملجففة والسكر ومنتجاته 

ومواد غذائية أخرى.
يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار 
مجموعة الســجائر والتبــغ بـ ٠٫٠٧٪ 
خالل أكتوبر، والكســاء وامللبوســات

بـ ٠٫٦٤٪، فيما سجلت مجموعات خدمات 
املســكن والنقــل والتعليــم واملطاعم 
والفنادق استقرارا خالل شهر أكتوبر.


