
ه�شام املن�شاوي

أعلن وزير املالية خالل كلمته االفتتاحية في 
مؤمتر اليوروموني عن االنتهاء من مشروع 
قانون جديد يحكم قواعد إعداد امليزانيات العامة 
والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي، وذلك 
لتتوافق مع األنظمة احملاسبية احلديثة وجلعل 
التقديرات املالية في امليزانية واألداء الفعلي في 

احلساب اخلتامي أكثر دقة وشفافية ومهنية. 
وقال وزير املالية د. نايف فالح احلجرف في 
كلمته أمام املؤمتر: “بفضل الله استطعنا خالل 
الستة األشهر املاضية أن نعيد صياغة قانون 
جديد بالكامل ليحل محل مرسوم بقانون 31 
لسنة 1978 والذي يتجاوز عمره األربعني عام، 
ليواكب التطورات ويضع الكثير من اجلوانب 
التطويرية في أسس وضع امليزانية احلكومية، 
لكي يكون هناك أسس موضوعية، علمية ودقيقة 
يتم عليها بناء امليزانية، وق��د مت ارسالة إلى 
مجلس الوزراء املوقر ليكون من ضمن أولويات 

احلكومة في دور االنعقاد املقبل ملجلس األمة”. 
هذا وقد تضمن مشروع القانون اجلديد، الذي 
يهدف إلى تعزيز دور وزارة املالية االستراتيجي 
واإلرش���ادي للمحافظة على استدامة امل��وارد 
املالية ل��دول��ة ال��ك��وي��ت، وإل���ى غ��رس الثقافة 
احملاسبية في اجلهات احلكومية املعنية من 
خالل تدعيمهم مبصادر إضافية لتسهيل عملية 

إعداد امليزانية ومتابعة عملية الصرف:
اوال : إلزام اجلهات احلكومية بتزويد وزارة 
املالية بتقرير سنوي مالي خالل ثالثة أشهر 
من انتهاء السنة املالية متضمنا نتائج مقاييس 
األداء وم���ؤش���رات ال��ك��ف��اءة وال��ف��روق��ات بني 
املصروفات واإلي��رادات التقديرية والفعلية مع 

بيان أسبابها، مما يسهل.
ثانيا: إلزام اجلهات احلكومية املعنية بتقدمي 
دراسة جدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح 

مشاريع رأسمالية جديدة. 
ثالثا : تصدر وزارة املالية تقريراً نصف 
س��ن��وي يتضمن م��ا مت إجن����ازه م��ن األه���داف 

والتوقعات التي اعدت على أساسها امليزانية.

رابعاً :تقدم احلكومة ألى مجلس األمة بيانا 
عن احلالة املالية للدولة مرة على األقل خالل كل 
دور من أدوار االنعقاد العادية، ويصدر وزير 
املالية القواعد الالزمة بشأن البيانات التي يجب 

تضمينها في البيان.
خ��ام��س��اً : احل���ق ل��وزي��ر امل��ال��ي��ة بتحديد 
سقف أع��ل��ى ل��إن��ف��اق وف��ق��اً ل��أوض��اع املالية 

واالقتصادية.
ومن اجلدير بالذكر، أن وزارة املالية قامت 
برفع مشروع القانون على املوقع االلكتروني 
للوزارة لكي يتسنى للجهات الرسمية واجلهات 
احلكومية املسؤولة االطالع عليها وإبداء آراءهم 

ومالحظاتهم متهيداً لتقدميها ملجلس األمة.
وتابع : “هذا التحديث يرفع من مستوى 
املسؤولية والكفاءة التشغيلية لإدارات املالية 
في القطاعات احلكومية. بالنسبة ألصحاب 
القرار  واحملللني في القطاع اخلاص، سينتج عن 
هذا التحديث بيانات وتقارير تساعد املؤسسات 
املالية واحملللني على وضع تقديرات أكثر دقة 
بالنسبة للتدفقات النقدية للمشاريع واألداء 

املالي للدولة بشكل عام.
كما ق��ال : وبالنسبة للشعب الكويتي، هذا 
التحديث هو إجراء مؤسسي وحرصنا أن يكون 
في إط��ار مؤسسي ، يؤسس ملرحلة جديدة  و 
يساهم بشكل كبير في احلد من الهدر املؤسسي” 
،مضيفاً : “حتديث قانون إع��داد امليزانية يلزم 
اجلهات احلكومية املعنية بتقدمي دراسة جدوى 

للمشاريع “.
وذك��ر : البرنامج الزمني ف��ي ح��ال اقتراح 
مشاريع رأسمالية جديدة ، حتديث قانون إعداد 
امليزانية هو إجراء مؤسسي يساعد بشكل كبير 

للحد من الهدر املؤسسي” ، “حتديث قانون 
إع��داد امليزانية يرفع من مستوى املسؤولية 
وال��ك��ف��اءة التشغيلية ل�����الدارات امل��ال��ي��ة في 

القطاعات احلكومية”
وأكد : “أهم ما يتضمنه التحديث على قانون 
إع��داد امليزانية هو رب��ط املصروفات بأهداف 
واضحة املعالم وقابلة للقياس، وه��ذا تغيير 
جذري في مراقبة املصروفات ويساهم مباشرة 

في احلد من الهدر في مصروفات الدولة.”
وشدد : “توفير كل جهة ذات ميزانية مستقلة 
تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور 
مركزها امل��ال��ي إل��ى وزارة امل��ال��ي��ة، وتتضمن 
النتائج احملققة مقارنة مبا مت وضعه من أهداف 
في امليزانية من برامج ومشاريع وأية مؤشرات 

أداء أخرى.”
وأض��اف : “حتديث قانون إع��داد امليزانية 
يلزم بإصدار تقرير مالي نصف سنوي يتضمن 
م��ا مت إجن���ازه م��ن األه���داف والتوقعات التي 
أعدت على أساسها امليزانية مع تقدمي مراجعة 
لأسس االقتصادية ل��إي��رادات واملصروفات 
التي مت إعداد امليزانية على أساسها مع ذكر أي 

تطورات.”
وح��ول االق��ت��ص��اد ب��ني أن “الكويت عمالق 
مبؤسساته، عمالق بقطاعه اخل��اص وم��وارده 
البشرية واملالية،عمالق بخبرته التجارية، 
عمالق بأثره السياسي والتجاري واالستثماري 

واالجتماعي واخليري”.
وش��دد على “ضرورة القيام باإلصالحات 
االقتصادية املدروسة بدقة لتفعيل دور القطاع 

اخلاص وتقليل تدخل احلكومة في االقتصاد”.
تأكيدا للمادة 20 من دستور دول��ة الكويت 

“االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية 
وق��وام��ه التعاون ال��ع��ادل ب��ني النشاط العام 
وال��ن��ش��اط اخل���اص وه��دف��ه حتقيق التنمية 
االقتصادية وزي���ادة اإلن��ت��اج ورف��ع مستوى 
املعيشة وحتقيق الرخاء للمواطنني وذلك كله 

في حدود القانون”
وخ��ت��م : “بدأنا م��ش��روع إع���ادة رس��م دور 
ال��وزارة في املنظومة احلكومية بهدف التحول 
م��ن “محاسب اجل��ه��ات احلكومية” ال��ى دور 
املدير املالي CFO الذي يوجه السياسات املالية 

للدولة”.
ومن جهته اكد نائب رئيس مجلس االدارة 
الحتاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل 
عبدالوهاب املاجد ان قطاع التكنولوجيا املالية 
FINTECH  شهد تطوراً متسارعاً نتيجًة 
لزيادة عدد املستخدمني خالل السنوات االخيرة .

واوض���ح ف��ي اجللسة التى ش��ارك فيها في 
مؤمتر يوروموني السنوي ان االرقام الصادرة 
عن العديد من اجلهات املعنية تشير ال��ى هذا 
النمو الهائل حيث ارتفعت إي��رادات مدفوعات 
الهواتف النّقالة لتصل إلى 450 مليار دوالر 
أمريكي عاملياً ومن املتوقع أن تصل إلى تريليون 
دوالر أمريكي في 2019 نتيجة ملا قدمته الهواتف 
الذكية من إمكانيات لتنفيذ املعامالت بشكٍل 

فوري.
وبالنسبة ملنطقة الشرق االوسط قال املاجد 
“ تضاعف عدد مستخدمي التكنولوجيا املالية 
في الشرق األوس��ط من 2013 إلى 2016 ومن 
املتوقع أن يزيد عدد املستخدمني إلى أكثر من 
الضعف بحلول 2020 وك��ل ذل��ك ميثل حتدياً 

للبنوك غير أن��ه ميثل ف��رص��ة كبيرة لها في 
ذات الوقت في ظل رغبة العديد من شركات 
التكنولوجيا املالية في التعاون مع البنوك كما 
أن البنوك تعمل على التجاوب مع احتياجات 
العمالء والتطورات التكنولوجية ملواكبة هذه 

التطورات”.
واش��ار الى ان بعض البنوك العاملية قامت 
باالستعانة بخبراء في التكنولوجيا في مجالس 
إدارت��ه��ا لتطبيق استراتيجياتها فيما يتعلق 
بهذه التوجهات التكنولوجية التي قد تؤثر في 

استراتيجية البنوك العامة.
وح���ول مساهمة احت���اد امل��ص��ارف ف��ي دعم 
الكويت اجلديدة ورؤيته��ا لتكون مركزا ماليا 
مميزا في املنطقة اكد املاجد دعم احتاد املصارف 
لرؤية الكويت من خالل بنوكه األعضاء والدور 
الذي يلعبه القطاع املصرفي في حتقيق رؤية 

الكويت اجلديدة.
واضاف “تغلبت البنوك الكويتية بثبات على 
التحديات االقتصادية الناجمة من تقلبات أسعار 
النفط وهي تتطلع اآلن نحو االستمرار في دعم 
القطاع اخلاص كما أنها على أمت استعداد لتوفير 
ال��دع��م للمبادرات االستراتيجية املستقبلية 

للقطاع العام “.
واوض��ح املاجد ان “ من املتوقع أن تستمر 
متويالت البنوك للقطاع اخل��اص في معدالت 
سليمة م��ع ال��ت��رك��ي��ز املستمر ع��ل��ى اإلن��ف��اق 
الرأسمالي في ضوء اخلطة التنموية الوطنية 
“ مشيرا الى قيام النظام املصرفي الكويتي في 
السابق بتمويل العديد من املشروعات املليارية 
باإلضافة إلى العديد من املشروعات التنموية 
الكبيرة مم��ا أكد القدرة املالية للبنوك وعزز 

الثقة في قدراته��ا التقنية وبنيته�ا التحتية.
ونوه املاجد الى ان التحدي األكبر الذي يواجه 
احلكومة هو االستمرار على نهج اإلصالحات 
التي تقلل من االنكشاف لتقلبات أسعار النفط 
وت��ع��زز من��و ال��ق��ط��اع اخل���اص ومن���و ال��ف��رص 
الوظيفية حيث مت اتخاذ العديد من اخلطوات 
في االجت��اه الصحيح على مدار األع��وام القليلة 
املاضي متمنيا أن تستمر سياسات احلكومة على 

هذا النهج السليم.
وم��ن جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي 
ف��ي مجموعة ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي شيخة 
خالد البحر”إن مستقبل العمل املصرفي في 
الكويت، ينظر إليه بعني التفاؤل، السيما وأنهذا 
القطاعمهيأ لدخول دورة عمل إيجابية تزخر 

بالكثير من الفرص”.
وف���ي كلمتها ال��ت��ي أل��ق��ت��ه��ا خ���الل مؤمتر 
يوروموني الذي عقد أمس أكدت البحر أن رؤية 
الكويت 2035والتكنولوجيا التي تشهدها 
اخلدمات املصرفيةمن شأنهما أن تخلقا الكثير 
من الفرص املستقبلية لقطاع البنوك في الكويت. 
واض��اف��ت أن���ه ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��د امل��اض��ي، 
تغيَّرت طبيعة العمل املصرفي بشكل كبير 
في جميع أنحاء العالم، إذ شهدت الصناعة 
املصرفية انكماشاًوتدخالً من احلكومات فيما 
اختفتبعضاملؤسسات املالية العمالقة. وشهدت 
أيضا عمليات اندماج وبيع لأصول وحاالت 

إفالس.
وأش��ارت البحر إلى أنه وعلى غرار ما حدث 
في األس���واق العاملية، م��رَّت املنطقة مبوجات 
متشابهة م��ن التغييرات، وإن ل��م تكن بحدة 
الظروف االقتصادية ذاتها التي ضربت األسواق 
األكثر تطوراً، لكنها نالتنصيبا من االضطرابات 

االقتصادية واجليوسياسية. 
وأوضحت أن املنطقة واجهت تداعيات طويلة 
األمد من األضرار التي حلقتباالقتصادات األكثر 
ت��ط��وراً، وك��ذل��ك تقلبات واخ��ت��الالت األس��واق 
الناشئة، مشيرةإلى مرور املنطقة بتحٍد إقليمي 

قوي، أال وهو الربيع العربي.
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أكد أنه يتوافق مع األنظمة احملاسبية احلديثة

احلجرف يعلن عن االنتهاء من مشروع قانون يحكم امليزانيات العامة

العجمي: حريصون على ترويج املنتجات الوطنية في املعارض اخلارجية
أكد نائب املدير العام لقطاع تنمية الصادرات الصناعية 
بالهيئة العامة للصناعة الكويتية محمد العجمي امس  الثالثاء 
حرص الهيئة على دعم القطاع الصناعي الكويتي وتعزيز 
دوره في عملية التنمية.وقال العجمي لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( على هامش معرض )اخلمسة الكبار - قطر( ملواد 

البناء واالنشاءات ان الهيئة دأبت على دعم املصانع الكويتية 
من خ��الل تنمية ال��ص��ادرات احمللية وتذليل جميع العقبات 
التي حتول دون حتقيق اهدافها في التوسع واالنتشار محليا 
واقليميا وعامليا.واشار ال��ى اهمية املشاركة في املعارض 
الصناعية املتنوعة باعتبار ذل��ك اح��دى الوسائل املتبعة 

للترويج للمنتج الكويتي في اخلارج وقدرته على املنافسة من 
حيث اجل��ودة والسعر.واوضح ان لدى الهيئة خطة سنوية 
للمشاركة في عدد من املعارض الصناعية اخلارجية بهدف 
تسويق املنتجات الكويتية والتعريف بها خاصة في الدول 

اخلليجية واالوروبية.
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ق���ال وك��ي��ل وزارة ال��ن��ف��ط بالوكالة 
الشيخ ط��الل ناصر العذبي الصباح أن 
الطاقات املتجددة والبديلة تعتبر من أبرز 
املوضوعات التى تستحوذ على إهتمام 
كبير من قبل وزارة النفط والدولة،مشددا 
على أن إهتمام صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د اجل��اب��ر الصباح 
حفظة الله ورعاه بضرورة التركيز على 
إستخدامات الطاقة املتجددة والبديلة 
فى الكويت وحتديد نسبة 15 باملئة من 
إستخداماتها بحلول 2030 يأتى دافعا 
قويا لقيادات الدولة لبذل اجلهد والتركيز 
لتحقيق الرغبة السامية حلضرة صاحب 

السمو أمير البالد.
وأض��اف الناصر  فى تصريحات على 
هامش الندوة التي عقدتها إدارة اإلعالم 
البترولي والعالقات العامة في وزارة 
النفط ح��ول “ م��ش��روع الدبدبة للطاقة 
امل��ت��ج��ددة أم���ال وتطلعات “ أن الطاقة 
الشمسية تعتبر أحد أوجه الطاقة البديلة 
ال��ت��ي تسعى إل��ى تطويرها شتى دول 
العالم املنتجة واملستهلكة للنفط، مؤكدا أن 
الهدف من تطوير إنتاج الطاقة الشمسية ال 
ينحصر في البحث عن مصدر بديل للنفط 
أو حتى اإلستعداد ملرحلة ما بعد النفط 
بقدر ما هو إجت��اه عاملي خلفض تكاليف 
توليد الطاقة، خصوصا الكهربائية، إذ 
متثل الطاقة الشمسية فرصة مهمة لتوفير 
مبالغ طائلة تنفقها ال���دول على إنتاج 

الكهرباء واملياه .
ولفت ال��ي أن  التركيز على الطاقات 
املتجددة والبديلة واملشاريع التي تنفذها 
الكويت فى ذلك املجال يعزز من تشجيع 
اجلهد املبذول والعمل على إجناز املشاريع 
اجلديدة للطاقات البديلة،مؤكدا أن الكويت 
تسعي جاهدة ملواكبة التجارب العاملية 
الناجحة فى هذة الصناعة  لتحقيق القدر 

األك��ب��ر م��ن اإلستثمار ف��ى مجال الطاقة 
املتجددة . وأرجع الناصر اإلهتمام بالطاقة 
املتجددة في الكويت كأحد املصادر البديلة 
لتوفير الكهرباء في املستقبل إلى امتالك 
الكويت واحدا من أعلى معدالت إستهالك 
الطاقة للفرد في العالم، ويعود ذلك إلى 
م��زي��ج م��ن ال��ظ��روف املناخية ، وال��دع��م 
احلكومي الضخم للكهرباء، وال��زي��ادة 
املطردة في عدد السكان، لذا فنحن نسعي 
لتحقيق الرؤية السامية إلنتاج ما يوازي 
%15 من إجمالي إحتياجاتنا من الطاقة 

بحلول 2030.
وذك��ر أن استخدام الطاقة البديلة في 
الكويت أمر مهم لثالثة أسباب هي إرتفاع 
الطلب على الطاقة الكهربائية وسعر 
النفط وت��وف��ر أرض خصبة إلستثمار 
ال��ط��اق��ة ال��ب��دي��ل��ة،م��وض��ح��ا أن الكويت 
ومنطقة اخلليج من أفضل مناطق العالم 
وف��رة بسطوع الشمس وهبوب الرياح، 
مشيرا ال��ى ان ه��ن��اك أف��ك��ار ومشاريع 
إلنتاج الطاقة الشمسية، ستعمل الدولة 
على تفعيل العمل بها تباعا وفق اخلطط 

الزمنية املوضوعة . وشدد الناصر  على 
أن التكلفة التي تواجه الكويت من إنتاج 
الكهرباء وبيعها بسعر مدعوم يعتبر االقل 
عامليا، وعلية ميكن اإلجتاة ولو جزئيا  الى 
الطاقات البديلة والتعامل مع تلك الطاقات 
كمشروع حقيقي يستهدف تقليل اإلنفاق 
املالي في ظل زيادة السكان واحلاجة إلى 

اخلدمات بشكل اكبر من السابق .
ومن جانبة قال الباحث العلمي املشارك 
م��ن معهد ال��ك��وي��ت ل��أب��ح��اث العلمية 
ماجد الرشيدي أن كلفة استخدام الطاقة 
املتجددة قلت بنسبة 60 في املئة، مؤكداً 
على أنها في طور األنخفاض بشكل أكبر 

خالل الفترة املقبلة.
ولفت إلى أن مشروع الدبدبة مشروع 
من املشاريع الضخمة في استخدام الطاقة 
املتجددة إلنتاج 1500 ميجاو وات، لذا ال 
تزال كلفته مرتفعة بعض الشي، مشيراً 
إلى أن كلفة الكيلو وات من الطاقة املتجددة 
أص��ب��ح م��ن��اف��س��اً ق��وي��اً مل��ص��ادر الطاقة 

األحفورية.
وع��ن احمل��اذي��ر التي أك��د عليها معهد 

األبحاث ، قال الرشيدي أن جميع الطاقة 
امل��ت��ج��ددة وال��ت��ي تعتمد ب��ش��ك��ل كبير 
على التكنولوجيا من املمكن أن تواجه 
مشاكل بعض التشغيل، مشيراً إلى أنها 
تعتمد على الطقس وه��و ش��يء متغير، 
م��ؤك��داً على ض��رورة وج��ود آلية للتنبأ، 
ليستطيع القائمون على وزارة الكهرباء 
أخذ االحتياطات خاصة بعد التشغيل في 

.2021
وعن استخدام نظام السوبر كمبيوتر 
ق��ال أن��ه يخدم مشاريع كثيرة، خاصة 
التي تعتمد على الطاقة املتجددة، مبيناً أن 
الكلفة للسوبر كمبويتر املصغر تتراواح 
ما بني 500 إل��ى 700 أل��ف دي��ن��ار، بينما 
السوبر كمبيوتر بحجمه الكبير تصل 

كلفته إلى 3 مليون دينار.
واش��اد الرشيدي بالقطاع النفطي في 
سعيه املتوصل الستخدام الطاقة املتجددة، 
مؤكداً أن القطاع قادر على الوصول إلى 
استخدام 15 % من الطاقة املتجددة في 
مشاريعه قبل حلول 2030 وف��ق رؤية 

صاحب السمو أمير البالد.

منح دروع تذكارية من وزارة النفط

2030 أكد أن ذلك دافعا قويا لتحقيق الرؤية السامية بحلول 

15 باملئة من الطاقة املتجددة  الناصر: نسعي إلنتاج 
يجري السحب ربع السنوي الثالث حلساب الدانة اليوم  

»اخلليج« يعلن عن 
الفائزين ضمن حملته 

الترويجية ملوسم الصيف 
أعلن بنك اخلليج عن أسماء الفائزين اخلمسة في حملته 
الترويجية ملوسم الصيف حلامليبطاقاته اإلئتمانية وبطاقات 
السحب اآللي الذين فازوا  بجوائز نقدية تصل قيمتها لغاية 
50،000 دينار كويتي. وقد أجري السحب يوم األحد املوافق 
23 سبتمبر اجل��اري،حت��ت إش���راف ممثل وزارة التجارة 

والصناعة. 
والفائزون اخلمسة هم: فرح أرن���اؤوط، الفائزة بجائزة 
نقدية قيمتها 25،000 دينار كويتي،ومنى عبدالله الطراح، 
الفائزة بجائزة 10،000 دينار كويتي، أما الفائزون الثالثة 
عيسى حسن صفر، وفيصل أحمد الشرقاوي وأحمد سعود 
الرديني،فقد حصلوا على جائزة نقدية بقيمة 5،000 دينار 

كويتي لكل منهم.
وخالل احلملة الصيفية التي انطلقت منذ 1 مايو واستمرت 
حتى 31 أغسطس 2018،حصل عمالء بنك اخلليج من حاملي 
بطاقات اإلئتمان والسحب اآلليعلى فرص الدخول في السحب 
للفوز بجوائز نقدية عديدة عند استخدام بطاقاتهم داخل 
أو خ��ارج الكويت.ويحصاللعمالء عند استخدام بطاقاتهم 
االئتمانية وبطاقات السحب اآللي على فرصة واحدة للدخول 
في السحب مقابل كل 10 دنانيريتم إنفاقها داخ��ل الكويت؛ 
وثالث فرص لدخول السحب مقابل كل 10 دنانيريتم إنفاقها 
خ��ارج الكويت.كما متكن عمالء بنك اخلليج من استخدام 
البطاقات املصممة حديثاً بخاصية “ TAP & PAY “ التي 
توفر لهم طريقة للدفع بسرعة وسهولة وأمان  في جميع أنحاء 

العالم.
 وهنأ أحمد األمير، مساعد املدير العام إلدارة االتصاالت 
اخلارجية الفائزين وقال: “يسعى بنكاخلليج دائماً إلى تقدمي 
أحدث وأفضل احللول املالية واملنتجات واخلدمات إلى عمالئنا 
ال��ك��رام إل��ى جانب ال��ع��روض املميزة التي يقدمها البنك في 
الوقت احلالي. وبالنيابة عن بنك اخلليج، نتقدم بالتهنئة إلى  

الفائزين اخلمسة، متمنيني لهم كل التوفيق والنجاح.”
ويجري بنك اخلليج اليوم االربعاء السحب ربع السنوي 
الثالث حلساب الدانة لهذا العام على جائزة نقدية قيمتها 
500،000 دينار كويتي، وذلك على الهواء مباشرة عبر إذاعة 
رادي��و نبض الكويت 88.8 إف إم، عبر برنامج “ديوانية 

الياقوت واألنصاري” في متام الساعة 1:30 بعد الظهر.
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الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح

50 مليون ساعة عمل  حققت  
آمنة متواصلة

إيكويت تسجل إجنازا 
على املستوى الدولي 

قامت مجموعة ايكويت، بتحقيق أكثر من 
50 مليون ساعة عمل آمنة من دون حاالت 
تستدعي الغياب عن العمل في مجمعها 

الصناعي بالكويت.
وبصفتها املالك واملشغل الوحيد ملجموعة 
من الوحدات الصناعية في الكويت، يتضمن 
املجمع الصناعي اليكويت إنتاج أكثر من 4 
ماليني طن سنويا من اإليثيلني واإليثيلني 
جاليكول والبولي إيثيلني والبولي بروبيلني 
والستايرين مونيمر والبرازيلني والبنزين 

والعطريات الثقيلة.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجموعة ايكويت 
للعمليات آرن��د توماس: “السالمة املهنية 
ليست مجرد ضوابط ومعايير، بل هي ثقافة 
تتعلق بأسلوب احلياة ورحلة ال نهاية لها 
في مقر العمل واملنزل وجميع األماكن التي 
تتواجدون فيها. وبالنسبة اليكويت، متثل 
السالمة املهنية األولوية األولى التي يعتمد 
تطبيقها على كل شخص منا. والنجاح الذي 
نقوم بتحقيقه في ه��ذا املجال ليس مجرد 
إجن��از شخصي، لكنه تعبير عن شراكتنا 
والعمل اجلماعي مع جميع العاملني الذين 
يساهمون ويعملون بشكل دائم لتحقيق هذا 

النجاح”.
 وم��ن جانبه، ق��ال املدير العام للصحة 
والسالمة والبيئة في مجموعة ايكويت 
محمد الشمري: “من خالل التركيز الدائم 
على ال��س��الم��ة املهنية، فقد قمنا بتنفيذ 
مجموعة من أكبر عمليات الصيانة الشاملة 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م م��ع حتقيق أرق���ام 
قياسية م��ن ناحية ال��ك��ف��اءة والتميز في 
العمليات الصناعية. ولضمان سالمة جميع 
األشخاص واملجتمعات، فإننا نتطلع إلى 
مواصلة هذه اإلجن��ازات في مختلف أرجاء 
العالم من خالل املواقع التي تضم عملياتنا 

الصناعية”.


