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الثالثاء ١٣ ابريل ٢٠٢١ اقتصـاد

٥٫١ آالف كويتي يعملون على عقود املقاولني في القطاع النفطي
أحمد مغربي

كشف وزير النفط وزير التعليم 
العالــي د.محمد الفــارس أن عدد 
العاملني الكويتيني املعينني وفق 
نظام عقود املقاولني في مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
وصل إلى نحو ٥١٥٩ موظفا، يتركز 
أغلبهم في شــركة نفــط الكويت 
بواقع ٣٨٧٨ موظفا وشركة البترول 
الوطنية الكويتية بواقع ٩١٢ موظفا 
والشركة الكويتية لنفط اخلليج بـ 
١٦١ موظفا وشركة ناقالت النفط 

الكويتية بـ ١٠٩ موظفني.
وأوضح الفارس في رده على 
ســؤال برملاني للنائــب د.صالح 
املطيري وحصلت «األنباء» على 
نسخة منه، أن مؤسسة البترول 
الكويتية تســعى الى رفع نسبة 
التكويت لعقود املقاولني في القطاع 
النفطــي، حيث تقرر رفع نســبة 
التكويــت الى ٣٠٪ كمــا أصدرت 
الالئحة التنفيذية بشأن العمالة 
الوطنيــة في عقــود املقاولني في 
القطاع النفطي التي توفر املزايا 
لهم، والســعي إلــى حتقيق مبدأ 
تكافــؤ الفــرص جلميــع الكوادر 
الوطنيــة ممــن تنطبــق عليهــم 
شروط ومتطلبات شغل الوظائف 
الشــاغرة، وذلك بإتاحــة املجال 
للراغبني بالعمل التقدم من خالل 
التي تنشــر  التوظيف  إعالنــات 
فــي الصحــف احمللية ملؤسســة 
الكويتيــة وشــركاتها  البتــرول 
النفطيــة التابعة لها واقتصارها 
على الكويتيني فقط، والعمل على 
حتقيق االستقرار الوظيفي الالزم 
لتلك العمالة بتحديد حد ادنى من 

املزايا واحلقوق.
وذكر ان أنه مت تشكيل وحدات 
فرعية خاصــة بالتكويت والتي 
من اهــم مهامهــا ومســؤولياتها 
الالئحــة علــى  متابعــة تنفيــذ 
العقود اخلاضعة لقرار التكويت 
والتوصيــة بتوقيــع اجلــزاءات 
املنصوص عليها بالعقد املبرم مع 
املقاول في حالة اإلخالل بالتزاماته 

املنصوص عليها.
٨ آالف رخصة

وذكــر أن مؤسســة البتــرول 
الكويتية سعت الى توفير ٨٠٠٠ 
رخصة تسجيل لتدريب العمالة 
الكويتية لدى املقاول ضمن نظام 
التدريب املوحد بالقطاع النفطي 
حتسبا للزيادة املتوقعة مستقبال 
لتلــك االعــداد العاملــة بالقطاع 
اخلــاص حســب االحتياجــات 
التدريبية املطلوبــة لكل وظيفة 
على حــدة والتي يتم التنســيق 
مــن خاللها مــع دوائــر التطوير 
الوظيفي لدى مؤسســة البترول 
الكويتية والشــركات التابعة لها 
اما مــن ضمن اخلطط الســنوية 
للتدريب أو عن طريق طلب برامج 
اضافيــة وذلك إلعطــاء الفرصة 

لهم اسوة بزمالئهم العاملني لدى 
املؤسسة وشركاتها التابعة لتطوير 
امكاناتهم وتهيئة البيئة املثالية 
العملية لتأدية أعمالهم بالشــكل 
االمثل، هــذا باإلضافــة الى قيام 
مركــز التدريب بتوفير ما يقارب 
من ١٩١٩ فرصة تدريبية في مختلف 
البرامج التدريبية للعمالة الكويتية 
لدى املقاول في مؤسسة البترول 

الكويتية والشــركات التابعة لها 
خالل السنة املالية ٢٠١٩ /٢٠٢٠.

تعيــني  أن  الفــارس  وبــني 
الكويتيــني على عقــود املقاولني 
لدى مؤسسة البترول الكويتية 
وشــركاتها النفطية التابعة لها 
إمنــا هو طريــق إضافي بخالف 
الطريــق األساســي لتعيينهــم 
بصفة مباشرة على سلم الدرجات 

واملرتبــات املوحــد فــي القطاع 
النفطي واملعمول به في املؤسسة 
وشــركاتها التابعة، وليس ثمة 
شك في ان ذلك إمنا يأتي ابتغاء 
توفير مزيد من فرص العمل أمام 
الشباب الكويتي لدعم ومساندة 
خطط الدولة بهذا الشأن، كما انه 
يحقق الغاية من اصدار القانون 
رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم 

العمالــة الوطنيــة وتشــجيعها 
للعمل في اجلهات غير احلكومية، 
فضال عن قرارات مجلس الوزراء 
بتحديد نســبة العمالة الوطنية 
في اجلهات غير احلكومية، وذلك 
مما أتاح الفرصة فعليا وأفســح 
في املجال امام العمالة الكويتية 
املاهرة واملدربة للمساهمة بفاعلية 
واقتدار في ادارة املنشآت النفطية.

يتركز أغلبهم في «نفط الكويت» بواقع ٣٫٨٧ آالف موظف

«املالية»: ١١٠٫٢ ماليني دينار
الرسوم احملصلة من استغالل أراضي الفضاء

محمد عواضة

كشــفت وزارة املالية أن إجمالي 
املبالغ احملصلة منــذ بداية تطبيق 
القانون رقم ٨ لســنة ٢٠٠٨ بشــأن 
تنظيم اســتغالل األراضــي الفضاء 
بلغت ما قيمته ١١٠٫٢٩ ماليني دينار، 
في حني بلغت املبالغ املستحقة غير 

احملصلة نحو ٤٫٩٣ ماليني دينار.
حديث الــوزارة جاء ضمن ردها 
على ســؤال برملاني للنائب مرزوق 
خليفة اخلليفة أرســله وزير املالية 
ووزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة وحصلت 
«األنباء» على نســخة منه، بشــأن 
طلــب إفادته عما إذا كان هناك أفراد 
أو شــركات تخلفت عن دفع رسوم 
األراضــي الفضــاء مبوجــب أحكام 
القانون رقم ٥٠ لســنة ١٩٩٤ املعدل 
بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨ وإجراءات 

وزارة املالية في هذا الشأن.
وقالت الوزارة في ردها على السؤال 
البرملانــي إن هناك أفرادا وشــركات 
تخلفت عن دفع الرسوم، ويتعذر على 
الوزارة توفير بيان بأســماء األفراد 
والشركات املتخلفني عن السداد حفاظا 
على خصوصيتهم والتزاما بالنصوص 
الدستورية وعمال بالتفسير الصادر 
عن احملكمة الدســتورية لنص املادة 

٩٩ من الدستور، حيث ذهبت احملكمة 
في تفسيرها لتلك املادة بأن الدستور 
قد كفل حق املواطن في احلفاظ على 
بياناته الشخصية وأسراره، كما بينت 
احملكمة في تفســيرها ان املســؤول 
واجب االجابة على ما يوجه اليه من 
أســئلة على أن يكون الــرد في إطار 
الضوابط الدستورية املقررة دون ان 
يكون من شــأن السؤال إلزام بتقدمي 
مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة 

لصحة اجابته.
وحــول اإلجــراءات املتبعة لدى 
وزارة املالية في شأن حصر األفراد 

والشــركات املســتحق عليهــم تلك 
الرســوم مبوجب القانــون املذكور 
ســلفا، قالت «املالية» ان اإلجراءات 
املتبعة تتمثل مبخاطبة وزارة العدل 
إدارة التســجيل العقــاري لتزويــد 
الوزارة بكشف يتضمن أسماء املالك 
اخلاضعــني ألحكام القانــون رقم ٨ 

لسنة ٢٠٠٨.
التســجيل  إدارة  وأضافــت ان 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل 
تقوم بتزويد بلدية الكويت بكشوف 
تتضمن أسماء االشخاص الطبيعية 
واالعتبارية اخلاصة مبالك األراضي 
الفضاء املخصصة للســكن اخلاص 
التي تزيد مساحتها أيا كان موقعها 
علــى اخلمســة آالف متــر مربع في 
مجموعها وكل البيانات اخلاصة بها، 
وذلك لتتحقــق البلدية من خضوع 
هذه األراضي للقانون ٥٠ لسنة ١٩٩٤ 
وتعديالته الصادرة بالقانون رقم ٨ 
لسنة ٢٠٠٨، ومن ثم تعيدها البلدية 
بعــد التحقــق الى إدارة التســجيل 
العقاري التي تقوم بدورها بتزويد 

وزارة املالية بها.
ولفتت الى ان وزارة املالية تقوم 
مبخاطبة املــالك اخلاضعني ألحكام 
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨، وإخطارهم 
بالرسوم املستحقة، وذلك قبل بداية 
الســنة املالية بثالثة أشهر وبكتاب 

موصى عليه بعلم الوصول، ومن ثم 
تبدأ الوزارة في استيفاء وحتصيل 
الرسوم من املالك املبادرين بالسداد.
وحول اإلجــراءات التي اتخذتها 
«املالية» ملالحقة املتقاعسني عن سداد 
الرســوم، قالت الــوزارة انها تقوم 
باتخاذ كل اإلجراءات القانونية، مبا 
فيها التقاضي، وذلك بحق املتقاعسني 

عن سداد الرسوم.
وأشــارت إلى أن هناك إجراءات 
متنع أصحاب القســائم املتقاعسني 
عن ســداد الرسوم من التصرف في 
تلك القســائم من خــالل عدم إعطاء 
املوافقــة اخلطية لرفــع احلظر عن 
القســائم اخلاضعة ألحكام القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨. باالضافة إلى عدم 
إمتام إجراءات نقل امللكية أو إصدار 
توكيل بالتصرف إال بعد اســتيفاء 
الرسوم املستحقة، حيث يقع باطال 
كل تصــرف اال بعــد موافقة كتابية 
من وزارة املالية املشروطة باستيفاء 

الرسوم املستحقة للدولة.
وأوضحت وزارة املالية انه لم يتم 
استثناء أي من األفراد أو الشركات 
من ســداد الرســوم، مؤكدة أنها لم 
تقم بإجراء أي تســوية ولم يتم أي 
إعفاء نهائيــا وال إصدار أي جدولة 
للرســوم املستحقة على األشخاص 

أو الشركات.

٤٫٩ ماليني دينار املبالغ املستحقة غير احملصلة منذ بداية تطبيق القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨

خليفة حمادة

لم نستثن أفرادًا أو شركات من سداد الرسوم.. ونتخذ كل اإلجراءات القانونية بحق املتقاعسني
الوزارة لم تقم بإجراء أي تسوية أو إعفاء نهائيًا وال إصدار أي جدولة للرسوم املستحقة

«الوطني لالستثمار»: تعيني
فهد البدر نائبًا للرئيس التنفيذي

أعلنت شركة الوطني 
لالســتثمار - الــذراع 
االستثمارية ملجموعة 
بنك الكويت الوطني- 
الرشــيد  تعيــني فهــد 
البدر في منصب نائب 
التنفيــذي  الرئيــس 
للشــركة، وذلــك بعــد 
احلصول على املوافقات 
الالزمة املتعلقة في هذا 

الشأن.
البدر  وميثل تعيني 
نائبا للرئيس التنفيذي 
للشــركة، دليــال على 
الشــركة نحو  توجــه 
التحــول الرقمــي فــي 

خدماتهــا للمضــي قدمــا ملواكبــة أحدث 
التطــورات فــي عالــم الصناعــة املاليــة 
واالستثمارية، إضافة إلى زيادة االعتماد 
علــى الرقمنــة والــذكاء االصطناعي في 
مختلــف عمليات الشــركة، حيــث يأتي 
ذلــك ملا ميلكه البدر من خبرات في قطاع 
التكنولوجيــا املالية واالســتثمارية متد 
ألكثر من ١٦ عاما، وهو ما يساعد الشركة 
في إجناز أهدافهــا وخططها نحو تعزيز 
مكانتها في قطاع االستثمار، خاصة في ظل 
التطور التكنولوجي الراهن الذي تشهده 
مختلف القطاعات االقتصادية حول العالم.

وتولى البدر العديد من املناصب بعد 
تخرجه فــي جامعة بابســون األميركية 
عــام ٢٠٠٤، حيث عمل في أســواق رأس 
املال ومتويل الشركات وإدارة األصول في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي 
منها منصب رئيس إدارة الثروات ملنطقة 
الشرق األوسط في دويتشه بنك، وشغل 
أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشــركة 

نيــو تكنولوجيز التي 
تعد من كبرى الشركات 
في املنطقة التي تعمل 
في قطــاع تكنولوجيا 
اخلدمات املالية، وأخيرا 
املدير  تولــى منصــب 
التنفيذي لدى شركة إن 
بي كيه كابيتال سمارت 

تكنولوجيز.
البدر  ويؤكد تعيني 
اســتقرار فريــق إدارة 
الشــركة، وميثــل فــي 
الوقــت ذاتــه حــرص 
دعــم  علــى  الشــركة 
القيادات الوطنية الشابة 
وتقليدهــم للمناصــب 
التي تستوعب قدراتهم وخبراتهم، إذ تسعى 
الوطني لالستثمار دائما إلى تعزيز مكانتها 
الرياديــة عن طريق تعيني الكفاءات التي 
من شأنها تهيئة بيئة عمل أكثر احترافية 
ومهنيــة متكنها وتؤهلها من مواجهة أي 

حتديات اقتصادية محتملة.
وتســعى شــركة الوطني لالســتثمار 
لضمان استمرار ريادتها، إلى إعداد أجيال 
متتالية من القياديــني ليكونوا جاهزين 
دائما لتولي املناصــب القيادية في وقت 
الضرورة، وتعد شركة الوطني لالستثمار 
منذ تأسيسها منظومة استثمارية فريدة 
ومنــوذج يحتــذى بها في مجــال تطوير 
الكفاءات الوطنية، إذ توالت عليها أجيال 
متعاقبــة مــن رواد العمل االســتثماري 
واملصرفــي في الكويــت، لتضع بصمتها 
كمدرســة اســتثمارية رائدة في املنطقة 
خّرجت العديد من القيادات االستثمارية 
واملصرفية التي تقود اآلن كبرى املؤسسات 

املصرفية واملالية احمللية.

ميتلك خبرة متتد إلى ١٦ عاماً ستساعد الشركة في إجناز خططها اإلستراتيجية

فهد الرشيد البدر

التعادل مبيزانية الكويت يتحقق عند ٦٩٫٣ دوالرًا لبرميل النفط

عماد سلطان: إستراتيجية
«نفط الكويت» ٢٠٤٠  تستهدف 

إنتاج ٣٫٦٥ ماليني برميل يوميًا

محمود عيسى

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، 
أن يرتفع سعر التعادل املالي للنفط الكويتي 
مــن ٦٨٫١ دوالرا للبرميل خالل عام ٢٠٢٠، 
ليبلغ ٦٩٫٣ دوالرا للبرميل في ٢٠٢١، ولكنه 
سيتراجع خالل عام ٢٠٢٢ الى ٦٤٫٥ دوالرا 

للبرميل.
ونقلت وكالة ســتاندارد اند بورز عن 
تقريــر أصدره صندوق النقد الدولي في ١١ 
اجلاري قوله، ان تزايد توزيع لقاح كورونا 
وارتفاع أسعار النفط يدعمان التوقعات املعدلة 

ملستويات التوازن السعار النفط العاملية التي 
توقعــت أن تبلغ حوالي ٥٧ دوالرا للبرميل 

في نهاية العام احلالي.
في غضون ذلك، قال تقرير صندوق النقد 
الدولي إن سعر التعادل في عمان سينخفض 
إلى ٧٢٫٣ دوالرا للبرميل في عام ٢٠٢١ مقارنة 
مع ٩٥٫٨ دوالرا للبرميل في عام ٢٠٢٠، بينما 
ينخفض سعر التعادل في اإلمارات إلى ٦٤٫٦ 
دوالرا للبرميل من ٦٨٫٢ دوالرا للبرميل في 

عام ٢٠٢٠.
ومن املتوقع أن ينخفض ســعر التعادل 
بالنســبة للمملكة العربية الســعودية إلى 

٧٦٫٢ دوالرا للبرميــل هذا العام، وذلك من 
مستوى ٧٧٫٩ دوالرا للبرميل في عام ٢٠٢٠، 
ثم ينخفض أكثر إلى ٦٥٫٧ دوالرا للبرميل 

في عام ٢٠٢٢.
وقالت الوكالة انه وفقا للتوقعات اإلقليمية 
لصندوق النقد الدولي اخلاصة مبنطقة الشرق 
األوسط وآسيا الوسطى، فمن املتوقع إلى حد 
كبير أن تنخفض مســتويات توازن أسعار 
النفط التي حتتاجها دول الشــرق األوسط 
ملوازنة ميزانياتها احلكومية في عامي ٢٠٢١ 
و٢٠٢٢ بسبب توقعات بارتفاع أسعار النفط 

والتعافي االقتصادي.

أحمد مغربي

الرئيس  كشف 
التنفيذي في شركة 
الكويت عماد  نفط 
الشركة  أن  سلطان 
أمتت مراجعة وإعداد 
خطتها االستراتيجية 
لعام ٢٠٤٠ في شهر 
مــارس املاضــي، 
إلى  وتهدف اخلطة 
إنتاج ٣٫٦٥ ماليني 
برميــل يوميا من 
النفط اخلام وإنتاج 
١٫٥ مليــار قــدم 
مكعبة من الغاز غير 

املصاحب بحلول عام ٢٠٤٠.
وذكر سلطان في املوجز اإلخباري الذي حصلت «األنباء» 
على نسخة منه أنه أثناء املراجعة مت التأكيد على إبقاء األهداف 
االستراتيجية احلالية دون تغيير، في حني مت استحداث ١٣ مبادرة 
داخلية صنفت حتت إطار ٨ مقومات متكني رئيسية، والتي أسندت 
أعمالها إلى مديريات ومجموعات محددة بحسب االختصاص، 
ومبا ميكن الشركة من حتقيق األهداف االستراتيجية املعلنة، 
وتابع ســلطان: «كذلك مت حتديــد ٧ مواطن للدعم اخلارجي 
يتوجب إسنادها لشركائنا في القطاع النفطي وخارجه خالل 
السنوات اخلمس القادمة من أجل الوفاء مبا قرر على شركة 
نفط الكويت من التزامات وواجبات في هذه اخلطة احملدثة».

وأشار سلطان إلى أن املطلع على خطة شركة نفط الكويت 
االستراتيجية احملدثة لعام ٢٠٤٠ يجد أن قوامها االبداع واالبتكار، 
والتكنولوجيا مبفهومها العام والتكنولوجيا الرقمية على األخص، 
وذلك لالرتقاء بطريقة أدائنا لألعمال مبا يتناسب واملتغيرات 
من حولنا، ويحافظ على املزايا التنافسية التي بنيناها طوال 
العقود السابقة مثل معدالت اإلنتاج املرنة واملستدامة بتكلفة 

مالية منخفضة.
وقال انه منذ عام ٢٠١٥ شكلت التكنولوجيا الرقمية أساسا 
للثورة الصناعية الرابعة، حيث بدأت اســتخداماتها تغزو كل 
املجاالت مبا فيها الصناعة النفطية، وذلك ملا لها من أثر كبير 
في حتديد كيفية التعاطي األمثل مع املوارد، وآليات سير العمل، 
وأداء العمليات، والذي باحملصلة ســيغير من معادلة حتقيق 

األرباح في الشركات كشركة نفط الكويت. 
واشــار إلى ان القادم من حتديات تشغيلية غير مسبوق 
للشركة، من استكشاف وتطوير وإنتاج للنفوط الصعبة وغير 
االعتيادية والبحرية وإدارة املياه املنتجة واملصاحبة بكميات 
أكبر وما شــابه، فضال عن التحديات اخلارجية واملتغيرات 
املتســارعة في عالم الطاقة، كل ذلك يضعنا أمام مسؤوليات 

وواجبات عظيمة جتاه بلدنا احلبيب.
وخالل األسابيع القادمة ستقوم مجموعة التخطيط الشامل 
بالبدء في التواصل مع املديريات واملجموعات لبيان ما مت حتديثه 
في االســتراتيجية وطبيعة الدور املنوط بها، كذلك سيكون 
هناك تواصل مع كل العاملني من خالل وسائل التواصل املتاحة 
لغرض التوعية واإلرشاد. لذا ندعوكم الغتنام قنوات االتصال 
هذه لفهم االستراتيجية احملدثة والعمل ضمن األطر احملددة 

فيها مبا يحقق أهداف الشركة االستراتيجية.
وتقدم سلطان في نهاية كلمته بالشكر واالمتنان العظيمني 
لكل من عمل وشارك على حتديث اخلطة االستراتيجية الرابعة 

لشركة نفط الكويت.

عماد سلطان

رفع نسبة التكويت في عقود املقاولني إلى ٣٠٪.. وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص للكوادر الوطنية
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