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يحتل قطـــاع العالقات أهمية كبيرة في عمل مؤسســـة البترول 
الكويتية وشـــركاتها التابعة، فهو المعني بإبراز صورة المؤسســـة 
والتعريـــف بدورهـــا وبما تقدمه مـــن خدمات كبيـــرة لمجتمعها، 
وبذلك يشـــكل حلقة اتصـــال وتواصل وأداة تفاعل نشـــطة داخل 
القطـــاع النفطـــي وخارجـــه. وإذا كان نجاح أي مؤسســـة يتوقف 
علـــى ما تحققه مـــن إنجازات كبيـــرة، فإن هذا النجـــاح ال يعتبر 
مكتمـــاًل مـــا لم تتمكن المؤسســـة من إبـــرازه والتعريـــف به أمام 
الجمهـــور داخليـــاً وخارجيـــاً وهـــو ما يقـــوم به قطـــاع العالقات 

كجزء أساســـي من مهامـــه واختصاصاته.

لقـــد تطـــورت مفاهيـــم العالقات العامـــة واإلعـــالم وأصبحت 
مـــن أكثـــر علوم العصر حاجـــة وأهمية، فهي المســـؤولة عن بناء 
الصـــور الذهنية للمؤسســـات والشـــركات، ولهذه الصـــور أهمية 
خاصـــة لقدرتهـــا على التأثير فـــي الرأي العام، مـــن خالل إبراز 
مختلـــف الجوانـــب ذات العالقـــة بالمؤسســـة، حيـــث تقـــوم هذه 
الصـــور بوظائـــف نفســـية واجتماعيـــة وتؤثـــر بشـــكل عميق في 
تكويـــن الـــرأي العام وتوجيهـــه، وبذلك تعتبر المصدر األساســـي 

آلراء النـــاس تجـــاه هذه المؤسســـة أو تلك.

وانطالقـــاً مـــن رؤية عميقـــة ألهمية الصناعة النفطيـــة ودورها في النمو االقتصـــادي والتنمية 
المســـتدامة فـــي الكويـــت، تقوم دائرة العالقات في المؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة بالتركيز على 
عـــدة أهـــداف اســـتراتيجية، أولها العمل على كل ما من شـــأنه تحســـين الســـمعة وبنـــاء الصورة 
الذهنيـــة اإليجابيـــة للقطـــاع النفطي الكويتـــي، وهو ما ينعكـــس على النجاح والنمـــو االقتصادي 
للمؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة، وثانـــي هذه األهـــداف التواصل مـــع الشـــركاء وإدارة االتصاالت 
والعالقـــات مـــع كل األطـــراف داخليـــاً وخارجيـــاً، وهـــو ما يؤمـــن سالســـة العمليات التشـــغيلية 
واالقتصاديـــة للقطاعات األخرى في المؤسســـة وشـــركاتها التابعة، وينـــدرج تحت هذه األهداف 
إدارة وتوجيـــه الرســـائل اإلعالميـــة، وتعزيـــز القيم المشـــتركة مـــع المجتمعات انطالقـــاً من أن 

المســـؤولية المجتمعيـــة ضرورة إنســـانية ملحة، وواجـــب أخالقي ومبـــدأ وطني أصيل. 

وال يخفـــى على أحـــد أن تركيز دائرة العالقات على أهداف واحـــدة يصب في توحيد الخطاب 
اإلعالمـــي للمؤسســـة وشـــركاتها التابعة، ويجعل عمليـــات االتصال في القطـــاع النفطي بمجمله 
تعمـــل وفـــق اســـتراتيجية محددة، مـــا ينعكس علـــى تحقيق األهداف االســـتراتيجية للمؤسســـة 
وشـــركاتها التابعة من جهة، ويســـاهم في توحيـــد مجتمع العاملين في القطـــاع النفطي، وتدعيم 

الـــوالء واالرتباط الوظيفيين مـــن جهة أخرى.

تركـــز مجلـــة )نبض( في هـــذا العدد على دائـــرة العالقات في المؤسســـة والشـــركات التابعة، 
وتتنـــاول موضوعـــات تتضمـــن جوانـــب متعـــددة من الجهـــود والمبـــادرات واإلنجـــازات الخاصة 

بالدائـــرة، باإلضافـــة إلـــى الخطط والرؤى المســـتقبلية التي تســـعى للوصـــول إليها.
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بدايـــة نـــود التعـــرف منكـــم علـــى اســـتراتيجية االتصـــال 
كل  الكويتيـــة  البتـــرول  مؤسســـة  توليهـــا  والتـــي   2040

االهتمـــام بالفتـــرة المقبلـــة؟
كبيـــرة،  مســـؤوليات  علينـــا  النفطـــي  القطـــاع  فـــي  أننـــا  نعلـــم 
وهـــذه  كبيـــرة،  تحديـــات  وأمامنـــا  متنوعـــة،  طموحـــات  ولدينـــا 
ال يمكـــن التعامـــل معهـــا إال مـــن خـــالل تأميـــن الحصـــول علـــى 
ــاج  ــر وإنتـ ــة تطويـ ــي عمليـ ــاعد فـ ــي تسـ ــة التـ ــا الحديثـ التكنولوجيـ
النفـــط والغـــاز، وهـــذا أيضـــا لـــن يتحقـــق بـــدون قـــوة االتصـــال 
االســـتراتيجي، لذلـــك ينصـــب اهتمامنـــا فـــي تطويـــر التكنولوجيـــا 
الكويتيـــة  البتـــرول  فمؤسســـة  اإلنجـــازات،  بتحقيـــق  لنســـتمر 
تعزيـــز  فـــي  األساســـية  رســـالتها  تحقيـــق  إلـــى  دومـــا  تســـعى 
صورتهـــا علـــى الصعيديـــن المحلـــي والعالمـــي، وإعـــداد وتنفيـــذ 
الكويـــت. دولـــة  فـــي  االجتماعيـــة  للمســـؤولية  شـــامل  برنامـــج 

ما الخطوات التي تم إنجازها لتحقيق هذه الرسالة؟
لالنطـــالق نحـــو آفـــاق المســـتقبل عملـــت المؤسســـة علـــى مراجعـــة 
ـــا االســـتراتيجية بصفـــة مســـتمرة لتتناســـب فـــي  ـــث توجهاته وتحدي
الوقـــت نفســـه مـــع متطلباتهـــا والمتغيـــرات العالميـــة، ووضعـــت حزمـــة 
ــى  ــة حتـ ــتوى للمؤسسـ ــة المسـ ــتراتيجية عاليـ ــات االسـ ــن التوجهـ مـ
عـــام 2040، وذلـــك مـــن خـــالل تأســـيس مجموعـــات حـــوار والتنســـيق 
مـــع المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة المحليـــة والعالميـــة، 
والمبـــادرة بتطويـــر وإدارة قنـــوات االتصـــال الداخليـــة بصـــورة فعالـــة، 
إضافـــة إلـــى تعزيـــز المســـؤولية االجتماعيـــة علـــى الصعيديـــن 
ـــال ال الحصـــر مشـــروع  ـــى ســـبيل المث ـــا عل ـــي والعالمـــي فلدين المحل
"بيـــت عبـــد اهلل" بمـــا يتضمنـــه هـــذا المشـــروع مـــن تفاصيـــل فرعيـــة.

ما بؤرة االرتكاز ومحور هذا التوجه؟
ترتكـــز قيـــم عملنـــا داخـــل مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة علـــى 
بالصحـــة  االلتـــزام  الواحـــد،  الفريـــق  االســـتقامة،  االبتـــكار، 
والســـالمة واألمـــن والبيئـــة، الشـــراكة، التميـــز، االعتـــزاز وقبـــل 

ــا التدقيـــق  ــإذا حاولنـ ــر البشـــري.... فـ ــام بالعنصـ كل ذلـــك االهتمـ
فـــي كل قيمـــة مـــن هـــذه القيـــم ســـنجد أنهـــا وحتـــى تتحقـــق علـــى 
ــورة  ــال بصـ ــتراتيجية االتصـ ــل اسـ ــا تفعيـ ــب منـ ــع تتطلـ ارض الواقـ
مباشـــرة وحقيقيـــة بـــل وتنفيذهـــا بمنتهـــى الدقـــة، أن اســـتراتيجية 
المؤسســـة 2040 تتبنـــى رؤيـــة طويلـــة المـــدى لتأكيـــد توجدهـــا 
المدنـــي. المجتمـــع  ومؤسســـات  لجمعيـــات  أساســـي  كشـــريك 
ـــا  ـــم عليه ـــي اقمت ـــة الت ـــت الفعلي ـــى الثواب ـــرق إل ـــو التط نرج
هـــذه الخطـــوات الممنهجـــة كمـــا نـــود منكـــم توضيـــح 

ــه؟ ــون إليـ ــذي تتوجهـ ــار الـ المسـ
تعـــد اســـتراتيجية االتصـــال المؤسســـي هـــي العمـــود الفقـــري 
لتحقيـــق األهـــداف عبـــر إعـــداد خطـــة اتصـــال داخلـــي وخارجـــي 
للبيئـــة  االســـتراتيجي  التحليـــل  معطيـــات  علـــى  تعتمـــد  والتـــي 
شـــبكة  تحليـــل  إلـــى  اإلســـتراتيجية  هـــذه  وتهـــدف  التفاعليـــة، 
االتصـــال فـــي المؤسســـة وتتبـــع مراحـــل تطورهـــا وتطويـــر قنـــوات 
ـــار  ـــن االعتب ـــع ضـــرورة األخـــذ بعي ـــة االحتياجـــات، م االتصـــال لتلبي
توقعـــات الجهـــات الداخليـــة والخارجيـــة قبـــل وأثنـــاء وبعـــد تقديـــم 
الخدمـــات مـــن أجـــل تحقيـــق غايـــات وأهـــداف المؤسســـة ومـــن أجـــل 
القيـــام بالمهـــام المنوطـــة بهـــا بجـــودة عاليـــة وأداء متميـــز، وتســـاهم 
ــاز  ــذا اإلنجـ ــة هـ ــي صيانـ ــة فـ ــي للمؤسسـ ــال الداخلـ ــبكة االتصـ شـ
ـــك تســـهيل المهـــام المنوطـــة  ـــق األهـــداف، كذل وســـرعة ودقـــة تحقي
بالموظفيـــن وفـــق آليـــة األهـــداف االســـتراتيجية ألجـــل تحقيقهـــا.

لقاء العدد

ـــدرك  ـــة ن ـــة التابع ـــركاتها النفطي ـــة وش ـــرول الكويتي ـــة البت ـــي مؤسس “ف
أن دورنـــا ال يتجـــاوز فكـــرة اســـتثمار الثـــروة النفطيـــة فحســـب بـــل 
نتعـــدى هـــذا مـــن أجـــل التواجـــد داخـــل المجتمـــع الكويتـــي وخارجـــه والـــذي 
يدفعنـــا فـــي ذلـــك إيماننـــا بالمســـؤولية االجتماعيـــة ودعـــم القضايـــا 
ـــر جـــودة الحيـــاة فـــي جميـــع المواقـــع وذلـــك مـــن خـــالل  المهمـــة وتطوي
دعـــم األنشـــطة االجتماعيـــة والخيريـــة واإلنســـانية المختلفـــة والســـعي 
الحثيـــث نحـــو التعـــاون مـــع هيئـــات ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

لتحقيـــق اســـتراتيجية االتصـــال “ 

وحتـــى نتعـــرف علـــى تفاصيـــل الحديـــث عـــن اســـتراتيجية االتصـــال 
ــات  ــدب للعالقـ ــو المنتـ ــب العضـ ــع نائـ ــاء مـ ــذا اللقـ ــا هـ 2040... كان لنـ

الشـــيخ فيصـــل جابـــر األحمـــد الصبـــاح
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كلما ارتكزت العالقات الداخلية 
في المؤسسة على قاعدة صلبة 

قوية ... كلما نجحت روابط 
االتصال بالجمهور الخارجي



6

العدد الحادي عشر - يناير 2020

7

ــن ان  ــا يمكـ ــة مـ ــن أهميـ ــث عـ ــى الحديـ ــال إلـ ــة الحـ ــا بطبيعـ ــذا ينقلنـ وهـ
تحققـــه إســـتراتيجية االتصـــال المؤسســـي...فهال تفضلتـــم بطـــرح المزيـــد 

فـــي هـــذه النقطـــة ؟
ـــى  ـــب يســـاعدنا عل ـــح المتكامـــل الجوان إن اســـتراتيجية االتصـــال المؤسســـي الصحي
ــي  ــاهم فـ ــه يسـ ــا أنـ ــة، كمـ ــودة عاليـ ــيابية وجـ ــتراتيجية بانسـ ــداف االسـ ــق األهـ تحقيـ
تأميـــن سياســـة البقـــاء والديمومـــة للمؤسســـة، واألكثـــر مـــن ذلـــك يفتـــح لنـــا أفـــق 
اإلبـــداع والتمييـــز فـــي رســـم السياســـات فـــي المرحلـــة التاليـــة، باإلضافـــة إلـــى أنـــه 
ينمـــي لدينـــا بنـــك المعلومـــات ويوســـع دائـــرة الفهـــم الجيـــد لـــدى جميـــع الموظفيـــن.

كما أنه وال شـــك أن اســـتراتيجية االتصال تســـاعدنا في تشـــجيع كل موقف من شـــأنه 
تحفيـــز الموظفيـــن وتحقيـــق الرضـــا الوظيفـــي، وكذلـــك تصحيـــح أي معلومـــة خاطئـــة أو 
مواقـــف مضللـــة أو غمـــوض فـــي السياســـات أو إشـــاعات مغرضـــة قـــد تظهـــر باألفـــق.
بالفعـــل اســـتراتيجية االتصـــال لهـــا أهميـــة عظيمـــة بالمؤسســـات... هـــل 
ـــن  ـــم وبي ـــة بينه ـــة العالق ـــن وطبيع ـــم بالموظفي ـــرى تهت ـــب أخ ـــاك جوان هن

اإلدارة العليـــا؟
بالطبـــع...إن رســـالتنا داخـــل المؤسســـة تقـــوم علـــى منـــح موظفينـــا فـــرص النمـــو وهـــذا 
لـــن يتحقـــق إال فـــي ظـــل إعـــداد الموظفيـــن بطريقـــة معينـــة وكذلـــك تجهيزهـــم ألي تغييـــر 
فـــي األســـاليب أو البيئـــة التفاعليـــة، بمـــا يـــؤدي إلـــى تحســـين العالقـــات بيـــن الموظفيـــن 
واإلدارة العليـــا، وكذلـــك تعزيـــز العالقـــات االجتماعيـــة بيـــن الموظفيـــن بعضهـــم البعـــض، 
ــة.... ــة قويـ ــدة صلبـ ــى قاعـ ــة علـ ــي المؤسسـ ــة فـ ــات الداخليـ ــزت العالقـ ــا ارتكـ وكلمـ

ـــا أن اســـتراتيجية االتصـــال  ـــور الخارجـــي، كم ـــط االتصـــال بالجمه ـــا نجحـــت رواب كلم
توضـــح لنـــا آراء واستفســـارات الجمهـــور حـــول الخدمـــات المقدمـــة وكيفيـــة تطويرهـــا.

وكيف تكون النتيجة النهائية ؟
نســـعى أن نكـــون المثـــال النموذجـــي فـــي دعـــم المجتمـــع الكويتـــي، وأن نكـــون منظومـــة 
متكاملـــة فـــي أنشـــطتها وذات فكـــر مؤسســـي موحـــد، كمـــا أن إدارة عملياتنـــا تكـــون 
ــى أن  ــا إلـ ــل بنـ ــا يصـ ــة، بمـ ــن والبيئـ ــالمة واألمـ ــة والسـ ــر الصحـ ــى معاييـ ــا ألعلـ وفقـ
ـــى  ـــة فـــي القطـــاع النفطـــي، وكذلـــك تحقيـــق أعل نكـــون كمؤسســـة جهـــة العمـــل المفضل
مســـتوى فـــي األداء والربحيـــة، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال يصـــل بنـــا إلـــى مكانـــة رائـــدة 
ــي. ــاد الكويتـ ــر االقتصـ ــي تطويـ ــاهم فـ ــا يسـ ــاز، بمـ ــط والغـ ــال النفـ ــي مجـ ــاً فـ عالميـ
علـــى  التعديـــالت  بعـــض  الصحـــف  تناولـــت  األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي 

األمـــر؟ هـــذا  توضيـــح  يمكـــن  فهـــل  المؤسســـة  اســـتراتيجية 
بمـــا  االســـتراتيجية  الخطـــط  بتحديـــث  القيـــام  أهميـــة  بالســـابق  ذكـــرت  لقـــد 
يتوافـــق مـــع المتطلبـــات والمتغيـــرات العالميـــة، لـــذا طـــرأ بالفعـــل علـــى اســـتراتيجية 
وزيـــادة  لتطويـــر  التعديـــالت  مـــن  مجموعـــة   2040 الكويتيـــة  البتـــرول  مؤسســـة 
المثـــال  ســـبيل  علـــى   - المبـــادرات  االســـتراتيجية  وحـــددت  النفطـــي،  إنتاجهـــا 
اإلعالميـــة  المجـــالت  مـــع  اإلعالميـــة  الشـــراكة  المؤسســـي،  االتصـــال  ملتقـــى   :
ـــا إلـــى جنـــب مـــع بـــدء مشـــروع لتحديـــث الخطـــط االســـتراتيجية  العالميـــة، وذلـــك جنب
المســـتوى  عاليـــة  الرئيســـية  المشـــروع  خطـــة  مـــع  لتتماشـــى  األولـــى،  للمراحـــل 
للمؤسســـة، ووضـــع مبـــادرات جديـــدة لتحقيـــق التوجهـــات االســـتراتيجية المســـتقبلية.

كيـــف يمكـــن لكـــم توصيـــل هـــذه الرؤيـــة مـــن داخـــل المجتمـــع النفطـــي 
ـــة  ـــق توعي ـــاني وخل ـــع اإلنس ـــي والمجتم ـــم الخارج ـــى العال ـــا إل ـــول به والوص

صحيحـــة فـــي هـــذا الجانـــب؟
لطالمـــا أولـــت مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة اهتمامـــا خاصـــا 
بالعنصـــر البشـــري باعتبـــاره إحـــدى ركائـــز القطـــاع وأهـــم ثرواتـــه، وال يخفـــى علـــى 
أحـــد مقـــدار الجهـــد واالهتمـــام الـــذي تبذلـــه المؤسســـة فـــي ســـبيل االهتمـــام بالمـــوارد 
البشـــرية العاملـــة فيهـــا، وذلـــك انطالقـــا مـــن قناعتهـــا الراســـخة بـــأن العنصـــر البشـــري 
يعـــد الركيـــزة األساســـية لكافـــة جهـــود النمـــو والتقـــدم والتحســـين المســـتمر فـــي مســـتوى 
ــال  ــه االتصـ ــذي يلعبـ ــام الـ ــدور الهـ ــى الـ ــث علـ ــر الحديـ ــة وإذا اقتصـ األداء واإلنتاجيـ
المؤسســـي فـــي هـــذا الجانـــب وبالتحديـــد تطويـــر عمـــل المؤسســـة، ومـــدى إســـهامه فـــي 
ـــة  ـــة، باإلضاف ـــات المختلف ـــع الجه ـــات المؤسســـة م ـــة لعالق وضـــع اســـتراتيجية متكامل
ــن  ــا مـ ــة، لتأكدنـ ــي ذات المؤسسـ ــي فـ ــل الداخلـ ــز التواصـ ــي تعزيـ ــح فـ ــدوره الواضـ لـ
ضـــرورة منحـــه جـــل االهتمـــام بتعزيـــز دوره داخـــل إداراتهـــا وإتاحـــة المســـاحة الكاملـــة 
ــة. ــر إيجابيـ ــج أكثـ ــل ونتائـ ــل أفضـ ــل عمـ ــن أجـ ــم الـــالزم مـ ــر الدعـ ــا توفيـ ــه، وأيضـ لـ

كلمة ختامية ؟
إن تاريـــخ صناعـــه النفـــط والغـــاز يســـجل اإلنجـــازات، ويتعامـــل مـــع التحديـــات 
مـــن  اليـــوم  حوارنـــا  يقـــرأ  مـــن  كل  يســـتفيد  أن  دائمـــا  أتطلـــع  وإنـــي  بنجـــــــاح، 
يوفقنـــا  أن  اهلل  وأســـأل  الجميـــع،  لمصلحـــة  التعـــاون  لتحقيـــق  الحقيقـــة  هـــذه 
ــت. ــب الكويـ ــا الحبيـ ــدم بلدنـ ــا يخـ ــويا بمـ ــل سـ ــة لنعمـ ــة القادمـ ــي المرحلـ ــا فـ جميعـ
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االتصال الصحيح متكامل الجوانب 
يساعدنا على تحقيق األهداف االستراتيجية 

بانسيابية وجودة عالية

توفير الدعم الالزم من أجل عمل أفضل 
ونتائج أكثر إيجابية

استراتيجية 
االتصال 

المؤسسي 
هي العمود 

الفقري لتحقيق 
األهداف...

تشجيع كل موقف 
من شأنه تحفيز 

الموظفين وتحقيق 
الرضا الوظيفي

الشيخ فيصل وآفاق المستقبل...
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شركاؤنا في عام
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االتفاقيات اإلعالمية بين 
توقيع وتفعيل

مدير دائرة العالقات 
جمال السنعوسي 

ومبادرة تعزيز 
العالقة مع الشركاء

ال شـــك أن مبادرتكـــم نحـــو توقيـــع عـــدد مـــن االتفاقيـــات 
بالقطـــاع  متخصصـــة  عالميـــة  مجـــالت  مـــع  الدوليـــة 
النفطـــي والتجـــاري لســـابقة فريـــدة مـــن نوعهـــا ..لـــذا 
نـــود التعـــرف علـــى األســـباب التـــي دعـــت مؤسســـة البتـــرول 

ــي؟ ــه الخارجـ ــذا التوجـ ــة لهـ الكويتيـ

يرجـــع ســـبب توجـــه المؤسســـة لعقـــد مثـــل هـــذه االتفاقيـــات إلـــى 
ـــز ســـمعة المؤسســـة  ـــادرة تعزي ـــل فـــي مب تحقيـــق عـــدة أهـــداف تتمث
واالنتشـــار ومواكبـــة العالقـــة مـــع الشـــركاء ليـــس فقـــط فـــي القطـــاع 
النفطـــي وإنمـــا التواصـــل مـــع الشـــركاء العالمييـــن بالقطاعـــات 
األخـــرى وتبـــادل الخبـــرات معهـــم، وهـــذا األمـــر قـــد تـــم تجهيـــزه 
بالفعـــل بصـــورة صحيحـــة وبانتظـــار تفعيـــل البنـــود بالفتـــرة القادمـــة 
بمـــا يتناســـب مـــع التوجهـــات االســـتراتيجية للمؤسســـة، باإلضافـــة 
إلـــى تنظيـــم وترتيـــب المقابـــالت واللقـــاءات الصحفيـــة والتلفزيونيـــة 
ألعضـــاء اإلدارة العليـــا للمؤسســـة والشـــركات التابعـــة مـــع هـــذه 
المجـــالت العالميـــة، خاصـــة وأن مثـــل هـــذه األمـــور تســـتلزم كثيـــر 
مـــن الموافقـــات اإلداريـــة، وقـــد يواجـــه الصحفيـــون بعـــض المتاعـــب 
والصعوبـــات فـــي تحديـــد موعـــد مـــع المـــدراء والرؤســـاء التنفيذييـــن، 
ــون  ــة بكـ ــير العمليـ ــهيل وتيسـ ــود لتسـ ــات بنـ ــت االتفاقيـ ــذا تضمنـ لـ
ـــة  ـــن شـــركاتها التابع ـــال بي المؤسســـة هـــي الوســـيط اإليجابـــي الفع

التســـعة وبيـــن المجـــالت العالميـــة.

كمـــا أن الخطـــوة المســـتقبلية لهـــذه المبـــادرة ســـتتبلور بتشـــكيل 
لجنـــة مختصـــة وفريـــق عمـــل علـــى أعلـــى مســـتوى للتواصـــل مـــع 
ـــل  ـــت مث ـــة الكوي ـــروع بدول ـــب وف ـــا مكات ـــي له ـــة الت الشـــركات العالمي
بـــي بـــي، شـــل، شـــلمبرجيز، لتبـــادل الخبـــرات والممارســـات المثلـــي 
وتحقيـــق أفضـــل اســـتفادة لجميـــع األطـــراف بمـــا يحقـــق الفائـــدة 

للمنتجـــات النفطيـــة ويخـــدم العمليـــة التصنيعيـــة.

بالفعـــل إنهـــا طفـــرة غيـــر مســـبوقة بالقطـــاع النفطـــي 
...هـــل مـــن أســـباب أخـــرى ومزايـــا لهـــذه االتفاقيـــات؟

أعيننـــا،  صـــوب  ونضعـــه  التميـــز  ننشـــد  فألننـــا   ... بالطبـــع 
تتوالـــى الخطـــوات نحـــو هـــذا الهـــدف مـــن خـــالل تقديـــم إصـــدارات 
ـــج لهـــذه  ـــت وســـيتم التروي ـــب الكوي ـــا الحبي خاصـــة ســـنوية عـــن بلدن

اإلصـــدارات عـــن طريـــق المواقـــع اإللكترونيـــة للمجـــالت العالميـــة 
بالدعايـــة  الحديثـــة  التكنولوجيـــة  األســـاليب  كافـــة  باســـتخدام 
االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  خـــالل  مـــن  وذلـــك  واإلعـــالن 

والمواقـــع المختلفـــة.

وألن شـــعار مؤسســـتنا كان دائمـــا األداء مـــن خـــالل التكامـــل 
ــة  ــى القمـ ــوال إلـ ــية وصـ ــدة الرئيسـ ــن القاعـ ــن تكويـ ــدأ مـ ــث نبـ حيـ
وحتـــى نحصـــد ثمـــار هـــذا العمـــل ونـــرى نتائـــج فعليـــة وملموســـة كان 
البـــد لنـــا مـــن التواصـــل مـــع العالـــم الخارجـــي بطريقـــة صحيحـــة 

تبـــدأ بمخاطبـــة الـــرواد والمتخصصيـــن فـــي مجـــال اإلعـــالم.

أي المجـــالت والمطبوعـــات العالميـــة التـــي تـــم توقيـــع 
االتفاقيـــات معهـــا ؟

 بعـــد البحـــث والتدقيـــق والتواصـــل اإليجابـــي تحققـــت هـــذه 
الخطـــوة الرائـــدة وتـــم االتفـــاق مـــع المجـــالت التاليـــة:

 Oxford business group, Oil and gas year, The
business year

العالميـــة  المجـــالت  هـــذه  اختيـــار  فـــي  الســـر  مـــا 
ـــى  ـــة عل ـــى كل مجل ـــال عل ـــرف تفصي ـــود التع ـــد... ن بالتحدي

حـــدة؟

وموجـــزات  موثوقـــة  تقاريـــرا  تنشـــر  المجـــالت  هـــذه  إحـــدى 
اقتصاديـــة عبـــر اإلنترنـــت تغطـــي 34 دولـــة حـــول العالـــم، كمـــا 
المديريـــن  كبـــار  قبـــل  مـــن  وأبحاثهـــا  نشـــراتها  اســـتخدام  يتـــم 
والسياســـيين  الحكومييـــن  والقـــادة  العالـــم،  فـــي  التنفيذييـــن 
وصنـــاع القـــرار الدولييـــن علـــى حـــد ســـواء كمنصـــة للتعبيـــر عـــن 
ـــة يجـــرون  ـــة الثاني ـــي المجل ـــرة، وف ـــرأي وكمصـــدر رئيســـي للبصي ال
الشـــخصيات  بيـــن  مســـتديرة  وموائـــد  اســـتراتيجية  مناقشـــات 
التنفيذيـــة لمعالجـــة قضايـــا الصناعـــة النفطيـــة، ويقدمـــون دائمـــا 
تقاريـــر منتظمـــة عـــن رواد صناعـــة النفـــط بمـــا يخـــدم هـــذا القطـــاع 
ـــة يتـــم توزيعهـــا علـــى أكثـــر مـــن 100  بطريقـــة مبتكـــرة. وهـــذه المجل

ــم.  ــاء العالـ ــي أنحـ ــة فـ دولـ

مؤسسة البترول الكويتية 
تعقد اتفاقيات خاصة إلثراء 

التواصل اإلعالمي الخارجي

تقديم إصدارات خاصة 
سنوية عن بلدنا 
الحبيب الكويت

ـــرول  ـــة البت ـــة مؤسس ـــن رؤي ـــا م انطالق
المثـــال  تكـــون  أن  فـــي  الكويتيـــة 
النموذجـــي فـــي دعـــم المجتمـــع الكويتـــي 
داخليـــا وخارجيـــا، حققـــت دائـــرة العالقـــات 
ـــاع  ـــتوى القط ـــى مس ـــة عل ـــرة حقيقي طف
النفطـــي بالكويـــت مـــن خـــالل توقيـــع 
اتفاقيـــات إعالميـــة مـــع كبـــرى المجـــالت 
بالنفـــط  والمختصـــة  العالميـــة 
والطاقـــة وذلـــك كتطبيـــق وتجســـيد 
فعلـــي للتوجهـــات االســـتراتيجية 2040 
كونـــه  االتصـــال  توجـــه  وبالتحديـــد 
يعبـــر عـــن المبـــادرة فـــي تعزيـــز صـــورة 
ــي  ــن المحلـ ــى الصعيديـ ــة علـ المؤسسـ
ــع  ــة تواصـــل مـ ــر نقطـ والعالمـــي وتوفيـ
ــات  ــة العالقـ ــي وتقويـ ــور الخارجـ الجمهـ
معهـــا، وإعـــداد وتنفيـــذ برنامـــج شـــامل 
دولـــة  فـــي  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
ــل كان  ــن التفاصيـ ــد مـ ــت ولمزيـ الكويـ
ــرة  ــر دائـ ــع مديـ ــاء مـ ــذا اللقـ لــــ نبـــض هـ
البتـــرول  مؤسســـة  فـــي  العالقـــات 

السنعوســـي. جمـــال 
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هـــل مـــن توقعـــات مســـتقبلية للنتائـــج التـــي ســـيجنيها 
القطـــاع النفطـــي مـــن جـــراء هـــذا التعـــاون الدولـــي؟

لقـــد أجرينـــا عـــدداً مـــن االســـتفتاءات وخلصنـــا منهـــا إلـــى ضـــرورة 
ــذه  ــا هـ ــذا وقعنـ ــي، لـ ــم الخارجـ ــع العالـ ــكاك مـ ــل واحتـ ــق تفاعـ خلـ
ـــة باإلنجـــازات مـــن  ـــة ثري ـــرة المقبل ـــث ســـتكون الفت ـــات بحي االتفاقي
خـــالل التعـــاون مـــع هـــذه المجـــالت العالميـــة وذلـــك بتقديـــم الكثيـــر 
مـــن الفيديوهـــات واللقـــاءات والمقابـــالت عبـــر شـــبكات التواصـــل 
لديهـــم مـــع شـــخصيات تنفيذيـــة ورئيســـية بالمؤسســـة والشـــركات 
ـــل الخارجـــي والعالمـــي  التابعـــة لتســـاهم فـــي تفعيـــل مســـتوى التمثي
للمؤسســـة بحيـــث نرفـــع درجـــة الوعـــي والتعريـــف الحقيقـــي عـــن 
الكويـــت وشـــركاتها النفطيـــة لـــدى العالـــم الخارجـــي، وكل هـــذا ال 
يتعـــدى كونـــه الخطـــوة األولـــى فـــي االمتـــداد العالمـــي والـــذي نطمـــح 
مـــن خاللـــه إلـــى عمـــل زيـــارات خارجيـــة لتبـــادل الخبـــرات وكيـــف 
يمكـــن لنـــا أن نتطـــور لنكـــون بالفعـــل شـــركة رائـــدة فـــي مجـــال 

الطاقـــة عالميـــا. 

ورؤيـــة  وسياســـة  االتفاقيـــات  هـــذه  تتطابـــق  كيـــف 
المؤسســـة بمـــا يتوافـــق مـــع تحقيـــق معـــدالت أعلـــى فـــي 

األربـــاح؟ وكذلـــك  األداء 

فـــي الوقـــت الراهـــن ال يســـعنا ســـوى التأكيـــد علـــى مـــا تـــم تحقيقـــه 
مـــن إنجـــاز حقيقـــي وطفـــرة فـــي القطـــاع النفطـــي مـــن خـــالل عقـــد 
ــيخ  ــواه ترسـ ــي محتـ ــل فـ ــي تحمـ ــة والتـ ــات اإلعالميـ ــذه االتفاقيـ هـ
شـــامل لرؤيـــة مؤسســـتنا فـــي الوصـــول إلـــى مكانـــة رائـــدة عالميـــاً 
فـــي مجـــال النفـــط والغـــاز، وإدارة عملياتنـــا وفقـــاً ألعلـــى معاييـــر 
الصحـــة والســـالمة واألمـــن والبيئـــة، والـــذي ســـيصل بنـــا إلـــى 

تحقيـــق أعلـــى مســـتوى فـــي األداء والربحيـــة.

وال نغفـــل عـــن أهميـــة وجـــود كافـــة البيانـــات والخرائـــط الخاصـــة 
بنـــا وبالشـــركات التابعـــة للمؤسســـة والســـوق النفطـــي للكويـــت 
داخـــل قاعـــدة بيانـــات المجـــالت العالميـــة والتـــي تخاطـــب القـــادة 
والمـــدراء وأصحـــاب القـــرار والمســـتثمرين علـــى مســـتوى العالـــم 
فهـــذا يمثـــل عالمـــة فارقـــة فـــي أن نكـــون منظومـــة متكاملـــة فـــي 
ــذى  ــي يحتـ ــال نموذجـ ــد ومثـ ــي موحـ ــر مؤسسـ ــطتها وذات فكـ أنشـ
بـــه، وخيـــار صـــادق لمؤسســـة خليجيـــة تســـعى أن تكـــون جهـــة العمـــل 

المفضلـــة علـــى خريطـــة العالـــم.

ـــن  ـــر م ـــل كثي ـــي تحم ـــدى والت ـــدة الم ـــرة بعي ـــن النظ ـــاذا ع م
التفـــاؤل واإليجابيـــة مـــن هـــذا االحتـــكاك العالمـــي علـــى 

ـــت؟ ـــة الكوي ـــدم دول ـــا يخ ـــي بم ـــاد المحل ـــد االقتص صعي

االســـتراتيجية  والتوجهـــات  للمســـتقبل  رؤيتنـــا  معالـــم  إن   
الصناعـــة  أنشـــطة  بيـــن  التكامـــل  وتعزيـــز  النمـــو  إلـــى  تهـــدف 
النفطيـــة الكويتيـــة، كمـــا تتطلـــب تطويـــر وتحســـين أداء عملياتنـــا، 
وترشـــيد التكاليـــف، وذلـــك تماشـــًيا مـــع الممارســـات العالميـــة 

ــتهلكين  ــن والمسـ ــع المنتجيـ ــاون مـ ــات التعـ ــز عالقـ ــى، وتعزيـ المثلـ
المتاحـــة  الخبـــرات  مـــن  واالســـتفادة  النفطيـــة،  األســـواق  فـــي 
ــاب  ــة، واكتسـ ــات واقعيـ ــول لتوقعـ ــفافية للوصـ ــات بشـ ــل البيانـ ونقـ
الوطنيـــة،  وكفاءتنـــا  كوادرنـــا  وتأهيـــل  المتقدمـــة  التكنولوجيـــا 
والدخـــول فـــي مشـــاريع مشـــتركة تحقـــق المنفعـــة المتبادلـــة، وإقامـــة 
عالقـــات وشـــراكات اســـتراتيجية فـــي األســـواق الواعـــدة... كل هـــذا 
مـــا كان لنـــا تحقيقـــه مباشـــرة دون االحتـــكاك والتفاعـــل اإليجابـــي 
مـــع العالـــم الخارجـــي والـــذي نســـعى لدخولـــه عبـــر بوابـــات اإلعـــالم 

العالمـــي.

هل من كلمة أخيرة نختم بها اللقاء ؟

ـــذي  ـــد ال ـــة وأساســـية فـــي العائ ـــح نقطـــة فاصل ـــود توضي ختامـــا ن
ســـتجنيه المؤسســـة مـــن جـــراء هـــذه االتفاقيـــات اإلعالميـــة العالميـــة 
ــم  ــدول والعالـ ــدود الـ ــنعبر حـ ــزة وسـ ــورة مميـ ــنظهر بصـ ــن سـ فنحـ
ـــا  ـــا ســـيكون أمامن ـــي، كم الخارجـــي بصـــورة مناســـبة للتصـــور الدول
فرصـــة حقيقيـــة لتبـــادل الثقافـــات اإلعالميـــة وتســـهيل دورهـــم فـــي 
ــع  ــا وضـ ــيمكن لنـ ــم، وسـ ــن خبراتهـ ــتفادة مـ ــك االسـ ــت وكذلـ الكويـ
ــاءات والتواصـــل  أجنـــدة إعالميـــة متكاملـــة وتنســـيق وترتيـــب اللقـ
بيـــن الشـــركات التابعـــة والمجـــالت اإلعالميـــة واالنتشـــار عالميـــا، 
وعـــرض مشـــاريعنا عبـــر إصداراتهـــم لجـــذب ُمســـتهلكين جـــدد 
ـــة الشـــركة،  ـــج لهـــا وإظهـــار مـــدى مصداقي وإدارة المبيعـــات والتروي
ــى  ــة إلـ ــن، باإلضافـ ــتثمرين العالمييـ ــع المسـ ــا مـ ــاركة خبراتهـ وُمشـ
عـــرض وجهـــات النظـــر بمـــا يتماشـــى مـــع األســـواق العالميـــة بصـــور 

مبتكـــرة.

ستكون الفترة المقبلة 
ثرية باإلنجازات

نهدف إلى التواصل مع 
الشركاء العالميين 

بالقطاعات األخرى

لمحة تاريخية وتعريفية بالمجالت العالميةاالتفاقيات اإلعالمية بين توقيع وتفعيل

ـــن  ـــام 1994 م ـــي ع تأسســـت شـــركة OBG كشـــركة نشـــر وبحـــث ف
قبـــل خريجـــي أكســـفورد ومقرهـــا أصـــاًل فـــي المدينـــة الجامعيـــة، 
وهـــي اليـــوم شـــركة بريطانيـــة ذات نطـــاق عالمـــي توظـــف أكثـــر مـــن 
200 موظفـــا وتواصـــل التزامهـــا بإنتـــاج تحليـــل مفصـــل لألســـواق 
الناشـــئة، وألنهـــا خبيـــر إعالمـــي متميـــز ومقـــدرا للـــذكاء االســـتثماري 
علـــى أرض الواقـــع فـــي العديـــد مـــن األســـواق األســـرع نمـــًوا فـــي 
العالم،لـــذا تنشـــر المجموعـــة تقاريـــر موثوقـــة وموجـــزات اقتصاديـــة 
ــي  ــا فـ ــن مكاتبهـ ــم مـ ــول العالـ ــة حـ ــي 34 دولـ ــت تغطـ ــر اإلنترنـ عبـ
إســـطنبول وبرليـــن ودبـــي ولندن،وشـــبكة مـــن المكاتـــب المحليـــة فـــي 

ـــا. ـــي تعمـــل فيه ـــدان الت ـــع أنحـــاء البل جمي

مـــن خـــالل مجموعـــة منتجاتهـــا، تقـــدم تحليـــاًل شـــاماًل ودقيًقـــا 
للتطـــورات االقتصاديـــة الكليـــة والجزئيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك البنـــوك 
والصناعـــة  والنقـــل  والطاقـــة  والســـياحة  المـــال  رأس  وأســـواق 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، كمـــا تقـــوم OBG بإنتـــاج 
وإشـــراك  متعـــددة،  منصـــات  علـــى  ورقمـــي  مطبـــوع  محتـــوى 
مجتمـــع األعمـــال وأصحـــاب المصلحـــة الحكومييـــن علـــى حـــد 
األعمـــال  وتخطيـــط  المســـتنيرة  المناقشـــات  وتســـهيل  ســـواء، 
ـــي  ـــرة ف ـــن مجموعـــة المنتجـــات المتوف ـــع السياســـات، ومـــن بي وصن
 OBG( التنســـيق الرقمـــي تقـــدم اســـتطالعات الرؤســـاء التنفيذييـــن
Business Barometer(، والتـــي تـــم تصميمهـــا لتقييـــم المشـــاعر 
بيـــن قـــادة األعمـــال وأيضـــا توفـــر OBG لمشـــتركيها األخبـــار 
 - OBG Business Barometer،االقتصاديـــة ووجهـــات النظـــر
ومقابـــالت الفيديـــو مـــن Global Platform، والتـــي يتـــم بثهـــا علـــى 
 The الرقميـــة عنـــد الطلـــب، وكذلـــك تقـــدم منشـــورات OBG قنـــاة

ــا. ــع لهـ ــارات تابـ ــم لالستشـ ــا قسـ ــا لديهـ ــر، كمـ Report وتقاريـ

ــن  ــار المديريـ ــل كبـ ــن قبـ ــا مـ ــا وأبحاثهـ ــتخدام تقاريرهـ ــم اسـ يتـ
ـــاع  ـــن والسياســـيين وصن التنفيذييـــن فـــي العالـــم والقـــادة الحكوميي
ــرأي  ــن الـ ــر عـ ــة للتعبيـ ــواء كمنصـ ــد سـ ــى حـ ــن علـ ــرار الدولييـ القـ

ــرة.  ــي للبصيـ ــدر رئيسـ وكمصـ

مدى انتشارها:

كـــون مجموعـــة أكســـفورد لألعمـــال OBG قـــد تأسســـت منـــذ 25 
ـــم،  ـــي العال ـــًوا ف ـــن 34 مـــن األســـواق األســـرع نم ـــر م ـــي أكث ـــا، ف عاًم
ـــة فيمـــا تعرضـــه مـــن خدمـــات  ـــة المتوازن ـــا المصداقي وهـــذا يمنحه
اســـتخبارات األعمـــال واالستشـــارات التجاريـــة المشـــهود لهـــا دولًيـــا 
فـــي البلـــدان والمناطـــق التـــي تشـــكل تـــوازن القـــوى االقتصاديـــة فـــي 
المســـتقبل. بحيـــث يقـــدم كبـــار موظفيهـــا آراء وتوقعـــات مســـتنيرة 
بشـــأن االتجاهـــات االقتصاديـــة، التـــي تســـتخدمها علـــى نطـــاق 
 CNN و BBC واســـع محطـــات اإلذاعـــة والتلفزيـــون الدوليـــة، مثـــل
والمجـــالت  الصحـــف  عـــن  Bloomberg ، CNBC  فضـــاًل  و 
الكبـــرى، مثـــل New York Times و Le Monde و El País و 
 OBG ـــي يوفرهـــا محـــرري ـــرة الت Financial Times تغطـــي الخب

ــا فـــي ذلـــك الخدمـــات  والمحلليـــن مجموعـــة مـــن القطاعـــات، بمـ
الماليـــة والطاقـــة والنقـــل والصناعـــة واالقتصـــاد وتجـــارة التجزئـــة . 

مجلـــة عمرهـــا يتعـــدى العشـــر ســـنوات وتجمـــع قرائهـــا مـــن كبـــار 
الشـــخصيات والمســـاهمين بـــل أن %79 مـــن القـــراء هـــم أصحـــاب 
مناصـــب إداريـــة عليـــا، وهـــذه المجلـــة الرائـــدة إعالميـــا تقـــدم 
لمتابعيهـــا بيئـــة غنيـــة بالبيانـــات ولديهـــا قاعـــدة بيانـــات تضـــم 
ـــالت والملفـــات الشـــخصية مدمجـــة  ـــاالت والمقاب اآلالف مـــن المق
ـــة لالطـــالع ) بضغطـــة  ـــط للســـوق النفطـــي قابل بسالســـة مـــع خرائ
زر واحـــدة(، كمـــا تقـــدم البنيـــة التحتيـــة لـــكل ســـوق للمســـتثمرين، 
ــة  ــة متعمقـ ــدم تغطيـ ــة تقـ ــذه المجلـ ــع أن هـ ــن الجميـ ــى عـ وال يخفـ
ـــا مـــع  ـــر مـــن 30 ســـوق بمـــا فـــي ذلـــك العـــراق والكونغـــو وتنزاني ألكث

تقاريـــر ســـنوية وأحـــداث وأخبـــار يوميـــة. 

وخـــالل أإلحصـــاءات التـــي تجريهـــا المجلـــة وجـــد أنهـــا قدمـــت 
مـــا يقـــارب مـــن 69 ألـــف تقريـــر عـــن النفـــط والغـــاز وموضوعـــات 
القـــرار  وصنـــاع  الطاقـــة  صناعـــة  فـــي  تنفيذيـــن  لمســـؤولين 
ــة  ــر منصـ ــتطاعت توفيـ ــرة اسـ ــرة األخيـ ــي الفتـ ــتثمرين، وفـ والمسـ
التعريـــف  وملفـــات  تفاعليـــة  خرائـــط  تضـــم  والتـــي  األعمـــال 

واألشـــخاص.

يفخـــر فريـــق العمـــل فـــي المجلـــة دائمـــا بتحقيـــق الشـــراكة مـــع 
أحـــداث النفـــط والغـــاز والطاقـــة بجميـــع األماكـــن المؤثـــرة فـــي 
ـــد  ـــم يجـــرون مناقشـــات اســـتراتيجية وموائ ـــا أنه ـــم، كم أنحـــاء العال
ـــا الصناعـــة  مســـتديرة بيـــن الشـــخصيات التنفيذيـــة لمعالجـــة قضاي
النفطيـــة، ويقدمـــون دائمـــا تقاريـــر منتظمـــة عـــن رواد صناعـــة 
النفـــط بمـــا يخـــدم هـــذا القطـــاع بطريقـــة مبتكـــرة. وأخيـــرا يســـعدنا 
ـــة  ـــر مـــن 100 دول ـــى أكث ـــم توزيعهـــا عل ـــة يت إعالمكـــم أن هـــذه المجل

فـــي أنحـــاء العالـــم وهـــذا يوضـــح لنـــا مـــدى انتشـــارها.

فـــي  متخصصـــة  عالميـــة  إعالميـــة  وســـائط  مجموعـــة  هـــي 
األخبـــار االقتصاديـــة والبحـــث عـــن االقتصـــادات الوطنيـــة،وذكاء 
ــركات  ــتثمرين والشـ ــر للمسـ ــئة، توفـ ــواق الناشـ ــي األسـ ــال فـ األعمـ
ــي  ــات فـ ــن خـــالل عمليـ ــم مـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــات فـــي جميـ والحكومـ
ــة  ــواق ديناميكيـ ــر األسـ ــن أكثـ ــرة عـ ــة،رؤى مباشـ ــن 35 دولـ ــر مـ أكثـ
فـــي العالـــم منـــذ أكثـــر مـــن عقـــد مضـــى، كمـــا تجـــري المئـــات 
مـــن المقابـــالت أســـبوعًيا مـــع كبـــار صانعـــي القـــرار فـــي الشـــرق 
األوســـط وأمريـــكا الالتينيـــة ووســـط وجنـــوب شـــرق آســـيا وإفريقيـــا 
وأوروبـــا، والمحتـــوى الخـــاص بهـــم متـــاح فـــي التقاريـــر المطبوعـــة 

ــة. ــات الرقميـ ــن المنصـ ــة مـ ــر مجموعـ وعبـ
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“العالقات العامة واإلعالم” 
في “البترول الوطنية”

قصة نجاح...
عنوانها التفاني

غالًبـــا مـــا تحتـــاج الشـــركات والمؤسســـات 
ـــات  ـــا بالمجتمع ـــي تربطه ـــة الت ـــى إدارة العالق إل
بصـــورة  وخارجيـــا  داخليـــا  بهـــا  المحيطـــة 
إيجابيـــة وهـــذا مـــا تبـــرع فـــي القيـــام بـــه دائـــرة 
العالقـــات العامـــة واإلعـــالم بشـــركة البتـــرول 
ــق  ــى خلـ ــعى إلـ ــث تسـ ــة حيـ ــة الكويتيـ الوطنيـ
قنـــوات للتواصـــل الفعـــال، كمـــا تدعـــم بنـــاء 
الشـــركة  بيـــن  ثابتـــة  قواعـــد  ذات  جســـور 
مـــن جهـــة وبيـــن موظفيهـــا وعمالئهـــا مـــن 
ـــي  ـــي ف ـــا األساس ـــى دوره ـــة إل ـــرى، إضاف ـــة أخ جه
إبـــراز دور الشـــركة، ومـــا تقدمـــه مـــن خدمـــات 
ـــي . ـــاد الكويت ـــب االقتص ـــي عص ـــب ف ـــرة تص مؤث

وتتولـــى الدائـــرة تفعيـــل العالقـــات المجتمعيـــة وعالقـــات العمـــالء 
ــات  ــا العالقـ ــاني، أمـ ــال اإلنسـ ــي المجـ ــة فـ ــمعة إيجابيـ ــة سـ وإقامـ
الداخليـــة فتختـــص بتقديـــم المشـــورة للموظفيـــن فيمـــا يتعلـــق 
بالسياســـات ومســـار العمـــل ومســـؤوليتها، والتعـــاون معهـــم خـــالل 
إطـــالق المنتجـــات أو األحـــداث الهامـــة، إضافـــة إلـــى نشـــر األخبـــار 
الشـــركة وموظفيهـــا ومناســـباتها  الخاصـــة بأنشـــطة وفعاليـــات 
االجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل  عبـــر مطبوعاتهـــا  ومشـــاريعها، 
المختلفـــة وكذلـــك الصحافـــة المحليـــة، كمـــا يحتـــل التواصـــل مـــع 
جميـــع فئـــات المجتمـــع الكويتـــي جـــزءا أساســـيا حيـــث يعكـــس 
دور الشـــركة فـــي بنـــاء مجتمـــع قـــوي ومؤهـــل لمواجهـــة تحديـــات 
ــالل  ــن خـ ــم إال مـ ــل ال يتـ ــذا التواصـ ــإن هـ ــع فـ ــتقبل، وبالطبـ المسـ
قنـــوات العالقـــات العامـــة واإلعـــالم، ويمتـــد نشـــاط الدائـــرة ليشـــمل 
تنظيـــم مختلـــف الفعاليـــات الكبـــرى، وال ننســـى أهميـــة إجـــراء 
أبحـــاث فـــي الســـوق النفطـــي لمعرفـــة المزيـــد عـــن اهتمامـــات 
العمـــالء ومواقفهـــم وأولوياتهـــم وصياغـــة االســـتراتيجيات بمـــا 

ــة. ــة المؤسسـ ــب ورؤيـ يتناسـ
الخطوط الرئيسية

بدايـــة تؤكـــد مديـــر دائـــرة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم فـــي شـــركة 
البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة "خلـــود المطيـــري" إن الدائـــرة تهتـــم 
ـــاء المجتمـــع  ـــر فـــي بن ـــز صـــورة الشـــركة كمســـاهم كبي ـــراز وتعزي بإب
الكويتـــي، وفـــي نشـــر الممارســـات الصحيحـــة الخاصـــة بالصحـــة 
والســـالمة والبيئـــة. وتجســـيد اهتمـــام الشـــركة بتحقيـــق تنميـــة 
مســـتدامة لكافـــة جوانـــب الحيـــاة الكويتيـــة. وتنفـــذ الدائـــرة هـــذه 
ــرول  ــة البتـ ــركة ومؤسسـ ــتراتيجية الشـ ــع اسـ ــيا مـ ــداف تماشـ األهـ

الكويتيـــة. 
وانطالقـــا مـــن مبـــدأ الشـــفافية والمصداقيـــة تنـــوه المطيـــري إلـــى 
ـــة وتنشـــر  ـــة والصحفي ـــم المؤتمـــرات العلمي ـــوم بتنظي ـــرة تق أن الدائ
أخبارهـــا فـــي الصحـــف المحليـــة بمـــا يضمـــن وصـــول المعلومـــات 

ـــور. ـــى عمـــوم الجمه ـــى موظفـــي الشـــركة وإل الصحيحـــة إل

أفـــراد  ثـــم  الشـــركة،  موظفـــي  أساســـا  الدائـــرة  وتســـتهدف 
ــد  ــرة العديـ ــك الدائـ ــي. وتمتلـ ــاق الخارجـ ــرا النطـ ــع، وأخيـ المجتمـ
مـــن األدوات وتعتمـــد الكثيـــر مـــن السياســـات واإلجـــراءات لتحقيـــق 
أهدافهـــا وممارســـة دورهـــا كشـــريك نشـــط لمؤسســـة البتـــرول 
ــة  ــورة صناعـ ــاء صـ ــي بنـ ــة فـ ــة التابعـ ــركات النفطيـ ــة والشـ الكويتيـ

ــم.  ــام العالـ ــة أمـ ــط الكويتيـ النفـ

شركة البترول الوطنية 
الكويتية شريك نشط 

لمؤسسة البترول الكويتية 
والشركات النفطية التابعة

التجربة األولى من نوعها بالقطاع النفطي
توضـــح المطيـــري أن مـــن 
بيـــن المطبوعـــات الدوريـــة 
الدائـــرة:  تصدرهـــا  التـــي 
ـــة"  ـــة الشـــهرية "الوطني المجل
وملحـــق  العربيـــة،  باللغـــة 
ــن  ــهري باللغتيـ ــة الشـ الوطنيـ
العربيـــة واإلنكليزيـــة، ومجلـــة 
نصـــف   ”KNPC TECH“
تعتبـــر  والتـــي  الســـنوية 
التجربـــة األولـــى والفريـــدة 
مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى 
القطـــاع النفطـــي الكويتـــي، 
وتختـــص بنشـــر الدراســـات 
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النفطيـــة والمقـــاالت الفنيـــة عـــن التكريـــر، وأوراق العمـــل التـــي 
ـــى  ـــة إل ـــة، باإلضاف ـــي المؤتمـــرات الدولي ـــو الشـــركة ف ـــا موظف قدمه
االهتمـــام بنشـــر تطـــور عمـــل المصافـــي ومرافـــق الشـــركة المختلفـــة، 
كمـــا نقـــدم مـــن خاللهـــا تحليـــالت عـــن األســـواق النفطيـــة العالميـــة، 
ـــي  ـــود موظف ـــا إلنتاجـــات وجه ـــا مكتوب ـــك توثيق ـــة بذل وتشـــكل المجل

الشـــركة، كمـــا تبـــرز خبراتهـــم الفنيـــة. 
خطط استراتيجية

وعـــن دور الدائـــرة الحيـــوي خـــالل مراحـــل إعـــداد اســـتراتيجية 
الشـــركة 2040 وعقـــب صدورهـــا بصورتهـــا النهائيـــة، وإطـــالق 
ــات  ــرة العالقـ ــرة دائـ ــير مديـ ــا تشـ ــة بالتعريـــف بهـ ــة الخاصـ الحملـ
العامـــة واإلعـــالم خلـــود المطيـــري إلـــى أن األمـــر تطلـــب وضـــع خطـــة 
مدتهـــا ســـتة أشـــهر لتجهيـــز وإطـــالق الحملـــة اإلعالميـــة، ومـــن 
ثـــم التواصـــل الفّعـــال مـــع جميـــع الموظفيـــن والعامليـــن بالشـــركة 
والمعنييـــن بتنفيـــذ االســـتراتيجية، بحيـــث أصبـــح الجميـــع علـــى 
ــة  ــركة، واألدوار المنوطـ ــداف الشـ ــة وأهـ ــة برؤيـ ــة كاملـ ــم ودرايـ فهـ
ـــا، كعناصـــر أساســـية إلنجـــاز ونجـــاح االســـتراتيجية.  ـــم لتحقيقه به

مبادرة االستدامة
ــوه  ــتدامة تنـ ــر االسـ ــدار تقاريـ ــادرة إصـ ــذ مبـ ــا يخـــص تنفيـ وفيمـ
المطيـــري إلـــى تحقيـــق إنجـــاز آخـــر للدائـــرة تمثـــل فـــي قيـــام 
الشـــركة بتحـــري بالـــغ الدقـــة مـــن قبـــل طـــرف ثالـــث مســـتقل 
قبـــل تقديـــم التقاريـــر، كمـــا أنهـــا تصـــدر وفقـــا لمعاييـــر المبـــادرة 
ـــادة  ـــر GRI، ممـــا يضـــع الشـــركة فـــي مصـــاف الري ـــة للتقاري العالمي
علـــى مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والقطـــاع النفطـــي.

ــال  ــي مجـ ــة" فـ ــرول الوطنيـ ــيرة "البتـ ــري إن مسـ ــف المطيـ وتضيـ
ــتهدفت  ــام 2008، واسـ ــذ عـ ــدأت منـ ــتدامة بـ ــر االسـ ــداد تقاريـ إعـ
ــركة  ــادرات الشـ ــة ومبـ ــن أهـــداف ورؤيـ ــة عـ ــورة واضحـ ــاء صـ إعطـ
فـــي مختلـــف المشـــاريع، وقـــد تمكنـــت الشـــركة مؤخـــرا مـــن إصـــدار 
تقريـــر االســـتدامة الرابـــع بنجـــاح، والـــذي يعبـــر عـــن مســـيرتها علـــى 
طريـــق التنميـــة المجتمعيـــة، وإنجازاتهـــا فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة، 
ودورهـــا فـــي تحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، والتزامهـــا 

دعم 10 مشاريع بهدف تنمية 
قدرات الشباب اإلبداعية

مجلة “KNPC TECH” نصف 
السنوية تجربة فريدة على 

مستوى القطاع النفطي الكويتي

بتطويـــر صناعـــة التكريـــر وتصنيـــع الغـــاز، وإظهـــار هـــذه النشـــاطات 
بـــكل شـــفافية، بهـــدف ترســـيخ الثقـــة المتبادلـــة بيـــن الشـــركة 

والمجتمـــع، وتعزيـــز ســـمعة الشـــركة محليـــا وعالميـــا. 
وتؤكـــد المطيـــري أن تقاريـــر االســـتدامة تبيـــن أيضـــا المنهجيـــة فـــي 
ـــا، وتشـــكل خطـــوة  ـــق "الحوكمـــة" فـــي الشـــركة وشـــفافية عمله تطبي
أساســـية لدمـــج مفهـــوم "االســـتدامة" ضمـــن اســـتراتيجية الشـــركة، 
وغـــرس هـــذه الثقافـــة لتكـــون جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن أعمالهـــا اليوميـــة، 
وتشـــير إلـــى انـــه يتـــم اإلعـــداد حاليـــا إلصـــدار تقريـــر االســـتدامة 
البتـــرول  مؤسســـة  تعمـــل  والـــذي  النفطـــي،  للقطـــاع  الموحـــد 
ـــي  ـــة الت ـــة العالي ـــا يعكـــس المهني ـــى إصـــداره، بم ـــا عل ـــة حالي الكويتي
تُعـــد فيهـــا تقاريـــر االســـتدامة لـــدى "البتـــرول الوطنيـــة"، وإيمانهـــا 
بـــأن التنميـــة المســـتدامة هـــي التـــي تلبـــي احتياجـــات الحاضـــر مـــن 
دون المســـاس بقـــدرة األجيـــال القادمـــة علـــى تلبيـــة احتياجاتهـــا. 

لقطات مضيئة
تقـــول المطيـــري أن هنـــاك العديـــد مـــن المبـــادرات واإلنجـــازات 
التـــي حققتهـــا دائـــرة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم علـــى مـــدى 

الســـنتين األخيرتيـــن ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال: 
إدارة وتنفيـــذ حملـــة "االرتبـــاط مـــع أصحـــاب المصلحـــة"  ]

Stakeholders للتوعيـــة بالـــدور الكبيـــر الـــذي يلعبونـــه 
فـــي إنجـــاز أعمـــال الشـــركة ونجاحهـــا فـــي تحقيـــق مهامهـــا 
الحيويـــة  مشـــاريعها  تنفيـــذ  وتســـهيل  واســـتراتيجيتها، 
ــا  الكبـــرى. ويشـــكل االرتبـــاط مـــع أصحـــاب المصلحـــة ركنـ
أساســـيا مـــن المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركة، ويهـــدف إلـــى 
تحقيـــق اســـتدامة طويلـــة األمـــد، وكجـــزء مـــن هـــذه الحملـــة 
ــة فـــي مختلـــف  ــل متواصلـ ــات وورش عمـ ــد اجتماعـ ــم عقـ تـ

ــركة. ــام الشـ ــر وأقسـ دوائـ
تنفيـــذ برنامـــج “كـــن رياديـــا” الـــذي وقعتـــه دائـــرة العالقـــات  ]

العامـــة واإلعـــالم مـــع مؤسســـة “إنجـــاز الكويـــت”، لتدريـــب 
المســـتقبل  القياديـــة وتخطيـــط  المهـــارات  علـــى  الطلبـــة 
وإدارة الوقـــت والمشـــاريع الصغيـــرة والتواصـــل. وفـــي هـــذا 
اإلطـــار، تـــم تنظيـــم لقـــاءات مـــع قيـــادات الشـــركة تحـــت 
عنـــوان “حـــوار إنجـــازي” جـــرى خاللـــه اســـتضافة عـــدد 
ــاة  ــارب الحيـ ــول تجـ ــركة للتحـــدث حـ ــؤولين بالشـ ــن المسـ مـ
والصعوبـــات التـــي واجههـــا كل منهـــم خـــالل مســـيرة عملـــه، 

ــة. ــالك المعرفـ ــب وامتـ ــة التدريـ وأهميـ

تنظيـــم “جائـــزة البتـــرول الوطنيـــة للفنـــون التشـــكيلية”، والتـــي  ]
تشـــجع المواهـــب الفنيـــة لـــدى موظفـــي الشـــركة وأفـــراد 
الكبيـــر  المجتمعـــي  الـــدور  وتعكـــس  عمومـــا،  المجتمـــع 

للشـــركة. 
حصـــول 14 موظفـــا مـــن دائـــرة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم  ]

العالميـــة إلعـــداد  “المبـــادرة  منظمـــة  مـــن  شـــهادة  علـــى 
ــة  ــارات عاليـ ــى امتـــالك مهـ ــدل علـ ــا يـ ــر” GRI، ممـ التقاريـ
ــة  ــر المتخصصـ ــداد التقاريـ ــي إعـ ــة فـ ــاءة والمهنيـ ــن الكفـ مـ
والتـــي تحتـــاج إلـــى منهجيـــة متطـــورة، مثـــل تقريـــر االســـتدامة.

ـــر  ] ـــات الخاصـــة بتقري ـــي لجمـــع البيان إنشـــاء برنامـــج إلكترون
ــة  ــات العامـ ــرة العالقـ ــه دائـ ــذي أعدتـ ــع الـ ــتدامة الرابـ االسـ
واإلعـــالم. كمـــا تـــم إنشـــاء برنامـــج مماثـــل متعلـــق بإعـــداد 

تقريـــر االســـتدامة الخـــاص بمؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة.
شـــاركت الدائـــرة فـــي تنظيـــم عـــدة مؤتمـــرات ومعـــارض  ]

مؤتمـــر  وإدارة  تنظيـــم  منهـــا  وخارجيـــة،  داخليـــة  مهمـــة 
الكويـــت األول للمعالجـــة الهيدروجينيـــة للنفـــط المتبقـــي 

Resid-HydroTreat-2017”، وتنفيذ النشـــاطات اإلعالمية 
المرافقـــة. وعكـــس المؤتمـــر األهميـــة الكبيـــرة لهـــذا النـــوع مـــن 
التكريـــر الـــذي يحـــول النفـــط المتبقـــي والثقيـــل منخفـــض 
ـــا  ـــع، مم ـــة الجـــودة وذات ســـعر مرتف ـــواد عالي ـــى م ـــة إل القيم
يزيـــد مـــن هامـــش الربـــح ويحقـــق قيمـــة مضافـــة للثـــروة 

ــة.  النفطيـ
المشـــاركة فـــي رعايـــة معـــرض التصميـــم الهندســـي الــــ 34  ]

لطلبـــة كليـــة الهندســـة والبتـــرول بجامعـــة الكويـــت، والـــذي 
ضـــم أفضـــل اإلبداعـــات الهندســـية للطاقـــات الشـــابة فـــي 
 10 لــــ  الدعـــم  الوطنيـــة”  “البتـــرول  الكليـــة. وقـــد قدمـــت 
مشـــاريع بهـــدف تنميـــة قـــدرات الشـــباب اإلبداعيـــة، ودعـــم 
المشـــاريع الواعـــدة التـــي يمكـــن أن يســـتفيد منهـــا القطـــاع 

ــتقباًل. ــي مسـ النفطـ
ـــة،  ] ـــة والعالمي التواصـــل مـــع مختلـــف وســـائل اإلعـــالم المحلي

البيانـــات  مـــن  كبيـــرا  عـــددا  الشـــركة  أصـــدرت  حيـــث 
الصحفيـــة، ونفـــذت مجموعـــة مـــن المقابـــالت الصحفيـــة 
ــا للشـــركة مـــع مختلـــف  ــاء اإلدارة العليـ والتلفزيونيـــة ألعضـ

حصول 14 موظفا على شهادة 
من منظمة “المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير”

البترول الوطنية قصة نجاح،عنوانها التفاني...
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وســـائل اإلعـــالم، كمـــا نظمـــت العديـــد مـــن المؤتمـــرات 
الصحفيـــة. 

تغطـــي  ] التـــي  األفـــالم  عشـــرات  بإنتـــاج  الدائـــرة  قامـــت 
ـــة  ـــر تلفزيوني ـــر تقاري النشـــاطات األساســـية للشـــركة، وتصوي
حـــول عـــدد مـــن أبـــرز مشـــاريعها بالتعـــاون مـــع تلفزيـــون 
دولـــة الكويـــت، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال “مرافـــق مناولـــة 
الكبريـــت”، و”مشـــروع خزانـــات الغـــاز الشـــمالية فـــي مصفـــاة 

ــدي”.  ــاء األحمـ مينـ
مثـــل  الكبـــرى،  الشـــركة  لمشـــاريع  إعالميـــة  تغطيـــات  توفيـــر 
مشـــروع الوقـــود البيئـــي وخـــط الغـــاز الخامـــس وخزانـــات الغـــاز 
وغيرهـــا، شـــملت بيانـــات ومؤتمـــرات صحفيـــة، وتصويـــر أفـــالم، 
ـــن وغيرهـــا. ومـــن المناســـبات المهمـــة  ـــارات للصحفيي ـــم زي وتنظي

التـــي شـــملتها التغطيـــات: 
ــم  ] ــى التحكـ ــى مبنـ ــة إلـ ــم المحليـ ــرف التحكـ ــل غـ ــة نقـ عمليـ

الرئيســـي فـــي مصفـــاة مينـــاء عبـــد اهلل.
البيئـــي  ] الوقـــود  مشـــروع  فـــي  كربـــون  خـــط  أول  افتتـــاح 

البخـــار.  إنتـــاج  وحـــدة  وتشـــغيل 
التواجـــد الدائـــم “للبتـــرول الوطنيـــة” فـــي وســـائل التواصـــل  ]

االجتماعـــي عبـــر حســـابات الشـــركة علـــى “االنســـتغرام” 
و”تويتـــر”، وبـــث عشـــرات األفـــالم علـــى قنـــاة “اليوتيـــوب” 

عـــن أنشـــطة الشـــركة المختلفـــة.
الـــرد المباشـــر وغيـــر المباشـــر علـــى كل مـــن يقـــوم بمراســـلتنا  ]

عبـــر حســـابات الشـــركة.
ــاالت  ] ــي حـ ــة فـ ــتجابة اإلعالميـ ــة باالسـ ــة خاصـ ــع خطـ وضـ

ــام كل قســـم أو دائـــرة ونائـــب  الطـــوارئ، حـــددت فيهـــا مهـ
الرئيـــس التنفيـــذي المعنـــي عنـــد وقـــوع حـــادث، وتهـــدف 

أول شركة كويتية تعنى بتمويل 
وإدارة مشروع 

“محاربة العنف الطالبي”
ــك  ــي، وذلـ ــا هـ ــوارئ كمـ ــاالت الطـ ــع حـ ــر وقائـ ــة لنشـ الخطـ
ــار  ــن انتشـ ــد مـ ــوح والحـ ــفافية ووضـ ــور بشـ ــة الجمهـ لطمأنـ

اإلشـــاعات والمعلومـــات المغلوطـــة. 
ـــف  ] ـــي( فـــي مختل ـــي واآلل ـــة )التشـــغيل اإللكترون ـــز األتمت تعزي

التغطيـــات  طلـــب  “نظـــام  ذلـــك  ومـــن  الدائـــرة،  أقســـام 
الصحفيـــة”، و“طلـــب الهدايـــا”، و“مشـــاركة العـــزاء”. كمـــا 
يمكـــن للجميـــع االطـــالع علـــى أخبـــار ومطبوعـــات الدائـــرة 

علـــى موقـــع الشـــركة اإللكترونـــي أوال بـــأول.
إصـــدار وتحديـــث مطبوعـــات عـــدة، مثـــل “دور رائـــد فـــي  ]

لنشـــر  تهـــدف  لألطفـــال  وقصـــص  التكريـــر”،  صناعـــة 
الوعـــي البيئـــي ونشـــر الثقافـــة النفطيـــة، ومنهـــا: “هدهـــود 
والزهـــور الصفـــراء”، و“عندمـــا ترحـــل الطيـــور”، و“قصـــة 
ــا. وذلـــك  ــاء البحـــر”، و“ألوانـــي”، وغيرهـ النفـــط”، و“أصدقـ
بهـــدف غـــرس مفاهيـــم البيئـــة وأهميـــة الحفـــاظ عليهـــا 
ــراءة وتشـــجيع  ــة القـ ــر ثقافـ ــال، وتشـــجيعا لنشـ لـــدى األطفـ
مواهبهـــم الفنيـــة واإلبداعيـــة، كمـــا أصـــدرت الدائـــرة كتـــاب 
ــة  ــة الكويتيـ ــراء البيئـ ــوع وثـ ــدى تنـ ــرز مـ ــذي يبـ ــم” الـ “مواسـ

الفطريـــة.
تتولـــى دائـــرة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم مهمـــة تنفيـــذ الجانـــب 
المســـؤولية  لمفهـــوم  تجســـيدا  وذك  للشـــركة،  االجتماعـــي 
ــانية ال  ــا إنسـ ــة وقيمـ ــر أخالقيـ ــن معاييـ ــذي يتضمـ ــة الـ االجتماعيـ

تقـــل أهميـــة وأولويـــة عـــن أعمـــال الشـــركة األساســـية، والمتمثلـــة فـــي 
تكريـــر النفـــط وتصنيـــع الغـــاز، وتطبـــق الشـــركة هـــذه االســـتراتيجية 
فـــي كل مـــا تقـــوم بـــه، وقـــد حققـــت إنجـــازات كثيـــرة فـــي هـــذا 
المجـــال، وفـــي هـــذا اإلطـــار يتـــم تنظيـــم العديـــد مـــن النشـــاطات 

ــا: ــة، منهـ المجتمعيـ
تنظيـــم المهرجـــان الســـنوي “احتفـــل بقدراتـــك” لألطفـــال  ]

قدراتهـــم  إلبـــراز  وذلـــك  الخاصـــة،  االحتياجـــات  ذوي 
المجتمـــع.  فـــي  فاعليـــن  أعضـــاء  ليكونـــوا  وتشـــجيعهم 

الرعايـــة  ] لـــدور  الدعـــم  وتقديـــم  الدوريـــة  الزيـــارات 
االجتماعيـــة، ومـــدارس ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، مثـــل 
مثـــل  والمستشـــفيات،  الرعايـــة  ودور  األمـــل”،  “مدرســـة 
مستشـــفى البنـــك الوطنـــي، وتوزيـــع هدايـــا للنـــزالء باعتبارهـــم 

جـــزءا أساســـيا مـــن المجتمـــع. 
ـــدارس  ] ـــي الم ـــاء محاضـــرات ف ـــة وإلق ـــم حمـــالت توعوي تنظي

حـــول  الكويـــت  مناطـــق  جميـــع  فـــي  مراحلهـــا  بمختلـــف 
الســـلوكيات الصحيحـــة فـــي المنـــزل والمدرســـة والطريـــق، 
تجنبـــا لوقـــوع الحـــوادث والمحافظـــة علـــى البيئـــة. كمـــا 
تتضمـــن محاضـــرات عـــن نشـــاطات الشـــركة ومصافيهـــا 
لـــدى  االقتصـــادي  الشـــركة  بـــدور  للتوعيـــة  ومنتجاتهـــا، 

الطـــالب. 
إنشـــاء خيمـــة “إفطـــار صائـــم” الســـنوية خـــالل شـــهر رمضـــان  ]

المبـــارك للقاطنيـــن فـــي منطقـــة األحمـــدي. وهـــي تســـتقبل 
مـــا ال يقـــل عـــن 1000 صائـــم يوميـــا. ويقـــوم موظفـــو الشـــركة 
بالتبـــرع بجـــزء مهـــم مـــن كلفـــة هـــذه الخيمـــة، بينمـــا تتولـــى 

الشـــركة بقيـــة نفقاتهـــا.
قامـــت الدائـــرة بتمويـــل وإدارة مشـــروع “محاربـــة العنـــف  ]

ـــرة  ـــة والخطي ـــن هـــذه الظاهـــرة المتفاقم ـــي” للحـــد م الطالب
األمـــم  برنامـــج  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك  المجتمـــع،  علـــى 
الكويتـــي.  األحمـــر  الهـــالل  وجمعيـــة  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
وكانـــت “البتـــرول الوطنيـــة” أول شـــركة كويتيـــة تعنـــى بهـــذا 

الجانـــب المجتمعـــي الحســـاس. 
المشـــاركة بتنظيـــم حملـــة “ســـالمة” فـــي محطـــات التعبئـــة  ]

للتوعيـــة بالســـلوك الصحيـــح الـــذي ينبغـــي اتباعـــه عنـــد مـــلء 
خـــزان وقـــود الســـيارة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع دائرتـــي الصحـــة 

ـــي.  ـــة والتســـويق المحل والســـالمة والبيئ
ــة بموظفـــي الشـــركة،  ] ــة الخاصـ ــم النشـــاطات الداخليـ تنظيـ

مثـــل رحـــالت العمـــرة، وتوزيـــع الهدايـــا، وتكريـــم األبنـــاء 
المتفوقيـــن، وغيرهـــا. 

تنظيـــم معـــارض مختلفـــة تقـــدم عروضـــا خاصـــة بموظفـــي  ]
الشـــركة علـــى مـــدار العـــام، ومنهـــا معـــرض االتصـــاالت، 
ومعـــرض الســـياحة والســـفر، ومعـــرض الصحـــة العامـــة، 

وغيرهـــا. 
والتـــي  ] أســـبوع،  كل  نهايـــة  الخميـــس”  “مفاجـــأة  تنظيـــم 

تســـتضيف فيهـــا الشـــركة أســـبوعيا شـــركات متنوعـــة، لتقديـــم 
ــة. ــروض حصريـ ــة وعـ ــعار خاصـ ــن بأسـ ــلعها للعامليـ سـ

بـــه  ] شـــارك  األحمـــدي  حديقـــة  فـــي  ماراثـــون  تنظيـــم 
ــركة  ــود الشـ ــس جهـ ــو يعكـ ــن، وهـ ــن الموظفيـ ــر مـ ــدد كبيـ عـ
وســـائل  واتبـــاع  الرياضـــة  ممارســـة  لتشـــجيع  المســـتمرة 

الصحيحـــة. الحيـــاة 
تنظيـــم احتفـــاالت الشـــركة باألعيـــاد الوطنيـــة والكرنفـــال  ]

الســـنوي لعائـــالت الموظفيـــن فـــي حديقـــة المبنـــى الرئيســـي.
ـــر إقامـــة  ] ـــي، عب ـــز التواصـــل مـــع أفـــراد المجتمـــع الكويت تعزي

مهرجانـــات فـــي المناســـبات الكبيـــرة بالمواقـــع العامـــة، مثـــل 
شـــارع الخليـــج وحديقـــة الشـــهيد. كمـــا تقـــوم بحمـــالت عامـــة 

تهـــم جميـــع فئـــات المجتمـــع.

تقف شركة البترول 
الوطنية في مصاف الريادة 
على مستوى دول مجلس 

التعاون الخليجي 

خطة خاصة باالستجابة 
اإلعالمية في حاالت الطوارئ

البترول الوطنية قصة نجاح،عنوانها التفاني...
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بـــدأت القصـــة فـــي عـــام 1989 مـــع الطفـــل عبـــد اهلل الـــذي 
حرصـــت والدتـــه علـــى أن يقضـــي أيامـــه األخيـــرة فـــي راحـــة 
وســـالم، وحينهـــا بـــدأ الحلـــم يتبلـــور وصورتـــه تغـــدوا أوضـــح، 
فتضافـــرت الجهـــود وامتـــدت األيـــادي الخيـــرة لدعـــم هـــذه النبتـــة 
ــع  ــا علـــى أرض الواقـ ــو وتكبـــر وتتجســـد فعليـ ــرة حتـــى تنمـ الصغيـ
ويتوفـــر بالفعـــل مـــكان صحـــي يخضـــع للعنايـــة التلطيفيـــة ويقـــدم 

الرعايـــة الصحيـــة لألطفـــال.

وهكـــذا تأسســـت فكـــرة »بيـــت عبـــد اهلل« بهـــدف تحقيـــق غايـــة 
النفســـية،  والراحـــة  الصحيـــة،  العنايـــة  توفـــر  إنســـانية ســـامية 
والكرامـــة لألطفـــال المرضـــى فـــي نهايـــة حياتهـــم القصيـــرة، كمـــا 
أنهـــم يضمنـــوا لعائالتهـــم الدعـــم والســـلوان والعـــزاء لفقدانهـــم 
أطفالهـــم، وكذكـــرى للطفـــل المرحـــوم عبـــد اهلل وعائلتـــه أطلـــق 
ــاحته أكثـــر  ــم بيـــت عبـــد اهلل الـــذي تبلـــغ مسـ علـــى المشـــروع اسـ

ــر«. ــن 23 ألـــف متـ مـ

وألن فكـــرة العنايـــة التلطيفيـــة تقـــوم علـــى االهتمـــام بالســـيطرة 
علـــى األلـــم، والتخفيـــف مـــن حـــدة األعـــراض المرضيـــة التـــي يعانـــي 
منهـــا أطفـــال الســـرطان الذيـــن ال أمـــل بشـــفائهم، أرادت مؤسســـة 
البتـــرول الكويتيـــة أن تُشـــارك فـــي هـــذه القضيـــة النبيلـــة العتقادهـــا 
أن مســـؤوليتها االجتماعيـــة تتجـــاوز أبعـــاد إدارة وتطويـــر صناعـــة 
النفـــط فـــي الكويـــت كمـــا أنهـــا تســـعى وتعمـــل بصـــورة جـــادة للوصـــول 
ـــى إيمانهـــا بشـــعور المواطنـــة.  ـــال يســـتند إل إلـــى دور اجتماعـــي فع
كمـــا تحـــرص المؤسســـة علـــى المشـــاركة فـــي العديـــد مـــن األنشـــطة 
االجتماعيـــة ودعـــم القضايـــا الخّيـــرة، وتبنـــي المبـــادرات التـــي 
ــت  ــان، تبنـ ــذا اإليمـ ــن هـ ــا مـ ــا، وانطالقـ ــز أدائهـ ــأنها تعزيـ ــن شـ مـ
المؤسســـة فكـــرة إنشـــاء "مدينـــة المؤسســـة الترفيهيـــة" والتـــي تـــم 
افتتاحهـــا فـــي بيـــت عبـــد اهلل بتاريـــخ 18 ينايـــر 2012 والمصممـــة 
ــم،  ــاس رغباتهـ ــى أسـ ــاًء علـ ــيدت بنـ ــث شـ ــال حيـ ــا لألطفـ خصيصـ

“لست وحدك”

“بيت عبد اهلل” 
الحلــــم 

أصبح حقيقة

في مؤسســـة البتـــرول الكويتية نؤمن بأن دورنـــا يتعدى إدارة وتطويـــر الصناعة النفطية، 
حيـــث تشـــكل مســـؤوليتنا االجتماعيـــة الدافع لمشـــاركتنا فـــي العديد من األنشـــطة 
االجتماعيـــة، باإلضافـــة إلى دعمنـــا للقضايا المهمـــة، ومبادرتنا في تطويـــر األداء الخاص 
بالصحة والســـالمة والبيئة، وصقـــل مهارات ومواهـــب موظفينا، وتطوير جـــودة الحياة 

فـــي جميع مواقـــع عملياتنـــا واليوم ســـنخصص حديثنا عن "بيـــت عبد اهلل".

وقـــد حظيـــت مؤسســـة البتـــرول 
هـــذه  اســـم  بحمـــل  الكويتيـــة 

مـــن  لكونهـــا  الترفيهيـــة  المدينـــة 
هـــذا  دعـــم  فـــي  المبادريـــن  أوائـــل 

المشـــروع. 

ــا  ــر برعايتنـ ــة نفخـ ــرول الكويتيـ ــة البتـ ــي مؤسسـ ــا فـ إننـ
ـــي  ـــه ف ـــن خـــالل الترفي ـــل م ـــادة التأهي ـــج إع ـــي برنام ومســـاهمتنا ف
"بيـــت عبـــد اهلل"، بـــل يُســـعدنا أن نعلـــم أننـــا قـــد أســـهمنا إســـهاماً 
ــا  ــالل رعايتنـ ــن خـ ــد اهلل" مـ ــت عبـ ــروع "بيـ ــاح مشـ ــي نجـ ــراً فـ كبيـ
لمدينـــة "كـــي بـــي ســـي النـــد" والتـــي هـــي عبـــارة عـــن قطعـــة مـــن 
ـــم تجهيزهـــا  ـــد اهلل"، وت ـــي ومنشـــآت "بيـــت عب األرض تتوســـط مبان
بأحـــدث احتياجـــات الترفيـــه لألطفـــال مثـــل العجلـــة الـــدوارة، 

ــاط الســـحري. ــة والبسـ ــراج المراقبـ ــى وأبـ ممشـ

إيمـــان عميـــق تحملـــه مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة لهـــذا المشـــروع، 
المرضـــى  لألطفـــال  الرعايـــة  توفيـــر  فـــي  الســـامية  ألهدافـــه 
الميـــؤوس مـــن شـــفائهم، فضـــال عـــن االلتفـــات إلـــى عائالتهـــم، 
مـــع توفيـــر جـــو عائلـــي مالئـــم للبقـــاء معهـــم أثنـــاء مرضهـــم وفـــي 

ــرة. ــم األخيـ أيامهـ

واليـــوم يعتبـــر مركـــز "بيـــت عبـــد اهلل" أحـــد المراكـــز النـــادرة 
فـــي الكويـــت التـــي تعنـــى باألطفـــال المصابيـــن بأمـــراض مزمنـــة، 
ـــة متخصصـــة، فـــي جـــو مـــن المـــرح والســـعادة، بهـــدف  ويوفـــر رعاي

التخفيـــف مـــن آالمهـــم وتحســـين حياتهـــم.

ــزة  ــاز علـــى )جائـ ــد اهلل حـ ــت عبـ ــعادة أن بيـ ــرا وسـ ــى فخـ ويكفـ
العالـــم( عـــام 2012 فيمـــا يتعلـــق بمحـــور )الديكـــور الداخلـــي(، 
ــي 2015. ــم( فـ ــة تكريـ ــن )مؤسسـ ــز مـ ــزة التميـ ــا جائـ ــاز أيضـ وحـ
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للشـــركة  الفعليـــة  االنطالقـــة  كانـــت 
المتكاملة  البترولية  للصناعـــات  الكويتية 
فـــي 1 مايـــو 2017 لتكـــون مســـؤولة عـــن 
متكامـــل  مجمـــع  أكبـــر  وإدارة  تشـــغيل 
للتكريـــر ومرافق اســـتيراد الغـــاز الطبيعي 
المســـال ومجمع لتصنيع البتروكيماويات، 
وســـتكون هذه المرافق الثالثـــة جزءاً من 
أكبـــر مدينـــة صناعية في الكويت تســـمى 
“مجمع الـــزور النفطـــي”، في كل مـــا نقوم 
بـــه، نحـــن نســـتلهم إيمانـــًا عميقـــًا لكي 
ننجـــز أقصـــى الممكـــن، نطـــّور ونشـــّجع 
ثقافـــة التميـــز التشـــغيلي، والمســـؤولية 
معاييـــر  بأعلـــى  وااللتـــزام  المؤسســـية، 
خـــالل  مـــن  والبيئـــة  والصحـــة  الســـالمة 
عمليـــة شـــفافة للغايـــة، ونعمـــل علـــى 
ترســـيخ ثقافـــة البتروليـــة المتكاملة في 
إطار التوجهات االســـتراتيجية لمؤسســـة 

الكويتية. البتـــرول 

شركة صناعة الكيماويات البترولية

شركة كيبك فكر 
ممنهج ونتائج مبهرة

االستثمار في السمعة يمنح األفضلية 
والريادة في السوق

ال شـــك أن تعزيـــز الســـمعة مـــن العناصـــر الرئيســـية فـــي نجـــاح 
أي شـــركة، فقيمـــة الســـمعة ال تختلـــف كثيـــًرا عـــن قيمـــة األصـــول 
الماديـــة للمؤسســـة كالمصانـــع أو اآلالت أو غيـــر ذلـــك، وتمثـــل 
الســـمعة انعكاســـا واضحـــا ال تشـــوبه شـــائبة لثقـــة العميـــل فـــي 
المنتـــج وأداء الشـــركة، ومـــن ثـــم فـــإن االســـتثمار فـــي الســـمعة يمنـــح 
ــا،  ــن غيرهـ ــركات عـ ــوق لبعـــض الشـ ــي السـ ــادة فـ ــة والريـ األفضليـ
ناهيـــك عـــن أن تمتـــع الشـــركة بعالمـــة تجاريـــة قويـــة يمنحهـــا مزايـــا 
أخـــرى مـــن بينهـــا اســـتقطاب أفضـــل الكـــوادر البشـــرية، والعمـــل مـــع 

أفضـــل وأبـــرز العمـــالء.

استقطاب الكفاءات 
الوظيفية سواء من الخبرات 

أو من أبنائنا حديثي التخرج
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ــمعة  ــز سـ ــي تعزيـ ــا فـ ــالم دورا محوريـ ــة واإلعـ ــات العامـ وللعالقـ
وصـــورة الشـــركة مـــن خـــالل إبـــراز اإلنجـــازات والتســـويق ألنشـــطتها 
ــا بـــات  ــاريعها، فضـــاًل عـــن نشـــر البيانـــات والمعلومـــات، كمـ ومشـ
واضحـــا مـــدى مســـاهمة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم فـــي تحقيـــق 
الرضـــا الوظيفـــي، وتلبيـــة االحتياجـــات اإلعالميـــة لمجموعـــات 
العمـــل إلقامـــة األنشـــطة والفعاليـــات، ولتســـليط الضـــوء علـــى هـــذا 
ــع  ــي مـ ــا التالـ ــاء لقائنـ ــت جـ ــي تحققـ ــازات التـ ــرز اإلنجـ ــدور وأبـ الـ

مديـــر مجموعـــة الخدمـــات العامـــة "فايـــز المذكـــور. "

فريـــق  بـــه  قـــام  الـــذي  الـــدور  تـــرى  كيـــف   ... بدايـــة 
ــات  ــة الخدمـ ــن مجموعـ ــالم ضمـ ــة واإلعـ ــات العامـ العالقـ

الماضيـــة؟ الفتـــرة  العامـــة بشـــركة كيبـــك خـــالل 

ال يخفـــى علـــى أحـــد أن دور اإلعـــالم والعالقـــات العامـــة ال 
ــة فـــي الشـــركة، إذ تســـاهم  يقـــل أهميـــة عـــن دور اإلدارة التنفيذيـ
فـــي تنفيـــذ سياســـات وخطـــط الشـــركة االســـتراتيجية مـــن حيـــث 
تســـليط الضـــوء علـــى إنجـــازات الشـــركة والتســـويق لمشـــاريع مجمـــع 
ـــة النشـــأة فـــي القطـــاع  ـــا شـــركة حديث ـــزور النفطـــي، خاصـــة كونن ال
النفطـــي وســـوق األعمـــال الكويتـــي، فضـــاًل عـــن نشـــر البيانـــات 
ـــي  ـــة واإلعـــالم ف ـــات العام ـــق العالق ـــا يســـاهم فري ـــات، كم والمعلوم
ـــمعة وتعزيـــز الهويـــة للبتروليـــة المتكاملـــة  تحقيـــق الريـــادة وبنـــاء السُّ
ـــن اآلراء واتخـــاذ القـــرارات فهـــو  ـــر فـــي تكوي ـــه مـــن تأثي لمـــا يقـــوم ب

فايز المذكور
مدير مجموعة الخدمات العامة 

يعـــد ركيـــزة قويـــة لتنفيـــذ السياســـات العامـــة بمـــا يضمـــن تحقيـــق 
األهـــداف االســـتراتيجية للشـــركة.

لشـــريحة  الوصـــول  المتكاملـــة  البتروليـــة  اســـتطاعت 
مجتمعيـــة عريضـــة ســـواء داخـــل الكويـــت أو خارجهـــا 
خـــالل الســـنوات الثـــالث الماضيـــة، فمـــا أهـــم اإلنجـــازات 

التـــي تـــم تحقيقهـــا للنهـــوض بالشـــركة والعامليـــن؟

ـــة  ـــة المتكامل ـــي البترولي ـــف مجموعـــات العمـــل ف نعمـــل مـــع مختل
االجتماعيـــة  أنشـــطتها  وإقامـــة  اإلعالميـــة  احتياجاتهـــا  لتلبيـــة 
التنســـيق  إلـــى  باإلضافـــة  التدريبيـــة  والـــدورات  والمحاضـــرات 
المـــوارد  المجموعـــات خاصـــة مجموعـــة  تلـــك  بيـــن  والمتابعـــة 
البشـــرية والتطويـــر الوظيفـــي وتقنيـــة المعلومـــات فيمـــا يخـــص 
ــق دورا  ــا أن للفريـ ــي، كمـ ــاط الوظيفـ ــدل لالرتبـ ــى معـ ــق أعلـ تحقيـ
بـــارزا فـــي نجـــاح العديـــد مـــن الفعاليـــات الكبيـــرة والتـــي نالـــت 

استحســـان وإعجـــاب الجميـــع.

نتعرف عليها؟

حصـــدت الشـــركة الكويتيـــة للصناعـــات البتروليـــة المتكاملـــة  ]
أربـــع جوائـــز عالميـــة فـــي مجـــال تصميـــم العالمـــة التجاريـــة 
مـــن قبـــل مجلـــة ترانســـفورم الشـــرق األوســـط، فـــي مايـــو 
مبتكـــرة،  اســـتراتيجية  ألفضـــل  األولـــى  الذهبيـــة   2017
والذهبيـــة الثانيـــة ألفضـــل هويـــة بصريـــة فـــي قطـــاع الطاقـــة 
واســـتخراج البتـــرول، والفضيـــة ألفضـــل تطويـــر اســـتراتيجي 
وإبداعـــي لعالمـــة تجاريـــة جديـــدة، كمـــا حصـــدت البرونزيـــة 

ـــة. ـــة التجاري ـــر العالم ـــذ لمشـــروع تطوي ألفضـــل تنفي

إصدار أول كتيب من نوعه على 
مستوى القطاع النفطي
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نسعى إلنشاء 
منصة إعالمية

لدينا “فريق اإلبداع” لتمثيل 
الشركة بالمحافل 
المحلية والعالمية

دليل متكامل يضم 
المسيرة المهنية 

للموظفين حديثي التعيين

المشـــاركة فـــي مؤتمـــرات ومعـــارض الشـــركات النفطيـــة  ]
الزميلـــة محليـــا ودوليـــا ســـواء عبـــر تقديـــم أوراق عمـــل 
فنيـــة أو التمثيـــل المشـــرف للعامليـــن فـــي العالقـــات العامـــة 
واإلعـــالم فـــي أجنحـــة تلـــك المعـــارض والتـــي ســـاهمت فـــي 
ــزة  ــام 2018، كجائـ ــز عـ ــن الجوائـ ــد مـ ــركة العديـ ــل الشـ نيـ
"المركـــز األول ألفضـــل جنـــاح" فـــي معـــرض الخليـــج للصيانـــة، 
جائـــزة "أفضـــل جنـــاح" فـــي معـــرض تقنيـــة المعلومـــات علـــى 
مســـتوى القطـــاع النفطـــي، اختيـــار المهندســـة "فاطمـــة 
المنيـــس" وحصولهـــا علـــى جائـــزة "المـــرأة العاملـــة" فـــي 

الصناعـــة علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط.

ــة  ] ــادات النفطيـ ــوح للقيـ ــنوي المفتـ اســـتضافة الملتقـــى السـ
ــي 2018. ــام الماضـ العـ

ــاريع  ] ـ إقامـــة ملتقـــى المقاوليـــن والمورديـــن للتعريـــف بمشـ
الشـــركة وعـــرض الفـــرص االســـتثمارية، ممـــا مثـــل فرصـــة 
للتواصـــل الخارجـــي مـــع شـــركات محليـــة ووكالء لشـــركات 

عالميـــة. 

والســـالمة  ] للصحـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  جائـــزة  إطـــالق 
الشـــركة  فـــي  العامليـــن  تشـــمل  والتـــي  والبيئـــة  واألمـــن 
ــز وتشـــجيع العامليـــن  ــن، بهـــدف تحفيـ ــم والمقاوليـ وأبناءهـ
ـــى الصحـــة  ـــة والحفـــاظ عل ـــة عمـــل آمن ـــق بيئ وإشـــراكهم لخل

وســـالمة العامليـــن والمنشـــآت. 

نجاحات مبهرة بوقت قياسي

مـــاذا عـــن المجتمـــع المدنـــي وأثـــر هـــذه المجهـــودات 
عليـــه؟

ـــه يســـعدني القـــول  ـــة عهـــد شـــركتنا، إال أن ـــى الرغـــم مـــن حداث عل
بأنهـــا تبـــذل جهـــودا كبيـــرة كجـــزء مـــن مســـؤوليتها االجتماعيـــة رغبـــة 
فـــي النهـــوض بالمجتمـــع الكويتـــي، لذلـــك تعـــاون فريـــق العالقـــات 
ــق  ــر" لتحقيـ ــادة التدويـ ــة إلعـ ــروع "أمنيـ ــع مشـ ــالم مـ ــة واإلعـ العامـ
االســـتدامة البيئيـــة، باإلضافـــة إلـــى إصـــدار أول كتيـــب مـــن نوعـــه 
علـــى مســـتوى القطـــاع النفطـــي والـــذي يمثـــل دليـــال متكامـــال 
ـــى خطـــة  ـــن، عـــالوة عل ـــي التعيي ـــن حديث ـــة للموظفي للمســـيرة المهني
لدعـــم التعليـــم عبـــر التعـــاون مـــع برنامـــج "بريـــق"، ودعـــم األطفـــال 
المصابيـــن بالتوحـــد مـــن خـــالل الفـــن، وأود أن أشـــير أن هـــذه 
النجاحـــات الباهـــرة تحققـــت خـــالل وقـــت قياســـي للشـــركة وهـــي 

فـــي طـــور التأســـيس ولـــم تتجـــاوز الثـــالث ســـنوات.

مـــا األولويـــات التـــي تحكـــم عملكـــم بدائـــرة العالقـــات 
واإلعـــالم؟ العامـــة 

تـــم وضـــع ضوابـــط وإجـــراءات مســـتقلة خاصـــة بــــ "الشـــركة 
ــق  ــهيل عمـــل فريـ ــة" لتسـ ــة المتكاملـ ــات البتروليـ ــة للصناعـ الكويتيـ
العالقـــات العامـــة واإلعـــالم، إذ تـــم اعتمـــاد العديـــد مـــن اآلليـــات 
ــل  ــز داخـ ــا والجوائـ ــح الهدايـ ــم ومنـ ــام تقديـ ــة نظـ ــا آليـ ــن أبرزهـ مـ
وخـــارج الشـــركة، وجـــاري العمـــل علـــى إعـــداد واعتمـــاد بقيـــة 

اآلليـــات الخاصـــة بتنظيـــم عمـــل العالقـــات العامـــة واإلعـــالم.

مواجهة التحديات والتغلب عليها

ــوع  ــج الموضـ ــل والمنهـ ــة العمـ ــى خطـ ــم علـ ــرف منكـ لنتعـ
للدائـــرة؟

ـــة فـــي إطـــار  نحـــن نعمـــل علـــى ترســـيخ ثقافـــة البتروليـــة المتكامل
 ،2040 الكويتيـــة  البتـــرول  لمؤسســـة  االســـتراتيجية  التوجهـــات 
عبـــر  الجاهزيـــة  ووضـــع خطـــط  الوظيفـــي  االرتبـــاط  وتحقيـــق 
تنفيـــذ األهـــداف االســـتراتيجية والتـــي تشـــمل العالمـــة التجاريـــة 
والصـــورة، التعريـــف بمشـــاريع الشـــركة والتســـويق لهـــا، تطويـــر 
العالقـــات اإلعالميـــة، تنميـــة االتصـــال والتواصـــل الداخلـــي بيـــن 
العامليـــن فـــي الشـــركة، والتواصـــل الخارجـــي مـــن خـــالل اســـتضافة 
ممثلـــي وســـائل اإلعـــالم المحليـــة مـــن محرريـــن وصحافييـــن، 
ــكار، إذ  ــز االبتـ ــى تعزيـ ــة إلـ ــتدامة، باإلضافـ ــج االسـ ــذ برنامـ وتنفيـ
دشـــن الرئيـــس التنفيـــذي بالوكالـــة الســـيد حاتـــم العوضـــي "برنامـــج 
البتروليـــة المتكاملـــة لالبتـــكار" لمواجهـــة التحديـــات والتغلـــب عليهـــا 

لتحقيـــق "التميـــز" وجعـــل المزيـــد ممكنـــا لدولـــة الكويـــت، ولدينـــا 
ــباب  ــرة الشـ ــن خيـ ــة مـ ــم مجموعـ ــذي يضـ ــداع والـ ــق اإلبـ اآلن فريـ
المهنيـــن والطموحيـــن الراغبيـــن فـــي تمثيـــل الشـــركة فـــي المحافـــل 

ــة. ــة والعالميـ المحليـ

ما الفئة المستهدفة ؟

نســـعى للوصـــول بأنشـــطة وخطـــط الشـــركة إلـــى أكبـــر شـــريحة 
ـــة  ـــود اإلعـــارة، عمال ـــة عق ـــن؛ المباشـــرين، عمال ـــن العاملي ـــة م ممكن
الميدانـــي  العمـــل  مواقـــع  فـــي  المتواجديـــن  خاصـــة  المقـــاول، 
الزيـــارات  الترفيهيـــة،  الفعاليـــات  إقامـــة  خـــالل  مـــن  بالـــزور 
المســـتمرة لـــإدارة العليـــا فـــي البتروليـــة المتكاملـــة ومؤسســـة 
البتـــرول الكويتيـــة، وأيضـــا لدينـــا لقـــاءات دوريـــة تتمثـــل فـــي عقـــد 

محاضـــرات توعويـــة، وورش عمـــل تخصصيـــة.

مـــا خططكـــم لصقـــل مهـــارات العامليـــن فـــي العالقـــات 
والنهـــوض  العمـــل  بـــأدوات  لالرتقـــاء  واإلعـــالم  العامـــة 

النفطـــي؟ بالقطـــاع 

ـــرة متنوعـــة  ـــة وخب ـــارات عالي ـــن ذوي مه ـــن متميزي نحظـــى بعاملي
ــركتنا  ــة وأن لشـ ــالم، خاصـ ــة واإلعـ ــات العامـ ــق العالقـ ــن فريـ ضمـ
توجـــه رئيســـي وثابـــت منـــذ انطالقتهـــا يهـــدف إلـــى اســـتقطاب 
الكفـــاءات الوظيفيـــة ســـواء مـــن الخبـــرات أو مـــن أبنائنـــا الشـــباب 
حديثـــي التخـــرج، ونظـــرا ألهميـــة وحجـــم الـــدور الـــذي يلعبـــه الفريـــق 
ــر العامليـــن مـــن  ــتراتيجية وخطـــط لتطويـ ــا اسـ فـــي الشـــركة لدينـ
خـــالل إلحاقهـــم ببرامـــج تدريبيـــة متخصصـــة داخليـــة وخارجيـــة، 
ـــي"، تشـــجيع  ـــن "الموظـــف المثال ـــز العاملي ـــج لتحفي ـــادرات وبرام مب
العامليـــن علـــى المشـــاركة فـــي المؤتمـــرات وتقديـــم أوراق عمـــل 
والتقـــدم للجوائـــز، برنامـــج االبتـــكار الســـتقطاب المبـــادرات، كمـــا 
نســـعى إلـــى التوســـع فـــي عمـــل العالقـــات واإلعـــالم بإنشـــاء منصـــة 

إعالميـــة مـــن اســـتوديو وإذاعـــة خاصـــة بنـــا.

كلمة ختامية؟

إذا أردنـــا الحصـــول علـــى تفاعـــل أفضـــل مـــع المجتمـــع، وتحســـين 
ـــة  ـــز العالقـــات اإلعالمي ـــن بالشـــركة، وتعزي العالقـــات مـــع الموظفي
وخلـــق  الصناعـــة،  فـــي  تغييـــر  وأحـــداث  وخارجيـــا،  داخليـــا 
ــكالت  ــل المشـ ــؤولين، وحـ ــات والمسـ ــع الهيئـ ــدة مـ ــات جيـ انطباعـ
واألزمـــات بفعاليـــة، فعلينـــا بالتوجـــه مباشـــرة نحـــو دائـــرة العالقـــات 
العامـــة، فعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا المســـمى يبـــدو كمفهـــوم بســـيط، 
ــي  ــد والتخطيـــط اإليجابـ ــن الجهـ ــرا مـ ــدرا كبيـ ــن قـ ــه يتضمـ إال أنـ
والـــذي يســـاعدنا علـــى إحـــداث ضجـــة ممنهجـــة ويصـــل بنـــا إلـــى 

قاعـــدة كبيـــرة مـــن الجمهـــور.

كيبك فكر ممنهج ونتائج مبهرة
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نعمل من خالل استراتيجية 
2040 ككيان متناغم له رؤية 

واحدة وأهداف واضحة

للشركة  بالوكالة  التنفيذي  الرئيس  أكد 
عبداهلل  السيد  الخليج  لنفط  الكويتية 
الدعم  تقدم  التنفيذية  اإلدارة  أن  السميطي 
واإلعالم،  العامة  العالقات  لفريق  الكامل 
لتنفيذ مهامه في رسم اإلطار العام للعالقات 
يخدم  بما  المختلفة،  الخارجية  الجهات  مع 
على  سواء  سمعتها،  ويعزز  الشركة،  صورة 
لدى  الداخلي  الصعيد  على  أو  الخارجي  الصعيد 
من  به  تقوم  ما  خالل  من  وذلك  العاملين، 

متنوعة.  مهام 

وأضـــاف أن الشـــركة تســـعى دومـــا لتوفيـــر كل مـــا مـــن 
شـــأنه تطويـــر كوادرهـــا الوطنيـــة بمختلـــف التخصصـــات، 
ومســـاعدتهم فـــي الوصـــول إلـــى أهدافهـــم المهنيـــة، بمـــا 
يحقـــق خطـــط التطويـــر المهنـــي الداخليـــة المعمـــول بهـــا 
فـــي الشـــركة والقطـــاع النفطـــي، ويعـــزز فـــي الوقـــت نفســـه 

االرتبـــاط الوظيفـــي بيـــن العامليـــن وبيئـــة العمـــل.

الرئيس التنفيذي بالوكالة
السيد عبد اهلل السميطي لـ "نبض"

نقدم الدعم الكامل 
لفريق العالقات

العالقات العامة واإلعالم 
دور مميز ورؤية متجددة

ـــم إعـــداد اســـتراتيجية  ـــي أن يت ـــإن مـــن الضـــروري والبديه ـــه ف وعلي
للعالقـــات العامـــة واإلعـــالم، بالتوافـــق مـــع االســـتراتيجية العامـــة 
ــذ  ــر وتنفيـ ــالل تطويـ ــن خـ ــك مـ ــا، وذلـ ــة لهـ ــل التابعـ ــة العمـ لمنظمـ
ــراز  ــودة، إلبـ ــداف المنشـ ــة واألهـ ــب الميزانيـ ــاملة، تناسـ ــة شـ خطـ
الهويـــة. وهـــو األمـــر الـــذي أدركتـــه مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة 
االتصـــال  اســـتراتيجية  بوضـــع  فقامـــت  التابعـــة،  وشـــركاتها 
المؤسســـي 2040، لتعمـــل مـــن خاللهـــا ككيـــان متناغـــم لـــه رؤيـــة 

واحـــدة وأهـــداف واضحـــة. 

ــة  ــركة الكويتيـ ــاندة اإلدارة فـــي الشـ ــة مسـ ــر مجموعـ وأوضـــح مديـ
واإلعـــالم،  العامـــة  العالقـــات  عمـــل  لنفـــط الخليـــج أن فريـــق 
والـــذي يتبـــع المجموعـــة يضطلـــع بالعديـــد مـــن المهـــام الرئيســـية 
ـــات  ـــم األنشـــطة والفعالي ـــل تنظي ـــه، مث ـــي تقـــع ضمـــن نطـــاق عمل الت
ـــرق  ـــات الخاصـــة بالف ـــا، والفعالي ـــن فيه ـــة للشـــركة والعاملي المختلف

والمجموعـــات األخـــرى. وذلـــك فـــي إطـــار تحقيـــق دور الفريـــق فـــي 
الشـــركة، والـــذي يتمحـــور حـــول جانبيـــن رئيســـيين همـــا تعزيـــز 
العالقـــات الداخليـــة بيـــن العامليـــن علـــى مختلـــف مســـتوياتهم، 
وخلـــق بيئـــة عمـــل متماســـكة وجذابـــة مـــن جهـــة، وتعزيـــز الصـــورة 
يضـــم  والـــذي  الخارجـــي،  الجمهـــور  لـــدى  للشـــركة  الخارجيـــة 
اإلعـــالم  ووســـائل  المصلحـــة  وأصحـــاب  الخارجـــي  المجتمـــع 
بمختلـــف أنواعهـــا مـــن جهـــة أخـــرى، وذلـــك مـــن خـــالل التعريـــف 
بمـــا تقـــوم بـــه الشـــركة مـــن مهـــام رئيســـية، والتعريـــف بمبادراتهـــا 
وأهدافهـــا، وتقديـــم معلومـــات وبيانـــات عنهـــا لمختلـــف وســـائل 

ال شـــك أن دور فـــرق العالقـــات العامـــة واإلعـــالم في الشـــركات والمؤسســـات هو دور 
حيوي ومؤثر بشـــكل كبير ومباشـــر في ســـمعة وصورة الشـــركة أو المؤسســـة، فهي 
تعكس ســـمعة الشـــركة، أو بمعنـــى أوضح ما تصدره الشـــركة عن نفســـها، وما يقوله 
عنها اآلخـــرون، وهو الـــدور الذي يتـــواله القائمون علـــى العالقات العامـــة واإلعالم في أي 
منظومـــة عمـــل، من خـــالل عملهم علـــى توصيل رؤيـــة الشـــركة للجمهـــور الداخلي 

نعمل على إبراز صورتنا الخارجية والخارجـــي، من خالل خطـــط وجهد منظـــم ومتواصل. 
لدى المجتمع وتعزيز العالقات 

بين العاملين في الداخل

اإلعـــالم، وعبـــر قنـــوات التواصـــل المختلفـــة. 

ـــع  ـــق جمي ـــة واإلعـــالم بتوثي ـــات العام ـــق عمـــل العالق ـــوم فري ـــا يق كم
األنشـــطة والفعاليـــات التـــي تحـــدث فـــي الشـــركة أو يقـــوم بهـــا 
الفريـــق، مـــن خـــالل تغطيـــات إعالميـــة مصـــورة، يتـــم نشـــرها 
داخليـــا عبـــر البريـــد اإللكترونـــي والشاشـــات الداخليـــة، وخارجيـــا 
عبـــر الصحـــف المحليـــة ومنصـــات التواصـــل االجتماعـــي، مـــن 
خـــالل حســـابات الشـــركة الرســـمية، بمـــا يعـــزز الصـــورة الذهنيـــة 
للشـــركة لـــدى العامليـــن والجمهـــور الخارجـــي، ويســـهم فـــي صياغـــة 

ــة. ــا الخاصـ هويتهـ

KGOCالشركة الكويتية لنفط الخليج

 نعزز الصورة الذهنية بتوثيق 
الفعاليات والتغطيات اإلعالمية
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ـــاع  ـــكل المقاييـــس مؤهـــاًل لرســـم هـــذا االنطب ـــه وب هـــذا األمـــر يجعل
األول بعنايـــة كبيـــرة، فـــي ظـــل التصميـــم المعمـــاري المميـــز للمبنـــى، 
ــف  ــى مختلـ ــرأ علـ ــذي طـ ــي الـ ــور العلمـ ــع التطـ ــب مـ ــذي يتناسـ والـ

الصناعـــات فـــي العالـــم، وخاصـــة الصناعـــة النفطيـــة.
ويقـــدم المعـــرض تجربـــة تعليميـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا، مـــن شـــأنها 
أن تســـهم فـــي رفـــع مســـتوى التوعيـــة المجتمعيـــة بالنفـــط كمـــورد 
ـــة فـــي  طبيعـــي، وإظهـــار مـــدى االهتمـــام الواســـع بالصناعـــة النفطي
دولـــة الكويـــت، وذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر الفهـــم الكافـــي للـــزوار عـــن 

ـــك الصناعـــة. ـــي تل ـــل ف ـــة العم ـــة وماهي كيفي
فـــي الموضـــوع التالـــي، يســـلّط مديـــر مجموعـــة العالقـــات العامـــة 
واإلعـــالم فـــي شـــركة نفـــط الكويـــت الســـيد محمـــد البصـــري 
ــا يجـــب معرفتـــه. ــا بـــكل مـ الضـــوء علـــى هـــذا المعـــرض، ويخبرنـ

المعرض القديم
يبـــدأ البصـــري حديثـــه باإلشـــارة إلـــى أن معـــرض أحمـــد الجابـــر 
للنفـــط والغـــاز ليـــس األول الـــذي تنشـــئه شـــركة نفـــط الكويـــت، إذ أن 
هنـــاك معـــرض الشـــركة القديـــم، والـــذي لعـــب دوراً مهمـــاً علـــى مـــدى 
العقـــود الماضيـــة، حيـــث تـــم مرافقـــة الوفـــود الزائـــرة مـــن جميـــع 
ـــم إلـــى هـــذا المركـــز كجـــزء مـــن زيارتهـــا إلـــى الشـــركة. أنحـــاء العال

المتعلقـــة  للمعلومـــات  ممتـــازاً  مصـــدراً  كونـــه  إلـــى  وباإلضافـــة 
المعـــرض  كان  فقـــد  النفـــط،  بصناعـــة  الصلـــة  ذات  بالمســـائل 
ـــاح للجمهـــور فرصـــة  القديـــم مصـــدر فخـــر كبيـــر للشـــركة، حيـــث أت
التعـــرف علـــى الـــدور المهـــم الـــذي تؤديـــه شـــركة نفـــط الكويـــت فـــي 
دولـــة الكويـــت، وعلـــى مـــر الســـنين، اســـتضاف العديـــد مـــن الملـــوك، 

معرض أحمد الجابر للنفط والغاز... 

صرح عالمي بأياٍد كويتية

يقدم مفهومًا جديداً للتجربة الثقافية والتعليمية التفاعلية وبطريقة ترفيهية

فـــي إطـــار ســـعيها لترســـيخ مفهـــوم شـــامل لقـــوة 
النفـــط والغـــاز كمـــورد ثميـــن يعتبـــر أساســـيًا فـــي 
ــة  ــر عـــن مـــدى قيمـ ــنا، وذلـــك للتعبيـ طريقـــة عيشـ
ــدول  ــر الـ ــدى أكبـ ــر إحـ ــة نظـ ــن وجهـ ــروة مـ ــك الثـ تلـ
الكويـــت  أنشـــأت شـــركة نفـــط  المنتجـــة للنفـــط، 
معـــرض أحمـــد الجابـــر للنفـــط والغـــاز، بهـــدف لعـــب 
دور هـــام مـــن خـــالل وظيفتـــه باعتبـــاره أحـــد المعالـــم 
الرائـــدة فـــي الكويـــت والمنطقـــة، حيـــث يهـــدف إلـــى 
خلـــق االنطبـــاع األول لـــدى الـــزوار والوفـــود الدولييـــن، 
بمختلـــف  طلبـــة  مـــن  يســـتقبله  مـــا  جانـــب  إلـــى 
العامـــة  المؤسســـات  فـــي  التعليميـــة  مراحلهـــم 

والخاصـــة بالكويـــت.

ـــم، وكذلـــك  ـــع أنحـــاء العال ـــدول والدبلوماســـيين مـــن جمي ورؤســـاء ال
الطـــالب مـــن جميـــع األعمـــار، واآلن انتقلـــت هـــذه األمانـــة إلـــى 

المعـــرض الجديـــد موضـــوع المقـــال.
نبذة تعريفية

إن معـــرض أحمـــد الجابـــر للنفـــط والغـــاز يتولـــى القيـــام بـــدور مهـــم 
جـــداً بالنســـبة لشـــركة نفـــط الكويـــت، إذ أنـــه وجهـــاً مـــن الوجـــوه 
ـــة  ـــة فـــي األهمي ـــى وظيفـــة غاي العامـــة للشـــركة، فـــإن المعـــرض يتول
ـــن، والطـــالب  ـــزوار والوفـــود الدوليي ـــاع األول لل ـــق االنطب ـــل بخل تتمث
ــو  ــي فهـ ــت، وبالتالـ ــي الكويـ ــة فـ ــة والخاصـ ــات العامـ ــن المؤسسـ مـ
ـــرة،  ـــة كبي ـــاع األول بعناي ـــك االنطب ـــي يعطـــي ذل أنشـــئ خصيصـــاً لك
ـــى،  ـــم المعمـــاري للمبن ـــل، مـــن التصمي ـــر بالتفاصي مـــع االهتمـــام أكث

ـــى نوعيـــة المعـــارض المختلفـــة داخلـــه. إل
ـــف  ـــي تقـــف خل ـــوم والت ـــة بالمفه ـــرة األساســـية المتعلق ـــا أن الفك كم
معـــرض أحمـــد الجابـــر للنفـــط والغـــاز، تتمثـــل بتمكيـــن الـــزوار 
مـــن الذهـــاب فـــي رحلـــة عبـــر عالـــم النفـــط والغـــاز، تغطـــي كافـــة 
المعلومـــات الهامـــة المتعلقـــة بصناعـــة النفـــط، مـــن النظريـــات 
ــاف  ــى اكتشـ ــاز، إلـ ــط والغـ ــكيل النفـ ــة بتشـ ــة المتعلقـ الجيوفيزيائيـ

ــاز فـــي الكويـــت. النفـــط والغـ
ويســـتند تصميـــم معـــرض أحمـــد الجابـــر للنفـــط والغـــاز علـــى 
صدفـــة مـــن األمونيـــت المتحجـــر، تمثـــل حيوانـــاً بحريـــاً منقرضـــاً 
عـــاش قبـــل نحـــو 120 مليـــون ســـنة، حيـــث يعتقـــد العلمـــاء بـــأن 
األمونيـــت وغيرهـــا مـــن الحيوانـــات البحريـــة التـــي عاشـــت فـــي 
نفـــس العصـــر، قـــد ســـاهمت فـــي تكويـــن االحتياطيـــات النفطيـــة 

الموجـــودة اليـــوم.

افتُتـــح المعـــرض فـــي 17 أكتوبـــر 2016، وذلـــك فـــي حفـــل ضخـــم 
حضـــره عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين فـــي الدولـــة والقطـــاع النفطـــي.

مبنـــى  مقابـــل  األحمـــدي  مدينـــة  علـــى مدخـــل  المعـــرض  يقـــع 
ـــا  ـــع، فيم ـــر مرب ـــف مت ـــر مـــن 60 أل ـــغ مســـاحته أكث المحافظـــة، وتبل
وصلت تكلفته إلى 18.6 مليون دينار كويتي شاملة البناء والتصميم 
الفريـــد، فيمـــا اســـتغرقت عمليـــة اإلنشـــاء نحـــو أربـــع ســـنوات.

ويعـــود الســـبب وراء تســـمية المعـــرض بهـــذا االســـم، تيمنـــاً بالحاكـــم 
العاشـــر لدولـــة الكويـــت الشـــيخ أحمـــد الجابـــر الصبـــاح، الـــذي تولـــى 
منصـــب أميـــر البـــالد مـــن عـــام 1921 إلـــى عـــام 1950، ليأتـــي االســـم 
ــة  ــكيل دولـ ــي تشـ ــه فـ ــذي لعبـ ــارز الـ ــي البـ ــدور التاريخـ ــراراً بالـ إقـ
الكويـــت الحديثـــة، بعـــد اكتشـــاف النفـــط وتصديـــر أول شـــحناته فـــي 

ـــه بـــإذن اهلل.  عهـــد المغفـــور ل
رحلة عالم النفط 

ـــة حـــول قصـــة النفـــط، ســـيجول  ـــة التعليمي مـــن خـــالل هـــذه التجرب
الـــزوار فـــي 9 مواقـــع تبـــدأ مـــن "المدخـــل الرئيســـي" الـــذي يمثـــل 

تجربـــة بحـــد ذاتـــه، وتنتهـــي بموقـــع "مســـتقبلكم".
تســـتغرق هـــذه الجولـــة مـــا يقـــارب الســـاعة والنصـــف فـــي تجربـــة 
فريـــدة مـــن نوعهـــا تصطحـــب مـــن خاللهـــا الزائـــر إلـــى عالـــم 

الصناعـــة النفطيـــة الغنـــي بالكثيـــر مـــن المعلومـــات القّيمـــة:
يتـــم فـــي هـــذه التجربـــة  " تجربـــة الدخـــول":  المنطقـــة األولـــى 
الترحيـــب بالـــزوار وتســـجيلهم، كمـــا أنـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه يتـــم 
ـــة  عـــرض مشـــاهد عـــن صناعـــة النفـــط فـــي الكويـــت بتقنيـــات مرئي
حديثـــة وعلـــى شاشـــة بانوراميـــة ضخمـــة تجعـــل الزائـــر يعيـــش 

تجربـــة التواجـــد فـــي الحقـــول ومناطـــق العمليـــات.
ـــز  ـــم التركي المنطقـــة الثانيـــة "أصـــل النفـــط": وفـــي هـــذه القاعـــة يت
علـــى تكـــّون النفـــط، مـــع إتاحـــة الفرصـــة للـــزوار بالنظـــر إلـــى 
مجســـمات وجزيئـــات دقيقـــة للكائنـــات التـــي ســـاهمت فـــي تكويـــن 
النفـــط. أمـــا الميـــزة المركزيـــة لهـــذه المنطقـــة، فهـــي وجـــود هـــرم 
يظهـــر عرضـــاً ثالثـــي األبعـــاد للبالنكتـــون، فضـــاًل عـــن جـــدول رســـم 
زمنـــي وشاشـــة تفاعليـــة لحركـــة الصفيحـــات العمالقـــة التـــي تشـــكل 

ســـطح األرض.
المنطقـــة الثالثـــة "االستكشـــاف": وهـــذا القســـم يتحـــدث بالتفصيـــل 
ـــة  ـــات التعليمي ـــة البحـــث عـــن النفـــط، وفـــق أحـــدث التقني عـــن عملي
والمجســـمات الخاصـــة بوســـائل الحفـــر وغيرهـــا، وهنـــا يمكـــن 
للـــزوار أن يختبـــروا األمـــر مـــن خـــالل أدوات تفاعليـــة مميـــزة، 
ــي  ــط فـ ــى للنفـ ــام األولـ ــف األيـ ــومية تصـ ــة رسـ ــاك لوحـ ــث هنـ حيـ
ــي  ــة فـ ــات الهامـ ــرح اللحظـ ــي يشـ ــدول زمنـ ــط، وجـ ــرق األوسـ الشـ
تاريـــخ شـــركة نفـــط الكويـــت، مـــع خريطـــة تفاعليـــة للتنقيـــب عـــن 

ــي الكويـــت. ــا فـ النفـــط والجيولوجيـ
المنطقـــة الرابعـــة "قاعـــة المشـــاهدة": ومـــن خاللهـــا يمكـــن االطـــالع 
علـــى مرافـــق ومنشـــآت النفـــط التابعـــة لشـــركة نفـــط الكويـــت. 

معلم حضاري يوثق عراقة الصناعة 
النفطية التي تشتهر بها الكويت

ـــى أجهـــزة  ـــوي عل ـــرة تحت ـــة كبي ـــاك أيضـــاً واجهـــة عـــرض منحني وهن
تســـمح للـــزوار بتجربـــة المناظـــر الفعليـــة واالفتراضيـــة لحقـــول 

النفـــط ومنشـــآته.
المنطقـــة الخامســـة "مـــن االســـتخراج إلـــى التكريـــر": يتضمـــن هـــذا 
الجـــزء مـــن المعـــرض شـــرحاً مفصـــاًل عـــن كافـــة الجوانـــب المرتبطـــة 
برحلـــة النفـــط، منـــذ اســـتخراجه وحتـــى مرحلـــة التكريـــر، وذلـــك 
بأســـلوب علمـــي مبســـط، حيـــث تتضمـــن المنطقـــة نموذجـــاً ألربعـــة 

أعمـــدة لـــكل منهـــا جهـــاز عـــرض مرفـــق يظهـــر تسلســـل الحفـــر. 
المنطقـــة السادســـة "المنتجـــات": يوضـــح هـــذا القســـم مـــن المعـــرض 
ـــة مـــن  ـــا، ومـــا تحققـــه المنتجـــات البترولي ـــة النفـــط فـــي حياتن أهمي
ـــف المجـــاالت، فهـــي  ـــاج واالقتصـــاد فـــي مختل ـــة اإلنت ـــك لعجل تحري
تُســـتخدم لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة، كمـــا أنهـــا موجـــودة فـــي عـــدة 
ـــى  ـــاً مـــن األســـبيرين إل أشـــياء ال تعـــد وال تحصـــى نســـتخدمها يومي
ــن  ــك مـ ــور، وكذلـ ــى العطـ ــمدة إلـ ــن األسـ ـــة، ومـ ــة الرياضي األحذيـ

ـــرات.  ـــود الطائ ـــى وق ـــود الســـيارات إل وق
المنطقـــة الســـابعة "فريـــق اإلطفـــاء": يعـــد فريـــق اإلطفـــاء فـــي 
ــم،  ــتوى العالـ ــى مسـ ــرق علـ ــل الفـ ــن أفضـ ــت مـ ــط الكويـ ــركة نفـ شـ
فهـــو يتمتـــع بســـنوات طويلـــة مـــن الخبـــرة، مـــا جعلـــه قـــادراً علـــى 
االســـتجابة ألي حريـــق أو حـــادث قـــد يقـــع، واألهـــم أن خبرتـــه 
جـــاءت مـــن المعانـــاة التـــي عاشـــتها البـــالد عقـــب الغـــزو ومـــا خلفـــه 

مـــن حرائـــق لآلبـــار هـــي األضخـــم فـــي العالـــم.
المنطقـــة الثامنـــة "أبطـــال الحرائـــق": هـــذا القســـم مـــن المعـــرض 
تـــم تخصيصـــه لتســـليط الضـــوء علـــى الحرائـــق المدمـــرة لآلبـــار 
ـــث  ـــت فـــي عـــام 1991، حي ـــى الكوي ـــزو الغاشـــم عل ـــد الغ ـــة بع النفطي
ـــه  ـــا اســـتُخدمت في ـــاً وثائقي ـــرض فيلم ـــن المع ـــدم هـــذا القســـم م يق
أحـــدث المؤثـــرات البصريـــة والصوتيـــة لتوثيـــق عمليـــة إطفـــاء اآلبـــار 
ــاً اســـتمروا فـــي العمـــل المتواصـــل  التـــي أشـــرف عليهـــا 27 فريقـ
ـــة.  ـــر نفطي ـــن 700 بئ ـــر م ـــي أكث ـــت ف ـــي اندلع ـــق الت ـــاء الحرائ إلطف
المنطقـــة التاســـعة "مســـتقبلكم": تختتـــم الرحلـــة الممتعـــة بهـــذه 
المنطقـــة التـــي تبـــرز مـــا يمكـــن أن تلعبـــه الصناعـــة النفطيـــة فـــي 
ـــزال أحـــد أهـــم الصناعـــات  ـــت وال ت ـــت، باعتبارهـــا كان ـــة الكوي تنمي

العالميـــة التـــي لهـــا األثـــر الكبيـــر فـــي تحريـــك عجلـــة اإلنتـــاج. 



30

العدد الحادي عشر - يناير 2020

31

تطمـــح الشـــركة منـــذ تأسســـت عـــام 1957 أن 
تكـــون رائـــدة عالميـــًا فـــي مجـــال النقـــل البحـــري، 
الهيدروكربونيـــة  المشـــتقات  نقـــل  متصـــدرة 
ادارة  تســـعى  ذلـــك  يتحقـــق  وحتـــى  الكويتيـــة، 
العالقـــات العامـــة لدينـــا لتأصيـــل قيـــم الشـــركة 
علـــى أرض الواقـــع، مـــن خـــالل االحتفـــاظ بعالقـــة 
ــا،  ــي أعمالنـ ــاهمينا فـ ــع مسـ ــاءة مـ ــزة وبّنـ متميـ
ــا،  ــي منظمتنـ ــة فـ ــاء الثقـ ــى بنـ ــرص علـ ــا نحـ كمـ
ــة  ــح الفرصـ ــة تتيـ ــل إيجابيـ ــة عمـ ــظ ببيئـ ونحتفـ
وأيضـــا  الجماعـــي،  والعمـــل  واالبتـــكار  لإلبـــداع 
ــاه  ــؤولية تجـ ــداء المسـ ــل وإبـ ــى تحمـ ــل علـ نعمـ
كفاءتهـــم،  علـــى  والحفـــاظ  موظفينـــا  تنميـــة 
لـــذا نقـــدر األداء الجيـــد لموظفينـــا ونعمـــل علـــى 
مـــن  باعتبارهـــا  الشـــركة  تطلعـــات  تحقيـــق 
ــرص  ــا نحـ ــى أننـ ــة إلـ ــا، باإلضافـ ــات أعمالنـ متطلبـ
علـــى إظهـــار تطورنـــا المســـتمر فـــي نتائجنـــا، 
ـــة KOTC كان  ـــل قص ـــى تفاصي ـــرف عل ـــى نتع وحت
لنـــا هـــذا اللقـــاء مـــع مديـــر مجموعـــة العالقـــات 
ناقـــالت  بشـــركة  اإلداريـــة  والخدمـــات  العامـــة 

النفـــط الكويتيـــة الســـيد حمـــد المشـــاري...
تفاعل وتواصل

بدايــة حدثنــا عــن المهــام الرئيســية لمجموعــة العالقــات 
العامــة فــي شــركة ناقــالت النفــط الكويتيــة؟

ــية  ــن اإلدارات الرئيسـ ــدة مـ ــة واحـ ــات العامـ ــر إدارة العالقـ تعتبـ
فـــي أي شـــركة أو مؤسســـة، عملهـــا متشـــعب ومتســـع جـــداً، ويشـــمل 
جوانـــب متعـــددة فـــي الشـــركة، وال يقتصـــر دورهـــا كمـــا يعتقـــد 
وتنظيـــم  االجتماعـــي،  التواصـــل  إدارة حســـابات  علـــى  البعـــض 
المناســـبات، بـــل يتجـــاوز ذلـــك إلـــى إدارة إعـــالم الشـــركة مـــن خـــالل 
التواصـــل مـــع الجهـــات اإلعالميـــة المختلفـــة، ســـواء المحليـــة منهـــا 

نعمل على تعزيز 
التواصل والترابط 
بين العاملين عبر 

تنظيم الفعاليات في 
المناسبات المختلفة

قطاع العالقات العامة ال يقل 
أهمية عن أي قطاع آخر في 

الشركات النفطية

أو الخارجيـــة، وتزويدهـــا بالمعلومـــات الالزمـــة عـــن عمـــل الشـــركة، 
ـــة، والتفاعـــل والتواصـــل مـــع  ـــر الصحفي ـــات والتقاري وإصـــدار البيان
ــة  ــة إيجابيـ ــورة عامـ ــة صـ ــن صياغـ ــا يضمـ ــة بمـ ــات المختلفـ الجهـ
ـــر إدارة العالقـــات العامـــة  ـــي تعتب ـــى المســـتوى الداخل للشـــركة، وعل
حلقـــة الوصـــل بيـــن اإلدارة العليـــا والعامليـــن، وتنقـــل توجهـــات 
ورؤيـــة الشـــركة واإلدارة إلـــى العامليـــن، كمـــا أن لهـــا دوراً هامـــاً فـــي 

برامـــج التوعيـــة واإلرشـــاد الخاصـــة بالعامليـــن.

لتعزيــز  الشــركة  فــي  تتبعونهــا  التــي  الطــرق  أهــم  مــا 
العامليــن؟ بيــن  والترابــط  التواصــل 

ـــر  ـــر فـــي هـــذا األمـــر، عب ـــدور كبي تقـــوم إدارة العالقـــات العامـــة ب
تنظيـــم العديـــد مـــن الفعاليـــات فـــي المناســـبات المختلفـــة لتعزيـــز 
الترابـــط بيـــن العامليـــن، كمـــا أننـــا نحـــرص دائمـــاً علـــى التواصـــل 
والترابـــط مـــع العامليـــن عبـــر بـــث رســـائل عبـــر البريـــد اإللكترونـــي 
ـــى تواصـــل  ـــك نحـــن عل ـــن، كذل ـــم العاملي ـــات وأنشـــطة ته عـــن فعالي
دائـــم مـــع العامليـــن فـــي مناســـباتهم الخاصـــة بإعتبـــار أن الشـــركة 

أســـرة واحـــدة.

وتقـــوم إدارة العالقـــات العامـــة كذلـــك بتنظيـــم مســـابقات ثقافيـــة 
ودينيـــة واجتماعيـــة للعاملين وأســـرهم، بهـــدف زيادة الترابط، ولدينا 
ـــي ال يتســـع المجـــال لذكرهـــا. ـــر مـــن األنشـــطة الت ـــك الكثي ـــر ذل غي

تطوير مستمر

تطويــر أداء العامليــن فــي العالقــات العامــة ضــرورة حتميــة 
العمــل، مــا أهــم  لمواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي نظــم 

الطــرق المتبعــة لديكــم للتطويــر؟

آليـــات العمـــل فـــي العالقـــات العامـــة تحتـــاج للتطويـــر بصفـــة 
ـــة التطـــورات المتالحقـــة فـــي المجـــال اإلعالمـــي،  مســـتمرة، لمواكب
الســـنوات  شـــهدت  حيـــث  والتكنولوجيـــا،  االتصـــال  ووســـائل 
الماضيـــة تطـــوراً هائـــاًل فـــي تقنيـــات اإلعـــالم، وخصوصـــاً فيمـــا 
يتعلـــق بوســـائل التواصـــل االجتماعـــي التـــي أصبحـــت تســـتحوذ 

ــا أن نواكـــب  علـــى نســـبة كبيـــرة مـــن وظائـــف اإلعـــالم، وكان علينـ
هـــذه التطـــورات بصفـــة مســـتمرة، لذلـــك نحـــرص علـــى إقامـــة 
دورات تدريبيـــة للعامليـــن فـــي العالقـــات العامـــة علـــى مســـتوى 
ــاركة فـــي الـــدورات التدريبيـــة  ــا نحـــرص علـــى المشـ الشـــركة، كمـ
ــرى،  ــرة ألخـ ــن فتـ ــي مـ ــاع النفطـ ــتوى القطـ ــى مسـ ــم علـ ــي تنظـ التـ
ـــادل الخبـــرات ومناقشـــة أحـــدث وســـائل العمـــل  وذلـــك مـــن أجـــل تب

ــة. ــات العامـ ــال العالقـ ــي مجـ فـ

وقـــد شـــاركنا فـــي ملتقـــى االتصـــال المؤسســـي األول الـــذي 
نظمتـــه مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة العـــام الماضـــي، والـــذي أقيـــم 
تحـــت شـــعار »معـــاً نرتقـــي«، وكان لـــه دور كبيـــر فـــي تبـــادل الخبـــرات 
ـــات  ـــن الجه ـــد م ـــي العدي ـــة ف ـــات العام ـــر االتصـــال والعالق ـــع دوائ م
الحكوميـــة مثـــل: وزارة النفـــط، ووزارة اإلعـــالم، وديـــوان المحاســـبة، 
والهيئـــة العامـــة لالســـتثمار، وشـــركة إيكويـــت للبتروكيماويـــات، 
باإلضافـــة إلـــى الســـعي لتفعيـــل اســـتراتيجية االتصـــال فـــي القطـــاع 
النفطـــي، عبـــر توحيـــد المشـــاركة فـــي المعـــارض المحليـــة، وتوحيـــد 
وشـــركاتها  الكويتيـــة  البتـــرول  لمؤسســـة  اإلعالميـــة  السياســـة 

التابعـــة.

هــل يتــم إيفــاد عاملــي العالقــات العامــة لــدورات تدريبيــة 
بالخــارج؟

ال شـــك إن قطـــاع العالقـــات العامـــة ال يقـــل أهميـــة عـــن أي 
قطـــاع آخـــر فـــي الشـــركات النفطيـــة، وهـــو مـــن القطاعـــات الهامـــة، 
ومـــن ثـــم ينطبـــق عليـــه كل مـــا ينطبـــق علـــى باقـــي القطاعـــات 
ــارج  ــه إلـــى الخـ ــاد عامليـ ــم إيفـ ــة، حيـــث يتـ فـــي الشـــركات النفطيـ

شركة ناقالت النفط الكويتية 

إبداع وابتكار وعمل جماعي 
حمد المشاري:

التواصل يعزز العمل
بروح الفريق الواحد 
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نحرص دائمًا على 
التواصل والترابط مع 
العاملين وعائالتهم 

لكوننا أسرة واحدة

إدارة العديد من الحمالت 
اإلعالمية الهامة 

لمصنعي غاز “الشعيبة 
و”أم العيش”.

شاركنا في ملتقى 
االتصال المؤسسي األول

دعم األنشطة 
االجتماعية في دولة 

الكويت

ـــدة،  ـــرات جدي ـــن أجـــل كســـب خب ـــة م ـــى دورات تدريبي للحصـــول عل
ــل. ــات أو التواصـ ــال العالقـ ــي مجـ ــواء فـ سـ

تواصل وتعاون

هــل هنــاك تواصــل بيــن إدارة العالقــات العامــة فــي شــركة 
هــذا  أهميــة  ومــا  األخــرى؟  والشــركات  النفــط  ناقــالت 

التواصــل؟

ـــي الشـــركة  ـــة ف ـــات العام ـــرة العالق ـــن دائ ـــم بي ـــاك تواصـــل دائ هن
ـــة  ـــر العالقـــات العامـــة واإلعـــالم فـــي الشـــركات النفطي وباقـــي دوائ
الزميلـــة، وهـــذا التواصـــل مهـــم جـــداً ولـــه دور فعـــال لخلـــق ثقافـــة 
ـــي القطـــاع  ـــدة لمشـــاريع وخطـــط قطـــاع اإلعـــالم واالتصـــال ف جدي
النفطـــي، كمـــا أنـــه يعمـــل علـــى مـــد جســـور التعـــاون والتواصـــل بيـــن 
مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة والشـــركات النفطيـــة التابعـــة مـــن ناحيـــة، 
وبيـــن الجهـــات الحكوميـــة ذات الصلـــة بالقطـــاع النفطـــي وشـــركائنا 
فـــي منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن جهـــة أخـــرى، هـــذا باإلضافـــة 
ــي  ــد فـ ــق الواحـ ــروح الفريـ ــل بـ ــزز العمـ ــل يعـ ــذا التواصـ ــى أن هـ إلـ
القطـــاع النفطـــي، ويســـاهم فـــي نجـــاح تطبيـــق اســـتراتيجية القطـــاع 
النفطـــي، الراميـــة لبنـــاء صناعـــة نفطيـــة متطـــورة قـــادرة علـــى 
تحقيـــق تنميـــة مســـتدامة، وتتناغـــم مـــع رؤيـــة كويـــت جديـــدة 2040.

العالقــات  التــي حققتهــا مجموعــة  اإلنجــازات  أهــم  مــا 
الكويتيــة؟ النفــط  ناقــالت  فــي شــركة  العامــة 

ـــرة العالقـــات العامـــة فـــي الشـــركة حققـــت إنجـــازات متعـــددة  دائ
ــبيل  ــى سـ ــا علـ ــر منهـ ــا، ونذكـ ــا كلهـ ــا لذكرهـ ــال هنـ ــع المجـ ال يتسـ
المثـــال إصـــدار مجلـــة "ناقـــالت"، وهـــي مجلـــة دوريـــة تتنـــاول كل 
أخبـــار الشـــركة، وتنظيـــم احتفـــاالت فـــي كافـــة المناســـبات الوطنيـــة 
والدينيـــة، والحـــرص علـــى مشـــاركة العامليـــن فـــي الشـــركة فـــي تلـــك 
االحتفـــاالت، وإدارة العديـــد مـــن الحمـــالت اإلعالميـــة والتوعويـــة 
الهامـــة لمصنعـــي غـــاز "الشـــعيبة و"أم العيـــش" التابعيـــن للشـــركة، 
والمســـاهمة فـــي دعـــم األنشـــطة االجتماعيـــة فـــي دولـــة الكويـــت.

مدير العالقات والخدمات في “كوفبك”
عبداللطيف الحوطي لـ “نبض”

وتقـــوم رؤيـــة كوفبـــك علـــى أن تجعـــل مـــن الشـــركة مشـــغال وشـــريكا 
ّــــزا علـــى الربحيـــــة وجاذبـــا للكفـــاءات،  مفضـــال وموثوقـــا بـــه، مركـ
ومتميـــزا عالميـــا فـــي االلتـــزام بمعاييـــر الصحـــــة والســـــالمة واألمـــــن 
والبيئـــــة ومرجعـــــا فـــي نقـــل التكنولوجيـــا مـــن خـــالل العمـــل كجســـر 
تكنولوجـــي لنقـــل الخبـــرات والمعلومـــات التقنيـــة القيمـــة بيـــن دول 
العالـــم ودولـــة الكويـــت بالتعـــاون مـــع المؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة.

تتواجـــد كوفبـــك حاليـــا فـــي 13 بلـــدا، وتتـــوزع أنشـــطتها ضمـــن 
ثـــالث مناطـــق رئيســـية فـــي خمـــس قـــارات، حيـــث تـــدار مـــن قبـــل 
تســـعة مكاتـــب إقليميـــة فـــي كل مـــن أســـتراليا وكنـــدا والصيـــن 
وهولنـــدا.  وباكســـتان  والنرويـــج  وماليزيـــا  وإندونيســـيا  ومصـــر 
وتتنـــوع مهـــام كوفبـــك بيـــن الشـــراكة االســـتراتيجية فـــي عـــدد 
مـــن المشـــاريع العمالقـــة مثـــل مشـــروع ويتســـتون للغـــاز الطبيعـــي 
ـــي للغـــاز الصخـــري  المســـال فـــي أســـتراليا ومشـــروع كيبـــوب دوفرن
ـــك العمـــل كمشـــغل فـــي مشـــاريع  ـــدا وكذل ـــي بالمكثفـــات فـــي كن الغن

ــتان. ــور فـــي باكسـ ــاد وبهاربـ أخـــرى مثـــل مشـــروعي ماخـ

إضافـــة إلـــى ذلـــك، تبـــذل كوفبـــك قصـــارى جهدهـــا لتعزيـــز 
ــتوى الدولـــي واإلقليمـــي  ــى المسـ ــة علـ ــة للمؤسسـ ــورة الذهنيـ الصـ
الكويتيـــة  البتـــرول  مؤسســـة  واســـتراتيجية  قيـــم  مـــع  بالتناغـــم 
الخاصـــة باالتصـــال والتـــي تركـــز علـــى التميـــز والتحفيـــز وتعزيـــز 
ـــن المؤسســـة وشـــركاتها  ـــات بي ـــد العالق ـــي وتوطي ـــاط الوظيف االرتب
ــرى.  ــة أخـ ــن جهـ ــة مـ ــات ذات الصلـ ــة والمؤسسـ ــن جهـ ــة مـ التابعـ

وتتبلـــور هـــذه المهمـــة مـــن خـــالل الجهـــود التـــي تبذلهـــا دائـــرة 
العالقـــات العامـــة والخدمـــات فـــي الشـــركة والتـــي تلعـــب دورا مهمـــا 
فـــي إبـــراز إنجـــازات الشـــركة وكذلـــك نهضـــة القطـــاع النفطـــي 
ـــان  ـــع مـــن إيم ـــه ناب ـــأدوات االتصـــال. وهـــذا كل ـــاء ب ـــي واالرتق الكويت
ـــذ  ـــي تنفي ـــة قطـــاع االتصـــال ف ـــة بأهمي المؤسســـة وشـــركاتها التابع
اســـتراتيجية القطـــاع النفطـــي 2040 فـــي بيئـــة يملؤهـــا الحمـــاس 
والمنافســـة الشـــديدة علـــى تقديـــم الخدمـــات بأعلـــى جـــودة ممكنـــة 
مـــن أجـــل إظهـــار المؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة بالصـــورة التـــي تليـــق 

ـــا. به

تتنـــوع أنشـــطة مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة 
ـــوج  ـــاج، وتت ـــاف واإلنت ـــب واالستكش ـــن التنقي بي
النفطيـــة  المنتجـــات  وتصديـــر  بالتكريـــر 
حيـــث تقـــوم بإنجـــاز هـــذه األنشـــطة بحرفيـــة 
ــة  ــركات التابعـ ــف الشـ ــة مختلـ ــة عاليـ ومهنيـ

للمؤسســـة.

ومـــن بيـــن هـــذه الشـــركات التابعـــة، تتولـــى 
الكـــويتيـــــة لالستكشـــافات  الشركــــــة 
مهمـــة  "كوفبـــك"  الخارجيـــة  البتروليـــة 
عمليـــات استكشـــاف وتطويـــر وإنتـــاج المـــواد 
ــا  ــارج دولـــة الكويـــت؛ ممـ الهيدروكربونيـــة خـ
منحهـــا فـــرص العمـــل مـــع شـــركاء عالمييـــن 
واكتســـاب أحـــدث الخبـــرات والتقنيـــات فـــي 

مجـــال النفـــط والغـــاز.

دور قطاعات ودوائر العالقات العامة الحيوي 
في القطاع النفطي

السيد/ عبد اللطيف أحمد الحوطي
مدير إدارة العالقات العامة والخدمات في 

الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية

شركة ناقالت النفط الكويتية

آليات العمل تحتاج للتطوير 
بصفة مستمرة
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أهمية دور العالقات العامة

ــر  ــاب مديـ ــة أجـ ــات العامـ ــة دور العالقـ ــن أهميـ ــؤاله عـ ــدى سـ لـ
الكويتيـــة  الشـــركة  فـــي  والخدمـــات  العامـــة  العالقـــات  دائـــرة 
لالستكشـــافات البتروليـــة الخارجيـــة الســـيد عبداللطيـــف الحوطـــي 
قائـــال: "ال شـــك أن العالقـــات العامـــة هـــي صلـــة الوصـــل بيـــن 
ــي  ــات التـ ــركة والمجتمعـ ــن الشـ ــرى وبيـ ــركات األخـ ــركة والشـ الشـ
تحيـــط بأنشـــطتها. وتلعـــب قطاعـــات ودوائـــر العالقـــات العامـــة 
دورا حيويـــا فـــي كافـــة الشـــركات خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتقديـــم 
الدوائـــر  الشـــركة وإنجازاتهـــا. وتمثـــل هـــذه  أنشـــطة  وتوضيـــح 
العصـــر  فـــي  والمؤسســـات  الشـــركات  لكافـــة  المشـــرق  الوجـــه 
الحديـــث وال يتوقـــف دورهـــا علـــى التواصـــل، وإنمـــا تشـــارك فـــي 
تطويـــر وتنفيـــذ المشـــاريع التوعويـــة التـــي تصـــب فـــي صالـــح أفـــراد 

الشـــركة والمجتمـــع.

ومـــن هـــذا المنطلـــق، يكتســـب دور العالقـــات العامـــة أهميـــة 
بالحداثـــة  اتســـم  فـــي عصـــر  للشـــركات عنهـــا  غنـــى  كبـــرى ال 
والتطـــور وأصبحـــت الســـرعة فـــي التواصـــل مـــن أبـــرز مميزاتـــه". 

إنجازات الدائرة

أمـــا عـــن اإلنجـــازات التـــي تـــم تحقيقهـــا، فقـــد أشـــار الحوطـــي 
ـــد مـــن اإلنجـــازات وفـــي  ـــرة تمكنـــت مـــن تحقيـــق العدي ـــى أن الدائ إل
مجـــاالت مختلفـــة بمـــا فـــي ذلـــك التوعويـــة والتعريـــف بأنشـــطة 
الشـــركة التـــي تراعـــي كافـــة القوانيـــن واللوائـــح المحليـــة والعالميـــة، 
إضافـــة إلـــى إصـــدار مطبوعـــات وكتـــب قيمـــة لتعزيـــز التوعيـــة 
االجتماعيـــة حـــول البيئـــة ولمـــا لهـــا مـــن تأثيـــر مباشـــر علـــى صحـــة 

وحيـــاة أفـــراد المجتمـــع وخيـــر مثـــال 
الكويـــت"  "طيـــور  كتـــاب  ذلـــك  علـــى 

وكتـــاب "شـــعاب الكويـــت المرجانيـــة"، 
اللذيـــن أعدتهمـــا كوفبـــك لتســـليط الضـــوء 

علـــى التنـــوع البيئـــي البـــري والبحـــري الـــذي 
تتمتـــع بـــه دولـــة الكويـــت. ومـــن المســـائل التـــي 

تركـــز عليهـــا دائـــرة العالقـــات العامـــة المســـاهمة فـــي 
دعـــم البرامـــج الرياضيـــة وتنظيـــم المســـابقات الرياضيـــة 

مثـــل كـــرة القـــدم والســـلة والطائـــرة والبولينـــغ. 

ومـــن الناحيـــة التقنيـــة، قـــام فريـــق تقنيـــة المعلومـــات التابـــع 
لدائـــرة العالقـــات العامـــة بتطويـــر كافـــة األنظمـــة اإللكترونيـــة. 
ـــر  ـــرة العالقـــات العامـــة والخدمـــات فـــي الشـــركة بتطوي وقامـــت دائ
واعتمـــاد اإلجـــراءات الخاصـــة بالمشـــتريات بمـــا يتماشـــى مـــع 
ــة  التغييـــرات التـــي طـــرأت علـــى قانـــون المناقصـــات فـــي مؤسسـ
البتـــرول الكويتيـــة. ستســـاهم هـــذه اإلجـــراءات فـــي تعزيـــز وتحســـين 
وظائـــف المشـــتريات وشـــفافيتها وتلبيـــة مختلـــف متطلبـــات الشـــركة 

فـــي هـــذا المجـــال. 

األولويات التي تحكم عمل قطاع العالقات 

وفيمـــا يتعلـــق باألولويـــات التـــي تحكـــم عمـــل القطـــاع النفطـــي، 
ـــذ األنشـــطة  ـــب وتنفي ـــال والتدري ـــأن التواصـــل الفع ـــال الحوطـــي ب ق
بالطـــرق التـــي تجعلهـــا صديقـــة للبيئـــة تأتـــي علـــى قمـــة أولويـــات 
ـــز التواصـــل  ـــى تعزي ـــة إل ـــة إضاف ـــات العام ـــر وقطاعـــات العالق دوائ
بيـــن موظفـــي الشـــركة والشـــركات األخـــرى وتوصيـــل المعلومـــات 

الموظفيـــن  لكافـــة  الصحيحـــة 
الشـــركة.  خـــارج  واألفـــراد 

وتعمـــل الدائـــرة علـــى المســـاهمة 
فـــي توجيـــه سياســـة الشـــركة نحـــو 
التـــي  المجتمعـــات  ودعـــم  خدمـــة 
لذلـــك  أنشـــطتها،  فيهـــا  تتواجـــد 
فقـــد قامـــت دائـــرة العالقـــات العامـــة 
ـــم عـــدد مـــن  ـــك بتنظي والخدمـــات فـــي كوفب
المناســـبات االجتماعيـــة ومناســـبات أخـــرى 
ذات أبعـــاد إنســـانية؛ منهـــا تبرعهـــا لجمعيـــة الهـــالل 
األحمـــر الكويتـــي وتبرعهـــا لجمهوريـــة الصومـــال خـــالل 
الظـــروف اإلنســـانية القاســـية التـــي عانتهـــا بســـب الجفـــاف، 

والتبـــرع لضحايـــا الفيضانـــات فـــي باكســـتان. 

وســـاهمت كوفبـــك برعايـــة مناســـبات أخـــرى مثـــل مشـــروع إنشـــاء 
قســـم العيـــادات الباطنيـــة فـــي مستشـــفى جالـــوكا فـــي مدينـــة جتـــي 
للرجـــال وأجنحـــة  والـــذي يحتـــوي علـــى أجنحـــة  الباكســـتانية، 
أخـــرى للنســـاء وغرفـــة عمليـــات ومكاتـــب لألطبـــاء داخـــل هـــذا 
القســـم. هـــذا وتواصـــل كوفبـــك الوفـــاء باســـتمرار دعمهـــا لمنظمـــة 
"خدمـــة اإلســـعاف الجـــوي الملكـــي األســـترالي" والتـــي تعتبـــر كجـــزء 
مـــن الشـــراكة المنعقـــدة مـــع المنظمـــة لمـــا تقدمـــه مـــن خدمـــات 

إنســـانية للحـــاالت الخطـــرة التـــي تســـتدعي إســـعافا طارئـــا.

ـــاع  ـــي قط ـــن ف ـــارات العاملي ـــل مه ـــة لصق ـــط الموضوع الخط
ـــال  ـــة واالتص ـــات العام العالق

تقـــوم الشـــركة بصقـــل مهـــارات موظفـــي العالقـــات العامـــة مـــن 
ـــم  ـــة لتمكينه ـــاءات التنويري ـــة واللق ـــدورات التدريبي ـــم ال خـــالل تنظي
ــي  ــة. وفـ ــاحة اإلعالميـ ــى السـ ــورات علـ ــدث التطـ ــة أحـ ــن مواكبـ مـ
هـــذا اإلطـــار، نفـــذ فريـــق تقنيـــة المعلومـــات التابـــع للدائـــرة تمرينـــا 

حـــول أمـــن الشـــبكات والهجمـــات اإللكترونيـــة، إضافـــة إلـــى تنظيـــم 
برنامـــج تدريبـــي وتوعـــوي عـــن أمـــن الشـــبكات.

وأضـــاف الحوطـــي، تقـــوم دائـــرة العالقـــات العامـــة والخدمـــات 
بالتعـــاون مـــع دائـــرة المـــوارد البشـــرية فـــي إيفـــاد موظفـــي دائـــرة 
خارجيـــة  تدريبيـــة  برامـــج  فـــي  والخدمـــات  العامـــة  العالقـــات 
متخصصـــة لصقـــل مهاراتهـــم حيـــث تنفـــذ هـــذه البرامـــج فـــي 

مختلـــف الـــدول التـــي تتواجـــد فيهـــا مشـــاريع الشـــركة. 

فمـــن خـــالل هـــذه الجوانـــب تتجلـــى أهميـــة دور قطاعـــات ودوائـــر 
العالقـــات العامـــة التـــي أصبحـــت جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن الهيـــكل 
ــا  ــث خصوصـ ــر الحديـ ــي العصـ ــة فـ ــركات الناجحـ ــي للشـ التنظيمـ
أن هـــذه الدوائـــر تمثـــل صلـــة الوصـــل بيـــن الشـــركة والمجتمعـــات 

واألفـــراد.

3435

الشركة الكويتيــة لالستكشافات البترولية الخارجية
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شركة صناعة الكيماويات 
PIC البترولية

قصة استثنائية 
وطموحات وطنية

 هدفنا جعل شركتنا 
أقوى، ومجتمعاتنا أكثر 
صحة، ودولتنا الكويت 

أكثر ازدهارا

استخدام طريقة فعالة 
تعكس قيم الشركة 
وحرصها على تقديم 

األفضل

دعم وكفالة الشباب 
الكويتي بهدف تطوير 
إمكانياتهم وقدراتهم

بالتزامـــن مع إطـــالق اســـتراتيجية الشـــركة 
لصناعـــة البتروكيماويـــات 2040، تعمـــل دائرة 
االتصـــال والخدمات حاليا على تنفيذ مشـــروع 
وقيمها، ورســـالتها  الشـــركة  برؤية   التعريف 
تعزيـــز  بهـــدف   ،”PIC Logo Branding“
العالمـــة التجارية للشـــركة محليـــا وإقليميا 

وعالميـــا.

البتروليـــة  الكيماويـــات  صناعـــة  فشـــركة 
ألبنـــاء  تقدمهـــا  اســـتثنائية  قصـــة  لديهـــا 
الكويت ولشـــركائها حول العالـــم، قصة إرادة 
الوطنية،  بالخبرات والعمالـــة  وطموح وثقـــة 
متقدمـــة  بتروكيماويـــات  صناعـــة  إلنشـــاء 
منـــذ أكثـــر مـــن 56 عاما تســـاهم فـــي دعم 
االقتصـــاد الكويتي، وهو ما عكـــس وعيًا عاليًا 
واهتمامـــا باالســـتثمار األفضل للمـــوارد في 
تلـــك المرحلـــة المبكـــرة، وتفـــاؤاًل بصناعـــة 

مشرق. مســـتقبل 

البصيـــرة  معانـــي  الشـــركة  شـــعار  يحمـــل 
والطمـــوح والتطلـــع إلـــى المســـتقبل، وهـــو 
يعكس اعتـــزاز شـــركة صناعـــة الكيماويات 
البتروليـــة بمســـاهمتها فـــي ازدهـــار دولـــة 

عالمنـــا. وتحســـين  الكويـــت 

وحتـــى نطلع علـــى تفاصيل هـــذه القصة كان 
ل “نبـــض” لقـــاء خـــاص مـــع مديـــر “االتصـــال 

والخدمـــات” المهندســـة عبيـــر معرفـــي...

لقاءنا في سطور

أوضحـــت مديـــر دائـــرة االتصـــال والخدمـــات فـــي شـــركة صناعـــة 
ـــدى الشـــركة  ـــي أن ل ـــر معرف ـــة المهندســـة عبي ـــات البترولي الكيماوي
اســـتراتيجية نمـــو قويـــة، وتهـــدف لتوســـيع أعمالهـــا التجاريـــة، وهـــو 
مـــا يفـــرض علـــى دائـــرة االتصـــال والخدمـــات مهـــام نوعيـــة لدعـــم 
األهـــداف التســـويقية للشـــركة، تتمثـــل فـــي التواصـــل الخـــالق مـــع 
الشـــركاء والمعنييـــن، والعمـــل علـــى بنـــاء ســـمعة عالميـــة للشـــركة 

ولمنتجاتهـــا.

ولفتـــت معرفـــي خـــالل لقاءهـــا الخـــاص مـــع "نبـــض" إلـــى أن العالقات 
تلعـــب دوراً هامـــاً فـــي تكريـــس الصـــورة الذهنيـــة المطلوبـــة للشـــركة، 
خصوصـــاً فـــي حـــال اســـتخدام طـــرق اتصـــال فعالـــة، وأن ازديـــاد 
المشـــاركات لـــه الـــدور األكبـــر فـــي إنشـــاء فهـــم مشـــترك مـــع جميـــع 
ـــه  ـــات االتصـــال وأدوات ـــر تقني ـــى ضـــرورة تطوي ـــن، مشـــيرة إل المعنيي

لمواكبـــة التطـــورات التـــي فرضتهـــا وســـائل التواصـــل االجتماعـــي.

وحـــول األهـــداف التـــي تعمـــل عليهـــا دائـــرة االتصـــال والخدمـــات 
ــة"، قالـــت معرفـــي أن الهـــدف  ــة الكيماويـــات البتروليـ فـــي "صناعـ
الثقـــة بعالمتهـــا  وبنـــاء  الشـــركة  تعزيـــز مكانـــة  األساســـي هـــو 
التجاريـــة، وإبـــراز التزامهـــا بالجـــودة والســـالمة، وكذلـــك مطابقـــة 
منتجاتهـــا للمواصفـــات والمقاييـــس العالميـــة، األمـــر الـــذي يصـــب 
فـــي األهـــداف التســـويقية للشـــركة، ويعـــزز مـــن إمكانياتهـــا فـــي 

ــع. ــو والتوسـ النمـ

وحـــول النشـــاطات المجتمعيـــة التـــي تدعمهـــا الشـــركة مـــن خـــالل 
ــي  ــارك فـ ــركة تشـ ــت أن الشـ ــات، أوضحـ ــال والخدمـ ــرة االتصـ دائـ
نشـــاطات عديـــدة، وتدعـــم كثيـــراً مـــن الفعاليـــات ســـواء كانـــت 
ـــى دعـــم كل مـــا ينمـــي  رياضيـــة أو صحيـــة أو تعليميـــة، وتحـــرص عل
إمكانيـــات الشـــباب الكويتـــي، وهـــو هـــدف ســـام فـــي صلـــب توجهـــات 

مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة.

نمونا سيكون فرصة غير 
مسبوقة للموهوبين منكم من 

أجل إبداعكم وتألقكم كقادة

واآلن ...إلى تفاصيل هذا اللقاء

توسع ونمو

مـــا سياســـة الشـــركة فـــي "االتصـــال" وكيـــف تنظـــرون 
لـــدوره وأهميتـــه فـــي تحقيـــق أهدافهـــا؟

لـــدى شـــركة صناعـــة الكيماويـــات البتروليـــة اســـتراتيجية نمـــو 
قويـــة، وخطـــة واضحـــة للتوســـع فـــي أعمالهـــا التجاريـــة، وذلـــك 
فـــي ضـــوء اســـتراتيجية القطـــاع النفطـــي ودورهـــا فيـــه كأحـــد أهـــم 
مصـــادر تعظيـــم الدخـــل، وتضـــع الشـــركة سياســـتها فـــي االتصـــال 
ــم  ــق تفاهـ ــركة، لخلـ ــداف الشـ ــة أهـ ــي خدمـ ــة فـ ــات العامـ والعالقـ
مشـــترك مـــع أصحـــاب المصالـــح والمعنييـــن بأعمـــال الشـــركة، 
ـــواءم مـــع أهدافهـــا التســـويقية، مـــن خـــالل تعزيـــز مكانـــة  وبشـــكل يت
الشـــركة وبنـــاء ســـمعة عالميـــة وتمثيـــل القطـــاع النفطـــي الكويتـــي 

أفضـــل تمثيـــل، وتعزيـــز صورتـــه عالميـــا. 

ــن  ــة عـ ــتكون مختلفـ ــة سـ ــة القادمـ ــرون أن المرحلـ ــل تـ هـ
الســـابق؟

ــات  ــا تحديـ ــرض علينـ ــركة 2040 تفـ ــتراتيجية الشـ ــك إن اسـ ال شـ
ـــع المســـتويات  ـــب تكاتـــف الجهـــود وتنســـيقها بيـــن جمي ـــرة، تتطل كبي
لمواكبـــة العمـــل وتنفيـــذه وفقـــا للخطـــط الموضوعـــة، وهنـــا يبـــرز 
دور االتصـــال كأداة فاعلـــة وحيويـــة فـــي تقديـــم الصـــورة الذهنيـــة 
الوظيفـــي  واالرتبـــاط  باالنتمـــاء  الشـــعور  وتعزيـــز  المطلوبـــة، 
للعامليـــن، حيـــث تعتمـــد االســـتراتيجية بشـــكل كبيـــر علـــى تطويـــر 
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يتم التعامل بجدية مع 
اآلراء والمقترحات المقدمة 
للتطوير والتحسين لضمان 

درجة عالية من الرضا 

 لدى PIC استراتيجية 
نمو قوية وخطة 

واضحة للتوسع في 
أعمالها التجارية

 نحن ملتزمون 
ببناء عالقات تعاون 

استراتيجية مع شركاء 
في جميع أنحاء العالم

  تبادل المعلومات 
السريع الذي فرضته 

وسائل التواصل 
االجتماعي

المـــوارد البشـــرية للشـــركة، وامتالكهـــا القـــدرة والكفـــاءة لقيـــادة 
ـــي، ليتمكـــن مـــن أداء دوره  نهضـــة الشـــركة والقطـــاع النفطـــي الكويت
االقتصـــادي واالجتماعـــي فـــي بنـــاء كويـــت جديـــدة، تتمتـــع باقتصـــاد 

ومكانـــة قوييـــن فـــي مجـــال صناعـــة النفـــط وامتالكـــه.

بناء الثقة

لنتعـــرف بصـــورة تفصيليـــة عـــن خطتكـــم فـــي دائـــرة 
للشـــركة؟ اإليجابيـــة  الصـــورة  لتعزيـــز  االتصـــال 

نحـــرص فـــي خطابنـــا وتواصلنـــا مـــع جميـــع الجهـــات، وبجميـــع 
وســـائل التواصـــل، علـــى اســـتخدام طريقـــة فعالـــة تعكـــس قيـــم 
الشـــركة وحرصهـــا علـــى تقديـــم األفضـــل، والتعريـــف بدورهـــا 
كـــذراع لمؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة فـــي صناعـــة البتروكيماويـــات، 
ــر  ــق أكبـ ــي لتحقيـ ــي الكويتـ ــاع النفطـ ــطة القطـ ــع أنشـ ــل مـ والتكامـ

العوائـــد.

ـــاد المشـــاركات والمشـــاريع داخـــل وخـــارج الكويـــت، يلعـــب  ومـــع ازدي
االتصـــال دورا مهمـــا فـــي إنشـــاء فهـــم مشـــترك مـــع جميـــع المعنييـــن 
بأعمـــال الشـــركة، وتبـــرز الحاجـــة إلـــى تقديـــم صـــورة مشـــرفة لبنـــاء 
الثقـــة بالعالمـــة التجاريـــة لشـــركة صناعـــة الكيماويـــات البتروليـــة 

وتعزيـــز ســـمعتها.

الجودة والسالمة

التـــي تعملـــون علـــى تكريســـها  الصـــورة  حدثينـــا عـــن 
للشـــركة؟ 

نســـعى إلـــى التعريـــف بالتـــزام شـــركة صناعـــة الكيماويـــات البتروليـــة 
بالمواصفـــات والمقاييـــس العالميـــة فـــي كافـــة منتجاتهـــا، ســـواء 

PIC شركة صناعة الكيماويات البترولية

تـــم إنتاجهـــا فـــي المصانـــع التـــي تديرهـــا الشـــركة، أو مـــن خـــالل 
مشـــاريعها المشـــتركة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، وإبـــراز التـــزام 
الشـــركة بالجـــودة والســـالمة ومفاهيـــم االســـتدامة والمســـؤولية 

ــرية. ــا البشـ ــر مواردهـ ــز وتطويـ ــا فـــي تحفيـ ــة، وريادتهـ المجتمعيـ

التطلعـــات  الشـــركة تحقـــق هـــذه  إلـــى إيضـــاح أن  كمـــا نســـعى 
مـــن خـــالل تفانـــي العامليـــن وارتباطهـــم بشـــركتهم، ومـــن خـــالل 
ـــا  ـــات عمالئن ـــاون مـــع شـــركائنا بمـــا يحقـــق توقع إســـتراتيجيات التع
ـــا  ـــا هـــو جعـــل شـــركتنا أقـــوى، ومجتمعاتن بـــل ويتجاوزهـــا، وأن هدفن

ــارا. أكثـــر صحـــة، ودولـــة الكويـــت أكثـــر ازدهـ

مـــاذا عـــن الرســـالة التـــي تســـعون إليصالهـــا إلـــى كافـــة 
الشـــركة؟ المعنييـــن بأعمـــال 

الرســـالة التـــي نعمـــل علـــى إيصالهـــا ليســـت رســـالة واحـــدة بـــل 
مجموعـــة مـــن الرســـائل اإليجابيـــة التشـــجيعية المحفـــزة والتـــي 
تختلـــف باختـــالف الجمهـــور، فرســـالتنا للعمـــالء أنهـــم شـــركاؤنا 
فـــي النجـــاح، وأن الشـــركة بالنســـبة لهـــم هـــي فرصـــة لالســـتثمار، 
وأنهـــا ملتزمـــة بدعـــم نجـــاح العمـــالء حـــول العالـــم عـــن طريـــق توفيـــر 
منتجـــات عاليـــة الجـــودة، وأن الشـــركة تســـاعد عمالءهـــا علـــى 

ــة. ــة واقعـ ــى حقيقـ ــتثمارية إلـ ــرص االسـ ــل الفـ تحويـ

ـــة  ـــات البترولي ورســـالتنا للشـــركاء فهـــي أن شـــركة صناعـــة الكيماوي
تعنـــي النمـــو، ونحـــن ملتزمـــون ببنـــاء عالقـــات تعـــاون اســـتراتيجية 
ـــم، وخاصـــة فـــي المناطـــق ذات  ـــع أنحـــاء العال مـــع شـــركاء فـــي جمي

النمـــو المرتفـــع واألســـواق الواعـــدة.

التعاون والعطاء

ماذا عن توجهاتكم نحو المجتمع وفئاته المختلفة؟

نحـــن نحمـــل للمجتمـــع الكويتـــي رســـالة عظيمـــة مفادهـــا أن شـــركة 
صناعـــة الكيماويـــات البتروليـــة تمثـــل الـــذراع األساســـي لمؤسســـة 
البتـــرول الكويتيـــة لصناعـــة البتروكيماويـــات، لتعظيـــم الفائـــدة علـــى 
المـــوارد الطبيعيـــة، والمســـاعدة فـــي تنويـــع القاعـــدة االقتصاديـــة 
ـــة.  ـــة الوطني ـــة للعمال ـــد مـــن الفـــرص الوظيفي ـــر المزي ـــالد، وتوفي للب

كمـــا اســـتطاعت الشـــركة منـــذ تأسيســـها أن تقـــدم الكثيـــر مـــن 
اإلنجـــازات والمبـــادرات فـــي مجـــال المســـؤولية المجتمعيـــة، لتكـــرس 
قيـــم التعـــاون والعطـــاء والمشـــاركة مـــع المجتمـــع، ونجحـــت منـــذ 
البدايـــة فـــي اختيـــار سياســـات طموحـــة إلحـــداث تأثيـــر إيجابـــي 
علـــى المجتمـــع الكويتـــي ككل، مـــن خـــالل التركيـــز علـــى دعـــم 
األنشـــطة الرياضيـــة والصحيـــة والتعليميـــة والبيئيـــة المختلفـــة، 
باإلضافـــة إلـــى دعـــم وكفالـــة الشـــباب الكويتـــي بهـــدف تطويـــر 
إمكانياتهـــم وقدراتهـــم، كمـــا ســـعت إلـــى التعـــاون مـــع المؤسســـات 
الكويتيـــة بأنشـــطة اجتماعيـــة فعالـــة، مثـــل التبـــرع لبنـــك الـــدم، 
ــا  ــنين، وغيرهـ ــام والمسـ ــة واأليتـ ــات الخاصـ ــم ذوي االحتياجـ ودعـ

مـــن األنشـــطة ذات القيمـــة المجتمعيـــة العاليـــة.

ــرق  ــركة وفـ ــن بالشـ ــو العامليـ ــالتكم نحـ ــى رسـ ــل إلـ لننتقـ
العمـــل االبداعيـــة لديكـــم؟

رســـالتنا للعامليـــن تحمـــل طابعـــا خاصـــا مـــن الـــود والتحفيـــز 
فدومـــا نقـــول لهـــم: أنتـــم مســـاهمون رئيســـيون فـــي مســـتقبل 
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الشـــركة، مســـتقبل يحمـــل آفـــاق واعـــدة، وعملكـــم الشـــاق وتفانيكـــم 
والمبـــادرة وروح االبتـــكار ســـوف تســـاعد الشـــركة فـــي الوصـــول 
ـــم،  ـــي العال ـــات ف ـــع البتروكيماوي ـــة كأحـــد أفضـــل مصان ـــى العالمي إل
ـــا ســـيكون فرصـــة غيـــر مســـبوقة للموهوبيـــن منكـــم مـــن أجـــل  ونمون
إبداعكـــم وتألقكـــم كقـــادة يســـاعدون فـــي دفـــع شـــركتنا إلـــى المزيـــد 

مـــن اإلنجـــاز والنجـــاح.

استراتيجية اتصال مرنة

التـــي حققتهـــا دائـــرة  أهـــم اإلنجـــازات  لنتعـــرف علـــى 
االتصـــال والخدمـــات فـــي شـــركة صناعـــة الكيماويـــات 

PIC؟  البتروليـــة 

دائمـــا لدينـــا الجديـــد وهنـــاك الكثيـــر مـــن األعمـــال المتفـــردة 
ولكـــن مـــن أبـــرز األعمـــال التـــي قامـــت بهـــا الشـــركة مؤخـــرا تطويـــر 
اســـتراتيجية االتصـــال واإلعـــالم بالتعـــاون مـــع جميـــع المســـتويات 
للمالحظـــات  كامـــل  اســـتطالع  وبعـــد  الشـــركة،  فـــي  اإلداريـــة 
تحاكـــي  اتصـــال  اســـتراتيجية  بنـــاء  تـــم  المقدمـــة،  والمعطيـــات 
ــام  ــث االتسـ ــن حيـ ــة 2040 مـ ــرول الكويتيـ ــة البتـ ــات مؤسسـ توجهـ
بالمرونـــة، والقـــدرة علـــى مواكبـــة احتياجـــات الشـــركة، وخططهـــا 
وعالميـــا،  محليـــا  للتوســـع  المقبلـــة  المرحلـــة  فـــي  الطموحـــة 
اإلســـتراتيجية  تهـــدف  حيـــث  العمـــل،  لمتطلبـــات  واالســـتجابة 
إلـــى رفـــع مســـتوى أداء االتصـــال والعالقـــات العامـــة واإلعـــالم، 
ــل،  ــدى الطويـ ــى المـ ــن األداء علـ ــال مـ ــتوى عـ ــى مسـ ــاظ علـ والحفـ
ـــة التطـــور  ـــة للتعامـــل مـــع المســـتجدات ومواكب مـــع االتســـام بالمرون
ـــات الســـريع  ـــادل المعلوم ـــة تب ـــة وطبيع ـــات التكنولوجي ـــدم التقني وتق

الـــذي فرضتـــه وســـائل التواصـــل االجتماعـــي.

االتصـــال  عمـــل  لربـــط  واضحـــة  خطـــة  االســـتراتيجية  تقـــدم 
صناعـــة  شـــركة  فـــي  العمـــل  أهـــداف  مـــع  العامـــة  والعالقـــات 
الالزمـــة  المتطلبـــات  جميـــع  ولتقديـــم  البتروليـــة،  الكيماويـــات 
لنجـــاح اســـتراتيجيتها بعيـــدة المـــدى، التـــي تـــم وضعهـــا بنـــاء علـــى 
اســـتراتيجية مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة، ودور الشـــركة فـــي كـــذراع 

البتروكيماويـــات. فـــي صناعـــة  لالســـتثمار 

استبيانات سنوية

كيـــف يتـــم تقييـــم فعاليـــة أداء االتصـــال داخـــل الشـــركة 
ــا؟ وخارجهـ

داخليـــا، يتـــم قيـــاس أداء العامليـــن مـــن خـــالل بطاقـــات قيـــاس األداء 
المتـــوازن )Balance Score Card(، وهـــو نظـــام يحـــدد معاييـــر 
ــر  ــدم تقاريـ ــركة، ويقـ ــتراتيجيات الشـ ــط واسـ ــذ خطـ ــة تنفيـ لمراقبـ

تعكـــس صـــورة األداء، والتقـــدم المنجـــز فـــي تحقيـــق األهـــداف. 

ـــة األداء ونتائجـــه مـــن خـــالل اســـتبيانات ســـنوية  ـــاس فعالي ـــم قي ويت
ترصـــد بدقـــة نتائـــج أعمالنـــا وفعاليتهـــا علـــى مـــدار العـــام، ويتـــم 
للتطويـــر  المقدمـــة  والمقترحـــات  اآلراء  مـــع  بجديـــة  التعامـــل 
والتحســـين لضمـــان درجـــة عاليـــة مـــن الرضـــا عـــن أداء االتصـــال 

والعالقـــات العامـــة.

أمـــا علـــى الصعيـــد الخارجـــي فيتـــم التقييـــم مـــن خـــالل قياســـات 
الـــرأي التـــي يتـــم اجراؤهـــا مـــع الشـــركاء والعمـــالء، وتحليـــل الســـبب 
والنتيجـــة واالســـتجابات لبعـــض عمليـــات االتصـــال، حيـــث يتـــم 
قيـــاس معاييـــر الفاعليـــة التاليـــة مـــن ناحيـــة التوقيـــت المناســـب، 
الدقـــة،  الشـــركة،  وأهـــداف  سياســـات  مـــع  التوافـــق  الوضـــوح، 

ــدق. ــدة، الصـ ــة والفائـ المنفعـ

وختامـــا مـــا رســـالتكم عـــن قطـــاع االتصـــال والعالقـــات 
العامـــة؟

أخيـــرا أود القـــول إنـــه فـــي فضـــاء يســـير بخطـــى ســـريعة ومتالحقـــة 
ــم  ــن يتـ ــذا لـ ــة، وهـ ــى القمـ ــا علـ ــوأ مركزنـ ــى تبـ ــاظ علـ ــا الحفـ علينـ
ــذ  ــع وتنفيـ ــع الجميـ ــر مـ ــم والمباشـ ــل الدائـ ــالل التواصـ ــن خـ إال مـ
علـــى  دائمـــا  المجتمـــع  إطـــالع  االتصـــال لضمـــان  إســـتراتيجية 
مـــا نقـــوم بـــه بعـــد ذلـــك، فـــكل ذلـــك يســـاعد علـــى خلـــق جـــو مـــن 

الشـــفافية والثقـــة التـــي يقدرهـــا المســـتثمرون والجمهـــور. 

PIC شركة صناعة الكيماويات البترولية




