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نفط المستقبل 
تولـــي مؤسســـة البترول الكويتية وشـــركاتها التابعـــة اهتماماً كبيـــراً بتطوير وتنمية 
العنصـــر البشـــري باعتبـــاره ركيزة أساســـية تحتل أعلـــى أولوياتها ضمـــن التوجهات 
االســـتراتيجية 2040، كل ذلـــك إليماننـــا الراســـخ بـــأن االســـتثمار في الشـــباب هو 
أســـاس التميـــز واالرتقـــاء واإلبداع، لـــذا فإننا نســـعى لتكريس الجهـــود اتجاه جذب 
الكـــوادر الوطنيـــة المتميـــزة والمحافظة عليها مـــن خالل خلق بيئة عمل اســـتثنائية 
تعـــزز الوصـــول إلى أعلى مســـتوى فـــي األداء المهنـــي، وتوفير قدٍر عـــاٍل من الرضا 
الوظيفـــي بمـــا يحقق الـــوالء واالنتمـــاء، إضافـــة إلى تطويـــر وتحديث الممارســـات 
والتطبيقـــات الحيويـــة المتعلقة بتدريب األيدي العاملة والقيـــادات، ويتزامن كل ذلك 
مـــع رفع معـــدل اإلنتاجيـــة من خـــالل تعزيز القيـــم العامة للمؤسســـة ووصـــوالً إلى 

تنفيـــذ رؤيتها.

إن المؤسســـة تحمل على عاتقها رســـالة أساســـية ودوراً هاماً في المســـاهمة في 
دعـــم وتنشـــيط االقتصاد المحلي، والوصـــول إلى مكانة رائدة عالميـــاً ولن يتأتى لنا 
ذلـــك إال من خـــالل تطوير وتنميـــة القوى العاملـــة الوطنية وتأهيل الكـــوادر المهنية 
والفنيـــة، ورفـــع كفـــاءة قوة العمل ودعم قـــدرات العاملين ومهاراتهم الفنيـــة والتنظيمية واإلداريـــة، والعمل على إحاللهم محـــل العمالة الوافدة 

في الوظائف واألعمال االســـتراتيجية بنســـب مدروســـة ومتدرجة.

نحـــن لدينـــا ثقـــة غيـــر محدودة في كفـــاءة وقدرة شـــبابنا الكويتي ألخـــذ مســـؤوليات وأدوار أكبر في مواجهـــة تحديات المســـتقبل للصناعة 
النفطيـــة، ونؤمـــن بـــأن الكوادر الوطنية هم نفط المســـتقبل وهم الثروة الحقيقية التي تترجم االســـتراتيجية وتحولها إلـــى واقع يضمن الريادة 
لمؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة، لذلك وضعنا الخطط االســـتباقية الستشـــراف المســـتقبل وتأهيل الكوادر مـــن خالل برامج 
تدريبيـــة متكاملـــة تعزز وتطـــور قدراتهم وكفاءاتهم، باإلضافة إلى اســـتخدام مقاييس ضبـــط الجودة والحوافز التشـــجيعية لألعمال الممتازة. 

انطالقـــاً من مبدأ الشـــفافية، تحرص المؤسســـة وشـــركاتها التابعة على اإلعالن عن الوظائف الشـــاغرة لســـد االحتياجـــات المطلوبة والتي 
تنـــدرج ضمـــن خطـــط التوظيف للكوادر الوطنيـــة حديثي التخرج من حملة الشـــهادات الجامعيـــة للتخصصات المختلفـــة، وكل ذلك عن طريق 
آليـــة التوظيـــف الموحـــدة لضمـــان تحقيـــق العدالة والمســـاواة وتكافؤ الفـــرص وذلك الســـتقطاب أفضل المرشـــحين وتحقيق نســـبة التكويت 

المقررة.

فـــي هـــذا العـــدد الجديد مـــن مجلة نبض، نســـتعرض معكم بصـــورة تفصيلية خطـــط التوظيـــف والرؤية التـــي وضعتها المؤسســـة للمرحلة 
القادمـــة، الضوابـــط المحـــددة الختيـــار الموظفيـــن ونظـــام الكفـــاءات المتبـــع، والبرامج التخصصيـــة إلعداد قيـــادات الصف الثانـــي، وأيضاً 
التقنيـــات الرقميـــة والممارســـات المهنيـــة المتبعة في نظم التوظيف والتعييـــن، وكذلك أبرز اإلنجازات التي تحققت فـــي مجال تدريب وتأهيل 

العامليـــن في القطـــاع النفطي.

إن المرحلـــة القادمـــة من مســـيرة العمـــل الوطني تفرض علينا خططاً طموحة تحاكي التطورات المتالحقة والســـريعة التي تشـــهدها صناعة 
النفـــط والغـــاز عالميـــاً، يأتي في مقدمتها تنمية الموارد البشـــرية وتأهيـــل الكوادر الوطنية لقيـــاده القطاع النفطي بـــرؤى واضحة، باعتبارها 
تشـــكل خياراً اســـتراتيجياً من أجل مســـتقبل زاهر، وســـيكون االســـتثمار في العنصر البشـــري هو بمثابة الجســـر الذي نحتاجه لالنتقال إلى 
نمـــو مســـتدام شـــامل يســـتفيد من التكنولوجيـــا إلتاحة الفرص للجميع، كمـــا أن الدعم الالمحدود من القيادة السياســـية قـــد أثمر في تحقيق 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات والنجاحـــات، ونحن نطمـــح للمزيد منها، ندعـــو اهلل عز وجـــل أن يوفقنا جميعاً فـــي المرحلة المقبلة للمســـاهمة في 

بنـــاء مســـتقبل مشـــرق للقطاع النفطي والذي من شـــأنه تعزيـــز المكانة المرموقة لدولتنـــا الحبيبة الكويت فـــي العالم أجمع. 
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السيد: أحمد عبد العظيم الحمد

مؤسسة البترول الكويتية
الكوادر الوطنية على رأس أولوياتنا

والمؤسسة نحو تطوير مستمر من أجل تحقيق مستقبل أفضل

الكويتيـــة  البتـــرول  مؤسســـة  تتبنـــى 
اســـتراتيجية  مبـــادرات  التابعـــة  وشـــركاتها 
ـــب  ـــف وتدري ـــي توظي ـــاهمة ف ـــددة للمس متع
بمختلـــف  وتأهيلهـــا  الوطنيـــة  العمالـــة 
التخصصـــات حســـب الشـــواغر المتاحـــة، وطبقـــًا 
ـــات  ــا احتياج ــي تحددهـ ـــف التـ ــط التوظي لخطـ
ـــًا منهـــا بـــدور وأهميـــة  العمـــل، كل ذلـــك إيمان
هـــذه الفئـــة فـــي صنـــع مســـتقبل أفضـــل 
المســـتدامة  التنميـــة  تحقيـــق  أجـــل  ومـــن 
بالبـــاد. وحتـــى نتعـــرف علـــى هـــذه المبـــادرات 
و اآلليـــات المتبعـــة والممارســـات المهنيـــة 
ـــذا  ـــض ه ـــة كان لنب ـــل المؤسس ـــف داخ بالتوظي
ـــوارد  ـــدب للم ـــو المنت ـــع العض ـــاص م ـــاء الخ اللق
عبـــد  أحمـــد  الســـيد  )بالوكالـــة(  البشـــرية 

العظيـــم الحمـــد وإليكـــم التفاصيـــل:
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ــتند  ــز يسـ ــتثمار المتميـ ــح واالسـ ــل الناجـ ــك أن العمـ ال شـ
ـــرية  ـــوى البش ـــى الق ـــد إل ـــذور تمت ـــة الج ـــدة صلب ـــى قاع عل
التـــي تؤهلـــه للنجـــاح ... لـــذا نـــود فـــي البدايـــة التطـــرق 
للحديـــث عـــن خطـــط التوظيـــف التـــي وضعتهـــا مؤسســـة 
البتـــرول الكويتيـــة فـــي المرحلـــة القادمـــة وكيـــف تختـــار 

كوادرهـــا؟
تهـــدف مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة إلـــى تعبئـــة الشـــواغر الوظيفيـــة 
بالكـــوادر الوطنيـــة مـــن خـــالل نشـــر إعالنـــات توظيـــف تســـتهدف 
ـــي التخـــرج، باإلضافـــة  ـــة مـــن حديث ـــة الوطني بشـــكل أساســـي العمال
ــرة، حيـــث يعكـــف  ــذوي الخبـ ــة بـ ــات التوظيـــف الخاصـ ــى إعالنـ إلـ
القطـــاع النفطـــي جاهـــداً علـــى توفيـــر الفـــرص الوظيفيـــة بصـــورة 
ســـنوية مـــن خـــالل حمـــالت التوظيـــف لحديثـــي التخـــرج والتـــي 
تشـــرف عليهـــا كل مـــن المؤسســـة وشـــركة نفـــط الكويـــت وشـــركة 

البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة.
كيـــف يتـــم تطبيـــق نظـــام الكفـــاءات والـــذي يتـــم مـــن 
خاللـــه تحديـــد الشـــواغر والتخصصـــات المطلوبـــة للعمـــل 

ــة؟ ــل المؤسسـ داخـ
ــل  ــة للعمـ ــات المطلوبـ ــد التخصصـ ــي تحديـ ــة فـ ــد المؤسسـ تعتمـ
داخـــل القطـــاع النفطـــي علـــى تطبيـــق أفضـــل الممارســـات المثلـــى 
تتطلـــب حصـــر مختلـــف  والتـــي  الوظائـــف  فـــي مجـــال تحليـــل 
المعلومـــات المتعلقـــة بالوظيفـــة ســـواء مـــن خـــالل المقابـــالت 
الشـــخصية مـــع الموظفيـــن أو الزيـــارات الميدانيـــة لمعاينـــة موقـــع 
العمـــل أو مقارنتهـــا بوظائـــف مماثلـــة لهـــا فـــي القطـــاع النفطـــي مـــن 
أجـــل إعـــداد وصـــف وظيفـــي يتضمـــن جوانـــب أساســـية للوظيفـــة 
الداخليـــة  العمـــل  عالقـــات  الوظيفيـــة،  والمســـؤوليات  كالمهـــام 
والخارجيـــة، درجـــة اتخـــاذ القـــرار ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن تداعيـــات 
ـــى مـــا ســـبق،  ـــاء عل ـــة العمـــل. وبن ـــى جانـــب بيئ ـــة إل ـــة أو تنظيمي مالي
يتـــم تحديـــد أفضـــل التخصصـــات التـــي تُمكـــن شـــاغل الوظيفـــة مـــن 
ــه ودون  ــم وجـ ــى أتـ ــة علـ ــؤوليات الوظيفيـ ــام والمسـ ــك المهـ أداء تلـ
تعريـــض مصالـــح المؤسســـة ألي خطـــر ناجـــم جـــراء عـــدم المعرفـــة 

ــة. ــة للوظيفـ ــيات المطلوبـ باألساسـ
بنـــا  ينتقـــل  الحـــال  بطبيعـــة  وهـــذا 
ــات  ــة اآلليـ ــول معرفـ ــام حـ ــؤال هـ ــى سـ إلـ
بالتوظيـــف خـــالل مقابـــالت  المتبعـــة 
ــات  ــر عمليـ ــك معاييـ ــن؟ وكذلـ المتقدميـ
النتقـــاء  تمهيـــدًا  والتأهيـــل  االختبـــار 

؟ جحيـــن لنا ا
بتوفيـــر  الكويتيـــة  البتـــرول  تؤمـــن مؤسســـة 
ـــي مـــن  ـــة للشـــباب الكويت ـــة متكافئ فـــرص وظيفي
خـــالل تبنـــي آليـــة توظيـــف موحـــدة لحديثـــي 
التخـــرج، تســـتهدف تحديـــد واختيـــار أفضـــل 
الكفـــاءات الوطنيـــة، والتـــي تتطلـــب اســـتيفاء 
المتقـــدم لشـــروط وضوابـــط محـــددة ومـــن ثـــم 
تحقيـــق الحـــد األدنـــى المطلـــوب فـــي اختبـــارات 
ــم التخصـــص والتـــي  ــن ثـ ــة ومـ ــة اإلنجليزيـ اللغـ

يتـــم إعدادهـــا مـــن قبـــل كادر أكاديمـــي متخصـــص مـــن جامعـــة 
الكويـــت، ويمثـــل المجمـــوع النهائـــي لتلـــك المعاييـــر )%95( مـــن 

إجمالـــي النقـــاط.
يلـــي ذلـــك تأهيـــل مـــن اجتـــاز االختبـــارات المقـــررة بنجـــاح إلـــى 
المقابلـــة الشـــخصية، حيـــث تـــم تخصيـــص أقـــل وزن لهـــا، وتتـــم مـــن 
خـــالل مجموعـــة مـــن الموظفيـــن المتخصصيـــن فـــي مجـــال عملهـــم، 
مـــن خـــالل طـــرح أســـئلة علـــى المتقـــدم لتقديـــر المهـــارات الســـلوكية 

والشـــخصية لـــه.
ـــة  ـــة المتبع ـــات المهني ـــة والممارس ـــات الرقمي ـــب التقني تلع
ــم  ــع النظـ ــة مـ ــن والمتوافقـ ــف والتعييـ ــم التوظيـ ــي نظـ فـ
ــة  ــل وظيفيـ ــرص عمـ ــر فـ ــي توفيـ ــرًا فـ ــة دورًا كبيـ العالميـ
وزيـــادة نســـبة التكويـــت بالبـــالد، فهـــل يمكـــن لســـيادتكم 

شـــرح هـــذا الـــدور بالتفصيـــل؟
تهتـــم مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة فـــي مواكبـــة التطـــورات الرقميـــة 
ومتابعـــة أفضـــل الممارســـات المهنيـــة المحليـــة والعالميـــة فـــي 
مجـــال التوظيـــف، وهـــو مـــا ينعكـــس علـــى إجـــراءات التوظيـــف التـــي 
ــة  ــة خاصـ ــة إلكترونيـ ــر منصـ ــم توفيـ ــة، حيـــث يتـ ــا المؤسسـ تتبناهـ
بتقديـــم طلبـــات التوظيـــف والتـــي تـــم ربطهـــا آليـــاً مـــع الهيئـــة العامـــة 
للمعلومـــات المدنيـــة لضمـــان ســـالمة ودقـــة البيانـــات الشـــخصية. 
الخـــاص  اآللـــي  الحضـــور  كشـــف  اعتمـــاد  جانـــب  إلـــى  هـــذا 
باالختبـــارات والمقابـــالت الشـــخصية والـــذي يتـــم ربطـــه مـــع قاعـــدة 
ـــم اإللكترونـــي لســـهولة اســـتخراج تلـــك  البيانـــات فـــي منصـــة التقدي
ـــررة  ـــارات المق ـــم إجـــراء االختب ـــا يت ـــد الضـــرورة، كم المعلومـــات عن
بالتوظيـــف إلكترونيـــاً ويتـــم عـــرض نتائجهـــا فـــور انتهـــاء المتقـــدم 
مـــن أداء االختبـــار وذلـــك تحقيقـــاً لمبـــدأ الشـــفافية الـــذي يتبنـــاه 

القطـــاع.

توفير منصة إلكترونية خاصة 
بتقديم طلبات التوظيف
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طبقـــًا لألحـــداث األخيـــرة التـــي شـــهدها العالـــم جـــراء 
ــرأت  ــي طـ ــا التعديـــالت التـ ــا( مـ ــروس كورونـ ــة فيـ )جائحـ
ــل  ــل داخـ ــح للعمـ ــف والترشـ ــام التوظيـ ــى نظـ ــًا علـ حديثـ

مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة؟ 
الموظفيـــن  وســـالمة  أمـــن  علـــى  النفطـــي  القطـــاع  يحـــرص 
والمراجعيـــن علـــى حـــد ســـواء، وعليـــه بـــات لزامـــاً إدراج التعديـــالت 
الالزمـــة لضمـــان االلتـــزام باالشـــتراطات الصحيـــة التـــي وضعتهـــا 
ـــي مـــن  ـــا المســـتجد، ويأت ـــروس كورون ـــة للحـــد مـــن انتشـــار في الدول
ضمنهـــا إعـــادة تصميـــم قاعـــات االختبـــارات لتحقيـــق التباعـــد 
الجســـدي وتخفيـــض أعـــداد المتواجديـــن، باإلضافـــة إلـــى توفيـــر 
المعقمـــات والتأكـــد مـــن تعقيـــم قاعـــات االختبـــارات واألماكـــن 

المخصصـــة لالســـتراحة.
هـــل يمكـــن لنـــا التعـــرف علـــى عـــدد الوظائـــف التـــي تـــم 
طرحهـــا مؤخـــرًا مقارنـــة بعـــدد المتقدميـــن؟ وكيـــف يتـــم 
ــل  ــن قبـ ــغلها مـ ــم شـ ــم يتـ ــي لـ ــف التـ ــع الوظائـ ــل مـ التعامـ

المتقدميـــن لعـــدم اســـتيفاء الشـــروط؟
ــاع النفطـــي وإعـــداد  ــة فـــي القطـ يتـــم حصـــر الشـــواغر الوظيفيـ
خطـــة التوظيـــف الالزمـــة لمـــلء تلـــك الشـــواغر مـــن خـــالل إعالنـــات 
التوظيـــف المحليـــة والتـــي تســـتهدف العمالـــة الوطنيـــة ســـواء مـــن 
ذوي الخبـــرة أو مـــن حديثـــي التخـــرج، حيـــث يتـــم اإلعـــالن عـــن تلـــك 
التخصصـــات المطلوبـــة وتنشـــر إعالنـــات التوظيـــف تباعـــاً لتغطيـــة 

تبني آلية توظيف موحدة لحديثي التخرج تستهدف تحديد 
واختيار أفضل الكفاءات الوطنية

تحقيقًا لمبدأ الشفافية 
يتم إجراء االختبارات المقررة 
بالتوظيف إلكترونيًا وعرض 
نتائجها فور انتهاء االختبار

كافـــة الشـــواغر المطلوبـــة، وأمـــا فيمـــا يخـــص إعالنـــات ذوي 
ـــن  ـــة كافـــة الشـــواغر مـــن خـــالل المتقدمي ـــرة فقـــد تمـــت تغطي الخب

إلعـــالن التوظيـــف.
تقـــوم اســـتراتيجية العمـــل بالقطـــاع النفطـــي علـــى ترســـيخ 
ــة  ــة، متكاملـ ــة قويـ ــة أواًل" لخلـــق منظمـ ــة "المؤسسـ ثقافـ
ـــق  ـــم تطبي ـــف يت ـــا، كي ـــن فيه ـــا والعاملي ـــقة بأعماله ومتناس

ـــدد؟  ـــن الج ـــالل الموظفي ـــن خ ـــك م ذل
اســـتحدثت المؤسســـة مؤخـــراً نظامـــاً متكامـــاًل خاصـــاً بالملتحقيـــن 
بالعمـــل مـــن حديثـــي التعييـــن، والـــذي يهـــدف إلـــى تعريـــف الموظـــف 
الجديـــد ببيئـــة العمـــل وبأنشـــطة وأعمـــال الدائـــرة التـــي ســـيلتحق 
بالعمـــل بهـــا، إلـــى جانـــب تعريفـــه أيضـــا بزمالئـــه الجـــدد بهـــدف 
تســـهيل عمليـــة اندماجـــه لخلـــق ثقافـــة المشـــاركة واالرتبـــاط، 
وترســـيخ العالقـــات، وتهيئـــة منـــاخ جديـــد موجـــه نحـــو التعـــاون 

والتكامـــل فـــي بيئـــة العمـــل ورفـــع معـــدالت االرتبـــاط الوظيفـــي.
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نؤمــن في مؤسســة البتــرول الكويتيــة بأهميــة تمكيــن العاملين ومنحهــم أفضل 
الفرص لتطوير مهاراتهم من أجل مســاعدتهم على أداء وظائفهم بشكل أفضل. لذا 
تعمل كافة الدوائر واإلدارات باســتمرار على إيجاد الســبل المائمة لتمكينهم من بلوغ 
وتحقيــق أقصى إمكاناتهم وتهيئــة الثقافة التي تعزز من القيــم الثمانية وتضمن أن 
يكون داخلها العاملين المناســبين ذوي المهارات المناســبة وفي الوظائف المناسبة، 
فاســتراتيجية المؤسســة هي تزويد أبنائها باألدوات والدعــم الازمين لتمكينهم من 

تحقيق األداء المتميز الذي يفوق التوقعات ويخلق منهم نوابغ وقيادات المستقبل.

حول هذه الرؤية واالســتراتيجية وحتى نتعرف على المزيد من الطرق والبرامج التدريبية 
المقدمة ألبناء القطاع النفطي كان لنبض هذا اللقاء مع نائب العضو المنتدب للتدريب 

السيد “هشام أحمد الرفاعي” فشاركونا في هذا الحوار:

السيد: هشام أحمد الرفاعي

مؤسسة البترول الكويتية

طموح وطني نحو تأثير عالمي
مبادرات متكاملة وإنجازات ال تتوقف
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لـــكل مرحلـــة نحياهـــا احتياجـــات ومتطلبـــات يأتـــي علـــى 
ـــاذا  ـــي، فم ـــج العلم ـــية والمنه ـــد األساس ـــاع القواع ـــها اتب رأس
أعددتـــم لذلـــك بمـــا يتماشـــى مـــع التطـــورات التكنولوجيـــة 

ـــم بأكملـــه؟ التـــي أحاطـــت العال
نحـــن فـــي القطـــاع النفطـــي نعيـــش بيئـــة متغيـــرة وتحديـــات كبيـــرة 
ـــى نتمكـــن مـــن  ـــرات حت ـــاً التكيـــف مـــع هـــذه المتغي ـــا دوم ـــب من تتطل
تحقيـــق مـــا نصبـــو إليـــه مـــن مكانـــة رائـــدة عالميـــاً، ولقـــد واجهنـــا 
ــا المســـتخدمة وكانـــت علـــى  ذلـــك مـــن خـــالل أنظمـــة التكنولوجيـ

النحـــو التالـــي:
نظام إدارة التعلم الموحد

)Unified Learning Management System - ULMS(
ويعتبـــر هـــذا النظـــام مـــن ضمـــن األنظمـــة المســـتخدمة عالميـــاً، 
لربـــط مســـار التعليـــم للموظفيـــن مـــع الوصـــف الوظيفـــي لمتطلبـــات 
الوظيفـــة فـــي ســـلك العمـــل، ويقـــدم النظـــام العديـــد مـــن الخدمـــات 

ـــة للقطـــاع النفطـــي منهـــا: ـــة المتكامل واألنظمـــة اآللي
ـــر الوظيفـــي  ـــر التطوي ـــة ودوائ ـــر القـــوى العامل ـــع دوائ أ. ربـــط جمي
للقطـــاع  التدريبيـــة  االحتياجـــات  وتحليـــل  جمـــع  يخـــص  فيمـــا 
ــار الوظيفـــي لـــكل موظـــف فـــي قاعـــدة  ــاء علـــى المسـ النفطـــي بنـ

ــدة. ــات موحـ بيانـ
ـــة للقطـــاع النفطـــي  ـــة والعامـــة والفني ب. توحيـــد الكفـــاءات المهني
لســـهولة رصـــد التدريـــب المناســـب الـــذي يحقـــق الغايـــة المرجـــوة 

ـــة.  للشـــركات النفطي
ــة  ــق الهواتـــف المحمولـ ــن طريـ ــام عـ ــتخدام النظـ ــة اسـ ج. إمكانيـ
واأللـــواح اإللكترونيـــة )Tablets( الســـتقبال وإرســـال البيانـــات 
الخاصـــة لـــكل موظـــف ومتابعـــة الخطـــط التدريبيـــة بشـــكل متواصـــل 

ومتابعـــة مرؤوســـيه الجـــدول الزمنـــي للتدريـــب.
 د. اســـتخراج التقاريـــر المصممـــة خصيصـــاً لمتطلبـــات كل دائـــرة 

فـــي القطـــاع عنـــد الطلـــب مـــن النظـــام أوتوماتيكيـــاً.
مشـــروع ربـــط قاعـــدة بيانـــات )ULMS( مـــع المنصـــة 

:)Cloud( الســـحابية 
 قامـــت دائـــرة تطويـــر كفـــاءات العامليـــن بشـــرح الوضـــع الحالـــي 
ـــع المنصـــة الســـحابية  ـــات )ULMS( م ـــط قاعـــدة بيان لمشـــروع رب
)Cloud(، وهـــو ســـيخدم قابليـــة دخـــول المنصـــة الموحـــدة للتعلـــم 
مـــن خـــالل جميـــع وســـائل التواصـــل اإللكترونـــي كالهاتـــف المحمـــول 
أو الحاســـوب المحمـــول أو األجهـــزة اللوحيـــة مـــن أي مـــكان متصـــل 

باإلنترنـــت. 
ـــة  ـــات التدريبي ـــن الجه ـــاءات م ـــار العط ـــم واختي ـــام تقيي نظ

:)E-Tendering(
ــة  ــود العمليـ ــي تقـ ــة التـ ــدث األنظمـ ــن أحـ ــام مـ ــذا النظـ ــر هـ يعتبـ

التدريبيـــة فـــي الوقـــت الحالـــي إلـــى الميكنـــة وتحقيـــق العمـــل 
عـــن بُعـــد لجميـــع األطـــراف المعنيـــة فـــي عمليـــة تقييـــم واختيـــار 
العطـــاءات والتراســـل مـــن وإلـــى مركـــز التدريـــب البترولـــي وخلـــق 
ــي،  ــاع النفطـ ــي القطـ ــة فـ ــة مؤهلـ ــة تدريبيـ ــكل جهـ ــل لـ ــجل كامـ سـ
ـــن  ـــداء م ـــة ابت ـــروض التدريبي ـــح النظـــام ســـهولة اســـتقطاب الع ويتي
ــا لـــكل عطـــاء وتقييـــم تلـــك  الجهـــة التدريبيـــة فـــي إدخـــال بياناتهـ
العطـــاءات وتحليلهـــا مـــن قبـــل أعضـــاء لجـــان التقييـــم واالختيـــار 

ــي. ــاع النفطـ ــن للقطـ الممثليـ
ــازات  ــرز اإلنجـ ــى أبـ ــم إلـ ــا الكريـ ــع ضيفنـ ــرق مـ ــود التطـ نـ
التـــي تحققـــت فـــي مجـــال تدريـــب وتأهيـــل العامليـــن فـــي 

ــي؟ ــاع النفطـ القطـ
انطالقـــاً مـــن قيمنـــا الراســـخة وبالتحديـــد فيمـــا يخـــص االهتمـــام 
بالعنصـــر البشـــري وخلـــق بيئـــة عمـــل تضمـــن تطويـــر العامليـــن 
ونموهـــم الوظيفـــي وتحفزهـــم بشـــكل إيجابـــي علـــى المســـاهمة فـــي 
ــاندة  ــط ومسـ ــرة التخطيـ ــتطاعت دائـ ــترك، اسـ ــاح مشـ ــق نجـ تحقيـ
التدريـــب تحقيـــق عـــددا مـــن اإلنجـــازات فـــي هـــذا األمـــر وكانـــت 

علـــى النحـــو التالـــي:
Capabilities and Skills-HR2040 مبادرة

المســـتحدثة  اإلســـتراتيجية  الكفـــاءات  مراجعـــة  تمـــت  حيـــث 
والمرتبطـــة باألهـــداف اإلســـتراتيجية للقطـــاع النفطـــي والقائمـــة 

علـــى الممارســـات المثلـــى المتبعـــة عالميـــاً.
ــتحدثة  ــة المسـ ــات الفنيـ ــة التصنيفـ ــع ومراجعـ ــن جمـ ــاء مـ االنتهـ
)Technical Frameworks( بالتنســـيق مـــع القطـــاع النفطـــي.

ـ التنســـيق حـــول وضـــع آليـــة الســـتكمال تنفيـــذ مخرجـــات المبـــادرة 
.)ULMS( ورفعهـــا فـــي نظـــام إدارة التعلـــم الموحـــد

ــي  ــم فـ ــا هـــي إنجازاتكـ ــر القيادييـــن؟ ومـ ــاذا عـــن تطويـ مـ
تطويـــر  أجـــل  مـــن  الشـــابة  والقيـــادات  المـــدراء  دعـــم 
إمكانـــات العامليـــن الجـــدد والتأكـــد مـــن انتقالهـــم إلـــى 

التنفيذيـــة؟ األدوار 
أوالً: تـــم اســـتكمال وضـــع الخطـــط التطويريـــة لمـــدراء المؤسســـة، 
كمـــا تـــم التنســـيق مـــع الشـــركات النفطيـــة التابعـــة الســـتكمال 
بنســـبة  اإلنجـــاز  وتحقـــق  بهـــم  الخاصـــة  التطويريـــة  الخطـــط 

.100%
ثانيـــاً: التنســـيق مـــع “مركـــز خبـــرة المـــوارد البشـــرية” حـــول 
ــن  ــن التنفيذييـ ــر القيادييـ ــة لتطويـ ــل األدوات التدريبيـ وضـــع أفضـ

فـــي المؤسســـة.
ثالثـــا: التنســـيق مـــع “دائـــرة المـــوارد البشـــرية والتطويـــر” حـــول 
ــي  ــدة فـ ــة المعتمـ ــدراء حســـب الخطـــط التدريبيـ ــر المـ ــة تطويـ آليـ

ــا بشـــكل دوري. ــة متابعتهـ ــة وكيفيـ المؤسسـ
نحـــو تطبيـــق وتنفيـــذ اســـتراتيجية المـــوارد البشـــرية 
2040 أنشـــأتم إدارة الموهبـــة والمعرفـــة، فمـــاذا أنجزتـــم 

مـــن خاللهـــا؟
نجحـــت الدائـــرة فـــي إتمـــام الخطـــط التطويريـــة الخاصـــة برؤســـاء 

إنجاز الخطط التطويرية للمدراء 
بنسبة 100%
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الفـــرق بنظـــام إدارة الموهبـــة للمؤسســـة بنســـبة %100 ومتابعـــة 
اســـتكمالها فـــي الشـــركات التابعـــة.

ونظـــراً لظـــروف تطـــورات فيـــروس كوفيـــد 19 تـــم توفيـــر أدوات 
تدريبيـــة وتطويريـــة بديلـــة مـــن خـــالل التعليـــم عـــن بُعـــد لرؤســـاء 
الفـــرق فـــي المؤسســـة مـــن خـــالل مقـــاالت ونشـــرات إخباريـــة 

.Webinars وحلقـــات نقاشـــية
ومن اإلنجازات األخرى:

1ـ تفعيـــل نظـــام E-Tendering لتقييـــم عطـــاءات الشـــركات 
ـــز  ـــة لمرك ـــج التدريبي ـــذ البرام ـــة لتنفي ـــة المتقدم ـــات التدريبي والجه

التدريـــب البترولـــي.
للمؤسســـة  التدريبيـــة  االحتياجـــات  تغطيـــة  آليـــة  اعتمـــاد  2ـ 
الماليـــة  للســـنة  التدريبيـــة  الخطـــة  فـــي  التابعـــة  وشـــركاتها 
التدريـــبيـــــــة األنشــــطـــــة  خـــــــالل  مـــن  وذلـــــك   2020/2021

.E-Learning/Virtual Classrooms
ــب  ــة التدريـ ــام فاعليـ ــدة لنظـ ــتبيانات جديـ ــتحداث اسـ ــم اسـ 3ـ تـ

وربطهـــا بنظـــام ULMS لجميـــع الـــدورات التدريبيـــة.
4ـ قبـــول عـــدد 18 موظفـــاً مـــن القطـــاع النفطـــي فـــي إعـــالن نظـــام 

البعثـــات واإلجـــازات الدراســـية للســـنة الماليـــة 2020/2021.
ـــون  ـــن يلتحق ـــن الذي ـــاب التســـجيل لنظـــام دعـــم الموظفي ـــح ب 5ـ فت

ـــت. ـــا داخـــل الكوي ـــج الدراســـات العلي ببرام
لننتقـــل للحديـــث عـــن إنجـــازات دائـــرة تطويـــر كفـــاءات 
العامليـــن والبرامـــج التدريبيـــة التـــي قمتـــم بتنفيذهـــا 

ــرة؟ ــذه الفتـ خـــالل هـ
نعمـــل فـــي مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة علـــى 
ـــر  ـــة وتطوي ـــة قدراتهـــم الوظيفي ـــاء القطـــاع مـــن خـــالل تنمي دعـــم أبن
معارفهـــم ومهاراتهـــم الالزمـــة ألداء مهـــام وظائفهـــم، حيـــث قامـــت 
ــذ  ــاً منـ ــاً تدريبيـ ــدد 2185 برنامجـ ــذ عـ ــب بتنفيـ ــة التدريـ مجموعـ

عـــام 2018 وحتـــى أواخـــر شـــهر فبرايـــر 2020 وتخلـــل هـــذه 
الفتـــرة تدريـــب عـــدد 2716 موظفـــاً علـــى برامـــج الكفـــاءات الفنيـــة 
وتدريـــب عـــدد 5935 موظفـــاً علـــى برامـــج الكفـــاءات المهنيـــة، 
وكذلـــك تدريـــب عـــدد 22169 موظفـــاً علـــى برامـــج الكفـــاءات 
ــم مـــن خـــالل  ــم تدريبهـ ــاً تـ ــوع كلـــي 30830 موظفـ ــة بمجمـ العامـ
ــب  ــز التدريـ ــي مركـ ــدت فـ ــي عقـ ــة التـ ــة الداخليـ ــج التدريبيـ البرامـ

ــي. البترولـ
ـــرة  ـــة فـــي دائ ـــة التدريـــب ممثل ـــى صعيـــد آخـــر، ســـعت مجموع عل
تطويـــر كفـــاءات العامليـــن إلـــى توفيـــر عـــدد 8000 رخصـــة تســـجيل 
لتدريـــب العمالـــة الكويتيـــة لـــدى المقـــاول ضمـــن نظـــام التدريـــب 
ــتقباًل  ــة مسـ ــادة المتوقعـ ــباً للزيـ ــي تحسـ ــاع النفطـ ــد بالقطـ الموحـ
لتلـــك األعـــداد العاملـــة بالقطـــاع الخـــاص حســـب االحتياجـــات 
ـــم التنســـيق  ـــي يت ـــى حـــدة والت ـــة عل ـــكل وظيف ـــة ل ـــة المطلوب التدريبي
مـــن خاللهـــا مـــع دوائـــر التطويـــر الوظيفيـــة لـــدى مؤسســـة البتـــرول 
ــنوية  ــط السـ ــن الخطـ ــن ضمـ ــا مـ ــة، إمـ ــركاتها التابعـ ــة وشـ الكويتيـ
الفرصـــة  إلعطـــاء  وذلـــك  إضافيـــة  برامـــج  طلـــب  أو  للتدريـــب 
لهـــم أســـوة بزمالئهـــم العامليـــن لـــدى مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة 
والشـــركات التابعـــة لتطويـــر إمكاناتهـــم وتهيئـــة البيئـــة المثاليـــة 
العمليـــة لتأديـــة أعمالهـــم بالشـــكل األمثـــل، هـــذا مـــن جانـــب ومـــن 
جانـــب آخـــر، قامـــت دائـــرة تطويـــر كفـــاءات العامليـــن بتوفيـــر 
ــج  ــي مختلـــف البرامـ ــة فـ ــة تدريبيـ ــدد 1919 فرصـ ــارب عـ ــا يقـ مـ
التدريبيـــة للعمالـــة الكويتيـــة لـــدى المقـــاول فـــي مؤسســـة البتـــرول 
الكويتيـــة والشـــركات التابعـــة خـــالل الســـنة الماليـــة 2019/2020.
مـــا البرامـــج التخصصيـــة ومكاتـــب التدريـــب االستشـــارية 
التـــي يتـــم االســـتعانة بهـــا مـــن أجـــل تدريـــب وتطويـــر 
المواهـــب القياديـــة الحاليـــة والمســـتقبلية، وإدارة خطـــة 

ــي؟ ــاع النفطـ ــي للقطـ ــب الوظيفـ التعاقـ
نحـــو تحقيـــق هـــدف إنشـــاء ثقافـــة “المؤسســـة أوال” لخلـــق 
ـــة  ـــر برامـــج تدريبي ـــا بتوفي ـــة ومتناســـقة، بادرن ـــة متكامل منظمـــة قوي
ـــة تخصصـــات  ـــى ثالث ـــج تنقســـم إل ـــزة، وهـــذه البرام متنوعـــة ومتمي
مصنفـــة لـــدى دائـــرة تطويـــر كفـــاءات العامليـــن وهـــي )البرامـــج 
الفنيـــة – البرامـــج العامـــة – البرامـــج المهنيـــة( وينـــدرج تحـــت 
هـــذه التخصصـــات العديـــد مـــن التصنيفـــات وعددهـــا 17 تصنيفـــاً، 
قائمـــة علـــى الكفـــاءات الوظيفيـــة ومنهـــا الصحـــة والســـالمة والبيئـــة، 

توفير أدوات تدريبية وتطويرية 
بديلة من خال التعليم عن بعد
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ـــة  ـــة والمحاســـبة،اإلدارة واإلدارة الوســـطى، اللغ ـــاء، المالي ـــن واإلطف األم
االنجليزيـــة، الصيانـــة الهندســـية، القيـــادة، اإلعـــالم، البحريـــة، التطبيـــب، 
العمليـــات التشـــغيلية، إدارة المخاطـــر، إدارة نظـــم المعلومـــات، التفتيـــش 

والتـــآكل، عمليـــات االستكشـــاف والحفـــر.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالجهـــات التدريبيـــة التـــي تتعامـــل معهـــا دائـــرة تطويـــر 
كفـــاءات العامليـــن وذلـــك بعـــد التأكـــد مـــن تأهيلهـــا مـــن قبـــل لجنـــة 
ــة  ــة تدريبيـ ــة 187 جهـ ــذه اللحظـ ــى هـ ــا حتـ ــغ عددهـ ــد بلـ ــة، فقـ مختصـ

معتمـــدة مـــا بيـــن جهـــة تدريبيـــة خارجيـــة ومحليـــة.
التدريبيـــة  البرامـــج  التعـــرف علـــى طبيعـــة  نـــود  وختامـــًا، 
الموضوعـــة مـــن قبـــل اإلدارة لتمكيـــن العمالـــة الوطنيـــة مـــن 
ـــة  ـــاريع الضخم ـــذ المش ـــورة لتنفي ـــا المتط ـــة التكنولوجي مواكب
والتـــي يتطلـــب إنجازهـــا وتشـــغيلها عمالـــة فنيـــة ومهنيـــة 

متخصصـــة؟
ســـعياً نحـــو دعـــم العامليـــن فـــي تطويـــر إمكاناتهـــم، اســـتطاعت الدائـــرة 
فـــي ضـــوء اســـتراتيجية التدريـــب والتـــي تقـــوم علـــى تصميـــم وتقديـــم 
حلـــول تعليميـــة فعالـــة وعاليـــة الجـــودة باســـتخدام أحـــدث الوســـائل 
التعليميـــة المتاحـــة فـــي الســـوق المحلـــي والعالمـــي، وتعتبـــر مجموعـــة 
الوســـائل  اســـتقطاب  فـــي  الســـباقة  المراكـــز  مـــن ضمـــن  التدريـــب 
المتاحـــة مـــن أنظمـــة التكنولوجيـــا وقواعـــد البيانـــات لدفـــع عجلـــة 
المعرفـــة وســـهولة الوصـــول إلـــى البيانـــات بيســـر وجـــودة عاليـــة، وجـــاري 
ــارات  ــي المهـ ــة فـ ــة الخاصـ ــة الداخليـ ــج التدريبيـ ــع البرامـ ــذ جميـ تنفيـ
العامـــة والمهنيـــة والفنيـــة باالعتمـــاد بشـــكل كلـــي علـــى برامـــج التعلـــم 
ــي. ــم االفتراضـ ــق التعلـ ــن طريـ ــة( أو عـ ــج اإللكترونيـ ــد )البرامـ ــن بعـ عـ

وفي إحصائية بسيطة نقدم لكم البرامج التي تم تنفيذها:
- عدد البرامج الفنية : 73 برنامجاً.

- عدد البرامج العامة : 43 برنامجاً. 
- عدد البرامج المهنية : 35 برنامجاً.

- عدد البرامج المنفذة عن طريق التعلم االفتراضي: 380 جلسة.

30830 موظفًا تم 
تطوير أدائهم من 

خال البرامج التدريبية 
الداخلية

نستخدم أحدث 
األنظمة التكنولوجية 

العالمية 

187 جهة تدريبية 
معتمدة خارجية 
ومحلية لتطوير 

كفاءات العاملين 
بالقطاع النفطي
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شركة نفط الكويت 
أول ضابط وقاية إشعاعية معتمد دوليًا بالشركة ونقطة التحول الحقيقية 

تخصص نادر يساعد في تأمين 
سامة موظفي العمليات

يومــًا تلــو اآلخــر، تثبــت كوادرنــا الوطنية 

المتخصصــة قدرتهــا وإخاصهــا للعمــل 

والتطور بما يحقق اســتراتيجيات الشــركة 

فــي مختلــف المجــاالت، وذلــك إليمانها 

الدائــم بأنه ال ســبيل نحو الريــادة والتقدم 

إال من خال العمل واالجتهاد واالتجاه نحو 

التخصصات الفنية النــادرة لتلبية احتياجات 

الشــركة والوصول إلى أعلــى معدالت من 

اإلنتاج. 

ومثالنــا فــي هــذا العدد مــن مجلة نبض هو كبير مهندســي حفر 
وصيانة اآلبار في فريق عمل الحفر التطويري )7( محمد العصيمي، 
الــذي نجــح مؤخراً في الحصــول على الرخصــة الدولية في مجال 
الوقايــة مــن المــواد المشــعة، ليعتبــر أول موظــف في الشــركة يتم 
اعتمــاده دولياً كضابط وقاية إشــعاعية، وذلك بعد اجتيازه مختلف 
مراحــل االعتمــاد والدراســة لدى شــركة “لوتس” بوالية تكســاس 

األميركية، والمعترف بها من قبل وزارة الصحة األميركية.
“مجلة نبض” التقت العصيمي للتعرف أكثر على خطورة المواد 
المشعة وأضرارها العامة على صحة اإلنسان، وللحديث أيضاً عن 
هــذا اإلنجــاز والتخصــص النادر الذي يلعــب دوراً حيوياً في عملية 
إعادة تشغيل اآلبار التي توقف نشاط العمليات فيها نتيجة الزيادة 

في معدالت المواد المشعة. 
المواد المشعة وصحة اإلنسان

في البداية، ال بد من اإلشارة إلى أن اإلنسان يتعامل وبشكل دائم 
ومتفــاوت مــع المواد المشــعة في حياتــه اليومية، وذلــك باعتبارها 

السيد: محمد العصيمي
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مــن المعــادن التــي تنشــأ وتتكــون بشــكل طبيعي في قشــرة األرض 
مثل: الثوريوم والراديوم، بينما تؤثر هذه المواد على صحة اإلنسان 
مــع تزايــد التعرض لها وآلثارها نتيجة تزايد النشــاط البشــري من 

صناعات وغيرها من عمليات اإلنتاج المختلفة. 
أمــا فيمــا يخــص عالقــة تلك المــواد المشــعة بإنتــاج النفط في 
العالــم، فــإن تلــك المــواد الخطــرة تنتج خــالل عمليات اســتخراج 
النفــط، الذي يرافقــه بطبيعة األمر خروج المياه المصاحبة، والتي 
تعــد بيئــة حاضنــة للمــواد المشــعة المتواجــدة في مكامــن النفط، 
إذ تحتــوي تلــك الميــاه على الكثيــر من المواد المشــعة المذابة في 
داخلــه مثــل: الراديوم 226 والراديــوم 228، وهو ما يؤدي في نهاية 
المطاف إلى تلوث أنابيب اســتخراج النفط والمعدات المســتخدمة 
في عمليات اإلنتاج بتلك المواد المشــعة التي تفوق في تلك الحالة 
المعدل الطبيعي المسموح به عالمياً، بما يشكل خطراً على صحة 

العاملين. 
أنواع ودرجات الخطورة 

تنقســم تلك المواد الخطرة إلى ثالثة أنواع رئيســية، تم تقسيمها 
تبعــاً لألشــعة الصادرة منهــا وخطورتها على صحة اإلنســان، وهي 

على الشكل التالي: 
أشــعة غاما Gamma: وهي أشــعة كهرومغناطيسية لها صفات 
طبيعيــة تشــبه الضوء، ومــن خصائص هذه األشــعة قدرتها العالية 

على االختراق.
أشــعة ألفــا Alfa: تنتــج عن طريق تحلــل عنصر الراديــوم وغيره 
من النظائر المشعة كالثوريوم، وهذه األشعة قدرتها على االختراق 
قليلــة بســبب كتلتها الكبيــرة، لذلك فإن خطورتها اإلشــعاعية قليلة 
ولكنهــا تــزداد عند اختراقها الجســم عن طريق الجهاز الهضمي أو 

الجهاز التنفسي.
أشــعة بيتــا Beta: وهــي تمتــاز بكتلتهــا الصغيرة، كمــا أنها ذات 
طاقــة عاليــة، وتفوق أشــعة ألفا فــي قدرتها على االختــراق، لذلك 

فهي خطرة على األعضاء الداخلية للجسم وعلى خارجه.
ووفقــاً لتــك األنــواع، فإنــه يتم تحديــد مدى خطورة اإلشــعاعات 
بحسب درجة تعرض اإلنسان لها، فكلما ازدادت كميتها زاد تأثيرها 
على الخاليا وساهمت في إتالفها، كلما زادت قدرتها على إحداث 
التغييرات في الجســم وبما يؤدي إلصابته باألمراض الخطرة، مثل 

مرض السرطان أو إحداث خلل في الجينات.
كمــا أن الدراســات الطبيــة المختلفــة تشــير إلى أن اإلشــعاعات 
تصبــح أكثــر خطــورة في حــال اســتقرارها داخل أعضاء الجســم، 
ومنها على ســبيل المثال الرئتيــن، والكليتين، والكبد، فعند دخولها 

هــذه األعضــاء عــن طريــق الجهــاز التنفســي أو الجهــاز الهضمي، 
ستؤثر حتماً على األنسجة المحيطة بها.

أول ضابط وقاية إشعاعية
لــم تكــن تلك المخاطــر الناتجة عن المواد المشــعة هي الســبب 
الوحيــد وراء رغبة كبير مهندســي حفر وصيانــة اآلبار بفريق عمل 
الحفر التطويري )7( محمد العصيمي في الحصول على الرخصة 
الدوليــة المعتمدة كضابط وقاية إشــعاعية، إنما كان نقص الكوادر 
الوطنيــة فــي هــذا المجــال أحــد الدوافــع الرئيســية المحركــة لــه 

للمثابرة واالجتهاد من أجل تحقيق هذا الهدف. 
ويعتبر العصيمي أول موظف في شركة نفط الكويت يحصل على 
تلــك الرخصــة الدوليــة التي تؤهلــه للتعامل مع المواد اإلشــعاعية، 
وتمكنــه مــن القيــام بمهامــه علــى أكمل وجــه وفق النظــم المحددة 
عالميــاً، ليؤكــد بذلك قــدرة موظفي الشــركة وحرصهم على الرقي 
والتطــور الوظيفــي لتحقيــق اســتراتيجيات نفط الكويت ومؤسســة 
البترول الكويتية في بناء كوادر وطنية متخصصة فنية ومدربة على 

أعلى مستوى من الكفاءة. 
تحديات ودعم 

طريــق العصيمــي للحصــول علــى هــذا االعتماد الدولــي لم يكن 
ســهاًل، فعلــى الرغــم مــن اختــالف طبيعــة عمــل ضابــط الوقايــة 
اإلشــعاعية بشــكل أساســي مــع طبيعة دراســته الجامعيــة كحاصل 
علــى بكالوريوس هندســة قســم بترول مــن جامعة الكويــت، إال أنه 
وبتشــجيع ودعــم مــن مديــر مجموعــة الحفــر التطويــري )2( علي 
الصالح، ورئيس فريق عمل الحفر التطويري )7( محمد بوشــهري، 
أصــّر علــى التمّيــز، وذلــك مــن خــالل االلتحــاق بالمقــر الرئيســي 
لشــركة “لوتــس” األميركيــة، باعتبارها إحدى الشــركات المعتمدة 
لدى وزارة الصحة األميركية، بهدف الحصول على الدورة التدريبية 
المخصصة الســتخراج الرخصة الدولية بعد فترة تدريب ودراســة 
تمــت بإشــراف نخبــة مــن المختصيــن الدولييــن فــي مجــال األمن 

والسالمة والوقاية من اإلشعاع. 

بناء كوادر وطنية متخصصة 
فنية ومدربة على أعلى 

مستوى من الكفاءة
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وللحصــول على تلك الرخصة المعتمــدة في مختلف دول العالم، 
اجتاز العصيمي فترة دراسة نظرية استغرقت 40 ساعة، باإلضافة 
إلــى أســبوع مــن التدريبــات العمليــة والفنيــة المكثفــة للتعامــل مع 
المواد المشعة، وشرح آلية تدريب الموظفين والعاملين في الحقول 
للتعامــل مــع تلــك المخاطر، من ثــم كان عليه اجتيــاز اختبارين في 
نهاية الدورة، وهو ما نجح فيه بالفعل على الرغم من ضيق الوقت. 

نقطة تحول 
ويعزو العصيمي السبب الرئيسي وراء نيته االلتحاق بهذه الدورة 
والحصول على الرخصة الدولية إلى عدة أسباب، حيث يرى أن في 
مقدمتهــا مــا حــدث في عــام 2011 بعد أن تم رصد مواد إشــعاعية 
وبمعــدالت عاليــة فــي إحدى آبــار منطقة شــمال الكويــت، ومن ثم 
توالــت اآلبــار التــي تعانــي من نفس المشــكلة، ما دفع الشــركة إلى 
وقــف عمليــات الصيانــة لتلــك اآلبــار لحيــن معالجتهــا مــن المواد 
المشــعة، وذلك حفاظاً على صحة موظفي الشــركة والعاملين لدى 
المقاوليــن، لتقــوم بعد ذلك اإلدارات المعنيــة بالحفر والتكنولوجيا 
بالتعاقــد مــع إحدى الشــركات المتخصصة في التعامــل مع المواد 
المشعة لمعالجة هذه اآلبار والسعي إلعادتها إلى اإلنتاج من جديد. 
شــكلت تلك الفترة نقطة التحــول الحقيقية لدى العصيمي الذي 
التمــس حاجــة الشــركة لمثل هــذا التخصص، معتبراً أنــه بدالً من 
التعاقــد مــع شــركات أخــرى للتعامــل مع مثل هــذه الحــاالت، فإنه 
باإلمــكان معالجتهــا من داخل الشــركة، وهو ما يفتــح األبواب أمام 
الكــوادر الوطنيــة المتخصصة فــي نفط الكويت للبحــث وااللتحاق 

بتلــك الوظائــف النــادرة، خاصــة في ظــل الدعم الالمحــدود الذي 
تقدمه الشركة لتحقيق المزيد من التطور والسعي نحو الريادة في 

القطاع النفطي. 
مهام أساسية 

أمــا عن مهام ضابط الوقاية اإلشــعاعية، فتطــرق العصيمي إلى 
شرح أبرز المهام األساسية وطبيعة عمل ضابط الوقاية اإلشعاعية، 

والتي تأتي في مقدمتها ما يلي: 
- التأكــد مــن أن جميــع العمال قــد تلقوا التدريــب الكافي الذي 
يتناســب مع طبيعة عملهم، باإلضافــة إلى درايتهم بكافة التعليمات 

والقرارات المتعلقة بالوقاية اإلشعاعية.
- اإلشراف على عمليات نقل وتخزين المواد المشعة.

- إعــداد برامــج تدريــب وتوعيــة للعامليــن فــي مجــال الوقايــة 
اإلشعاعية.

- تصنيــف مناطــق العمــل اإلشــعاعي مــن خــالل أخــذ العينــات 
الالزمة للتحقق من مستويات اإلشعاع في أماكن العمل.

- التحقــق مــن جاهزية أجهــزة الرصد اإلشــعاعي ومن صيانتها 
بشكل دوري.

- إيقاف أي عملية غير آمنة تؤدي إلى اإلخالل بشروط الوقاية 
اإلشعاعية.

اإلشراف على عمليات نقل وتخزين المواد المشعة وإيقاف 
العمليات المخلة بشروط الوقاية 
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فترة دراسة نظرية 
استغرقت 40 ساعة

المواد الخطرة ثاثة أنواع 
أشعة غاما وأشعة ألفا 

وأشعة بيتا

يتم تحديد خطورة 
اإلشعاعات بحسب درجة 

تعرض اإلنسان لها، 
فكلما ازدادت كميتها زاد 
تأثيرها على الخايا وفي 

إحداث التغيرات بالجسم

بوشهري: نعتز بهذا اإلنجاز ونؤمن بقدرة 
موظفينا على اإلنجاز والتميز

أكد رئيس فريق عمل الحفر التطويري )7( محمد بوشهري حرص شركة نفط الكويت على دعم كافة الكوادر 
الوطنية المتخصصة للنهوض بالقطاع النفطي باعتباره أحد أهم مقومات االقتصاد الكويتي، الفتًا إلى أن هذا 
الدعم لموظفي الشــركة يأتي في إطار اإليمان الكامل بقدرة موظفيها على االستمرار والتطور واإلبداع والعمل 

على تطوير الذات وتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وكذلك لمؤسسة البترول الكويتية. 
وأضاف بوشهري أن ابتعاث العصيمي وحصوله على تلك الرخصة الدولية في مجال ضابط الوقاية اإلشعاعية، 
جاء ضمن مشروع أكبر تعكف عليه مجموعة الحفر التطويري )2( برئاسة علي الصالح، أال وهو ضرورة معالجة 
اآلبار الملوثة إشعاعيًا وإعادتها من جديد إلى العمل حتى ال تتأثر عمليات اإلنتاج في الشركة، معربًا عن فخره 
باإلنجــاز الــذي حققه العصيمي والــذي يعد األول من نوعه في الشــركة، وبما أنجزه من خطــة لالعتماد على 

موظفي الشركة في مجال التعامل مع اإلشعاعات مستقباًل. 

المبادئ األساسية 
للحماية من اإلشعاع: 
الزمن: فالزمن الذي يتعرض خالله اإلنسان 
لإلشعاع يزيد من كمية المواد المشعة الواصلة 

إليه، والعكس صحيح.
المســافة: تقــل الكميــة التي تصل لإلنســان 
من اإلشــعاعات كلما ابتعد عن مصدر اإلشعاع، 
وبالتالــي فإن تحديد المســافة المناســبة أمر 

في غاية األهمية.
حفظ المواد المشعة في مكان آمن.

ضمان التــزام جميع العمــال بلوائح الحماية 
من اإلشعاع.
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إيمانًا منها بدورها ورسالتها كشركة رائدة 
فــي مجــال تعظيــم قيمــة الثــروة النفطية 
مؤسســة  رؤيــة  مــع  وانســجامًا  للكويــت، 
أفضــل  اســتقطاب  فــي  الكويتيــة  البتــرول 
العناصــر البشــرية من المهندســين والفنيين 
الكويتييــن المؤهليــن كــي ينضموا ألســرة 
“البتــرول الوطنية” ويســاهموا بإيجابية في 
بنــاء مســتقبل زاهــر ألنفســهم وللشــركة 
وللكويــت ككل، تحرص “البتــرول الوطنية” 
علــى تعزيــز انضمــام الكــوادر الوطنيــة في 
مختلــف منشــآتها ومواقعهــا، وتوفــر كل 
السبل التي من شأنها توسيع مشاركة هذه 
الكوادر في كافة الوظائف المتاحة بالشركة، 
وتنمية قدراتهم وكفاءتهم من خال توفير 
بيئة عمل إبداعية تقدم أحدث النظم التدريبية 
وتكفــل االنفتاح على كافة التجــارب العملية 

لتحقيق كل الطموحات. 

شركة البترول الوطنية  الكويتية
تبني الكوادر الوطنية

مناخ صحي يدعم العمل واإلبداع 
ويحقق استراتيجية 2040

السيد: أحمد الفارس
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 قادة المستقبل

بشركة  البشرية  الموارد  دائرة  مدير  لنا  يوضح  البداية،  في 
استقطاب  إطار  في  أنه  الفارس  أحمد  السيد  الوطنية"  "البترول 
أفضل الكوادر تقوم الشركة بحصر الشواغر المتوفرة لديها بجميع 
الوظائف سواء بسبب التقاعد أو االستقالة أو الترقيات أو النقل، 
وتقوم بحصر األعداد المطلوبة الحتياجات المشاريع المستقبلية، 
ومن ثم تقوم بإطالق حمالت التوظيف المختلفة لتعلن عن توفر 
الفرص الوظيفية الجادة لقادة المستقبل من المهندسين والفنيين 
الخبرات في مختلف  التخرج، وكذلك من ذوي  الكويتيين حديثي 
للعمل  الوطنية  الكوادر  اختيار  ويكون  النفط.  صناعة  قطاعات 
المطلوبة.  والشروط  والفنية  العلمية  المؤهالت  حسب  بالشركة 
ويشير ضيفنا إلى أن المشاريع االستراتيجية العمالقة في الشركة 
التخصصات  وتعتبر  الكويتي،  للشباب  كبيرة  عمل  فرص  توفر 
للكوادر  استقطاباً  األكثر  المصافي  تشغيل  ودبلوم  الهندسية 
تخصص  مثل  األخرى،  التخصصات  بعض  أن  حين  في  الوطنية، 
نفس  تلقى  ال  السالمة  وهندسة  الكيمياء  وعلوم  الكمبيوتر  علوم 
اإلقبال، بل عادة ما يكون المتقدمون لهذه التخصصات من حديثي 
يشير  آخر  جانب  وعلى  المطلوبة.  االحتياجات  من  أقل  التخرج 
الفارس إلى أن الشركة توفر فرص وظيفية ألصحاب الهمم حسب 
الخاص  بالقانون  والتزاما  بذلك،  الخاصة  والضوابط  الشروط 

اإلعاقة. بذوي 

التواصل مع اإلدارة

وفيما يخص التواصل الفعال مع الموظفين، يؤكد الفارس على 
أن إدارة الشركة تحرص على ذلك للتأكيد على إدراكهم ومعرفتهم 
برؤية ورسالة وقيم الشركة، قواعد سلوك العمل وأيضاً توعيتهم 

باألهداف الموضوعة ودورهم في تحقيق هذه األهداف. 

 أيضاً تهتم إدارة الشركة بتطوير مهارات وقدرات الموظفين من 
خالل برامج التدريب المتنوعة، وتشجيعهم على العمل الجماعي 
أنظمة  لتطبيق  خاصة  آلية  اإلدارة  وتتبع  الواحد.  الفريق  ضمن 
تقييم األداء والمكافآت التشجيعية، وذلك بشكل عادل مع جميع 

المتبعة.  اإلجراءات  ووفق  الموظفين 

وعن اإلبداع واالبتكار وتشجيع العمل الجماعي، ينوه مدير دائرة 
الموارد البشرية إلى أنه على سبيل المثال قامت الشركة مؤخرا 
بتشكيل "لجنة االبتكار" في سبيل تحقيق هذا الهدف، كما تنظم 
فعالية "الهاكثون" حيث يتنافس الموظفون في حل مشاكل الشركة 
وتحدياتها بطرق إبداعية مبتكرة، ومن جهتها تقوم الشركة بتقديم 

الهدايا والمكافآت للفرق الفائزة.

استراتيجية 2040

وحول تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية 2040 وتطبيقها على 
أرض الواقع، يؤكد الفارس على أن الشركة تحرص على ذلك من 
خالل تنمية قدرات ومهارات الكوادر الوطنية، والتشجيع على تبادل 
الشركة  قيم  مع  يتوافق  بما  وذلك  الفنية،  والخبرات  المعلومات 

ورؤيتها. وتراعي الشركة تطبيق جميع اإلجراءات والخدمات التي 
تقدمها دائرة الموارد البشرية وفق أحدث النظم التكنولوجية. 

البشرية  للموارد  العامة  االستراتيجية  التوجهات  يخص  وفيما 
إلى  الفارس  يشير   ،2040 عام  حتى  الكويتية  البترول  لمؤسسة 

في:  تتمثل  أنها 

الكويتية  البترول  مؤسسة  وقطاعات  ألنشطة  كشريك  العمل 
الموارد  مجال  في  خدمات  تقديم  خالل  من  التابعة  وشركاتها 
البشرية موجهة لتلبية االحتياجات االستراتيجية وتطوير وتدريب 

العاملين.

وإجراءات  ممارسات  في  المؤسسة  وقيم  ورسالة  رؤية  تضمين 
الوظيفي. واالرتباط  األداء  ثقافة  لتعزيز  البشرية  الموارد 

الستراتيجية  الرئيسية  المتطلبات  أن  إلى  ضيفنا  يشير  كما 
في: تتمثل  البشرية  الموارد 

تطوير وتدريب العاملين ضمن سياسة واستراتيجية تدريبية 	 
واضحة وتطبيق أنظمة للموارد البشرية تعمل على تشجيع 

وتحفيز األداء العالي والعمل بروح الفريق الواحد.

الموارد 	  لقطاع  المطلوبة  واإلمكانات  القدرات  تحديد 
كشريك  للعمل  التابعة  وشركاتها  المؤسسة  في  البشرية 
فرق  وقدرات  مهارات  مستوى  ورفع  وشركاتها  للمؤسسة 
النفط  شركات  معاير  مع  يتماشى  بما  البشرية  الموارد 

لمية. لعا ا

بناء إمكانيات وقدرات إدارة التغيير في الموارد البشرية.	 

البشرية 	  )الكوادر  المواهب  إدارة  استراتيجية  تنفيذ 
حاجة. هناك  كان  ما  متى  عليها  والتعديل  المتميزة(، 

ميكنة إجراءات الموارد البشرية.	 

مراجعة سياسة التكويت الحالية واعتماد التعديالت عليها.	 

نقاط تحول بارزة

الوظيفي  والتطوير  التدريب  دائرة  تحرص  آخر،  جانب  وعلى 
تواكب  التي  المتنوعة  التدريبية  البرامج  من  العديد  تطبيق  على 
احتياجات الموظفين وتحقق استراتيجية الموارد البشرية 2040، 
أنه  الوظيفي دينا الخضر  التدريب والتطوير  وتوضح مدير دائرة 
فيما ما يخص قسم إدارة القدرات هناك على سبيل المثال عدد 

منها: البرامج  من 

- برنامج إدارة القدرات المحلي على مستوى الشركة: بعد انتقاء 
والمقابالت،  االختبارات  من  مراحل  عدة  الكفاءات خالل  أفضل 
ببرنامج خاص ومتنوع مدته سنة مالية واحدة  الموظفون  يحظى 
ويشمل برامج داخلية وخارجية، زيارات ميدانية ومقابالت مع ذوي 
الخبرة في القطاع، مع أنشطة مفيدة وممتعة يستفيد منها الموظف 
ذو المهارة العالية ليتم تأهيل المجموعة لمناصب أعلى في الشركة.
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تطبيق جميع اإلجراءات 
والخدمات التي تقدمها 

دائرة الموارد البشرية 
وفق أحدث النظم 

التكنولوجية

النفطي:  القطاع  الشامل على مستوى  القدرات  إدارة  برنامج   -
االختبارات  من  مراحل  عدة  خالل  الكفاءات  أفضل  انتقاء  بعد 
والمقابالت، يحظى الموظفون ببرنامج خاص ومتنوع مدته سنتين 
وممتعة  مفيدة  أنشطة  مع  داخلية  برامج  على  ويشتمل  ماليتين 
ليتم تأهيل المجموعة  العالية،  المهارة  يستفيد منها الموظف ذو 

الشركة. في  أعلى  لمناصب  المشاركة 

- نادي "التوست ماسترز" الخاص بالشركة، حيث تعاقدت الشركة 
مع منظمة نادي "توست ماسترز" العالمية منذ 2017، والذي يهدف 
لتطوير مهارات التقديم وفن الخطابة واإللقاء لدى الموظفين. على 
مدى ثالث سنوات، تم تأهيل مجموعة من الموظفين المشاركين 
في النادي لتطوير مهاراتهم خالل اجتماعين كل شهر مع أعضاء 

النادي على مدى خمسة مواسم، لكل موسم ستة أشهر.

لذوي  خاص  برنامج  وهو  والمهني،  الفني  السلم  برنامج   -
الكفاءة الفنية والمهنية العالية والذي يساعد على تنمية المهارات 
الخاصة  المرجوة  األهداف  تحقيق  في  كبير  بشكل  والمساهمة 

بالشركة. 

- مركز ذوي الخبرة )Center Of Expertise(... تم استحداثه 
بهدف تعزيز إدارة وتبادل المعلومات ونقل الخبرة والمعرفة وأفضل 
يخص  فيما  الفنية  المستجدات  آخر  حول  والبحث  الممارسات 
القطاع النفطي، وذلك من خالل االستفادة من الخبرات الداخلية 
ومساهمتهم عن طريق العروض التقديمية والبحوث العلمية ونشر 
المقاالت، إضافة إلى تدريب الموظفين/المهندسين قيد التدريب 

لتطوير األداء والسعي للتميز. 

 Coaching الـ  برنامج  تطبيق  تم   ...Coaching برنامج   -

تماشياً  التدريبية  الشركة  احتياجات  أحد  يمثل  والذي  بالشركة 
البرنامج  يهدف   .)10/20/70( للمؤسسة  التعلم  استراتيجية  مع 
إلى تأهيل مدربين معتمدين لتدريب الموظفين بالشركة الكتساب 

والعمل. األداء  لتطوير  المرجوة  والخبرة  المهارات 

المكافأة  لنظام  آلي  تطبيق  إعداد  تم  حيث  "مسار"  تطبيق   -
التشجيعية السنوية لمدراء الشركة )مسار( بهدف تسهيل وتحسين 
العمل، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية  آلية اإلجراءات وجودة 
الموارد البشرية 2040 المتعلقة بالميكنة، وتم إدراج هذا التطبيق 

بالشركة.  الخاصة  الممارسات  )مسار( ضمن أحد أفضل 

وفي إطار النظم والبرامج التي تطبقها الشركة في سبيل تحفيز 
دائرة  أن  إلى  الخضر  تشير  وكفاءاتهم،  قدراتهم  وتنمية  العاملين 
الجهات  مختلف  مع  بالتنسيق  تقوم  الوظيفي  والتطوير  التدريب 
الفنية  التدريبية  والبرامج  المؤتمرات  من  عدد  لتنفيذ  التدريبية 
واإلدارية واإلشرافية تعقد داخل دولة الكويت وخارجها، والتي من 
شأنها تعزيز وتطوير قدرات الموظفين وكفاءاتهم بما يتناسب مع 

التدريبية.  احتياجاتهم 

أما ما يجري تنفيذه حالياً من إجراءات وبرامج في إطار تحقيق 
متطلبات استراتيجية الموارد البشرية 2040، فيتمثل في التنسيق 
لعقد برامج تدريبية بما يخدم استراتيجية الموارد البشرية 2040، 
على سبيل المثال )البرامج التعريفية الخاصة بالمراقبين األوائل/
التعيين(،  حديثي  والموظفين  الترقية  حديثي  األوائل  المهندسين 
ورسالة  برؤية  الموظفين  من  الفئة  تعريف هذه  إلى  تهدف  والتي 
وقيم الشركة وسياساتها وأهدافها االستراتيجية وتطوير مهاراتهم 
الوظيفية على  وواجباتهم  أداء مهامهم  يمكنهم من  بما  وكفاءاتهم 

الوجه األمثل.

تشجيع اإلبداع

تدريبية  برامج  بتوفير  الوظيفي  والتطوير  التدريب  دائرة  تقوم 
موظفي  لدى  الجماعي  والعمل  اإلبداع  قيم  تعزيز  إلى  تهدف 
والذي  الموظف،  إنتاجية  رفع  في  كبير  دور  من  لها  لما  الشركة، 
تحقيق  في  يصب  وبما  الشركة  إنتاجية  على  عام  بشكل  ينعكس 
األهداف االستراتيجية للشركة، وهذا ما يتماشى مع قيم مؤسسة 
برنامج المثال  سبيل  على  التابعة،  والشركات  الكويتية   البترول 

.”Lean Six Sigma – Green Belt“ 

السيدة: دينا الخضر
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الشركة الكويتية لنفط الخليج

جهة العمل المفضلة للكفاءات الكويتية الصاعدة

ال شك أن العنصر البشري هو المحرك والعامل الفاعل ألي تقدم أو إنجاز في شتى المجاالت، 
هــذا األمر الذي تضعه أي منظومة عمل في مقدمــة اعتباراتها وأولوياتها عند وضع 
أهدافهــا واســتراتيجياتها المختلفة. ولعل من أهم ما يميــز القطاع النفطي المحلي 
هو سمعته الطيبة في استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة في شتى المجاالت، وفي 
المجاالت الهندسية والجيولوجية وغيرها من التخصصات الفنية التي تحتاجها الصناعة 
فــي مختلف مواقــع عملها، األمر الذي عملت مؤسســة البترول الكويتية وشــركاتها 
التابعة على التأســيس له من خال وضع مميزات وظيفية جاذبة للعمالة الوطنية ذات 
الكفاءة والحرص على تعزيز وزيادة تلك الكفاءة من خال دورات تدريبية وتأهيلية في 
مجاالتهم المهنية وغيرها من المجاالت ذات الصلة، وفي هذا الشــأن وحول ما تقوم 
به الشــركة الكويتية لنفط الخليــج KGOC من خطط وبرامج لجــذب العمالة الوطنية 

كان لمجلة نبض هذا التقرير:
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لدى  مميز  وموقع  خاصة  بأهمية  الخليج  نفط  شركة  تحظى 
نظراً  الفريدة  البشرية  الطاقات  وبالتحديد  فيها  العاملين  جميع 
لما تتمتع به الشركة من طبيعة عمل مختلفة وفريدة حيث تختص 
باستكشاف وإنتاج وإدارة الثروات الطبيعية من النفط والغاز في 
المنطقة المقسومة المشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية 
وتسعى  والخفجي(  الوفرة  عمليات  في  )وبالتحديد  السعودية 
الشركة إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون من طليعة شركات اإلنتاج 

التميز. من حيث  دولياً  بها  المعترف  والتنقيب 

من أجل ذلك، تضع الشركة الكويتية لنفط الخليج خططاً لتوظيف 
الكوادر الوطنية، وتعمل على تطبيقها على أرض الواقع وذلك من 
خالل قيامها بالمشاركة في اإلعالنات المحلية الستقطاب العمالة 
حمالت  في  المشاركة  إلى  باإلضافة  الخبرة،  ذوي  من  الكويتية 
التوظيف لحديثي التخرج لدى مؤسسة البترول الكويتية والشركات 
التابعة وفقاً الحتياجاتها وبما يساهم في تحقيق أهداف الشركة 
التي من أهمها أن تكون جهة عمل رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً 

في الصناعة النفطية. 

جهة عمل جاذبة

المتميزة  العمل  وخبرة  للشركة  المتفردة  الطبيعة  تلك  وبفضل 
التابعة  العمل  مواقع  مختلف  في  بها  العمل  تجربة  توفرها  التي 
لها، ال يوجد قطاعات أو وظائف لدى الشركة يعزف عنها الشباب 
جاذبة  عمل  جهة  هو  بأكمله  النفطي  والقطاع  فالشركة  الكويتي، 
ألهدافها  إعماالً  الشركة  فإن  ذلك،  على  وعالوة  طاردة،  وليست 
وظيفية  فرص  توفر  اإلنسانية،  لكويت  العامة  للرؤية  وتنفيذاً 
ألصحاب الهمم وأغلبها تكون في المكتب الرئيسي ووظائف ذات 

مكتبي. طابع 

تدريب وتطوير

في   2040 البشرية  الموارد  استراتيجية  تطبيق  يخص  وفيما 
لكافة  الشركة الكويتية لنفط الخليج، فإنها تولي اهتماماً متميزاً 

لما لها من  ونوعاً  ما يتعلق بتدريب وتطوير الموارد البشرية كماً 
دائماً  والمرتبطة  الخاصة  إستراتيجيتها  تحقيق  في  بارز  دور 
باالستراتيجيات العامة لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة 
2040 والتي  البشرية  الموارد  استراتيجية  من ضمنها  والتي  لها 
الوسائل  وضمن  العاملين  وتطوير  تنمية  في  أدواتها  إحدى  تعتبر 
خدمات  وتقديم  الوظيفي  التطوير  لتحقيق  والموثوقة  المعتمدة 
التدريب من خالل النظم اآللية الموحدة بواسطة مركز التدريب 
مركزية  لمبادئ  ووفقاً  الكويتية  البترول  لمؤسسة  التابع  البترولي 
التدريب المعمول بها في الشركة، تنفيذاً الستراتيجية وتوجيهات 

الكويتية. البترول  مؤسسة 

تحديث أنشطة التدريب 
والتطوير الوظيفي لتبوء مركز 
ريادي على المستوى الخليجي 

والعالمي

تحظى شركة نفط الخليج 
بأهمية خاصة وطبيعة عمل 

مختلفة وفريدة قوامها 
االستكشاف
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خطة عمل متكاملة

تمثل المحاور التالية خطة عمل منظمة من أجل توحيد الجهود 
النفطي  القطاع  العاملين في  وتطوير  تدريب  المبذولة في عملية 

وهي على سبيل المثال ال الحصر: 

في 	  والتطبيقات  واألدوات  الممارسات  أفضل  استخدام 
البشرية. الموارد  وتطوير  تدريب 

األولوية لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع النفطي 	 
بهدف دعم سياسة التكويت.

المهنية 	  الشهادات  على  للحصول  الموجه  التدريب  تفعيل 
عالمياً.  المعتمدة 

التعاون مع البيوت االستشارية ذات الكفاءة والخبرة. 	 

خلق بيئة مناسبة للتعلم في القطاع النفطي.	 

الوظيفي 	  والتطوير  التدريب  لميزانيات  األمثل  االستغالل 
التدريب. من  العائد  وتحقيق 

استقطاب وتدريب الخريجين الكويتيين من حملة الشهادة 	 
الجامعية وشهادة الدبلوم للعمل في القطاع النفطي.

دعم نظام البعثات واإلجازات الدراسية في القطاع النفطي 	 
وفتح المجال أمام حملة الدبلوم وحملة الثانوية العامة في 

الفنية. التخصصات 

مركز 	  لتبوء  الوظيفي  والتطوير  التدريب  أنشطة  تحديث 
الخليجي/العالمي. المستوى  على  ريادي 

تطوير القياديين وتفعيل خطة الترقي لتأهيل صف ثاني من 	 
القياديين على مستوى القطاع النفطي.

المساهمة في تطوير خدمات مركز القياس والتقييم التابع 	 
لمركز التدريب البترولي. 

يتمتع العاملون لدينا بالدعم 
المستمر والتشجيع الازم لتبني 

وطرح مبادرات وأفكار جديدة

تطلعات طويلة األمد

للشركة الكويتية لنفط الخليج تطلعات طويلة األمد تتماشى مع 
من  تطمح   ،2035 لكويت جديدة  األمد  طويلة  التنموية  األهداف 
خاللها إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف في عملية توظيف 
العنصر الوطني، وذلك من خالل العمل على سد احتياجاتها من 
العمالة الوطنية وتزويدها بتلك ذات الكفاءة عن طريق المساهمة 
في اإلعالنات المحلية وإعالنات التوظيف التي تطلقها المؤسسة 
التخرج  حديثي  من  الكوادر  لتعيين  الزميلة  النفطية  والشركات 
لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم، وإيجاد مجاالت عمل جديدة 
من شأنها استقطاب تخصصات وشهادات أكثر تنوعاً وفي الوقت 

نفسه تحقيق أهداف العمل المرجوة.

تكريم المتميزون

الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة  حرص  على  التأكيد  نود  وأخيراً، 
لإلبداع  الفرصة  تتيح  إيجابية  عمل  بيئة  خلق  على   KGOC
واالبتكار، وتعزز من قيم العمل الجماعي واالرتباط الوظيفي بين 
الداخلية  اإلدارية  الالئحة  تضمه  ما  خالل  من  وذلك  منتسبيها، 
لها من معايير وبرامج تتيح قياس أداء العاملين في كافة الجوانب 
المهنية واالبتكارية وغيرها وتكريم المتميزين منهم على مختلف 
التشجيعية،  المكافأة  السنوي،  التقييم  نظام  مثل  المستويات 

الشكر. بطاقة  الفورية،  المكافأة 

يتمتعون  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة  في  العاملين  أن  كما 
وأفكار  مبادرات  وطرح  لتبني  الالزم  والتشجيع  المستمر  بالدعم 
جديدة تخدم أهداف الشركة وتطلعاتها وتعميم تطبيق تلك األفكار 

والبالد. العامة  المصلحة  يخدم  بما  والمبادرات 
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الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

ثقافة عمل فريدة تلبي احتياجات الشباب 
وترتقي لطموحاتهم 

 نجحت الشــركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة منذ نشــأتها عام 2017 في استقطاب خيرة 
العمالة الوطنية، ســواء من ذوي الخبرة في القطاع النفطــي أو من الجيل الجديد حديثي التخرج، فقد 
حرصت الشــركة على تبنى نهج ثابت ورئيسي في إتاحة الفرص لاستفادة من الكفاءات الوطنية في 
مختلف التخصصات والذين كان لهم دورا بارزا في بناء المشاريع وإرساء قواعد ونظم العمل، فضا عن 
توفير برامج التأهيل والتدريب الازمة لتشــغيل مشــاريع مجمع الزور النفطي. ولقد أكد نائب الرئيس 
التنفيذي للشــؤون المالية واإلدارية بالوكالة الســيد “عبد اهلل فهاد العجمي” في حديثه الخاص مع 
مجلــة نبض  أن كيبك تتميز بثقافة عمل فريدة ترتكز على التواصل الداخلي القوي والتزام عالي بقيم 
العمل المؤسســية ورؤية عمل مشــتركة وحتى نتعرف على نهج شــركة كيبك فــي توظيف الكوادر 

الوطنية إليكم اللقاء كامًا:

23

كيبك في سطور موجزة

المتكاملة  البترولية  للصناعات  الكويتية  الشركة  انطالق  مع 
لمؤسسة  التابعة  النفطية  الشركات  أكبر  أحد  أصبحت  )كيبك( 
يتم  التي  واألعمال  المشاريع  حجم  حيث  من  الكويتية  البترول 
ثابتة لإلعداد  الشركة بخطى  تنفيذها دفعة واحدة، حيث تخطو 
لبدء عمليات التشغيل واإلنتاج ألحد أكبر المجمعات النفطية في 
العالم. وتكتسب البترولية المتكاملة أهمية خاصة حيث أنها تنفذ 
أهم وأضخم المشاريع االستراتيجية والتنموية في الكويت والتي 
الزور(  للتكرير )مصفاة  ويضم مجمع  النفطي  الزور  تضم مجمع 
ومجمع لصناعة البتروكيماويات والمرافق الدائمة الستيراد الغاز 

المسال.  السيد: عبداهلل فهاد العجميالطبيعي 
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عجلة  دفع  إلى  الشركة  خالله  من  تهدف  الذي  التكامل  هذا 
العالمية من  السوق  ومواكبة  الكويت  دولة  البترولية في  الصناعة 
التكرير،  بين مشاريع  التكامل  في  المضاعف  األثر  تحقيق  خالل 
مما سيساهم في تعظيم العائد لصالح االقتصاد الوطني، إضافة 
إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير احتياجات الطاقة المحلية، 
فضال عن توفير الفرص المهنية للعمالة الوطنية ودعم ومساندة 

الكويت. في  المجتمعية  الخدمات 

بدايـــة، نـــود التعـــرف علـــى خططكـــم الموضوعـــة اتجـــاه 
اســـتقطاب العمالـــة الوطنيـــة فـــي شـــركة كيبـــك؟

 تهدف الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة )كيبك( 
أن تكون قاطبة للخريجين الكويتيين، حيث حرصت منذ انطالقتها 
والخبرات  التخرج  حديثي  من  الكويتية  الكوادر  استقطاب  على 
للنهوض بالشركة، خاصة وأن لدينا توجهاً رئيسياً وثابتاً لالستفادة 
على  العالية  بقدرتهم  نؤمن  فنحن  الوطنية،  الكفاءات  تلك  من 
القطاع  في  الوظيفة  ومتطلبات  بأعباء  عالية  وبكفاءة  القيام 
في  سواء  بارزاً  دوراً  لهم  كان  فقد  المستويات،  بمختلف  النفطي 
األسس  ووضع  المشاريع  بناء  خالل  من  الشركة  تأسيس  مرحلة 
للعمليات،  المرتقب  الصعيد  على  أو  للعمل  المنظمة  واإلجراءات 
ونفخر أننا استطعنا الوصول بنسبة التكويت لدينا إلى ما يقارب 
%93 من إجمالي القوى العاملة في البترولية المتكاملة حتى نهاية 

 .2020 سبتمبر 

ما أكثر المجاالت استقطابًا للمتقدمين؟ 

193 وظيفة شاغرة لحديثي  لدينا في البترولية المتكاملة حالياً 
ونتطلع  الخبرة،  وذوي  والدبلوم  البكالوريوس  حملة  من  التخرج 
الستقطابهم من خالل إعالنات النقل الداخلي وإعالنات حديثي 
التخرج وذوي الخبرة الخارجية. ويصل عدد العاملين في البترولية 
المتكاملة حالياً إلى 1196 عاماًل، ووفقاً لخطة التوظيف وتماشياً 
يزيد هذا  أن  نتطلع  االستراتيجية،  الشركة  استكمال مشاريع  مع 
العدد إلى نحو 2000 عامل بحلول عام 2022، لتشمل العاملين 
البتروكيماويات  ومجمع  الزور  مصفاة  تشغيل  عمليات  مجال  في 

المسال. الطبيعي  الغاز  استيراد  ومرافق 

نـــود التعـــرف أكثـــر علـــى برامجكـــم التدريبيـــة لصقـــل 
والنهـــوض  العمـــل  بـــأدوات  العامليـــن لالرتقـــاء  مهـــارات 

بالشـــركة؟
اتخذت “البترولية المتكاملة” على عاتقها منذ إعالن تأسيسها 
إليها.  المنضمين  للعاملين  المهني  للتطوير  الفرص  أفضل  توفير 
لذلك تسعى الشركة إلى توفير أكثر فرص تطويرية ممكنة للقوى 
سيما  ال  العالمية  المستويات  إلى  بها  واالرتقاء  الكويتية  العاملة 
 )Processing Facilities( معالجة  وحدات  وجود  ظل  في 
والتي  والبتروكيماويات  المصفاة  مشروعي  في  ومتطورة  حديثة 

إلى:  باإلضافة  والتطوير،  الخبرة  الكتساب  فريدة  فرصاً  تمثل 
وحسب 	  تخصص  لكل  الالزمة  التدريبية  الدورات  توفير 

للعاملين. الشخصية  التطوير  خطط 
توفير البرامج التدريبية التخصصية الفنية.	 

برنامج المواهب لرؤساء الفرق. 	 
التعيين 	  حديثي  الكويتيين  للعاملين  التدريبية  الخطط 

العمل المختلفة، إلى  للتعرف على مشاريع الشركة وآليات 
العمل. سلوك  وقيم  قواعد  جانب 

تطبيق الخطة الرقمية وتأهيل العاملين عليها والتي مكنتهم 	 
من العمل عن بعد خالل الجائحة والظروف االستثنائية التي 

تمر بها البالد والعالم بأسره. 
أكاديمية كيبك - االنتهاء من تجهيز أول أكاديمية تدريبية 	 

تدريبية  برامج  ستقدم  النفطي  القطاع  في  تخصصية 
للعاملين. عالمية  بمستويات 

المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية والعالمية المتخصصة 	 
المتكاملة. للبترولية  العاملين  من  المشرف  والتمثيل 

البرنامج التدريبي للقادة الشباب.	 
مبادرات وبرامج لتحفيز العاملين على التفاعل والمشاركة 	 

في تطوير أداء العمل “برنامج االبتكار” الستقطاب أفضل 
المبادرات.

المتكاملة  البترولية  بين  االتفاقيات  من  االستفادة  جانب  إلى 
والشركات العالمية ذات الصلة بالقطاع النفطي والتي تضمن توفير 
المبرمة  االتفاقية  منها  متخصصة،  تدريبية  واستشارات  برامج 
لمصفاة  الفنية  الخدمات  لتقديم  البريطانية  بي  بي  شركة  مع 
المسال ومجمع  الطبيعي  الغاز  الدائمة الستيراد  والمرافق  الزور 
البتروكيماويات التي بموجبها يتم توفير فريق عمل إداري لتقديم 
االستشارات والدعم والمعلومات وأفضل الممارسات والتطبيقات 
للبترولية المتكاملة، فضاًل عن توفير الخبرات الفنية المتخصصة 
جانب  إلى  الحاجة،  استدعت  ما  إذا  بها  االستعانة  يمكن  والتي 
مذكرة التفاهم مع شركة هانيويل األمريكية لتعزيز تقنيات مبتكرة 

النفطي. الزور  مجمع  لعمليات 

برنامج االبتكار يتيح الفرصة 
للعاملين إلبراز طاقاتهم 

الكامنة وأفكارهم االبداعية

لدينا توجه رئيسي وثابت 
الستقطاب الكوادر الوطنية
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هل لنا بنبذة عن أكاديمية كيبك للتدريب؟

يعد تأسيس أكاديمية كيبك التدريبية من قصص النجاح التي نفخر 
بها، حيث تقع في قلب مجمع المباني اإلدارية في مجمع الزور، 
وتتميز بتصميمها المعماري الحديث والقاعات التدريبية العديدة 
التي تتوفر فيها التقنيات الحديثة للتدريب الفعال. ويعد االرتقاء 
الزور  منشآت مشاريع مجمع  لتشغيل  العاملين  وقدرات  بمهارات 
لدينا، لذا ستوفر األكاديمية المنصة التعليمية األساسية  هاجساً 
لتقديم برامج تخصصية فنية في األكاديمية مع شركاء البترولية 
المتكاملة لالرتقاء بالقدرات الفنية، ويأتي ذلك في إطار الجهود 
بالمهارات  وصقلهم  البشرية  مواردها  لتأهيل  للشركة  الجبارة 
للمشاريع  التشغيلي  التميز  تحقيق  في  يساهم  مما  الالزمة، 
واستثمار طاقاتهم من خالل توفير برامج تدريبية تخصصية وفق 
القطاع  في  نوعها  من  األولى  األكاديمية  وتعد  العالمية.  المعايير 
النفطي من حيث الحجم والنوعية والتقنيات الذكية المستخدمة.

المجلـــس  تأســـيس  عـــن  المتكاملـــة  البتروليـــة  أعلنـــت 
االستشـــاري للشـــباب، فمـــا الهـــدف مـــن ذلـــك؟

يحدونا الفخر الكبير لتحقيق الصدارة على مستوى القطاع النفطي 
الكويتي في تأسيس أول مجلس استشاري للشباب من نوعه، األمر 
الذي وضعنا في مصاف الشركات الخليجية الزميلة مثل أرامكو 
السعودية وأدنوك اإلماراتية وبابكو البحرينية التي أسست مجالس 
استشارية شبابية تركز على فئة الشباب. وتطمح كيبك لكي تكون 
المستوى  على  المنافسة  على  وقادرة  وابتكارية  عصرية  شركة 
المحلي واإلقليمي والعالمي، لذا كان جديراً اإلصغاء لجيل الشباب، 
لطموحاتهم.  وترتقي  احتياجاتهم  تلبي  عمل  بيئة  واستحداث 

وقد ُصمم المجلس إلشراك وإلهام الشباب في البترولية المتكاملة، 

أكاديمية كيبك األولى من نوعها 
في القطاع النفطي

اإلستراتيجية  األهداف  تُحّفز  التي  الحلول  توفير  إلى  باإلضافة 
والمشاريع  المبادرات  في  المجلس  أعضاء  وسيشارك  للشركة، 
والدراسات الكبيرة والرئيسة. كما يتولى مسؤولية نقل وجهات نظر 
العاملين الشباب من جيل األلفية في القضايا ذات الصلة. وسيعزز 
المجلس من إشراك الشباب في المبادرات الكبرى للشركة وإيصال 

الرسائل المتعلقة باستراتيجية الشركة إلى العامليــن الشباب. 

ــاري  ــس االستشـ ــذا المجلـ ــيس هـ ــرة تأسـ ــدأت فكـ ــى بـ متـ
وكيـــف تبلـــورت ؟

حول  دراسة  إجرائنا  بعد  المجلس  هذا  تأسيس  أهمية  لمسنا 
الجيل  أن  أظهرت  التي  الشركة  في  العمل  أسرة  وشرائح  فئات 
الجديد من الشباب دون 35 عاماً شكل أكبر شريحة ديموغرافية 
المتكاملة،  البترولية  في  العاملين  إجمالي  من   45% نسبة  بلغت 
لهدفنا  تحقيقاً  للشباب  االستشاري  المجلس  تأسيس  قررنا  لذا 
الشبابية  الطاقات  واحتضان  الواعد،  الشباب  جيل  بناء  في 
فّعاالً  مورداً  ليكونوا  وتحفيزهم  العمل  منظومة  في  وإشراكهم 
تعزز من األهداف االستراتيجية للبترولية المتكاملة.  يوفر حلوالً 

حققنا الصدارة في تأسيس 
المجلس االستشاري األول من نوعه 

في القطاع النفطي للشباب
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ويتألف من  الشباب وفق خطة طموحة ورائدة  وسيعمل مجلس 
والعامالت، تعكس شرائح متعددة  العاملين  عضوية مجموعة من 
العمل  ومناطق  الوظيفية  الدرجات  مختلف  ومن  الشركة  من 
أعضاء  عشرة  من  المجلس  سيتألف  حيث  الوظيفية،  والمهمات 
من شباب كيبك يحملون على عاتقهم تزويد اإلدارة العليا للشركة 
للشركة،  الرئيسة  واألهداف  االستراتيجيات  إزاء  الشباب  برؤية 
والمشاركة في تنظيم عدد من األنشطة والفعاليات التي تستقطب 

المهمة. الشريحة  هذه  اهتمام 

أطلقـــت البتروليـــة المتكاملـــة برنامـــج االبتـــكار لديهـــا 
فهـــل يمكـــن تســـليط المزيـــد مـــن الضـــوء علـــى هـــذه 

الحيويـــة؟ المبـــادرة 

إن ثقافة العمل هو ما يميز الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
المتكاملة عن غيرها، وترتكز البترولية المتكاملة على أساس صلب 
وااللتزام  الواحد،  الفريق  وروح  االستقامة،  وهي  العمل  قيم  من 
البشري  بالعنصر  واالهتمام  والشراكة  والبيئة  والسالمة  بالصحة 
والتميز واالعتزاز واالبتكار. وتدرك البترولية المتكاملة أن عليها 
دوراً كبيراً في توفير الجو المناسب لألفراد ليشقوا طريقهم نحو 
اإلبداع  معوقات  على  التغلب  في  ومسؤوليتها  واالبتكار  اإلبداع 

ووضع استراتيجية لتنمية مهارات اإلبداع واالبتكار وذلك لتوظيف 
الطاقات اإلبداعية واالبتكارية لتصب في تحقيق أهداف الشركة، 
إلنتاج  للخيال  العنان  إطالق  خالل  من  اإلبداعية  القدرة  ورفع 
أفكار غير مسبوقة أو النظر إلى األفكار القديمة بمنظور جديد 

أُخرى. بطريقة  واستخدامها 

ولتحقيق قيمة االبتكار دشنت البترولية المتكاملة برنامج االبتكار 
واإلبداع  االبتكار  لتشجيع  التنفيذي  الرئيس  واإلبداع تحت رعاية 
لالبتكار  محركة  قوة  إلى  كيبك  تحويل  بهدف  الفكري،  والتنوع 
التفكير اإلبداعي لدى عامليها. المزيد من  باتجاه  والدفع قدماً 

ــا آليـــات العمـــل فـــي برنامـــج االبتـــكار واإلبـــداع وكيـــف  مـ
ــه ؟ ــون فيـ ــارك العاملـ يشـ

من خالل البرنامج يتم دعوة العاملين للتقدم باألفكار المبتكرة 
التي تعزز من أداء العمل، وتحقيق القيمة المضافة والتوفير في 
المصروفات وترسيخ ثقافة التميز في البترولية المتكاملة. ويتيح 
برنامج االبتكار الفرصة للعاملين إلبراز طاقاتهم الكامنة وأفكارهم 
اإلبداعية ومواهبهم المتميزة، بما يعكس إيمان البترولية المتكاملة 
مؤسسة  أي  عليه  تعتمد  الذي  األول  النجاح  خط  هو  العامل  أن 

تسعى لتحقيق النجاح والتميز. 
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كلمة ختامية؟

عملية  إلسراع  الحثيث  المتكاملة  البترولية  سعي  على  نؤكد 
الغاز  الستيراد  الدائمة  والوحدات  للمصفاة  المرتقب  التشغيل 
وتكاتفهم  العاملين  جهود  تضافر  خالل  من  المسال  الطبيعي 
للتغلب على التحديات خالل جائحة كورونا، وذلك ضمن االلتزام 
العمليات.  وسالمة  سالمتهم  على  للحفاظ  الصحية  بالضوابط 
ونطمح أن تكون البترولية المتكاملة شركة عصرية وابتكارية، قادرة 
على المنافسة على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي من خالل 
بيئة  استحداث  على  سيعمل  الذي  للشباب  االستشاري  المجلس 

لطموحاتهم. وترتقي  احتياجاتهم  تلبي  عمل 

تعزيز تقنيات مبتكرة 
لعمليات مجمع الزور 

النفطي بالتعاون 
مع شركة هانيويل 

األمريكية 

شركة عصرية وابتكارية 
قادرة على المنافسة 

على المستوى المحلي 
واإلقليمي والعالمي
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السيدة: منى سعود المطوع

الشركة الكويتية
لاستكشافات البترولية الخارجية

بيئة عمل إيجابية
تتيح الفرصة لإلبداع واالبتكار

تشـــكل المـــوارد البشـــرية الثـــروة الفعليـــة 

للشـــركات، والســـر الحقيقـــي وراء سلســـلة 

النجاحـــات التـــي تحققهـــا، لـــذا تحتـــاج دائمـــًا 

إلـــى أن تكـــون النظـــم والعمليـــات راســـخة 

ومتأصلـــة فـــي تنظيمهـــا وأن تتســـم بيئـــة 

العمـــل بالتحديـــات والدافعيـــة حاملـــة معهـــا 

روح الفريـــق الواحـــد بشـــكل يدفـــع الموظفيـــن 

ـــبيل  ـــي س ـــا ف ـــي أعماله ـــل ف ـــاج الكام لإلندم

تحقيـــق القيمـــة المضافـــة المســـتهدفة... 

ــا  ــتراتيجية كان لنـ حـــول هـــذه الرؤيـــة واالسـ

ــرية  ــوارد البشـ ــر إدارة المـ ــاء مديـ ــة لقـ فرصـ

لاستكشـــافات  الكويتيـــة  الشـــركة  فـــي 

البتروليـــة الخارجيـــة الســـيدة منـــى ســـعود 

ـــي  ـــركة ف ـــط الش ـــن خط ـــث ع ـــوع للحدي المط

تطويـــر كفـــاءة العامليـــن بهـــا وتزويدهـــم 

بالمهـــارات والمعرفـــة وتدريبهـــم ليكونـــوا 

أصحـــاب كفـــاءة وخبـــرة عاليـــة تمكنهـــم 

فـــي  العالميـــة  التحديـــات  مواجهـــة  مـــن 

النفـــط والغـــاز وتســـاعدهم علـــى  مجـــال 

الشـــركة  وأهـــداف  اســـتراتيجية  تحقيـــق 

فشـــاركونا قـــراءة الســـطور التاليـــة:
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الخطط  على  االطالع  نود  الكريمة  ضيفتنا  البداية  في 
وطرق  الوطنية  الكوادر  لتوظيف  لديكم  الموضوعة 

الواقع؟ أرض  على  تطبيقها 

في  المتخصصين  تمكين  إلى  نسعى  فإننا  الستراتيجيتنا،  طبقاً 
لتمهيد  والتخطيط  القادمة  لألجيال  فرص  وخلق  المجال،  هذا 
الطريق لبداية جديدة، وتطوير العمليات المحلية لتحقيق التميز، 
االقتصادي  والنمو  الصناعة  في  العالمية  المعايير  إلى  والوصول 
المتطور ومن أجل تحقيق ذلك تولي الشركة اهتماماً كبيراً لتوظيف 
الكوادر الكويتية، حيث تقوم بوضع خطط دقيقة لتعبئة الشواغر 

الوظيفية. 

الشركة،  داخل  للتوظيف  الفعلي  الواقع  إلى  واستنادًا 
أكثر  وكذلك  للمتقدمين؟  استقطابًا  األكثر  المجاالت  ما 
هناك  وهل  الشباب  عنها  يعزف  التي  واألعمال  القطاعات 

الهمم؟ ألصحاب  متاحة  وظيفية  فرصًا 

المعينين في الشركة ألخر  النظر بأعداد  العلم بأنه بعد  يرجى 
والتخصصات  البترول  هندسة  تخصص  أن  تبين  سنوات  خمس 
استقطاباً  المجاالت  أكثر  من  هم  القانون  باستثناء  اإلدارية 

لوظائف  توفر مرشحين  مؤخراً صعوبة  وقد الحظنا  للمتقدمين. 
والجيوفيزيائية. والجيولوجية  القانونية 

يتم  حيث  الهمم،  أصحاب  من  لديها  بالعاملين  الشركة  وتفتخر 
البترول  مؤسسة  في  لجنة  طريق  عن  خاصة  آلية  وفق  تعيينهم 

الزميلة. النفطية  الشركات  من  أعضائها  ومشاركة  الكويتية 

تعمل جميع شركات القطاع النفطي على تطبيق وتنفيذ 
فيما  وبالتحديد   2040 البشرية  الموارد  استراتيجية 
الكوادر  بناء  ومراعاة  البشرية  الموارد  تطوير  يخص 

لديكم؟ ذلك  تطبيق  يتم  فكيف  والخبرات،  الوطنية 

 في الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية نحرص 
والمعرفة  بالمهارات  وتزويدهم  العاملين  كفاءة  تطوير  على 
من  لتمكينهم  عالية  وخبرات  كفاءة  أصحاب  ليكونوا  وتدريبهم 
تحقيق استراتيجية وأهداف الشركة ومواجهة التحديات العالمية 

والغاز. النفط  مجال  في 

 تطوير مركز االبتكار على 
مستوى القطاع النفطي
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التي  األعمال  أهم  تفصيلية  بصورة  معكم  لنستعرض 
الوطنية؟ الكوادر  لتطوير  بتنفيذها  الشركة  تقوم 

فيها 	  يتم  حيث  الكويتيين،  للعاملين  تدريبية  خطط  وضع 
التي  التدريبية  واألدوات  المراد تطويرها  الكفاءات  تحديد 

العاملين. لتدريب  استخدامها  يتم  سوف 

ببرامج 	  التخرج  حديثي  والجيولوجيين  المهندسين  إلحاق 
فنية تطويرية مع شركة نفط الكويت لتزويدهم بالمهارات 

المطلوبة.  الفنية 

الشركات 	  مع  التدريب  بغرض  الكويتيين  العاملين  إلحاق 
العالمية. االستشارية  والبيوت 

الكويتيين 	  العاملين  إيفاد  تطويرية من خالل  توفير فرص 
سواء الفنيين أو اإلداريين إلى مكاتبنا الخارجية، وذلك لنقل 
مع  المباشر  االحتكاك  من خالل  والتقنية  الفنية  الخبرات 
الفرص  هذه  بتوفير  الشركة  تقوم  كما  العالميين،  الشركاء 
التي تعمل في  للشركات  الزميلة خاصة  النفطية  للشركات 

واإلنتاج. واالستكشاف  التنقيب  قطاع 

مشاركة العاملين في دورات تدريبية داخلية وكذلك دورات 	 
خارجية وورش عمل فنية ومهنية حسب خططهم التدريبية.

يقوم عاملي الشركة ذوي الخبرة بتطوير ونقل الخبرات عن 	 
.)mentoring( طريق برامج التوجيه واإلرشاد

دائمًا ما تخلق الشركات بيئة عمل إيجابية تتيح الفرصة 
لإلبداع واالبتكار والعمل الجماعي، كما تعمل على تحمل 
وإبداء المسؤولية اتجاه تنمية الموظفين والحفاظ على 

كفاءتهم وتقدير األداء الجيد، كيف يتم ذلك؟

تعمل الشركة على خلق بيئة إيجابية عن طريق تحديد وتطوير 
خطط قصيرة وطويلة المدى لالرتقاء بمستوى االرتباط الوظيفي، 
بنتائج  االعتداد  تم  الخطة  هذه  من  المرجوة  األهداف  ولتحقيق 
االستبيان المعد على مستوى القطاع النفطي عن طريق مؤسسة 
البترول الكويتية والتركيز على الجوانب التي تحتاج التطوير سواء 
على مستوى القطاع النفطي أو على مستوى كل شركة حسب نتائج 
االستبيان، مع بيان أن الشركة قد قامت بإعداد الخطة واعتمادها 
بمالحظات  األخذ  شأنه  من  والذي  داخلي  فريق  تشكيل  بعد 
العاملين واالعتداد بوجهة نظرهم، مع العلم بأن أهم الجوانب التي 
القطاع  مستوى  على  االبتكار  مركز  تطوير  هي  عليها  التركيز  تم 
النفطي، وتعزيز العمل التطوعي والجماعي سواء شخصياً أو عبر 
المنصات اإللكترونية لما يمر به العالم من ظروف وغيرها. عالوة 
على ذلك، تستعمل الشركة أساليب التحفيز لتقدير العاملين سواء 
المكافآت  أو  السنوية  الزيادة  عليه  يترتب  الذي  السنوي  بالتقييم 
القطاع  مستوى  على  الموحدة  للسياسات  وفقاً  عليها  المنصوص 

النفطي.

 وختامًا، ما مقترحاتكم لتنفيذ خطط ومشاريع القطاع 
مشكلة  وعالج  حل  في  للمساهمة  المستقبلية  النفطي 

2035؟ جديدة  كويت  أجل  من  التوظيف 

الوافدة  للعمالة  اإلحالل  خطط  متابعة  ضرورة  الشركة  ترى 
ومتوسطة  سهلة  للوظائف  وخاصة  الوطنية  بالعمالة  واستبدالها 
اإلحالل، كما ترى الشركة ضرورة التنسيق مع وزارة التعليم العالي 
لعمل دراسات لمعرفة احتياجات السوق المحلي من التخصصات 
التي يتم تدريسها بالجامعات، وبناًء عليه يتم تحديد مقاعد معينة 
من هذه التخصصات حتى ال تزيد نسب البطالة من تخصصات 
نتحدى  إننا  القول  أود  وأخيراً  المحلي،  بالسوق  متوفرة  معينة 
أنفسنا يومياً لتحقيق المزيد من الموارد الحالية، وإطالق العنان 
اليوم  نصنعه  ما  إن  لعمالئنا،  العائد  وزيادة  العاملين  إلمكانيات 
سيكون ثمرة الغد وسيساهم الجميع في تطوير الكويت، بطريقة 
موثوقة وفعالة، وضمان سالمة ونمو البالد، فقط من خالل بذل 

للكويت. االزدهار  يمكننا فعاًل تحقيق  الجهد  المزيد من 
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 تفتخر الشركة بالعاملين لديها من أصحاب الهمم

من أكثر المجاالت استقطابًا للمتقدمين تخصص هندسة البترول 
والتخصصات اإلدارية 

 تقوم الشركة بتوفير فرص تطويرية للشركات النفطية الزميلة 
خاصة التي تعمل في قطاع التنقيب واالستكشاف واإلنتاج

ضرورة متابعة خطط اإلحال للعمالة الوافدة واستبدالها 
بالعمالة الوطنية
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السيدة: هنوف جابر أبو الحسن

شركة ناقات النفط الكويتية
وأفضل الممارسات العالمية 

في قطاع الموارد البشرية

ــل  ــق عمـ ــع رئيـــس فريـ ــاص مـ ــوار خـ ــي حـ فـ
القـــوى العاملـــة وعوائـــد العامليـــن بشـــركة 
ناقـــات النفـــط الكويتيـــة “الســـيدة هنـــوف 
ـــو الحســـن” أكـــدت أن الشـــركة تســـعى  ـــر أب جاب
جاهـــدة لتحقيـــق التوجهـــات االســـتراتيجية 
2040 والتـــي تتعلـــق بتفعيـــل وتطويـــر  لــــ 
مهـــام ومســـؤوليات المـــوارد البشـــرية عـــن 
طريـــق تطبيـــق أحـــدث وأفضـــل الممارســـات 
ـــح  ـــى من ـــركة عل ـــرص الش ـــا تح ـــة، كم العالمي
ـــب  ـــة للتدري ـــرص الممكن ـــة الف ـــن كاف العاملي
التغيـــرات  لمواكبـــة  الوظيفـــي  والتطويـــر 
التـــي تطـــرأ علـــى طبيعـــة العمـــل، وتســـعى 
لشـــغل كافـــة الشـــواغر الوظيفيـــة بالكـــوادر 
ــت.  ــة التكويـ ــع سياسـ ــيًا مـ ــة تماشـ الوطنيـ
وألن ضيفتنـــا لديهـــا الكثيـــر مـــن التفاصيـــل 
النفـــط  ناقـــات  شـــركة  توجهـــات  حـــول 
النجاح....ندعوكـــم  دفـــة  نحـــو  الكويتيـــة 

ــة: ــطور التاليـ ــراءة السـ ــة قـ لمواصلـ
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الموضوعة  الخطط  هي  ما  الكريمة،  ضيفتنا  بداية 
الكوادر  لتوظيف  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  قبل  من 

الواقع؟ أرض  على  ذلك  تطبيق  وطرق  الوطنية 

بها  الوظيفية  الشواغر  كافة  شغل  نحو  جاهدة  الشركة  تسعى 
بأكفأ العناصر البشرية من خالل التعيين وفق إجراءات التوظيف 
المعتمدة في الدولة، مع التركيز على تعيين الكوادر الوطنية وخلق 
وتقوم  التكويت،  سياسة  مع  تماشياً  لهم  جديدة  وظيفية  فرص 
العامة في  الثانوية  الكويتي من خريجي  الشباب  بابتعاث  الشركة 
الكليات البحرية البريطانية للحصول على الشهادات التخصصية 
في مجال النقل البحري وفق المعايير العالمية لتأهيلهم للعمل على 

الشركة. ناقالت  ظهر 

استقطابًا  األكثر  المجاالت  على  التعرف  في  لنا  هل 
القطاعات  أكثر  هي  وما  الشركة؟  في  للعمل  للمتقدمين 

الكويتي؟ الشباب  عنها  يعزف  التي  واألعمال 

يعتبر حديثو التخرج من حملة التخصصات اإلدارية والهندسية 
شركة  لدى  العمل  يستقطبها  التي  البشرية  العناصر  أكثر  هم 
ناقالت النفط الكويتية وذلك نظراً لتنوع الوظائف بها بين وظائف 

فنية. ووظائف  إدارية 

أما بخصوص تلك الوظائف التي يعزف عنها الشباب الكويتي، 
ظهر  على  النادرة  البحرية  التخصصية  الوظائف  في  فتنحصر 
حيث  الوظائف،  هذه  بها  تتصف  التي  للمشقة  نظراً  الناقالت 
لفترات  الكويت  في  توقف  دون  الشركة  على سفن  العمل  تتطلب 
مستمرة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر على مدى 12 عاماً، وكذلك 
وظائف فرعي تعبئة الغاز المسال نظراً لطبيعة مكان العمل النائية 

العمران.  عن  بعيداً 

كيف يتم التغلب على هذه العوائق؟ وما الجهود المبذولة 
التي  بالمجاالت  لاللتحاق  الشباب  لجذب  قبلكم  من 

بها؟ العمل  عن  يعزفون 

كافة  لشغل  الوطنية  العمالة  لجذب  جاهدة  الشركة  تسعى 
المجاالت الوظيفية بها مع التركيز على تذليل العقبات التي تحول 
دون استقطابهم للعمل ببعض الوظائف من خالل تمكين الشباب 
ابتعاثهم  الثانوية ويتم ذلك عن طريق  الشهادة  الكويتي من حملة 
والعمل  البحرية  الشهادات  على  للحصول  الكويت  دولة  خارج 
االهتمام  الشركة،  نفط  ناقالت  ظهر  على  ومهندسين  كضباط 
بتزويد العاملين بكل االحتياجات التدريبية لرفع قدراتهم والعمل 
“أم  المسال  الغاز  تعبئة  بفرع  العاملين  منح  الشركة،  في  بثقة 
وبعيداً عن العمران،  العيش” بدل الطريق كون مكان العمل نائياً 
على  والعاملين  الفنية  الوظائف  بعض  في  العاملون  يُمنح  وكذلك 
ظهر الناقالت بدل “طبيعة العمل” و “بدل اإلبحار”، توفير أحدث 
متطلبات  كافة  وتلبية  أفضل  أداء  لتقديم  التكنولوجية  الوسائل 
العمل، االهتمام بصحة العاملين من خالل توفير التأمين الصحي، 
العاملين بشكل دوري، وتدريبهم على كيفية  وكذلك فحص جميع 
باستمرار  والعمل  مريحة  عمل  بيئة  وخلق  الطوارئ  عند  التعامل 
على زيادة مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين لخلق مزيد من 

والطمأنينة. الراحة 

نسعى لتذليل كافة العقبات أمام 
استقطاب العمالة الوطنية

ناقالت  شركة  في  يوجد  هل  الهمم...  أصحاب  عن  ماذا 
لهم؟ وظيفية  فرصا  الكويتية  النفط 

أصحاب الهمم من ذوي االحتياجات الخاصة لهم دور في دعم 
القانونية  والتشريعات  الكويتي  الدستور  وكفل  والدولة،  المجتمع 
الواجبة  الحقوق  اإلعاقة  قانون حقوق األشخاص ذوي  وباألخص 
لذلك  الهمم،  ذوي  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  برامج  لدعم 
تحرص الشركة على القيام بدورها في المجتمع وخصوصا اتجاه 

لهم. توفير فرص وظيفية  الهمم من خالل  أصحاب 

الشركة  في  توظيفها  تم  التي  الوطنية  الكوادر  عدد  كم 
و2020؟  2019 عامي  خالل 

ومنهم  الشركة  في  الكويتيين  العاملين  من   29 عدد  تعيين  تم 
خريجو بعثات الشركة البحرية للعمل على ظهر ناقالت الشركة.

البشري  للعنصر  كبيرة  أهمية  النفطي  القطاع  يولي 
ويبذل في ذلك الجهد والدعم ... في إطار هذه السياسة 
أجل  من  لديكم  الشركة  تتبعها  التي  الخطط  ما  العامة 
 2040 البشرية  الموارد  استراتيجية  وتنفيذ  تطبيق 

الوطنية؟ والخبرات  الكوادر  وبناء  لتطوير 

التوجهات  لتحقيق  الكويتية جاهدة  النفط  ناقالت  تسعى شركة 
االستراتيجية لـ 2040 والتي تتعلق بتفعيل وتطوير مهام ومسؤوليات 
الممارسات  وأفضل  أحدث  تطبيق  طريق  عن  البشرية  الموارد 
العالمية في مجال الموارد البشرية وذلك بتفعيل دور التكنولوجيا 
في إنجاز العمل اإلداري وميكنة العديد من اإلجراءات التي تختص 
العاملين  البشرية، من جهة أخرى الحرص على منح  الموارد  بها 
كافة الفرص الممكنة للتدريب والتطوير الوظيفي لمواكبة التغيرات 

التي تطرأ على طبيعة العمل.

له  تتيح  إيجابية  بيئة  إلى  دائمًا  الناجح  العمل  يحتاج 
شركة  تتبعها  التي  األطر  ما  واالبتكار،  لإلبداع  الفرصة 

ذلك؟ أجل  من  الكويتية  النفط  ناقالت 

في  العاملين  لتحفيز  المستمر  التشجيع  على  الشركة  تحرص 
الشركة من خالل أنظمة وحوافز تساهم في زيادة مستوى اإلبداع 
ذات  عمل  بيئة  لخلق  دائما  وتسعى  األفضل  نحو  التنافس  ونشر 

الجودة. عالية  عالمية  معايير 

ماذا عن الخطوات المتبعة لديكم للحفاظ على الكفاءات 
وتشجيعها واالرتقاء بها؟

على  الحفاظ  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  أولويات  أهم  من 
العناصر  وتكريم  تقدير  يتم من خالل  الكفاءات وتشجيعها وذلك 
المتميزة من العاملين، كما أن الشركة خصصت الئحة للعاملين بها 

للعاملين. المادية والمعنوية  بالفائدة  البنود تعود  الكثير من 
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مقترحاتكم  ما   ،2035 جديدة  كويت  أجل  من  وختامًا، 
المستقبلية  النفطي  القطاع  ومشاريع  خطط  لتنفيذ 

التوظيف؟ مشكالت  وعالج  حل  في  للمساهمة 

مع  المستمر  التواصل  ضرورة  المقدمة،  المقترحات  أهم  من 
وزارة التعليم العالي لتحديد احتياجات الشركة من السوق المحلي 
على المدى الطويل، باإلضافة إلى دعم خطط البعثات التعليمية 
تفعيل  جانب  إلى  النفطي،  القطاع  في  الوظيفية  الشواغر  وشغل 
الجهات  مع  وربطها  التوظيف  إجراءات  وميكنة  التكنولوجيا  دور 
الخارجية، نسأل اهلل عز وجل أن يوفقنا جميعاً لمصلحة وخدمة 

الكويت. الغالي  وطننا 

ناقات النفط الكويتية تحرص على 
القيام بدورها اتجاه أصحاب الهمم 

بتوفير وظائف لهم 

نتائج قياسية لتوظيف الكوادر 
الوطنية تماشيًا مع سياسة 

التكويت
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خاصاً  اهتماماً  البترولية”  الكيماويات  “صناعة  شركة  تولي 
بالعنصر البشري باعتباره إحدى أهم ركائز القطاع النفطي وأهم 
ثرواته، لذا تبذل الشركة مقداراً كبيراً من الجهد والدعم في سبيل 
الكاملة  العاملة فيها وإتاحة المساحة  البشرية  بالموارد  االهتمام 
لها، وذلك انطالقاً من قناعتها الراسخة بأن العمالة الوطنية تعد 
الركيزة األساسية لكافة جهود النمو والتقدم والتحسين المستمر 

في مستوى األداء واإلنتاجية وتطور العمل بنتائج أكثر إيجابية.

 ونستدل على ذلك في مبادرة هي األولى من نوعها في القطاع 
“صناعة  شركة  في  الشباب  من  مجموعة  قام  حيث  النفطي، 
الكيماويات البترولية” بطرح مبادرة تشكيل لجنة لتمكين الشباب، 
وقد القى االقتراح كل الدعم والتأييد من إدارة الشركة كونه يأتي 
في  االستثمار  إلى  تهدف  التي  الشركة  ورؤية  رسالة  مع  متسقاً 
األفراد واالستفادة من االبتكار، وكجزء من دعم وتحفيز الشباب 
ومساهمتهم  لدورهم  وتعزيزاً  العاملين،  من   40% يمثلون  الذين 
الجيل  في  االستثمار  خالل  من   2040 استراتيجية  تحقيق  في 

وإنتاجيتها. الشركة  أداء  على  ينعكس  بما  المستقبلي 

شركة صناعة الكيماويات البترولية

لجنة تمكين الشباب واالستثمار 
في قدرات موظفينا

“لجنة تمكين الشباب”
بمثابة جسر يربط بين الشباب في شركة صناعة الكيماويات البترولية وإدارتها إلطاق 

وتنمية طاقة جيل الشباب وإشراكهم في تحقيق استراتيجية 2040.

إيجابي  مسار  صناعة  في  اللجنة  هذه  من  العام  الهدف  يتمثل 
وتشجيع  قدراتهم  وتنمية  الشباب  العاملين  إمكانيات  لتطوير 
مواهبهم، مما ينتج عنه أداء أفضل لألعمال يمكن أن يترجم إلى 

اقتصادي. نمو 

البداية

اللجنة، على أن يقوم أعضاء  تم تشكيل   2020  في مطلع عام 
الُجدد  لألعضاء  والسماح  األسماء  بمراجعة  سنوياً  اللجنة 
بالمساهمة في الخطط واألنشطة من خالل تقديم أفكار ووجهات 
السنوية  اللجنة  تشكيل  طور  في  حالياً  أنهم  حيث  جديدة،  نظر 

 .2021 لسنة  الجديدة 

أهداف في حيز التنفيذ

الشباب  للعاملين  المهارات الشخصية  إلى تطوير  اللجنة  تسعى 
في الشركة من أجل خلق جيل جديد يتمتع بمؤهالت عالية، إلى 
جانب وضع خطة لمجموعة من األنشطة السنوية تعكس أهداف 
اللجنة، باإلضافة إلى تطوير األساليب واألنشطة التي من شأنها 
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أن تساعد في تحقيق رسالة الشركة ورؤيتها، وتعزيز صورة الشركة 
الشباب  دمج  لتحسين  المبتكرة  المفاهيم  من خالل  العمل  وبيئة 
والتوصيات  القرارات  واعتماد  مراجعة  وكذلك  الشركة،  داخل 
من  الجدد  العاملين  وتشجيع  ودعم  العليا،  اإلدارة  مع  الرئيسية 
خالل توجيههم واقتراح توصيات لتعزيز تقدمهم وتطّورهم األولي 

البشرية.  الموارد  الصادرة عن  التوجيهية  المبادئ  بالتوازي مع 

ولقد استطاعت “لجنة تمكين الشباب” تنفيذ عدد من األنشطة 
سبيل  على  منها  هذا،  يومنا  وحتى  إنشائها  تاريخ  منذ  المتميزة 

المثال ال الحصر ....

الحجر الصحي وتبادل المعرفة والخبرة

الظروف  مع  والتعامل   19 كوفيد-  لجائحة  التصدي  إطار  في 
اللجنة  قامت  والجزئي،  الكلي  للحظر  االستثنائية  واإلجراءات 
باستضافة العديد من موظفي الشركة في عرض تفاعلي مباشر 

خبراتهم. مجاالت  خالله  يتناولون 

للعاملين  الشخصية  المهارات  تعزيز  إلى  النشاط  هذا  ويهدف 
أفكار جديدة من حيث  وتبني  االبتكار من خالل تطوير  وتنشيط 

الشركة. في  الشباب  انخراط  وتعزيز  والخبرة  المعرفة  تبادل 

المواهب المتميزة وصور إيجابية

مجموعة  االنستغرام  على  الشباب  تمكين  لجنة  حساب  يضم 
من موظفي شركة صناعة الكيماويات البترولية يتمتعون بمواهب 
متميزة، ومن خالل هذا النشاط نجحت لجنة تمكين الشباب في 
تعزيز بيئة العمل داخل الشركة وساهمت في خلق ثقافة يتم فيها 
تشجيع األفراد بصورة إيجابية على المساهمة في نجاح اآلخرين.

المشاركة في يوم التنظيف العالمي

ساهمت اللجنة في يوم التنظيف العالمي ممثلة لشركة صناعة 
الكيماويات البترولية بهدف تحسين صورة الشركة وإظهار التزامها 

بمفاهيم الصحة والسالمة والبيئة واألمن.

تعزيز المعرفة بصناعة البتروكيماويات

يهدف المشروع إلى تعزيز المعرفة بصناعة البتروكيماويات داخل 
الثقافة  وغرس  اإلبداعية  الطرق  من  العديد  خالل  من  الشركة 

وبسيطة. محببة  بطريقة  النفطية 

التواصل االجتماعي

مشاركة  لتعزيز  االنستغرام  على  وحساب  إنترنت  موقع  إنشاء 
الشباب وموظفي  بين لجنة قادة تمكين  الصلة  الموظفين وتقوية 

البترولية. الكيماويات  صناعة  شركة 

تطوير الكفاءات

تعمل لجنة قادة تمكين الشباب مع الموارد البشرية على تقديم 
مواد تساعد في الحصول على فهم أفضل لتطوير الكفاءات أثناء 

العمل.

تطبيق مفاهيم 6 سيجما

قادة  ولجنة  سيجما   6 وفريق  الماجدي  سعود  د.  مع  العمل  تم 
تمكين الشباب للمساعدة في تحسين دمج وفهم معايير 6 سيجما 
داخل الشركة )سيجما هي عملية أو استراتيجية تمكن المنشآت 
من التحسن بصورة كبيرة فيما يخص عملياتها األساسية وهيكلها 
يتم  بحيث  اليومية  األعمال  أنشطة  ومراقبة  تصميم  خالل  من 
تقليل الفاقد واستهالك المصادر: الوقت – الطاقات الذهنية – 
الطاقات المادية وفي نفس الوقت تلبية احتياجات العميل وتحقيق 

لديه(. القناعة 

تطوير الشركة:

جديد  تصميم  إعداد  خالل  من  العمل  بتطوير  اللجنة  ساهمت 
بالشركة. الخاصة  للمراسالت 

وفي برهة قصيرة من الزمن ومن خالل عملها الدؤوب، استطاعت 
لجنة تمكين الشباب إحراز العديد من النجاحات وتحقيق أهدافها 
الرئيسية، كما تواصل اللجنة أيضاً وضع خطط مستقبلية لتشجيع 
ومختلف  االجتماعية  األنشطة  في  المشاركة  على  العاملين 
االجتماعات التي يتم تنظيمها  بهدف إضافة جو من األلفة والترابط 
بين اإلدارة العليا والموظفين وبما يخدم المصلحة العامة للبالد.

 المشاركة في يوم 
التنظيف العالمي 

التزامًا بمفاهيم الصحة 
والسامة والبيئة واألمن 

صقل المواهب الوطنية 

 خلق بيئة عمل متنوعة 
وشاملة 

تقديم مواد تساعد في 
الحصول على فهم أفضل 

لتطوير الكفاءات أثناء 
العمل



37

PIC أعضاء لجنة تمكين الشباب

عبد اهلل الخباز

سليمان األشوك

أنوار العوضي

إيمان العازمي

أحمد الربيعان عبد اهلل إسماعيل

بتول أكبر شوق الزنكي

فيصل البغلي عمر المناور

كوثر مهدي

سعود السلطان

سارة الصباح
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السيد: مشعل الميلس

شركة البترول الكويتية العالمية 

فرص مهنية مجزية مليئة بالتحديات

الكويتيـــة  البتـــرول  شـــركة  فـــي  نؤمـــن 
واالســـتثمار  الناجـــح  العمـــل  أن  العالميـــة 
المتميـــز يكمـــن فـــي وجـــود كـــوادر بشـــرية 
مؤهلـــة ومدربـــة تدفعـــه للنجـــاح، لـــذا فـــإن 
تطويـــر قـــدرات العامليـــن يأتـــي دائمـــًا فـــي 
ــل،  ــتراتيجيات العمـ ــن اسـ ــى مـ ــة األولـ المرتبـ
كامـــل  وحـــرص  دؤوب  بشـــكل  فنســـعى 
علـــى تنميـــة كوادرنـــا مـــن خـــال تنفيـــذ 
ــر الدوليـــة  برامـــج تطويريـــة ووفـــق المعاييـ
الحديثـــة المختصـــة بذلـــك، وطبقـــًا للخطـــط 
الموضوعـــة بمـــا يصـــب فـــي صالـــح العامـــل 
ـــة  ـــي مصلح ـــة وف ـــه المهني ـــر مهارات وتطوي
الشـــركة برفـــع جـــودة العمـــل والوصـــول 
ألهدافنـــا التطويريـــة وحتـــى تتعرفـــوا علـــى 
تفاصيـــل هـــذه المهمـــة يشـــرح لنـــا مديـــر 
الميلـــس  مشـــعل  البشـــرية  المـــوارد  إدارة 

ــط: ــك الخطـ تلـ
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تبدأ خطة العمل لدينا من تحقيق أهداف الرؤية االستراتيجية 
2040 وذلك بتحديد أفضل الممارسات وتطبيقها للتأكد من أن 
موظفي الشركة يمتلكون المقومات والمهارات الالزمة للمستقبل، 
ولذلك تركز الشركة على التطوير المستمر وبناء المهارات لتعزيز 
التدريب  وبرامج  الدورات،  من  كبيرة  مجموعة  خالل  من  األداء 
الموظفين  الستقطاب  الشركة  تسعى  كما  للموظفين،  العملي 
ذوي األداء المتميز بما توفره لهم من فرص مهنية مجزية ومليئة 
خالل  من  إيجابي  تغيير  إلحداث  الفرصة  وبمنحهم  بالتحديات، 

يؤدونه.  الذي  العمل 

وحتى يتم ذلك توفر الشركة مسارين ليتقدم أبناؤنا من الشباب 
المسارين  أحد   – الشركة  في  التوظيف  بطلب  خاللهما  الكويتي 
من  للمرشحين  اآلخر  والمسار  التخرج  حديثي  للمرشحين  يكون 
ذوي الخبرة، حيث يندرج المتقدمون الذين تقل مدة خبرتهم عن 
ثالث سنوات تحت فئة حديثي التخرج، وتبذل الشركة جهوًدا كبيرة 
من  يحتاجونه  ما  على  التخرج  حديثي  موظفيها  حصول  لضمان 
الالزمة،  الجديدة  والقدرات  المهارات  الكتساب  ومساندة  فرص 
البرامج  إلى  ووصوالً  والتطويرية  التعليمية  البرامج  من  بدءاً 
التدريبية الفنية المتخصصة، وذلك لبناء قدرات موظفيها حديثي 
من  المستقبل  يحمله  ما  لمواجهة  استعداد  على  ليكونوا  التخرج 

تحديات. 

مدة  تزيد  الذين  بالمتقدمين  فتختص  الخبرة،  ذوي  فئة  أما 
موظفين  عن  الشركة  تبحث  حيث  سنوات،  ثالث  عن  خبرتهم 
متفوقين مؤهلين تجتذبهم فكرة تأدية مهام تنطوي على تحديات 

على  فوائدها  تعم  أن  يُنتظر  مفيدة  مشاريع  في  والعمل  كبيرة، 
نطاق عالمي، تحاول الشركة إشعال روح التحدي لدى المرشحين 
الطموحين من ذوي الخبرة بما توفره لهم من فرص مهنية مجزية 
ومليئة بالتحديات، وأيضا بمنحهم الفرصة إلحداث تغيير إيجابي 
من خالل العمل الذي يؤدونه، كما تمنح الشركة موظفيها فرصة 
القيام باألعمال التي لطالما حلموا بها، وتوفر لهم الدعم الالزم 

يتصورون.  كانوا  مما  أكبر  إنجازات  لتحقيق 

إن شبابنا الكويتي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة 
السيما في مجال نمو المشاريع في الخارج بدليل أن جميع مكاتب 
الشركة خارج حدود الكويت تحظى بكفاءات كويتية شابة وفاعلة 
تساهم في تحقيق استراتيجيات الشركة في تلك البلدان، وتتنوع 
التخصصات والمجاالت التي تضم كوادرنا الوطنية سواء كانوا من 
فنجد  فيها،  الخبرة  ذوي  من  المهنيين  أو  الجامعيين  الخريجين 
المالية  إلى  باإلضافة  األعمال،  وتطوير  الهندسة  تخصصات 

األخرى.  اإلدارية  والمجاالت  والقانون 

ويتبقى لنا أهم الخطط التي وضعتها الشركة لتحقيق أهدافها 
وتطوير األداء والكفاءة لدى موظفيها وهي كالتالي:

توفير فرص تدريبية من خالل استراتيجية 2040 للقطاع 	 
.”Global Mobility“ النفطي 

العمل على إيفاد الكويتيين العاملين لدى الشركات النفطية 	 
الخارجية  الشركة  مكاتب  إلى  النفطي  القطاع  في  الزميلة 
سواء العاملين الفنيين أو اإلداريين وذلك لتبادل الخبرات.
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مهاراتهم 	  تطوير  بهدف  للموظفين   SOJT برامج  تعزيز 
اإلدارية. وكفاءتهم  الفنية 

متابعة البرامج التدريبية من خالل التواصل مع الجامعات 	 
العالمية واالشتراك مع هيئات متخصصة في مجال تطوير 

الكفاءات الفنية والمهنية.

العمل على إيجاد دورات تدريبية مختلفة للموظفين، وذلك 	 
مع  بتعاون  اإلنترنت  شبكة  عبر  المهارات  تطوير  بغرض 

الزميلة.  النفطية  الشركات 

لجميع 	  مكثفة  داخلية  تدريبية  برامج  خلق  على  العمل 
الموظفين سواء داخل المكتب الرئيسي للشركة أو الشركات 

الخارجية. 

لإلبداع  الفرصة  تتيح  إيجابية  عمل  بيئة  خلق  هو  هدفنا  وألن 
واالبتكار والعمل الجماعي، لذا ارتأت الشركة تعزيز قيمة التميز 
من خالل وضع أهداف حافلة بالتحديات، ومكافأة الموظفين ذوي 
األداء المتميز، وااللتزام بتطوير موظفيها، وتشجيع االبتكار واإلبداع 
وتعزيز  الجماعي،  والعمل  الفريق  روح  وتشجيع  الفكري،  والتنوع 
موظفيها  الشركة  تُعامل  ولذلك  وشفافية،  انفتاح  بكل  التواصل 
بعدل وإنصاف واحترام، وتتبنى تعدد الثقافات واالختالفات فيما 
بينهم، وسنظل على هذا السعي والعزم لنمضي قدماً نحو تحقيق 
مصاف  بين  أبنائنا  بسواعد  مكانتنا  وتعزيز  المنشودة  النجاحات 

الكبرى. العالمية  الشركات 

تشجيع روح الفريق 
والعمل الجماعي وتعزيز 

التواصل بكل انفتاح 
وشفافية

خلق بيئة عمل إيجابية 
تتيح الفرصة لإلبداع 

واالبتكار والعمل 
الجماعي

نحظى بكفاءات كويتية 
شابة وفاعلة تساهم 

في تحقيق استراتيجيات 
الشركة

التطوير المستمر وبناء 
المهارات لتعزيز األداء
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"نبض" مجلة فصلية خاصة بالقطاع النفطي


