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Perfecting the 
art of grease
At Q8Oils, we have perfected the art of developing 
high quality greases, which is why we name them after 
the greatest artists. Manufactured in the UK, our 
extensive range covers all automotive and industrial 
applications.

Q8 greases also come in a wide range of pack sizes 
and our Q8Oils application engineers will help you 
select the perfect grease for your equipment, to ensure 
total protection and reliability of your machine.



كلمة العدد
يواكب �س���دور مجلة "نب�ض" في عددها الثامن ل�س���هر يناير من عام 2019 ثالث منا�سبات هامة في 

تاريخ الكويت والكويتيين، الأولى مرور ثالثة ع�س���ر عاماً على تولي ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمير البالد 

ال�س���يخ �سباح الأحمد الجابر ال�س���باح حفظه اهلل ورعاه مقاليد الحكم والتي تحل ذكراها في التا�سع 

والع�سرين من �سهر يناير كل عام. 

اأما الذكرى الثانية والثالثة فهي ا�س���تعدادات الكويت لالحتفال باأعيادها الوطنية (عيدي ال�ستقالل 

والتحرير) والتي ت�سادف يومي الخام�ض والع�سرين وال�ساد�ض والع�سرين من �سهر فبراير كل عام. وهي 

منا�س���بات ثالث لها تاأثير كبير وعميق في نفو�ض كل الكويتيين كونها تعزز النتماء الوطني وتقوي في 

الوقت نف�سه اأوا�سر الوحدة والتعاون بين اأبناء المجتمع. 

وتر�سد "نب�ض" في هذا العدد اإ�سهامات موؤ�س�سة البترول الكويتية وال�سركات النفطية التابعة لها في 

تحقيق ا�ستراتيجية "كويت جديدة 2035”، حيث ي�ساهم القطاع النفطي بن�سيب كبير في تحقيق تلك 

الروؤية عبر تنفيذ ا�س���تراتيجية 2040 التي ترتكز م�س���امينها على تعزيز وتنمية الثروة النفطية وهو 

الأمر الذي يتوافق بل يتطابق مع روؤية كويت جديدة 2035. 

ويتناول العدد ا�ستراتيجية القطاع النفطي في تعزيز وتطوير اأداءه في مجالت الإنتاج وال�ستك�ساف 

والتكرير وتنمية موارد الغاز وتطوير اأ�س���طول الناقالت وكذلك تعزيز ال�س���راكة مع القطاع الخا�ض في 

بع�ض الأن�س���طة النفطية وتد�س���ين م�ساريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة والتي من اأبرزها م�سروع 

الدبدبة للطاقة المتجددة والذي �سيكون الأكبر عالمياً في مجال توليد الطاقة ال�سم�سية. 

كم���ا يتط���رق العدد اإلى الجهود الكبي���رة والتي بذلت، ول تزال، من قبل موؤ�س�س���ة البت���رول الكويتية 

و�س���ركاتها التابعة لتنمية وتطوير عن�س���رها الب�سري ورفع م�س���تويات التاأهيل والتدريب والتي تن�سجم 

جميعها مع اأهداف وروؤية كويت جديدة 2035. 

رئيس التحرير 

الشيخ فيصل الجابر  الصباح
نائب العضو المنتدب للعالقات
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لقاء العدد

عبد اهلل الشمالي:
اأ�سطول"ناقالت النفط" متوازن...

ويحقق متطلبات "

موؤ�س�سة البرتول" 

الت�سويقية

والتنموية
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فريق العمل
دوائر العالقات العامة واإلعالم

 في مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة

للمراسـالت:
م�سروع تقييم خط خام الأيو�سني 12 ... 

حقق وفراً 

ُقدره 17 مليون 

ون�سف

نفط اخلليج:
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نفط الكويت : تاأ�سي�س مركز متميز 

لتدريب املهند�سني قيد التطوير ..

نظام اخلبري يف �سركة نفط الكويت 

لعمليات حفر اآمنة واأكرث فعالية .

م�سروع جنوب الرتقة

لإنتاج بخار املاء من الطاقة ال�سم�سية

شراكة مع القطاع الخاص

م�سروع تقييم خط خام الأيو�سني 12 ... 

حقق وفراً 

ُقدره 17 مليون 

ون�سف

نفط اخلليج:
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لقاء العدد

وقعت عقد بناء 4 ناقالت منتجات برتولية بقيمة 167.6 مليون دولر... اآخر عقود املرحلة الرابعة والأخرية

ال�شمايل:
ويحقق متطلبات "موؤ�س�سة البرتول" الت�سويقية والتنموية

اأ�سطول "ناقالت النفط" متوازن... 

ا�س�������تكمااًل للحديث عن عق�������ود المرحل�������ة الرابعة من 

تحديث اأ�سطول �س�������ركة ناقالت النفط الكويتية، واإلقاء 

ال�س�������وء عليها، ي�������دور حديثنا في هذا اللق�������اء عن عقد 

بن�������اء وت�سليم 4 ناقالت منتجات بترولي�������ة، الذي وقعته 

ال�سركة خالل الفترة الما�سية مع �سركة "هيونداي ميبو 

دوكي�������ارد" الكورية الجنوبية، بقيم�������ة 41.9 مليون دوالر 

اأمريكي للناقلة الواحدة، وبقيمة اإجمالية بلغت 167.6 

ملي�������ون دوالر. وكان الرئي�س التنفي�������ذي لل�سركة ال�سيخ 

ط�������الل الخالد االأحم�������د ال�سباح، وقع العق�������د نيابة عن 

"ناقالت النفط الكويتية"، في حين وقع عن "هيونداي 
ميبو دوكيارد"، رئي�سها ال�سيد �سام يون كا، بح�سور �سفير 

جمهوري�������ة كوريا لدى دولة الكويت �سع�������ادة يو يونت�سول، 

ومدراء وم�سوؤولين وروؤ�ساء فرق من كلتا ال�سركتين.

ولمعرف�������ة المزي�������د عن تفا�سي�������ل العق�������د، وموا�سفات 

الناق�������الت الجدي�������دة التقت مجلة "نب��������س"، ناظر ق�سم 

م�ساري�������ع االأ�سطول في ال�سركة ال�سيد عبد اهلل ال�سمالي، 

وال�������ذي اأك�������د اأن عق�������د البن�������اء �سيكون طبق�������ًا الأحدث ما 

و�سل�������ت اإليه الموا�سف�������ات العالمية الحديث�������ة ل�سناعة 

نق�������ل المنتجات البترولية عن طري�������ق البحر، ف�ساًل عن 

االلتزام باال�ستراطات والموا�سفات والمعايير العالمية 

الخا�س�������ة بحماي�������ة البيئ�������ة والحد من التل�������وث، وتقييد 

ن�س�������ب االنبعاثات الناتجة من عمليات ت�سغيل الناقالت، 

والمحافظة على �سالمة االأرواح واالأمن.
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الناقالت  ع��ن موا�صفات  اأن تحدثنا  نود منكم  البداية  • ف��ي 
الجديدة؟

ناق���الت المنتج���ات البترولي���ة ال� 4 التي ت���م توقيع عقودها 

موؤخراً، تعتبر الأخيرة في المرحلة الرابعة من عملية تحديث 

الأ�سطول، وهي من فئة ناقالت الم�ستقات البترولية متو�سطة 

المدى (M.R)، وتتطابق جميعها في الموا�سفات، حيث يبلغ 

طول الناقلة نحو 183 متراً، وعر�س���ها ي�س���ل اإلى 32.2 متر 

تقريباً، و�س���رعتها لن تقل عن 15 عقدة بحرية، وتبلغ حمولة 

الناقلة الواحدة 48 األف طن.

• مت��ى �ص��يبداأ البن��اء الفعلي للناق��الت الأرب��ع، والمواعيد 
المتوقعة للت�صليم؟

�س���تكون مرحلة البناء الفعلي لكل للناقالت الأربع خالل عام 

2019، حيث �س���تكون البداية بالناقلة الأولى في �سهر فبراير، 
تليه���ا الناقلتي���ن الثاني���ة والثالثة في �س���هر اأبريل، ث���م الناقلة 

الرابعة خالل �سهر مايو.

ومن المتوقع اأن تت�سلم ال�سركة اأول هذه الناقالت في فبراير 

2020، والثاني���ة والثالثة خالل �س���هري مار�ض واأبريل من ذات 
العام، والرابعة والأخيرة في مايو 2020.

العالمية  بال�ص��تراطات  الجديدة  الناقالت  التزام  م��دى  • ما 
ف��ي مجال حماي��ة البيئة، والموا�ص��فات الفني��ة والتكنولوجية 

الحديثة المعمول بها طبقًا للقوانين البحرية الدولية؟

�س���ركة ناقالت النفط الكويتي���ة تحر�ض على اأن تكون جميع 

ناقالتها الجدي���دة التي تبنيها مطابقة لأحدث ال�س���تراطات 

• املرحلة الرابعة ت�سمل بناء 
ناقالت   3 منها  ناقالت..   8
غاز وناقلة نفط خام عمالقة 

و4 ناقالت منتجات برتولية. 

كل  يف  تراعي  ال�سركة   •
مطابقة  اجلديدة  ناقالتها 

اأحدث ال�سرتاطات واملعايري 

بحماية  اخلا�سة  العاملية 

البيئة. 
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والموا�س���فات والمعايي���ر العالمية الخا�س���ة بحماي���ة البيئة، 

والحد من التلوث، وتقييد ن�سب النبعاثات ال�سارة.

والناق���الت الجدي���دة تواك���ب اأعل���ى الموا�س���فات الفني���ة 

والتكنولوجي���ة الحديث���ة المعمول بها طبق���اً لقوانين المنظمة 

البحري���ة الدولي���ة (IMO)، وا�س���تراطات ومعايير �س���ركات 

النفط الكبرى (Oil majors)، وهيئات الت�سنيف والإ�سراف 

عل���ى ال�س���فن العالمي���ة (Classification Society). كما 

اأن الناق���الت الت���ي تم بناوؤها، والتي �س���يتم بناوؤها م�س���تقباًل 

م�س���ممة ومجهزة بالمعدات الخا�س���ة بالمراقب���ة والحد من 

النبعاثات المختلفة الناتجة من المحركات الرئي�سية للناقلة، 

اأو المح���ركات الم�س���اعدة والحد من من�س���وب انبعاثات ثاني 

اأك�س���يد الكرب���ون وانبعاث���ات المركبات الع�س���وية المتطايرة، 

ي�ساف اإلى ما �سبق تزويدها بوحدة لمعالجة مياه الموازنة.

�صالمة  على  للمحافظة  الناقالت  تت�صمنها  التي  الو�صائل  • ما 
الأرواح والأمن والحماية من القر�صنة؟

تحر�ض ال�سركة وب�س���دة على تطبيق ال�ستراطات والمعايير 

العالمي���ة فيم���ا يخ����ض اإج���راءات الأم���ن وال�س���المة طبق���اً 

للقواني���ن البحري���ة الدولي���ة، وا�س���تراطات ومعايي���ر هيئ���ات 

الت�س���نيف العالمي���ة والناق���الت الجدي���دة جميعه���ا مطابقة 

لأح���دث م�س���تجدات قواني���ن المالح���ة العالمي���ة ف���ي مجال 

الأمن وال�س���المة، والحفاظ عل���ى اأرواح طاقم الناقلة، كما تم 

تجهيز جميع الناقالت الجديدة بالأجهزة والمعدات الخا�س���ة 
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ناقلة  لأول  الفعلي  البناء  مرحلة   •

تبداأ فرباير 2019... والثانية والثالثة 

خالل �سهر اأبريل من نف�س العام

• ت�سلم اأول ناقلة يف فرباير 2020... 

والناقلة الرابعة والأخرية خالل مايو 

من ذات العام

•الناقالت اجلديدة جميعها مطابقة 

املالحة  قوانني  م�ستجدات  لأحدث 

العاملية يف جمال الأمن وال�سالمة

• طول الناقلة الواحدة يبلغ نحو 183 

تقريبًا...  طن  األف   48 بحمولة  مرتاً 

و�سرعتها لن تقل عن 15 عقدة بحرية 

بالحماية من القر�س���نة، بالتوازي مع و�س���ع اأ�س���اليب دفاعية 

متنوعة ومتطورة.

الم�صته��دف بناءها في  الناق��الت  اإجمالي ع��دد  • م��ا ه��و 
المرحلة الرابعة، واأنواعها؟

المرحلة الرابعة من خطة تحديث الأ�س���طول ت�س���مل بناء 8 

ناق���الت متنوع���ة، منها 3 ناق���الت غاز مع �س���ركة "هيونداي 

لل�س���ناعات الثقيل���ة" الكوري���ة، بحمولة للناقل���ة الواحدة تبلغ 

نحو 84 األف متر مكعب، وناقلة نفط خام عمالقة مع �س���ركة 

"بوهاي ل�سناعة ال�سفن وال�سناعات الثقيلة" ال�سينية بحمولة 
318 األ���ف طن مت���ري (تقريباً)، و4 ناق���الت منتجات بترولية 

متو�سطة المدى ال�سابق ذكرها.

�صيتحق��ق عن�صر  التحديث  النته��اء من خط��ة  بعد  • ه��ل 
التوازن ف��ي الأ�صطول الذي تن�صده ال�صرك��ة للوفاء باحتياجات 

موؤ�ص�صة البترول ت�صويقيًا؟

تحدي���ث اأ�س���طول ال�س���ركة جاء وفق���اً لأربع مراح���ل لتوفير 

اأ�س���طول ا�س���تراتيجي مت���وازن، ومتع���دد الأغرا����ض، يحق���ق 

متطلبات الموؤ�س�سة الت�س���ويقية، وفي ذات الوقت يكون غطاء 

ا�ستراتيجي لدولة الكويت.

ول �سك اأن تحديث وتطوير الأ�سطول �سيعطي ال�سركة دفعة 

لالأمام في مجال نقل النفط والغاز والم�س���تقات النفطية عبر 

البحار.

• كم �صيكون متو�صط عمر اأ�صطول ال�صركة بعد اإنجاز مراحل 
التحديث، وهل هذه المعدلت جيدة؟

م���ع اإنجاز كافة مراحل التحديث �س���ينخف�ض متو�س���ط عمر 

الأ�سطول اإلى ما بين 6 اإلى 8 �سنوات، وهذا يعتبر معدل جيد 

جداً، وبهذا المعدل �س���تمتلك ال�س���ركة اأ�س���طول حديث لنقل 

النفط والغاز الم�س���ال والمنتجات البترولية، وهو ما �س���يعزز 

مكانتها دولياً، ويعود بالنفع على م�س���تقبل ال�س���ناعة النفطية 

الكويتي���ة، وي�س���اهم ف���ي تحقيق التنمي���ة الم�س���تدامة لوطننا 

الكويت.

اأخيرة. • كلمة 
في الختام نثمن الجهود التي بذلتها الإدارة العليا في م�سروع 

تحديث الأ�سطول، وجهود كل من �ساهم في تنفيذ واإنجاز هذا 

الم�س���روع من اأجل تحقيق الأهداف ال�س���تراتيجية لل�س���ركة، 

ورفع ا�سم الكويت عالياً في مجال النقل البحري.
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البت�������رول الوطنية  احتفل�������ت �سركة 

، موؤخ�������رًا ، بتد�سي�������ن ا�ستراتيجيته�������ا 

طويلة االأج�������ل 2040، والتي ترتبط 

ب�س�������كل وثي�������ق بروؤية �ساح�������ب ال�سمو 

اأمير البالد "كوي�������ت جديدة 2035" 

وتحمل في طياته�������ا موؤ�سرات مب�سرة 

لم�ستقب�������ل واعد، يك�������ون لل�سباب فيه 

دوره�������م البارز ف�������ي موا�سل�������ة م�سيرة 

التنمي�������ة والتط�������ور وتعزي�������ز مكان�������ة 

وقدرة ال�سركة ف�������ي مواجهة تحديات 

الري�������ادة  وتحقي�������ق  الم�ستقب�������ل، 

واال�ستدامة في مجال �سناعة النفط 

والغ�������از عل�������ى الم�ستويي�������ن االإقليمي 

والعالمي، حيث تحوي اال�ستراتيجية 

الكثي�������ر من التطلع�������ات والطموحات 

والم�ساري�������ع الجدي�������دة الت�������ي ي�س�������ل 

حجمها اإل�������ى نحو 25 ملي�������ار دوالر، 

لتوا�سل ال�سرك�������ة م�سيرتها التنموية 

على اأ�سا�س متين وخطى ثابتة.

محطة بارزة
اأ�س���ار الرئي�ض التنفي���ذي المهند�ض 

محم���د غ���ازي المطي���ري ف���ي كلمته 

بهذه المنا�س���بة اإل���ى اأن حدث اإطالق 

اأح���د  يع���د   ،2040 ال�س���تراتيجية 

المحطات البارزة في تاريخ ال�س���ركة 

التي بداأت م�سيرتها المثمرة في العام 

ال�س���تراتيجية  اأن  م�س���يفا   ،1960
تج�س���د توجه���ات واأهداف ال�س���ركة 

ومبادراتها لم�س���تقبل اأف�سل، بجهود 

م���ن مختل���ف  وعط���اءات موظفيه���ا 

الدرجات الوظيفية، وفي كافة مواقع 

العمل.

�سباق مع الزمن
اأهمي���ة  اأن  واأك���د المطي���ري عل���ى 

الخط���ط ال�س���تراتيجية يكم���ن ف���ي 

الفه���م العمي���ق لطبيع���ة المتغي���رات 

المحلية والخارجية والتحلي بالمرونة 

الكافي���ة لمواكبة هذه المتغيرات عبر 

خطة عمل مدرو�س���ة وواقعية ت�سمن 

البقاء في دائرة المناف�سة لمن يمتلك 

زمام المبادرة، والق���درة على القراءة 

الواعي���ة لمتطلبات التط���ور والنجاح 

والتميز. 

واأ�س���ار اإلى اأن تزايد حجم التناف�ض 

ال�س���ناعة  ت�س���هده  ال���ذي  العالم���ي 

النفطية عموماً، و�سناعة التكرير على 

وجه الخ�سو�ض، وكذلك ال�ستراطات 

والموا�سفات المت�س���ددة التي تتزايد 

يوم���اً بع���د اأخر، وهي ا�س���تراطات ل 

تقت�س���ر على ج���ودة المنتج فح�س���ب 

ولك���ن تمت���د اإلى جوان���ب اأخرى ذات 

اأبعاد بيئي���ة واجتماعية وغيرها، مما 

ل يت�سع المجال لذكره.

مواجهة التحديات
واأ�س���اف قائال: لبد لنا اأن ن�س���ابق 

الزمن كي نثبت اأننا م�س���تعدون فعاًل 

لمواجه���ة تحدي���ات الم�س���تقبل، من 

الوطنية"   "البترول 
تطلق استراتيجية

المشاريع اإلستراتيجية

تميزت بالمرونة وتلبية احتياجات القطاع النفطي 
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الت���ي  ال�س���تراتيجية،  ه���ذه  خ���الل 

ت�ستمد اإطارها العام من روؤية موؤ�س�سة 

البترول الكويتية، والتي ت�سعى بدورها 

اإلى الوفاء بالتزامات القطاع النفطي 

ب�س���قيها المحل���ي والخارج���ي، فيما 

ت�س���عى جهودنا مجتمع���ًة اإلى تحقيق 

روؤي���ة 2035، لكويت جديدة، تر�س���م 

مكان���ة الدولة الم�س���تقبلية وتاأثيرها، 

بم���ا يلي���ق بحجم دورها القت�س���ادي 

والإن�ساني."

طاقة تحويلية
واأ�س���ار اإلى اأن ا�س���تراتيجية 2040 

ته���دف ال���ى تحقي���ق اأعلى م�س���توى 

م���ن الطاقة التحويلية في الم�س���افي 

العتب���ار  بعي���ن  اآخ���ذاً  المحلي���ة، 

توافر م�س���ادر بديل���ة للوق���ود لتلبية 

الحتياج���ات المحلي���ة م���ن الطاقة، 

وتوفير المنتجات البترولية المطابقة 

والعالمي���ة،  المحلي���ة  للموا�س���فات 

وتحقيق التكامل بين عمليات التكرير 

وتطبي���ق  محلي���اً،  والبتروكيماوي���ات 

اأعل���ى المعايي���ر العالمي���ة للتميز في 

الت�س���غيل، والمحافظة عليها لتحقيق 

الريادة وال�ستدامة في مجال �سناعة 

النفط والغاز. 

وتاب���ع اأن ال�س���تراتيجية الجدي���دة 

المراجع���ة  اإل���ى  ته���دف  لل�س���ركة 

الت�س���غيلية،  للمحفظ���ة  الم�س���تمرة 

للو�س���ول اإل���ى المحفظ���ة المثلى من 

خ���الل ا�س���تغالل الفر����ض المتاح���ة، 

وا�س���تبعاد الأ�س���ول غي���ر المربح���ة، 

والت���ي ل تعتب���ر من �س���ميم عمليات 

واأن�سطة الموؤ�س�سة، وتلبية احتياجات 

الطاقة الحالية والم�ستقبلية للكويت، 

عن طريق خليط من 

تقنيات عالمية 
وختم المطيري كلمته بالإ�س���ارة اإلى 

ان هذه المرحل���ة الجديدة التي تبداأ 

"البت���رول الوطني���ة" اأول���ى خطواتها 
في ه���ذه الفعالي���ة لي�س���ت بالمرحلة 

ال�س���هلة، واإنم���ا تتطل���ب الكثي���ر من 

العم���ل الجاد، مع ال�س���تعانة باأحدث 

التقني���ات العالمية المتط���ورة، الأمر 

ال���ذي �س���يمّكن ال�س���ركة م���ن تعزيز 

اإمكاناته���ا وقدراته���ا، ف���ي مواجه���ة 

ال�ستحقاقات الم�ستقبلية.

واأ�س���ار اإلى اأهمية ح�س���د الطاقات، 

وتحفي���ز الموظفي���ن عل���ى مواجه���ة 

ه���ذه التحديات وو�س���عهم في اأجواء 

ت�س���هده  ال���ذي  العالم���ي  التناف����ض 

�س���ناعة التكري���ر، موؤك���دا ثقت���ه في 

قدراتهم، وولئهم لوطنهم ول�سركتهم، 

ال�س���ركة  تق���دم  اأ�س���ا�ض  باعتباره���م 

ونجاحها.

�سفراء اال�ستراتيجية
ايم���ان  ج�س���دت  مب���ادرة  وف���ي   

ال�س���ركة باأهمية تعزيز دور ال�س���باب 

ال�س���ركة  وموظف���ات  موظف���ي  م���ن 

ودعمه���م وال�س���تفادة م���ن طاقات���ه، 

باعتباره���م �س���يحملون الراية لتكملة 

م�س���يرة الم�س���تقبل الم�س���رق. فق���د 

ا�سركت ال�س���ركة مجموعة من �سباب 

الموظفين يمثل���ون مختلف قطاعات 

ال�س���ركة في تحمل الم�س���ئولية جنباً 

اإل���ى جن���ب م���ع ذوي الخبرة �س���من 

فري���ق العم���ل القائ���م عل���ى الإعداد 

لال�ستراتيجية وتنفيذها، وقد اأطلقت 

عليهم لقب "�سفراء ال�ستراتيجية". 

ا�س��تراتيجية �س��ركة البترول 
الوطنية الكويتية 2040

وتاأت���ي ا�س���تراتيجية 2040 والت���ي 

لل���روؤى  �س���املة  ت�س���ورات  تت�س���من 

والو�س���ائل الت���ي تمك���ن ال�س���ركة من 

تحقيق اأهدافها بال�سكل الأمثل، وبما 

يلب���ي طموحاتها وتطلعاتها، ب�س���ورة 

تتواف���ق م���ع روؤية وتوجهات موؤ�س�س���ة 

البترول الكويتية الم�ستقبلية. 

وته���دف ال�س���تراتيجية اإلى تحقيق 

اأربعة اأهداف اأ�سا�س���ية هي: التو�س���ع 

محلي���ا،  التكريري���ة  الطاق���ة  ف���ي 

املطريي : ا�سرتاتيجية 2040 حمطة بارزة يف تاريخ ال�رشكة منذ عام 1960

20 مليار دوالر اإجمايل تكلفة امل�ساريع اجلديدة املدرجة يف اال�سرتاتيجية
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وتمكين زي���ادة اإنتاج الغ���از من قطاع 

ال�ستك�س���اف والإنتاج، واإح���راز اأداء 

ت�س���غيلي باأعل���ى المعايي���ر العالمي���ة 

المتزاي���د  الطل���ب  وتلبي���ة  للتمي���ز، 

م���ن احتياج���ات اإنت���اج الوق���ود عالي 

الج���ودة محلي���ا وعالمي���ا. وتت�س���من 

ال�س���تراتيجية روؤية ور�سالة واأهداف 

ال�سركة، بالإ�سافة اإلى اأ�س�ض ومبادئ 

ف���ي  وال�س���تدامة  الري���ادة  تحقي���ق 

مجال �س���ناعة النفط والغاز، والوفاء 

بالتزام���ات موؤ�س�س���ة البت���رول تج���اه 

الأ�سواق العالمية، وبما ي�ساهم ب�سكل 

فعال في تنمية القت�ساد الكويتي.

وق���د روع���ي ف���ي �س���ياغة الخط���ة 

ال�ستراتيجية ل�سركة البترول الوطنية 

الكويتي���ة 2040 الأخذ ف���ي العتبار 

توقع���ات خط���ط اإنتاج النف���ط والغاز 

ال�س���وق  واحتياج���ات  الم�س���تقبلية، 

المحل���ي والعالم���ي م���ن المنتج���ات 

العالمي���ة،  بالموا�س���فات  النفطي���ة 

وفر�ض التكامل م���ع البتروكيماويات، 

والتنويع في م�سادر الطاقة الأخرى".

وت�س���تمد �س���ركة البت���رول الوطنية 

اأ�س���تراتجيتها م���ن موؤ�س�س���ة البترول 

والتي تتركز في : 

• تكري���ر مليونا برميل يومياً في عام 
 .2035

• تلبي���ة احتياجات الطاق���ة الحالية 
والم�ستقبلية لدولة الكويت. 

• تن�س���يق م�س���تمر م���ع �س���ركة نفط 
الكوي���ت وفري���ق الطاقة بالموؤ�س�س���ة 

لتحدي���د التباين في م�س���توى الطاقة 

الإنتاجية للنفط والغاز. 

• ا�س���تمدت �س���ركة البترول الوطنية 
الكويتي���ة ا�س���تراتيجيتها حت���ى ع���ام 

2014 م���ن التوجهات ال�س���تراتيجية 
لموؤ�س�س���ة البت���رول الكويتية، ووجهت 

�س���ركاتها التابع���ة لتطوي���ر خططه���ا 

ال�ستراتيجية.

خطة ا�ستراتيجية
ووفق ا�س���تراتيجية موؤ�س�سة البترول 

، فق���د اأعدت البترول الوطنية خطتها 

ال�ستراتيجية طويلة المدى حتى عام 

2040  لتاأت���ي متوافق���ة مع التوجهات 
ويمك���ن  للموؤ�س�س���ة.  ال�س���تراتيجية 

تلخي�ض التوجهات ال�ستراتيجية لقطاع 

التكري���ر والت�س���نيع والبتروكيماويات 

حتى عام 2040 فيما يلي:

التكريري���ة  الطاق���ة  ف���ي  •التو�س���ع 
للدول���ة وباأعل���ى م�س���توى تحويلي مع 

الأخ���ذ بعي���ن العتبار �س���مان تعظيم 

ت�س���ريف النفوط الكويتية الثقيلة في 

م�سافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية 

الحتياجات المحلية من الطاقة، وفقا 

لما يلي:

•1.4 مليون برميل يومياً في 2020. 
• 1.7 ملي���ون برمي���ل يومي���اً في عام 

   2025

توافر مصادر بديلة للوقود لتلبية االحتياجات المحلية من الطاقة

المشاريع اإلستراتيجية
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• 2.0 مليون برميل يومياً في 2035. 
• تحقي���ق اأعلى م�س���توى من الطاقة 
التحويلي���ة ف���ي الم�س���افي المحلي���ة 

اآخ���ذاً بالعتبار توفر م�س���ادر بديلة 

للوق���ود لتلبية الحتياج���ات المحلية 

من الطاقة. 

•توفير المنتجات البترولية المطابقة 
والعالمي���ة  المحلي���ة  للموا�س���فات 

المطلوبة.

بي���ن عملي���ات  التكام���ل  تحقي���ق   •
التكرير والبتروكيماويات محليا.

• تطبي���ق اأعل���ى المعايي���ر العالمية 
للتمي���ز ف���ي الت�س���غيل، والمحافظ���ة 

عليها لتحقيق الريادة وال�ستدامة في 

مجال �سناعة النفط والغاز.

• المراجع���ة الم�س���تمرة للمحفظ���ة 
الت�س���غيلية للو�س���ول اإل���ى المحفظة 

المثلى م���ن خالل ا�س���تغالل الفر�ض 

المتاح���ة، وا�س���تبعاد الأ�س���ول غي���ر 

المربح���ة، والتي لي�س���ت من �س���ميم 

عمليات واأن�سطة الموؤ�س�سة.

• تلبي���ة احتياجات الطاق���ة الحالية 
والم�ستقبلية لدولة الكويت عن طريق 

خلي���ط م���ن اأن���واع الوق���ود المختلفة 

والأمثل اقت�س���ادياً وبيئياً مع الحر�ض 

على توفير البديل ال�ستراتيجي لها.

• ا�س���تغالل م�س���ادر الطاقة البديلة 
والمتجددة وم�س���ادر الطاقة الأخرى 

ف���ي ح���ال تحقيقه���ا قيم���ة م�س���افة 

لأن�س���طة وعمليات موؤ�س�س���ة البترول 

الكويتية.

المبادرات اال�ستراتيجية
اإن تنفيذ ا�ستراتيجية �سركة البترول 

الوطني���ة الكويتي���ة 2040 يب���داأ م���ن 

المب���ادرات  م���ن  مجموع���ة  خ���الل 

للو�س���ول ال���ى اأهداف ال�س���ركة حتى 

عام 2040 والتي تتلخ�ض في : 

الطاق���ة  ف���ي  التو�س���ع  مب���ادرات 

التكريرية محلياً

•زيادة الطاقة التكريرية بمقدار 300 
األف برميل يومياً حتى عام 2025.

•زيادة الطاقة التكريرية بمقدار 300 
األ���ف برميل يومياً حت���ى عام 2035، 

للو�س���ول الى طاق���ة تكريرية قدرها 

2.0 مليون برميل يومياً.

•التكامل بين �س���ركة البترول الوطنية 
الكويتية وقطاع البتروكيماويات، عند 

تحقق الجدوى القت�سادية وفي حالة 

توفر المواد الخام.

مب���ادرات تمكين زيادة اإنتاج الغاز من 

قطاع ال�ستك�ساف والإنتاج

•من اأجل تحقيق الهدف ال�ستراتيجي 
المتمثل في تمكين زي���ادة اإنتاج الغاز 

الم�س���تخرج م���ن قطاع ال�ستك�س���اف 

والنتاج، �سنقوم بدرا�سة الحاجة الى 

بناء وحدة �ساد�سة لإنتاج غاز البترول 

الم�سال بحلول عام 2025. 

وعند تنفي���ذ تلك الوحدة، �ست�س���ل 

الطاق���ة الت�س���نيعية الكلي���ة لمعالجة 

الغاز اإلى 3.8 مليار قدم مكعب يومياً 
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ف���ي حين اأن���ه في حال زي���ادة الإنتاج 

ل���دى "نفط الكويت"، �س���يكون هناك 

حاجة لإن�ساء وحدة �س���ابعة للو�سول 

اإل���ى طاقة ت�س���نيعية تقدر بنحو 4.6 

مليار ق���دم مكعب قيا�س���ي يومياً في 

حالة النمو. 

مب���ادرات الأداء الت�س���غيلي باأعل���ى 

المعايير العالمية للتميز:

مع���دلت  تحقي���ق  عل���ى  •العم���ل 
قيا�س���ية وفق موؤ�سرات اأداء "موؤ�س�سة 

�سولومون" العالمية ) موؤ�سر ا�ستهالك 

الت�س���غيلية،  الجاهزي���ة  الطاق���ة، 

ال�ستفادة المثلى من وحدات الت�سنيع 

لجميع الأ�سول والهام�ض النقدي.

• قي���ام ال�س���ركة نياب���ة ع���ن القطاع 
النفط���ي ببناء محطة طاقة �سم�س���ية 

جديدة في الدبدبة لتغطية احتياجات 

القط���اع م���ن الكهرب���اء كج���زء م���ن 

ا�س���تراتيجية الطاقة المتجددة وذلك 

تما�س���يا مع روؤية �ساحب ال�سمو اأمير 

البالد ال�س���يخ �س���باح الأحمد الجابر 

ال�س���باح، والتي ته���دف اإلى اإنتاج 15 

بالمئ���ة من الطاق���ة المتجددة بحلول 

عام 2030.

مبادرات تلبية الطل���ب المتزايد على 

الوقود عالي الجودة محلياً وعالمياً 

•�س���وف تق���وم ال�س���ركة ببن���اء 143 
محط���ة تعبئ���ة وق���ود جدي���دة لتلبية 

الحتياج���ات الم�س���تقبلية حت���ى عام 

.2040

•كما �س���تقوم ال�سركة بتحديث درا�سة 
المنتج���ات  عل���ى  المحل���ي  الطل���ب 

الحتياج���ات  لتلبي���ة  البترولي���ة 

الم�ستقبلية حتى عام 2040 ولمعرفة 

الحاجة لإن�س���اء م�س���تودع للمنتجات 

البترولية لتغطية الطلب المحلي على 

المنتج���ات البترولية ول�س���مان توفير 

مخزون ا�ستراتيجي منها.

• اللت���زام بموا�س���فات اتفاقي���ة منع 
التلوث من ال�س���فن المزم���ع تطبيقها 

ع���ام 2020 وتحوي���ل الفائ����ض م���ن 

زي���ت الوق���ود ال���ذي يحت���وي على 1 

بالمئة كبريت اإلى منتجات ذات قيمة 

م�سافة.

تعاون وتن�سيق
وف���ي �س���بيل اإنج���اح تنفي���ذ الخطة 

ال�س���تراتيجية طويل���ة الم���دى حت���ى 

التحدي���ات  ومواجه���ة   ،2040 ع���ام 

تقوم ال�س���ركة بالتن�سيق الم�ستمر مع 

�سركة نفط الكويت وفريق الطاقة في 

الموؤ�س�سة لتحديد التباين في م�ستوى 

والغ���از  للنف���ط  الإنتاجي���ة  الطاق���ة 

المتاح���ة ومقارنته���ا م���ع المتطلبات 

الم�س���تقبلية م���ن الطاق���ة لمحطات 

توليد الكهرباء، بالإ�سافة اإلى التن�سيق 

التام مع الت�س���ويق العالمي لموؤ�س�س���ة 

عل���ى  للتع���رف  الكويتي���ة،  البت���رول 

المتطلب���ات الم�س���تجدة لموا�س���فات 

المنتجات وكمياتها. وتحر�ض ال�سركة 

لتحقيق تلك ال�ستراتيجية على تنفيذ 

ما يلي :  

دع���م مب���ادئ المحت���وى المحل���ي   •
بما ف���ي ذلك ال�س���تعانة بالم�س���ادر 

الخارجية، وم�ساركة القطاع الخا�ض. 

• توافر م�ساحات كافية من الأرا�سي 
لإقامة الم�ساريع الم�ستقبلية.

• توفير التدري���ب المتميز للموظفين 
لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

• اللتزام با�ستمرارية كفاءة العمليات.

• التقييم المنتظم والدقيق لمتطلبات 
الوق���ود  وزي���ت  المحل���ي  الوق���ود 

المنخف�ض الكبريت وبناًء على التقدم 

ف���ي عملي���ات ال�ستك�س���اف والإنتاج 

للغاز وتوقع���ات وزارة الكهرباء والماء 

ل�ستهالك الطاقة. 

• النته���اء من الم�س���روعات الحالية 
والم�س���تقبلية ف���ي الوق���ت المح���دد 

وبالتكلفة المقدرة لها.  

•تطوي���ر م�س���توى الت���زام المقاولي���ن 
بمعايي���ر ال�س���حة وال�س���المة والأمن 

والبيئة. 

قيم ال�سركة 
وفقا ال�ستراتيجية 2040

•ال�س���تقامة: التعام���ل عل���ى اأ�س���ا�ض 
الثقة، مع اللتزام باأ�س���مى اأخالقيات 

العمل والحترام وال�سدق.

•البت���كار: تطوي���ر وتطبي���ق مفاهيم 
وطرق واأ�ساليب عمل مبتكرة لمواجهة 

التحديات وخلق قيمة م�سافة.

العال���ي،  الأداء  ت�س���جيع  •التمي���ز: 
والتطور الم�س���تمر والهتم���ام بتلبية 

احتياجات العمالء.

•الفريق الواحد: الهتمام الم�س���ترك 
بم�س���الح الموؤ�س�س���ة ككل ولي�ض جزء 

منها، و�سمان تحقيق التناغم للو�سول 

اإلى اأهداف الموؤ�س�سة والدولة.

•ال�س���راكة: بن���اء العالق���ات التي من 
�س���اأنها دع���م النم���و وتعزي���ز التمي���ز 

الت�سغيلي والمحافظة عليها.

•الهتم���ام بالعن�س���ر الب�س���ري: خلق 

المشاريع اإلستراتيجية



العدد 8  - 2019 1213

بيئة عم���ل ت�س���من تطوي���ر العاملين 

ونموه���م الوظيفي، وتحفزهم ب�س���كل 

اإيجاب���ي على الم�س���اهمة في تحقيق 

النجاح الم�سترك.

•اللتزام بال�س���حة وال�سالمة والأمن 
والبيئة: احترام البيئة والحفاظ على 

ال�س���المة والأمن، وتوفي���ر بيئة عمل 

�سحية في مواقع عمليات الموؤ�س�سة.

•العتزاز: خلق الر�سا الوظيفي على 
م�س���توى العاملين، وتعزيز ح�ض الولء 

والنتماء للموؤ�س�سة.

لر�س��د  المتابع��ة  اآلي��ات 
تنفي��ذ  ف��ي  التق��دم 

مبادرات اال�ستراتيجية

يجب الإ�سارة اإلى اأن من اأهم اآليات 

المتابع���ة لر�س���د التق���دم ف���ي تنفيذ 

مبادرات ال�ستراتيجية، وتحقيق روؤية 

ور�سالة ال�سركة المن�سودة، هو التقرير 

المب���ادرات  لمتابع���ة  �س���نوي  الرب���ع 

ال�س���تراتيجية، والذي ي�س���دره فريق 

اإدارة  ومكت���ب  التوجيهي����ة  اللجن���ة 

البرامج ال�ستراتيجية لقطاع التكرير 

والت�س���نيع والبتروكيماويات لموؤ�س�سة 

البت���رول الكويتي���ة (PMO)، بهدف 

الخط���ة  مب���ادرات  تنفي���ذ  متابع���ة 

ال�ستراتيجية حتى 2040 للموؤ�س�سة 

له���ذا القط���اع، وذل���ك بقيادة �س���ركة 

البت���رول الوطني���ة الكويتي���ة، وي�س���م 

اأع�س���اء من ال�س���ركة الكويتية لتزويد 

الطائرات بالوقود، وال�سركة الكويتية 

المتكامل���ة،  البترولي���ة  لل�س���ناعات 

و�س���ركة البت���رول الكويتي���ة العالمية، 

و�سركة �سناعة الكيماويات البترولية.

اأولويات المرحلة المقبلة
العن�س���ر  تنمي���ة  ف���ي  ال�س���تمرار   •
الب�س���ري الذي يعتبر الثروة الحقيقية 

لل�س���ركة والركيزة الأ�سا�سية للنهو�ض 

بم�ستوى كفاءة الأداء.

• موا�سلة تعزيز اأداء اإجراءات ال�سحة 
وال�س���المة والبيئة، بما يمنع وقوع اأية 

ح���وادث ق���د تلحق ال�س���رر ب�س���المة 

العاملين او ممتلكات ال�سركة.

• ال�س���عي لتطوي���ر الأداء بم���ا يحقق 
الأداء الأمثل لعمليات ال�سركة، وزيادة 

كفاءة الإنتاج وتعظيم العوائد المالية.

• التركيز ب�س���كل خا�ض على م�ساريع 
ال�س���ركة الكبرى، والم�س���ي قدما في 

تنفيذه���ا ح�س���ب الخط���ة والج���دول 

الزمني المو�سوعين لها.

ر�شالة ال�شركة :
"تعظيم القيمة الم�ضافة للموارد 
الهيدروكربوني���ة الكويتية من 
خالل اإنتاج وقود عالي الجودة 
يلبي احتياجات ال�ضوق المحلي 

والعالمي".

ر�ؤية ال�شركة :
"اعت���الء مرتبة عالمية مرموقة 
ف���ي �ضناعة تكري���ر النفط عبر 

اأداء ت�ضغيلي ومالي متميز".
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تعمل ال�س���ركة الكويتية لنفط الخليج 

على عدد من الم�س���روعات الرئي�س���ية 

التي من �ساأنها تعظيم القيمة الم�سافة 

لما تقدمه من خدمات وتعزز في الوقت 

نف�س���ه م���ن مكانته���ا الإقليمي���ة كاأح���د 

ال�س���ركات النفطي���ة المنتج���ة للثروات 

ال���ذي  الأم���ر  وه���و  الهيدروكربوني���ة، 

يتما�سى مع "روؤية كويت جديدة 2035" 

وا�س���تراتيجية القط���اع النفطي 2040 

والتي ت�س���عى اإلى التاأ�س���ي�ض لمجموعة 

من الم�سروعات والمبادرات التي تخدم 

اأهداف تلك الروؤية وتعمل على خلق بيئة 

محلية تتبنى اأهداف الإ�ستدامة وتدعم 

التو�س���ع الم�س���تقبلي لكافة ال�سناعات 

والأن�سطة المهمة القائمة.

   �سالمة المن�ساآت 

 ف���ي البداي���ة، اأو�س���حت ال�س���ركة اأن 

الم�س���روع ياأت���ي م���ن  منطل���ق حر����ض 

ال�س���ركة الكويتي���ة لنف���ط الخليج على 

الحفاظ على �س���المة المن�ساآت التابعة 

له���ا والعاملين به���ا والبيئ���ة التي تعمل 

به���ا ، ولهذا قام���ت الدارة المعنية في 

ال�س���ركة باإج���راء تقييم مبا�س���ر للتاآكل 

الخارج���ي لخ���ط خ���ام الأيو�س���ين 12 

بو�س���ة التابع لها، والممتد من م�س���فاة 

مين���اء عب���داهلل وحت���ى م�س���فاة ميناء 

الأحمدي وهذا التقييم نتج عنه تحقيق 

وفر مادي �س���خم لل�سركة قدرت قيمته 

ب�حوالي 17 ملي���ون دينار وهي التكلفة 

التقديرية ل�ستبدال خط الأنابيب. 

 ولفتت ال�سركة اإلى اأن عمليات الوفرة 

الم�ستركة يمتد منها �سبكة اأنابيب لنقل 

المواد الهيدروكربونية ت�س���لها ب�س���ركة 

نف���ط الكويت عبر خط���وط اأنابيب 16 

و 20 بو�س���ة ول�س���ركة البترول الوطنية 

الكويتي���ة عب���ر خط اأنابي���ب 16 / 12 

بو�س���ة، ويتول���ى فريق عمل الم�س���اريع 

والمراف���ق "الوف���رة" التاب���ع لمجموعة 

اإدارة الأ�س���ول "الوفرة" متابعة �س���بكة 

الأنابيب اإذ يقوم باإدارة جميع الأن�س���طة 

المتعلقة بخط���وط الأنابيب، كالتنظيف 

المج���دول، التفتي����ض، الفح����ض الذكي 

للتحقق من �س���المة خط النابيب وكان 

التقييم المبا�س���ر لتاآكل خطوط اأنابيب 

ال�سبكة اإحدى اأدوات التفتي�ض المنوطة 

بالفريق.

تاآكل خارجي

للت���اآكل  المبا�س���ر  التقيي���م  ويعتب���ر 

الخارجي اإحدى اأه���م اأداوات التفتي�ض 

للتحقق من �س���المة الأنابيب عن طريق 

القيا�س���ات الخارجية، والت���ي تمت من 

خ���الل مراح���ل اأربع���ة ه���ي (التقيي���م 

الم�س���بق -التفتي����ض غي���ر المبا�س���ر- 

الفح�ض المبا�سر - التقييم الالحق). 

اإذ قام فريق عمل الم�ساريع والمرافق 

خط خام الأيو�سني 12 ...
17مليون دينار حقق وفراً ُقدره

م�سروع تقييم

المشاريع اإلستراتيجية
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(الوف���رة) ف���ي ال�س���ركة الكويتية لنفط 

الخليج بتنفيذ م�سروع التقييم المبا�سر 

للت���اآكل الخارجي لخط خام الأيو�س���ين 

12 بو�س���ة من خالل التعاون مع "مركز 
التميز" ل�سركات ال�ستك�ساف والتنقيب 

التابع لموؤ�س�س���ة البترول الكويتية، بناًء 

عل���ى طل���ب م���ن ال�س���ركة ت���م تقديمه 

ل�س���ركة نف���ط الكوي���ت لإج���راء تقييم 

مبا�س���ر للتاآكل الخارج���ي لخط اأنابيب 

الأيو�س���ين  12بو�سة التابع لها للتحقق 

من �سالمته.

17 مليونًا

التقيي���م  نتائ���ج  اأن  ال�س���ركة  ولفت���ت 

المبا�س���ر لخ���ط اأنابيب الأيو�س���ين 12 

بو�س���ة اأظهرت عدم الحاجة لإ�ستبدال 

خ���ط الأنابي���ب بالكام���ل مم���ا اأدى اإلى 

تحقي���ق وف���ر م���ادي ُقدر ب���� 17 مليون 

التكلف���ة  مق���دار  ه���و  كويت���ي،  دين���ار 

التقديري���ة المتوقع���ة ل�س���تبدال خ���ط 

الأنابي���ب بالكام���ل وهو ما يع���د اإنجاز 

حقيق���ي تم بت�س���افر جه���ود الأطراف 

والجهات الم�س���اركة في عملية التقييم 

المبا�س���ر للتاآكل والتي �س���مت كل من: 

فريق التفتي�ض والتاآكل من �س���ركة نفط 

الكوي���ت، العاملي���ن ف���ي فري���ق الأم���ن 

ومين���اء  الأحم���دي  مين���اء  وم�س���فاتي 

البت���رول  ل�س���ركة  التابعت���ان  عب���داهلل 

الداخلي���ة،  وزارة  الكويتي���ة،  الوطني���ة 

والهيئة العامة لل�سناعة.

جهات التقييم

ول���م تاأُل  تل���ك الجهات جه���داً خالل 

مراح���ل تنفي���ذ ه���ذا التقيي���م ل�س���بكة 

الأنانبي���ب، وا�س���تطاعت تذلي���ل كاف���ة 

التحدي���ات الت���ي واجهته���م بداي���ة من 

التن�س���يق الم�س���تمر واإ�س���دار ت�ساريح 

الدخ���ول لفري���ق العم���ل م���ن الجه���ات 

ال�معني���ة بتنفي���ذ ه���ذه المهم���ة بقيادة 

ال�سركة الكويتية لنفط الخليج، وو�سولً 

بخ���ط  المتعلق���ة  الفني���ة  للتحدي���ات 

الأنابي���ب مثل تحلي���ل البيانات الدقيقة 

للتقيي���م، والتعامل م���ع محطات اإختبار 

الحماي���ة الكاثودية، واإمكانية الو�س���ول 

اإل���ى خط���وط الأنابي���ب الم���ارة عب���ر 

العديد من الأ�س���وار الكهربائية لتاأمين 

الم�س���افي وغيرها من التحديات التي 

ت�سافرت الجهود لتجاوزها وتم النتهاء 

من هذا التقييم بنجاح وتميز.

املشروع يستهدف احلفاظ على سالمة منشآت الشركة والعاملني بها....

نفط اخلليج تهدف دعم التوسع املستقبلي لكافة الصناعات واألنشطة. 
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لتوقع  الخبير"  "نظام  تطوير  الكويت  نفط  شركة  في  للمكامن  والتكنولوجيا  األبحاث  عمل  فريق  استكمل 
آلية  بين  ما  الدمج  إلى  المشروع  ويهدف  الكويت  شمال  بحقول  العالي  الضغط  ذات  المناطق  في  الحفر  مخاطر 
  ، القرارات  اتخاذ  في  يسهم  نظام  لتطوير  وذلك  الحفر،  تحسين  ومنهجية  والجيوميكانيكية،  المسام،  ضغط 
كما يعمل "نظام الخبير" على دمج البيانات والتخصصات على خالفها ضمن عملية تكامل، كالحفر والجيولوجيا 

والبتروفيزياء وهندسة المكامن.
التخصصات،  كافة  في  التكنولوجيا  ألحدث  ومواكبتها  االبتكارات  ببعض  بتفردها  الكويت  نفط  شركة  تتميز  و 
ما يجعها في الصدارة بين شركات النفط الوطنية واإلقليمية كما أنها رائدة في مجال التكنولوجيا وتوظفيها 

لتحقيق أفضل النتائج والوصول إلى األهداف الطموحة والمرجوة للشركة. 
وأحد هذه االبتكارات التي تتميز بها الشركة وتفخر بأن تكون الرائدة فيها و تطويرها لنظام متخصص في التنبؤ 
بمخاطر الحفر قبيل وأثناء وبعد عملية الحفر، تم تطبيقه على بعض الحقول في منطقة شمال الكويت، وأطلق 
قبل  المخاطر  وتصنيف  ورصد  توقع  على  قدرته  بفضل  وذلك   ،"Expert System" أو  الخبير"  "نظام  اسم  عليه 

وقوعها، بما يعود على الشركة بكثير من الفائدة ويضيف قيمة إلى رصيدها من االبتكارات.
  وفيما يلي لمحة عن هذا النظام الذي أشرف على إنجازه فريق عمل األبحاث والتكنولوجيا للمكامن. 

فريد من نوعه وسيشمل الحقول في شمال الكويت

نظام اخلبري يف �شركة نفط الكويت 

لعمليات حفر اآمنة �اأكرث فعالية .

الأهداف الرئي�سية

الأبح���اث  عم���ل  فري���ق  ا�س���تكمل 

والتكنولوجي���ا للمكام���ن ف���ي مجموعة 

الأبح���اث والتكنولوجي���ا ب�س���ركة نف���ط 

الكويت م�س���روع تطوير "نظ���ام الخبير 

– Expert System" لتوق���ع مخاطر 
الحفر في المناطق ذات ال�سغط العالي 

بالحق���ول الواقعة ف���ي منطقة عمليات 

�س���مال الكوي���ت، وذلك بم�س���اندة فرق 

عم���ل اأخرى ف���ي "نف���ط الكويت"، هي 

ف���رق عم���ل تطوير الحقول ( درا�س���ات 

الغاز )، والحفر العميق، وال�ستك�ساف، 

وبالتع���اون م���ع �س���ركتي "اآي اأف بي - 

."GMI و"بيكر هيوز ،"IFP

وت�س���تمل عملي���ة الحف���ر ف���ي طبق���ة 

مل���ح  (تر�س���بات  ال�س���ميكة  "قطني���ة" 
الأنهيدري���د الجورا�س���ية) ف���ي منطقة 

�س���مال الكويت على عدد من المخاطر 

ب�س���بب ارتفاع ال�س���غط والح���رارة بين 

التر�سبات ال�سميكة من ملح الأنهيدريد 

والحجر الجيري الم�س���احب لها، حيث 

ت�س���كل ه���ذه التر�س���بات الجيرية ذات 

�سغط الم�س���ام العالي تحدياً كبيراً في 

عملي���ة الحف���ر، ما ي���وؤدي اإل���ى التدفق 

والخ�س���ائر اإن ل���م يت���م التحك���م ب���ه اأو 

التوقع بحدوثها.

وتم فعلياً الإبالغ عن العديد من الآبار 

المحفورة في تلك المنطقة، والتي حدث 

فيه���ا تدفق غي���ر متوقع ب�س���بب الفراغ 

ال�س���ئيل الناتج عن الحفر ( اأي الفارق 

بين �سغط ال�س���روخ و�سغط الم�سام )، 

م���ا يجعل عملي���ة التحكم بالبئ���ر بالغة 

ال�سعوبة والتعقيد، وهو ما يتطلب وقتاً 
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وتقديم  وقوعها  المتوقع  الحفر  بمخاطر  يتنباأ   ، الخبير  نظام 

الحلول الت�شغيلية، كما يمكن اأن يتوقع الخطر قبل عملية الحفر   

نظام الخبير ، توقع ال�شغوطات التي يحدث عندها االنهيار

كبيراً لإدارته وال�س���يطرة عليه، لذا فاإن 

فه���ذه العملية تعتبر ح�سا�س���ة ومعقدة، 

وت�سهم في ارتفاع الوقت غير الإنتاجي 

“NPT” وزي���ادة المخاط���ر المتعلق���ة 
بال�سحة وال�سالمة والبيئة.

لذلك، من المهم ج���داً فهم المخاطر 

الرئي�س���ية الناتج���ة عن عملي���ة الحفر 

في تلك الطبقات الجورا�س���ية وتطبيق 

اأن�س���ب الحلول الجيوميكانيكية لتحقيق 

اأف�سل النتائج واأقل الخ�سائر. 

الأهداف الرئي�سية

يهدف هذا الم�سروع اإلى الدمج ما بين 

اآلية �سغط الم�س���ام، والجيوميكانيكية، 

ومنهجية تح�س���ين الحفر لتطوير نظام 

ي�س���هم في اتخاذ القرارات، يكون قادراً 

على اأن يُترجم اإلى خطة عمل وا�س���حة 

و�سل�سة لمهند�سي الحفر. 

التحلي���الت  بع����ض  و�س���نذكر 

الجيوميكانيكي���ة التف�س���يلية الت���ي ت���م 

اإجراوؤها لفهم بع�ض ما يحدث تحديداً 

في الطبقات الجورا�سية المختلفة:

1. �سغط الم�سام في طبقة "قطنية": 
يعتبر �س���غط الم�سام و�س���غط ال�سروخ 

م���ن اأكبر التحديات لتت���م عملية الحفر 

بنجاح عبر هذه الطبقة ب�س���بب الفراغ 

ال�سئيل والمحدود بين هذه ال�سغوط.

والتحلي���الت  الدرا�س���ات  اإج���راء   .2
البع���د  الأحادي���ة  الجيوميكانيكي���ة 

بي���ن  والنمذج���ة  الأبع���اد،  والثالثي���ة 

الطبق���ات الواقع���ة بين طبق���ة "نجمة" 

وطبق���ة "مرات" ال�س���فلى، وا�س���تخدام 

الأوزان الطينية المثلى لتجنب الف�س���ل 

اأو النهيار الميكانيكي.

3. فهم المخاط���ر التي تحيط بعلقان 
الحف���ر في مكم���ن "مرات" الأو�س���ط، 

وذل���ك ب�س���بب الن�س���وب العال���ي ف���ي 

المكم���ن، ما يجع���ل من ال�س���عب حفر 

وا�ستكمال الطبقات. 

دمج التخ�س�سات املختلفة

عل���ى دم���ج  يعم���ل "نظ���ام الخبي���ر" 

البيانات والتخ�س�س���ات عل���ى خالفها 

كالحف���ر  تكام���ل،  عملي���ة  �س���من 

وهند�س���ة  والبتروفيزياء  والجيولوجي���ا 

المكام���ن وغيره���ا م���ن التخ�س�س���ات 

حي���ث اأن كل تل���ك البيان���ات تك���ون في 

حالة دمج مع بع�سها البع�ض في من�سة 

النمذج���ة الجيوميكانيكي���ة ) النم���اذج 

الجيوميكانيكية اأحادية وثالثية الأبعاد(، 
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وذل���ك كي يتم التحقق م���ن الإجابات 

على مخاطر الحفر الأ�سا�س���ية، وبناًء 

على ذلك، ف���اإن "نظام الخبير" يعمل 

على تو�س���يل اأهم الأ�سئلة المطروحة 

من قبل فريق عمل هند�سة الحفر.

واأخي���راً، فاإن دم���ج كاف���ة البيانات 

ذات ال�سلة من مختلف التخ�س�سات 

الجيوميكانيكي���ة،  (الجيولوجي���ا، 

والحف���ر) تم فعلياً ف���ي "نظام خبير" 

ال���ذي تطور لر�س���د ال�س���غط الزائد 

والمخاط���ر الأ�سا�س���ية ف���ي عملي���ة 

علق���ان  اأو  كالنفج���ارات،  الحف���ر 

الأنابيب، اأو اآبار ذات م�سارات جانبية 

- Side Tracks، اأو الوق���ت غي���ر 

الإنتاج���ي ( NPT)، وه���ي مخاط���ر 

يعمل المهند�سون على مراقبتها طوال 

عملي���ة الحف���ر لتجن���ب حدوثه���ا في 

طبقات "مكحول"، و"حث - قطنية"، 

و"نجمة - �س���ارجيلو" و"م���ّرات" في 
اأعم���اق الآب���ار ذات ال�س���غط العالي 

.HTHP والحرارة المرتفعة

اإن عملي���ة دمج ال�س���غط العالي مع 

البني���ة الجيولوجي���ة، ت�س���اعد عل���ى 

التخطي���ط لحفر اآبار جديدة ب�س���كل 

اأف�س���ل وال�س���تخدام الأمثل لبرنامج 

الأوزان الطيني���ة، وكل ذل���ك ل�س���مان 

عملية حفر اآمنة وفعالة. 

تطوير "نظام اخلبري"

يتك���ون "نظ���ام الخبير" م���ن نموذج 

جيوميكانيكي ثالثي الأبعاد، ي�س���تمل 

على بيانات خا�س���ة ب�سغط الم�سام، 

وخ�س���ائ�ض   ،in-sit ال����  و�س���غوط 

الرو�س���تين  لحقل���ي  ال�س���خور 

وال�سابرية.

وف���ي اأي م�س���ار جدي���د لحف���ر بئر 

معينة، ل بد اأن يتم ا�س���تخراج معايير 

ه���ذا  م���ن  مختلف���ة  جيوميكانيكي���ة 

الثالث���ي  الجيوميكانيك���ي  النم���وذج 

الأبعاد، وتت�س���من النتائج بيانات عن 

�س���غط الم�س���ام في طبقة "قطنية"، 

المثل���ى  الطيني���ة  الأوزان  وت�س���ميم 

لطبقتي "نجمة" و"مّرات-ال�س���فلى"، 

وذل���ك بن���اًء عل���ى معايي���ر النمذجة 

الميكانيكي���ة الأحادي���ة البع���د الت���ي 

تم ا�س���تخراجها، كما يت�س���من "نظام 

المخاطر التفا�سلية القابعة  الخبير" 

في منت�سف طبقة "مّرات". 

 فوائد "نظام اخلبري"

يتنب���اأ بمخاط���ر الحف���ر المتوق���ع   •
وقوعه���ا وتقديم الحلول الت�س���غيلية، 

كما يمكن اأن يتوقع الخطر قبل عملية 

الحفر. 

• النمذج���ة الميكانيكي���ة قبيل عملية 
الحف���ر، وا�س���تخدام الأوزان الطينية 

المثلى داخل م�س���ار معي���ن في البئر، 

وتقديم ت�س���ميم مخ�س����ض ل�س���وائل 

الحفر.

• اإدارة ع���دم اليقين م���ن خالل تبني 
بيانات مقترحة تم ا�ستخراجها خالل 

    LWD- Logging) عملية الحف���ر

while drilling) والقيام بالر�س���د 
والنمذج���ة خ���الل الزم���ن الحقيق���ي 

لعملية الحفر. 

• اقتراح اأوزان طينية اآمنة.

توف���ع ال�س���غوطات الت���ي يح���دث   •
عندها النهيار.

علق���ان  عن���د  تحذي���رات  تقدي���م   •
الأنابيب.

• رف���ع الموؤ�س���ر الأحم���ر عن���د وقوع 
مخاطر اأثناء عملية الحفر.

• التقليل من الزمن غير الإنتاجي اأثناء 
عملي���ة الحف���ر، وال�س���تخدام الأمثل 

لال�س���تهالك الكيميائ���ي وال�س���وائل، 

وبالتال���ي التقليل من التكلف���ة الكلية 

للحفر.

اأبرز ما مييز النظام

يعتب���ر "نظ���ام الخبي���ر" اأول نظ���ام 

خبير ف���ي الجيوميكانيكية من نوعه، 

كما عمل النظام على تحليل 110 اآبار 

المشاريع اإلستراتيجية
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نفطية وتقديم بيانات حفر مف�س���لة، 

وجدول���ة كل ح���دث تم���ت مواجهت���ه 

ف���ي تلك الآبار في حقلي الرو�س���تين 

وال�سابرية.

وم���ن خ���الل النظ���ام، ت���م تطوي���ر 

منظومة لت�س���نيف المخاطر بح�سب 

نوعه���ا، والتي يمك���ن مواجهتها اأثناء 

عملية الحفر، بالإ�س���افة اإلى اأن هذه 

التوقعات التي قدمها النظام �ساعدت 

في اإجراء عملية حفر ناجحة بطبقتي 

"ح���ث – قطنيه ونجمة – �س���ارجيلو" 
ف���ي بئ���ر الرو�س���تين – 0645 ب���كل 

�سال�س���ة وبدون اأي تعقي���دات وبدون 

اأي زمن غير اإنتاجي. 

اأثر النظام على ال�سناعة

قيم���ة  الخبي���ر"  "نظ���ام  ي�س���يف 

م�س���اعفة على ال���دورة الحياتية لأي 

م�س���روع يخ�س���ع له، بدءاً م���ن كفاءة 

الآب���ار، والإنتاج الأمثل، و�س���ولً اإلى 

التعزيز المح�ّس���ن ل�ستخراج النفط، 

كم���ا ي�س���هم ف���ي الفه���م والتحدي���د 

الم�س���بقين للتحديات الت���ي يواجهها 

المهند�س���ون ف���ي الم�س���روع، بهدف 

ومطابق���ة  اآمن���ة  عملي���ات  �س���مان 

لمعايير ال�س���حة وال�س���المة والبيئة، 

ف�س���اًل ع���ن اأن نه���ج اإدارة المخاطر 

المتكام���ل يقدم نمذجة فريدة وكاملة 

للتوقع���ات الجيوميكانكي���ة، ومن�س���ة 

لت�س���خي�ض المخاطر لتح�س���ين كفاءة 

عملية الحفر ونجاحها بتكلفة مثالية.

ويرفع النظام من احتمالية الو�سول 

اإل���ى الأهداف المن�س���ودة دون اللجوء 

 Side – اإلى "اآبار ذات م�س���ار جانبي

Tracks"، وه���و ي�س���هم ف���ي عملي���ة 
حف���ر عالية الج���ودة لالآبار، ما يجعل 

عملي���ة التقيي���م والتبطي���ن والفح�ض 

ممكنة واأكثر �سهولة.

ومن اآثار النظام اأنه يعمل على تقليل 

النفقات الراأ�سمالية للم�ساريع، وذلك 

من خالل التح�س���ين في اأداء الحفر، 

فيم���ا يعم���ل النظ���ام عل���ى تخفي�ض 

تكالي���ف الط���وارئ م���ن خ���الل فه���م 

المخاطر ب�س���كل اأف�س���ل قب���ل البدء 

بعملي���ة الحفر، واأخي���راً ولي�ض اآخراً، 

له���ذا النظام دور كبير في التقليل من 

التعر����ض لمخاطر البيئة وال�س���المة 

قبيل واأثناء وبعد عملية الحفر. 

اخلطة امل�ستقبلية

ي�س���عى الفري���ق اإلى اإط���الق "نظام 

الخبي���ر" ل�س���مان �س���المة عملي���ات 

الحف���ر في كافة الآبار ذات ال�س���غط 

العالي والحرارة المرتفعة في الكويت، 

الأم���ر الذي �سي�س���كل قيمة م�س���افة 

ف���ي تقلي���ل المخاط���ر اأثن���اء الحف���ر 

وتحقي���ق الوفر المالي لل�س���ركة، كما 

ي�سمح بتح�سين النظام والتعديل عليه 

اأثناء تجربته في الحقول واإخ�س���اعه 

للتحديث الم�س���تمر ال���ذي ل بد منه 

الم�س���احبة  المخاط���ر  كاف���ة  لإدارة 

لعملي���ة الحفر باخت���الف اأنواعها في 

كافة الحقول بدولة الكويت. 
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فيما  اال�ستراتيجية  تلك  وتتلخ�س 

يلي : 

الروؤي���ة: اأن تك���ون �س���ركة عالمية 

ملتزم���ة  البتروكيماوي���ات  ل�س���ناعة 

بتحقيق قيمة م�سافة لموارد الكويت 

الوطنية

الر�سال���ة: تق���وم �س���ركة �س���ناعة 

الكيماويات البترولية بتطوير وت�سغيل 

وتح�سين الأ�س���ول لت�سويق المنتجات 

الت���ي تلب���ي احتياج���ات العم���الء عن 

طريق 5 عوامل رئي�سية هي: 

• ال�ستثمار في عامليها.

• اأن تك���ون �س���ريك ملتزم وموثوق في 
مجتمعاتنا واأ�سواقنا.

• مواكبة البتكار وتبني اأعلى المعايير 
لتحقيق التميز الت�سغيلي.

• حماي���ة البيئ���ة واللتزام بال�س���حة 
وال�سالمة.

ال�س���تدامة  بمفه���وم  •اللت���زام 
القت�سادية.

 تو�سع وا�ستثمار

وترتكز ا�س���تراتيجية �سركة �سناعة 

الكيماوي���ات البترولي���ة 2040 عل���ى 

تنمية  حيث  من   2040 النفطي  القطاع  استراتيجية  ركائز  أهم  أحد  البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  تجسد 
ضمن  تكون  بأن  االلتزام  مع   ، عالمية  لشركة  التحول  هدفها  عالمية  برؤية  البتروكيماويات  صناعة  وتطوير 
داخل  في  النفطية  الثروة  وتطوير  تنمية  مكونات  أهم  باعتبارها   2035 جديدة  كويت  رؤية  تحقيق  منظومة 

الكويت وخارجها. 
وتسعى الشركة خالل المرحلة المقبلة على تنفيذ مشروع األوليفينات الرابع الذي يجسد رؤية الكويت التنموية 

والذي يوفر 1000 فرصة وظيفية للشباب الكويتي في المجاالت المختلفة. 
فقد   ،  2040 النفطي  القطاع  واستراتيجية  رؤية  ضمن  الشركة  وأهداف  استراتيجية  يرصد  التالي  والتقرير   
صناعة  في  النمو  تتضمن  والتي   2040 لعام  استراتيجيتها  بوضع  البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  قامت 
البتروكيماويات  صناعة  في  والدخول  والعطريات  األوليفينات  مشاريع  في  التوسع  خالل  من  البتروكيماويات 

المتخصصة. 
.

صناعة الكيماويات البترولية .. 
2040شركة عالمية برؤية تنموية ضمن استراتيجية

المشاريع اإلستراتيجية
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المحورين التاليين: 

التو�سع في ن�س���اط البتروكيماويات 

داخ���ل الكوي���ت وخارجها ع���ن طريق 

بناء اأو تو�س���عة الأ�سول و�سراء اأ�سول 

قائم���ة وذلك للمحافظ���ة على مكانة 

رائ���دة ف���ي �س���ناعة البتروكيماويات 

والو�س���ول اإلى 16 مليون طن �س���نويا 

من اإجمال���ي المنتجات البتروكيماوية 

بحلول عام 2030

الدخ���ول في ال�س���ناعات التحويلية 

الالحق���ة و�س���ناعة البتروكيماوي���ات 

المتخ�س�س���ة من خالل الم�س���اركات 

والتحالف���ات المرتبط���ة بالمنتج���ات 

الو�سيطة الرئي�سية.

 توجهات ا�سرتاتيجية

ومن ه���ذا المنطلق، عكفت �س���ركة 

�س���ناعة الكيماوي���ات البترولي���ة على 

و�س���ع وتنفي���ذ خط���ة تتما�س���ى  م���ع 

حي���ث  ال�س���تراتيجية،  توجهاته���ا 

تق���وم ال�س���ركة بدرا�س���ة ع���دة فر�ض 

ا�س���تثمارية في مختل���ف اأنحاء العالم 

كالوليات المتح���دة الأمريكية وكندا 

وكوريا الجنوبية وال�سين.

 الأوليفينات الرابع 

اأما فيما يخ�ض الم�ساريع داخل دولة 

الكويت، تقوم ال�س���ركة حاليا بدرا�سة 

جدوى تف�سيلية لم�سروع الأوليفينات 

الراب���ع والذي يعتبر اأول م�س���روع في 

دول���ة الكويت لإنت���اج البتروكيماويات 

المتخ�س�سة.

مجم���ع  بن���اء  عب���ارة  والم�س���روع 

بتروكيماوي���ات لإنت���اج 900 األف طن 

�سنوياً من مادة البولي اإيثيلين و 550 

األ���ف طن �س���نوياً من م���ادة الإيثيلين 

جاليك���ول بالإ�س���افة اإل���ى 100 األف 

البتروكيماوي���ات  م���ن  �س���نوياً  ط���ن 

المتخ�س�س���ة، ه���ذا وم���ن المتوق���ع 

الح�س���ول عل���ى الموافق���ات الالزمة 

على نتائج درا�س���ة جدوى الم�س���روع 

للم�س���ي قدما في مرحلة الت�س���اميم 

الهند�س���ية الأولية FEED في الربع 

الأول م���ن ع���ام 2019، ومن المتوقع 

اأن يبداأ الت�سغيل في عام 2025.

م�سروع �سخم

   ويعتب���ر ه���ذا الم�س���روع الوطن���ي 

ال�سخم من اأولويات ال�سركة وموؤ�س�سة 

البترول الكويتي���ة وذلك لدوره الكبير 

في دعم خط���ة التنمية لدولة الكويت 

وتنمي���ة القت�س���اد المحلي من خالل 

تحقيق عوائد مالي���ة مجزية و توفير 

م���ا يق���ارب 1000 فر�س���ة وظيفي���ة 

لل�س���باب  مبا�س���رة  وغي���ر  مبا�س���رة 

الكويتي، بالإ�سافة اإلى تعزيز م�ساركة 

القطاع الخا�ض في الأن�سطة النفطية 

م���ن خالل تعظي���م ا�س���تخدام المواد 

الم�سنعة محلياً ، والخدمات المقدمة 

من ال�سركات الوطنية ، اأو خلق فر�ض 

�سناعية ل�س���ناعات تحويلية اإ�سافية 

والحث على قيام �س���ناعات وخدمات 

جديدة.

1000 فرصة  الرابع يوفر  • مشروع األوليفينات 
عمل للكويتيين. 

الدخول في فرص استثمارية  • نستهدف 
عالمية متنوعة لتعزيز الصناعة. 

إلى 16 مليون طن سنويا من  • الوصول 
إجمالي المنتجات البتروكيماوية في 2030

الكويت  الرابع أول مشروع في  • األوليفينات 
إلنتاج البتروكيماويات المتخصصة.
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الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة:

نسعى لجعل المزيد ممكنًا ...

ي�س�������كل تاأ�سي�س ال�سرك�������ة الكويتي�������ة لل�سناع�������ات البترولية 

المتكاملة  في العام 2016  ، كاأحدث �سركة ان�سمت للقطاع 

النفطي الكويتي تحت مظلة موؤ�س�سة البترول الكويتية قفزة 

نوعية جديدة في م�سيرة �سناع�������ة النفط الكويتية العريقة، 

منذ انطالقتها ومرحلة التاأ�سي�س في �ستينات القرن الفائت، 

م�������رورًا بالتحديث ف�������ي الثمانينات وما اأعقبه م�������ن اإعادة بناء 

لمرافق هذه الثروة الوطنية في الت�سعينات.

ويع�������د يوم  18 من اأكتوبر عام 2016 يومًا م�سهودًا وعالمة 

م�سيئ�������ة ف�������ي تاري�������خ الكويت، فق�������د �سهد ه�������ذا الي�������وم اإ�سهار 

تاأ�سي�س ال�سرك�������ة الكويتية لل�سناع�������ات البترولية المتكاملة 

براأ�سم�������ال ق�������دره 1.8 مليار دينار كويتي، وذل�������ك اإيذانًا بوالدة 

اأول �سركة كويتية متكامل�������ة تابعة لموؤ�س�سة البترول الكويتية 

وتتمت�������ع بنط�������اق وا�سع من القدرات بحي�������ث تجمع في عملها 

اأعم�������ال جميع ال�س�������ركات االأخرى وتكون ذراع�������ًا للموؤ�س�سة في 

م�ساريع التكرير والبتروكيماويات والغاز الم�سال "ال�سناعات 

الالحقة".

- مهام الشركة

وق���د اأُ�س���ندت للبترولي���ة المتكاملة م�س���وؤولة تمل���ك واإدارة 

وت�س���غيل مجمع الزور النفطي المتكامل، الذي يعتبر اأحد اأهم 

المشاريع اإلستراتيجية
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الم�ساريع الإ�ستراتيجية والتنموية في الدولة، وواحداً من اأكبر 

المجمع���ات النفطي���ة ف���ي المنطقة ، حيث ي�س���م بين جنباته 

الم�ساريع العمالقة التالية:

- م�سروع م�سفاة الزور

- م�سروع المرافق الدائمة ل�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سال

- م�سروع مجمع البتروكيماويات

- ترسيخ الدور 

وت�س���عى �س���ركة ال�س���ناعات البترولية المتكاملة اإلى تر�سيخ 

دوره���ا في تحفيز النمو والتق���دم والزدهار في البالد، وذلك  

بال�س���تناد اإلى ركائز اأ�سا�سية ت�س���مل تعظيم القيمة الم�سافة 

لدولة الكويت، وتحقيق التميز الت�سغيلي من خالل التكامل‘ اإلى 

جانب ال�ستثمار الأمثل في موارها الب�سرية، وتمكين واإطالق 

ق���درات كوادرها الوطنية ال�س���ابة، التي تعتب���ر في واقع الأمر 

بمثابة العمود الفقري لل�سركة وخزان قادتها الم�ستقبليين.

وتبعاً لذلك، تعمل البترولية المتكاملة على توفير اأكثر فر�ض 

ممكنة للقوى العاملة الكويتية عبر ا�ستقطاب وتوظيف الكوادر 

الواعدة من فئة ال�سباب حديثي التخرج، وال�ستثمار في تمكين 

وتاأهيل وتنمية قدرات هذه الفئة ب�س���ورة فعالة وم�ستمرة بما 

يمكنها من ت�س���غيل اأ�سول ال�سركة المتكاملة والرتقاء بها اإلى 

ارفع الم�ستويات العالمية. وقد �سهدت ال�سنة الأولى من عمر 

ال�س���ركة النتهاء من ت�سكين معظم ال�س���واغرعن طريق النقل 

من داخل القطاع والتعيين لذوي الخبرة بالإ�س���افة اإلى تعيين 

حديثي التخرج، و�س���اهمت هذه ال�سيا�س���ة في تعزيز م�س���يرة 

تكويت الوظائف في البترولية المتكاملة حيث و�س���لت ن�سبتها 

حالياً اإلى اأكثر من  90 بالمئة. 

- تميز تشغيلي

وانطالق���اً م���ن اإدراكه���ا باأن تحقيق مات�س���بو اإلي���ه من تميز 

ت�س���غيلي ي�س���تلزم في الدرجة الأولى بناء القدرات والخبرات، 

فقد قامت ال�سركة على مدار العام الفائت بتنظيم العديد من 

البرامج التدريبية للعاملين في مختلف م�ساريع ال�سركة، وكان 

لفئة ال�سباب حديثي التخرج الن�سيب الأكبر من هذه البرامج.

ففي م�س���روع م�س���فاة الزور، تم النتهاء م���ن تدريب الدفعة 

الأول���ى من المهند�س���ين الكويتيين حديثي التخ���رج والمكونة 

من 43 مهند�س���اً، وجاري التح�س���ير لح�سر مر�سحي الدفعة 

الثاني���ة عل���ى اأن تتم التر�س���يحات ف���ي الرب���ع الأول من العام 

المالي الجاري.

- تدريب المهندسين

وف���ي م�س���روع مرافق ا�س���تيراد الغاز الطبيعي الم�س���ال، تم 

اأي�س���اً النته���اء من تدريب الدفعة الثاني���ة والمكونة من (10) 

مهند�س���ين كويتيي���ن حديثي التخرج �س���من مرحل���ة الأعمال 

الهند�سية للم�سروع.

اأما في م�س���روع مجمع البتروكيماويات، فقد تم اإلحاق عدد 

30 من المهند�س���ين ( حديثي التخرج ) والمهند�س���ين ( تحت 
التطوير) ببرنامج تدريبي خا�ض لفترة �ستة اأ�سهر. 

وف���ي اإطار الحر�ض الع���ام على تطوير قدرات اأ�س���رة العمل 

بكافة م�ستوياتهم الوظيفية وتحفيزهم على ا�ستغالل طاقاتهم 

بال�س���كل الأمثل، نظمت مجموعة الموارد الب�س���رية والتطوير 

الوظيفي في ال�س���ركة الكويتية لل�سناعات البترولية المتكاملة 

اأول برنامج تدريبي من نوعه في ال�سركة 

يه���دف اإلى اإطالق الطاقات الكامنة لدى قيادي الم�س���تقبل 

وتطوير مهاراتهم القيادية.

 - تأصيل ثقافة 

انطالق���اً من اإدراكه���ا باأن تحقيق التميز الت�س���غيلي والتفوق 

في الأداء ي�س���تلزم، اإلى جانب بناء القدرات والمهارات، توفير 

بيئ���ة عمل اإيجابية ومنتج���ة، فقد حر�س���ت الإدارة العليا في 

البترولية المتكاملة منذ انطالقة ال�س���ركة على غر�ض وتاأ�سيل 

- الشركة األحدث تأسيسًا تعد قفزة نوعية 
    في الصناعة النفطية الكويتية. 

- ُأسندت للشركة مسؤولية تملك وإدارة 
    وتشغيل مجمع الزور النفطي المتكامل. 

- الشركة ذراع مؤسسة البترول الكويتية 
    في مشاريع التكرير والبتروكيماويات والغاز 

    المسال "الصناعات الالحقة ". 
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ثقافة عمل موؤ�س�س���ية تقوم على ال�س���فافية والتوا�س���ل الفعال 

وتحف���ز الموظفي���ن على امت���الك روح المب���ادرة، وتغر�ض في 

نفو�سهم ال�س���غف بالأداء المتميز والرغبة في الإنجاز والعمل 

بتناغم وتكامل �سمن فريق واحد لتحقيق مهمة ال�سركة وجعل 

المزيد ممكناً.

وق���د تجل���ت مظاه���ر ه���ذا النم���وذج الري���ادي م���ن الثقافة 

الموؤ�س�س���ية، التي تع��د خال�س���ة اأف�س�����ل الخب��رات النفطي��ة 

المتراكم�ة، عبر �س���يغ وم�س���تويات �س���تى، ب���دءاً من منظومة 

القي���م التي ت�س���كل جزءاً ليتج���زاأ من الركائز الإ�س���تراتيجية 

للبترولية المتكاملة وتتمحور حول؛ التحفيز، الإلتزام بال�سحة 

وال�سالمة والبيئة والأمن، الفريق الواحد، ال�ستقامة، الإعتزاز، 

التمي���ز، المرونة وال�س���راكة، مروراً بالمبادرة غير الم�س���بوقة 

لل�س���ركة،  والمتمثلة بتخ�س����ض زاوية على موقعها الإلكتروني 

يحمل  عنوان »اأ�س���ئلة �س���ائعة« لالإجابة بكل �س���فافية وو�سوح 

عل���ى ت�س���اوؤلت الموظفين ع���ن رواتبهم وبدلته���م واإجازاتهم 

وكل حقوقهم، وانتهاًء بحر�ض الرئي�ض التنفيذي ال�سيد ها�سم 

�س���يد ها�س���م على بث ر�سائل �س���هرية عبر البريد الإلكتروني 

حول مو�سوعات مختلفة تهم العاملين �سواء على �سعيد تطور 

العم���ل اأو �س���المتهم المهني���ة والجتماعية، ع���الوة على حث 

العاملي���ن على اللت���زام بالقواعد المهنية و�س���لوكيات العمل، 

وتهنئتهم في المنا�سبات المختلفة. هذا بالإ�سافة اإلى حر�سه 

على التوا�س���ل المبا�س���ر مع العاملين وال�ستماع لمالحظاتهم 

ومقترحاتهم حول تطوير األية العمل. 

 - "التنوع يجعلنا أقوى"

م���ع ب���دء انطالقته���ا، ا�س���تقطبت البترولي���ة المتكامل���ة من 

مختلف ال�س���ركات النفطي���ة الزميلة نخبة من خي���رة الكوادر 

الكويتية الموؤهلة، واألمع العقول المتمر�س���ة بمختلف قطاعات 

�سناعة النفط الكويتية، التي تتمتع ب�سجل عريق من الخبرات 

المتراكمة على مدى اأكثر من �س���بعة عقود. و�سرعان ماعززت 

المتكاملة هذا المزيج الغني من الخبرات بعنا�سر وطنية �سابة 

عبر توظيف الع�سرات من ال�سباب حديثي التخرج بحيث بات 

لديها مخزون بال���غ الغنى والتنوع من حيث العمر والموؤهالت 

والتج���ارب والخبرات والمهارات والمع���ارف وطرائق التفكير 

المرتبطة بكل جيل من الأجيال. 

- راس مال بشري

وف���ي اإطار حر�س���ها على رعاية ه���ذا التنوع في راأ�س���مالها 

الب�س���ري، والبناء عليه باعتباره اإحدى نقاط القوة التي تمكن 

ال�سركة من تحقيق التميز وال�سدارة على �سعيد الأداء، ت�سعى 

ال�س���ركة جاهدة اإلى توفير كافة �س���بل الرعاي���ة والدعم لهذا 

التنوع في قوتها العاملة، وذلك عبر بنيتها التحتية و�سيا�ساتها 

على �س���عيدي التدري���ب والتطوير، عالوة على حر�س���ها على 

توفير بيئة عمل ثرية تحت�س���ن تحت �سقف واحد وحول ثقافة 

موؤ�س�س���ية واحدة هذا المزيج من المواهب الوطنية المتنوعة 

الم�س���ارب، وتوؤمن لهم مجالً خ�س���باً للم�س���اركة ف���ي الإبداع 

والتط���ور والمناف�س���ة، وتحفزهم عل���ى تطوي���ر اإمكانتهم اإلى 

اأق�س���ى الحدود وبال�س���ورة التي تمكن ال�س���ركة م���ن النهو�ض 

بمهامها على اأكمل وجه وتحقيق اأهدافها وتطلعاتها. 

تحفيز  في  دورها  لترسيخ  الشركة  تسعى   -
النمو والتقدم واالزدهار. 

التدريبية  البرامج  من  العديد  تنظيم   -
للعاملين في مختلف مشاريع الشركة،

المشاريع اإلستراتيجية
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تح���دد روؤي���ة كويت جديدة 2035 الأولويات طويلة المدى للتنمية لدولة الكويت، وت�س���تمل 

الروؤية على 7 ركائز اإئي�س���ية ، وكل ركيزة من الركائز ال�س���بعة ت�س���تمل على عدد من البرامج 

والم�سروعات ال�ستراتيجية الم�سممة لتحقيق اأكبر اأثر تنموي ممكن نحو بلوغ روؤية الكويت 

الجديدة. 

وهناك ع�س���رون موؤ�سًرا عالمًيا رئي�سًيا، بالإ�س���افة اإلى موؤ�سرات فرعية اأخرى، تعمل على 

تتب���ع وقيا����ض مدى التقدم الذي تحرزه الكويت ، فيما يتعل���ق باإنجاز واأداء الخطة بالمقارنًة 

مع الدول الأخرى. 

وي�س���نف ترتي���ب ال���دول على الموؤ�س���ر العالمي عل���ى مقيا�ض من 100 درج���ة ، يكون فيه 

الترتي���ب رق���م 1 هو الأعلى ت�س���نيفاً في حي���ن يكون الترتيب رقم 100 في قاع الت�س���نيف. 

وتهدف دولة الكويت اإلى رفع ترتيبها �سمن الثالثين العلى بين الدول بحلول عام 2035. 

ويو�س���ح موق���ع "كوي���ت جديدة 2035" الذي ير�س���د بالتحليل و�س���ع الم�س���اريع التنموية 

وتنفيذها ب�س���كل دقيق ، كما يو�س���ح و�سع تلك الم�ساريع من حيث قدرتها على توفير فر�ض 

وظيفي���ة للعمالة الوطنية وتحقيق مفهوم التنمية الم�س���تدامة التي ت�س���تهدفها ا�س���تراتيجية 

كويت جديدة 2035. 

 ر�ؤية �سامية  
وتنبع هوية كويت جديدة 2035 من روؤية �ساحب ال�سمو اأمير البالد التي تن�ض على: 

 " تحوي���ل الكوي���ت اإلى مركز مالي وتجاري جاذب لال�س���تثمار، يقوم في���ه القطاع الخا�ض 
بقيادة الن�س���اط القت�س���ادي، وت�سجع فيه روح المناف�س���ة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز 

دولة موؤ�س�سي داعم، وتر�سخ القيم وتحافظ على الهوية الجتماعية وتحقق التنمية الب�سرية 

والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية اأ�سا�سية مالئمة وت�سريعات متطورة وبيئة اأعمال م�سجعة ". 

وم���ن خ���الل الركائز ال�س���بع التي تن�ض عليها روؤي���ة كويت جديدة 2035 ، ت�س���عى الكويت 

لتحقي���ق اأهدافها التنموية في العديد من القطاعات القت�س���ادية المتنوعة. وتت�س���من تلك 

الركائ���ز م���ا يل���ي : مكان���ة دولية متميزة ، بني���ة تحتية متط���ورة، راأ�ض مال ب�س���ري ابداعي، 

اإدارة حكومية فاعلة ، رعاية �س���حية عالية الجودة ، اقت�س���اد متنوع م�س���تدام وبيئة معي�سية 

م�ستدامة. 

     



توجه موحد نحو م�ستقبل مزدهر وم�ستدام
استراتيجية كويت جديدة 2035  ...
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طاقة متجددة

تلبية للرغبة الأمريية بتوفري             من احتياجات 
البالد للطاقة من م�شادرها املتجددة

التورة : "الدبدبة" يحمي البيئة من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون

%15

ب���داأت �س���ركة البترول الوطني���ة فعلياً 

مراحل تنفيذ م�سروع "الدبدبة" للطاقة 

ال�سم�س���ية الذي يعد اأ�س���خم الم�ساريع 

المنف���ذة في هذا المج���ال والذي ياأتي 

�س���من الخطة ال�س���تراتيجية لموؤ�س�سة 

البترول الكويتية. 

وق���د انته���ت ال�س���ركة م���ن التقيي���م 

الم�س���بق لتاأهيل المقاولين للم�س���روع، 

وت���م اعتماده من قب���ل الجهاز المركزي 

للمناق�س���ات العام���ة وم���ن المتوقع اأن 

يكون الم�سروع الأكبر عالمياً في مجال 

توليد الطاقة ال�سم�سية. 

  وياأتي الم�سروع تلبيًة لرغبة  �ساحب 

ال�سمو اأمير البالد ال�سيخ �سباح الأحمد 

الجابر ال�س���باح   باإنتاج 15 بالمئة من 

الطاق���ة الكهربائية لدول���ة الكويت من 

الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.  

والم�س���روع ال���ذي يعد الأ�س���خم على 

م�س���توى دولة الكويت ، �س���ينتج 1500 

ميج���اوات ويوف���ر فر����ض عم���ل اأم���ام 

ال�س���باب في قطاع جدي���د وواعد وهو 

قط���اع الطاقة المتجددة  الذي اأ�س���بح 

يمث���ل واقعاً ملمو�س���اً ف���ي دول مجل�ض 

التع���اون الخليج���ي ف���ي �س���بيل تحقيق 

بيئ���ة نظيف���ة خالية م���ن انبعاثات ثاني 

اأك�س���يد الكربون وتنويع م�سادر الطاقة 

الت���ي تقوم بها الدول���ة لمواجهة الزيادة 

في ا�س���تهالك الطاقة الزيادة ال�سكانية 

المتوقعة. كما اأن الم�س���روع ين�سجم مع 

روؤي���ة كويت جدي���دة 2035 والتي تن�ض 

اأهدافه���ا الرئي�س���ية على �س���رورة خلق 

م�سادر بديلة للطاقة التقليدية. 

ويتن���اول اللقاء التال���ي مع مدير دائرة 

البت���رول  �س���ركة  ف���ي   " "الم�س���اريع2 
الوطني���ة ال�س���يد ريا�ض الت���ورة طبيعة 

الم�سروع واأهدافه ومراحل التنفيذ .

• بداي�������ة م�������ا ه�������ي طبيع�������ة م�س�������روع 
الدبدبة، وما هي االأعمال التي ي�ستمل 

عليها؟

• ياأت���ي م�س���روع "الدبدب���ة" للطاق���ة 
ال�سم�سية ا�ستجابة من القطاع النفطي 
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• م�سروع �سخم لبناء محطة لتوليد الطاقة ال�سم�سية بقدرة 1500 ميجاوات.

• توفير فر�س عمل للعمالة الوطنية في مجال جديد وواعد للم�ستقبل.  

للرغب���ة الأميرية ال�س���امية الداعية اإلى 

اإنت���اج 15 بالمئة من احتياجات الطاقة 

ف���ي دولة الكوي���ت من م�س���ادر الطاقة 

المتج���ددة بحلول ع���ام 2030. وهكذا 

فقد اأطلقت موؤ�س�س���ة البترول الكويتية 

مبادرتها الخا�سة بتنفيذ هذا الم�سروع 

الحي���وي للم�س���اهمة في تحقي���ق روؤية 

�س���احب ال�س���مو اأمي���ر الب���الد حفظه 

اإل���ى  الم�س���روع  اهلل ورع���اه. ويه���دف 

توفي���ر جانب م���ن احتياج���ات القطاع 

النفط���ي للطاقة من الطاقة ال�سم�س���ية 

الكهرو�سوئية. وقد تم اإ�سناد الم�سروع 

ل�سركة البترول الوطنية الكويتية، بحيث 

تتول���ى ال�س���ركة تنفي���ذه بالتن�س���يق مع 

معهد الكويت لالأبح���اث العلمية، حيث 

�سيتم ت�سييده على اأرا�ض تتبع المعهد.

• ما هي الق�������درة االنتاجية للم�سروع 
وكم �سيبلغ انتاجه في نهاية الم�سروع؟ 

• "الدبدبة" اأحد الم�س���اريع ال�سخمة 
التي تت�سمن بناء محطة لتوليد الطاقة 

ميج���اوات.   1500 بق���درة  ال�سم�س���ية 

وبن���اء  توري���د  عمل���ه  نط���اق  وي�س���مل 

المحط���ة، بالإ�س���افة اإل���ى المحط���ات 

وخطوط   (Substations) الكهربائية 

 .(Overhead Lines) النقل الهوائية

و�س���يانة  اإدارة  كذل���ك  يت�س���من  كم���ا 

محط���ة الطاق���ة ال�سم�س���ية لم���دة 25 

�سنة.   و�سيقوم الم�سروع باإنتاج 3،150 

جيجاوات/ �ساعة على الأقل في ال�سنة 

الخام�س���ة والع�سرين من الت�سغيل، وهو 

ما يمثل الهدف الأ�سا�سي منه. واأود اأن 

اأن���وه هنا اإلى اأنه م���ن المتوقع اأن يكون 

الم�س���روع م���ن اأكب���ر م�س���اريع الطاقة 

ال�سم�س���ية عل���ى م�س���توى العال���م عند 

ت�سغيله.

مجمع ال�سقايا
• اأين يق�������ع الم�س�������روع وم�ساحته وما 

هي ن�سب االنجاز؟

مجم���ع  �س���من  الم�س���روع  يق���ع   •
"ال�س���قايا" للطاق���ة المتج���ددة التاب���ع 
لمعهد الكويت لالأبح���اث العلمية، على 

بع���د حوال���ي 100ك���م اإلى الغ���رب من 

مدينة الكويت وي�س���غل م�ساحة 32 كيلو 

مترا مربعا. وقد ق���ام الجهاز المركزي 

للمناق�س���ات العام���ة بطرح المناق�س���ة 

الخا�سة بالم�سروع. و�سيتم تنفيذه وفق 

نموذج توريد واإن�ساء وت�سغيل و�سيانة (

PCOM) با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية 
الكهرو�س���وئية             الأل���واح  طري���ق  ع���ن 

الحاج���ة  وب���دون   ،(Photovoltaic)

اإلى تخزين الطاقة، ويتوقع ان ي�س���اهم 

الم�سروع في توفير بالوقود يقارب 6.2 

مليون برميل كمعدل �س���نوي، بالإ�سافة 

اإلى الم�س���اهمة في الح���د من انبعاثات 

ثان���ي اأك�س���يد الكرب���ون بمق���دار 2.17 

مليون طن �سنوياً.

• ما هو الهدف من هذا الم�سروع وفي 
اأي مرحلة يجري العمل حاليا؟

• اله���دف ه���و اإنت���اج 15 بالمئ���ة من 
احتياجات القط���اع النفطي للطاقة من 

الطاقة ال�سم�س���ية الكهرو�س���وئية. كما 

يهدف اإلى خلق فر�ض عمل جديدة لليد 

العاملة الوطنية ف���ي مجال يعد جديدا 

بالن�س���بة للكويت، وبطبيع���ة الحال من 

اأهدافه دعم التوجه نحو تنويع م�س���ادر 

الطاقة في البالد. 

اأما بالن�س���بة لما و�سل اإليه الم�سروع، 

فق���د تم الإع���الن عن طرح المناق�س���ة 

من خالل الجهاز المركزي للمناق�سات 

العامة و�س���تكون فترة تقديم العطاءات 

3 �سهور، حيث �س���يكون موعد الإغالق 
بتاريخ 16 دي�سمبر 2018.

وموؤخ���راً، عق���دت ال�س���ركة الجتماع 

ال�س���ركات  لممثل���ي  الأول  التمهي���دي 

الموؤهلة، والتي �س���بق لها الت�سجيل في 

الجه���از المركزي للمناق�س���ات العامة، 

المناق�س���ة  وثائ���ق  عل���ى  والح�س���ول 

و�س���يانة  وت�س���غيل  باإن�س���اء  الخا�س���ة 

م�سروع الدبدبة للطاقة ال�سم�سية.

• ما ال�������دور الذي �ستق�������وم به ال�سركة 
خالل مراحل تنفيذ الم�سروع؟

• �س���تقوم ال�س���ركة ب���اإدارة الم�س���روع 
ومتابع���ة التنفي���ذ حت���ى اختب���ار الأداء 
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وت�سغيل المحطة الكهرو�سوئية، و�سوف 

تكون م�سوؤولة عن جميع مراحل التنفيذ. 

• م�������ن هم اأع�س�������اء الفري�������ق الخا�س 
بالم�س�������روع وطبيعة االأعم�������ال الموكلة 

له؟

• تم ت�س���كيل فريق متخ�س����ض برعاية 
للم�س���اريع  التنفي���ذي  الرئي����ض  نائ���ب 

ف���ي ال�س���ركة  المهند�ض عب���داهلل فهاد 

العجم���ي، وي�س���م هذا الفريق اأع�س���اء 

من مختل���ف دوائر ال�س���ركة والمعنيين 

الم�س���روع  مراح���ل  تنفي���ذ  بمتابع���ة 

المختلف���ة، واتخاذ الق���رارات الالزمة. 

وق���د تم النته���اء من التاأهيل الم�س���بق 

لل�س���ركات، والتن�س���يق م���ع ا�ست�س���اري 

الم�س���روع ل�ستكمال درا�س���ة الجدوى، 

والنته���اء من اقت�س���اديات الم�س���روع، 

وتجهي���ز واإكمال وثائق المناق�س���ة التي 

ت�س���مل الموا�س���فات الفني���ة والتجارية 

والتعاقدية.

24 �سهرًا للت�سغيل

• مت�������ى �سيت�������م الب�������دء واالنتهاء من 
تنفيذ هذا الم�سروع؟

• م���ن المنتظ���ر اأن يت���م توقي���ع عقد 
الم�س���روع ف���ي الرب���ع الأول م���ن العام 

المقب���ل ،  وبعدها يتم البدء في  توريد 

الم���واد. ومن المخطط اأن يتم ت�س���غيل 

الم�سروع بعد 24 �سهراً من توقيع العقد 

مع بدء اأعمال الت�سغيل وال�سيانة.

• هل يمك�������ن اإعطاء �سورة �ساملة عن 
الطاقة االإنتاجية للمحطة؟ 

• �س���ينتج الم�س���روع في اأول �س���نة ما 
يقارب 23 بالمئة من احتياجات القطاع 

النفطي من الكهرباء، وتقل هذه الن�سبة 

اإل���ى 15 بالمئة م���ن احتياجات القطاع 

ف���ي ال�س���نة الخام�س���ة والع�س���رين من 

ت�س���غيل الم�س���روع ( 3،150 جيجاوات 

�ساعة). ويرجع هذا النق�ض اإلى الزيادة 

المتوقعة في ا�س���تهالك الكهرباء بدولة 

الكويت، وكذلك انخفا�ض اإنتاج المحطة 

للكهرباء ب�س���بب ال�س���تعمال الم�ستمر 

اأن���ه �س���ينتج  (degradation). كم���ا 

م���ا يق���ارب 5.5 بالمئة م���ن احتياجات 

دولة الكويت للكهرباء في اأول �س���نة من 

الت�سغيل.

دعم الطاقة
• م�������اذا عن خط�������ة ت�سغي�������ل الم�سروع 

ومقدار ما يوفره من دعم للطاقة؟

• �سيتم ت�س���غيل الم�سروع بالتعاون مع 
اأح���د المقاولين العالميين الذين �س���بق 

تاأهيلهم من قبل �سركة البترول الوطنية 

الكويتي���ة واعتم���اده م���ن قب���ل الجهاز 

المركزي للمناق�س���ات العامة، حيث تم 

اعتماد 28 �سركة ت�سكل تحالفاً عالمياً، 

م�س���ادر  تنوي���ع  الم�س���روع  و�س���يدعم 

الطاقة في الكوي���ت، وخلق فر�ض عمل 

في مجال الطاقة المتجددة. 
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م�شاريع الطاقة املتجددة .. 
حلم يتحقق على اأر�ض الكويت

يتجه القط���اع النفطي بخطى 

ثابتة نحو بناء وتنفيذ م�س���اريع 

تنموي���ة وطموح���ة ف���ي قط���اع 

الطاق���ة المتج���ددة ، م�س���تلهماً 

خطاه في هذا المجال من روؤية 

�س���احب ال�س���مو اأمي���ر الب���الد 

ال�س���يخ �س���باح الأحم���د بتوليد 

15 بالمئة م���ن اإجمالي الطاقة 
الم�س���تخدمة ف���ي الكوي���ت من 

وتن�س���جم  متج���ددة.  م�س���ادر 

روؤي���ة كويت جدي���دة 2035 مع 

ا�س���تراتيجية القط���اع النفط���ي 

2040 ف���ي خل���ق طاق���ة نظيفة 
اآمنة من اأية ملوثات. 

وير�س���د التقرير،وفقاً ل����  (كونا)، اأهم تلك الم�س���اريع التي 

ينفذه���ا القطاع النفطي في مجال تطوي���ر الطاقة المتجددة 

، مع القاء ال�س���وء على اأبرز الدرا�س���ات التي يقوم بها معهد 

الكويت لالأبحاث العلمية. 

وتتركز جهود القطاع النفطي في م�سروعين رئي�سيين هما :  

•م�سروع �سدرة 500 :  من اأوائل الم�ساريع في مجال الطاقة 
المتج���ددة ف���ي الكويت وويق���ام في منطق���ة "اأم قدير" غرب 

الب���الد وتنف���ذه �س���ركة نفط الكوي���ت ، ومن �س���اأنه توليد 10 

ميغاواط من الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية يدخل ن�سفها في 

�س���بكة الكهرباء العامة في حين ي�س���تخدم الن�سف الخر في 

الرفع ال�س���ناعي من الآبار داخل (اأم قدير ). ويقلل الم�سروع 

انبعاثات الكربون بما يعادل 500 األف �س���جرة على مدى 25 

عاما هي العمر الفترا�س���ي للم�سروع الذي ناهزت كلفته 30 

مليون دينار ، و�س���وف يوفر الم�س���روع لل�س���ركة الماليين من 

براميل النفط على مدى 20 عاما.

• الدبدب�������ة :  يقع الم�س���روع داخل 
مجمع (ال�سقايا) للطاقات المتجددة 

وم���ن المتوق���ع اأن ينت���ج م���ا يع���ادل 

2.450 ملي���ون ميغ���اواط /�س���اعة 
�س���نويا كم���ا ي�س���اهم ف���ي الحد بما 

يع���ادل 1.3 ملي���ون طن �س���نويا من 

انبعاثات ثاني اأك�س���يد الكربون على 

اأن يت���م ت�س���غيل المحطة ف���ي الربع 

الثال���ث من ال�س���نة المالية 2020 - 

 .2021

وبجان���ب الم�س���اريع الت���ي ينفذها 

القط���اع النفطي في مج���ال الطاقة 

الكوي���ت  معه���د  يق���وم  المتج���ددة، 

لالأبح���اث العلمي���ة باإعداد درا�س���ة 

لتحديد فاعلية ثالث تطبيقات للطاقة المتجددة . وتت�س���من 

الدرا�س���ة ثالثة م�ساريع رئي�س���ية الأول "مزرعة رياح" بطاقة 

260 كيل���وواط لختبار وقيا�ض اأداء توربينات الرياح �س���غيرة 
الحجم �سمال غرب الكويت.

   اأم���ا الم�س���روع الثان���ي فيت�س���من محطة تعم���ل بالطاقة 

ال�سم�س���ية اأو طاق���ة الرياح وت���زود المحط���ات بالهيدروجين 

با�س���تخدام األ���واح الخاليا ال�س���وئية (بطاق���ة 10 كيلوواط) 

وتوربين���ات الري���اح (بطاق���ة 6 كيل���وواط) لإنت���اج وتخزي���ن 

الهيدروجي���ن كناقل للطاقة وا�س���تخدامه كخاليا وقود لتوفير 

الكهرباء.

بينما الم�س���روع الثالث فيعنى بوحدة لتحلية المياه ت�ستخدم 

الطاق���ة ال�سم�س���ية وطاقة الري���اح لتفعي���ل اأداة لتنقية المياه 

بوا�سطة التنا�سح العك�سي.
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يهدف اإلى توليد 
ميغا�ات من الطاقة احلرارية...

100

مشروع جنوب الرتقة
إلنتاج بخار الماء 

من الطاقة الشمسية

كثر الحدي�������ث خالل ال�سن�������وات القليلة الما�سي�������ة عن الطاقة 

ال�سم�سية و�سبل اال�ستف�������ادة منها، اإلى الحّد الذي دفع الكثيرين 

م�������ن دعاة حماي�������ة البيئة والحكوم�������ات اإلى ت�سجي�������ع النا�س على 

ا�ستخدامها في االإنارة وو�سائل النقل وال�سناعة و�سوى ذلك.

وم�������ن اأهم العوامل الت�������ي تمّيز الطاقة ال�سم�سي�������ة اأنها م�سدر 

طبيع�������ي متجّدد وم�ستدام، كما اأن و�سائ�������ل اإنتاجها ب�سيطة وغير 

مكلف�������ة، وال تحت�������اج اإلى من�س�������اآت �سخمة، على عك��������س الم�سادر 

االأخ�������رى التي ت�ستنزف الكثير من الم�������وارد والجهد، وهذا يعني 

اأنها طاقة رخي�سة توفر الكثير من ا�ستهالك الكهرباء من خالل 

اال�ستغناء عن زيت الوقود والغاز في محطات التوليد.

ول�������م تك�������ن الكويت بمن�������اأى عن ه�������ذه التط�������ورات ، حيث �سعت 

المتالك التكنولوجي�������ا الحديثة في مجال الطاق�������ة ال�سم�سية ،  

م�������ن خالل م�سروع جن�������وب الرتقة الإنتاج البخار م�������ن الماء، وهو 

ما �سيلقي علي�������ه ال�سوء كل من رئي�س فري�������ق عمل التكنولوجيا 

واالأبح�������اث )للمراف�������ق ال�سطحية( في �سركة نف�������ط الكويت حمد 

الكن�������دري، وكبير مهند�س�������ي اإدارة التكنولوجيا ف�������ي الفريق علي 

الحرز، ومهند�س اإدارة التكنولوجي في الفريق اأحمد ال�سيافي. 

رؤية سامية

يقول علي الحرز اإنه بناًء على روؤية �ساحب ال�سمو اأمير البالد 

ال�س���يخ �س���باح الأحم���د الجابر ال�س���باح لالعتماد عل���ى الطاقة 

المتج���ددة بن�س���بة 15 بالمئة م���ن اإجمالي الطاق���ة المنتجة في 

الب���الد بحلول ع���ام 2030، اإتخذت موؤ�س�س���ة البت���رول الكويتية 

خطوات ا�ستباقية لتحقيق هذه الغاية ال�سامية عن طريق ت�سكيل 

"فريق درا�سة تطبيقات الطاقة ال�سم�سية".

وت�س���مل اأه���داف الفريق تحدي���د التطبيقات المتعلق���ة باإنتاج 

الطاقة ال�سم�س���ية في القطاع النفطي، وتمكين موؤ�س�س���ة البترول 

الكويتي���ة و�س���ركاتها التابع���ة من لعب دور مه���م وفعال في مجال 

الطاق���ة المتجددة وكفاءة ا�س���تخدام الطاقة، ف�س���اًل عن و�س���ع 

خارطة طريق متكاملة لتحقيق روؤية �س���احب ال�سمو في العتماد 

على الطاقة المتجددة.

وي�س���يف اأن �س���ركة نفط الكويت حذت حذو موؤ�س�سة البترول 

الكويتي���ة، ف�س���ارعت اإلى ت�س���كيل "لجن���ة ا�س���تخدامات الطاقة 

المتج���ددة وكفاءة الطاقة"، والتي من بين اأهدافها تقييم وتوحيد 

المب���ادرات وتنفيذها بالطريقة المثل���ى وتعزيز المعرفة المتعلقة 

با�ستخدامات الطاقة المتجددة في ال�سركة وفي القطاع النفطي 

ككل.

وتعم���ل اللجنة على تعزي���ز التعاون مع الموؤ�س�س���ات والمعاهد 

المحلي���ة والعالمي���ة المعنية با�س���تخدامات الطاق���ة البديلة، كما 

جرى ت�س���كيل اأربع لجان فرعية منبثق���ة عنها هي "لجنة المباني 

الخ�س���راء"، و"لجن���ة احتواء الغ���ازات المنبعث���ة"، و"لجنة كفاءة 

الطاقة"، و"لجنة الطاقة المتجددة".
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مرجعية مشاريع الطاقة

ي�س���ار اإلى اأن مدير مجموعة الأبحاث والتكنولوجيا في �س���ركة 

نفط الكويت جمال الحمود يراأ�ض لجنة الطاقة المتجددة، وينوب 

عنه رئي�ض فريق عمل الأبحاث والتكنولوجيا (للمرافق ال�سطحية) 

ف���ي ال�س���ركة حم���د الكن���دري، وذل���ك لأن مجموع���ة الأبح���اث 

والتكنولوجي���ا ه���ي الجهة الم�س���وؤولة عن جميع م�س���اريع الطاقة 

المتجددة في نفط الكويت.

وم���ن الم�س���اريع والمبادرات التي ت���م تنفيذها ف���ي اإطار عمل 

اللجن���ة، "م�س���روع لوح���ة التحكم لم�س���اريع الطاق���ة المتجددة – 

"Renewable Energy Dashboard ، فيم���ا يج���ري العم���ل 
حالي���اً على طرح م�س���روع اإنتاج بخار الماء من الطاقة ال�سم�س���ية 

الحراري���ة – Concentrated Solar Power في حقل جنوب 

الرتقة.

لجنة الطاقة

تعم���ل لجن���ة الطاق���ة المتجددة مهم���ة على تحقي���ق جملة من 

الأه���داف، م���ن بينه���ا مقابل���ة الف���رق والإدارات المعني���ة لجمع 

المعلوم���ات وتقيي���م البيانات المتعلقة با�س���تهالك ونوعية الطاقة 

(كهربائية – حرارية)، اإ�س���افة اإل���ى تقييم اإمكانية تنفيذ مبادرات 

الطاق���ة المتج���ددة ب���كل اأ�س���كالها ( ال�سم�س���ية الكهرو�س���وئية 

وال�سم�سية الحرارية وطاقة الرياح) و�سواها.

كما تعمل اللجنة على تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة المنا�سبة 

• خطوة �إ�ضافية لتحقيق ر�ؤية 
�ضاحب �ل�ضمو �أمري �لبلد يف 

�العتماد على �لطاقة �ملتجددة

�الأبحاث  •  جمموعة 

��لتكنولوجيا هي �مل�ضوؤ�لة عن 
جميع م�ضاريع �لطاقة �ملتجددة 

يف �ل�ضركة

مليوين  ��ضتهالك  يوفر  • �مل�ضر�ع 
برميل من �لنفط. 

لتولي���د الكهرب���اء، اأو الطاق���ة الحراري���ة لتلبية جزء م���ن اإجمالي 

ا�س���تهالك الطاق���ة، وتقييم الم�س���اريع المنجزة والم�س���تقبلية من 

حيث القيمة القت�سادية والتكنولوجيا الم�ستخدمة.

كما ت�س���عى اللجنة لتنفيذ م�ساريع الطاقة المتجددة على نطاق 

اأو�س���ع ي�سمل جميع مرافق ال�سركة، وتبادل الخبرات مع ال�سركات 

النفطية الأخرى والموؤ�س�س���ات الحكومية والوزارات، والتفاعل مع 

لجنة كفاءة الطاقة ولجنة احتواء الغازات المنبعثة.

ومن اأهدافها اأي�س���اً، ت�س���جيل م�س���اريع الطاقة المتجددة لدى 

هيئة الأمم المتحدة بغية الح�س���ول على امتياز تقليل انبعاث غاز 

ثاني اأك�سيد الكربون.

تقنيات جديدة

ويو�س���ح الحرز اأن �سراء الغاز لال�س���تخدام في عمليات الإنتاج 

النفط���ي عملية مكلفة، كما اأن مخزونه محدود في الكويت، وربما 

تلج���اأ الكويت اإلى عقد اتفاقات م���ع الدول المجاورة لمد خطوط 

اأنابيب الغاز.

وي�س���ير الح���رز اإل���ى اأن محطات الطاق���ة ال�سم�س���ية الحرارية 

تعرف اأي�س���اً باإ�سم محطات الطاقة ال�سم�سية المرّكزة، وهي تقوم 

با�س���تغالل الح���رارة لتبخير المياه وا�س���تغالل طاق���ة بخار الماء، 

اإم���ا لإدارة توربينات تقوم بدورها بتوليد الكهرباء، اأو ل�س���تخدام 

بخ���ار الماء في تعزيز ا�س���تخراج النفط الثقيل عن طريق الحقن، 

عل���ى عك����ض األ���واح الطاق���ة ال�سم�س���ية المعروفة با�س���م "الألواح 

إلنتاج بخار الماء 
من الطاقة الشمسية
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طاقة متجددة

تق���وم  والت���ي   ،"PhotoVoltaic Panels- الكهرو�س���وئية 

با�س���تغالل ال�س���وء ال�س���اقط على الأر�ض من ال�س���م�ض في توليد 

جهد كهربائي يوؤدي اإلى مرور تيار كهربائي.

ويلفت اإلى اأن ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية �سيخف�ض تكلفة اإنتاج 

برميل النفط الثقيل بواقع 20 بالمئة، لكن الأمل في الإنتاج على 

نطاق وا�سع �سيخف�ض التكلفة اأكثر.

وتُعتب���ر الكوي���ت م���ن المناط���ق الأكث���ر غنًى باأ�س���عة ال�س���م�ض 

المبا�س���رة، اإ�س���افة اإلى نقاء الهواء فيها ن�سبياً، على عك�ض الدول 

الت���ي تعاني من ارتفاع ن�س���بة الرطوبة، ومن المتوقع اأن ت�س���تغني 

الكوي���ت م�س���تقباًل عن زيت الوق���ود لإنتاج الكهرب���اء مثلما فعلت 

األمانيا التي و�سلت اإلى ن�سبة 40 بالمئة.

حقل الرتقة

يقع حقل الرتقة في �س���مال دولة الكويت، ويعّد واحداً من اأكبر 

حقول النفط الثقيل على م�س���توى العالم، ومن المتوقع اأن ي�س���ل 

اإنت���اج الحقل اإلى 60 األف برميل يومياً بعد نحو �س���تة اأ�س���هر من 

بداي���ة الإنت���اج بحلول ع���ام 2020، في حي���ن اأن المرحلة الثانية 

ت�س���مل الإ�ستك�س���اف وزيادة الإنتاج لي�س���ل اإلى 280 األف برميل 

يومي���اً بحل���ول ع���ام 2030، وهو ما �سي�س���اعد موؤ�س�س���ة البترول 

الكويتية على تحقيق هدفها للو�سول باإنتاج الكويت الى 4 ماليين 

برميل نفط يومياً.

وقد ب���ادرت مجموعة الأبح���اث والتكنولوجيا في �س���ركة نفط 

الكويت با�س���تغالل تقني���ة الطاقة ال�سم�س���ية الحرارية عن طريق 

اإن�س���اء م�س���روع لتوليد بخار الماء ب�سورة يومية في حقل "جنوب 

الرتقة" لتعزيز عمليات ا�س���تخراج النف���ط الثقيل، وتوفير مقدار 

هائ���ل من الوق���ود (الغاز الطبيعي) الم�س���تخدم لإنتاج بخار الماء 

بالطريقة التقليدية، والحد م���ن انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة 

عن حرق الوقود.

و�سيكون الم�سروع بطاقة 100 ميغاوات تجريبياً بهدف معرفة 

اآف���اق واإمكانيات ه���ذه التقنية الجديدة، فاإذا ما ثبت اأنها ناجحة، 

�سيتم التو�سع فيها م�ستقباًل لإنتاج النفط الثقيل، كما �سيتم تنفيذ 

30 م�س���روعاً بالحجم نف�سه، بحيث ي�سل الإنتاج اإلى 3 غيغاوات، 
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م���ع العل���م باأنه لدى ال�س���ركة خطط لإنتاج 270 األ���ف برميل من 

النفط الثقيل بعد عام 2040.

المشروع األول

يعتبر م�س���روع اإنتاج بخار الماء من الطاقة ال�سم�سية الحرارية 

م�س���روعاً ا�ستراتيجياً، ويمثل خطوة اإ�س���افية باتجاه تحقيق روؤية 

�ساحب ال�سمو اأمير البالد، وكذلك دعم ا�ستراتيجية ال�سركة لعام 

2040، بما من �س���اأنه تقليل تكلفة ا�س���تخراج النفط الثقيل بحرق 
الوق���ود، كما اأنه الم�س���روع الأول من نوعه في دولة الكويت لجهة 

ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية الحرارية لإنتاج البخار. 

والم�س���روع في مرحل���ة التعاقد حالياً، وم���ن المتوقع اأن تُطرح 

الممار�س���ة الخا�سة به قريباً، و�ستكون الطاقة الإنتاجية للم�سروع 

ب�سغط عاٍل وحرارة مرتفعة، حيث �سيتم ربط الم�سروع مع من�ساأة 

النفط الثقيل قيد الإن�س���اء، والت���ي تعتمد على الغاز الطبيعي في 

اإنتاج بخار الماء عن طريق �سخانات معّدة خ�سي�ساً لذلك.

و�س���يحتاج الم�سروع اإلى كميات من المياه من المخطط اأن يتم 

جلبه���ا من محط���ة ال�س���ليبية لمعالجة المياه بوا�س���طة الأنابيب، 

علماً باأنه فور النتهاء من الم�س���روع، �س���يتم ت�س���جيله في منظمة 

الأمم المتحدة لحت�س���اب كمية غاز ثاني اأك�سيد الكربون الذي تم 

توفيره، الأمر الذي �سيجعل الكويت على خريطة الدول المعتمدة 

على الطاقة المتجددة في العالم، كما �سي�س���اهم في تقليل ح�سة 

الفرد في الكويت من ا�س���تهالك غاز ثاني اأك�س���يد الكربون الذي 

يوؤدي الى ظاهرة الحتبا�ض الحراري، و�س���يوفر ا�ستهالك مليوني 

برميل من النفط، ويقلّل انبعاث غاز ثاني اأك�سيد الكربون بمقدار 

مليون طن، وهو ما يعادل زراعة مليوني �سجرة. 

طاقة بديلة
وق���د اأكد رئي�ض فري���ق عمل الأبح���اث والتكنولوجيا ( للمرافق 

ال�س���طحية) ف���ي �س���ركة نفط الكوي���ت حمد الكن���دري اأن الفريق 

ي�س���م وحدة تهتم بمتابعة موا�س���يع الطاقة البديلة، واأن مجموعة 

الأبحاث والتكنولوجيا هي جهة التن�س���يق الم�س���وؤولة عن م�ساريع 

الطاقة البديلة على م�ستوى ال�سركة.

واأ�س���اف الكن���دري اأن المجموع���ة تعم���ل حالياً على م�س���روع 

لإنتاج بخار الماء من الطاقة ال�سم�س���ية، وذلك بهدف ال�س���تغناء 

      أنواع تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية

تشرتك جميع التقنيات الخاصة بالطاقة الشمسية الحرارية 
بآلية عمل واحدة تتمثل يف تجميع أشعة الشمس بواسطة 
مرايا عاكسة، وتركيزها على أنبوب مركزي ينقل الحرارة إىل 
التقنيات  املاء. وهذه  مواقع تسخني تعمل على توليد بخار 

هي:
• الربج الشمسي       

• املرآه األفقية                   
• املرآه املقعرة             

• املرآه املقعرة داخل بيت زجاجي 

• الصحن الشمسي    

Solar Tower
Linear Fresnel
Parabolic Trough 

Enclosed Parabolic Trough
Solar Dish 

عن ا�س���تخدام الغاز في العمليات النفطية، م�س���يراً اإلى اأنه �سيتم 

التركي���ز عل���ى اإنتاج النف���ط الثقيل من م�س���ادر الطاق���ة البديلة 

المختلفة، كال�س���م�ض والريح والحرارة المهدورة (من التوربينات)، 

لأن تكلفته عالية. 

مشاريع جديدة
واأكد اأن �سركة نفط الكويت تتجه للتو�سع في ا�ستخدام الطاقة 

البديلة تما�س���ياً مع رغبة ح�سرة �س���احب ال�سمو اأمير البالد في 

اإنتاج ن�س���بة 15 بالمئة من احتياج���ات البالد من الطاقة البديلة، 

مو�س���حاً اأن هناك م�س���اريع جديدة تهدف لخف�ض تكلفة البرميل 

الواحد لت�سل اإلى نحو 10 دولرات في غ�سون ال�سنوات الخم�ض 

اأو الع�سر المقبلة. 

ولفت اإلى اأن "م�س���روع جنوب الرتقة" يهدف لإنتاج البخار من 

الطاقة ال�سم�س���ية ليتم �س���خه في المكامن النفطية بهدف زيادة 

اإنت���اج النفط، حيث تبلغ طاقة الم�س���روع 100 ميغاواط، ليتم في 

المح�سلة اإنتاج ح�سة ال�سركة من ن�سبة ال� 15 بالمئة من الطاقة 

البديلة.

الكندري : م�شر�ع الرتقة ي�شاهم 
يف حتقيق الر�ؤية ال�شامية...
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مبادرة أطلقتها مجموعة الخدمات المساندة في جنوب وشرق الكويت

نفط الكويت : تأسيس مركز متميز 
لتدريب المهندسين قيد التطوير ..

تنمية و تدريب

نشأة الفكرة
نظ���راً لالأهمية الق�س���وى التي توليها 

�س���ركة نفط الكويت لتطوي���ر موظفيها 

واإمداده���م بالمه���ارات الالزمة، اأعدت 

مجموع���ة الخدمات الم�س���اندة "جنوب 

و�س���رق الكوي���ت" ف���ي ال�س���ركة خط���ة 

ا�س���تراتيجية لإقامة من�ساأة متخ�س�سة 

قي���د  المهند�س���ين  وتجهي���ز  بتدري���ب 

التطوي���ر ف���ي كاف���ة الإدارات التابع���ة 

للمديرية، بما يمكنهم وب�س���كل م�ستقل، 

م���ن تولي الم�س���وؤولية التامة عن جميع 

تتمّيز �سركة نفط الكويت باأنها ت�سم اأيدي عاملة على م�ستوى عال من التدريب 

والتطوي�������ر ويتمتعون بق�������درات وموؤهالت عالي�������ة. وهذه القدرات الت�������ي يتمتع بها 

موظف�������ي ال�سركة في العديد من القطاعات تنمو ب�سكل م�ستمر ومتوا�سل تجعلهم 

ف�������ي �سعي دائم للتطوير وا�ستك�ساف اأفكارًا ومقترحات جديدة وطرحها ، ثم العمل 

على تنفيذها في حال ات�سح اأنها تنعك�س اإيجابًا ل�سالح ال�سركة.

وم�������ن بين االأفكار والمب�������ادرات الرائدة والمتميزة التي قامت به�������ا ال�سركة مبادرة 

تاأ�سي��������س مرك�������ز جديد ومتخ�س�س لتدري�������ب المهند�سين قي�������د التطوير في جنوب 

و�سرق الكويت ، والذي تم افتتاحه موؤخرًا برعاية نائب الرئي�س التنفيذي للمديرية 

بدر المنيفي. وي�سرف على المركز مجموعة الخدمات الم�ساندة، اإال اأن م�سوؤوليته 

والمهام المنوطة به تقع �سمن اخت�سا�سات فريق عمل خدمات الم�ساريع.

 وفيما يلي نلقي ال�سوء على فكرة المركز واأهدافه واأق�سامه وفريق العمل.   
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مراحل الم�س���اريع المقامة في من�ساآت 

النفط والغاز �س���من ال�س���ركة. ولتنفيذ 

ه���ذه الفك���رة الت���ي تحولت اإل���ى خطة 

ا�س���تراتيجية بالن�س���بة للمجموعة ، تم 

اإن�س���اء مركز تدريب المهند�سين الجدد 

قيد التطوير ليكون جزءاً من المبادرات 

العديدة للمجموعة التي تطلقها برعاية 

مديرية جنوب و�س���رق الكويت في نفط 

الكويت.

وق���د ت���م افتت���اح المركز ف���ي مجمع 

مكات���ب برقان المرحل���ة الثانية برعاية 

التنفي���ذي  الرئي����ض  نائ���ب  وح�س���ور 

لجنوب و�س���رق الكويت في �سركة نفط 

الكوي���ت ب���در المنيف���ي ال���ذي عبر عن 

�س���كره وامتنان���ه للجه���ود المبذولة من 

قب���ل مجموع���ة الخدم���ات الم�س���اندة 

بقي���ادة رج���ب، وفري���ق عم���ل خدمات 

الم�س���اريع وعل���ى راأ�س���ه العجمي، كما 

ح���ث المهند�س���ين قي���د التطوي���ر على 

ال�س���تفادة من هذا الإنجاز وموا�س���لة 

الجهود لتطوير المركز بما يعود بالنفع 

على موظفي ال�سركة.

 أهداف رئيسية 
يتمثل الهدف الرئي�سي من فكرة اإقامة 

مركزاً لتدريب المهند�سين قيد التطوير 

ف���ي �س���ركة نف���ط الكويت وال�س���ركات 

الزميلة الراغبة في تدريب مهند�س���يها 

عل���ى  يح�س���لوا  اأن  يمكنه���م  حي���ث   ،

تدريب منظ���م ومرّكز يفي بكل حاجات 

ومتطلبات عملهم الحالي والم�ستقبلي.

كما تهدف المبادرة اإلى تطوير كتّيبات 

متخ�س�سة من �ساأنها تزويد المهند�سين 

قيد التطوير بالتدريب في كافة جوانب 

اإدارة الم�ساريع، ومن اأبرزها الت�سميم، 

والتخطيط، وتقدير التكلفة ومراقبتها، 

ومراقبة المواد، والعقود، والبناء، وهي 

كله���ا مراحل �س���رورية توف���ر مجتمعة 

م�سروعاً متكاماًل.

أقسام ومهام
وق���د اأقيم المركز داخ���ل مبنى مجمع 

المكاتب في برق���ان – المرحلة الثانية 

، وه���و يت�س���من ع���دة قاع���ات واأجهزة 

متخ�س�سة، وكذلك تطبيقات اإلكترونية 

ت�سهل التوا�سل وعملية التدريب. 

ويت�س���من المركز مختب���راً للكمبيوتر، 

وهو عبارة عن قاع���ة تحتوي على عدة 

اأجه���زة محمول���ة، تحم���ل ف���ي نظامها 

مكتب���ة تعم���ل عل���ى �س���بكة النترن���ت 

وتت�سمن كافة كتّيبات العمل الم�ساعدة 

والأدوات التدريبية لالزمة للمهند�س���ين 

قيد التطوير.

وتتك���ون الأدوات التدريبة من خم�س���ة 

اأجزاء يتخ�س����ض كل منها باأحد مراحل 

الم�ساريع، حيث يحكي الجزء الأول عن 

اأمور عام���ة، فيما يتحدث الجزء الثاني 

ع���ن مراقبة الم�س���اريع، والجزء الثالث 

عن الت�س���ميم والهند�سة وبعدة فقرات 

يتعلق كل منها بنوع معين من الت�س���ميم 

والهند�س���ة. اأم���ا الجزء الراب���ع، فيعلق 

بالبن���اء، فيما يخت�ض الج���زء الخام�ض 

باإدارة ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة. 

كم���ا ي�س���م المرك���ز القاعة الرئي�س���ية 

للتدري����ض، والتي تحتوي على �سا�س���ات 

واأجهزة �سمعية ب�سرية تفاعلية، الهدف 

منها العمل على تطوير جميع الكفاءات 

لدى المتدربين.

• منح المهندسين الجدد قيد  

التطوير تدريبًا  منظمًا ومرّكزًا يفي 

باحتياجاتهم. 

• يتضمن المركز قاعتين لمختبر 

الكمبيوتر  والتدريس وأدوات تدريبية . 

E- Learning”" أحد التطبيقات  •  تطبيق 

    الرائدة المتاحة للمتدربين. 
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تنمية وتدريب

تطبيق رائد
يعتب���ر تطبيق E-Learning، اأحد 

اأهم التطبيق���ات الرائدة التي اأعدها 

القائمون على المركز وو�س���عوها في 

ت�س���رف المتدربين،وه���و تطبيق اآلي 

يحتوي على كافة الكتّيبات والإر�سادات 

والمواد  والفيديوه���ات  والر�س���ومات 

التعليمي���ة والأدوات التدريبي���ة الت���ي 

يوفره���ا المرك���ز للمهند�س���ين قي���د 

التطوير.

 4 عل���ى  يحت���وي  التطبي���ق  وه���ذا 

اأق�سام، الأول يت�سمن كافة الموا�سيع 

العامة الخارجة عن اإطار الم�س���اريع، 

ثم ق�س���م الت�س���ميم الذي يتطرق اإلى 

كل ما يتعلق بالت�س���ميم، وق�سم البناء 

واأخيراً ق�سم مراقبة الم�ساريع.

التطبي���ق  ه���ذا  ا�س���تخدام  ويب���داأ 

بالن�س���بة للمتدربي���ن م���ن الت�س���جيل 

اللكترون���ي الذي يقوم به كل مهند�ض 

ويدخ���ل م���ن خالل���ه كاف���ة معلوماته 

ال�سخ�س���ية والمهني���ة، وبع���د ذل���ك، 

�سي�س���تطيع كل منه���م الط���الع على 

كل المواد التدريبية وكل ما تت�س���منه 

الكتّيب���ات، كما يمكن لهم اأن يتفاعلوا 

معاَ من خالل التطبيق.

لكب���ار  اأي�س���اً  التطبي���ق  وي�س���مح 

المهند�سين الم�سرفين على التدريب، 

متابع���ة الحالة التدريبية لكل مهند�ض 

قيد التطوير والتدخل لتعديل الم�سار 

عند الحاجة لذلك.

فريق العمل
يقع المركز تحت الإ�سراف المبا�سر 

لمجموعة الخدمات الم�ساندة "جنوب 

و�س���رق" ف���ي �س���ركة نف���ط الكويت، 

وبالتالي فاإن مديرة المجموعة اأمينة 

رج���ب ه���ي راأ����ض اله���رم ف���ي اإدارته 

وكذل���ك الفري���ق ال���ذي عم���ل عل���ى 

اإنجازه.

ويل���ي مدي���رة المجموع���ة في فريق 

العمل الم�س���رف عل���ى المركز رئي�ض 

فريق عمل خدمات الم�ساريع (جنوب 

و�س���رق) ف���ي �س���ركة نف���ط الكوي���ت 

من�سور العجمي، والذي يتولى فريقه 

اأداء الأعمال اليومية. 

ثالث���ة  العم���ل  فري���ق  ي�س���م  كم���ا 

م���ن كب���ار المهند�س���ين ه���م : ناه���د 

الهاج���ري وجاويد �س���اهنا و�س���انتانو 

بي وكلهم مهند�س���و ت�سميم  والعديد 

م���ن المهند�س���ين الآخرين م���ن كافة 

الخت�سا�سات وعددهم 29 مهند�ساً 

م���ن بينهم 13  في مجال الت�س���ميم، 

و4  ف���ي مجال التخطيط، و4 اآخرين 

مهند�س���ين  و3  البن���اء،  مج���ال  ف���ي 

لمراقبة وتقدير التكلفة، ومهند�س���ان 

للم�س���اريع، ومهند�ض واح���د للعقود، 

وواح���د للمع���دات، وواحد للت�س���ميم 

الميكانيكي.  

واأ�س���ار القائم���ون عل���ى المركز اإلى 

المب���ادرات  م���ن  العدي���د  اأن هن���اك 

يتم درا�س���تها وياأمل���ون باإطالقها في 

الم�س���تقبل القري���ب، وبم���ا ينعك����ض 

لم�سلحة المديرية وال�سركة باأ�سرها، 

وف���ي الواقع اأن هذه التجربة مب�س���رة 

ج���داً وتعد بالمزيد في اإطار م�س���يرة 

التطور الدائمة لل�سركة.

مساعدة المهندسين
مجموع���ة  مدي���رة  اأك���دت  وق���د 

الخدمات الم�س���اندة "جنوب و�سرق" 

في �سركة نفط الكويت اأمينة رجب اأن 

مهمة مركز تدريب المهند�س���ين قيد 

التطوي���ر هي م�س���اعدة المهند�س���ين 

المتخرجي���ن حديث���اً عل���ى التعام���ل 

باأف�س���ل طريق���ة مع كاف���ة التحديات 

القادمة والهائلة ل�ستراتيجية ال�سركة 

لعام 2040.

واأ�س���ارت اإلى اأنه تم جمع الخبرات 
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والمواه���ب والم���وارد الداخلي���ة التي 

لدين���ا لك���ي نق���وم باإعداد درا�س���ات 

وو�س���ائل تدريبي���ة منظمة، مو�س���حة 

اأنه يمكن للمهند�س���ين قي���د التطوير 

والكتّيب���ات  التدري���ب  ا�س���تخدام 

والأدوات المتوف���رة عل���ى النترن���ت 

وكل م���ا يوفره المركز لرفع م�س���توى 

قدراتهم الفنية. 

وقالت اإنها �سعيدة جداً باأنه �سيكون 

باإم���كان المرك���ز توفي���ر مهند�س���ين 

بم�ستويات عالية جداً يكونون قادرين 

عل���ى تلبي���ة متطلب���ات ا�س���تراتيجية 

ال�سركة لعام 2040.

تدري���ب  مرك���ز  اأن   واأ�س���افت 

المهند�سين قيد التطوير في مرحلته 

م���ن خالله���ا  ن�س���عى  الت���ي  الثاني���ة 

اإل���ى ميكن���ة كتّي���ب المهند�س���ين قيد 

التطوير واأدائهم ونظام المتابعة على 

معرب���ة   ،"E-Learning Portal

عن ال�س���كر اإلى كل من �س���اهم بوقته 

الثمي���ن ومعرفته في اإن�س���اء وتطوير 

هذا المركز.

تعزيز القدرات
  واعتب���ر رئي�ض فريق عمل خدمات 

الم�س���اريع "جنوب و�سرق" في �سركة 

نف���ط الكوي���ت من�س���ور العجم���ي اأن 

هن���اك الكثير م���ن الموظفين الجدد 

قي���د التطوي���ر الذي���ن ين�س���مون الى 

�س���ركة نف���ط الكوي���ت �س���نوياً كجزء 

من �سيا�س���ة ال�سركة لإ�سراك العمالة 

الوطني���ة ف���ي اأن�س���طتها وعملياته���ا 

المختلفة. 

وقال هناك العديد من المهند�س���ين 

الجامع���ات  م���ن  يتخرج���ون  الذي���ن 

وه���م يواجهون مهمة العمل مبا�س���رة 

في المي���دان، مو�س���حاً اأن���ه رغم اأن 

هوؤلء المهند�س���ين يتلق���ون التدريب 

�س���من برنامج خا�ض للموظفين قيد 

التطوي���ر، ف���اإن هذا يظ���ل غير كاٍف، 

ول���ذا ج���اءت مب���ادرة اإن�س���اء المركز 

كو�س���يلة دعم، وهي تتمثل في المزيد 

م���ن تعزي���ز قدراتهم المهني���ة، وذلك 

م���ن خ���الل اإع���داد الكتّي���ب الخا�ض 

بالمهند�س���ين قي���د التطوي���ر، واتباع 

التدريب ف���ي المركز الجديد والرائد 

الذي يديره الفريق.

يوف���ر  الجدي���د  المرك���ز  اأن  واأك���د 

العدي���د من المواد، ومنه���ا الكتّيبات، 

وكتالوج���ات الم�س���ّنعين، ومحط���ات 

والتفاع���ل  العم���ل،  عل���ى  التدري���ب 

بوا�س���طة الفيديو، والمحاكاة بر�سوم 

الغرافيك لكافة المنتجات والمن�ساآت.

�س���عادته  ع���ن  العجم���ي  واأع���رب 

بتاأ�س���ي�ض المركز كونه متاح���اً لكافة 

المهند�س���ين قي���د التطوي���ر، ويمك���ن 

للمهند�سين الجدد ال�ستفادة منه. 
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شراكة مع القطاع الخاص

جمل�س ال�سراكة ال�ست�ساري املوحد يف القطاع النفطي ..

دعم وتعزيز دور القطاع اخلا�س 

تاأ�ش�ض يف عام 2009 �ترتاأ�ض د�رته احلالية �شركة نفط الكويت

تن����ض روؤية "كوي���ت جديدة 2035" 

ف���ي جوهره���ا عل���ى تحوي���ل الكويت 

اإل���ى مرك���ز مال���ي وتج���اري ج���اذب 

لال�ستثمار، يقوم فيه القطاع الخا�ض 

بقيادة الن�س���اط القت�سادي وت�سجيع 

روح المناف�سة ورفع كفاءة الإنتاج في 

ظل جهاز دولة موؤ�س�سي داعم. 

عب���ر  النفط���ي  القط���اع  وي�س���عى 

الخا����ض  القط���اع  م�س���اهمة  زي���ادة 

اإل���ى ن�س���بة 30 بالمئ���ة م���ن اإجمالي 

العقود الممنوحة للم�س���اريع النفطية 

المنفذة في موؤ�س�سة البترول الكويتية 

و�س���ركاتها التابعة وفق ا�س���تراتيجية 

2040 اإلى تطوير تلك ال�سراكة اإيماناً 
منها باأهمية تلك ال�سراكة في تحقيق 

للقط���اع  م�س���تدامة  تنموي���ة  نه�س���ة 

النفطي . 

وتمث���ل �س���ركة نف���ط الكوي���ت اأحد 

النم���اذج الرائ���دة في تفعي���ل وتطوير 

ال�سراكة بين القطاع النفطي والقطاع 

الخا����ض ، حي���ث ت���وؤدي دوراً ريادي���اً 

ف���ي كافة المب���ادرات التي تهدف الى 

رف���ع م�س���توى واأداء القطاع النفطي ، 

وي�س���كل ذلك اأهمية واأولوية ق�س���وى 

له���ا كمح���رك يدفع عجلة القت�س���اد 

الوطني بقطاعيه العام والخا�ض.

  ويعد مجل�ض ال�س���راكة ال�ست�ساري 

الموح���د ف���ي القط���اع النفط���ي اأحد 

المبادرات الفعالة للتعاون بين القطاع 

النفط���ي والقط���اع الخا����ض وال���ذي 

يهدف اإلى تعزيز التعاون بين القطاع 

النفط���ي والقط���اع الخا����ض المحلي 

بهدف تطبيق روؤية موؤ�س�س���ة البترول 

الكويتي���ة لدعم القط���اع الخا�ض في 

مجالت العمل بالقطاع النفطي. 

وقد �س���عى المجل�ض منذ اإن�سائه في 

ع���ام 2009 اإل���ى تعزيز التع���اون بين 

القط���اع النفط���ي والقط���اع الخا�ض 

المحل���ي، وذل���ك بهدف تطبي���ق روؤية 

لدع���م  الكويتي���ة  البت���رول  موؤ�س�س���ة 

ال�س���ناعة الوطنية في القطاع ب�سكل 

فَعال من خالل خطط تت�سمن اأهدافاً 

ا�ستراتيجية ق�سيرة وطويلة الأمد.

  وت�س���مل اأوج���ه المب���ادرات الت���ي 

اأطلقها المجل����ض لتعزيز دور القطاع 

الخا����ض في العم���ل بالقطاع النفطي 

تحدي���د الم���واد الت���ي ت�س���تخدم في 

القطاع النفطي والتي يمكن الح�سول 

عليها من ال�س���وق المحلي عن طريق 

المحليي���ن،  والم�س���نعين  الموردي���ن 

الم���واد ذات  يت���م تحدي���د  اأن  عل���ى 

  Fast moving) ال�ستهالك ال�سريع

 .(consumable items

وم���ن مب���ادرات المجل����ض تحدي���د 

الأ�س���باب الت���ي ت���وؤدي اإل���ى ح���دوث 

�سلبيات ومعوقات عند تنفيذ الأعمال 

التي تتولها �سركات القطاع الخا�ض 

المحلي للوقوف على اأ�س���بابها وحلها 

ب�سورة �س���ريعة، بالإ�سافة اإلى تجنب 

حدوثها م�ستقباًل. 

وي�س���م مجل�ض ال�سراكة ال�ست�ساري 

الموحد 21 ع�سواً مكوناً من 3 فئات 

رئي�سية هي : 5 اأع�ساء يمثلون قطاع 

الموردين ،  5 اأع�ساء يمثلون القطاع 

الحكومي وغير الحكومي ذات ال�سلة 

، 11 ع�س���واً يمثلون قطاع ال�سركات 

النفطية المحلية. 
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