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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.



رئيس التحرير 

فيصل جابر األحمد الصباح
نائب العضو المنتدب للعالقات

كلمة العدد
حر�ست موؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركاتها التابعة عبر تاريخها الطويل بتطبيق فل�سفة وا�ستراتيجية عمل 

وا�سحة ارتكزت عليها كافة مقومات نجاحها وتميزها في قطاعاتها المختلفة عنوانها الرئي�سي “اال�ستثمار 

االأمثل بالعن�سر الب�سري”. ومن هنا �سعت قيادات موؤ�س�سة البترول الكويتية با�ستمرار على بناء وتاأهيل كوادر 

وطنية من قيادات ال�سف االأول والثاني تكون قادرة على خو�ض غمار التحدي وال�سعوبات وو�سع دولة الكويت 

على خارطة ال�سناعة النفطية العالمية ب�سكل ثابت.

والأن التحديات والم�سوؤوليات كبيرة وتطورات ال�سناعة النفطية العالمية متالحقة ومت�سارعة خا�سة مع دخول 

عن�سر التكنولوجيا الحديثة في هذه ال�سناعة، فقد و�سعت موؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركاتها التابعة خطة 

الوطني من خريجي  العن�سر  لتوظيف  روؤية �ساملة  تنفيذ  والمرونة في  الخبرات  بتعدد  عمل طموحة تميزت 

الجامعات مع تاأهيل وتدريب موظفي القطاع النفطي بما يتنا�سب واحتياجات وطموحات القطاع النفطي في 

مختلف المجاالت. 

ففي مجال توظيف العمالة الوطنية، ي�ستهدف القطاع النفطي توفير ما يقارب من 4680 وظيفة في ال�سنوات 

الخم�ض المقبلة، كما تمكن القطاع النفطي من تحقيق ن�سبة تكويت للعمالة الوطنية اقتربت من ن�سبة 89.5 % 

الخريجين في مجاالت  اأولوية توظيف  الهادفة في  ا�ستراتيجيتها  التاأكيد على  النفطي مع  القطاع  لموظفي 

العمل المختلفة. 

كما حر�ض القطاع النفطي كذلك على توظيف العمالة الوطنية �سمن عمالة المقاول وفق �سوابط حددتها 

عند تر�سية الم�سروعات على المقاولين، حيث بلغت ن�سب تكويت عمالة المقاول حوالي 26.4 %. 

التابعة اهتماماً  البترول الكويتية و�سركاتها  اأولت موؤ�س�سة  وتزامنـــاً مع اهتمامها بتوظيف العمالة الوطنية، 

كبيراً بتاأهيل وتدريب وتطوير اأداء موظفيها في الداخل والخارج بما يخدم م�ساريعها التنموية العمالقة ويعزز 

من قدراتهم لتنفيذ تلك الم�ساريع، حيث تم تنفيذ ما يقارب من 1476 دورة تدريبيـة �سارك فيها اأكثـــر مــن 26 

األف موظفاً خالل عام واحد في مختلف المجاالت التدريبية والمهنية من القطاع النفطي مما يعك�ض تركيز 

موؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركاتها التابعة المتوا�سل على اأهمية التدريب في تاأهيل وتطوير العن�سر الب�سري. 

اأن  التابعة على  الكويتية و�سركاتها  البترول  اأكدت موؤ�س�سة  النفطي بال حدود، فقد  القطاع  والأن طموحات 

نهجها الدائم لتحقيق مفاهيم النجاح من خالل عدد من االإنجازات الحالية في مجال تطوير مواردها الب�سرية، 

وكذلك التخطيط من اأجل بناء م�ستقبل قادر على تطوير وتاأهيل قدرات موظفي القطاع النفطي وتمكينهم من 

خو�ض المناف�سة في مجال ال�سناعة النفطية العالمية في �ستى المجاالت الإنتاج كوادر وطنية متميزة تقوم بن�سر 

فل�سفتها وروؤيتها داخل الكويت اأو من خالل مكاتبها المنت�سرة حوال العالم. 
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مجلة فصلية 
تصدر عن مؤسسة البترول الكويتية 

وشركاتها التابعة
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فريق العمل
دوائر العالقات العامة واإلعالم

 في مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة

للمراسـالت:

4

لقاء العدد
الشيخ فيصل الصباح:

)1476( دورة تدريبية شارك فيها )26332( 
موظفًا خالل عام 2018/2017

تنمية بشرية
اسـتـثـمارنـا للمستقبل

شبابنا والقطاع!

تأهيل وتدريب
إطالق منهجية التعلم المتنوع 

في القطاع النفطي!
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تطوير المشاريع
خطة “العمليات البحرية” 
لتطوير أسطول الشركة

تأهيل وتدريب
»كوفبك«: دور مميز في تنمية وتدريب 

الشباب الكويتي

تطوير المشاريع
العدساني: رفع الكفاءة اإلنتاجية 

لمصنع غاز »الشعيبة« لتغطية 
احتياجات السوق المحلي
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وال�شركات  الكويتية  البترول  موؤ�ش�شة  تنتهج 

تاأهيل  ت��ج��اه  وا���ش��ح��ة  روؤي����ة  ال��ت��اب��ع��ة  النفطية 

ا�شتراتيجية  لتنفيذ  وتطوير قدرات موظفيها 

ال��م��ت��اح��ق��ة  ال����ت����غ����ي����رات  وم����واج����ه����ة   2040
والمتزايدة في ال�شناعة النفطية العالمية بما 

يعزز مكانة الكويت اإقليميًا ودوليًا. 

ال��ع�����ش��و  م����ع  “نب�ض”  م��ج��ل��ة  ال���ت���ق���ت  وق�����د 

المنتدب للموارد الب�شرية بالوكالة في موؤ�ش�شة 

البترول الكويتية ال�شيخ في�شل جابر الأحمد 

الرئي�شية  العنا�شر  اأهم  للوقوف على  ال�شباح 

ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة ال���ب���ت���رول ال��ك��وي��ت��ي��ة 

وال�شركات النفطية التابعة في تدريب وتاأهيل 

ال�شيخ  اأك��د  حيث  ق��درات��ه��م،  وتعزيز  موظفيها 

وتطوير  بتاأهيل  اله��ت��م��ام  اأن  ال�شباح  في�شل 

لي�ض  النفطي  ال��ق��ط��اع  ف��ي  ال��ب�����ش��ري  العن�شر 

وا���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ول��ك��ن��ه فل�شفة  ال��ل��ح��ظ��ة  ول��ي��د 

منذ  النفطي  ال��ق��ط��اع  ق��ي��ادات  عليها  حر�شت 

�شنوات طويلة اإيمانًا منها باأن العن�شر الب�شري 

هو �شر التميز والنجاح. 

وقال اإن هناك �سوابط محددة تم و�سعها 

الختيـــار موظفـــي القطـــاع النفطـــي بمـــا 

يتما�ســـى و�سلوكيـــات العمل داخـــل القطاع 

النفطي وبما يوفر اأف�سل العنا�سر الب�سرية 

لتنفيـــذ الم�سروعـــات اال�ستراتيجيـــة التي 

يقوم بتنفيذها حالياً القطاع النفطي والتي 

مـــن المتوقع اأن تحقق نقلة نوعية في تاريخ 

ال�سناعة النفطيـــة الكويتية ويجعلها قادرة 

على المناف�سة اإقليمياً وعالمياً. 

واأكد علـــى اأن موؤ�س�سة البتـــرول الكويتية 

و�سركاتهـــا التابعـــة حر�ست علـــى توظيف 

حديثـــي التخرج مـــن ال�سبـــاب الكويتي في 

مختلف مجاالت العمل، مو�سحاً اأن القطاع 

النفطـــي لديـــه خطـــة طموحـــة لتوفيـــر ما 

موظفيه وتأهيل  لتطوير  وواضحة  ثابتة  رؤية  لديه  النفطي  القطاع  أن  أكد 

)1476( دورة تدريبية الشيخ فيصل الصباح: 
شارك فيها )26332( موظفًا خالل عام 2018/2017 

لقاء العدد
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يقارب مـــن 4680 وظيفة جديـــدة للعمالة 

الكويتيـــة فـــي القطاع النفطـــي خالل الـ 5 

�سنوات المقبلة. 

واأ�ســـار اإلى اأن موؤ�س�ســـة البترول الكويتية 

و�سركاتهـــا التابعـــة لديهـــا خطـــة توظيـــف 

�سنوية لحديثي التخرج وذوي الخبرة.

واأو�سح ال�سيخ في�سل ال�سباح اأن موؤ�س�سة 

البتـــرول الكويتية و�سركاتهـــا التابعة لديها 

ا�ستراتيجية عمل وا�سحة وروؤية ثابتة فيما 

يتعلـــق بتدريـــب وتاأهيـــل الموظفيـــن عبرا 

خطـــط وبرامـــج تطويرية لتاأهيلهـــم ل�سغل 

الوظائـــف الحيويـــة فـــي القطـــاع النفطي، 

م�سيفـــاً اأنـــه تـــم تنفيـــذ اأكثـــر مـــن 1476 

دورة تدريبية �ســـارك فيها 26332 موظفاً 

فـــي جميـــع المجـــاالت التدريبيـــة العامـــة 

والفنيـــة والمهنيـــة المتخ�س�ســـة المطلوبة 

مـــن القطـــاع النفطـــي وذلك خـــالل العام 

المالـــي 2018/2017 بزيـــادة عن الخطة 

المعتمـــدة، وتلـــك االأعـــداد زادت عن عدد 

موظفـــي القطـــاع النفطي خـــالل ال�سنوات 

الما�سية والتي لم تزد عن 20 األفاً. 

وحـــول ن�سب التكويـــت، اأو�سح اأن القطاع 

النفطـــي تمكن مـــن تحقيق ن�ســـب توظيف 

مختلـــف  فـــي  الوطنيـــة  للعمالـــة  عاليـــة 

التخ�س�سات ويطمح لتحقيق المزيد، مبيناً 

اأن تلـــك الن�سبة في القطاع النفطي و�سلت 

اإلـــى حوالـــي 89.5 % بالمئة مـــع ا�ستبعاد 

العامليـــن فـــي م�ست�سفى االأحمـــدي الذين 

ي�سغلـــون وظائف تخ�س�سية، الفتـــاً اإلى اأن 

ن�سب تكويت عمالة المقاول بلغت 26.4 % 

بالمئة. 

وفيما يلي التفا�سيل .. 

❞ العنصر البشري 
سر تميزنا 

وتأهيله وتدريبيه 
“أولوية” في القطاع 

النفطي ❝ 

❞ تم تعيين ما 

يقارب من 5226 
كويتي خالل 5 

سنوات السابقة في 
مؤسسة البترول 

الكويتية وشركاتها 
التابعة ❝ 

❞ خطة طموحة 

لتوفير ما يقارب 
من 4680 وظيفة 

جديدة للعمالة 
الوطنية بالقطاع 

النفطي خالل 5 
سنوات المقبلة ❝ 
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جهود متميزة
• بداي�������ة، ن�������ود التعرف عل�������ى جه�������ود موؤ�ش�شة البت�������رول الكويتية 
و�شركاته�������ا التابعة ف�������ي تاأهيل موظفي القط�������اع النفطي لتحقيق 

ا�شتراتيجية 2040؟ 

ال يخفـــى على اأحد التطورات المتالحقة وال�سريعة التي ت�سهدها 

�سناعـــة النفط والغاز عالمياً والتي تتطلب تاأهياًل واإعداداً كبيرين 

لموظفـــي القطـــاع النفطـــي في مختلـــف القطاعـــات لمواكبة تلك 

التطـــورات، ومـــن هنا �سعت موؤ�س�ســـة البترول الكويتيـــة و�سركاتها 

التابعـــة ومنـــذ فترة طويلة على و�ســـع االأ�س�ض والمعاييـــر ال�سليمة 

التـــي من �ساأنهـــا تعزيز وتطوير قدرات موظفي القطاع في مختلف 

القطاعـــات بمـــا يالئـــم وتوجهاتهـــا وتلبيـــة احتياجاتهـــا الحاليـــة 

والم�ستقبليـــة في مختلف المجاالت وفق توجهـــات وا�ستراتيجيات 

وا�سحة المعالم بما يمكن القطاع النفطي من لعب دور رئي�سي في 

�سناعة النفط والغاز العالمية. 

واأو�ســـح اأن جهود تاأهيل وتدريب وتطوير قدرات موظفي القطاع 

النفطـــي قد تزايدت في ال�سنـــوات القليلة الما�سية، مع تاأكيد عزم 

موؤ�س�سة البترول الكويتية على تنفيذ م�ساريعها الراأ�سمالية العمالقة 

والتـــي ياأتي علـــى راأ�سهـــا م�سفاة الـــزور ومجمـــع البتروكيماويات 

وم�ســـروع الوقـــود البيئي الذي قاربت ن�سبـــة اإنجازه 99 % وتوفير 

فر�ـــض عمـــل لل�سباب الكويتي. كمـــا اأود التو�سيح اأن هذا االهتمام 

لي�ـــض وليد المرحلة الحالية واإنما هو تعبيـــر عن روؤية ا�ستراتيجية 

ممتـــدة منذ تاأ�سي�ـــض موؤ�س�سة البترول الكويتيـــة و�سركاتها التابعة، 

الأن موظفـــي القطـــاع النفطي هـــم ثروته الحقيقيـــة ووقود تقدمه 

وا�ستمراريته وهم فـــي الوقت نف�سه �سر تميزه ونجاحه وم�ساهمته 

في تحقيق المناف�سة على الم�ستويين االإقليمي والعالمي. 

كمـــا اأوؤكد على اأن االإدارة التنفيذية في موؤ�س�سة البترول الكويتية 

حر�ست على تطويـــر االهتمام بالتدريب وت�سخير كافة االإمكانيات 

لمركـــز التدريب البترولي للقيام بالـــدور المنوط به، و�سط اهتمام 

وتوجهـــات مـــن الروؤ�ســـاء التنفيذييـــن بالتدريـــب والتوقيـــع علـــى 

ا�ستراتيجية التعليم والتطوير، والتي تهدف اإلى تطوير الكفاءات.

• هل �شهد قطاع التدريب تطورًا خال ال�شنوات الما�شية؟

هنـــاك تطور ملحوظ �سهده قطاع التدريب فـــي موؤ�س�سة البترول 

و�سركاتهـــا التابعة خالل ال�سنوات القليلـــة الما�سية، فقد تم تنفيذ 

لقاء العدد

❞ 89.5 % نسبة تكويت العمالة 

الوطنية ونستهدف رفعها في 
السنوات المقبلة ❝ 

❞ 26.4 % نسبة التكويت في 

عمالة المقاول ❝ 

❞ التأهيل والتدريب يتسق مع 
احتياجات خطط ومشروعات 

المؤسسة وشركاتها التابعة ❝ 
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1476 دورة تدريبيـــة �ســـارك فيهـــا 26332 متـــدرب فـــي جميـــع 
المجـــاالت التدريبيـــة العامة والفنية والمهنية مـــن القطاع النفطي 

وذلـــك خـــالل العـــام المالـــي 2018/2017 بزيـــادة عـــن الخطـــة 

المعتمدة. 

احتياجات تدريبية 
• كي�������ف تلبي برامج التدري�������ب احتياجات ا�شتراتيجي�������ة موؤ�ش�شة 

البترول الكويتية وال�شركات التابعة؟ 

 ن�ســـاط التدريب في موؤ�س�سة البتـــرول الكويتية و�سركاتها التابعة 

داعم اأ�سا�سي لتطوير العمل والعاملين، وي�ساهم في تحقيق اأهداف 

وخطـــط الم�ساريـــع التـــي ينفذها القطـــاع النفطي. كمـــا اأن مركز 

التدريـــب البترولي يقوم بخدمة القطاع النفطي من خالل منظومة 

عمل، يتم التن�سيـــق ب�ساأنها مع موؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركاتها 

التابعـــة عبر خطة �سنوية. واأو�سح هنا اأن التدريب يتطلب اإمكانات 

تتمثـــل في قاعات التدريـــب والمعدات النفطية  تحقق النتائج على 

اأر�ـــض الواقع،  وفـــي حال زيادة اأعداد الم�ساركيـــن يتم التعاقد مع 

فنادق محلية لعقد البرامج التدريبية فيها. 

كمـــا اأن هنـــاك تن�سيقاً متوا�ســـاًل وم�ستمراً مـــع موؤ�س�سة البترول 

الكويتية و�سركاتها التابعة لت�سميم البرامج التي تتطلبها احتياجات 

العاملين والتي تت�سق مع جهود موؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركاتها 

التابعـــة لتنفيذ ا�ستراتيجية 2040 في ظـــل  التو�سع في الم�ساريع 

والعمليات.

نظام الكفاءات
• حدثن�������ا عن اأبرز الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير اأداء 

موظفي القطاع النفطي؟ 

و�سعـــت موؤ�س�ســـة البتـــرول الكويتيـــة و�سركاتها التابعـــة �سوابط 

محـــددة الختيـــار موظفيها وفـــق معايير و�سوابط محـــددة تنا�سب 

فل�سفـــة عملهـــا وا�ستراتيجيتها �سواًء من ناحيـــة الموؤهل العلمي اأو 

ال�سلوكيات، كمـــا تنتهج موؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركاتها التابعة 

مبداأ تطوير موظفيها ب�سكل م�ستمر بما يواكب احتياجاتها الحالية 

والم�ستقبلية. واأود االإ�سارة اإلى اأن موؤ�س�سة البترول الكويتية تمكنت 

مـــن تحقيق عدد من االنجـــازات تتعلق بتطويـــر عن�سرها الب�سري 

باعتباره �سر تميزها ونجاحها ومنها: 

• تطبيـــق نظام الكفاءات الذي يعتبر اأداة التقييم والتدريب والذي 
مـــن خالله يتـــم �سد الثغرات فـــي االحتياجات التدريبيـــة مما يتيح 

تح�سين م�ستوى االأداء. ومن خالل هذا النظام تم ا�ستكمال الخطط 

التطويريـــة للعاملين في القطـــاع النفطي (PDP) من خالل تطبيق 

نظـــام الكفـــاءات على نظام (LMS) للمرة االأولـــى وما �ساحبه من 

لقاءات تعريفية وتوعوية حول النظام الجديد لكافة فئات الم�سروع. 
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❞ االهتمام بالعنصر 
البشري ركيزة 

رئيسية في عمل 
القطاع النفطي منذ 

سنوات ❝

❞ ضوابط محددة 

الختيار الموظفين 
تناسب فلسفة 

عمل واستراتيجية 
القطاع النفطي ❝   

• تبـــذل موؤ�س�سة البتـــرول الكويتية جهوداً 
متميـــزة في مجـــال اإعداد قيـــادات ال�سف 

الثانـــي للقيـــادات، حيث تم اإعـــداد وتنفيذ 

العديد مـــن البرامـــج التخ�س�سية في هذا 

ال�ســـاأن علـــى يـــد بيـــوت تدريبيـــة متميـــزة 

ومعتمدة دولياً. 

• اإن�ســـاء نظـــام الإدارة الموهبـــة لم�ستوى 
روؤ�ســـاء الفرق الم�ستوفيـــن ل�سروط النظام 

وعمـــل تحليـــل اأولي لنتائـــج كل �سركة على 

حدة. 

مذكرات تفاهم 
• ما هي اأبرز جهود مجموعة التدريب في 
موؤ�ش�شة البت�������رول الكويتية التابعة لقطاع 

الم�������وارد الب�شري�������ة لتطوي�������ر اأداء موظف�������ي 

القطاع؟ 

قامـــت مجموعة التدريـــب التابعة لقطاع 

المـــوارد الب�سريـــة فـــي موؤ�س�ســـة البتـــرول 

الكويتية بتوقيـــع عدد من مذكرات التفاهم 

مـــع جهـــات تعليميـــة اأكاديميـــة متخ�س�سة 

مثل الكلية اال�ستراليـــة في الكويت لتنظيم 

البعثـــات الداخليـــة �سمـــن نظـــام البعثات 

واالإجـــازات الدرا�سيـــة لموظفـــي موؤ�س�ســـة 

البترول الكويتية و�سركاتها النفطية التابعة، 

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الكويت 

لالأبحـــاث العلمية لفترة ثـــالث �سنوات في 

مجال تدريب وتطوير وتاأهيل الموظفين. 

الشركات النفطية 
التابعة لمؤسسة البترول 

الكويتية
• وم�������اذا عن جهود ال�ش�������ركات التابعة في 

مجال تاأهيل وتدريب وتطوير موظفيها؟ 

هنـــاك جهود ملمو�سة ومتزايدة من جانب 

ال�سركات النفطية التابعة لموؤ�س�سة البترول 

الكويتية لتنفيـــذ م�ساريعها المدرجة �سمن 

خططهـــا الت�سغيلية، فقد نجحـــت ال�سركة 

الكويتيـــة لنفـــط الخليـــج با�ستكمـــال اثنين 

لقاء العدد
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من اأنجـــح البرامج التدريبيـــة على م�ستوى 

القطـــاع النفطـــي والمتمثالن فـــي برنامج 

ور�ض عمـــل العلوم التطبيقيـــة “فاب الب” 

للتخ�س�ســـات الفنيـــة بالتعـــاون مـــع مركز 

ال�سيـــخ �سباح االأحمـــد للموهبـــة واالإبداع 

والبرنامج التدريبـــي المكثف للتخ�س�سات 

 Compagnie الفنية بالتعـــاون مع �سركة

 General Geophysique (CGG)

الرائـــدة التـــي تتولـــى مهمة تحليـــل بيانات 

الم�ســـح الزلزالي ثالثـــي االأبعـــاد الذي تم 

اإنجازه في المنطقة البرية المق�سومة. 

وفـــي �سيـــاق م�ساعـــي ال�سركـــة الكويتية 

الخارجيـــة  البتروليـــة  لال�ستك�سافـــات 

التدريبيـــة  الفر�ـــض  لتوفيـــر  “كوفبـــك” 
لموظفـــي القطـــاع النفطـــي والتـــي ت�سمن 

نقـــل التكنولوجيـــا والخبرات بيـــن عمليات 

اال�ستك�ســـاف واالإنتاج داخـــل دولة الكويت 

وخارجهـــا، تـــم اإلحـــاق (12) موظفـــاً مـــن 

�سركتـــي نفط الكويـــت وال�سركـــة الكويتية 

لنفط الخليج اإلى مكاتب ال�سركة الخارجية. 

)100( شركة 
• ه�������ل هناك تع�������اون مع �ش�������ركات محلية 

وعالمية في مجال التدريب؟ 

تنفيذ البرامج التدريبية المقدمة من قبل 

مركـــز التدريب البترولي يتـــم بالتن�سيق مع 

موؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركاتها التابعة 

وبمـــا يخدم الم�ساريع المنفذة من قبل تلك 

الجهات في العديـــد من المجاالت، كما اأن 

تنفيـــذ برامج التدريب خارج الكويت  يحدد 

مـــن قبل ال�سركات النفطيـــة التابعة، �سرط 

اأال يتوافـــر نـــوع التدريـــب داخـــل الكويت.  

وهنـــاك تعاون مع نحـــو 100 �سركة تدريب 

متخ�س�ســـة عالميـــة داخل وخـــارج الكويت 

لتقديـــم البرامـــج داخـــل مركـــز التدريـــب 

البترولي التابع للموؤ�س�سة . ويخ�سع اختيار 

تلـــك ال�ســـركات وبيوت الخبـــرة الآلية عمل 

ت�سمن جودة التدريـــب ومخرجات التعليم.  

وقـــد تـــم تدريـــب العاملين علـــى الم�ساريع 

الكبـــرى داخل القطـــاع النفطي في المركز 

من خالل ال�سركات العالمية التي تقوم على 

تنفيذهـــا. واأ�سير هنا اإلى اأن مركز التدريب 

البترولي احت�ســـن دورات تدريبية للعاملين 

الفنيين في م�سروع الوقود البيئي. 

خطط التوظيف
• ه�������ل لنا اأن نتع�������رف عن خطط توظيف 
العمال�������ة الوطني�������ة خ�������ال ال�������� 5 �شن�������وات 

المقبلة؟ 

من بيـــن االأدوات الرئي�سيـــة التي يحر�ض 

القطـــاع النفطـــي علـــى تحقيقهـــا هـــو اأن 

تكـــون اإنجازاته بيد اأبنـــاءه حديثي التخرج 

لديهـــم  الذيـــن  والمعاهـــد  الجامعـــات 

االإمكانيات والقدرات التي توؤهلهم لاللتحاق 

بالعمـــل في الفر�ـــض الوظيفيـــة التي تعلن 

عنهـــا موؤ�س�سة البتـــرول الكويتية و�سركاتها 

التابعـــة فـــي التخ�س�ســـات المختلفة. وقد 

النفطـــي خطـــة طموحـــة  و�ســـع القطـــاع 

لتوفير ما يقارب من 4680 وظيفة جديدة 

فـــي موؤ�س�سة البتـــرول الكويتيـــة و�سركاتها 

التابعـــة خـــالل الــــ 5 �سنـــوات المقبلة، مع 

اعتمـــاد اأحـــدث البرامج التدريبيـــة لتاأهيل 

حديثـــي التعيين بال�ســـكل الذي يتنا�سب مع 

المتغيـــرات المت�سارعة فـــي �سناعة النفط 

والغـــاز. واأوؤكـــد هنـــا اأن  موؤ�س�ســـة البترول 

ت�ستهـــدف  التابعـــة  و�سركاتهـــا  الكويتيـــة 

باالأ�سا�ض في فل�سفة عملها ونهجها توظيف 

العمالة الوطنية في مختلف القطاعات.  

❞ تطبيق نظام حديث 

في الكفاءات لسد 
الثغرات في االحتياجات 

التدريبية ❝ 

❞ وقعنا مذكرات 

تفاهم مع الكلية 
االسترالية ومعهد 

الكويت لألبحاث 
العلمية ❝ 

❞ نتعاون مع 100 

شركة محلية 
وعالمية لتقديم 
برامج التدريب ❝ 

❞ “كوفبك” قدمت 

فرصًا تدريبية 
لموظفي نفط 

الكويت ونفط الخليج 
بمكاتبها الخارجية ❝ 
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ركيزة أساسية
واإذا كان االهتمام بتنمية العن�سر الب�سري 

يعـــد ركيـــزة اأ�سا�سية �سمن اأهـــداف خطة 

ال�سركـــة اال�ستراتيجيـــة 2040، فـــال �سك 

اأن تعزيـــز دور ال�سباب يحتل اأهمية ق�سوى 

�سمن عنا�ســـر اال�ستراتيجيـــة، باعتبارهم 

الثـــروة الحقيقية لل�سركـــة، واأداتها الفعالة 

في تحقيق اأهداف الم�ستقبل.

في ال�سطور القادمة �سن�سلط ال�سوء على 

اأهم البرامج والنظـــم التي تطبقها ال�سركة 

ممثلـــة بثالث دوائر رئي�سية، هي التخطيط 

ال�سامـــل، والتدريـــب والتطويـــر الوظيفي، 

والموارد الب�سرية، في �سبيل تحقيق روؤيتها 

في التطوير الدائـــم لموظفيها، وتحفيزهم 

ب�ســـكل اإيجابـــي للم�ساهمـــة الفعالـــة فـــي 

تحقيق نجاحات ال�سركة، وذلك وفق اأف�سل 

ال�سبل التكنولوجية المتاحة عالميا. 

الشباب الكويتي
يقـــول مدير دائرة التخطيط ال�سامل فهاد 

العجمـــي اإنـــه مـــن منطلـــق االإيمـــان والثقة 

ا�ش�ت�ث�مارن�ا للم�شتقبل

�شبابنا والقطاع!

تدرك شــركة البتــرول الوطنية الكويتية الــدور الحيوي الذي تؤدية الطاقات الكويتية الشــابة في دفع 
مســيرة التنميــة وإدارة الثــروة النفطية، ومن هنا فــإن رفع قدرات الكــوادر الوطنية الشــابة وتأهيلها 
بمهــارات المســتقبل يأتــي كرؤيــة متأصلة فــي اســتراتيجية الشــركة والقطــاع النفطــي 2040. وتعد 
متطلبات القوى العاملة، من خالل تعزيز قدراتها الحالية، وتطويرها لتصبح لديها القدرة على تشــغيل 
وإدارة المنشــآت النفطية بكفاءة واقتدار من أهم عوامل نجاح االستراتيجية في التغلب على التحديات 

المستقبلية التي تواجه الصناعة النفطية.

تنمية بشرية
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الكبيـــرة في كفـــاءة وقدرة �سبابنـــا الكويتي 

لتولـــي م�سوؤوليـــات واأدوار اأكبر في مواجهة 

تحديـــات ال�سناعة النفطية، حر�ست �سركة 

البتـــرول الوطنيـــة علـــى االهتمـــام بتنميـــة 

وتطوير العن�ســـر الب�سري في قطاع العمل، 

وتهيئة اأ�ساليب التدريب الحديثة واال�ستمرار 

فـــي توفيـــر بيئة عمل اإيجابيـــة لتعزيز مبداأ 

انتماء ال�سباب الكويتي للعمل، ورفع م�ستوى 

ر�ساه الوظيفـــي، وتمكينه من تح�سين اأدائه 

وتفوقه بالعمل. وي�سيـــف اأن ال�سركة مقبلة 

علـــى مرحلة جديدة واعدة مـــن النمو، بكل 

ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وهي مرحلة 

تتطلـــع البتـــرول الوطنيـــة من خاللهـــا اإلى 

االإ�سهام في تعزيـــز الربحية، وتوفير فر�ض 

عمل جديدة لليـــد العاملة الوطنية، وهو ما 

�سيـــوؤدي بالتالي اإلى دفـــع عجلة التنمية في 

بلدنا الحبيـــب الكويت، وتحقيق المزيد من 

الرخاء ل�سعبنا الكريم. ومنطلق هذه الخطة 

واأ�سا�ض نجاحها هو جهود موظفي ال�سركة، 

كل فـــي موقعه واخت�سا�سه، فنجاح ال�سركة 

م�ستمد من نجاحهـــم وعطائهم، وهم حجر 

نهـــا من تاأديـــة مهامها  االأ�سا�ـــض الـــذي يمكِّ

بال�ســـكل االأمثل، والمحافظـــة على مكانتها 

وموقعها الريادي.

استراتيجية 2040
الخطـــة  اأن  اإلـــى  العجمـــي  وي�سيـــر 

اال�ستراتيجيـــة 2040 هي نتاج جهود كبيرة 

بذلت على مدار �سهور، وقد حددت بو�سوح 

االأهـــداف التي ت�سعـــى ال�سركـــة لتحقيقها 

فـــي المرحلـــة المقبلـــة. وكان للمهند�سين 

الكويتيين الدور االإيجابي الفعال في اإنجاز 

هـــذه اال�ستراتيجيـــة الطموحة فـــي مبادرة 

ج�ســـدت اإيمـــان ال�سركـــة باأهميـــة تعزيـــز 

وت�سجيـــع ودعـــم دور ال�سبـــاب الكويتي من 

موظفـــي وموظفـــات ال�سركـــة، واال�ستفادة 

مـــن طاقاتهم باعتبارهـــم �سيحملون الراية 

لتكملـــة م�سيـــرة الم�ستقبل الم�ســـرق. وقد  

حر�ســـت اإدارة ال�سركة علـــى اإ�سراك هوؤالء 

الموظفيـــن ال�سباب الذيـــن يمثلون مختلف 

قطاعـــات ال�سركة فـــي تحمـــل الم�سوؤولية 

جنبـــاً اإلـــى جنـــب مـــع ذوي الخبـــرة �سمن 

فريـــق العمـــل القائـــم علـــى اال�ستراتيجية، 

وقـــد اأطلق عليهـــم “�سفـــراء اال�ستراتيجية 

“حيث تخلل احتفاليـــة اإطالق ا�ستراتيجية  
2040 قيـــام هوؤالء ال�سفراء بتقديم عرو�ض 
مرئية مب�سطة لبع�ض الجوانب الهامة التي 

تتعلـــق بالخريطـــة اال�ستراتيجيـــة ل�سركـــة 

البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة والتـــي تبيـــن 

فهاد العجمي: ثقة 
متناهية في قدرة �شبابنا 

على مواجهة تحديات 
ال�شناعة النفطية

تنمية العن�شر الب�شري 
ركيزة اأ�شا�شية �شمن 
اأهداف خطة ال�شركة 
اال�شتراتيجية 2040

ال�شركة مقبلة على 
مرحلة جديدة واعدة 
من النمو بكل ما تعنيه 

هذه الكلمة من معنى
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االأهـــداف والمبـــادرات، اإ�سافة الى الطرق 

الرئي�سيـــة لمتابعـــة تنفيذ تلـــك المبادرات، 

بمـــا ي�سمن تحقيـــق روؤية ور�سالـــة ال�سركة 

المن�ســـودة. ومـــن خـــالل ت�سليـــط ال�ســـوء 

علـــى مبادرات اال�ستراتيجيـــة للو�سول اإلى 

حتـــى  لل�سركـــة  اال�ستراتيجيـــة  االأهـــداف 

عـــام 2040، باالإ�سافة اإلـــى م�ساركتهم في 

االأعمال التن�سيقية الخا�سة باأعمال الحملة 

االإعالميـــة للتعريـــف باال�ستراتيجيـــة فـــي 

مختلـــف مواقع ال�سركة. وقـــد قام الرئي�ض 

التنفيذي لل�سركـــة بتكريم هذه الكوكبة لما 

بذلوه من جهد الإي�سال الر�سالة على النحو 

المن�سود.

العمالة الوطنية 
ويقـــول مديـــر دائـــرة المـــوارد الب�سريـــة 

عاهد الخريف اإن �سركـــة البترول الوطنية 

تحر�ـــض علـــى القيـــام بدورهـــا باالإعـــالن 

عن الوظائـــف ال�ساغرة ل�ســـد االحتياجات 

لدى موؤ�س�ســـة البترول الكويتيـــة و�سركاتها 

التابعة التي تنـــدرج �سمن خطط التوظيف 

لل�سباب الكويتـــي حديثي التخرج من حملة 

ال�سهادات الجامعية للتخ�س�سات الهند�سية 

تخ�س�ســـات تت�سمـــن  والتـــي  المختلفـــة 

(كيميائية/ كهربائية/ بيئية/ اآالت دقيقة/ 

�سناعية/ كمبيوتر/ ات�ساالت/ الكترونات/ 

ميكانيكا/ تعدين/ �سالمة/ اإطفاء) وجميع 

تخ�س�سات العلوم ما عدا الجيولوجيا. 

آلية التوظيف 
وي�سير الخريف اإلى اأن اإعالنات التوظيف 

تتم عـــن طريـــق اآليـــة التوظيـــف الموحدة 

لموؤ�س�سة البترل الكويتية وال�سركات التابعة 

بمـــا ي�سمـــن تحقيـــق العدالـــة والم�ســـاواة 

وتكافـــوؤ الفر�ض، وذلـــك ال�ستقطاب اأف�سل 

المر�سحين والتي تت�سمن:

ن�ســـر االإعـــالن فـــي ال�سحـــف والموقـــع   •
االإلكتروني لل�سركة.

درا�ســـة م�ستنـــدات المتقدمين ومقارنتها   •
مع �سروط االإعالن.

ــغــة االإنــجــلــيــزيــة  ــل عــقــد اخـــتـــبـــارات ال  •
والتخ�س�ض.

عقد المقابالت ال�سخ�سية.  •
اعتماد النتائج من الموؤ�س�سة ون�سرها في   •

الموقع االإلكتروني.

توزيـــع المقبوليـــن بالقطـــاع النفطي عن   •
طريق القرعة.

التكويت
وفيمـــا يخ�ـــض م�سغلي الم�سافـــي يو�سح 

الخريـــف اأنـــه يتـــم تعييـــن خريجـــي كليـــة 

لتخ�س�ســـات  التكنولوجيـــة  الدرا�ســـات 

تكنولوجيـــا ت�سغيـــل الم�سافـــي و�سناعات 

كيميائيـــة وفـــق �سروط و�سوابـــط محددة، 

وذلك ل�سد احتياجات ال�سركة.

واأ�ســـاف: تولـــي ال�سركـــة اأهميـــة خا�سة 

لبرنامـــج التكويـــت، وخلـــق فر�ـــض عمـــل 

للكويتيين وتحقيق ن�سبـــة التكويت المقررة 

وفـــق تعليمـــات موؤ�س�سة البتـــرول الكويتية، 

اإيماناً باأهمية دور العمالة الوطنية.

برامج تدريبية
وتحظـــى البرامج التدريبيـــة ونظم تطوير 

العامليـــن باأهميـــة خا�سة فـــي ال�سركة من 

خالل ا�ستحـــداث البرامـــج التدريبية التي 

ت�سمـــن اإعـــداد جيـــل مـــن الموظفيـــن من 

ذوي الكفـــاءة والقدرة على تنفيذ الم�ساريع 

الم�ستقبليـــة لل�سركـــة بتميـــز واقتدار، وفي 

هـــذا االإطار ت�سيـــر مديرة دائـــرة التدريب 

والتطويـــر الوظيفـــي دينا الخ�ســـر اإلى اأن 

الدائـــرة ت�سير وفق منهج ال�سركة وموؤ�س�سة 

البتـــرول الكويتية فيما يتعلق باإدارة الموارد 

الب�سرية والتدريـــب، م�سيرة اإلى اأن الدائرة 

تعكف حاليا على رفع كفاءة العاملين ب�سكل 

عـــام، وال�سباب من حديثـــي التعيين ب�سكل 

خا�ض في جميع الوظائف بمختلف الدوائر 

بال�سركـــة. وت�سيـــف اأنه يتـــم التركيز على 

الوظائـــف الفنية وموظفـــي دوائر العمليات 

ال�سركـــة  قلـــب  باعتبارهـــم  بالم�سافـــي 

الناب�ـــض. وت�ســـرح الخ�ســـر اأدوار االأق�سام 

داخـــل الدائـــرة، مو�سحـــة اأن هنـــاك ق�سم 

خا�ـــض ي�سمى مركـــز التدريـــب يتركز دوره 

علـــى تنظيم برامـــج ودورات تدريبية تقنية 

على م�ستويـــات متعددة لموظفي الم�سافي 

فـــي �سركة البترول الوطنية، م�سيرة اإلى اأنه 

في تجربـــة ناجحة لل�سركة تـــم التعاقد مع 

عدد مـــن الموظفيـــن المتقاعدين من ذوي 

الخبـــرة من دوائر العمليـــات، وتعيينهم في 

عقود المقاولين، وذلك بعد اأن تم تاأهيلهم، 

لي�سبحـــوا مدربين معتمديـــن، ن�ستفيد من 

خبراتهـــم فـــي تدريـــب موظفـــي العمليات 

مـــن نف�ض االأق�ســـام التي كانـــوا يعملون بها 

ل�سنـــوات طويلة، بحيث يتم االعتماد عليهم 

تنمية بشرية

الخريف: اإعالنات 
التوظيف تتم عن طريق 

اآلية موحدة للموؤ�ش�شة 
وال�شركات التابعة
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كم�سدر اأ�سا�سي لنقل الخبرات والمعلومات 

لم�سغلـــي الم�سافـــي حديثـــي التعييـــن من 

التكنولوجيـــة،  الدرا�ســـات  خريجـــي كليـــة 

باالإ�سافـــة اإلـــى قيامهم بمهـــام اأخرى مثل 

تحديد االحتياجات الفنية للدوائر الفنية.

وفـــي هذا االإطار يتم عقد دورات تدريبية 

ب�ســـكل م�ستمر للتاأكد مـــن توافر الكفاءات 

الفنية الالزمة ل�سمـــان �سير العمل ب�سورة 

اآمنة و�سليمة.

 وتطرقـــت الخ�ســـر اإلـــى دور ق�ســـم اآخر 

بالدائـــرة وهـــو ق�ســـم التطويـــر الوظيفـــي 

الم�ســـوؤول عن البرامـــج التدريبية لموظفي 

ال�سركـــة �ســـواء كانـــت محليـــة اأو خارجية، 

وتنظيـــم الموؤتمـــرات الخا�ســـة بالتدريب، 

م�سيـــرة اإلـــى اأن النظـــرة لمفهـــوم التدريب 

داخـــل القاعـــات تغيرت، واأ�سبـــح التدريب 

الميدانـــي خالل ممار�ســـة العمل هو االأكثر 

فعاليـــة، وذلك با�ستخـــدام اأحدث التقنيات 

  E-learning و�سبل التعلم الحديثـــة مثل

، وت�سيـــف اأن هنـــاك العديد مـــن البرامج 

المطبقة في هـــذا المجال منها على �سبيل 

المثـــال قيـــام الم�ســـوؤول بـــدور الموجه اأو 

المـــدرب من خالل متابعـــة اأداء الموظفين 

التابعيـــن له، ومراحـــل تطورهم في العمل، 

وتوجيههـــم فـــي كل مرحلـــة، وت�سحيح اأي 

ق�ســـور اإن وجـــد ب�ســـكل فـــوري، وتعزيـــز 

قدراتهـــم فـــي اأداء مهـــام العمـــل من خالل 

تعميـــق الخبـــرة التـــي تكت�ســـب بالممار�سة 

العملية، وت�سجيـــع روح االبتكار، واأ�سبحت 

الـــدورات التدريبيـــة النظريـــة تمثـــل ن�سبة 

ب�سيطة من برامج تطوير الموظفين.  

وت�سيـــر الخ�ســـر اإلـــى اأنه في ظـــل �سعي 

الدائـــرة لتنويـــع البرامـــج التدريبيـــة التـــي 

علـــى  بنـــاء  ال�سركـــة  لموظفـــي  تنظمهـــا 

االحتياجـــات والقدرات الفنية لكل موظف، 

اأطلقت دائرة التدريـــب والتطوير الوظيفي 

البرنامج التدريبي “اإدارة القدرات”، الذي 

ي�سلط ال�سوء على نخبـــة الموظفين الذين 

لديهـــم طاقـــات وقدرات ومواهـــب خا�سة، 

والعمـــل علـــى تطويرهـــم وتنميـــة قدراتهم 

واإبـــراز نقـــاط القـــوة لديهـــم، عبـــر برامج 

تدريبيـــة يجـــري اإعدادهـــا خ�سي�ســـا لهم، 

حتى ي�ساهموا في مبادرات تطوير العمل.

تقييم شامل 
وتنـــوه الخ�ســـر بالبرامـــج التـــي تطبقها 

الدائـــرة لتاأهيل واإعـــداد الموظفين حديثي 

التعيين، منها برنامج “التدريب على العمل 

المنظـــم” (SoJT)، الـــذي يوفـــر الفر�سة 

للمهند�سيـــن الجدد ل�سقل المعرفة العلمية 

واكت�ســـاب الخبرة العملية، وهـــو يعتبر من 

بين اأكثر النظم المنهجية الرائدة في العالم 

في مجال تدريـــب وتاأهيل المهند�سين، كي 

يمتلكوا المهارات العملية ال�سرورية لت�سيير 

اأعمال ال�سركة بكفاءة واقتدار كبيرين، وفي 

اأق�ســـر وقت ممكن، م�سيفـــة اأنه تم اإدخال 

العديد من الوظائف االإدارية على البرنامج 

حتى ي�ستفيد منه جميع العاملين. 

 وت�سير الخ�سر اإلـــى برنامج يطبق للمرة 

االأولى بالدائرة ويخت�ـــض بحديثي التعيين، 

يهـــدف اإلى اجراء تقييم �سامل لكل موظف 

فـــي بدايـــة تعيينه، بحيث يتـــم و�سع ت�سور 

كامـــل عـــن قدراتـــه ونقـــاط القـــوة ونقاط 

ال�سعـــف لديـــه، حتى يمكن تحديـــد ال�سبل 

المثلي لتطويـــر اأدائه، وتنميـــة نقاط القوة 

وا�ستثمارهـــا ل�سالـــح العمـــل، والتعامل مع 

نقاط ال�سعف ومعالجتهـــا، ويتم اال�ستعانة 

باأف�سل التكنولوجيا في كل برامج الدائرة. 

الخ�شر: نعكف على رفع 
كفاءة العاملين عموما 

وال�شباب حديثي التعيين 
ب�شكل خا�ص
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تماشيا مع رغبة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة

إطـ الق منهجية التعلم المتنوع في القطاع النفطي

وقـــام الفريق بعقد اأول حلقة توعوية حـــول التعلم المتنوع بتاريخ 

12 فبرايـــر 2019 في �سركة �سناعـــة الكيماويات البترولية بعنوان 
“منهجية التعليم المتنوع في القطاع النفطي بح�سور مدراء الدوائر 
وروؤ�ساء الفرق ومن�سقـــي التدريب لتعزيز ثقافة التعلم المتنوع عبر 

قطاع النفط. 

8 عناصر  

وفي هذا ال�سياق، قامت رئي�سة فريق تعزيز ثقافة التعلم والتطوير 

هيفـــا اليوحي ب�سرح اأهم النقاط في ا�ستراتيجية التعلم والتطوير، 

ومـــا هـــي االأدوار المناطـــة بالم�سوؤولين وما هـــي اأدوار الموظفين، 

والتي تتلخ�ض فيما يلي:

هيفا اليوحي ومحمد المطيري خالل الحلقة التوعوية

تماشيا مع رغبة مؤسسة البترول الكويتية واستراتيجية التعلم والتطوير لدفع ثقافة التعلم عالية 
األداء، تم تشــكيل فريق تعزيز ثقافة التعلم والتطوير المتنوع في القطاع النفطي بتاريخ 19 ديســمبر 

2018 بهدف نشر ثقافة التعلم المتنوع والتوعية بأهميته في القطاع النفطي.

تأهيل وتدريب
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الموظفون / العاملون يتحملون م�سوؤولية   •
تعلمهم وتطوير ذاتهم.

موؤ�س�ســـة البتـــرول الكويتيـــة و�سركاتهـــا   •
التابعة توفر الموارد والفر�ض واإجراءات 

 / الموظفيـــن  تطويـــر  لدعـــم  العمـــل 

العاملين.

موؤ�س�ســـة البتـــرول الكويتيـــة و�سركاتهـــا   •
والمهـــارات  القـــدرات  تحـــدد  التابعـــة 

المطلوبة مـــن الموظفين / العاملين لكل 

مهمـــة عمـــل / وظيفـــة لم�ساعدتهم في 

تخطيط تطورهم المهني.

القياديـــون والم�سرفـــون م�سوؤولـــون عـــن   •
تطبيق اإجراءات التعليم والتطوير ل�سمان 

لمهامهـــم  العامليـــن   / الموظفيـــن  اأداء 

بكفاءة.

القياديـــون والم�سرفـــون يقومـــون بـــدور   •
الموجهين لتطوير الموظفين / العاملين.

المـــوارد الب�سريـــة والتدريـــب والتطويـــر   •
الوظيفـــي �سريـــك فعال مـــع الم�سوؤولين 

والمخت�سيـــن فـــي تحديـــد االحتياجات 

والتطويـــر  للتعلـــم  المنا�سبـــة  والحلـــول 

للموظفين / العاملين.

المـــوارد الب�سريـــة والتدريـــب والتطويـــر   •
الوظيفـــي هـــي الراعـــي والم�ســـوؤول عن 

اإجـــراءات التعليم والتطويـــر بالتعاون مع 

االإدارة والم�سوؤولين المعنيين.

ا�ستثمـــار التعليم والتطويـــر على العمالة   •
الوطنيـــة لتوفيـــر قـــوى عاملـــة موهوبـــة 

لجميع الم�ستويات.

طرق التعلم

واأو�سحت اليوحـــي روؤية الموؤ�س�سة لطرق 

التعلـــم الحديثـــة، حيـــث اأن طـــرق التطوير 

والتعلـــم المتنـــوع هي مجموعة مـــن برامج 

التعلـــم المختلفة في مجـــال وظيفي معين، 

تمنـــح الموظـــف فر�ســـة تعلـــم وممار�ســـة 

 الكفاءات المتوقعة منه عند م�ستوى معين.

وقـــد تم توزيع هذه الطـــرق اإلى مجموعات 

للمخطـــط  وفقـــا   (70:20:10) بن�ســـب 

المرفـــق حـــول طـــرق التعليـــم، ومـــن هذه 

الطـــرق، طريقـــة التدريـــب النظاميـــة عبر 

المحا�سرات التـــي تت�سمن برامج خارجية 

ومحلية وداخل ال�سركة، والبرامج المعتمدة 

التي يتم من خاللها منح �سهادة مهنية.

واإ�سافـــة اإلى ذلـــك، توجد طريـــق التعلم 

اأو  االنتـــداب  عـــن طريـــق  االآخريـــن  مـــن 

التعلـــم العملي فـــي �سركة ال تتبـــع القطاع 

داخـــل الكويت اأو في الخـــارج ومع اأهداف 

تدريب وتطوير وا�سحـــة، واأي�سا الم�ساركة 

فـــي ممار�ســـات رائـــدة داخـــل ال�سناعـــة 

كالموؤتمرات والمعار�ض وغيرها هي اإحدى 

هذه الطرق.

وبينـــت اليوحي اأن الن�سبة االأكبر لم�سادر 

التعلـــم المتنـــوع هـــي للتعلـــم مـــن خـــالل 

الممار�ســـة، ومنها التعلـــم االإلكتروني الذي 

يقوم به الموظف �سخ�سياً من خالل برامج 

رقمية، وكذلك التعلم ال�سخ�سي الذي يقوم 

بـــه الموظف ب�ســـورة م�ستقلة عبـــر و�سائل 

وم�سادر متنوعة، توجد اأي�ساً طريقة التعلم 

اأثنـــاء العمل، اأي التعلـــم عبر القيام بالمهام 

المطلوبة.

منهجية التعليم المتنوع في القطاع النفطي 70:20:10

❞ تشكيل فريق تعزيز ثقافة التعلم والتطوير المتنوع ❝
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شراكة في التطوير

 كمـــا �سرح ع�ســـو الفريق ح�ســـام عو�ض 

مـــدى اأهميـــة الم�ســـروع للقطـــاع النفطي، 

حيث يمثل الم�سروع خارطة طريق التدريب 

الم�ستقبليـــة لل�ســـركات النفطية، ويعبر عن 

التزام الموؤ�س�ســـة و�سعيها لتوفير بيئة عمل 

اأف�سل تتيح تطوير وتنمية مهارات مواردها 

الب�سريـــة، وخلـــق الفر�ـــض المنا�سبـــة عبر 

و�سائل التطوير والتعلـــم المتنوعة التي من 

�ساأنهـــا رفع القـــدرات الكامنـــة على النحو 

االأمثل واالرتقاء باأدائهم.

الموؤ�س�ســـة  ا�ستراتيجيـــة  عو�ـــض  وبيـــن 

ومبادئهـــا ت�ســـدد على اأن التطويـــر الناجح 

يعتمـــد علـــى جعـــل الموظـــف �سريـــكاً في 

القيـــادة نحو ثقافة تعلـــم ذات كفاءة عالية، 

اإ�سافـــة اإلـــى العمل وفق �سراكـــة وثيقة مع 

جميـــع اأ�سحـــاب ال�ســـاأن لتطويـــر قـــدرات 

الموظفيـــن وتطلعاتهـــم الوظيفيـــة، والتـــي 

يتطلبهـــا نجـــاح ا�ستراتيجيـــة االأعمال ككل 

من خالل م�سورة الخبراء، وت�سميم وتقديم 

عمليـــات متكاملة بجودة عاليـــة، باالإ�سافة 

اإلى حلول فعالة للتعلم.

كما قـــام رئي�ض فريـــق تدريـــب الكفاءات 

المهنية من مركـــز التدريب البترول محمد 

�سهيـــل المطيري ب�ســـرح مف�سل عن عملية 

Online/ التدريـــب بالطريقة االإلكترونية

E-learning ومـــا هـــي خطـــة الموؤ�س�سة 
الم�ستقبلية بهذا ال�ساأن.

واأ�ساف المطيري اأن الموؤ�س�سات ت�ستخدم 

االإلكترونـــي  التعلـــم  �سائـــع  وب�ســـكل  االآن 

لتقديـــم جزء من التدريـــب اأو كله، مو�سحا 

اأهـــم ميزات التعلـــم االإلكتروني في النقاط 

التالية:

• المرونة: “الو�سول اإلى فر�ض التعلم في 
اأي وقت وفي اأي مكان”.

• قابلي�������ة التو�شع: يمكن تو�سيل التدريب 
واالأفـــكار والمفاهيم ب�سرعـــة و�سهولة اإلى 

عدد كبير من الموظفين.

• التعلم الموجه ذاتيا: “تمكين الموظفين 
وزيادة الم�ساركة”.

جانب من الح�سور خالل الحلقة التوعوية

❞ الفريق بعقد أول حلقة 
توعوية في صناعة 
الكيماويات البترولية ❝

تأهيل وتدريب
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• فعالة من حيث التكلفة وقابلة للقيا�ض.  

الروؤية: �سركاء في القيادة نحو ثقافة تعلم 

ذات كفاءة عالية.

الر�شالة: العمل في �سراكة وثيقة مع جميع 

االأطـــراف ذات ال�سلـــة لتطويـــر الكفاءات 

والطموحـــات المهنيـــة الالزمـــة للعامليـــن 

لتحقيـــق النجاح في العمـــل من خالل اأخذ 

م�ســـورة الخبـــراء وت�سميـــم وتقديـــم حلول 

علمية فعالة وعالية الجودة.

إدارة التعلم الموحد

الموحـــد  التعلـــم  اإدارة  نظـــام  يدعـــم 

و�سعتهـــا  التـــي   (L&D) ا�ستراتيجيـــة 

والتطويـــر  التنظيميـــة  القـــدرات  لجنـــة 

 Organizational Capability &
Development (OCD) والتي وقعتها 

االإدارة العليا في عام 2015.

وقـــد ت�سكلت لجنـــة القـــدرات التنظيمية 

والتطويـــر (OCD) مـــن جميـــع �ســـركات 

القطاع النفطـــي الكويتي لدعم هذه الغاية، 

وقامـــت اللجنة بعدة مبـــادرات لدعم تنفيذ 

ا�ستراتيجية المـــوارد الب�سرية لعام 2030، 

وكانـــت مـــن نتائجهـــا و�سع خطـــة للتطوير 

ال�سخ�ســـي يمكـــن تقديمها عبـــر �سبل تعلم 

متنوعة وتحليل لحاجات التدريب وفعاليته، 

باالإ�سافة اإلى نظام اإدارة التعلم الموحد.

جانب من الح�سور خالل الحلقة التوعوية

❞ طرق التطوير والتعلم 
تمنح الموظف فرصة 

تعلم وممارسة الكفاءات 
المتوقعة منه ❝
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“بحره” أول قوارب مشروع الـ 10 قطع بحرية  

خطة “العمليات البحرية” لتطوير أسطول الشركة

ومـــن هـــذا المنطلـــق، داأبـــت مجموعـــة 

العمليـــات البحريـــة على تطويـــر اأ�سطولها 

البحري والتو�سع في عملياتها لتحقيق هذه 

اال�ستراتيجية ومواكبـــة اآخر التطورات في 

المجـــال البحري، حيث احتفلت المجموعة 

فـــي اأكتوبـــر الما�ســـي بتد�سين بنـــاء اأولى 

قطعهـــا البحريـــة “بحره” من فئـــة قوارب 

الطاقـــم �سمـــن م�ســـروع بنـــاء 10 قـــوارب 

للطاقم والمر�سد يتم بناوؤها حالياً.

10 قطع بحرية 

واأو�سح مدير مجموعة العمليات البحرية 

�سامـــي ال�ســـواغ اأن م�سروع بنـــاء 10 قطع 

بحرية مـــن فئة قـــوارب المر�ســـد وقوارب 

نقل الطاقم اأحد الم�ساريع المدرجة �سمن 

م�سروع تطويـــر المرافق البحرية بال�سركة، 

اإذ �سهـــدت المجموعة في �سبتمبر الما�سي 

حفـــل تد�سيـــن بنـــاء قـــارب “بحـــره” اأول 

القـــوارب المتفق عليها وفقـــاً للعقد المبرم 

 Grandweld ”مـــع �سركـــة “غراندويلـــد

لبنـــاء و�سناعـــة ال�سفن، والتـــي يقع مقرها 

الرئي�ســـي فـــي مدينة دبي بدولـــة االإمارات 

العربية المتحدة.

وقـــال ال�ســـواغ هـــذا التعاون لي�ـــض االأول 

مـــن نوعه مع ال�سركة االإمارتيـــة، اإذ تم في 

ال�سنـــوات القريبة الما�سيـــة بناء 4 قوارب 

عمـــل �سمـــن م�ســـروع تطويـــر االأ�سطـــول 

تعمــل مختلــف فرق عمــل ومجموعــات نفط الكويــت وفق خطط عمــل طموحــة وبوتيرة عمل متســارعة 
ومنظمــة لتحقيق أهداف واســتراتيجيات الشــركة المتعلقة بالوصول إلــى الزيادة في معــدالت اإلنتاج وتطوير 
وتنميــة قــدرات عنصرها البشــري وهو ما يتطلــب من مختلــف المديريــات والمجموعات التابعة لها التوســع 
والتطوير في البنية التحتية والمعدات واألجهزة المختلفة لتحقيق هذا الهدف الذي يصب بمجمله في مصلحة 

وطننا الحبيب الكويت. 

تطوير المشاريع
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البحـــري لل�سركة، حيث كان اأحد الم�ساريع 

الناجحـــة والتـــي تعمل منذ عاميـــن تقريباً 

دون اأي م�ساكل تذكر وبجودة وكفاءة عالية.

مراحل عامة 
واأ�ساف: اأن العقد المبرم مع “غراندويلد” 

ين�ـــض علـــى ت�سليـــم �سركة نفـــط الكويت 6 

قوارب للمر�سد و4 قوارب لنقل الطاقم، من 

خالل جـــدول زمني متفق عليـــه وفق خطة 

عمـــل الم�ســـروع، حيث اأنه وب�ســـورة عامة، 

تمـــر عملية بنـــاء ال�سفن في ثـــالث مراحل 

اأ�سا�سية بعـــد االنتهاء من و�ســـع الت�ساميم 

وطرح المناق�ســـات وتر�سية وتوقيع العقود، 

وذلك وفقا لالأعراف والقواعد العامة لبناء 

ال�سفن. وهذه المراحل هي:

• المرحلة الأولى: مرحلة قطع اأول جزء 
فوالذي لبناء ال�سفينة وت�سنيعها.

• المرحل�������ة الثانية: مرحلـــة تد�سين بدن 
ال�سفينة بالماء بعد االنتهاء من بناء وت�سنيع 

البنية المجوفة الخا�سة بها، باالإ�سافة اإلى 

بنـــاء هيكل ال�سفينة والجزء الرئي�سي منها، 

وبح�سور اأطراف االتفاقية اأو العقد.

• المرحل�������ة الثالث�������ة: تتمثـــل فـــي اإقامة 
حفـــل ت�سليم ال�سفينة بعـــد تركيب االأجهزة 

كافـــة  واإجـــراء  والمعـــدات،  والـــرادارات 

االختبارات والفحو�سات الالزمة.

واأ�ســـاف ال�ســـواغ يعـــد فـــاإن نجـــاح حفل 

تد�سيـــن بنـــاء القارب “بحـــره” واإنزاله الأول 

مرة في الماء دون م�ساكل، يعد من العمليات 

المهمة في العرف البحري المتعلق ب�سناعة 

ال�سفن، والتي يتوقف عليها الكثير من االأمور 

االأخـــرى، ففـــي تلـــك المرحلـــة اأو فـــي تلك 

اللحظة، يتم التاأكد من خلو القطعة البحرية 

من اأي عيوب في الت�سميم والت�سنيع، والتي 

قد توؤدي لغرقهـــا اأو ميالنها لحظة التنزيل، 

وهو مـــا يجعل مالك ال�سفـــن يحر�سون كل 

الحر�ـــض علـــى الح�ســـور في ذلـــك الحفل 

للتاأكد من �سالمة االأمور.

أهداف المشروع 
واأكـــد ال�سواغ على اأن هـــذا الم�سروع هو 

اأحـــد م�ساريع مجموعـــة العمليات البحرية 

والمتمثـــل فـــي م�ســـروع تطويـــر المرافـــق 

البحريـــة التابعـــة لل�سركة، ويهـــدف لتلبية 

احتياجـــات �سركـــة نفـــط الكويـــت في ظل 

التو�ســـع بعملياتهـــا واأهدافهـــا الم�ستقبلية 

المتعلقة بزيادة االإنتاج والطاقة الت�سديرية 

من النفط والغاز.

وتاأتي تلك الزيـــادة وذلك التو�سع في ظل 

حجـــم العمليـــات البحريـــة التي تقـــوم بها 

ال�سركة من اإر�ساء واإخالء ما يقارب 2000 

اإلـــى 2200 �سفينة على االأر�سفة المختلفة 

�سنوياً لت�سدير النفط في الر�سيف الجنوبي 

اأو ال�سمالي لميناء االحمدي وميناء عبداهلل 

وميناء ال�سعيبة وجزيـــرة ميناء عبداهلل، اأو 

بالمرا�سي الرحوية داخل البحر، كما يمكن 

ا�ستخدامها خالل عمليات االإخالء وحاالت 

الطـــوارئ في الموانئ واالأر�سفة التي تعمل 

❞ مجموعة العمليات 
البحرية احتفلت بتدشين 

أول قطعها البحرية من 
فئة قوارب الطاقم ❝

❞ تم تصنيع القوارب بما 
يتناسب مع أعلى معايير 

الجودة التي تقرها منظمة 
IMO البحرية وشركات 
تصنيع السفن العالمية ❝

❞ المشروع يحقق فائدة 
مشتركة لعدد من الشركات 

النفطية الزميلة ❝
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ال�سركـــة �سمن نطاقها، وكذلك نقل موظفـــي ال�سركة اأو ال�سركات 

الزميلة اإلى مواقع عملهم في البحر.

فائدة مشتركة 
وفيمـــا يتعلق بالفائـــدة التي �ستجنيها ال�سركة مـــن هذا الم�سروع 

اأ�ســـار ال�ســـواغ اإلـــى اأن الم�سروع يحقـــق فائدة م�ستركـــة لعدد من 

ال�سركات النفطية الزميلة، حيث ال تقت�سر مهام مجموعة العمليات 

البحريـــة علـــى تغطية عمليـــات �سركة نفط الكويـــت فح�سب واإنما 

تعمل دائماً على خدمة وتغطية عمليات عدد من ال�سركات النفطية 

التابعة لموؤ�س�سة البترول الكويتية.

ولذلـــك، تقـــوم هـــذه القطـــع البحريـــة بمهـــام تتمثل فـــي: تلبية 

احتياجـــات وخدمة ت�سدير منتجات ال�سركات النفطية الزميلة من 

حيـــث احتياجات ت�سدير النفط الخـــام لل�سركة، وت�سدير منتجات 

�سركـــة البترول الوطنيـــة بالم�سافي المختلفـــة، وكذلك احتياجات 

�سركـــة �سناعات الكيماويات البتروليـــة و�سركة “اإيكويت”، فيما تم 

كذلـــك تخ�سي�ض عدد مـــن هذه القطع البحريـــة لم�ساندة وتغطية 

 KIPIC عمليـــات ال�سركة الكويتية لل�سناعات البترولية المتكاملة

في المنطقة الجنوبية، كما �ست�سهم في نقل موظفي �سركة البترول 

الوطنية الكويتية KNPC اإلى الجزر ال�سناعية ومواقع العمل في 

البحر.

أحدث التقنيات 
وكعادتهـــا، ت�سعى �سركة نفط الكويت اإلى مواكبة اأحدث التقنيات 

فـــي مختلف عملياتها، وهـــو ما حر�ست عليـــه مجموعة العمليات 

البحريـــة خالل عملية اإعداد الت�ساميـــم الخا�سة ببناء هذه القطع 

البحريـــة، حتـــى تتما�ســـى مـــع اآخـــر الم�ستجـــدات والتقنيـــات في 

مجـــال �سناعة ال�سفن، وبما يتنا�ســـب مع اأعلى معايير الجودة التي 

تقرها المنظمة البحريـــة الدولية IMO و�سركات ت�سنيف ال�سفن 

العالميـــة، مع االأخذ في االعتبار مالءمتهـــا لمتطلبات واحتياجات 

عمليات ال�سركة.

ولذلـــك، فاإن القطـــع البحرية التي ت�سلمتهـــا و�ستت�سلمها ال�سركة 

في هـــذا الم�سروع م�ستقبـــاًل، مزودة باأحدث المعـــدات والتقنيات 

واالأجهـــزة الم�ستخدمـــة في هـــذا المجال، مثل الـــرادارات الفعالة 

واالأجهزة الكا�سفة للتلوث، والتي تعمل حتى في االأوقات الم�سائية.

جدول زمني 
وقـــال اإن ا�ستالم هـــذه القوارب والقطع البحريـــة يتم دائماً وفقا 

لجـــدول زمنـــي محـــدد تم االتفـــاق عليه بيـــن �سركة نفـــط الكويت 

و�ســـركات �سناعـــة ال�سفن المختلفة، وتحر�ـــض مجموعة العمليات 

البحريـــة خـــالل فترات العقد علـــى معاينة واختبـــار ومتابعة كافة 

القطـــع اأثناء مراحل ت�سنيعها المختلفة، وذلك للتاأكد من اأن بناءها 

يتم وفقاً للموا�سفـــات المذكورة بالعقد والمعايير الدولية ل�سناعة 

ال�سفن، وبما يتما�سى مع ا�ستراطات االأمن وال�سالمة والبيئة.

األسطول البحري 
وبعد االنتهاء من ا�ستالم القوارب الع�سرة، والتي كانت انطالقتها 

مع قـــارب “بحره” الذي �ستت�سلمه المجموعـــة في الربع االأول من 

عـــام 2019 عندما يكون قد تم تجهيـــزه للعمل، �ستتوالى بعد ذلك 

عمليـــة ت�سليم باقـــي القوارب التي من المفتر�ـــض ا�ستالمها ب�سكل 

كامـــل في الربع االأخير مـــن ال�سنة الماليـــة 2020/2019، لتكون 

مجموعـــة العمليات البحرية قد انتهت بالفعل من اإنجاز 90 بالمئة 

مـــن م�ســـروع تطويـــر اأ�سطولها البحـــري، حيث يتبقى بنـــاء �سفينة 

واحـــدة متخ�س�سة فـــي مكافحة التلـــوث النفطي البحـــري، والتي 

�سيتـــم توقيـــع العقد الخا�ض بها قريباً، بعـــد الو�سول اإلى المراحل 

تطوير المشاريع
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جهود بارزة في مكافحة التلوث البحري 
اأكـــد مدير مجموعة العمليـــات البحرية �سامي ال�سواغ حر�ض 

�سركـــة نفط الكويـــت والمجموعـــة ب�سكل خا�ض علـــى االلتزام 

بم�سوؤولياتهـــا البيئيـــة، وخا�ســـة فـــي مجـــال مكافحـــة التلوث 

البحري، الفتاً اإلى اأنه ومنذ تاأ�سي�ض فريق عمل مكافحة التلوث 

البحري في �سبتمبر 2015، نجح الفريق في العديد من المهام 

البيئية، وذلك بالتن�سيـــق مع الجهات االأخرى كموؤ�س�سة البترول 

الكويتية والهيئة العامـــة للبيئة، باالإ�سافة اإلى التن�سيق مع عدد 

مـــن الجهات الخارجيـــة، كمركز الم�ساعـــدة المتبادلة للطوارئ 

“ميماك” في البحرين، وكذلـــك المنظمات االقليمية والدولية، 
كالمنظمـــة االإقليميـــة للحفاظ علـــى نظافة البحـــار “ريك�سو”، 

و�سركة مكافحة الت�سرب النفطي المحدودة OSRL، والمنظمة 

االإقليمية لحماية البيئة البحرية “روبمي” وغيرها.

واأو�ســـح ال�ســـواغ اأن جهـــود الفريـــق في هـــذا المجال توجت 

بالتكريـــم الذي ح�سل عليـــه الفريق، وال �سيمـــا رئي�سه ال�سابق 

كابتـــن نا�ســـر النجدي من معالـــي وزير النفـــط ال�سابق ع�سام 

المـــرزوق لقاء العمـــل والجهد الذي بُذل اأثنـــاء مكافحة البقعة 

والتلوث البحري النفطي فـــي الزور بالمنطقة الجنوبية، موؤكداً 

اأن هذا التكريم خير دليل على هذه االإنجازات الم�ستمرة.

واأ�ســـاف قائـــاًل “تـــرد للمجموعة طلبـــات م�ستمـــرة من قبل 

الهيئـــة العامة للبيئـــة لمكافحة حاالت تلوث فـــي جميع مناطق 

الكويت، على الرغم من اأن م�سوؤولية �سركة نفط الكويت تقع في 

المنطقة الو�سطى، اأي بالمناطق النفطية والموانئ النفطية من 

الر�سيف ال�سمالي في اأبو حليفة اإلى ميناء عبداهلل في المنطقة 

الجنوبية، اإال اأن مجموعة العمليات البحرية حري�سة دائماً على 

تلبيـــة اأي نـــداء لما فيه مـــن م�سلحة لوطننا الحبيـــب الكويت، 

والحر�ـــض علـــى نظافة �سواطئنـــا، �سواء باالأماكـــن المخ�س�سة 

�سمن م�سوؤوليات ال�سركة اأو االأماكن االأخرى. 

النهائية من اإعداد المناق�سة.

الجديـــر بالذكـــر اأنـــه خـــالل ال�سنـــوات الخم�ض االأخيـــرة، قامت 

مجموعـــة العمليـــات البحريـــة ببنـــاء العديـــد من القطـــع البحرية 

وا�ستالمهـــا ودخولها اإلى الخدمة بنجاح وكفاءة وجودة عالية، ومن 

�سمنها:

• 14 قاط�������رة بحري�������ة: 9 منها بقوة �سحب 80 طناً، و5 منها بقوة 
�سحب 50 طناً، تم �سناعتها ب�سركة “دامن” الهولندية لبناء ال�سفن.

• 6 مراك�������ب رب�������اط: تـــم �سناعتها في �سركـــة “اأوزمـــار” التركية 

ل�سناعة ال�سفن.

• 4 قط�������ع بحري�������ة اأخرى )قوارب عم�������ل برافعات(: تـــم �سناعتها 
ب�سركة “غراندويلد” في مدينة دبي.

وهـــذه القطـــع ت�ســـاف اإلـــى ال�سفـــن والقطـــع البحريـــة التابعـــة 

لالأ�سطـــول البحـــري، والتـــي تتمتع بحالـــة ممتازة نتيجـــة ال�سيانة 

الدورية وااللتزام بال�سروط والمتطلبات والمعايير الدولية في هذا 

المجال، لي�سل اإجمالي القطع المتواجدة في الخدمة اإلى اأكثر من 

34 قطعة بحرية.
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وتوظيف  لتدريب  قصوى  أهمية  تولي  والتي   .2040 الكويتية   البترول  مؤسسة  استراتيجية  مع  تماشيًا 
النفطي  القطاع  في  للعمل  المتوسطة  المؤهالت  وحملة  الجامعات  خريجي  من  الكويتي  الشباب  وتأهيل 
داخل وخارج دولة الكويت، وإليمانها بقدرات هؤالء الشباب الراسخة في إدارة الثروة النفطية، تبذل الشركة 
الممكنة لتسخير مشاريعها خارج  الجهود  الخارجية )كوفبك( كافة  البترولية  الكويتية لالستكشافات 

دولة الكويت لخدمة الموظفين الكويتيين الشباب والموظفين الجدد في القطاع النفطي الكويتي. 

وتوفر ال�سركة من خالل برامج ندب الموظفين الجادين اإمكانية 

في  اكت�سابها  عليهم  يتعذر  وفــر�ــض  ومــعــارف  خــبــرات  اكت�ساب 

ال�سوق المحلي، حيث توفر هذه العملية للمنتدبين فر�سا لتعزيز 

خبراء  مع  وثيق  ب�سكل  العمل  خالل  من  المهني  تطورهم  م�سار 

يقوم  بدورهم،  االخت�سا�سات.  متعددة  عمل  وفرق  متخ�س�سين 

هوؤالء المنتدبين بجلب الخبرات والمعارف المكت�سبة اإلى �سركاتهم 

المعنية �سواء كانت “كوفبك” اأو اأياً من ال�سركات الزميلة االأخرى 

التابعة لموؤ�س�سة البترول الكويتية.

ومن هذا المنطلق، تركز كوفبك على الفر�ض اال�ستثمارية التي 

عبر  المحلي  ال�سوق  اإلى  والمعرفة  التكنولوجيا  نقل  في  ت�ساهم 

اإيفاد الموظفين الكويتيين في برامج طويلة المدى والتي ت�ستمر 

الأكثر من 6 اأ�سهر وبرامج اأخرى ق�سيرة المدى ت�ستمر الأقل من 

6 اأ�سهر. ومن الم�ساريع الرائدة التي تكر�سها ال�سركة الإنجاز مثل 
هذه المهام التدريبية والتطويرية م�سروع ويت�ستون للغاز الطبيعي 

ال�سخري  للغاز  دوفرني  كيبوب  وم�سروع  اأ�ستراليا  في  الم�سال 

ال�سيما  النرويج  وم�ساريع  كندا  في  النفطية  بالمكثفات  الغني 

م�سروعي جينا كروغ و�سليبنر وكذلك (قطاع -A) في بحر ناتونا 

في اإندوني�سيا والقطاع البحري PM-304 في ماليزيا. 

مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال
به  يحتذى  مثاالً  الم�سال  الطبيعي  للغاز  ويت�ستون  م�سروع  يعد 

البترول  لموؤ�س�سة  م�سروع  اأول  كونه  الناجحة،  كوفبك  لم�ساريع 

الكويتية و�سركاتها التابعة في مجال الغاز الطبيعي الم�سال حيث 

ي�ساهم هذا الم�سروع في تقديم خدمات مهمة بما يتعلق بالتقنيات 

»كوفبك«: دور مميز في تنمية وتدريب الشباب الكويتي

تأهيل وتدريب
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النفطية الحديثة والتي يمكن نقلها اإلى القطاع النفطي الكويتي. 

النفطي  القطاع  �سركات  وموظفو  كوفبك  موظفو  تمكن  وقــد 

من الم�ساركة في الم�سروع من خالل فر�ض االنتداب اإلى مكتب 

الم�ساركة  خالل  ومن  الم�سغل،  فريق  ومع  اأ�ستراليا”   - “كوفبك 
هذا  اأتــاح  وقد  والت�سغيلية.  التكنولوجية  القيادة  اجتماعات  في 

والتطوير  التدريب  في  ملمو�سة  م�ساهمة  تقديم  كوفبك  ل�سركة 

ونقل المهارات اإلى الموظفين الكويتيين. فعلى �سبيل المثال، تمكن 

المكتب الرئي�سي لكوفبك من اإر�سال 3 موظفين من ال�سركة الكويتية 

لنفط الخليج عبر برامج ق�سيرة المدى من خالل تاأ�سيرات عمل 

وتدريب ليتم ت�سمينها في فريق الم�سروع الهند�سي. ومن �سمن 

الموظفين الذين تم اإر�سالهم ال�سيد بدر اآرتي وهو موظف في �سركة 

البترول الوطنية الكويتية حيث اأتيحت له فر�سة العمل في موقع 

الم�سغلين لعدة �سنوات، وقدم م�ساهمات  هند�سي مهم مع فريق 

ملمو�سة للم�سروع ول�سيفرون، وكانت م�ساهماته وا�سحة من خالل 

ا�ستطاع  انتدابه.  لتمديد عقد  الم�سغل  قبل  الم�ستمر من  الطلب 

بدر اأن يكون له دور عملي في التاأثير على فرق الم�سروع وتحقيق 

النجاح، حيث �سيكمل دوره من خالل نقل المهارات والخبرات التي 

اكت�سبها اإلى �سركات القطاع النفطي الكويتي. 

كيبوب دوفرني في كندا
بالمكثفات  الغني  ال�سخري  للغاز  دوفرني  كيبوب  م�سروع  يعد 

النفطية اأول ا�ستثمار لل�سركة في اأميركا ال�سمالية، ويمكن ال�سركة 

من امتالك فر�ض متعددة لتطوير تقنية الغاز ال�سخري مع اأف�سل 

الم�سغلين على م�ستوى العالم. وفي الوقت ذاته، ي�ساعد الم�سروع 

متعدد  للتك�سير  الحديثة  التقنيات  مع  التعامل  على  الموظفين 

المراحل الم�ستخدمة في الم�سروع. 

ال�سركات  من  الموظفين  اإيفاد  بعملية  “كوفبك”  �سرعت  لقد 

ال�سقيقة اإلى فريق العمليات الخا�ض بها في األبيرتا، كندا، وذلك 

لالطالع على اآخر الم�ستجدات والخبرات المتوفرة لدى الم�سغلين 

في الم�سروع ومن ثم نقل هذه الخبرات اإلى القطاع النفطي في 

 10 اإيفاد  تم  وقد  كندا.  كوفبك  مع مكتب  بالتعاون  الكويت  دولة 

موظفين من ال�سركة الكويتية لنفط الخليج و�سركة نفط الكويت 

خالل العامين ال�سابقين للتدريب �سمن برامج مختلفة في كيبوب 

دوفرني، اثنان منهم �سمن برامج تطويرية طويلة المدى. 

النرويج 
في  النرويجية  الخبرات  من  اال�ستفادة  على  “كوفبك”  تحر�ض 

مجال اال�ستك�ساف واالإنتاج والتطوير بما يعود بالفائدة اإلى دولة 

وتح�سين  العميق  البحري  بالحفر  يتعلق  فيما  خا�سة  الكويت 

وال�سالمة  وال�سحة  الم�سروعات  ومرافق  الم�ستخرج  االحتياطي 

النفط  من  الم�ستخرج  وتح�سين  ال�سغيرة  الحقول  وتنمية  والبيئة 

الثقيل و�سخ ثاني اأك�سيد الكربون لتح�سين االإنتاج والحفاظ على 

البيئة. اإ�سافة اإلى خلق فر�ض النتداب الموظفين الكويتيين للعمل 

موظفين  النتداب  فر�ض  خلق  وبالمقابل  النرويجيين  �سركائنا  مع 

نرويجيين اإلى ال�سركات الكويتية. وكذلك تحر�ض كوفبك على خلق 

بتاأدية  ال�سركة  تقوم  حيث  الدولتين  بين  الخبرات  لتبادل  فر�ض 

دور الو�سيط لتقديم فر�ض �سراكة وم�ساريع م�ستركة وور�ض عمل 

مع  لها  التابعة  وال�سركات  الكويتية  البترول  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 

هيئة البترول النرويجية في مختلف مجاالت النفط والغاز والطاقة 

البتروكيماويات.  والتكرير و�سناعة  والنقل  واالإنتاج  كاال�ستك�ساف 

كما قامت “كوفبك” باإيفاد 11 موظفاً من ال�سركة الكويتية لنفط 

جينا  ال�سيما  النرويج  م�ساريع  في  للتدريب  كوفبك  ومن  الخليج 

مختلفة  برامج  �سمن  الما�سيين  العامين  خالل  و�سليبنر  كــروغ 

طويلة وق�سيرة المدى.  

إندونيسيا وماليزيا
ت�ساهم م�ساريع ال�سركة في اندوني�سيا وماليزيا في تدريب و�سقل 

مثل  المختلفة  م�ساريعها  خالل  من  الكويتيين  الموظفين  مهارات 

) البحري  والقطاع  اإندوني�سيا  في  ناتونا  بحر  في   (A- (قطاع 

ال�سركة  موظفي  من   3 اإيفاد  تم  ولقد  ماليزيا.  في   (PM-304
تدريبية  برامج  �سمن  ماليزيا  م�ساريع  اإلى  الخليج  لنفط  الكويتية 

طويلة المدى وثالث موظفين �سمن برامج تدريبية ق�سيرة المدى 

اثنان منهم من �سركة نفط الكويت. وكذلك اإيفاد موظفين اثنين من 

ال�سركة الكويتية لنفط الخليج اإلى اإندوني�سيا �سمن برامج طويلة 

المدى وموظف واحد من ال�سركة ذاتها �سمن برنامج ق�سير المدى.  

فائق  فريق  كوفبك المتالك  ت�سميم  على  وا�سح  تج�سيد  وفي   

تم   ،2040 ا�ستراتيجية  تحقيق  من  يمكنها  العاملين  من  الجودة 

توظيف 30 من العاملين ذوي القدرات المتميزة، االأمر الذي زاد 

من حجم القوى العاملة الكويتية لت�سل ن�سبتها اإلى حوالي 81 % 

من اإجمالي القوى العاملة في ال�سركة.

ومن الجدير بالذكر، اأن ال�سركة الكويتية لال�ستك�سافات البترولية 

�سركة  وهي  الكويتية،  البترول  لموؤ�س�سة  تابعة  �سركة  الخارجية 

النفط  واإنتاج  وتطوير  ا�ستك�ساف  مجال  في  تعمل  عالمية  بترول 

الخام والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.
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متا�شياً مع روؤية الكويت التنموية وتوفري الوظائف للعمالة الوطنية

ت���ن���ف���ذ ����ش���رك���ة ن����اق����ات ال��ن��ف��ط 

ال��ك��وي��ت��ي��ة ع������ددًا م���ن ال��م�����ش��اري��ع 

ال��ه��ام��ة ف���ي م�����ش��ن��ع ت��ع��ب��ئ��ة ال��غ��از 

الم�شال »ال�شعيبة«، بهدف تطوير 

خ���ط���وط الإن����ت����اج م���ن اأج�����ل رف��ع 

ال����ك����ف����اءة الإن���ت���اج���ي���ة ل��ل��م�����ش��ن��ع 

ال�شركة  ا�شتراتيجية  مع  تما�شيًا 

اإل�����ى ت��غ��ط��ي��ة اأي زي����ادة  ال���ه���ادف���ة 

ف��ي اح��ت��ي��اج��ات ال�����ش��وق المحلي، 

وال������ح������ف������اظ ع�����ل�����ى ال�����م�����خ�����زون 

ال���ش��ت��رات��ي��ج��ي م��ن الأ���ش��ط��وان��ات 

المعباأة، وفي ذات الوقت ال�شهام 

في  ال�شاملة  التنمية  ت��ع��زي��ز  ف��ي 

دول���ة ال��ك��وي��ت، وب��م��ا يتما�شى مع 

الوطنية،  التنمية  خطة  اأه���داف 

)ك��وي��ت   2035 ال��ك��وي��ت  روؤي�����ة  اأو 

ج�����دي�����دة(. ك���م���ا ت���ه���دف ال�����ش��رك��ة 

الم�شاريع  ت��ل��ك  تنفيذ  وراء  م��ن 

ال����ش���ت���رات���ي���ج���ي���ة ت���وف���ي���ر ف���ر����ض 

وبما  الوطنية  للعمالة  وظيفية 

ال�����ش��رك��ة  وا���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ين�شجم 

والقطاع النفطي 2040.

العدســاني: رفع الكفاءة اإلنتاجية لمصنع غاز 
»الشعيبة« لتغطية احتياجات السوق المحلي

والخيـــران ال�سكنيـــة، والمطـــالع ال�سكنية، 

وت�سمل هذه الم�ساريع االآتي:

لتعبئـــة   ،(A) االإنتـــاج  خـــط  تطويـــر   •
اأ�سطوانـــات الغـــاز حجـــم (Kg 12)، ورفع 

طاقتـــه االإنتاجيـــة اإلـــى 1600 اأ�سطوانـــة 

 ،% قدرهـــا 25  بزيـــادة  ال�ساعـــة،  فـــي 

وتطوير جهـــاز فح�ض ت�سريب االأ�سطوانات 

ح�ســـب المعايير العالميـــة، ل�سمان �سالمة 

الم�ستخدم، هذا باالإ�سافة اإلى تطوير جهاز 

فح�ـــض الحلـــق المطاط، ل�سمـــان �سالمته 

لجميـــع  التعبئـــة  قبـــل عمليـــات  وجودتـــه 

اأ�سطوانات الغاز الم�سال.

وللتعـــرف علـــى الم�ساريـــع التـــي نفذتها 

ال�سركـــة، وخططهـــا الم�ستقبليـــة لتطويـــر 

م�سنـــع »ال�سعيبـــة«، التقت مجلـــة »نب�ض«، 

رئي�ـــض فريق عمل اإمـــدادات الغاز الم�سال، 

ال�سيـــد خالد العد�ساني، والـــذي اأو�سح اأن 

الم�ساريـــع التـــي تم تنفيذهـــا، والتحديثات 

الدوريـــة التـــي تقوم بها ال�سركـــة، �ساهمت 

ب�ســـكل كبيـــر فـــي رفـــع الكفـــاءة االإنتاجية 

الزيـــادات  مواكبـــة  اأجـــل  مـــن  للم�سنـــع، 

ال�سكانية المتوقعة خالل ال�سنوات الخم�ض 

المقبلة، و�سد احتياجات المناطق ال�سكنية 

الجديـــدة، مثـــل: منطقـــة �سبـــاح االأحمد، 

تطوير المشاريع
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• تحديـــث اأجهـــزة “ر�ض” اأقفا�ـــض اأ�سطوانات الغـــاز في مراكز 
التعبئـــة، االأمر الذي �ساهم في الحد مـــن االأعطال، ورفع معدالت 

االإنتاج.

• توريـــد وتركيب وت�سغيل عدد (2) مولد كهرباء ديزل (احتياط)، 
مـــع لوحة مزامنة، ولوحات الجهد المنخف�ـــض في فرع تعبئة الغاز 

الم�ســـال (ال�سعيبـــة) ب�سعة (KVA 2000)، وذلـــك لتاأمين م�سدر 

الكهربـــاء، وت�سغيـــل الم�سنع فـــي حال حـــدوث اأي انقطاع مفاجئ 

للكهربـــاء، ممـــا �ساهـــم فـــي رفـــع ا�ستعداديـــة وجاهزيـــة الم�سنع 

لمواجهـــة اأي حـــاالت طـــوارئ، و�سمان ا�ستمراريـــة خدمة االإمداد 

بالغاز الم�سال لل�سوق المحلي.

خطط مستقبلية
وحول الخطط الم�ستقبلية، والم�ستهدف خالل المرحلة المقبلة، 

اأكـــد العد�سانـــي اأن ال�سركـــة و�سعـــت خططاً مدرو�ســـة لمزيد من 

التطوير خالل ال�سنوات المقبلة.

وت�سمل هذه الخطط التالي:

• م�ســـروع ت�سميم وتوريد وت�سغيل محطة للطاقة ال�سم�سية، وهو 
مـــن الم�ساريـــع اال�ستراتيجية الهامة التي يتـــم التخطيط لتنفيذها 

بالتعاون مع معهد الكويت لالأبحاث العلمية (KISR)، حيث يجري 

حالياً عمل الت�سميم المبدئي للم�سروع، بهدف توليد طاقة كهربائية 

تتـــراوح ما بيـــن (3.5 - 4 ميجاوات)، علـــى الم�ساحة المتاحة في 

منطقة االأمان حول الم�سنع (�سيتم تنفيذ م�سروع مماثل في م�سنع 

اأم العي�ـــض)، وذلك تنفيذاً للرغبة االأميريـــة ال�سامية بتنويع م�سادر 

الطاقـــة، واإنتاج 15 % من اإجمالـــي احتياجات الطاقة من م�سادر 

متجددة بحلول عام 2030، وحال تنفيذ الم�سروع �ستتمكن ال�سركة 

من ت�سغيل جزء كبير من الم�سنع عبر الطاقة ال�سم�سية.

• تطويـــر خطـــوط االإنتاج في مركـــزي التعبئـــة (B&C) بم�سنع 
ال�سعيبة، لزيادة القدرة االإنتاجية لمراكز التعبئة، مع االلتزام بتطبيق 

اأعلـــى معاير الجودة وال�سالمـــة، ل�سمان مواكبة الزيـــادة المطردة 
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في معـــدالت الطلب في ال�سوق المحلي، وا�ستيفاء احتياجات كافة 

قطاعات الدولة على النحو المطلوب.

• جـــاري اإعـــداد درا�ســـة ا�ست�سارية الإعداد الت�ساميـــم الهند�سية 
لتجديـــد البنية التحتية لكافـــة مباني ومرافق م�سنـــع “ال�سعيبة”، 

وذلك خالل الخطة الخم�سية القادمة.

• ت�سميـــم وبنـــاء محطـــة جديـــدة ل�سواغط الهـــواء تخدم جميع 
خطوط االإنتاج والور�ض.

• تجديد �سبكة مكافحة الحريق واأنظمة االإنذار.

• تجديد وتحديث اأنظمة التحكم بعمليات الغاز الم�سال.

حجم اإلنتاج
وعـــن حجـــم االإنتاج خـــالل ال�سنـــة الماليـــة 2018/2017، بيَّن 

العد�سانـــي اأن حجـــم اإنتـــاج الم�سنعيـــن بلـــغ خالل ال�سنـــة المالية 

المذكـــورة نحـــو 13 مليـــون اأ�سطوانـــة، بواقع 6 مالييـــن اأ�سطوانة 

لم�سنع »ال�سعيبة«، ونحـــو 7 ماليين اأ�سطوانة لم�سنع »اأم العي�ض«، 

بزيادة تبلغ 3 % عن العام الما�سي.

• تطويــر خــط اإلنتــاج )A( ورفع 
 1600 إلــى  اإلنتاجيــة  طاقتــه 
أســطوانة في الســاعة بزيادة 

قدرها 25 %

• تحديــث أجهــزة “رص” أقفــاص 
األسطوانات في مراكز التعبئة 
قلــل األعطــال ورفــع معــدالت 

اإلنتاج

“الرعايــة  مــع  تنســيق   •
الشــركة  إلمــداد  الســكنية” 
بإحصائيــات دوريــة عــن تعــداد 
تحــدد  خطــط  لوضــع  الســكان 

اإلنتاج المستهدف

تطوير المشاريع
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االستهالك المحلي
وبخ�سو�ـــض حجـــم اال�ستهالك المحلي الحالـــي، والمتوقع خالل 

ال�سنـــوات المقبلـــة، األمـــح العد�ساني اإلى اأن حجـــم اال�ستهالك بلغ 

خـــالل ال�سنة المالية 2018/2017، نحو 5,635,625 اأ�سطوانة، 

ويتوقـــع اأن يرتفـــع هذه العـــدد لي�سل اإلـــى 5,804,694 اأ�سطوانة 

خالل ال�سنة الماليـــة 2019/2018، و�ست�ستمر الزيادة لت�سل اإلى 

5,978,835 اأ�سطوانة خالل ال�سنة المالية 2020/2019، م�سيراً 
اإلـــى اأنه هناك تن�سيق مـــع الهيئة العامة للرعايـــة ال�سكنية، الإمداد 

ال�سركـــة باإح�سائيـــات ب�سفـــة دورية عـــن تعداد ال�ســـكان، وال�سعة 

ال�سكنيـــة الأي مناطق �سكنية جديدة، وعلى �سوء هذه االإح�سائيات 

يتـــم و�سع خطط خم�سية لتحديد حجـــم االإنتاج الم�ستهدف، وفقاً 

لتعـــداد ال�سكان وحجم ا�ستهالك المناطـــق، الفتاً اإلى اأن المخزون 

اال�ستراتيجـــي للغاز الم�ســـال في م�سنعي “ال�سعيبـــة، واأم العي�ض” 

يغطي احتياجات ال�سوق المحلي بدولة الكويت لمدة 40 يوماً، وهي 

مدة منا�سبة جداً.

معلومات خاطئة
وفـــي تعليقـــه علـــى المعلومات التـــي يطلقها البع�ـــض بين الحين 

واالآخـــر، عن وجود عجز فـــي اأ�سطوانات الغاز في ال�سوق المحلي، 

قـــال العد�ساني اإن »هـــذه االدعاءات غير �سحيحة، وال يوجد عجز 

في اأ�سطوانات الغاز الم�سال«.

وتابـــع بالقـــول: “عملية الطلب علـــى الغاز تختلف مـــن فترة اإلى 

اأخـــرى، ونقـــوم ب�سفة دورية بتقييـــم عمليات الطلـــب لمواجهة اأي 

زيـــادات متوقعة على الغاز الم�سال، وهذه العملية تتم بالتن�سيق مع 

الهيئـــات الحكومية المعنية، خا�سة الهيئة العامة للرعاية ال�سكنية، 

التـــي تمـــد ال�سركة باالإح�سائيـــات الخا�سة بتعداد �ســـكان الكويت 

فـــي الم�ستقبـــل، ومن خـــالل هـــذه االإح�سائيات يتـــم و�سع خطط 

مدرو�سة لتوفير احتياجات ال�سوق المحلي الحالية والم�ستقبلية من 

اأ�سطوانات الغاز وملحقاتها، وتغطية اأي زيادات متوقعة في الطلب 

واال�ستهـــالك، خ�سو�ســـاً خالل �سهـــر رم�سان المبـــارك، وفترات 

ال�ستاء، حيث يتزايد معدل ا�ستهالك الغاز خالل هذه الفترات عن 

المعدل المعتاد في االأوقات االأخرى”.

مصنع »أم العيش«
تطـــرق العد�سانـــي خالل حديثـــه اإلى م�سنـــع تعبئة 

اأ�سطوانـــات الغـــاز الم�سال فـــي منطقـــة »اأم العي�ض«، 

مو�سحـــاً اأن هـــذا الم�سنع تم تاأ�سي�ســـه حديثاً، وي�سم 

اأحدث الو�سائل التكنولوجية في تعبئة اأ�سطوانات الغاز 

الم�سال، والتـــي ت�ساعد في التحكم بالطاقة االإنتاجية 

للمركز عن طريـــق زيادة اأو تخفي�ض ال�سرعة الخا�سة 

بمركـــز االإنتاج، هذا باالإ�سافة اإلى اأن معدات الم�سنع 

واأجهزته قليلـــة االنبعاثات، وتتوافق مـــع اال�ستراطات 

البيئيـــة، الفتاً اإلى اأن هـــذا الم�سنع �ساهم ب�سكل كبير 

فـــي �سد متطلبـــات اال�ستهالك المتزايـــدة على الغاز، 

وهو يخدم ال�سوق المحلـــي في المناطق ال�سمالية من 

البالد، وي�ساند بقوة م�سنع »ال�سعيبة«. 

• تركيب 2 مولد كهرباء احتياط 
ســاهم   (KVA  2000( ســعة 
المصنــع  جاهزيــة  رفــع  فــي 

لمواجهة حاالت الطوارئ

• تطوير خطوط اإلنتاج بمركزي 
التعبئــة )B&C( لزيــادة القدرة 
اإلنتاجيــة مــع االلتــزام بأعلــى 

معاير الجودة والسالمة
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وا�ستطرد قائـــاًل: “بالتوازي مع الحر�ض علـــى تغطية احتياجات 

ال�ســـوق مـــن الغـــاز، تحر�ـــض ال�سركة اأي�ســـاً علـــى المحافظة على 

مخـــزون ا�ستراتيجي من الغاز الم�ســـال لمواجهة اأي حاالت طارئة 

قـــد توؤثـــر على عمليات االإنتـــاج والتوزيع، حيـــث اأن خطة الطوارئ 

الت�سغيليـــة للم�سنع ت�سمـــن توفير الو�سائـــل واالإمكانيات والموارد 

ال�سرورية في حاالت الطوارئ الق�سوى، ل�سمان ا�ستمرار عمليات 

الم�سنـــع الت�سغيلية، والمحافظة على المخـــزون اال�ستراتيجي من 

الغاز البترولي الم�سال، وذلك لتلبية احتياجات ال�سوق المحلي على 

الوجـــه االأكمل، كما يتم دائمـــاً تنظيم �ساعات ت�سغيل مراكز التعبئة 

بالم�سنع لتوفير مخزون كاف من االأ�سطوانات”.

جودة الخدمات
واأكـــد العد�ساني اأن �سركة ناقـــالت النفط الكويتية، تقوم بمتابعة 

كافة ال�سكاوى واالقتراحات التي تتلقاها من الم�ستهلكين وموزعي 

اأ�سطوانـــات الغـــاز وملحقاتهـــا بال�سوق المحلي، مـــن خالل فريقي 

خدمـــة العمالء فـــي م�سنعي (ال�سعيبـــة، واأم العي�ـــض)، وذلك عبر 

القيام بزيارات ميدانية دورية الأفرع الغاز، ال�ستق�ساء م�ستوى جودة 

منتجات ال�سركة وخدماتها، وبحث ومتابعة اأي �سكاوى اأو مالحظات 

اأو مقترحـــات لديهـــم بجدية تامـــة، والعمل علـــى معالجتها واإيجاد 

الحلـــول المنا�سبـــة لها، وذلك بهـــدف اإر�ساء الم�ستهلـــك، وتطوير 

أزمة األمطار األخيرة
اأ�ســـار العد�ساني اإلى اأن ال�سركـــة بذلت جهوداً كبيرة 

خـــالل اأزمة االأمطار االأخيرة التي تعر�ست لها البالد، 

الفتـــاً اإلـــى اأنه خالل االأزمـــة لم تتاأثر اإمـــدادات الغاز 

لل�سوق المحلي مطلقاً، ولم يحدث نق�ض في اأ�سطوانات 

الغاز في اأي منطقة من مناطق الكويت.

وثمن جهود االإدارة العليا لل�سركة، وجميع الم�سوؤولين 

والعامليـــن في م�سنعي »ال�سعيبـــة، واأم العي�ض«، حيث 

كانـــت هذه الجهـــود وا�سحة ب�سكل كبيـــرة خالل اأزمة 

االأمطار االأخيرة.

يطلقها  التي  المعلومات   •
ـــــــود عــجــز  ـــض عـــــن وج ـــع ـــب ال
غير  بــالــســوق  ــات  ــوان ــط ــاألس ب
صحيحة... ونقوم بتقييم دوري 

لعمليات الطلب.

يضم  الــعــيــش”  “أم  مصنع   •
التكنولوجية  الوسائل  أحــدث 
متطلبات  ســد  فــي  وســاهــم 
الــمــتــزايــدة على  االســتــهــالك 

الغاز.

تطوير المشاريع
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م�ستـــوى الخدمة المقدمة له، بمـــا يكفل معايير ال�سالمة والجودة.

واختتـــم العد�سانـــي مو�سحـــاً اأنـــه يمكـــن للم�ستهلكيـــن التوا�سل 

مـــع ال�سركـــة لتقديـــم ال�ســـكاوى واالقتراحـــات، اأو االإبـــالغ عـــن 

الحـــاالت الطارئـــة علـــى مـــدار ال�ساعة مـــن خالل االت�ســـال على 

،(98004073/98004072/98004071) التاليـــة:  الخطـــوط 

(http://www.kotc.com. اأو عبر الموقع االإلكتروني لل�سركة

kw/surveyar.asp).

قطاعات مختلفة
اأو�ســـح العد�سانـــي اأن ال�سركة باالإ�سافـــة الى توفير 

احتياجـــات ال�ســـوق المحلـــي مـــن اأ�سطوانـــات الغـــاز 

المختلفـــة االأحجـــام، تقـــوم اأي�ســـاً باإمـــداد القطـــاع 

ال�سناعـــي والم�سانع الكويتيـــة باحتياجاتها من الغاز 

الم�سال، كما اأنها تقوم اأي�ساً بتزويد العديد من �سركات 

القطـــاع التجـــاري، والهيئـــات، والجهـــات الحكوميـــة 

بالغاز، مثل: مع�سكر القوات الخا�سة بوزارة الداخلية، 

ومجمع االأفنيوز، ومركز جابر االأحمد الثقافي، وبع�ض 

الفنادق، منها فندق الريجين�سي، وفندق الجميرا.

في  االستراتيجي  المخزون   •
وأم  ــبــة  “الــشــعــي مــصــنــعــي 
ــعــيــش” يــغــطــي احــتــيــاجــات  ال
يــومــًا...   40 المحلي  الــســوق 

مـدة مـناسبـة جدًا.
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وللتعـــرف علـــى جهـــود �سركـــة ناقـــالت 

النفـــط الكويتيـــة في مجال تعليـــم وتدريب 

ال�سبـــاب الكويتـــي، التقت مجلـــة “نب�ض”، 

مدير مجموعة �سوؤون اأفراد االأ�سطول، عبد 

اللطيـــف العازمي، الذي اأو�ســـح في بداية 

حديثـــه اأن ال�سركة تعطي العملية التعليمية 

واالبتعـــاث الخارجـــي للطـــالب الكويتييـــن 

اأهميـــة خا�ســـة انطالقـــاً مـــن ا�ستراتيجية 

عبد اللطيف العازمي

الدراسة والتدريب تتم في أعرق الكليات البحرية 
عالميًا بمجال الهندسة والمالحة البحرية

العازمي: “ناقـ الت النفط” تولي 
أهمية لـ الستثمار في الشباب الكويتي

عبد اللطيف العازمي ي�سرح للطالب واأولياء اأمورهم اإجراءات االلتحاق ببرامج البعثات

ناق�������ات  �شرك�������ة  تدخ�������ر  ل 

جه�������دًا  الكويتي�������ة،  النف�������ط 

في تاأهي�������ل ال�شب�������اب الكويتي 

تما�شي�������ًا  وتدريبي�������ًا،  علمي�������ًا 

البترول  موؤ�ش�ش�������ة  روؤي�������ة  م�������ع 

الكويتي�������ة ف�������ي ه�������ذا ال�ش�������اأن، 

والهادف�������ة اإل�������ى ال�شتفادة من 

ال�شاب�������ة  الوطني�������ة  الطاق�������ات 

في تعزي�������ز التنمي�������ة ال�شاملة 

بدول�������ة الكويت، وبم�������ا يتواكب 

التنمية  اأه�������داف خط�������ة  م�������ع 

الوطنية. وم�������ن هذا المنطلق 

العملي�������ة  ال�شرك�������ة  اأعط�������ت 

التعليمي�������ة بم�������ا ت�شمل�������ه من 

ي�شته�������دف  خارج�������ي  ابتع�������اث 

تطوير العن�شر الب�شري اأهمية 

كبيرة، من اأجل الم�شاهمة في 

تطور ورقي دولة الكويت.

تأهيل وتدريب
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مجموعة �شئون اأفراد 
االأ�شطول ت�شخر كل 

اإمكانياتها لتنفيذ 
اإ�شتراتيجية ال�شركة 

باال�شتثمار في الطاقات 
ال�شبابية 

ابتعاث الطلبة يتم ب�شكل 
�شنوي ح�شب الخطة 

المو�شوعة من قبل ال�شركة

موؤ�س�ســـة البتـــرول الكويتيـــة وا�ستراتيجية 

ال�سركة الهادفة الى اال�ستثمار في الكفاءات 

الب�سرية الوطنية، وتحقيق نه�سة علمية في 

المجـــال البحري لمواكبـــة التقدم العالمي، 

والدفع بوطننا اإلى االأمام.

تأهيل وتدريب
وقال العازمـــي “اإن مجموعة �سئون اأفراد 

االأ�سطـــول ت�سخـــر كافة اإمكانياتهـــا لتنفيذ 

ا�ستراتيجيـــة ال�سركـــة، مـــن اأجـــل تحقيـــق 

اال�ستثمـــار االأمثـــل واال�ستفـــادة الق�ســـوى 

مـــن الطاقـــات ال�سبابية الوطنيـــة، اإذا اأنها 

تقـــوم بتاأهيـــل خريجي الثانويـــة العامة من 

الذكور لدرا�سة الهند�سة والمالحة البحرية 

في اأف�ســـل الكليـــات المتخ�س�سة في هذا 

المجـــال بالمملكة المتحـــدة، كما اأنها تقوم 

بتطويرهـــم وتدريبهم بعد تخرجهم من تلك 

الكليات، واإلحاقهم باأ�سطول �سركة ناقالت 

النفط الكويتية”.

خطوات وإجراءات
لاللتحـــاق  والخطـــوات  ال�ســـروط  وعـــن 

بالبعثـــات، بّين العازمي اأنه يتوجب على من 

يرغـــب بااللتحاق ببرامج البعثات التعليمية 

البحرية الخا�ســـة بال�سركة اأن يكون كويتي 

حديـــث التخـــرج مـــن الذكـــور، واأن يتقـــدم 

عقـــب ن�سر اإعـــالن البعثات، والـــذي ين�سر 

علـــى الموقع الر�سمي لل�سركـــة، وال�سحف 

المحليـــة، ثم ي�ستكمـــل االأوراق واالإجراءات 

المو�سحـــة باالإعـــالن، الفتـــاً اإلـــى اأنه يتم 

ابتعاث الطلبة ب�ســـكل �سنوي، وذلك ح�سب 

الخطـــة الخم�سيـــة المو�سوعـــة مـــن قبـــل 

ال�سركة.

واأ�ســـار اإلـــى اأن مجموعـــة �ســـوؤون اأفـــراد 

تدريب الطالب على ظهر اإحدى �سفن �سركة ناقالت النفط الكويتية



3233 العدد التاسع - أبريل، 2019

االأ�سطول تقوم بمتابعـــة الطلبة طوال فترة 

درا�ستهـــم عن طريـــق اإدارة مخت�سة بطلبة 

البعثـــات، حيث يقوم الفريق بمتابعة الطلبة 

من بدايـــة اإجـــراءات التقديم علـــى اإعالن 

البعثـــات وحتى يتـــم تخريجهـــم والتحاقهم 

ابتعـــاث  اأن  باأ�سطـــول ال�سركـــة، مو�سحـــاً 

الطلبـــة يتم اإلـــى كليات بحريـــة متخ�س�سة 

في المملكة المتحدة، وتخ�سع تلك الكليات 

لمعاييـــر وا�ستراطـــات معينـــة حتـــى يتـــم 

اعتمادها.

تعاون نفطي
وفي �ساأن التعاون مـــع ال�سركات النفطية 

االأخرى، اأكد العازمي اأن هناك تعاوناً كبيراً 

مـــع ال�ســـركات التابعـــة لموؤ�س�ســـة البترول 

الكويتيـــة، وفي هذا ال�ساأن تم توقيع مذكرة 

تفاهم بين �سركة ناقـــالت النفط الكويتية، 

و�سركـــة نفط الكويـــت، ت�ستفيـــد بموجبها 

“نفط الكويت” مـــن خبرات �سركة ناقالت 
النفط الكويتية في االبتعاث الخارجي، وبما 

ي�سهـــم في تطـــور العالقة بيـــن ال�سركتين، 

في اإطـــار اال�ستراتيجية الموحـــدة للقطاع 

تدريبات ميدانية لطالب البعثات البحرية

متابعة م�شتمرة للطلبة 
طوال فترة درا�شتهم عن 

طريق اإدارة مخت�شة 
بطلبة البعثات

تأهيل وتدريب
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النفطـــي لال�ستثمار في العن�ســـر الب�سري، 

وبما يخدم ال�سباب الكويتي.

اأفـــراد  �ســـوؤون  نظمـــت مجموعـــة  وقـــد 

االأ�سطـــول، بالتعاون مع �سركة نفط الكويت 

خـــالل العـــام الما�ســـي برنامجـــاً البتعاث 

مجموعة من الطلبـــة، وياأتي هذا البرنامج 

�سمـــن مراحل مذكرة التفاهم الم�سار اإليها 

بيـــن ال�سركتيـــن، حيث من المقـــرر ابتعاث 

عدد معيـــن من الطلبـــة لدرا�سة تخ�س�سي 

الهند�سة والمالحة البحرية.

فرص عمل
وبخ�سو�ـــض الجهود التـــي تبذلها ال�سركة 

لتوظيـــف الطلبـــة الذين يجتـــازون برنامج 

البعثـــة بنجاح، اأو�سح العازمـــي اأن ال�سركة 

ت�سمن وظائف في القطاع النفطي للطالب 

الذين يتم قبولهم باإعالن البعثات البحرية، 

وذلـــك عقـــب تخرجهم بنجاح مـــن الكليات 

ال�سهـــادات  علـــى  وح�سولهـــم  البحريـــة، 

المطلوبة.

وحـــول االأدوار االأخـــرى التـــي تقـــوم بهـــا 

المجموعـــة فـــي عمليـــات التدريـــب، األمح 

العازمـــي اإلى اأن المجموعـــة باالإ�سافة اإلى 

ابتعاث الطـــالب اإلى الخارج، تعمل وب�سكل 

م�ستمـــر على تطويـــر العامليـــن لديها على 

ظهر الناقالت من خالل التدريب الم�ستمر 

لرفع الكفاءة وااللتزام بالمعايير وال�سروط 

الدوليـــة، ومواكبـــة اأحـــدث االأنظمـــة فـــي 

المجـــال البحـــري، وتذليـــل العقبـــات التي 

تواجههـــم خالل عملهم، وذلك بالتن�سيق مع 

فرق العمل االأخرى.

ولفـــت العازمـــي اإلى اأن العمـــل على ظهر 

الناقلـــة يت�ســـم بالعديـــد مـــن ال�سعوبـــات 

والتحديات، منها طبيعة الحياة االجتماعية، 

واالنعـــزال عـــن العالـــم الخارجـــي لفترات 

طويلـــة، ومواجهـــه ظروف جويـــة قد تكون 

قا�سية في بع�ض االأحيان، والمحافظة على 

اأعلـــى الم�ستويات الت�سغيليـــة للناقلة تحت 

مظلة القوانيـــن الدولية والمحلية، والعديد 

مـــن ال�سعوبـــات االأخـــرى التـــي ال يت�ســـع 

المجال لذكرها، لذلك تحر�ض ال�سركة على 

تاأهيـــل الكوادر العاملة علـــى ظهر ناقالتها 

ب�ســـكل علمي و�سليـــم لت�ستطيع تحمل هذه 

ال�سعوبات، والتغلب على التحديات.

واختت�������م العازم�������ي حديث�������ه، معرب�������ًا عن 

تمنيات مجموع�������ة �شوؤون اأف�������راد الأ�شطول 

بالتوفي�������ق لجمي�������ع الطلب�������ة المتقدمي�������ن 

لإع�������ان البعثات البحرية، اآمًا باأن يقوموا 

بت�شخي�������ر قدراته�������م وطاقاته�������م في خدمة 

الوطن ورفعته.

لالبتعاث اأهمية خا�شة في 
تحقيق نه�شة علمية بالمجال 

البحري لمواكبة التقدم 
والدفع بوطننا الكويت 

لالأمام

التعاون الكبير مع �شركات 
البترول” ّتوج  “موؤ�ش�شة 

بتوقيع اتفاقية بين “ناقالت 
النفط” و“نفط الكويت” 

االبتعاث إلى أعرق الجامعات
اأو�شح العازمي اأن �شركة ناقات النفط الكويتية تطبق نظام البتعاث للخارج 

للدرا�شة والتدريب في اأع�������رق الكليات، التي تقدم اأف�شل واأحدث طرق التعليم 

ف�������ي مجال الهند�شة والماحة البحرية عالميًا، مبينًا اأن ال�شركة تعد الم�شدر 

الرئي�ش�������ي الذي يقدم القوى الب�شرية والكوادر والعمالة البحرية المدربة التي 

تحتاجها ال�شناعة البحرية داخل دولة الكويت، كما تعتمد عليها كل ال�شركات 

والجه�������ات التي لها ن�شاط بحري في اإمدادها بالعمالة البحرية المدربة، وهذا 

اأم�������ر تاأخ�������ذه ال�شركة كه�������دف وطني يخ�������دم الدولة. ومن ه�������ذا المنطلق تعتبر 

ال�شركة �شرح�������ًا واأكاديمية وم�شنع لإمداد كل دولة الكويت بالكوادر والكفاءات 

المتميزة العاملة في المجال البحري.
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وفـــي ال�ســـركات التي تعمل فـــي مجال 

ا�ستك�ساف واإنتاج النفط، مثل �سركة نفط 

الكويت، يجب اأن يتمّتع كبار المتخ�ّس�سين 

بخلفيـــة فنية قويـــة يح�سلـــون عليها من 

نظـــام التعليـــم الر�سمـــي، باالإ�سافـــة اإلى 

النفطيـــة  ال�سناعـــة  بثقافـــة  المعرفـــة 

وباأف�سل الممار�سات.

وت�سعـــى ال�سناعـــة النفطيـــة با�ستمرار 

لمواكبـــة الطلـــب العالمـــي المتزايد على 

الطاقـــة، ونتيجة لذلك، ت�ستقطب اأن�سطة 

ا�ستك�ســـاف وا�ستخراج النفط في كل عام 

اأعداداً كبيرة من المهنيين ال�سباب الذين 

يحتاجـــون اإلـــى التوا�ســـل مـــع المهنييـــن 

ذوي الخبـــرة، بهـــدف اكت�ســـاب المعارف 

والمهارات االأ�سا�سية.

ومـــن المفارقات اأن االأفـــراد االأكثر خبرة 

يقتربون من �سن التقاعد اأو يتوّلون منا�سب 

اإداريـــة قـــد تبعدهـــم عـــن االأدوار الفنيـــة 

اليوميـــة، ما يعني اأنه من دون نقل المعرفة 

على نحو �سليم، �سيكون لزاماً على المهنيين 

ال�سباب اإعـــادة تعلّم الدرو�ـــض القّيمة التي 

تعلّمها المحترفون مدى الحياة، في وقت ال 

ت�ستطيع �سناعة النفط والغاز توفير الوقت 

الالزم للقيام بذلك.

وعليـــه، فـــاإن التحّديـــات المتعلّقـــة بنقل 

المعرفة والمهـــارات لي�ست جديدة، الأن كل 

�سناعـــة تحتاج اإلـــى ا�ستراتيجيات لتحقيق 

نقـــل المعرفـــة ب�ســـورة فّعالـــة، كجـــزء من 

عملية تدريب الموظفين الجدد، اإ�سافة اإلى 

تدريب الموظفين التنفيذيين.

وهـــذه بال�سبـــط مهمـــة مجل�ـــض الخبراء 

الفنييـــن في �سركـــة نفط الكويـــت، والذي 

ي�سكل مو�سع المقال التالي.

التعريف والنشأة
ي�ســـم المجل�ـــض مجموعـــة مـــن الخبراء 

الفنيين الذيـــن يمثلون فرقهم/مجموعاتهم 

االأم في مجاالت تخ�س�سهم، ويعملون على 

تقديم الدعم الفني لوحدات تطبيق التدريب 

للمكامـــن بهـــدف �سمـــان تح�سيـــن جـــودة 

تطويـــر الموظفين في مجـــال “التخطيط” 

و”التقييم” وم�ساركة “الممار�سات المثلى”، 

وبهـــدف التعـــّرف علـــى كبـــار الموظفيـــن 

التقنييـــن المحتمليـــن والم�ستقبليين الذين 

يمتلكـــون خبرة في المجموعـــات الوظيفية 

تنطــوي مســألة تطويــر الكفــاءات الفّعالــة للموظفيــن الفنييــن علــى مزيج مــن الوعــي والمعرفة 
والمهارات، وكذلك المواقف التي يجب إثباتها من أجل تلبية معايير األداء المطلوبة لوظائفهم.

يعمل على تطوير المشاريع المتعلقة بتعزيز الكفاءات التقنية للموظفين

مجلس الخبراء الفنيين ... مدرسة للكفاءات والخبرة

تأهيل وتدريب
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المختلفـــة، اأجـــرت �سركـــة نفـــط الكويـــت 

�سل�سلة اأبحـــاث على القوى العاملة، اإ�سافة 

اإلى تحليالت وجل�ســـات ع�سف ذهني، في 

مجموعـــات مختلفـــة تعمـــل فـــي االأن�سطة 

الخا�سة بالمكامن.

و�سمـــل ذلك مجموعات وفرقـــاً تعمل في 

مجالـــي اال�ستك�ساف والتطويـــر الميداني، 

الذهنـــي  الع�ســـف  فيمـــا �سملـــت عمليـــة 

الموظفين الذين يمتلكون قدرات في مجال 

التدريب واالإر�ساد والكفاءات التقنية.

وبعـــد التعـــّرف علـــى مجموعة مـــن كبار 

الموظفيـــن الكفوءيـــن مـــن الناحيـــة الفنية 

كخبـــراء فنيين فـــي مختلـــف المجموعات 

ي�سمـــى  مجل�ـــض  ت�سكيـــل  تـــم  الوظيفيـــة، 

 (Discipline ”مجل�ـــض الخبراء الفنيـــن“
(Experts Council، كمـــا تـــم تحديـــد 
والموجهيـــن المدربيـــن  مـــن  مجموعـــة 

(بع�سهـــم خبراء فنيون) على اأ�سا�ض معايير 

محّددة للم�ساعدة في تنفيذ م�ساريع تطوير 

الموظفين.

وباعتبار فريق عمل تطوير العمالة الفنية 

العبـــاً اأ�سا�سيـــاً فـــي نقـــل المعرفـــة، وبعد 

القيـــام بالبحـــوث الداخليـــة الالزمة، وجد 

الفريق اأنه يمتلك عـــدداً كافياً من الخبراء 

الفنييـــن القادرين علـــى الم�ساهمة ب�سورة 

فّعالة في تطويـــر اأن�سطة الموظفين، واأنهم 

قـــادرون على القيام بدور اأكثر فاعلية نظراً 

لمعرفتهم ب�ســـوؤون مجموعتهم، وباالأهداف 

اال�ستراتيجية لل�سركة.

وبناء علـــى ذلك، اختار الفريق 85 خبيراً 

فنياً مـــن كافـــة التخ�س�سات، �سكلـــوا نواة 

مجل�ـــض الخبـــراء الفنييـــن، باالإ�سافـــة اإلى 

وجود الموجهين والمدربين. 

استثمار وتطوير
تـــم ا�ستثمـــار اأع�ســـاء مجل�ـــض الخبـــراء 

الفنييـــن لتطويـــر العديـــد مـــن الم�ساريـــع 

المتعلقة بتعزيز الكفاءات التقنية للموظفين 

االأفراد، وقـــد �ساهم اأع�ساوؤه ب�سورة كبيرة 

فـــي تطوير نماذج الكفاءة، وخطط التطوير 

ال�سخ�سيـــة، ودورات التدريـــب الداخليـــة، 

للموظفيـــن  الجديـــدة  الطريـــق  وخريطـــة 

الجـــدد والموظفيـــن الم�ستمريـــن العاملين 

في مجالي اال�ستك�ساف والتطوير الميداني 

واالأن�سطة ذات ال�سلة.

وهـــذا ي�سمـــل اأي�ســـاً ا�ستثمـــار الخبـــراء 

لبرامـــج  مر�سديـــن   / كمدربيـــن  الفنييـــن 

التدريـــب الداخليـــة اأثنـــاء العمـــل، وذلـــك 

الخا�ســـة  المهـــارات  لتح�سيـــن متطلبـــات 

بالعمالـــة الفنية، حيث يعمل هوؤالء الخبراء 

التدريـــب  لـــدورات  كمقّيميـــن  الفنيـــون 

الداخلية. 

مشاريع ومساهمات
وفيمـــا يلي بع�ض الم�ساريـــع الكبرى التي 

�ساهم فيها مجل�ض الخبراء الفنيين:

�سرعـــت  الفني�������ة:  الكف�������اءة  نم�������اذج   •
تـــم  التـــي  الفنييـــن  الخبـــراء  مجموعـــات 

تحديدها في جميع اأنواع الوظائف، وتحت 

اإ�سراف فريق عمل تطويـــر العمالة الفنية، 

في تطوير نماذج الكفاءة الفنية. وتم تحديد 

الكفـــاءات االأ�سا�سيـــة والكفـــاءات الفرعية 

في مجـــاالت العلـــوم الجيولوجية وهند�سة 

وهند�ســـة  المكامـــن  وهند�ســـة  البتـــرول 

الحفـــر واإدارة البيانات، كمـــا جرى تحديد 

هـــذه الكفاءات بناًء علـــى احتياجات العمل 

واأهداف ال�سركة اال�ستراتيجية.

في الجـــدول التالي مثال علـــى الكفاءات 

االأ�سا�سيـــة الفرعيـــة في اإطار علـــم فيزياء 

االأر�ض (جزء من عائلة الوظائف في العلوم 

الجيولوجية): 

• تقييم الكف�������اءة: من ال�ســـروري دائماً 
وتحليـــل  تحديـــد  موؤ�س�ســـة  الأي  بالن�سبـــة 

فجوات الكفاءة للموظفين االأفراد اأوالً، اأي 

ما يجب تطويره، قبل اإعداد خطة التدريب، 

ولذلـــك تم اإعداد �سير عمـــل منّظم لتقديم 
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توزيع اأع�ساء مجل�ض الخبراء الفنيين على المجموعات الوظيفية المختلفة
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النظام عبر االإنترنت، والذي يت�سّمن تعيين 

الم�سرفيـــن والمدققيـــن والموّجهيـــن لـــكل 

موظف.

وتت�سمـــن العملية التقييـــم الذاتي وتقييم 

الم�ســـرف، والتحقق وتطوير خطة التدريب 

الفرديـــة من جانـــب المر�سديـــن المعينين، 

وقـــد لعب اأع�ساء مجل�ـــض الخبراء الفنيين 

هنا دوراً مهماً كمر�سدين.

• خط�������ط التطوي�������ر ال�شخ�شي�������ة: بعـــد 
قـــام  الفجـــوة،  تحليـــل  عمليـــة  ا�ستكمـــال 

مر�ســـدون مـــن عائـــالت وظيفيـــة مختلفة 

بمراجعة وتحليل فجـــوات الكفاءة الخا�سة 

بالموظفيـــن االأفراد، واأعـــدوا خطة تطوير 

�سخ�سيـــة بناء علـــى النتائج التـــي تو�سلوا 

اإليها.

وكان معظم المر�سدين الذين �ساركوا في 

العملية اأع�ساء في مجل�ض الخبراء الفنيين، 

في حين تم اإنجاز العملية برمتها من خالل 

مقاربة منهجية ونظام الإدارة الكفاءات على 

�سبكة االإنترنت لهذه الغاية. 

• دورات داخلية اأ�شا�شية ومتقدمة: خرج 
اأع�ساء مجل�ض الخبراء الفنيين بفكرة اإقامة 

دورات اأ�سا�سيـــة ومتقدمـــة ح�ســـب الطلب، 

ا�ستناداً اإلى الكفاءات االأ�سا�سية والكفاءات 

الفرعيـــة ذات ال�سلـــة، والتـــي تمـــت فيهـــا 

مراعاة احتياجات ت�سيير االأعمال الخا�سة 

بكل مجموعـــة، وا�ستراتيجيـــة ال�سركة في 

ت�سميـــم هذه الـــدورات الفنيـــة، كما جرى 

تحديد اأهداف التعلم وت�سميم المحتوى.

االأ�سا�سيـــة  الـــدورات  تلـــك  و�ساعـــدت 

والمتقدمة ال�سركة في �سد فجوات الكفاءة 

التـــي تم تحديدها لـــدى الموظفين االأفراد 

بعد �سياغة خطة التطوير ال�سخ�سية. 

• عملي�������ات التقييم: ت�سّكل عملية قيا�ض 
فعاليـــة التدريـــب تحدياً عالميـــاً هائاًل، اإذ 

مـــن ال�سعـــب اإن�ســـاء نمـــوذج اأو اأداة عامة 

خا�ســـة بقيا�ض اأو تحديـــد الكفاءة اأو بعائد 

اال�ستثمـــار فـــي التدريـــب، ولذلـــك طّورت 

الكثيـــر من ال�سركات اأنظمـــة قيا�ض خا�سة 

بها للوفاء بهذه االحتياجات. 

لكـــن يجدر بالذكر هنا اأنه يتم اإ�سناد هذه 

المهمـــة اإلـــى م�ســـادر خارجية فـــي معظم 

ال�سركات العاملة بمجال ا�ستك�ساف واإنتاج 

النفط.

وعمومـــاً، فـــاإن مجموعـــة اأدوات التقييم 

المتاحـــة لتحديـــد كفـــاءة التدريـــب، فـــي 

الم�سادر الخارجيـــة، مبنية على عن�سر اأو 

عن�سرين فقط همـــا تقييم وراأي الم�سارك 

اأو تقييم الموجه، والذي ال يعطي بال�سرورة 

�ســـورة وا�سحـــة و�سفافة عـــن كل االأن�سطة 

التـــي تتـــم فـــي فعالية مـــا، والـــذي له في 

نهاية المطـــاف تاأثير مبا�سر على الفجوات 

المعرفية والكفاءات المطلوبة.

وبم�ساعـــدة مجل�ض الخبـــراء الفنيين، تم 

مــن  العديــد  فــي  ســاهم   ❞
األنشطة مثل تقييم الكفاءة 
التطوير الشــخصية  وخطــط 

والتقييم والتدريب  ❝

❞ يضــم المجلس مجموعة 
الفني  الدعم  خبراء يقدمــون 

لوحدات تطبيق التدريب  ❝

ــة  ــط ــش األن اســتــقــطــاب   ❞
من  كــبــيــراً  عــــدداً  النفطية 
الــذيــن  الــشــبــاب  المهنيين 
ذوي  مع  للتواصل  يحتاجون 

الخبرة  ❝

❞ فريق عمل تطوير العمالة 
نقل  في  أساسي  العب  الفنية 
أنشطة  وتــطــويــر  المعرفة 

الموظفين  ❝

تأهيل وتدريب
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• خارط�������ة طري�������ق للموظفي�������ن الجدد 
وخارط�������ة طري�������ق اأثن�������اء فت�������رة العم�������ل: 

بهـــدف ت�سريع عمليـــة تطويـــر الموظفين، 

يمكـــن لل�سركات ت�سجيـــع تطوير الموظفين 

المحلييـــن مـــن خـــالل تخ�سي�ـــض برامـــج 

تدريبية لتطويرهم.

ويتم اختيار الموظفين لمثل هذه البرامج 

على اأ�سا�ـــض قدرتهم في التعامل مع عملية 

التعلم ال�سريع، وينبغي اختيار هوؤالء بعناية 

علـــى اأ�سا�ض مدى مالءمتهم لت�سلم منا�سب 

فـــي االإدارة العليـــا اأو القيـــام بـــاأدوار فنية، 

حيث اأنه في العادة تتطلب مثل هذه البرامج 

تدريباً مكثفاً واأن�سطة توجيه فردية.

بتوظيـــف  ال�ســـركات  تقـــوم  وعمومـــاً، 

م�ست�ساريـــن واال�ستعانة بم�ســـادر خارجية 

في مرحلة ت�سميم وتطوير خطط التدريب 

على الم�ستويات المختلفة، لكن نهج االإدارة 

فـــي �سركـــة نفط الكويـــت كان مختلفـــاً، اإذ 

اأنها قررت ت�سميم وتطوير خرائط الطريق 

التدريبيـــة علـــى م�ستوييـــن )موظفون جدد 

واأثنـــاء فتـــرة العمـــل( مـــن خـــالل مجل�ـــض 

الخبـــراء الفنييـــن، وهـــي خرائـــط ت�ستنـــد 

اإلى الكفـــاءة، وت�ساعد فـــي تنمية القدرات 

الموّجهة نحو تنمية القوى العاملة الفنية.

ويتكون فريق العمـــل المتخ�س�ض، والذي 

تم ت�سكيله لهـــذا الغر�ض، من خبراء فنيين 

محترفين للغاية، فيما يتمتع اأع�ساء الفريق 

المختارون الذين يمثلون كافة المجموعات 

الوظيفيـــة بخلفية فنية قويـــة، فهم �ساركوا 

فـــي عملية التخطيـــط اال�ستراتيجي للعمل 

الفني على م�ستـــوى المجموعة اأو ال�سركة، 

وهـــذا هو ال�سبب فـــي اأن اأهداف ومحتوى 

خريطـــة الطريق تعتبر اأكثر واقعية مما هو 

متاح في ال�سوق.

اإعـــداد نموذج حـــددت فيه اأربعـــة عنا�سر 

اأ�سا�سيـــة للنجـــاح، وتـــم قيا�سهـــا من خالل 

والمقّيمـــون  (الم�ساركـــون،  اأبعـــاد  اأربعـــة 

الداخليـــون، والمدربون، وفريق عمل التاأكد 

من الجودة).

ويتم اإعطاء وزن معقول لكل عن�سر، على 

�سبيل المثال التخطيـــط، ومجهود مقدمي 

والبيئـــة  الم�ساركيـــن  وجهـــود  التدريـــب، 

التدريبية، ومن ثم تتم مقارنة نتائج الكفاءة 

النهائيـــة مـــع الفجـــوات المعرفيـــة التي تم 

�سدها، فـــاإذا كانت الكفـــاءة والثغرات التي 

تـــم �سدها في الم�ستوى نف�سه اأو قريبة من 

بع�سهـــا بع�ســـاً، عندئذ يعتبر ذلـــك بمثابة 

تقييم دقيـــق ونموذجي، وهذا ي�سمن وجود 

عملية �سفافة واأكثر دقة.

• التدري�������ب اأثن�������اء العمل: يتـــم مراقبة 
وتطوير دورات التدريب الخارجي والداخلي 

اأثنـــاء العمل للكفاءات المحـــّددة من خالل 

نهـــج منتظم، حيث ي�سهـــم اأع�ساء المجل�ض 

ب�سورة فعالة في هذا ال�سدد، حيث �سمموا 

محتوى ور�سة عمل متخ�س�سة.

وا�ستمل المحتوى على ا�ستعرا�ض اأهداف 

ور�ســـة العمـــل، وتحليـــل مقتـــرح مقدمـــي 

التعلّـــم  واأهـــداف  الخارجيـــة،  الخدمـــات 

مـــن التدريـــب الداخلي اأثناء العمـــل، وتتّبع 

مراجعة التقدم الذي تم اإحرازه، ف�ساًل عن 

المالحظـــات الفنية على التطوير الم�ستمر 

لتحقيق االأهداف المرجوة.

• التدريب/التوجي�������ه: بمـــا اأن اأع�ســـاء 
مجل�ـــض الخبـــراء الفنييـــن ي�ساركـــون فـــي 

مرحلـــة التخطيط اال�ستراتيجـــي والفعلي، 

فاإنهـــم يدركـــون المخرجـــات المحددة لكل 

برنامـــج، وبالتالـــي، فـــاإن م�ساهمتهـــم في 

عمليـــة التوجيـــه والتدريـــب ت�سبـــح اأكثـــر 

فعالية وكفاءة، بينما ت�سمن نتيجة البرنامج 

التدريبـــي �ســـّد فجـــوات الكفـــاءة وتلبيـــة 

االأهداف المرجـــّوة، ويتم توثيق جميع هذه 

العمليات في التقارير ونظام الدرجات.

معايير اختيار أعضاء مجلس الخبراء الفنيين
• الدرجة 17 وما فوق.

• اأن يعمـــل بو�سفـــه رئي�ساً اأو اخت�سا�سياً اأو م�ست�ســـاراً اأو موجهاً في فريقه/فريقها في 
مجال اخت�سا�سه الفني.

• اأن ي�ساهم في “تخطيط اأعمال الفريق”.
• لديه 3 �سنوات خبرة على االأقل في مجال التوجيه والتدريب داخل ال�سركة اأو خارجها.
• اأن يكون لديه اهتمام والتزام لدعم تطوير الموظفين وم�ساركة الممار�سات المثلى مع 
من لديهم التخ�س�ض نف�سه اأو مع فرق ذات تخ�س�سات متعددة، وهو ما يجب اأن يوؤخذ 

باالعتبار في موؤ�سر االأداء الرئي�سي الخا�ض به.
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وهذا التطل�������ع الدائم اإلى الأف�ش�������ل كان الحافز ل�شيفنا 

ف�������ي هذا المق�������ال للتمّيز والو�شول اإلى اأعل�������ى الم�شتويات 

بم�������ا يخدم ال�شركة والقطاع النفطي الكويتي باأ�شره، نظرًا 

لأن م�شوؤوليات�������ه ح�شا�ش�������ة ج�������دًا، وتت�شم باأهمي�������ة ق�شوى 

ف�������ي ال�شناعة النفطي�������ة، اإذ اأنها تقع في �شل�������ب العمليات 

الميداني�������ة، حيث يم�������ر النفط بين الأنابي�������ب وينتقل اإلى 

ال�شهاري�������ج والخزان�������ات وغيره�������ا، فيك�������ون م�������ن الأولويات 

الحف�������اظ على هذه الث�������روة التي تعتبر الداع�������م الرئي�شي 

للباد من اأي هدر اأو اأ�شرار اأو تاآكل.

والت�������اآكل ه�������و بيت الق�شي�������د، حي�������ث اأن �شيفنا ه�������و كبير 

مهند�ش�������ي التاآكل في فريق عم�������ل التفتي�ض والتاآكل )�شمال 

وغ�������رب الكويت( يو�ش�������ف خريبط، والذي يتج�������ه نحو قمة 

التمّيز في مجاله، بعد ح�شوله موؤخرًا على �شهادة جديدة 

من اأب�������رز هيئة دولي�������ة للمعايير في القط�������اع النفطي، بما 

يوؤهل�������ه لي�شب�������ح مدرب�������ًا دوليًا يتمت�������ع باأعل�������ى م�شتوى من 

الكفاءات.

وفيما يلي التفا�شيل ... 

75 عامًا 

بداية، اأ�سار خريبط اإلى اأن الهيئة التي نتحدث عنها هي الجمعية 

 NACE الوطنية لمهند�سي التـــاآكل، والمعروفة باالإنجليزية با�سم

وهي اخت�سار للعبارة التالية:

National Association of Corrosion Engineers. 

وقـــال هـــذه الجمعيـــة تاأ�س�ســـت منذ نحـــو 75 عاماً فـــي القطاع 

النفطـــي، وهي الجهـــة المتخ�س�سة على �سعيد العالـــم باأ�سره في 

و�سع معايير القطاع النفطي من حيث المعادن والتي تعتبر اأ�سا�ض 

االأنابيـــب وال�سهاريـــج، وبالتالي فاإن الجمعية هي اأكبر جهة بمجال 

المعادن والتاآكل وطرق حمايتها من التهالك في العالم باأ�سره. 

عضوية وجهود

واأ�ســـار اإل اأن �سركة نفط الكويت من اأبرز االأع�ساء في الجمعية، 

وهـــي تتمتع بع�سويـــة ما�سية، والتي بموجبها تجـــدد ا�ستراكات كل 

العمالـــة المخت�ســـة التي لديها، وتح�سل علـــى كل معايير الجمعية 

مجانـــاً، مو�سحـــاً اأن نفط الكويت متمثلة بق�ســـم التفتي�ض والتاآكل، 

وهـــي ال�سركـــة الوحيدة في العالـــم التي حر�ست علـــى اأن يح�سل 

حصل على شهادة عليا في برنامج 
"NACE" التآكل الداخلي من

يوسف خريبط... 
مدرب دولي 

من نفط الكويت
التمّيز عامل أساســي وراســخ في عملية تطوير العمالة بشــركة نفط الكويت، وهــي عملية تتضمن 
عدة مراحل تتم بالتكافل والتضامن بين الشــركة والموظف نفســه، وذلك لوجود الرغبة القوية لدى 

الجانبين بالتطور الدائم حتى الوصول إلى التمّيز.

مدربون معتمدون
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كل المتخ�س�سيـــن فـــي التفتي�ض والتاآكل العامليـــن لديها من فنيين 

ومهند�سين وكبار مهند�سين وروؤ�ساء االأق�سام على �سهادات معتمدة 

من NACE في جميع التخ�س�سات.

مستويات عالية
وعـــن الدورات التي تقيمهـــا الجمعية للح�سول علـــى ال�سهادات، 

اأكـــد اأنها �سعبة جداً وهي تمر بمراحل عديدة، حيث اأن المتدربين 

يتلقون درو�ساً في عدة مجاالت وفي م�ستويات عديدة، مو�سحاً اأنه 

فـــي الم�ستوى الرابع، ي�سبـــح ال�سخ�ض ا�ست�سارياً في اأحد مجاالت 

التفتي�ـــض والتـــاآكل، ومنها مثاًل مجال الحمايـــة الكاثودية، اأي الذي 

يحمي االأنابيب من التاآكل.

آلية وأفضلية
وعـــن كيفية تر�سحـــه لنيل هذه ال�سهـــادة، ودور ال�سركة في ذلك، 

اأ�ســـار خريبط اإلى اأن هذه العملية بـــداأت منذ 14 عاماً، وت�سمنت 

الح�سول على مناهـــج ودورات NACE في كافة المجاالت، وهي 

االأ�سبـــاغ بالم�ستويـــات 1 و2 و3، ومـــن ثم التـــاآكل الداخلي 1 و2، 

والحمايـــة الكاثودية 1 و2 و3 و4، ومن ثـــم الت�سميم في المن�ساآت 

حتى ي�سبح ال�سخ�ض محترفاً، وهي فترة مر بها كل االخت�سا�سيين 

فـــي ال�سركة، والذيـــن �ساهموا فـــي اأن يكون فريق عمـــل التفتي�ض 

والتاأكل الداخلي من اأقوى االإدارات في ال�سركة. 

عملية طويلة
وعـــن تفا�سيـــل العملية التدريبيـــة، اأ�سار اإلـــى اأن كل دورة تحتاج 

لوجـــود ما يتـــراوح بيـــن 6 و10 متدربين، واأحيانـــاً عندما ال يكون 

العـــدد كافيـــاً، ال تتم الدورة، وهـــذا كان من العوائـــق في ال�سنوات 

ال�سابقة، لكن االآن تت�سابق ال�سركات على هذه الدورات نظراً لمدى 

التطـــور للعامل مـــن النواحي الفنية بعد اجتيـــازه اختبارات الدورة 

وح�سوله على ال�سهادة المعتمدة. 

مقابلة مفصلية
واأ�ســـاف خريبط اأنه عند الح�سول على ر�سائل التو�سية الثالث، 

ي�سمهـــا المر�سح اإلى �سيرته الذاتية والخبرات التي يمتلكها، والتي 

تكـــون الجمعيـــة على اطالع بها اأ�ساًل، ثم تحـــال االأوراق اإلى لجنة 
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متخ�س�ســـة يدر�ض اأع�ساوؤها الملف ويتفح�سون كافة المعايير، علماً باأن هذه اللجنة تلتئم 

مرة واحدة فقط في ال�سنة، وذلك على هام�ض الموؤتمر الرئي�سي الذي تعقده الجمعية في 

الواليات المتحدة، وي�سهد م�ساركة نحو 7 اآالف �سخ�ض. 

شهادة وطموح

وفيمـــا يتعلـــق بنوع ال�سهادة التي ح�ســـل عليها خريبط، فهي مـــدرب “نا�ض” في برنامج 

التـــاآكل الداخلـــي، والتـــي اأ�سبح معها قـــادراً على اإعطـــاء التدريب فـــي اأي فعالية تنظمها 

الجمعيـــة، مو�سحاً اأن المتدرب يبداأ كم�ساعد مدرب لثالث دورات مكثفة ويتحتم عليه اأن 

يح�ســـل على تقييـــم جيد جداً من قبل الطلبة حتى ي�سبح Lead Instructor اأي مدرب 

م�سنـــف، علماً باأنـــه في حال عدم الح�سول على تقييم جيد جـــداً، ال يتم االعتماد ويجب 

اإعادة تقديم االأوراق وما يتبعه من المقابالت مرة اأخرى للح�سول على االعتماد. 

تراخيص ضرورية

واأ�ساف خريبط اأن التدريب �سرورة وح�سول مهند�سي ال�سركة على �سهادات وتراخي�ض 

NACE مهـــم جـــداً، حيـــث اأن �سركات التاأمين، وقبـــل اأن تمنح البولي�ســـة على المن�ساآت 
واالأجهـــزة وغيرهـــا لـــدى تقييمهـــا ل�سركـــة نفط الكويـــت، ت�ساأل عـــن كفـــاءة المهند�سين 

لـــدى ال�سركـــة، وبالتالي عندمـــا يكون الجواب اأنهـــم كلهم مرخ�سون مـــن NACE بكافة 

االخت�سا�سات، فاإن هذا ي�سكل �سماناً بحد ذاته على جودة العمل وحماية المن�ساآت.

مدربون معتمدون

❞ الحصول على 
الشهادة عملية 

طويلة استغرقت 
ثالث سنوات 

وتضمنت العديد 
من اإلجراءات ❝

❞ نفط الكويت 

تضم متخصصين 
في كافة المجاالت 

الخاصة بإدارة 
المعادن واألنابيب 

والخزانات ❝   

❞ الجمعية 
الوطنية لمهندسي 

التآكل هي الجهة 
المتخصصة عالميًا 

في وضع معايير 
القطاع النفطي ❝   
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is expanding digital 
initiatives

With two online platforms filled 
with expert knowledge 

and relevant content 

DISCOVER MORE

expert.Q8Oils.com

/company/Q8Oils /company/Q8Oils-uk

Q8Oilshub.co.uk



"نبض" مجلة فصلية خاصة بالقطاع النفطي


