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كلمة العدد

الشيخ فيصل الصباح
نائب العضو المنتدب للعالقات

ال تدخر موؤ�س�سة البترول الكويتية جهدًا من اأجل تعزيز فكر ونهج تكامل القطاع النفطي، ومن هذا المنطلق 

الموؤ�س�سة  ت�سعى  التي  االأهداف  بو�سوح  حددت  النفطي  للقطاع  مدرو�سة  ا�ستراتيجيات  الموؤ�س�سة  و�سعت 

والرخاء،  اال�ستقرار  وتر�سيخ  التنمية  اأجل  من  المقبلة  المرحلة  ومتطلبات  تحقيقها،  اإلى  التابعة  و�سركاتها 

تلبية لطموحات �سعبنا نحو المزيد من التطور والتقدم الح�ساري، وبناء م�ستقبل اأف�سل للأجيال المقبلة.

وفي اإطار تحقيق نهج التكامل في القطاع النفطي، كان البد من توحيد الروؤية والخطاب االإعلمي للقطاع، لذا 

النفطي،  القطاع  في  التكامل  لعملية  وواقعية  تعتبر ترجمة حية  التي  "نب�ض"  لمجلة  الجديد  االإ�سدار  جاء 

و�سط اآمال وطموحات وتطلعات كبيرة نحو م�ستقبل اأف�سل على كافة الم�ستويات وفي جميع القطاعات النفطية.

وت�سدر مجلة "نب�ض" ب�سكل ف�سلي بتعاون م�سترك بين موؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركاتها التابعة، وت�ستهدف 

والتكرير،  االإنتاج،  مجاالت  في  اأو�سع  ب�سكل  القطاع  اإنجازات  واأبراز  النفطي،  للقطاع  الح�ساري  الوجه  اأبراز 

كما  المجاالت.  من  وغيرها  االجتماعية،  والم�سوؤولية  وال�سلمة،  واالأمن  والبيئة  البتروكيماويات،  و�سناعة 

الكويتية  البترول  موؤ�س�سة  في  العليا  االإدارة  بين  التوا�سل  من  مزيد  تحقيق  على  الجديد  االإ�سدار  �سيعمل 

والعاملين في مختلف االإدارات وال�سركات التابعة والمكاتب الخارجية، وتر�سيخ توا�سل الموؤ�س�سة مع الجمهور.

اأن الثروة النفطية هي نب�ض الوطن، وع�سب اقت�ساده، وا�ستثمار هذه الثروة بال�سكل  اإلى  "نب�ض"  ا�سم  ويرمز 

تحقيق  على  قادر  اإن�سان  وبناء  للوطن،  ال�ساملة  الم�ستدامة  التنمية  تحقيق  اأجل   من  حتمية  �سرورة  االأمثل 

اأهدافه وتطوير مجتمعه.

وختامًا ناأمل اأن يعزز االإ�سدار الجديد �سورة القطاع النفطي محليًا واإقليميًا وعالميًا، ويكون قيمة م�سافة يفخر 

بها القطاع النفطي، وي�ساهم في تنفيذ الخطط اال�ستراتيجية للقطاع. 



وداعــــــــًا »عالم المؤسسة«...
مرحبـــــــًا   »نبض«

بعد مسيرة طويلة استمرت لما يقرب من 20 عامًا، حانت اللحظة، وجاء 
موعد توقف الرحلة لمجلة عالم المؤسسة )مطبوعة فصلية تصدرها 
مؤسس��ة البترول الكويتية(، ليتم اس��تبدالها بمجل��ة جديدة تصدر عن 

مؤسسة البترول الكويتية، تحت مسمى » نبض«.

ص��در الع��دد األول من مجلة »عالم المؤسس��ة« ف��ي نوفمبر من العام 
1996، وعلى مدار كل هذه السنوات قدمت العديد والعديد من التحقيقات 
الصحفية، واللقاءات المصورة، والتقارير النفطية المتخصصة، لتس��اهم 
في نش��ر المعرفة بالصناعة النفطية الوطنية، وتكون ش��اهدة ومدونة 
للعدي��د م��ن النجاح��ات والطموح��ات والتحدي��ات ف��ي القط��اع النفط��ي 

الكويتي.

ولقد مرت »عالم المؤسس��ة« بمراح��ل تطوير عديدة على مدار تاريخها 
لمواكب��ة التغي��رات والتط��ورات المحلي��ة والعالمي��ة في قط��اع النفط، 
وتواصل��ت هذه التط��ورات حتى أصبحت تصدر في الع��ام األخير إلكترونيًا 

بجانب الطباعة الورقية.

رؤية جديدة
وبرؤي��ة جدي��دة وفك��ر جدي��د تص��در مجل��ة » نب��ض« لتناق��ش بعم��ق 
وموضوعية مختلف االهتمامات والقضايا والمش��اريع النفطية، وتواكب 
التطورات الجديدة في القطاع النفطي وتلبي طموحاته، وتكون العين التي 
ترصد كل ما هو جديد من أنش��طة ومش��اريع وإنجازات تخص مؤسسة 
البت��رول الكويتي��ة وش��ركاتها التابع��ة، وأنش��طة المكات��ب الخارجي��ة 

للمؤسس��ة المنتشرة في أكثر من دولة حول العالم، لتنقل كل هذا إلى 
الق��ارئ المتابع للقطاع النفطي، ومؤسس��ات وهيئ��ات الدولة المختلفة، 
والمتخصصين في الش��أن النفطي، وعمالء مؤسس��ة البترول الكويتية، 
وتك��ون أحد المص��ادر التي يس��تقي منه��ا الباح��ث، وال��دارس، والمهتم 
المختلف��ة  والخارجي��ة  المحلي��ة  اإلع��الم  ووس��ائل  النفط��ي،  بالش��أن 

المعلومات عن القطاع النفطي.
كما تس��تهدف مجل��ة »نبض الكوي��ت« تعزيز صورة مؤسس��ة البترول 
الكويتي��ة وش��ركاتها التابع��ة أمام الق��ارئ، وال��رأي العام المحل��ي، وعلى 
باللغ��ة  المترجم��ة  النس��خة  تس��اهم  فس��وف  الخارج��ي  المس��توى 
اإلنجليزي��ة م��ن المجلة في تعزيز صورة المؤسس��ة وش��ركاتها التابعة 
أمام الش��ركات النفطية الخارجية اإلقليمي��ة والعالمية، وزبائن وعمالء 

المؤسسة في مختلف أرجاء العالم. 

تعاون وتكامل 
ويص��در الع��دد األول من مجلة »نبض« بتعاون مش��ترك بين مؤسس��ة 
البت��رول الكويتية وش��ركاتها النفطي��ة التابعة، وتض��م فريق عمل أكبر 
بهدف إبراز الوجه الحضاري للقطاع النفطي، وإبراز إنجازات القطاع بش��كل 
أوس��ع في مجاالت اإلنت��اج، والتكرير، وصناع��ة البتروكيماوي��ات، والبيئة، 
واألمن والس��المة، والمسؤولية االجتماعية، وغيرها من المجاالت. كما 
س��يعمل اإلصدار الجديد على تحقيق مزيد من التواصل بين اإلدارة العليا 
في مؤسسة البترول الكويتية والعاملين في مختلف اإلدارات والشركات 

التابعة والمكاتب الخارجية، وترسيخ تواصل المؤسسة مع الجمهور.

ويس��تهدف اإلصدار الجديد أيضًا زيادة وترس��يخ التواصل بين المؤسسة 
وشركاتها التابعة مع الجمهور، إذ تدرك المؤسسة أهمية هذه الوسيلة 
اإلعالمية في شرح استراتيجيتها المستقبلية، وخطط شركاتها التابعة 
الهادفة إلى تحقيق االس��تفادة المثلى من ث��روات البالد الهيدروكربونية، 
م��ن أج��ل تحقيق طموح��ات دول��ة الكويت النفطي��ة، وتحقي��ق التنمية 

المستدامة.

2017 - 1996
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 الوقود البيئي، م�سفاة الزور، م�سفاة فيتنام، م�ساريع الطاقة البديلة، م�ساريع عملقة ت�سير اإلى اأن القطاع النفطي ي�ست�سرف 

اآفاق الم�ستقبل لدخول حقبة جديدة من التقدم واالزدهار. ففي الوقت الذي تعمل فيه �سركات النفط الكبرى على تخفي�ض 

من  مجموعة  تنفيذ  الكويتي  النفط  قطاع  تبنى  للأ�سعار،  انخفا�ض  من  العالمية  النفط  اأ�سواق  ت�سهده  ما  اأثر  م�سروفاتها 

الم�ساريع التنموية الهادفة اإلى تعزيز دور دولة الكويت في �سناعة النفط العالمية، لتقف على اأعتاب ع�سر جديد من التنوع 

في م�سادر الدخل وتحريك عجلة االقت�ساد في البلد.

لمزيد من المعلومات حول الخطط الم�ستقبلية للقطاع النفطي الكويتي، ودور موؤ�س�سة البترول الكويتية في تحريك عجلة 

الكهرباء والماء -  النفط ووزير  االأولى معالي وزير  االأول، وللمرة  "نب�ض" في عددها  ا�ست�سافت مجلة  الكويتي،  االقت�ساد 

رئي�ض مجل�ض اإدارة موؤ�س�سة البترول الكويتية المهند�ض ع�سام المرزوق، وكان اللقاء التالي:

•  قرار “أوبك” خفض اإلنتاج خارطة طريق لضمان توازن أسواق النفط العالمية

•  إيفاء الشركات النفطية باحتياجات الطلب المتنامية أبرز تحديات المستقبل

عصام المرزوق: نهدف إلى تعزيز الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص وتأهيل الكوادر 

الكويتية لتولي المسؤولية في المستقبل

القطاع النفطي يترجم 
رؤية صاحب السمو القائمة 

على التوسع في استخدام 
الطاقة المتجددة

المهند�ض: ع�سام المرزوق

بعد  النفطية  األسواق  لمستقبل  توقعاتكم  هي  ما 
تنظرون  وكيف  اإلنتاج،  معدالت  خفض  "أوبك"  قرار 
استقرار  تحقيق  في  اإلنتاج  مراقبة  لجنة  دور  إلى 

أسعار النفط؟  
 1,8 اإنتاج النفط اخلام مبقدار  "اأوبك" بخف�ض  كان قرار منظمة 

اأ�سواق النفط  برميل يومياً، مبثابة خارطة طريق ل�سمان توازن 

للجنة  الأول  الجتماع  عزز  ولقد  والطلب،  العر�ض  يخ�ض  فيما 

 ،2017 يناير   22 يف  فيينا  يف  عقد  الذي  الإنتاج  ملراقبة  امل�سرتكة 

اأهمية  وتتمثل  اخلف�ض،  قرار  حول  بتعهداتها  الدول  التزام  من 

يف  امل�ساركة  املنتجة  الدول  زعماء  من  مدعوماً  كونه  التفاق  هذا 

ويتوقع  العاملية،  النفط  اأ�سواق  على  انعك�ض  الذي  الأمر  التفاق، 

املقبل  الجتماع  حتى  الأ�سواق  على  الإيجابي  التاأثري  ي�ستمر  اأن 

للمنظمة، والذي �سيحدد هل �ست�ستمر يف �سيا�سة خف�ض الإنتاج، اأم 

العودة اإىل معدلت الإنتاج ال�سابقة.

كيف تنظرون إلى مستقبل المواد الهيدروكربونية؟ 
وهل تعتقدون أن الطلب على النفط سينخفض في 

السنوات المقبلة؟ 
تعترب الطاقة مهما اختلفت م�سادرها واأ�سكالها عن�سراً اأ�سا�سياً ل 

غنى عنه يف احلياة، وت�سري الدرا�سات اإىل ا�ستمرار منو احتياجات 

موضوع العدد
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جديدة،  مدن  واإن�ساء  ال�سكان  معدل  منو  مع  الطاقة  من  العامل 

املوا�سالت  بو�سائل  النتقال  حركة  وزيادة  امل�سانع،  وت�سغيل 

على  كلياً  اعتماداً  تعتمد  التي  الأمور  من  ذلك  وغري  املختلفة، 

باحتياجات  النفطية  ال�سركات  اإيفاء  مو�سوع  وي�سكل  الطاقة، 

الطلب املتنامية اأبرز التحديات التي تواجهها يف امل�ستقبل. ونظرا 

فاإنها  العامل،  يف  الرئي�سية  النفطية  الدول  من  الكويت  دولة  لأن 

تويل اهتماماً خا�ساً بتطوير اإنتاجها من النفط اخلام لريتفع من 

امل�ستويات احلالية عند 2.7 مليون برميل يومياً، متا�سياً مع اتفاق 

"اأوبك"، اإىل 4 ماليني برميل يومياً بحلول عام 2020، اإ�سافة اإىل 
فيها  النفطية مبا  ال�سناعة  لتطوير  ال�ستثمارات  �سخ مزيد من 

عمليات التكرير و�سناعة البرتوكمياويات .

في  الكويتية  البترول  مؤسسة  دور  ترون  كيف 
تحريك عجلة االقتصاد الوطني؟ 

دوراً  تلعب  و�سركاتها  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  اأن  املعروف  من 

من  تعمل  ومازالت  الوطني،  القت�ساد  وتن�سيط  دعم  يف  مهماً 

خالل امل�ساريع العمالقة التي تنفذها على تعظيم القيمة امل�سافة 

للموارد الهيدروكربونية وتعزيز مكانة املوؤ�س�سة يف �سناعة النفط 

اإىل  التابعة  و�سركاتها  املوؤ�س�سة  ت�سعى  الإطار  هذا  ويف  العاملية، 

زيادة اإنتاجها النفطي، واإىل الدخول يف فر�ض ا�ستثمارية جديدة، 

وتلبية احتياجات الأ�سواق العاملية من امل�ستقات النفطية، وذلك يف 

العاملية، ولقد  النفط  اأ�سواق  ت�سهدها  التي  ال�سديدة  املناف�سة  ظل 

جنحت املوؤ�س�سة اأخريا يف اإجناز جمموعة من امل�ساريع اخلارجية 

منها على �سبيل املثال بناء م�سفاة يف فيتنام، وتتجه النية لتحويل 

اإىل جممع متكامل للبرتوكيماويات، كما جنحت يف  تلك امل�سفاة 

ال�ستحواذ  نف�سه  الوقت  ويف  الكويتي،  للنفط  جديدة  اأ�سواق  فتح 

على ح�س�ض ا�ستثمارية من خالل اأذرعها اخلارجية .

عدة  مشاريع   2016 عام  في  النفطي  القطاع  دشن 
رائدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، نتطلع إلى 
مزيد من المعلومات حول هذه المشاريع وأهميتها 

االقتصادية؟
بداية اأود اأن اأ�سري اإىل اأن القطاع النفطي يعمل على ترجمة روؤية 

وتوجيهات �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

ال�سباح القائمة على التو�سع يف ا�ستخدام الطاقة املتجددة لإيجاد 

النفطي  القطاع  اأطلق  الإطار  هذا  ويف  للطاقة،  جديد  م�سدر 

م�سروع  اأبرزها   من  الروؤية  تلك  لتحقيق  امل�ساريع  من  جمموعة 

الألواح  على  بالعتماد  الكهربائية  الطاقة  لتوليد   ،"500 "�سدرة 
ال�سم�سية، بطاقة اإنتاجية تعادل 10 ميغاوات، وهو م�سروع الطاقة 

املتجددة الأكرب حالياً، ومت تنفيذ امل�سروع يف حقل اأم قدير الواقع 

خارج  يقع  اأنه  اأي  الكويت،  دولة  من  الغربي  اجلنوب  اجلزء  يف 

على  طائلة  مبالغ  يوفر  الذي  الأمر  للدولة،  احل�سري  النطاق 

وزارة الكهرباء واملاء يف عمليات �سيانة اخلطوط و�سبكات الكهرباء 

�سهادتني من  امل�سروع  نال هذا  النائية، وقد  املنطقة  املمتدة لهذه 

الأمم املتحدة كونه يقلل من النبعاثات الدفيئة، ويلبي احتياجات 

التنمية النظيفة امل�ستدامة.

اأي�سا لدى �سركة نفط الكويت التابعة ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية 

ا�ستغالل  طريق  عن  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  )دبدبة(  م�سروع 

الثالث  الربع  يف  امل�سروع  ت�سغيل  املتوقع  ومن  ال�سم�سية،  الطاقة 

من ال�سنة املالية 2020-2021، و�سيغطي امل�سروع نحو 15 يف املئة 

من ا�ستهالك القطاع النفطي للكهرباء �سنوياً، و�سيحقق امل�سروع 

3،1 مليون  اأك�سيد الكربون مبا يعادل  انخفا�ساً يف انبعاثات ثاين 

للطاقات  )ال�سقايا(  جممع  داخل  ت�سييده  و�سيتم  �سنوياً،  طن 

املتجددة التابعة ملعهد الكويت لالأبحاث العلمية.

ماذا عن خطط القطاع النفطي لتوفير فرص عمل 
للشباب الكويتي؟ 

هو  الب�سري  العن�سر  باأن  را�سخاً  اإمياناً  النفطي  القطاع  يوؤمن 

خالل  من  الإميان  هذا  ترجمة  ويتم  للبالد،  احلقيقية  الرثوة 

واإعداد  الكويتي،  لل�سباب  عمل  فر�ض  لتوفري  الدوؤوب  ال�سعي 

اخلطط والربامج الهادفة اإىل تاأهيل الكوادر الوطنية مبا يتنا�سب 

مع طموحات القطاع النفطي، ويف هذا امل�سمار يعد القطاع النفطي 

من اأكرب قطاعات الدولة قدرة على ا�ستقطاب الكفاءات الكويتية، 

وذلك بعدما اأ�سبح م�سدر جذب قوي حلملة التخ�س�سات العلمية 

املطلوبة نظراً للمزايا الوظيفية العديدة التي يوفرها.

املزيد  توفري  للقطاع  اجلديدة  اخلم�سية  اخلطة  ت�سمنت  ولقد 

النفطي  القطاع  روؤية  ظل  يف  وذلك  لل�سباب،  العمل  فر�ض  من 

لعام 2040 التي تتمحور حول التو�سع يف جمال البرتوكيماويات، 

وزيادة القدرة الإنتاجية، وال�ستثمارات اخلارجية.

الكويتية  البترول  مؤسسة  استراتيجية  عن  ماذا 
فيما يخص تعزيز األداء في مجال الصحة والسالمة 

والبيئة؟ 
ورفع  تطوير  على  الكويتي  النفطي  القطاع  ا�سرتاتيجية  ترتكز 

والأمن  وال�سالمة  ال�سحة  جمال  يف  بها  املعمول  النظم  كفاءة 

والبيئة، اإذ تعمل املوؤ�س�سة و�سركاتها التابعة على تقليل النبعاثات 

املتوا�سل  التدريب  خالل  من  املخاطر  وتقليل  الأدنى،  احلد  اإىل 

هذا  ويف  دورية،  ب�سفة  حتديثها  يتم  والتي  الطوارئ  وخطط 

املحميات  اإن�ساء  يف  املتمثلة  امل�ساريع  من  عدد  تنفيذ  مت  ال�سياق، 

الرامية  جهودنا  من  كجزء  الأ�سجار  اآلف  ت�سم  التي  الطبيعية 

تتعاون  كما  عليها،  واملحافظة  ال�سحراوية  املناطق  تاأهيل  لإعادة 

املوؤ�س�سة و�سركاتها التابعة مع خمتلف قطاعات الدولة واملوؤثرين 

اإىل احلد من خماطر  الهادفة  ال�سراكة  البيئة لتحقيق  يف جمال 

التلوث.
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رأسـمالها 1,8 مليار دينار ... وتـدير مـشاريع 
بـ 7 مليارات دينار

هاشم هاشم:
“البترولية المتكاملة” 

ستلعب دوراً رئيسيًا في 
قطاع التكرير والتصنيع 

وتنويع مصادر الدخل 
ال�سيد ها�سم ها�سموتأمين الطاقة

في اإطار �سعيها اإلى التو�سع والتطور وتنويع م�سادر الدخل وتنمية االقت�ساد الوطني، اإلى جانب تاأمين احتياجات الطاقة 

اإلى  جديدًا  اقت�ساديًا  �سرحًا  الكويتية  البترول  موؤ�س�سة  اأ�سافت  الخا�ض،  القطاع  نمو  وتحقيق  الكويت  دولة  في  المحلية 

"KIPIC"، التي تعد اأول �سركة متكاملة  "ال�سركة الكويتية لل�سناعات البترولية المتكاملة  �سروحها المتعددة، متمثًل في 

لل�سناعات اللحقة )Downstream( في دولة الكويت، وذراع الموؤ�س�سة الم�سوؤول عن التكامل بين �سناعة التكرير و�سناعة 

البتروكيماويات. 

تتمثل روؤية ال�سركة اجلديدة التي مت تاأ�سي�سها براأ�سمال ي�سل اإىل 

1,8 مليار دينار، يف اأن تكون رائدة يف جمال �سناعة البرتوكيماويات، 
من خالل توليها اإدارة عمليات التكرير، وا�س����ترياد الغاز الطبيعي 

امل�س����ال، وت�س����نيع املنتجات البرتولية بتكلفة ا�س����تثمارية ت�سل اإىل 

نحو 7 مليارات دينار كويتي، الأمر الذي �سيوؤهلها لأن ت�سبح اأكرب 

ثاين �س����ركة من�س����وية حتت مظلة موؤ�س�سة البرتول الكويتية، بعد 

�سركة نفط الكويت.

   وعل����ى الرغ����م م����ن اأن ال�س����ركة الكويتي����ة لل�س����ناعات البرتولي����ة 

ح����دود  لك����ن  التاأ�س����ي�ض،  مرحل����ة  يف  ت����زال  ل   ،"Kipic" املتكامل����ة 

طموحاتها ل تقف عند �سقف حمدد، اإذ تهدف ال�سركة اإىل تطوير 

ق����درات دولة الكوي����ت الذاتية يف جم����ال �س����ناعة البرتوكيماويات، 

وتعزيز مكانة القطاع النفطي الكويتي يف ال�سناعة النفطية.

وملزيد من التفا�سيل حول ذراع موؤ�س�سة البرتول الكويتية اجلديد 

"نب�����ض"  يف جم����ال �س����ناعة البرتوكيماوي����ات، ا�ست�س����افت جمل����ة 

الرئي�ض التنفيذي لل�س����ركة ال�س����يد ها�سم ها�سم، الذي اأكد على اأن 

حجم اأعمال امل�س����اريع التي �س����تعمل ال�س����ركة على تنفيذها تقدر ب� 

لقاء
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7.9 مليارات دينار، ت�س����مل كال من م�س����فاة ال����زور بتكلفة اإجمالية 
تبلغ 4.871 مليار دينار، وم�س����روع ا�س����ترياد الغ����از الطبيعي بقيمة 

مليار دينار، بالإ�سافة اإىل م�سروع جممع البرتوكيماويات بتكلفة 

تقديرية ت�سل اإىل ملياري دينار.

وراأى ها�سم اأن اأبرز املهام املوكلة اإىل ال�سركة اجلديدة تكمن يف تنمية 

وتطوير �س����ناعة البرتول ومنتجاته وم�ستح�س����راته وال�س����ناعات 

ذات العالقة والتعاون مع �س����ركات البرتول املماثلة بهدف ت�س����هيل 

عمليات الإنتاج والت�س����فية والنقل والتوزيع والت�س����ويق، اإىل جانب 

تدعي����م وتطوير ال�س����ناعة الكيماوية البرتولي����ة والبرتوكيماوية 

باأنواعه����ا كاف����ة والقي����ام بجميع العملي����ات امل�س����اندة والأعمال التي 

ت�ساعد على اإدارة العمليات املذكورة وتنفيذها على النحو املنا�سب.

ومبا اأن ال�سركة حتتاج اإىل خطة عمل ت�سريها وحتقق لها اأهدافها، 

ذك����ر ها�س����م اأن "البرتولي����ة املتكامل����ة" تعمل وفق وترية مت�س����ارعة 

لإجن����از خط����ة العمل قبي����ل نهاية العام املايل احل����ايل يف 31 مار�ض 

2017، وله����ذه الغاي����ة، اأ�س����در تعميم����اً اإداري����اً اأواخ����ر العام املا�س����ي 
يق�س����ي باإع����ارة 5 م����دراء لل�س����ركة من �س����ركة "الب����رتول الوطنية" 

للعمل فيها، على اأن يتم ا�ستكمال باقي كوادر ال�سركة تباعاً.

وتوقع ها�س����م اأن ي�س����ل حجم العمالة يف ال�س����ركة يف عام 2018 اإىل 

نح����و 1000 موظ����ف، مب����ا فيه����م موظفو الإدارة وم�س����غلو امل�س����فاة 

ونح����و 2000 موظ����ف بحلول عام 2022 لت�س����مل موظف����ي عمليات 

ت�س����غيل جممع البرتوكيماوي����ات ومرافق ا�س����ترياد الغاز الطبيعي 

امل�س����ال وم�س����فاة ال����زور، م�س����دداً عل����ى اأن حج����م العمال����ة الكب����ري 

لل�س����ركة �سيوؤهلها لتكون �س����ركة م�ستقلة لإدارة تلك امل�ساريع حتت 

مظلة واحدة.

وب�س����وؤاله عن �س����عار ال�س����ركة وكيفية اختياره، بني ها�سم اأن اجلزء 

الأي�س����ر م����ن ال�س����عار اأي احل����رف »k«، مت ر�س����مه بطريق����ة فني����ة 

م�س����توحاة من التكام����ل والنمو ومع����ززة لهوية ال�س����ركة الكويتية، 

لفت����اً اإىل اأن الأل����وان مت اختياره����ا بعناي����ة فائق����ة، اإذ يع����رب الل����ون 

الأ�سفر عن الطاقة وال�سناعة البرتولية كم�سدر لها، بينما تعرب 

درج����ات الل����ون الأخ�س����ر ع����ن حر�����ض ال�س����ركة واهتمامه����ا بالبيئة 

واللون الأزرق اإىل الهوية الكويتية لل�سركة.

وترم����ز خط����وط الر�س����م املن�س����وجة واملختلف����ة وطريق����ة تداخله����ا 

وتقاطعها، بح�س����ب ها�س����م اإىل تكامل ال�س����ركة يف خمتلف اأن�س����طة 

�س����ناعتها البرتولي����ة، منوهاً باأنه متت اإ�س����افة كلمت����ي »البرتولية 

املتكامل����ة« ب�س����كل وا�س����ح يف ال�س����عار، باعتباره����ا �س����ركة متكاملة يف 

�سناعتها البرتولية.
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معرض أحمد الجابر للنفط والغاز مفهوم جديد وَمعلم 
حضاري يوثّق عراقة صناعة النفط

لطالما �سعت “موؤ�س�سة البترول الكويتية” و�سركاتها التابعة لها انطلقًا من م�سوؤولياتها االجتماعية اإلى لعب دور تثقيفي وتعليمي لتوعية 

المجتمع حول اأهمية الثروة النفطية كمورد رئي�سي للقت�ساد الكويتي وتر�سيخ مفهوم �سامل لقوة النفط والغاز.

“اأحمد الجابر للنفط والغاز” الذي يعد من المعالم الرائدة في �سركة نفط الكويت، ويقدم تجربة  ولتحقيق ذلك الدور، كان معر�ض 

تعليمية فريدة من �ساأنها اأن ت�سهم في رفع م�ستوى التوعية المجتمعية بالنفط كمورد طبيعي، واإظهار مدى االهتمام الوا�سع بال�سناعة 

النفطية في دولة الكويت، وذلك من خلل توفير الفهم الكافي للزوار عن كيفية وماهية العمل في تلك ال�سناعة. 

أحمد الجابر
واعرتاف���اً بال���دور التاريخ���ي الب���ارز ال���ذي لعب���ه احلاك���م العا�س���ر 

لدولة الكويت ال�سيخ اأحمد اجلابر ال�سباح يف ت�سكيل دولة الكويت 

احلديثة بعد اكت�س���اف النفط وت�س���دير اأوىل �س���حناته يف عهده، مت 

اإطالق ا�سمه على املعر�ض.

هدف المعرض
اأم���ا ع���ن اله���دف الأ�سا�س���ي ال���ذي يق���ف وراء املعر����ض، فيتمث���ل يف 

ا�سطحاب الزوار يف رحلة اإىل عامل النفط والغاز حتتوي على كافة 

املعلومات املهمة املتعلقة ب�سناعة النفط والغاز، بدءاً من النظريات 

اجليوفيزيائية املتعلقة بت�س���كيلهما، و�سوًل اإىل اكت�سافهما يف دولة 

الكويت.

حجر األمونيت
يتميز املعر�ض بت�سميمه املعماري الذي يتنا�سب مع التطور العلمي 

ال���ذي ط���راأ عل���ى خمتلف ال�س���ناعات يف العامل، وخا�س���ة ال�س���ناعة 

النفطية وي�س���تند يف ت�سميمه على �س���دفة من الأمونيت املتحجر، 

التي متثل حيواناً بحرياً منقر�ساً عا�ض قبل نحو 120 مليون �سنة، 

التكنولوجيا واالبتكار
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•  دمج التربية النفطية في المناهج الدراسية الوطنية هدف من أهداف إنشاء المعرض

•  المعرض يتيح للزوار التجول في 9 مواقع وعيش تجربة تعليمية ترفيهية

�س���اهم وغريه من احليوانات البحرية التي عا�س���ت يف نف�ض الع�سر 

يف تكوين الحتياطيات النفطية املوجودة اليوم.

وحر�ض القائمون على املعر�ض خالل ت�سميمه على اإ�سافة اللم�سة 

التاريخي���ة والوطني���ة التي من �س���اأنها اأن جتعل منه �س���رحاً وطنياً 

من ال�س���روري م�س���اهدته يف الكويت، وهو ما يعزز مفهوماً جديداً 

يرتكز على جذب الزوار اإىل املعر�ض باعتباره معلماً ح�سارياً يوثق 

عراقة ال�سناعة النفطية التي ت�ستهر بها الدولة. 

التعليم اإلبداعي
وانطالقاً من م�سوؤولياته وقيمه، ي�سعى القائمون على املعر�ض اإىل 

غر�ض التعليم الإبداعي ودمج الرتبية النفطية يف املناهج الدرا�سية 

الوطنية، ف�ساًل عن اتباع �سيا�سات تعليمية اأكرث ابتكاراً من خالل 

الرتكيز على التعليم الرتفيهي وتوفري جتربة تعليمية ترفيهية ل 

تن�س���ى، وخلق من�سة احرتافية تتيح ا�ست�سافة املوؤمترات واملعار�ض 

الدولية، خا�سة املتعلقة بال�سناعات النفطية.

ويعد املعر�ض كذلك امل�سدر الأول والرئي�سي يف الكويت الذي ميكن 

من خالله احل�س���ول على معلومات تتعلق بكيفية ت�س���كل واكت�ساف 

واإنت���اج وت�س���دير النفط والغ���از، اإذ مت جتهيز املن�س���اأة الوا�س���عة مبا 

يوؤهله���ا للتعام���ل مع جولت الط���الب الزائرين، وذل���ك عرب فريق 

من املوظفني املدربني جيداً والذين هم على اأمت ال�ستعداد مل�ساعدة 

الزوار والإجابة على اأية اأ�سئلة تدور حول عملية اإنتاج النفط.

وي�س���تمل املعر�ض عل���ى عدد من املمي���زات التعليمية الأخرى، حيث 

يحت���وي عل���ى قاع���ة موؤمت���رات ب�س���عة ت�س���ل اإىل 200 �س���خ�ض، مت 

جتهيزها وتزويدها باأحدث الو�س���ائل ال�س���معية والب�س���رية، ف�ساًل 

ع���ن امل�س���رح ال���ذي تبل���غ �س���عته ال�س���تيعابية 200 كر�س���ي، ومكتب���ة 

خم�س�س���ة لالأبح���اث النفطية ته���دف اإىل خدمة موظف���ي القطاع 

النفطي وطلبة اجلامعات يف الكويت، اإىل جانب �س���الة كبار الزوار 

الت���ي مت تخ�سي�س���ها لجتماع���ات كب���ار ال�سخ�س���يات، وه���ي مزودة 

مبدخل خا�ض ومميز ل�ستقبال الوفود املختلفة. 

ويحت���وي املعر����ض اأي�س���اً عل���ى متج���ر للهداي���ا حتى يت�س���نى للزوار 

احل�س���ول على املواد التذكارية التي توثق رحلتهم الفريدة املتعلقة 

بالنفط واأعمال ال�سركة.
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التكنولوجيا واالبتكار

رحلة عالم النفط
و�سيت�س���نى لل���زوار الذي���ن يري���دون خو����ض جترب���ة زي���ارة املعر�ض، 

التج���ول يف 9 مواق���ع تب���داأ من "املدخ���ل الرئي�س���ي" وتنتهي مبوقع 

"م�ستقبلكم" وهذه املواقع هي:
◄ املنطق���ة الأوىل "جترب���ة الدخول": يتم فيه���ا الرتحيب بالزوار 
وت�س���جيلهم، وعر�ض م�س���هد ذي نطاق �سخم عن �سناعة النفط يف 

الكويت بتقنيات مرئية حديثة.

◄ املنطق���ة الثاني���ة "اأ�س���ل النف���ط": يتم الرتكيز فيه���ا على كيفية 
ت�سّكل خمزونات النفط يف الكويت.

◄ املنطق���ة الثالث���ة "ال�ستك�س���اف": تت�س���من تفا�س���يل ع���ن عملية 
البح���ث ع���ن النفط، وف���ق اأح���دث التقني���ات التعليمية واملج�س���مات 

اخلا�سة بو�سائل احلفر وغريها.

◄ املنطق���ة الرابع���ة "قاع���ة امل�س���اهدة": تتي���ح لل���زوار الطالع على 
مراف���ق ومن�س���اآت النف���ط التابعة ل�س���ركة نفط الكوي���ت، والحتفاء 

بتاري���خ ال�س���ركة، من خالل عر����ض مقتطفات م���ن خمتلف العقود 

الزمنية.

◄ املنطقة اخلام�س���ة "من ال�س���تخراج اإىل التكري���ر": حتتوي على 
�س���رح مف�س���ل ع���ن كاف���ة اجلوان���ب املرتبط���ة برحل���ة النف���ط، من���ذ 
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•  مبنى المعرض يتميز بتصميمه الهندسي واللمسة التاريخية الوطنية

•  المعرض يحمل اسم الحاكم العاشر لدولة الكويت اعترافاً بدوره التاريخي

ا�س���تخراجه وحت���ى مرحل���ة التكري���ر وذلك باأ�س���لوب علمي مب�س���ط 

يو�سح تلك العمليات بالتجربة والتو�سيح.

◄ املنطقة ال�ساد�سة "املنتجات": تو�سح اأهمية النفط يف حياتنا، وما 
حتقق���ه املنتج���ات البرتولية من حتريك لعجلة الإنتاج والقت�س���اد 

يف خمتلف املجالت.

◄ املنطقة ال�س���ابعة "فريق الإطفاء": يعد فريق الإطفاء يف �س���ركة 
نف���ط الكوي���ت من اأف�س���ل الفرق على م�س���توى الع���امل، فهو يتمتع 

ب�س���نوات طويل���ة م���ن اخلربة، م���ا جعله ق���ادراً على ال�س���تجابة لأي 

حريق اأو حادث قد يقع.

◄ املنطقة الثامنة "اأبطال الإطفاء": يتم  تخ�س���ي�ض هذه املنطقة  
لتك���رمي �س���جاعة وت�س���ميم ف���رق الإطف���اء الت���ي واجه���ت احلرائ���ق 

املدم���رة لالآب���ار النفطي���ة بع���د الغزو الغا�س���م عل���ى الكوي���ت يف عام 

1991، وتعر����ض فيلم���اً وثائقي���اً ا�س���تخدمت في���ه اأح���دث املوؤث���رات 
الب�س���رية وال�س���وتية لتوثي���ق عملي���ة اإطف���اء الآب���ار الت���ي اأ�س���رف 

عليها 27 فريقاً ا�س���تمروا يف العمل املتوا�سل لإطفاء احلرائق التي 

اندلعت يف 700 بئر نفطي. 

◄ املنطقة التا�سعة "م�ستقبلكم": تربز ما ميكن اأن تلعبه ال�سناعة 
النفطي���ة يف تنمي���ة الكويت، باعتباره���ا كانت وما زال���ت اإحدى اأهم 

ال�س���ناع�ات العاملي����ة الت�����ي له�����ا الأث�����ر الكبي�����ر يف حتري���ك عجل���ة 

الإنتاج.

"جمل���ة نب�ض": �س���تتيح لكم التع���رف عن كثب على اأق�س���ام املعر�ض 
الغني بالكثري من املعلومات القيمة.
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التكنولوجيا واالبتكار

قاعدة مهمة لدعم الخطط االستراتيجية المستقبلية

•  المختبر التقني يهدف إلى تعزيز وتحقيق الخطط االستراتيجية المستقبلية لشركة نفط الكويت

•  المختبر التقني ينقسم إلى قسمين: ثابت ومتنقل

"المختبر التقني" األول من نوعه

د�سنت �سركة "نفط الكويت" م�سروعها الرائد واالأول من نوعه 

التقني  "المختبر  النفطي  القطاع  االإقليمي في  الم�ستوى  على 

– KOC Capability Lab" وذلك في فبراير 2017، ويعد هذا 
الم�سروع نقلة نوعية في م�سار التحليلت المختبرية النفطية 

في ال�سركة، اإذ يهدف اإلى تعزيز ودعم الخطط اال�ستراتيجية 

البترول  "موؤ�س�سة  اأهداف  وتحقيق  لل�سركة  الم�ستقبلية 

الكويتية"، والتي �ستنعك�ض بدورها على التنمية االقت�سادية 

على ال�سعيد الوطني، وكذلك اإيجاد نظام بحثي متطور وم�ستقل 

يعزز من مكانة الموؤ�س�سة ونموها وتطورها والحد من االعتماد 

على طرف اآخر الإجراء التحليلت المختبرية النفطية. 

و�سي�سكل م�سروع "المختبر التقني" قاعدة مهمة ل�سركة "نفط 

الكويت"، ومنها تحديد نوع النفط والطرق االأمثل ال�ستخراجه 

وتطوير المكامن وتحديد االحتياجات الم�ستقبلية لها مبكرًا، 

المزيد  تاأ�سي�ض  اإلى  المختبر  على  القائمون  يهدف  حين  في 

خطط  تحقيق  �سبيل  في  ال�سركة  لخدمة  المختبرات  من 

ا�ستراتيجية اأف�سل لتطوير الحقول. 
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قيمة مضافة
ويف كلم���ة ل���ه خالل حف���ل التد�س���ني، اأكد نائ���ب الرئي����ض التنفيذي 

للحفر والتكنولوجيا يف ال�س���ركة اأحمد العيدان اأن م�سروع "املخترب 

التقن���ي"  �س���يلبي العديد م���ن املتطلبات الأ�سا�س���ية املهم���ة املرتبطة 

بخط���ط ال�س���ركة امل�س���تقبلية لإنتاج النف���ط وتطويره، لفت���اً اإىل اأن 

"املخت���رب التقني املتنقل" �سي�س���كل قيمة م�س���افة م���ن خالل حتقيق 
الوف���ر امل���ايل، وذل���ك عرب اإن�س���اء بيئة عمل م�س���تقلة متكن ال�س���ركة 

من اإجراء كٍم كبرٍي من الدرا�س���ات املختربية داخل الكويت بدًل من 

اإر�س���الها اإىل اخل���ارج، مما ي�س���اهم يف تو�س���يع اإج���راء التحاليل لعدد 

اأك���رب من العين���ات وبتكلفة اأقل، عالوة على الأداء الدقيق للتحاليل 

املختربي���ة، الأم���ر الذي مينح ال�س���ركة املزي���د من الثق���ة يف النتائج 

وال�سرعة يف اتخاذ القرار.

ريادة في االبتكار
وحتر�ض "جمموعة الأبحاث والتكنولوجيا" على اأداء دورها الرائد 

عل���ى اأكم���ل وج���ه م���ن خ���الل اهتمامه���ا الكب���ري بدع���م ف���رق العمل 

املختلف���ة يف �س���ركة "نف���ط الكوي���ت" وتزوي���د اأفراده���ا باأحدث �س���بل 

التكنولوجي���ا يف اإط���ار منظوم���ة حل���ول �س���املة ته���دف اإىل حتقي���ق 

القيم���ة امل�س���افة الت���ي ترتك���ز عل���ى الإب���داع والبت���كار، اإىل جان���ب 

التو�س���ع با�س���تخدام وت�س���خري التكنولوجيا الذكي���ة لالرتقاء بنظام 

العم���ل والأداء، ف�س���اًل ع���ن زي���ادة الإنت���اج وتاأهيل الكوادر الب�س���رية 

و�س���ناعة الفر����ض واحلل���ول الت���ي تر�س���م م�س���تقباًل اأك���رث ازده���اراً 

لالأجيال القادمة متا�س���ياً مع اخلطة ال�س���رتاتيجية ل�س���ركة "نفط 

الكويت".

تضافر جهود
و"املخت���رب التقن���ي" ه���و مب���ادرة م�س���رتكة ب���ني كل م���ن فري���ق عمل 
الأبح���اث والتكنولوجيا للمكامن، وفريق عمل خمتربات العمليات، 

وفري���ق عم���ل تعزي���ز ال�ستك�س���اف، وينق�س���م املخت���رب اإىل ق�س���مني: 

"املخت���رب املتنق���ل" و"املخترب الثاب���ت"، فالأول هو عبارة عن �س���احنة 
متنقل���ة تت�س���من خمترباً خمت�س���اً باإج���راء التج���ارب املخربية على 

عين���ات من النفط واملاء والغاز امل�س���تخرجة من راأ����ض البئر ومراكز 

التجمي���ع، فيم���ا يخت����ض املخترب الث���اين باإجراء التج���ارب املتطورة 

والدقيقة للعينات امل�سغوطة امل�ستخرجة من البئر بنف�ض خ�سائ�ض 

املكم���ن النفط���ي، علم���اً ب���اأن جمي���ع التج���ارب املخربي���ة �س���تتم وف���ق 

معايري ال�سالمة املعتمدة عاملياً.

أقسام المختبر
ويت�س���من "املخت���رب املتنق���ل" العديد من الأجهزة املخت�س���ة بفح�ض 

وحتلي���ل خوا����ض عين���ات الإنت���اج، �س���واء كانت نفط���اً اأو م���اًء اأو غازاً، 

والت���ي ت�س���اعد يف احل�س���ول على نتيج���ة فورية و�س���ريعة، منها على 

�س���بيل املث���ال كثاف���ة العين���ة ولزوجتها، بالإ�س���افة اإىل كمي���ة املاء يف 

العينة، وغري ذلك من النتائج.

  ومب���ا اأن العام���ل الزمن���ي يعد عام���اًل حيوياً وقد يوؤث���ر على تغيري 

وفق���دان العين���ة بع����ض اخلوا����ض، يتميز "املخت���رب التقن���ي املتنقل"  

بال�سرعة والدقة يف اإجراء التجارب واإ�سدار النتائج يف املوقع نف�سه 

دون احلاج���ة لنق���ل العين���ة اإىل املخترب كما جرت العادة يف ال�س���ابق، 

ل�س���يما اأن عملي���ة نق���ل العينة عملية ح�سا�س���ة ول تتحم���ل الإطالة 

الزمنية.

اأم���ا "املخت���رب الثاب���ت"، فيت�س���من اأجه���زة متطورة لتحلي���ل العينات 

امل�س���غوطة امل�س���تخرجة من البئر بنف�ض خ�س���ائ�ض املكمن النفطي، 

اإذ تعم���ل ه���ذه الأجه���زة عل���ى معرف���ة نقطة حت���ول النف���ط اإىل غاز 

والعك����ض كذل���ك. وي�س���اعد "املخت���رب الثاب���ت"، عل���ى تقلي���ل تكلف���ة 

التجربة و�س���رعة احل�س���ول على النتائج بدقة عالية ت�س���اعد اأق�سام 

�س���ركة "نفط الكويت" املختلفة على تطوير احلقول النفطية ب�سكل 

اأف�س���ل وح�س���اب بع�ض املعلومات املهمة اخلا�س���ة بحجم الحتياطي 

النفطي لدولة الكويت.

اإ�س���افة اإىل م���ا �س���بق، تقوم ه���ذه الأجه���زة بتحديد مكون���ات عينات 

النفط والغاز ب�س���كل دقيق، كما تعمل على قيا�ض ن�س���بة الأ�س���فلت يف 

عينات النفط، وت�س���تغرق عملية اإجناز تقرير �سامل بخوا�ض العينة 

داخل "املخترب الثابت" الذي يقع يف مبنى خمتربات الإنتاج يف حقل 

"برق���ان" م���ا يق���ارب الأ�س���بوع، يف ح���ني اأن العملي���ة يف ال�س���ابق كانت 
تتطلب �سهرين.

آلية سير العمل
وتتميز اآلية �س���ري العمل يف املخترب بالنظام والتقنية العالية، اإذ يقوم 

مق���دم الطل���ب اأوًل بتحدي���د نوعية التج���ارب والفحو�س���ات املخربية 

الالزم���ة، ث���م يت���وىل فريق عم���ل "املخت���رب التقن���ي" مراجع���ة الطلب 

وحتدي���د م���ا اإن كان ي�س���تدعي اإج���راء التج���ارب يف املخت���رب املتنق���ل اأو 

الثاب���ت، وم���ن ثم يعم���ل الفري���ق املخت�ض عل���ى جمع العين���ة املطلوبة 

واإر�س���الها اإىل فري���ق عم���ل "املخت���رب التقن���ي" ال���ذي ب���دوره يج���ري 

التج���ارب املخربية الالزمة فور التاأكد من ج���ودة العينة، واأخرياً يتم 

ت�سليم تقرير مف�سل بالنتائج بعد التاأكد من جودة و�سالمة التجربة 

وتخزينها. 

آلية لتحقيق االستراتيجية
ومن �س���من الآليات املتبعة للم�س���اهمة يف حتقيق ا�سرتاتيجية 2030، 

الك�س���ف املبك���ر ع���ن احلق���ول واملكام���ن امل�س���تهدفة لتحليل خ�س���ائ�ض 

ال�س���وائل الكامنة فيها وو�س���ع خطة تطويرية لها، ف�س���اًل عن تقليل 

التكلف���ة الت���ي ق���د ت�س���ل اإىل م���ا يق���ارب 5 مالي���ني دين���ار كويت���ي يف 

ال�س���نوات الثالث القادمة، وذلك عن طريق اإجراء اختبارات لل�س���وائل 

يف املختربات التابعة ل�"�سركة نفط الكويت".
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وقعت اتفاقية مع ”فاب الب” التابع لمركز صباح األحمد للموهبة واالبداع

"نفط الخليج": تطوير قدرات ومهارات العاملين
لاللتحاق ببرامج تدريبيةعالمية

وت�سليحهم  موظفيها،  وتطوير  بتدريب  اهتمامها  اإطار  في 

ال�سركة  خطط  لتنفيذ  اللزمة  والمهارات  بالمعرفة 

ال�سركة  وقعت  الكويت،  دولة  وخدمة  االإ�ستراتيجية 

االجتماعية(،  الم�سوؤولية  )لجنة  الخليج  لنفط  الكويتية 

للموهبة  االأحمد  �سباح  مركز  مع  م�سترك  تعاون  اتفاقية 

العلمي(،  للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  مراكز  )اأحد  واالإبداع 

عمل  ور�ض  يت�سمن  نوعه،  من  فريد  تدريبي  برنامج  لتوفير 

تنفيذ  على  والتدريب  الب(،  )فاب  التطبيقية  العلوم  عن 

ابتكارات واختراعات مميزة للمهند�سين العاملين في ال�سركة 

من  تدريبية  ودورات  اختراع  براءات  على  للح�سول  توؤهلهم 

بو�سطن  مدينة  في   )MIT( للتقنية  ما�سات�سو�ست�ض  جامعة 

بالواليات المتحدة االأمريكية.

للموهبة  االأحمد  �سباح  مركز  عن  االتفاقية  وقع  وقد 

واالإبداع مدير عام المركز الدكتور عمر عبد الخالق البناي، 

مجموعة  مدير  الخليج"  لنفط  الكويتية  "ال�سركة  وعن 

ال�سوؤون التجارية والعلقات العامة ال�سيد اأحمد العو�سي.

الرئي�ض التنفيذي لل�سركة الكويتية لنفط الخليج يتو�سط عددًا من قيادات ال�سركة وبع�ض اأع�ساء البرنامج

التكنولوجيا واالبتكار
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اتفاقية البرنامج
وتن����ض التفاقي���ة الت���ي مت توقيعه���ا على اأن يق���دم "مركز �س���باح الأحمد 

للموهب���ة والإب���داع"، باعتب���اره ميتل���ك �س���بكة مراكز"ف���اب لب الكوي���ت"، 

برناجم���اً تدريبي���اً ملجموع���ة م���ن املوظف���ني املر�س���حني من قبل ال�س���ركة 

الكويتي���ة لنف���ط اخللي���ج م���ن ذوي الخت�سا�س���ات الإداري���ة والهند�س���ية 

والعلمي���ة والفني���ة بع���د اجتيازه���م املعاي���ري الفني���ة للربنام���ج لتاأهيله���م 

وتدريبهم و�سقل مهاراتهم الوظيفية.

ويعد هذا الربنامج الأول من نوعه يف الكويت وال�سرق الأو�سط، ويح�سل 

م���ن خالل���ه املت���درب عل���ى �س���هادة "دبلوم ع���ايل" معتم���دة عاملي���اً يف املجال 

وه���و   ،  )Numerical Manufacturing( الرقم���ي  والت�س���نيع  ال�س���ناعي 

الت�سنيع الذي يحتاج اإىل مهارة تكنولوجية، اإ�سافة اإىل املهارات اليدوية. 

ويق���دم الربنام���ج تدريب���اً عل���ى اأ�س����ض علمي���ة وعملي���ة �س���ناعية عاملي���ة 

باأح���دث و�س���ائل التكنولوجي���ا ومع���دات التدريب خللق جي���ل واٍع ومدرك 

م�س���اريع  اإىل  الأف���كار  لتحوي���ل  عليه���ا  وم���درب  احلديث���ة  للتكنولوجي���ا 

ومنتجات لن�سر ثقافة الت�سنيع يف املجتمع الكويتي. 

كما تن�ض التفاقية على اأن يقوم مركز �س���باح الأحمد للموهبة والإبداع 

بت�س���جيل امل�س���اريع البتكاري���ة، واحل�س���ول عل���ى �س���هادات ب���راءة اخ���رتاع 

ملخرج���ات الربنام���ج يف مكات���ب ب���راءات الخ���رتاع العاملي���ة املعتم���دة وفق 

اللوائ���ح وال�سيا�س���ات املتبع���ة لديها. وتبلغ م���دة الربنام���ج التدريبي وفق 

اجل���دول الزمن���ي املحدد 17 اأ�س���بوعاً، عل���ى اأن يقدم املركز تقريراً �س���هرياً 

اإىل ال�س���ركة الكويتية لنفط اخلليج يت�س���من نتائج �س���ري العمل، وتقييم 

املتدربني املن�سمني اإىل الربنامج.

وق���د نظمت جلنة امل�س���وؤولية الجتماعية لقاء تعريفياً يف مكتب ال�س���ركة 

والتعري���ف  الربنام���ج،  ع���ن  لالإع���الن  الأحم���دي  مبحافظ���ة  الرئي�س���ي 

بالتفاقية ح�سره مدير جمموعة ال�سوؤون التجارية والعالقات العامة - 

رئي�ض جلنة امل�سوؤولية الجتماعية- ال�سيد اأحمد العو�سي، ورئي�ض فريق 

التطوي���ر والتدري���ب الوظيفي ال�س���يدة اأمل اخللفان، ومت فيه ا�ست�س���افة 

كل من املدير الفني لور�ض العلوم التطبيقية التابعة ل� "فاب لب" الكويت 

ال�سيد اأحمد ال�سالح، وموؤ�س�ض "فاب لب" الكويت ال�سيد نا�سر اخلالدي. 

وخالل اللقاء قدم ال�س���يد اأحمد ال�س���الح عر�س���اً تو�سيحياً عن مفهوم ال� 

"فاب لب" وما يقدمه من تطوير للمهارات ملنت�سبيه من خمتلف املراحل 
العمري���ة واخللفي���ات الأكادميي���ة، مو�س���حاً اأن برنام���ج "ف���اب لب" يوف���ر 

مه���ارات توؤهل امللتحقني به لتطوير اأفكارهم وروؤاهم يف خمتلف املجالت 

لي�سبحوا ذوي براءات اخرتاع.

أعضاء البرنامج
ور�سحت ال�سركة الكويتية لنفط اخلليج 12 موظفاً لاللتحاق بالربنامج 

التدريب���ي، وه���م كل م���ن: دالي���ا احل�س���ا�ض-فريق عمل العالق���ات العامة، 

نا�س���ر ب���در العب���د اجلادر-ال�س���وؤون التجاري���ة، جا�س���م عدن���ان بور�س���لي- 

ال�س���وؤون التجاري���ة، حمم���د اإ�س���ماعيل املطوري-تقني���ة املعلوم���ات، عب���د 

اهلل �س���الح الباوي-فري���ق اخلدمات، اأحمد �س���عيد املطريي-ال�ستك�س���اف 

وتطوير احلقول، اأحمد اإ�سماعيل العنزي-امل�ساريع واملرافق، يو�سف نايف 

املطريي-املدفوع���ات املالي���ة، ح�س���ني كمال-امليزاني���ة والتكالي���ف، اإمي���ان 

املجرن-�س���وؤون التدقي���ق، �س���امل حمم���د العم���ريي-اإدارة الأداء، و�س���عيب 

ال�سعيب-ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة.

تعاون مشترك
وعن الربنامج التدريبي، قال الرئي�ض التنفيذي ل�"ال�سركة الكويتية لنفط 
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اخلليج" ال�سيد عبد النا�سر يو�سف الفليج: اإن جلنة امل�سوؤولية الجتماعية 

يف ال�سركة الكويتية لنفط اخلليج حر�ست على توفري هذا الربنامج املميز 

للعاملني يف ال�س���ركة، وللمهند�س���ني على وجه اخل�سو�ض كمرحلة اأوىل ملا 

حققه من نتائج مبهرة حول العامل، وملا يوفره من تنمية حقيقية ملهارات 

منت�س���بيه ويوؤهلهم لاللتحاق بربامج تدريبية وتطويرية لأفكارهم لدى 

اأهم واأعرق املوؤ�س�سات الأكادميية حول العامل.

  Fab Lab )واأ�س����اف الفلي����ج: اإن ور�س����ة العل����وم التطبيقي����ة مبرك����ز )ف����اب لب

تعد مق�س����داً لل�س����باب لإثراء اأفكارهم، و�س����قل مواهبه����م يف البحث والبتكار 

التطبيقي، اإ�سافة اإىل ن�سر ثقافة الت�سنيع التكنولوجي تتويجاً لتلك اجلهود.

واأ�س���ار الفلي���ج اإىل اأن اجله���ود ت�س���افرت ب���ني "ال�س���ركة الكويتي���ة لنف���ط 

اخلليج"، وموؤ�س�سة "الكويت للتقدم العلمي" ممثلة مبركز "�سباح الأحمد 

للموهب���ة والإب���داع" يف العمل امل�س���رتك يف ا�س���تثمار علمي بّن���اء من خالل 

توظيف مواهب ال�س���باب و�س���قل اأفكارهم يف م�س���اريع تنموية، وخلق بيئة 

ثقافية وح�سارية رائدة.

مركز صباح األحمد
يعترب مركز �سباح الأحمد للموهبة والإبداع، اأحد مراكز موؤ�س�سة الكويت 

للتقدم العلمي، اأن�س���ئ يف مايو 2010 مببادرة �س���امية من ح�س���رة �ساحب 

ال�سمو اأمري البالد، ورئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

ال�س���يخ �س���باح الأحمد اجلابر ال�س���باح -حفظه اهلل ورع���اه- ويقوم املركز 

باكت�س���اف ورعاية املتميزين واملوهوبني واملبدع���ني من اأبناء دولة الكويت 

م���ن خالل توفري البيئ���ة واملناخ املالئمني على النحو الذي يربز متيزهم 

ومواهبه���م واإبداعاته���م، واإتاح���ة الفر����ض املالئمة لتحوي���ل اأفكارهم اإىل 

اإبداعات ملمو�سة.

ويج�س���د املركز اهتم���ام دولة الكوي���ت باأبنائها املوهوب���ني واملبدعني وتبني 

اأفكاره���م واإبراز اإجنازاتهم، ويعم���ل املركز على دعم التنمية يف البالد عرب 

امل�س���اهمة يف تعزي���ز ثقاف���ة الإب���داع والنهو�ض بها يف املجتم���ع الكويتي من 

خالل اإبراز ودعم املوهوبني واملبدعني. 

وتعت���رب ور�س���ة العل���وم التطبيقي���ة مبرك���ز )ف���اب لب( Fab Lab -مكان���اً 

لالإجناز وتبادل الأفكار واخلربات، وهي اأول ور�س���ة تتيح الفر�سة لل�سباب 

ل�ستغالل اأوقاتهم مبا يعود عليهم باملنفعة.

وب���داأت فكرة )الفاب لب( يف الدول ال�س���ناعية وجامعة )MIT( الأمريكية 

عام 2005، وانت�س���رت الفكرة يف العامل مع رغبة الدول النامية يف التحول 

اإىل دول �س���ناعية متقدمة. وي�س���ار اإىل اأن جلنة امل�س���وؤولية الجتماعية يف 

"ال�س���ركة الكويتية لنفط اخلليج"، تبذل جهداً كبرياً يف تلبية احتياجات 
املجتم���ع املختلف���ة، ل�س���يما الهتم���ام بفئ���ة ذوي الحتياج���ات اخلا�س���ة، 

والهتم���ام بقط���اع التعلي���م، وخدم���ة القط���اع ال�س���حي املحل���ي وتق�س���ي 

احتياجاته، ويف هذا الطار نفذت اللجنة العديد من الأن�سطة والفعاليات 

اخلارجي���ة التي تخدم توجهات ال�س���ركة يف جمال امل�س���وؤولية الجتماعية، 

اأم���ا على امل�س���توى الداخلي لل�س���ركة، فقد قام���ت اللجنة باإط���الق العديد 

م���ن الربام���ج والأن�س���طة الجتماعي���ة الت���ي تعك�ض الهتم���ام بامل�س���وؤولية 

الجتماعية الداخلية جتاه العاملني. 

التكنولوجيا واالبتكار
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جانب من فعاليات البرنامج التدريبي
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الصحة والسالمة والبيئة

تـحـت رعايــة الـرئيــس التـنـفـيذي للــشـركـة

"نفط الخليج" تطلق "جذور" لتعزيز إجراءات 
الصحة والسالمة واألمن والبيئة

تحت رعاية الرئي�ض التنفيذي لل�سركة الكويتية لنفط الخليج ال�سيد عبدالنا�سر الفليج، اأطلقت ال�سركة نهاية �سهر �سبتمبر 

2016، حملة "جذور"، بهدف تعزيز متطلبات واإجراءات ال�سحة وال�سلمة واالأمن والبيئة في كافة مواقع العمل، والحد من 
مخاطر بيئة العمل، واإ�سراك العاملين من مختلف المواقع في تعزيز اإجراءات ومتطلبات ال�سحة وال�سلمة واالأمن والبيئة، 

وتحفيزهم على ال�سلوكيات الجيدة، والقيام بدور فعال في تنفيذ روؤى ال�سركة.

كما ياأتي اإطلق الحملة في ظل حر�ض اإدارة "نفط الخليج" على ت�سجيع االلتزام بمعايير ال�سحة وال�سلمة واالأمن والبيئة 

داخل العمل وخارجه لخلق ثقافة مترابطة مع هذه المعايير لتعزيز المنهج الذي تتبعه ال�سركة، وتعزيز ثقافة الم�سوؤولية 

لدى جميع العاملين لتحقيق اأهداف ال�سركة بنجاح.

عبد النا�سر الفليج يتقدم الح�سور خلل اإحدى المحا�سرات
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• ”نفط الخليج” تفخر بالتزامها التام بمعايير الصحة والسالمة واألمن والبيئة على صعيد التطبيق والنتائج

• عناصر الحملة تتنوع ما بين الصحة والتغذية والسالمة والقيادة اآلمنة وحماية البيئة والمباني الخضراء

• رغم التحديات... صحة وسالمة العاملين والمجتمع والبيئة تأتي دائماً على رأس أولويات ”نفط الخليج”

األهداف
ت�ستهدف ال�سركة الكويتية لنفط اخلليج من هذه احلملة م�ساركة 

جميع العاملني يف تعزيز اإجراءات ومتطلبات ال�س����حة وال�س����المة 

والأم����ن والبيئ����ة، والتاأكيد عل����ى هذه املتطلب����ات باعتبارها املحرك 

الرئي�س����ي لنجاح اأي عمل، اأو مبادرة يف ال�س����ركة، اإذ تتطلع ال�سركة 

اإىل ال�ستفادة من كل فر�سة من اأجل التح�سني امل�ستمر لعملياتها 

ومنتجاته����ا مب����ا يتف����ق م����ع اأف�س����ل املمار�س����ات يف جم����ال ال�س����حة 

وال�س����المة والأم����ن والبيئ����ة، فمهم����ا كان����ت التحديات، فاإن �س����حة 

و�س����المة العاملني واملقاولني واملوردين والعم����الء واأفراد املجتمع 

عموم����اً وحماي����ة البيئ����ة تاأت����ي دائم����اً عل����ى راأ�����ض اأولويات ال�س����ركة 

الكويتي����ة لنف����ط اخلليج خالل تنفي����ذ العمليات اليومي����ة، اإذ تركز 

ال�سركة على تنفيذ عملياتها كافة بطريقة ت�سمن �سحة و�سالمة 

اجلمي����ع، وهذا الأمر يتطلب تدريباً م�س����تمراً وحت�س����ني الأداء، مع 

الوقاية من احلوادث باتباع طرق البحث والتحري الفعالة واإجراء 

الر�سد امل�ستمر وتطوير نظم حماية البيئة.

كما ت�س����تهدف احلملة حتقيق التوافق ب����ني املوظفني وبني الأفكار 

اجلديدة وامل�س����تجدات يف مو�س����وعات ال�س����حة وال�س����المة والأمن 

والبيئ����ة، خا�س����ة اأن ال�س����ركة الكويتي����ة لنف����ط اخلليج تتمي����ز باأنها 

تتعامل مع �سركاء اأجانب، لذلك لبد اأن يكون العاملون فيها على 

نف�ض م�ستوى ال�سركات الأجنبية، ويقدمون م�ستويات اأف�سل فيما 

يخ�ض اأمور ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة. 

فعاليات الحملة
وتت�سمن حملة "جذور" فعاليات متنوعة ُتعنى بال�سحة وال�سالمة 

والأمن والبيئة، وتعتمد على التعاون امل�س����رتك بني القائمني على 

فعالي����ات احلمل����ة وب����ني العامل����ني يف خمتل����ف مواق����ع العم����ل، من 

اأجل نقل الوعي اجليد لزمالئهم. وتتنوع عنا�س����ر احلملة ما بني 

ال�س����حة، التغذية، ال�س����المة، القيادة الآمنة، واحلفاظ على البيئة 

واملباين اخل�سراء.

ول ته����دف احلمل����ة اإىل مراقب����ة الت����زام العاملني بقواعد ال�س����حة 

وال�س����المة والأم����ن والبيئ����ة يف اأماك����ن العم����ل، واإمن����ا ترك����ز عل����ى 

حمايتهم وتعزيز م�س����اركتهم لتح�س����ني بيئة العمل وجعلها اأف�س����ل 

ما يكون، وخلق ثقافة وبيئة عمل اآمنة جلميع العاملني يف ال�سركة.

9 مفاهيم
وع����ن احلمل����ة، ق����ال الرئي�����ض التنفي����ذي لل�س����ركة الكويتي����ة لنفط 

 9 ت�س����م  الفليج:"احلمل����ة  يو�س����ف  النا�س����ر  عب����د  ال�س����يد  اخللي����ج 

مفاهيم رئي�س����ية، يتم الرتكيز على كل واحد منها على مدار �س����هر 

كام����ل، وهذه املفاهيم هي: احلفاظ على البيئة، اللتزام بال�س����حة 

وال�س����المة والأم����ن والبيئ����ة، تعريف املخاط����ر وحتديدها، الإقالع 

ع����ن التدخ����ني بجمي����ع اأنواع����ه، القي����ادة الآمن����ة وا�س����تخدام ح����زام 
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الصحة والسالمة والبيئة

الأم����ان، هوي����ات العمل و�س����الحياتها، املباين اخل�س����راء، ال�س����حة 

والتغذية، واإدارة التوتر".

واأكد الفليج اأن احلملة تتوافق مع ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة البرتول 

الكويتية لل�س���حة وال�س���المة والبيئة، اإذ اأن كل م���ا تقوم به "نفط 

اخلليج" من مبادرات جديدة، اأو حتى جمرد اأعمال روتينية دورية 

ين�س���جم م���ع روؤى واأه���داف موؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتية بو�س���فها 

اجله���ة الأم للقط���اع النفطي ككل، كما اأن اأي تاأثري اإيجابي تدخله 

ال�س���ركة عل���ى بيئة العمل يف اأي من مواق���ع العمل املتعددة التابعة 

له���ا، �س���واء يف املكت���ب الرئي�س���ي، اأو يف منطق���ة عملي���ات الوف���رة 

النهاي���ة  يف  �س���ينعك�ض  امل�س���رتكة  اخلفج���ي  وعملي���ات  امل�س���رتكة، 

على م�س���لحة القطاع النفطي باأكمله، كممار�س���ة مثلى ت�س���تطيع 

ال�س���ركة ت�س���ديرها لأي م���ن ال�س���ركات الزميل���ة اأو ح���ول العامل، 

مبين���اً اأن م���ا ت�س���مه احلمل���ة من مفاهي���م -ال� 9 املذك���ورة- هي يف 

جوهرها ترجمة فعلية ل�س���رتاتيجية ال�سحة وال�سالمة والبيئة 

يف املوؤ�س�س���ة والقط���اع النفط���ي ككل كونه���ا ُتعن���ى ب�س���كل رئي�س���ي 

ب�س���المة و�س���حة املوظف واأم���ان بيئة العمل لتكون الأف�س���ل على 

عبد النا�سر الفليج يتو�سط اإع�ساء حملة جذور
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الإطالق من كل النواحي.

ولفت الفليج اإىل اأن حملة "جذور" تعترب مبادرة داخلية ت�س����تهدف 

العامل����ني يف ال�س����ركة الكويتي����ة لنف����ط اخلليج، ولكن ه����ذا ل مينع 

م����ن م�س����اركة اآلي����ة ونتائج ه����ذه املبادرة بع����د النتهاء منه����ا مع اأي 

م����ن ال�س����ركات النفطي����ة الزميل����ة اإذا رغبت يف ال�س����تفادة من هذه 

التجرب����ة، مو�س����حاً  اأن فري����ق عم����ل ال�س����حة وال�س����المة والأم����ن 

والبيئة و�س����ع خطة تعاون مع الفرق الزميلة يف ال�س����ركة من اأجل 

اإجناح احلملة وحتقيق اأهدافها.

مردود إيجابي
واأ�س����ار الفلي����ج اإىل اأن حمل����ة "ج����ذور" تهت����م بالعن�س����ر الب�س����ري يف 

املقام الأول، ومن هنا فاإن جدواها تفوق اأي قيمة اقت�س����ادية، لأنه 

بع����د النته����اء من تلك احلملة مبرور ال� 9 اأ�س����هر- مداها الزمني- 

�س����تكون النتائج اإيجابية على كل موظف �س����ارك اأو ح�س����ر فعاليات 

تل����ك احلمل����ة، موؤك����داً اأن احلملة تعتمد يف تنفيذه����ا على العاملني 

اأنف�س����هم م����ن خ����الل الوق����وف عل����ى عاداته����م ال�س����يئة، كالتدخني، 

والتغذي����ة اخلاطئ����ة، والتوت����ر، وم����ن ث����م العم����ل على اإ�س����الح هذه 

الع����ادات خ����الل ف����رتة زمني����ة معين����ة، وم�س����اركة باق����ي زمالئه����م 

ق�س�����ض جناحه����م تل����ك، وعليه ف����اإن امل����ردود �س����يكون اإيجابي����اً جداً 

على م�ستويات �سحة العاملني، وبيئة العمل، واأي�ساً نواحي الأمن 

وال�سالمة.

نتائج جيدة
ونظ����راً لأهمي����ة احلمل����ة فقد لق����ت اإقب����اًل كبرياً م����ن العاملني يف 

"نفط اخلليج" كافة، كما اأنها �سهدت تطوع عدد كبري من العاملني، 
وحققت احلملة حتى الآن نتائج رائعة، وهناك بوادر جيدة لتغيري 

جمموعة من ال�س����لوكيات غري اجليدة، وو�س����ل الأمر اإىل تغيري يف 

ال�س����لوك حت����ى يف من����ازل املوظف����ني، ولي�ض يف اأماك����ن العمل فقط، 

وهذا هو الهدف الذي تن�سده احلملة.

وتفخ����ر ال�س����ركة الكويتية لنف����ط اخلليج بالتزامه����ا التام مبعايري 

ال�س����حة وال�س����المة والأم����ن والبيئ����ة، �س����واء على �س����عيد التطبيق 

اأو النتائ����ج، �س����عياً ل�س����مان �س����حة و�س����المة العامل����ني واملقاول����ني 

واملوردي����ن والعم����الء واأفراد املجتم����ع عموماً، ف�س����اًل عن احلر�ض 

ال�سديد على حماية البيئة يف اأي من مواقع العمل.

وي�س����هم نظ����ام ال�س����حة وال�س����المة والأم����ن والبيئة ال����ذي تعتمده 

ال�س����ركة يف م�ساعدتها للو�س����ول اإىل اأعلى معايري التميز وحتقيق 

اأهدافه����ا، وياأت����ي عل����ى راأ�س����ها اللت����زام بر�س����الة موؤ�س�س����ة البرتول 

الكويتية يف م�س����مار ال�س����حة وال�س����المة والأمن والبيئ����ة، واإقامة 

عالقات بناءة مع املجتمع، وحتمل امل�سوؤولية الجتماعية يف اللتزام 

بقواعد ال�س����حة وال�س����المة والأمن والبيئة، وتعتمد روؤية ال�سركة 

يف جمال ال�س����حة وال�س����المة والأمن والبيئة على حتقيق التوازن 

بني ال�س����تغالل الحرتايف والأمثل للموارد الهيدروكربونية التي 

تديرها، والإدارة ال�س����تباقية ل�سحة و�سالمة العاملني واملقاولني 

واملجتمع، اإذ اأن ال�سركة توؤمن باأن الأداء اجليد لل�سحة وال�سالمة 

والأمن والبيئة يعترب جزءاً ل يتجزاأ من العمل التجاري املربح. 

• ”جذور” تستهدف تعزيز إجراءات الصحة والسالمة واألمن والبيئة في مواقع العمل والحد من المخاطر

• الحملة تتضمن فعاليات متنوعة وتعتمد على التعاون بين القائمين عليها والعاملين بمختلف مواقع العمل

• الشــركة تســتهدف من الحـملة التأكيد على أن إجراءات الصحة والسالمة المحرك الرئيسي لنجاح العمل



العدد 1  -  أبريل 2017 2425

االستثمار بالعنصر البشري

وكم���ا ه���و معلوم، فاإن تي�س���ري �س���بل الو�س���ول اإىل التكنولوجي���ا  املتطورة 

ونقل املعرفة الالزمة من اخلارج اإىل ال�سركات النفطية الزميلة العاملة 

حتت مظلة "موؤ�س�س���ة البرتول الكويتية" كان وما يزال من �س���من الأدوار 

الهام���ة املناطة ب�"ال�س���ركة الكويتي���ة لال�ستك�س���افات البرتولية اخلارجية 

)كوفبك("،  بل لعله اأحد الأهداف الرئي�سية لتاأ�سي�سها.

ويف هذا ال�س���ياق، يقول ال�س���يد/ عبد الرزاق مال ح�س���ني الرتكيت، الذي 

ت���وىل رئا�س���ة جمل����ض الإدارة  يف "كوفب���ك" من���ذ تاأ�سي�س���ها يف العام 1981 

وحت���ى الع���ام 1987: " كوفب���ك كانت وما زالت و�س���يلة لنق���ل التكنولوجيا 

واملعرفة الفنية واملهارات من اخلارج اإىل الكويت والعمليات املحلية، ويعد 

هذا العن�سر يف غاية الأهمية بالن�سبة للتطوير على املدى البعيد". 

والواق���ع اإن اأف�س���ل ال�س���بل لنق���ل التكنولوجي���ا العم���ل اإىل جان���ب الذي���ن 

ميتلكونه���ا يف روؤو�س���هم لتعلمه���ا منهم ومن ث���م نقلها ل�س���ركاتنا الزميلة 

وكوادرن���ا الوطني���ة، وهذا ما داأبت "كوفبك" على القيام به عرب م�س���ريتها 

التي تربو على 35 عاماً من خالل روؤية وا�سرتاتيجية وا�سحة تقوم على 

جمموعة من الركائز الأ�سا�سية التالية:

◄ بن���اء ال�س���راكات الناجحة مع ال�س���ركات النفطي���ة العاملية التي متتلك 
التكنولوجيا املتطورة عرب الدخول يف م�ساريع م�سرتكة.

◄ ال�سعي لزيادة دورها كم�سغل يف معظم اأن�سطتها الرئي�سية على النطاق 

ناقل محوري للتكنولوجيا والمعارف الفنية من الخارج إلى  العمليات المحلية

"كوفبك".. نافذة تطل على 
صناعة االستكشاف واإلنتاج العالمي

من  االإ�ستفادة  اأمرين؛  في  تتمثل  الكويتي  النفطي  القطاع  في  الم�ستقبل  لنجاح خطط  االأ�سا�سية  الركيزة  اأن  في  ال جدال 

الخبرات والتقنيات التي تمتلكها ال�سركات النفطية العالمية العملقة، علوة على تنمية وتطوير مهارات الكوادر الوطنية. 

وينبغي اأن ال نن�سى اأن �سناعة النفط عالمية بالفعل واأن مفتاح النجاح هو التكنولوجيا التي تتطور بقفزات وخطى واثبة.
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العاملي لت�سل اإىل ن�سبة 20 %  بحلول عام 2030 كهدف اإ�سرتاتيجي.

◄ اإعط���اء الأف�س���لية للفر����ض ال�س���تثمارية الت���ي ت�س���من تعزي���ز دور 
"كوفبك" كناقل موؤثر للتكنولوجيا مابني �س���ركائها يف امل�ساريع امل�سرتكة 
خ���ارج دول���ة الكوي���ت وال�س���ركات التابع���ة ل�"موؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتي���ة" 

داخلها.

◄ ال�سعي لت�سمني كافة عقود امل�ساركة يف م�ساريع م�سرتكة مع ال�سركات 
العاملي���ة بن���وداً تتيح ن���دب واإيفاد الك���وادر الوطنية للعم���ل اإىل جانب فرق 

عم���ل ال�س���ركات العاملي���ة الت���ي تت���وىل عملي���ات الت�س���غيل، مب���ا ي�س���اهم يف 

تطوير املهارات واخلربات الفنية للكوادر الوطنية.

وي�س���اهم وج���ود مكات���ب "كوفب���ك" الإقليمية الع�س���رة، املنت�س���رة يف خم�ض 

قارات على امتداد اأن�س���طة "كوفبك" وم�س���اريعها امل�سرتكة، يف خلق فر�ض 

لنت���داب موظف���ي "كوفب���ك" وال�س���ركات النفطية الزميل���ة  العاملة حتت 

مظل���ة "موؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتي���ة" واإيفاده���م للعم���ل يف ه���ذه املواق���ع 

لكت�س���اب املهارات وتطوير خرباتهم الفنية، �سواء يف امل�ساريع التي تتوىل 

"كوفب���ك" ت�س���غيلها كم���ا ه���و احل���ال يف باك�س���تان اأو الحتكاك املبا�س���ر مع 
العملي���ات وال�س���ركاء العامليني يف امل�س���اريع التي يتوىل ال�س���ركاء ت�س���غيلها 

كما يف اأ�سرتاليا وكندا على وجه اخل�سو�ض.

وقد بلغ اإجمايل عدد املوظفني الكويتيني من خمتلف ال�سركات النفطية 

الذين مت اإيفادهم للعمل يف مكاتب "كوفبك" الإقليمية 16 موظفاً خالل 

عام 2016، فيما يتوقع لهذا العدد اأن يرتفع يف عام 2017 وما يليه.

و�س���من هذا الدور الإ�س���رتاتيجي الذي تنه�ض به "كوفبك" يف امل�س���اهمة 

بنقل التكنولوجيا وم�س���اطرة اأف�سل املمار�سات مع بقية ال�سركات التابعة 

ل�"موؤ�س�سة البرتول الكويتية"، ي�سري الرئي�ض التنفيذي ل�"كوفبك" ال�سيخ 
نواف �سعود النا�سر ال�سباح اإىل اأن " كوفبك قامت موؤخراً بتقا�سم فر�ض 

لنقل التكنولوجيا مع كل من �س���ركة نفط الكويت و�س���ركة الكويت لنفط 

اخللي���ج، مب���ا يف ذلك تبني �س���ركة نفط الكوي���ت لتقني���ة" التقييم املكمني 

املتكامل" لقطاع WA-427-P الذي تتوىل كوفبك ت�سغيله يف اأ�سرتاليا".

فف���ي ماليزي���ا، حي���ث ت�س���ارك "كوفب���ك" حالي���اً يف 4 م�س���اريع تطويري���ة 

وا�ستك�س���افية، قامت بابتعاث اثنني من موظفي القطاع النفطي الكويتي 

بتخ�س�س���ني خمتلفني للعمل �س���من فريق عمل ال�س���ريك امل�سغل )�سركة 

برتوفاك( ملدة عام كامل.

ومن املقرر اأن يجري ا�ستخدام التكنولوجيا املتطورة يف عدة عمليات، من 

بينها حفر بئر ا�ستك�س���ايف يف منطقة بحرية ي�س���ل عمقها اإىل 1600 مرت، 

وبالطبع �سيجري تبادل هذه اخلربات مع ال�سركات النفطية الزميلة.

وي���ربز م�س���روع "ويت�س���تون للغ���از الطبيع���ي امل�س���ال" ال���ذي ت�س���ارك في���ه 

"كوفب���ك" يف غرب���ي اأ�س���رتاليا كمث���ال �س���اطع عل���ى من���وذج العم���ل ال���ذي 
تنتهج���ه "كوفب���ك" باعتب���اره اأول م�س���روع للغ���از امل�س���ال �س���من "موؤ�س�س���ة 

البرتول الكويتية" و�س���ركاتها التابعة، والذي �س���يوفر ل�"كوفبك" م�سدراً 

غني���اً للتكنولوجي���ا الأكرث تطوراً على �س���عيد �س���ناعة الغ���از، ناهيك عن 

فر�ض تدريب الكوادر الوطنية.

ويف ن�س���ف الك���رة ال�س���مايل، حي���ث دخل���ت "كوفب���ك" موؤخ���راً يف �س���راكة 

ا�س���رتاتيجية م���ع �س���ركة "�س���يفرون كن���دا املح���دودة"، وه���ي �س���ركة تابع���ة 

ومملوكة بالكامل ل�سركة "�سيفرون كوربوري�سن العاملية"، لتطوير املوارد 

ال�س���خرية الغنية باملكثفات النفطية يف حو����ض "كيبوب دوفرين" باألربتا 

يف كن���دا، ويتيح هذا امل�س���روع ل�"كوفبك" الفر�س���ة لكت�س���اب ونقل خربات 

ثمينة يف جمال تكنولوجيا الوقود ال�سخري من خالل عملها مع م�سغل 

عاملي يف هذا املجال، كما �سي�س���اهم املوظفون الكويتيون الذين �س���يعملون 

م���ع ف���رق عم���ل "�س���يفرون" يف ه���ذا امل�س���روع بكن���دا يف تعزيز نق���ل املعارف 

التقنية واملهارات اإىل القطاع النفطي. 

وم���ن املق���رر اأن يج���ري ن���دب وابتع���اث العدي���د م���ن موظف���ي "كوفب���ك" 

وال�س���ركات الأخرى التابعة ل�"موؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتية" للعمل يف هذا 

امل�س���روع عل���ى م���دى ال�س���نوات اخلم����ض القادمة، علم���اً باأن اأح���د موظفي 

�سركة "الكويت لنفط اخلليج" ممن مت ندبهم مايزال حالياً يوا�سل عمله 

هناك. 
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انطلقًا من �سعيها الدوؤوب لل�ستثمار في العن�سر الب�سري، وتنفيذًا لخطتها الهادفة اإلى تقليل االعتماد على العمالة الوافدة، 

ت�سعى �سركة ناقلت النفط الكويتية عبر نظام البعثات الدرا�سية  اإلى توفير فر�ض تدريبية للطلبة الكويتيين، هادفة بذلك 

ومهند�سين  )بحارة  كافة  بمهامه  ال�سركة  اأ�سطول  اإدارة  في  عليهم  واالعتماد  البحري   النقل  قطاع  في  للخدمة  تاأهيلهم  اإلى 

واإداريين(. 

ويف ه���ذا ال�س���ياق، اأو�س���ح مدي���ر جمموع���ة �س���وؤون اأفراد الأ�س���طول يف 

�س���ركة ناقالت النفط الكويتية ال�س���يد عبد اللطيف العازمي اأن نظام 

البعثات البحرية هو ا�ستثمار طويل الأمد يف العن�سر الب�سري الكويتي 

م���ن خ���الل تطبيق �سيا�س���ة الدولة العام���ة لإحالل العمال���ة الكويتية 

ب���دًل م���ن العمالة الأجنبية يف جميع قطاع���ات الدولة، وتوفري غطاء 

ا�س���رتاتيجي م���ن العمال���ة الوطني���ة ق���ادر عل���ى اإمتام م�س���رية تطوير 

عمليات ال�سركة، م�سدداً على اأن ال�سركة �سباقة يف دعم وتطوير نظام 

البتعاث اخلارجي ليتنا�سب مع احتياجاتها واأهدافها ال�سرتاتيجية.

اأن ال�س���ركة تق���وم بابتع���اث طلب���ة الثانوي���ة العام���ة  وذك���ر العازم���ي 

م���ن الكويتي���ني حديث���ي التخ���رج )تخ�س����ض علم���ي( وذل���ك لدرا�س���ة 

تخ�س�س���ات الهند�س���ة واملالحة البحرية يف الكلي���ات البحرية باململكة 

املتحدة، لفتاً اإىل اأن مدة الدرا�س���ة ت�س���ل اإىل 4 �س���نوات، تتوزع على 6 

النظام خّرج كوادر وطنية شابة باتت من األعمدة الرئيسية في الشركة

"ناقالت النفط الكويتية": البعثات البحرية 
استثمار طويل األمد في العنصر البشري
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مراحل بني درا�سة يف الكلية وتدريب عملي على ظهر الناقالت وذلك 

للح�س���ول على ال�س���هادة والرخ�س���ة البحري���ة، وتويل م�س���وؤولية اإدارة 

ناقالت النفط الكويتية.

وفيما يتعلق بعدد الطلبة الذين تبتعثهم ال�سركة �سمن نظام البعثات 

البحري���ة، بنّي العازمي اأنه يوجد حالياً 32 طالباً مبتعثاً للدرا�س���ة يف 

اململكة املتحدة، منهم 17 �س���ابطاً بحرياً و16 مهند�س���اً بحرياً، م�سرياً 

اإىل تخ���رج 15 طالب���اً من���ذ اأن اأع���ادت ال�س���ركة نظام البعث���ات البحرية 

يف عام 2010. و يعمل حالياً على ظهر ناقالت ال�س���ركة 33 �س���ابطاً و 

مهند�ساً بحرياً كويتياً.

م���ن جه���ة اأخرى، ك�س���ف العازمي عن ح�س���ول �س���ركة ناق���الت النفط 

ق���ادة  وتخري���ج  اإع���داد  يف  الفعال���ة  ال�س���ركة  جائ���زة  عل���ى  الكويتي���ة 

بحري���ني، وذلك �س���من فعالي���ات املوؤمتر واملعر�ض ال���دويل الأكادميي 

البح���ري MARACAD 2016 بدب���ي، معت���رباً اأن اجلائ���زة توؤك���د جناح 

الط���الب  ابتع���اث  نظ���ام  ال�س���ركة يف  تنتهجه���ا  الت���ي  ال�س���رتاتيجية 

الكويتي���ني لدرا�س���ة الهند�س���ة واملالحة البحري���ة، ويف تخريج العديد 

من الكوادر الوطنية التي اأ�سبحت من الأعمدة الرئي�سية يف ال�سركة، 

�س���واء عل���ى م���ن ناقالته���ا اأو يف الإ�س���الح وال�س���يانة اأو يف الإدارة اأو 

غريها من املجالت.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي
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المشاريع االستراتيجية

بعد ما يقرب من 50 عامــــاً من العمل والعطاء

"أم الخير"...  تحّط الرحال في محطتها األخيرة

بعد رحلة عمل وعطاء طويلة امتدت لما يقرب من 50 عامًا، 

اأن  بعد  االأخيرة  محطتها  في  ال�سعيبة  م�سفاة  �سفينة  ر�ست 

الكويتية  الوطنية  البترول  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  قام 

الرئي�سي  ال�سمام  باإغلق  المطيري  غازي  محمد  المهند�ض 

�سركة نفط  القادم من  الخام  بالنفط  الم�سفاة  الذي يغذي 

الوحدات  عمليات  اإيقاف  معلنًا   ،2017/3/30 في  الكويت 

االإنتاجية بالم�سفاة، لتتحول من م�سفاة لتكرير النفط اإلى 

م�سروع  ت�سغيل  بدء  بعد  النفط،  وت�سدير  لتخزين  من�ساأة 

الوقود البيئي.

والم�سنفة  الخير"،  "اأم  بـ  الملقبة  ال�سعيبة  م�سفاة  وتعتبر 

ركيزة  النفط  تكرير  �سناعة  في  رئي�سية  كمحطة  عالميًا 

ومدر�سة  الكويتية،  النفطية  ال�سناعة  ركائز  من  اأ�سا�سية 

نموذجية في �سناعة التكرير تخرج منها عددًا كبيرًا من كبار 

القياديين والخبراء النفطيين، لي�ض فقط على م�ستوى �سركة 

البترول الوطنية الكويتية، واإنما على م�ستوى القطاع النفطي 

الكويتي ككل.
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أم الخير
ويعود تاريخ م�س���فاة ال�س���عيبة اإىل �ستينيات القرن املا�سي، حني قام املغفور 

له ال�س���يخ �س���باح ال�س���امل ال�س���باح اأم���ري دولة الكوي���ت اآنذاك بو�س���ع حجر 

الأ�س���ا�ض له���ا ع���ام 1966، لتب���داأ الت�س���غيل الفعل���ي يف منت�س���ف ع���ام 1968، 

وت�س���در اأول �س���حنة م���ن اإنتاجها يف تاريخ التا�س���ع من مايو ع���ام 1968 اإىل 

ال�س���وق اليابانية، لت�س���بح فيما بعد �س���رحاً نفطياً كبرياً ي�ساهم يف تعظيم 

قيمة الرثوة النفطية بالكويت، وحتويلها اإىل منتجات برتولية ذات عوائد 

كبرية ملا يقرب من 50 عاماً لت�ستحق عن جدارة لقب "اأم اخلري".

ومتيزت امل�سفاة منذ اإن�سائها بطابع فني متميز، اإذ �سممت وحدات الت�سنيع 

به���ا وف���ق تقني���ات متطورة للغاي���ة اآنذاك، وبطاق���ة تكريرية بلغ���ت 95 األف 

برمي���ل نف���ط يف الي���وم، وقد كان���ت اأول م�س���فاة على م�س���توى العامل تعمل 

بالهيدروجني يف ذلك الوقت، وذلك بف�س���ل امل�س���توى التقني الرفيع الذي 

�س���ممت على اأ�سا�س���ه وحدات الت�س���نيع بها، الأمر الذي �س���كل نقطة حتول 

رئي�سية يف تاريخ �سناعة النفط على امل�ستوى الإقليمي والعاملي. 

وقد كان لوحدات املعاجلة بالهيدروجني يف م�س���فاة ال�س���عيبة القدرة 

على اإنتاج الديزل مبعدلت كربيت منخف�سة )500 جزء من املليون(، 

رغ���م اأنها �س���ممت ح�س���ب متطلب���ات ال�س���وق الأوروبي اآن���ذاك )1500 

ج���زء من املليون(، لكنها متكن���ت لحقاً من حتويل جميع اإنتاجها من 

الدي���زل وفق متطلبات ال�س���وق العاملية، وهو ما جعلها اأول م�س���فاة يف 

الكويت تنتج الديزل بهذه املعدلت املنخف�سة من الكربيت، بالإ�سافة 

اإىل ذلك فاإن وحدات املعاجلة بالهيدروجني يف امل�س���فاة ذات ال�س���غط 

الع���ايل، والتي ت�س���منت وح���دات تقطري متع���ددة، مكنت امل�س���فاة من 

اإج���راء عمليات ف�س���ل دقيقة للمنتجات البرتولية، ما اأعطى امل�س���فاة 

مرونة يف اإنتاج وقود جميع اأنواع الطائرات، ولت�سبح م�سفاة ال�سعيبة 

امل�س���فاة الوحي���دة يف الكوي���ت التي تنت���ج وقود الطائ���رات النفاثة ذات 

درجات ومي�ض عالية جداً.

• مصفاة الشعيبة رائدة صناعة تكرير النفط منذ ستينيات القرن الماضي

• المصفاة مدرسة نموذجية بصناعة التكرير خّرجت عدداً كبيراً من القياديين وخبراء النفط 
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المشاريع االستراتيجية

منتجات بجودة عالية
كما متيزت املنتجات املكررة يف م�س���فاة ال�سعيبة بجودة عالية تتنا�سب 

وموا�سفات الأ�سواق العاملية، ففي ظل ما متتعت به امل�سفاة من قدرات 

تقنية عالية ا�س���تطاعت اأن تقوم بعمليات تكرير الأنواع الثقيلة ن�سبياً 

من النفط اخلام، خا�سة الأنواع ذات املحتوى الكربيتي املرتفع.

وخ���الل �س���نوات ع���دة م�س���ت اأخ�س���عت امل�س���فاة ووحداته���ا لعملي���ات 

حتديث متتالية، هدفت اإىل �س���مان ا�س���تمرارية عملها بنف�ض م�ستوى 

الكفاءة، ويف الوقت نف�سه رفع قدرتها التكريرية، حتى و�سلت طاقتها 

التكريرية الإجمالية اإىل نحو 200 األف برميل نفط يومياً.

وقد مرت م�س���فاة ال�س���عيبة مبحطات عديدة ي�س���عب ح�سرها كلها، 

ولكنن���ا نذك���ر منه���ا على �س���بيل املث���ال اإن�س���اء الوح���دة )61( ملعاجلة 

الغ���ازات احلم�س���ية الناجت���ة م���ن احلق���ول النفطي���ة غ���رب الكوي���ت 

التابعة ل�س���ركة نفط الكويت لال�ستفادة من كميات الغاز هذه، اإذ اأنه 

كان يتم حرق هذه الكميات قبل اإن�س���اء هذه الوحدة، مما كان ي�س���بب 

تلوث البيئة.

كم���ا كان���ت امل�س���فاة �س���باقة يف اإن�س���اء الوح���دة )29( يف يناي���ر ع���ام 2002 

ل�سرتجاع غازات ال�سعلة ومعاجلتها ل�ستعمالها كوقود يف امل�سفاة، بدًل من 

حرقها وخ�سارة قيمتها، ف�ساًل عن ت�سببها لتلوث البيئة. 

جوائز وشهادات
ونظراً لتميزها، ح�سدت م�سفاة ال�سعيبة عدداً كبرياً من ال�سهادات واجلوائز 

العاملية املهمة خالل رحلتها الطويلة، ومن اأبرز تلك اجلوائز، فوزها باملركز 

الأول جلائزة �سمو اأمري البالد - حفظه اهلل ورعاه- كاأف�سل م�سنع متميز 

يف الكوي���ت يف اأكتوب���ر 2013، مما يدل على متتعها باأرفع معايري اجلودة يف 

الإدارة والتخطيط والت�س���غيل. ويف جانب الهتمام بالبيئة ح�سلت امل�سفاة 

عل���ى مع���دل نقاط بل���غ 96.1 نقطة يف امل�س���ح امليداين لتقيي���م املخاطر من 

قب���ل �س���ركات التاأم���ني العاملي���ة، وحقق���ت ه���ذا الإجن���از املتميز عل���ى الرغم 

من تقادمها، لتكون اأف�س���ل من�س���اأة نفطية يف الكوي���ت من ناحية انخفا�ض 

املخاطر الت�س���غيلية واحتمالية وقوع احلوادث املوؤ�س���فة، مما يعك�ض حر�ض 

العامل���ني يف امل�س���فاة على تنفي���ذ اأعمالهم بدقة والتزامه���م العايل يف نظم 

الأمن وال�س���المة، كما كانت الأوىل بني م�س���ايف الكويت الثالث التي تنال 

�سهادة اجلودة "الأيزو" يف جميع مرافقها.

إغالق الوحدات
رغم اأهمية الدور احليوي الذي لعبته م�س���فاة ال�س���عيبة يف تطور �س���ناعة 

تكرير النفط بدولة الكويت، اإل اأن ت�سميمها يف حقبة ال�ستينيات، وفق اأ�س�ض 

ومعايري هند�سية وموا�سفات تختلف كثرياً عما هو مطبق اليوم بات ي�سكل 

حتدياً كبرياً يف ظل التطورات الكبرية التي ت�سهدها املعايري ال�سناعية التي 

اإدارة العجلة الإغلق م�سفاة ال�سعيبة
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حتكم �س���ناعة التكرير حالياً، والتي من ال�سعب م�سايرتها يف من�ساأة بنيت 

منذ اأكرث من 50 عاماً.

وم���ن هن���ا جاء ق���رار اإغالق امل�س���فاة بعد درا�س���ات م�ستفي�س���ة ومطولة مع 

م�ست�سارين عامليني، اأثبتت جميعها عدم جدوى التطوير اأو حتديث امل�سفاة 

لقدمه���ا وق���دم التكنولوجي���ا امل�س���تخدمة فيه���ا، وع���دم اإمكاني���ة مواكبته���ا 

للمتطلب���ات البيئي���ة، وعدم الق���درة على اإنت���اج منتجات تواكب املوا�س���فات 

احلديث���ة للمنتج���ات البرتولي���ة، وكذل���ك الكلف���ة العالي���ة لعملي���ة تطوير 

امل�س���فاة، اإىل جانب حمدودية امل�ساحة املتاحة لإجراء اأي تطوير للم�سفاة، 

وانعدام الفر�سة للتو�سع يف م�ساحة امل�سفاة نظراً لل�سناعات الأخرى التي 

حتيط بها من جميع اجلوانب.

كل تلك الأ�س����باب كانت الدافع الرئي�س����ي وراء قرار الإغالق، وهذا اأمر طبيعي 

يف جم����ال �س����ناعة تكري����ر النف����ط، فق����د مت اإغ����الق العديد م����ن م�س����ايف اأوروبا 

واأ�سرتاليا وغريهما التي تخ�سع با�ستمرار للتطور واإدخال تكنولوجيا حديثة. 

واملق�س���ود هن���ا باإغالق م�س���فاة ال�س���عيبة هو اإغ���الق الوحدات الت�س���نيعية 

فقط، ولي�ض امل�س���فاة كاملة، حيث قررت �سركة البرتول الوطنية الكويتية 

اإع���ادة ا�س���تخدام اخلزان���ات ومراف���ق الت�س���دير لتخزي���ن و�س���حن منتجات 

م�س���روع الوقود البيئي العمالق، و�س���تنتقل تبعية هذه املرافق اإىل م�س���فاة 

مين���اء عب���داهلل، اإ�س���افة اإىل اإجن���از عمليات الرب���ط والتجهيز ب���ني وحدات 

امل�سفاة املعاد ا�ستخدامها ووحدات الوقود البيئي.
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المشاريع الدولية المشتركة

”إس كي أدفانسد )SK Advanced(” آفاق جديدة للتعاون والتوسع في مجال البتروكيماويات

2.6 مليون دينار كويتي أرباح الشراكة
في سنتها التشغيلية األولى

في  البترولية"  الكيماويات  "�سناعة  �سركة  زالت  وال  كانت 

�سعي دوؤوب وم�ستمر للبحث عن �سراكات واتفاقيات تحقق لها 

اأهدافها على المدى الطويل والتي تتمثل بالدرجة االأولى في 

رفد االقت�ساد الوطني وتوفير فر�ض عمل جديدة.

ن�ساط  في  بالتو�سع  المتمثلة  روؤيتها  من  وانطلقًا 

البتروكيماويات خارج الكويت مع �سريك عالمي يمتلك الخبرة 

والتكنولوجيا الإنجاز م�سروعات التو�سع، ولتحقيق النتائج التي 

اإليها القطاع النفطي �سمن ا�ستراتيجيته طويلة االأمد  يتطلع 

2030، كان توجه ال�سركة نحو اال�ستحواذ على 25 في المئة من 
 ")SK Advanced( ح�سة م�سروع ال�سراكة "اإ�ض كي اأدفان�سد

مليون   100 بقيمة  البروبلين   الإنتاج  ال�سعودي   - الكوري 

للبتروكيماويات  "المتقدمة  �سركة  امتلك  مقابل  في  دوالر، 

ال�سعودية" ح�سة 30 في المئة، و�سركة "اإ�ض كي غاز" الكورية 

45 في المئة. 
وا�ستطاعت هذه ال�سراكة بعد �سنة من اإبرامها تحقيق عوائد 

مالية تقدر بـ 2.6 مليون دينار كويتي مع نهاية ال�سنة المالية 

من  االأولى  ال�سنة  في  متوقعًا  يكن  لم  اأمر  وهو   ،2017/2016
الذي  االإنتاجية  البروبلين  م�سنع  طاقة  بلغت  اإذ  الت�سغيل، 

تم تد�سينه في  14 مايو 2016 ) 105 ف���ي المئة( من الطاقة 

الت�سميمية التي تبلغ 600 األف طن �سنويًا، مع العلم اأن �سركة 

المادة  من  االأكبر  الجزء  با�ستيراد  تقوم   )SK Advanced(

الخام )اللقيم( من "موؤ�س�سة البترول الكويتية". 
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•   )SK Advanced( تستورد الجزء األكبر من المادة الخام )اللقيم( من ”مؤسسة البترول الكويتية”

•    الشراكة توفر فرصاً تدريبية في المجاالت التقنية المختلفة وتبادل الخبرات بين الشركات المساهمة

فوائد وعوائد
ظ����ل  القت�س����ادية، يف  الفوائ����د  م����ن  العدي����د  عل����ى  ال�س����راكة  ه����ذه  وت�س����تمل 

توفريه����ا فر�����ض تدريبية يف املج����الت التقنية املختلفة، وتب����ادل اخلربات بني 

ال�س����ركات امل�س����اهمة،  وزيادة اإ�س����هاماتها يف تعظيم القيمة امل�س����تفادة من املوارد 

الهيدروكربونية واقتنا�ض الفر�ض املنا�سبة للمحافظة على مكانتها املتميزة يف 

جمال �سناعة البرتوكيماويات يف العامل.

وتتما�سى التفاقية وفقاً للرئي�ض التنفيذي ل�"موؤ�س�سة البرتول الكويتية" ال�سيد 

نزار العد�س����اين مع ا�س����رتاتيجية املوؤ�س�سة بالنمو يف �س����ناعة البرتوكيماويات 

خارج الكويت، ل�سيما اأن ال�سركة الكورية تعترب اأحد ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 

للموؤ�س�سة التي توؤكد على م�سيها قدماً يف تنفيذ امل�ساريع التي تعود بالنفع على 

�سناعة النفط الكويتية وت�سهم يف تنامي القت�ساد الكويتي على اأ�س�ض متينة.

تصريف مشتقات النفط
ويرى الرئي�ض التنفيذي ل�س����ركة "�سناعة الكيماويات البرتولية" حممد عبد 

اللطي����ف الفره����ود اأن من اأهم اأهداف هذه ال�س����فقة تاأمني منفذ طويل الأمد 

لت�س����ريف م�س����تقات التكرير من منتجات النفط الكويتي، والتو�س����ع يف جمال 

البرتوكيماوي����ات داخ����ل الكويت وخارجها واملحافظة عل����ى مكانة رائدة يف هذه 

ال�سناعة مع الرتكيز على الأ�سواق الآ�سيوية والأ�سواق النامية الأخرى.

ويف حني تعهد الأطراف الذين وقعوا على التفاقية بالعمل على تطويرها، اأكد 

الرئي�ض التنفيذي ل�س����ركة "اإ�ض كي غاز" جونغ كون كيم اأن ال�س����ركة  �ست�سمن 

تناف�سية عالية يف جمال الربوبلني عرب التعاون مع �سريكيها.

فرص واعدة
ومن اأجل مناق�سة الفر�ض ال�ستثمارية، مت اإن�ساء جلنة م�سرتكة بني "موؤ�س�سة 

البرتول الكويتية" وجمموعة "ا�ض كي" )SK Group( الكورية يتم فيها درا�سة 

جمالت التعاون بني املوؤ�س�ستني يف جمال ال�سناعات البرتوكيماوية للمنتجات 

الأ�سا�سية واملتخ�س�سة، والنظر يف جدواها القت�سادية، ومن ثم اتخاذ القرارات 

املنا�سبة على اأ�سا�سها.

ويف هذا ال�سياق، تقوم  �سركة "�سناعة الكيماويات البرتولية )PIC(" بالتعاون 

مع ال�س����ركاء يف )SK Advanced( بدرا�س����ة اإمكانية تنفيذ م�س����روع ل�س����ناعات 

لحقة ملنتج الربوبلني، وما زالت هذه الدرا�سة يف مراحلها الأولية.

نمو الطلب على البروبلين
ويعترب الربوبلني الغاز املادة اخلام )اللقيم( ل�سناعة م�ستقات عدة ت�ستخدم يف 

�سناعة املواد البال�ستيكية واملذيبات الكيميائية. ونظراً لتنامي الطلب العاملي 

على الربوبلني على مدار العام، فاإن ال�سركة تقوم بت�سويقه يف الأ�سواق الكورية 

والآ�سيوية املجاورة وتوزع ا�ستثماراتها يف الأ�سواق املحلية والآ�سيوية والأوروبية 

وتتنوع منتجاتها ل�س����مان م�س����تقبل اأكرث ا�س����تقراراً واأمناً يف ظل تقلب اأ�س����واق 

النف����ط والغ����از وال�س����ناعات البرتوكيماوية، وت�س����عى ال�س����ركة يف مواجهة هذه 

التحديات لرفع طاقتها الإنتاجية والدخول يف م�ساركات لتعظيم العوائد ورفع 

معدل الأرباح.
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بخيت الرشيدي : االتحاد الخليجي للتكرير هو نواة للتعاون 
البناء بين شركات صناعة التكرير والتسويق لمستقبل أفضل

اتحاد خليجي للصناعات النفطية الالحقة

وق���د مت انتخ���اب رئي�ض �س���ركة الب���رتول الكويتي���ة العاملية ال�س���يد بخيت 

الر�س���يدي كرئي����ض لالحت���اد ال���ذي يق���ع يف مرف���اأ البحرين امل���ايل، و قد 

اأعلن ر�س���مياً ع���ن هذا الحتاد اجلديد خالل موؤمتر "برتوتيك" ال�س���رق 

الأو�س���ط 2016 اإذ اأن���ه خط���وة اأوىل جت���اه تر�س���يخ مكان���ة املنطق���ة كقبلة 

لل�سناعات التكريرية و البرتوكيماوية والنفطية الالحقة.

ويف ه���ذا ال�س���اأن، قال ال�س���يد بخيت الر�س���يدي: "تعد ه���ذه املبادرة خطوة 

مهمة لل�سناعة النفطية، اإذ �سيقوم الحتاد مب�ساعدة ال�سركات العاملة يف 

جمالت التكرير وت�س���ويق منتجات التكرير وال�س���ناعات املرتبطة بذلك 

مث���ل معاجل���ة الغ���از، الأمر الذي من �س���اأنه اأن يوفر قاعدة �س���لبة متكن 

الأع�س���اء م���ن مواجهة التحدي���ات التي يواجهونها يف جمال ال�س���ناعات 

من  اللحقة  النفطية  ال�سناعات  تعتبر   

من  تمثله  لما  نظرًا  المهمة  ال�سناعات 

قيمة م�سافة عالية ورافدًا مهمًا للقت�ساد 

كون  اإلى  اإ�سافة  المنطقة،  لدول  القومي 

ل�سناعة  ا�ستراتيجيًا  رديفًا  ال�سناعات  تلك 

البترول التقليدية، وهو االأمر الذي انتبهت له 

 30 اأخيرًا دول مجل�ض التعاون الخليجي التي تمتلك 

احتياطيات  من   % و21  النفطية،  العالم  احتياطيات  من   %
الإن�ساء  متعددة  م�ساريع  تنفيذ  على  دولة  كل  فعملت  الغاز، 

و�سناعة  التكرير  بين  التكامل  على  ترتكز  نفطية  �سناعات 

م�ستركة  م�ساريع  في  الدخول  عن  ف�سًل  البتروكيماويات، 

مرتبطة  وخدمات  �سناعات  وتطوير  الإن�ساء  بينها  فيما 

بالطاقة، والتو�سع في �سناعة البتروكيماويات لتكوين تكتل 

في  القائمة  الدولية  التكتلت  يواجه  �سناعي 

مجل�ض  دول  حر�ض  من  وانطلقًا  المجال.  هذا 

التعاون على التكامل والتعاون وتبادل الخبرات 

التطورات  النفطية بما يواكب  وتطوير �سناعتها 

العالمية، اأعلنت �سركة البترول الكويتية العالمية 

مع  تعاونهما  عن  الكويتية  الوطنية  البترول  و�سركة 

�سركة اأرامكو ال�سعودية و�سركة البترول البحرينية الإن�ساء 

 Gulf( اللحقة  النفطية  لل�سناعات  الخليجي  االتحاد 

Downstream Association(، لي�سكل هذا التعاون منظمة 
اإلى جمع الخبرات من حول العالم ورفع  غير ربحية تهدف 

م�ستوى العاملين لتطوير قطاع ال�سناعات النفطية اللحقة 

الفنية  بالخبرات  والم�ساركة  وت�سويق(  وت�سنيع  )تكرير 

والممار�سات المثلى.
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الالحقة".واأ�س���اف قائال:"ن�س���عى جاهدي���ن ب���اأن نرتقي بالحت���اد لتبووؤ 

مكان���ة مرموق���ة عاملي���اً، واإيج���اد بيئ���ة اإيجابية حتاك���ي الأف���كار اجلديدة 

لتطوير القدرات وت�س���جيع امل�س���اركة باملعرفة وت�س���هيل التوا�سل وتعزيز 

التعاون بني الأع�ساء".

و�ست�سم ع�سوية الحتاد اخلليجي لل�سناعات النفطية الالحقة ت�سكيلة 

وا�س���عة م���ن املوؤ�س�س���ات النفطي���ة العاملي���ة الرائ���دة، ال�س���ركات العاملة يف 

ال�سناعات الالحقة ومزودي اخلدمات واملقاولني الهند�سيني واملوؤ�س�سات 

التدريبي���ة والتعليمي���ة، بالإ�س���افة اإىل هيئ���ات اأخ���رى متعلق���ة بالقط���اع 

النفطي كو�سائل الإعالم.

وتوفر ع�س���وية الحتاد الفر�س���ة لل�س���ركات للتوا�سل مع القياديني ذوي 

اخل���ربة يف القطاع وال�س���تفادة م���ن خرباتهم، كذلك توفر له���م اإمكانية 

الط���الع عل���ى املعلوم���ات م���ن خ���الل م�س���ادر متنوع���ه و قاع���دة بيان���ات 

�س���املة للمعلوم���ات والأخب���ار والإ�س���دارات واملوؤمت���رات وور�س���ات العمل 

واملحا�سرات التقنية التي تركز على املمار�سات املثلى.

ويعم���ل القائم���ون عل���ى الحت���اد عل���ى تفعيل الهي���كل التنظيم���ي بتعيني 

الكفاءات، وتطوير العالمة التجارية وتعزيز مكانة الحتاد عاملياً وو�سع 

م�سار ا�سرتاتيجي وا�سح املعامل. 

وم���ن اأج���ل حتقي���ق روؤيته، ب���داأ الحتاد بالتحال���ف مع منظم���ات اإقليمية 

وعاملي���ة، وبن���اء العالق���ات مع موؤ�س�س���ات اأكادميية و�س���ركات م���ن القطاع 

الع���ام واخلا����ض ومنظم���ي املوؤمت���رات م���ن حول الع���امل لعق���د موؤمترات 

وور�ض عمل على اأف�سل امل�ستويات.

ويخت���م ال�س���يد بخي���ت الر�س���يدي قائ���اًل: »طموحاتن���ا كب���رية تالم����ض 

ال�س���حاب بنج���اح الحت���اد اخلليج���ي لل�س���ناعات النفطي���ة الالحق���ة يف 

حتقي���ق الفائ���دة لالأع�س���اء. ومع اأن الحت���اد م���ا زال يف خطواته الأوىل، 

اإل اأنن���ا متكن���ا من حتقيق تقدم ملحوظ، ونتطل���ع اإىل حتقيق املزيد من 

النجاحات التي ناأمل الإعالن  عنها قريبا«.
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أسس ”دور تداول” لتسويق وتزويد النفط بالمكتب اإلقليمي في لندن

قطاع التسويق العالمي... رؤية واضحة تهدف 
لوضع الكويت في مكانة نفطية رائدة عالميًا

البترول  موؤ�س�سة  في  العالمي  الت�سويق  قطاع  و�سع 

الكويتي  الخام  النفط  لت�سويق  وا�سحة  روؤية  الكويتية 

عالميًا  رائدة  مكانة  في  الكويت  دولة  و�سع  اإلى  تهدف 

للموارد  وم�سموًنا  اآمًنا  م�سدًرا  وجعلها  النفط،  مجال  في 

المواد  قيمة  تعظيم  الوقت  ذات  وفي  الهيدروكربونية، 

الهيدروكربونية الكويتية، من خلل ت�سويقها في المنافذ 

قيمة  اأعلى  وتحقيق  االأمد،  وطويلة  والمتنوعة  االآمنة 

م�سافة ل�سل�سلة عمليات الموؤ�س�سة المتكاملة.

ومن اأجل ذلك يتبنى قطاع الت�سويق العالمي اإ�ستراتيجية 

طويلة المدى تمتد لعام 2040 وفق اأ�س�ض علمية مدرو�سة، 

االأ�سواق  في  العالمية  المتغيرات  االعتبار  بعين  تاأخذ 

البترول  موؤ�س�سة  ح�سة  على  الحفاظ  اأجل  من  النفطية، 

قيمة  وتعظيم  العالمية،  النفطية  ال�سوق  من  الكويتية 

الموارد الهيدروكربونية لدولة الكويت، وزيادة ا�ستثمارات 

في  والبتروكيماويات  التكرير  مجال  في  النفطي  القطاع 

مختلف اأنحاء العالم.
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• استراتيجية قطاع التسويق 2040 تعزز مكانة المؤسسة عالمياً وتواكب المتغيرات المتسارعة في األسواق النفطية

• ”دور تداول” تسويق وتزويد النفط يجمع موظفي المؤسسة و”البترول العالمية” لمواجهة المنافسة العالمية

خطوات استباقية
ويف ه���ذا الإط���ار، وانطالق���اً من حر�ض قطاع الت�س���ويق العاملي الدائم على 

اأخ���ذ خط���وات ا�س���تباقية لتعزي���ز مكان���ة و�س���معة املوؤ�س�س���ة عاملي���اً، ومواكبة 

املتغريات املت�س���ارعة يف الأ�س���واق النفطية، والتو�سع يف عمليات البيع، اأ�س�ض 

قطاع الت�سويق العاملي "دور تداول" لت�س��ويق وت��زويد النف��ط اخل��ام يف مكتب 

املوؤ�س�س�����ة الإقليم������ي الأوروب���ي يف العا�س���مة الربيطانية لن���دن، والذي ت��م 

افتتاحه يف 20 فرباير 2017، و�س���ط اأجواء من ال�س���عادة والفخر والتفاوؤل، 

بع��د الكثري م��ن الت��رقب والعم��ل ال��دوؤوب ال��ذي ا�ستم��ر اأكرث م���ن �سنة.

ويجم���ع "دور ت���داول ت�س���ويق وتزويد النف���ط اخلام" بني موظفي موؤ�س�س���ة 

الب���رتول الكويتي���ة، و�س���ركة البرتول الكويتي���ة العاملية، م���ن اأجل مواجهة 

املناف�سة ال�سر�سة مع ال�سركات النفطية العاملية الكربى، كما اأنه يقوم بدور 

كبري يف ت�سويق النفط الكويتي لتحقيق اأف�سل النتائج للموؤ�س�سة، وجت�سد 

هذه ال�س���راكة بني موؤ�س�س���ة البرتول الكويتية، و�س���ركة الب���رتول الكويتية 

العاملية ا�س���رتاتيجية املوؤ�س�سة يف العتماد على الكفاءات الوطنية، اإذ تتوىل 

الطاقات الوطنية ال�س���ابة املميزة م�سوؤولية ت�سويق النفط اخلام واملنتجات 

البرتولية يف �سمال اأوروبا و�سمال اأفريقيا، بالإ�سافة اإىل توفري احتياجات 
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�سركة البرتول الكويتية العاملية من النفط يف اأوروبا.

إنجاز يعزز اإليرادات
وبهذه املنا�سبة، اأعرب الرئي�ض التنفيذي ل�سركة البرتول الكويتية العاملية 

ال�س���يد بخيت الر�س���يدي عن �س���عادته بهذا الإجناز، وقال:"�س���عدنا بافتتاح 

ق�سم الت�سويق والتزويد ل�سركة البرتول الكويتية العاملية، وقطاع الت�سويق 

العاملي يف موؤ�س�سة البرتول الكويتية،، اعتمدنا اأن يكون هذا الق�سم بطريقة 

الأدوار املفتوح���ة، ب���دًل م���ن املكات���ب املغلقة، خللق ج���و اإيجابي للموظفني، 

خ�سو�س���اً يف قطاع مهم، مثل هذا القطاع".من جانبه، قال الع�س���و املنتدب 

للت�سويق العاملي يف موؤ�س�سة البرتول الكويتية ال�سيد نبيل بور�سلي: "اإن هذا 

الدور �سوف ي�سهل عملية ت�سويق وتزويد النفط، و�سي�سهم يف توفري فر�ض 

جديدة لتعزيز الإيرادات املالية، وتعزيز خربات موظفي املكتب الإقليمي يف 

لندن يف جمال الت�سويق والتداول التجاري عاملياً".

دراسات مكثفة
اجلدي���ر بالذك���ر اأن تبن���ي موؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتية ب���ادرة تاأ�س���ي�ض "دور 

تداول ت�سويق وتزويد النفط اخلام" جاء بعد درا�سة مكثفة لتجارب ناجحة 

ل�س���ركات نفطية عاملية يف هذا اخل�س���و�ض، وهذا ما اأ�سار اإليه نائب الع�سو 

املنتدب لت�سويق النفط اخلام وامل�ستقات اخلفيفة ال�سيد عماد العبدالكرمي، 

موؤكداً اأن "تاأ�سي�ض الدور جاء ليتما�سى مع التطورات العاملية".

يف ال�س���اأن ذاته ق���ال مدير املكتب الإقليمي الأوروبي ال�س���يد حممد الهدلق 

"اإن دور الت���داول �سي�س���هم يف توف���ري الوقت واجلهد، وتعزيز التوا�س���ل بني 
موظف���ي موؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتية، و�س���ركة الب���رتول الكويتي���ة العاملية 

العاملني يف املكتب الإقليمي يف لندن".

واأ�س���اف الهدل���ق: اإن دور التداول يف مكتب لندن يعت���رب النطالقة الأوىل 

لبي���ع و�س���راء النفط اخل���ام الكويتي واملنتجات البرتولي���ة، متمنياً للجميع 

دوام التوفيق والزدهار.

ي�س���ار اإىل اأن "دور تداول ت�س���ويق وتزويد النفط اخلام" ح�س���ل على الكثري 

���مم بطريقة تت���الءم مع احتياجات املوظفني، وتتميز  من الإعجاب لأنه �سُ

مكاتب���ه باأنها ل يف�س���ل بينها اأي حاجز مما يجعل عملية التوا�س���ل �س���هلة 

ومريحة اأكرث و�سي�سهم يف زيادة الإنتاجية، اإىل جانب الألوان الهادئة التي 

ت�سفي على الدور باأكمله نوعاً من الفخامة والتزان.

• الرشيدي: ”دور تداول” تسويق وتزويد النفط إنجاز... ويخلق جواً إيجابياً للموظفين ويدعم تسويق النفط الكويتي 

• بورسلي: ”دور  تداول” يوفر فرصاً جديدة لتعزيز اإليرادات المالية ويعزز خبرات موظفي مكتب لندن

• العبد الكريم: تبني المؤسسة بادرة تأسيس ”دور تداول” جاء بعد دراسة لتجارب ناجحة لشركات نفطية عالمية
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"نبض" مجلة فصلية خاصة بالقطاع النفطي


