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

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



كلمة العدد
   خطت موؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركاتها التابعة خطوات وا�سعة نحو تحقيق توجهاتها الإ�ستراتيجية 

2030/ 2040، ياأت���ي في مقدمة تلك الخط���وات تاأ�سي�س ال�سركة الكويتية لل�سناعات البترولية المتكاملة 
(KIPIC)، تلك ال�سركة التي �ستدعم عمليات التكامل بين التكرير و�سناعة البتروكيماويات، و�ستعمل على 

دفع عجلة ال�سناعة البترولية في دولة الكويت لتواكب متطلبات الأ�سواق العالمية، وتوفر احتياجات ال�سوق 

المحلي���ة م���ن م�سادر الطاقة �سديقة البيئة، عالوة على الإ�سهام في تنويع م�سادر الدخل القومي وتعظيم 

العائد ل�سالح القت�ساد الوطني، بالإ�سافة اإلى توفير الفر�س المهنية للعمالة الوطنية.

   وف���ي اإط���ار ا�ستكم���ال خطوات التكام���ل بين التكرير و�سناع���ة البتروكمياويات انته���ت �سركة البترول 

الوطنية الكويتية من تنفيذ اأحد الم�ساريع الإ�ستراتيجية للموؤ�س�سة ممثاًل في م�سروع خزانات الغاز الم�سال 

ال�سمالي���ة ف���ي م�سفاة ميناء الأحم���دي، وهو الم�سروع الذي ي�سته���دف زيادة ال�سع���ة التخزينية للم�سفاة 

ل�ستيعاب الزيادة المتوقعة لالإنتاج من خط الغاز الرابع الذي يعمل بكامل طاقته الإنتاجية حالياً، اإ�سافة 

اإل���ى الزي���ادة المتوقعة من اإنت���اج خط الغاز الخام�س ح���ال النتهاء من تنفيذه، وانته���ت ال�سركة اأي�ساً من 

تحدي���ث ر�سي���ف التحميل الجديد في كل من  المر�سى رق���م (1)، والمر�سى رقم (2)، الأمر الذي �سيمكن 

ال�سركة من تحميل �سفينتين في نف�س الوقت، كما يمكن تحميل ال�سفن بالغاز والوقود في اآن واحد.

وف���ي �سدد تحقي���ق القطاع النفطي للتوجه���ات الإ�ستراتيجية 2040/2030، ي�سي���ر العدد الجديد من 

مجلة »نب�س« بما يت�سمنه من مو�سوعات م�سوقة اإلى �سير الموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة نحو هدفها بخطًى 

حثيث���ة، اإذ حقق���ت �سركة البترول الكويتية العالمية اإنجازاً جديداً بعد افتتاحها لأول محطة خدمة لل�سركة 

ف���ي منطق���ة (ثانغ لونغ) ال�سناعية بجمهوري���ة فيتنام، لتُحدث بتلك المحطة نقل���ه نوعية في �سوق الوقود 

بالتجزئ���ة ف���ي فيتنام، وها هي �سركة نف���ط الكويت تنتهي من م�سروع حقل الكوي���ت الذكي الذي �سي�سهم 

ب�س���كل مبا�س���ر في التعرف على  المزي���د من الفر�س التي تتعلق بالإنتاج و�سبل تح�سينه، اإلى جانب توطين 

التكنولوجي���ا المتقدم���ة في حقول النف���ط، هذا اإلى جانب ما حققته �سركة �سناع���ة الكيماويات البترولية 

ف���ي مج���ال التدريب والتطوير و�سقل المهارات بعدما احتفلت موؤخ���راً بتخريج الدفعة الثالثة من منت�سبي 

البرنامج التطويري الرائد »فا�ست تراك«. 

رئيس التحرير 

الشيخ فيصل الجابر  الصباح
نائب العضو المنتدب للعالقات
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الكويت  نفط  شركة  سعي  ومع  الطاقة،  أسواق  في  العالمية  النفط  شركات  بين  الشرس  التنافس  ظل  في 
للحفاظ على المكانة المتميزة التي وصلت إليها في أوساط صناعة النفط والغاز العالمية، تبرز أهمية الحاجة 
إلى نظم ومراكز تقنية توفر وصواًل آنيًا للمعلومات والبيانات -حال الحاجة إليها-، وال سيما في مناطق عمليات 
بها،  يتعلق  ما  وكل  باآلبار  المحيطة  للظروف  وفقًا  المسارات  تغير  التي  القرارات  اتخاذ  لتسهيل  وذلك  اإلنتاج، 
باإلضافة إلى تفادي أي مشاكل قد تؤثر سلبًا على سير العمل وعمليات اإلنتاج من خالل اتخاذ إجراءات وقائية 

وخطوات مدروسة قبل حدوث هذه المشكالت.

ويعد م�سروع حق��ل الكويت الذك���ي المتك���ام��ل 

(Kuwait Integrated Digital Field-KWIDF)، الذي نفذته 

�سرك���ة نفط الكويت مثالً عملياً لتطبي���ق اأحدث النظم والتقنيات 

وتوطي���ن التكنولوجي���ا المتقدم���ة الت���ي تحقق توفي���ر المعلومات 

الحيوية والو�سول اإليها باأف�س���ل الطرق واأ�سرعها لتنفيذ الأعمال 

والمه���ام على الوجه الأف�سل ومن خ���الل اأف�سل الممار�سات التي 

تمك���ن ال�سركة من التق���دم اإلى الأمام، والو�سول اإلى اآفاق جديدة. 

وفي التقرير التالي ت�سلط مجلة »نب�س« ال�سوء على هذه التجربة.

يسهم بشكل مباشر في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة 

حقل الكويت الذكي... قفزة تكنولوجية في عمل »نفط الكويت« 

التكنولوجيا واالبتكار



العدد 4  - 2018 67

بداية الفكرة

ظه���رت فك���رة اإن�ساء »حق���ل الكويت 

الذك���ي المتكام���ل« ف���ي ع���ام 2003، 

اإذ ج���رى التباح���ث ح���ول الإمكاني���ات 

والتقني���ات الت���ي يج���ب اأن تك���ون ف���ي ه���ذا الحق���ل لدعم 

عملي���ات الإنت���اج، وب���داأ العمل على تنفيذ ه���ذه الفكرة عبر اأول 

ور�س���ة عم���ل مخ�س�سة ل���ه في عام 2007، ومن ث���م بداأ تطبيق 

الم�س���روع التجريبي في عام 2009، وا�ستمر العمل به حتى �سهر 

دي�سمبر من عام 2012، قبل اأن تبداأ عملية التو�سع بهذا الم�سروع 

التجريب���ي ف���ي دي�سمبر من ع���ام 2013 وو�سع خارط���ة الطريق 

والهي���كل التنظيمي الخا�سة به، لتنتهي الخط���وات الإعدادية في 

اأبري���ل من عام 2015 باإن�ساء اللجنة التوجيهية التي اأ�سرفت على 

انطالق وعمل الحقل.

لم الم�سروع 
ُ
وف���ي �سهر اأغ�سط�س من العام 2015، �س

التجريب���ي اإل���ى مديري���ة �سم���ال الكوي���ت ب�سركة نفط 

الكوي���ت، وب���داأ عم���ل م�ست���رك عب���ر اقتراح���ات م���ن 

القائمي���ن عل���ى العمل ف���ي حق���ول ال�سم���ال ومديرية 

�سم���ال الكويت ف���ي اأكتوبر من العام ذات���ه للتو�سل اإلى 

�سيغ���ة مقترح يحدد البنية التحتية الالزمة لتكنولوجيا 

المعلوم���ات الخا�س���ة به، وفي يونيو م���ن العام 2017، 

تو�سع حقل الكويت الذكي المتكامل ب�سورة كاملة، وهو 

يتميز بقدرات كبيرة تمكن خبراء ال�سركة العاملين فيه 

م���ن الو�سول اإلى بيان���ات ومعلومات الآب���ار في الزمن 

الحقيقي، ما ي�س���كل نظاماً ذكياً لدعم اتخاذ القرارات 
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وم�ساعدة مديرية �سمال الكويت على معالجة التحديات 

المعقدة التي تواجه الأه���داف الإ�ستراتيجية عبر بيئة 

عمل تعاونية.

عمل متقن

وم���ن خالل بيئة عمل تعاونية تق���وم الفرق الخا�سة بتطوير الحقول 

والعملي���ات ومعاينة الآبار ف���ي �سركة نفط الكويت بالعديد من المهام، 

وذلك عبر ال�ستعانة ببرمجيات متقدمة، ونظم حديثة تخت�س بمعالجة 

وتحلي���ل البيان���ات والذكاء ال�سطناعي. ففيما يتعل���ق بالمكامن، يقوم 

الحق���ل باإدارة تدف���ق المياه ور�سد التفا�سيل الدقيق���ة التي تتعلق بها 

عب���ر تحليل بياناتها، وتكوي���ن عرو�س مرئية لهذه المكامن، ف�سالً عن 

تح�سي���ن تدفق المياه تحت ال�سطحية اإل���ى الم�ستوى الأمثل، وتحديث 

نماذج الطبقات تحت ال�سطحية، وو�سع ت�سنيف لها. 

اأم���ا من ناحي���ة الحق���ول، فيقوم »حق���ل الكويت الذك���ي المتكامل« 

بر�سده���ا وت�سخي����س العقب���ات والم�س���اكل التي قد تتعر����س لها عبر 

المتابع���ة الذكية لالإنتاج، وتحلي���ل اأداء الآبار، وتح�سين ما يتعلق باإنتاج 

الغاز اإلى اأف�س���ل الم�ستويات، كما يوفر �سبكة ر�سد وتح�سين متكاملة 

تخت����س بالإنتاج والعوامل المتعلقة ب���ه، بالإ�سافة اإلى متابعة المرافق 

الت���ي تتعل���ق بالعمل، وهذا كل���ه يفيد ف���ي تح�سين القدرة عل���ى اإدارة 

العمليات والإنتاج، وذلك نتيجة �سماح النظام باإ�سدار التقارير اليومية 

حول الإنتاج ور�سد المتغيرات الرئي�سية التي تتعلق بالعمل.

بيانات الزمن الحقيقي

حدثت تطورات كبيرة على م�ستوى حقل الكويت الذكي المتكامل منذ 

اأن ب����داأت مجموعة البحث والتطوي����ر في �سركة نفط الكويت العمل على 

الم�س����روع التجريب����ي الخا�س ب����ه في اأوائل ع����ام 2009، وذلك في حقل 

ال�سابرية ب�سمال الكويت، فمثاًل، لم يتواجد نموذج لل�سبكة ال�سطحية في 

ذل����ك الوقت لأن الآبار التي �سملها الم�سروع التجريبي كانت تت�سل بعدة 

مراك����ز للتجميع. ولكن بعد اأن و�سل الم�سروع اإلى مرحلة الن�سج، اأ�سبح 

الحقل قادراً على الوقوف على �سير العمل المتعلق بالمكامن والإنتاج.

ومن العمليات التي يتيح حقل الكويت الذكي المتكامل الإ�سراف عليها، 

ر�سد الم�سخات الكهربائية الغاط�سة وتح�سين عملها، وتقييم اأداء الآبار 

وتخ�سي�����س الكمي����ات المنتجة، وكذل����ك الر�سد الذك����ي لالإنتاج النفطي 

الخا�����س بالآبار التي يراقبها، وتح�سين الغمر بالمياه في الطبقات تحت 

ال�سطحية، بالإ�سافة اإلى �سهولة و�سع التقارير المتعلقة بالت�سغيل.

ومن����ذ البداية، تم تجهيز الآبار الخا�س����ة بالم�سروع التجريبي لت�سبح 

ق����ادرة عل����ى اإر�س����ال بيان����ات الزم����ن الحقيق����ي الخا�س به����ا من خالل 

م�ست�سع����رات لل�سغ����ط والحرارة تت�س����ل بالحقل الذك����ي، والذي ي�ستقبل 

المعلوم����ات وي�سعه����ا �سمن اأطر �سهل����ة القراءة لي�ستفي����د منها العاملون 

اأثناء عمليات اتخاذ القرار.

وي�ستطيع النظام الذي يعمل الحقل وفقاً له تقديم �سورة وروؤية �ساملة 

لكاف����ة الآبار، فهو يظهر الفر�س الت����ي يمكن ا�ستغاللها لتح�سين الإنتاج، 

بالإ�ساف����ة اإل����ى اإر�سال الإنذارات والتحذي����رات الخا�سة باأي خلل خا�س 

بالمع����دات، كم����ا اأنه يتي����ح الح�سول عل����ى �سيناريوهات تتعل����ق بتح�سين 

عمليات الحقن، من اأجل رفع ال�سغط عند الحاجة، وكذلك تحديد و�سع 

�سبكات الأنابيب النفطية.

فوائد عملية

ووفق���اً لم���ا يتمتع به »حق���ل الكويت الذكي المتكام���ل« من تقنيات 

متقدم���ة، فاإن���ه يحقق العديد م���ن الفوائد التي ت�سه���م ب�سكل مبا�سر 

في تحقي���ق الأهداف الإ�ستراتيجية ل�سركة نف���ط الكويت، فهو يُمّكن 

م���ن التع���رف على المزيد م���ن الفر�س التي تتعلق بالإنت���اج وتح�سينه 

م���ن خالل الر�سد الفع���ال واللحظي لالآبار، وكذلك رفع زمن جاهزية 

الم�سخات الكهربائية الغاط�سة.

ومن الناحية الإدارية، فاإن الحقل يُمّكن من تعزيز التن�سيق والتوا�سل 

بي���ن الخب���راء الموجودي���ن فيه وطواق���م العمل الفني���ة المتواجدة في 

الحق���ول، كم���ا ي�سمح باتخاذ الق���رارات ب�سورة اأف�س���ل واأ�سرع، ويتيح 

المتابع���ة الفعال���ة لكافة الإج���راءات التي ت���م اتخاذها اعتم���اداً على 

المعلومات التي ت�سل منه.

ومقارن���ة بالعملي���ات اليدوي���ة التي كان���ت تتم �سابق���اً لالطالع على 

الحقول وبياناتها، وا�ستخدام برامج غير تخ�س�سية لمتابعة المعلومات 

وت�سجيله���ا، بالإ�ساف���ة اإلى تع���دد الجهات التي ينبغ���ي التوا�سل معها 

❞ الحقل يتميز بقدرات كبيرة تمكن 
العاملين فيه من الوصول إلى معلومات 

اآلبار في الزمن الحقيقي ❝

❞ المشروع مثال لتطبيق أحدث 
النظم والتقنيات وتوطين التكنولوجيا 

المتقدمة  ❝
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للح�س���ول عل���ى معلومات معينة، فاإن »حقل الكوي���ت الذكي المتكامل« 

يمث���ل قف���زة هائل���ة، وذلك عب���ر توفي���ره ق���درات، و�سب���ل ت�سخي�س، 

وتحلي���الت، وبيانات في الزمن الحقيق���ي، بالإ�سافة اإلى كونه م�سدراً 

منف���رداً لكافة المعلومات التي يحتاجه���ا من يعمل في �سل�سلة الإنتاج. 

ه���ذا بالإ�سافة اإلى اأن عملية اتخاذ الق���رارات المتعلقة بالإنتاج كانت 

تتطل���ب في ال�ساب���ق العديد م���ن المرا�سالت والموافق���ات بين الفرق 

والجه���ات المعني���ة م���ا كان يوؤخر عملية اتخ���اذ القرار لأي���ام اأو حتى 

اأ�سابيع، ولكن حالياً العملية اأ�سبحت تتم خالل �ساعات قليلة، وبجودة 

اأعلى ت�سمح بتحقيق نتائج ملمو�سة في اأقل من يوم.

تبادل خبرات

وللتعريف بالتقنيات الحديثة الم�ستخدمة في م�سروع »حقل الكويت 

الذك���ي المتكام���ل«، وتب���ادل الخب���رات م���ع الجه���ات ذات ال�سلة في 

قط���اع الطاقة، نظمت �سركة نف���ط الكويت، بالتعاون مع كل من �سركة 

»هاليبرت���ن« الأميركي���ة، وال�سرك���ة الكويتية لال�ستك�ساف���ات البترولية 

الخارجية »كوفبك«، زيارة لوفد رفيع الم�ستوى يمثل �سركة »بترونا�س« 

الماليزية اإلى حقل الكويت الذكي المتكامل التابع لها، والذي يقع مقره 

في مبنى (B3) �سمن مجمع مكاتب ال�سركة بمدينة الأحمدي.

وكان في ا�ستقبال الوفد من �سركة نفط الكويت كل من مدير مجموعة 

تطوي����ر الحقول في �سمال الكوي����ت (بالإنابة) ال�سي����دة مو�سي العجمي، 

ومدي����ر مجموع����ة الأبح����اث والتكنولوجي����ا (بالإناب����ة) ال�سي����دة فاطم����ة 

العتيب����ي، بالإ�ساف����ة اإلى مدي����ر اإدارة الدعم الفني ف����ي ال�سركة الكويتية 

لال�ستك�سافات البترولية الخارجية ال�سيد بدر المطر.

واألق����ى رئي�س فريق عم����ل تطوير حقول (ال�سابري����ة/ بحرة) في نفط 

الكوي����ت ال�سي����د حمد الزعابي كلمة رحب فيها بوف����د »بترونا�س«، واأطلع 

اأع�ساءه على اأهداف عمل الحقل، والمركز الذي يديره، ومدى ال�ستفادة 

الت����ي يحققه����ا ل�سركة نف����ط الكوي����ت، وخط����ط ال�سرك����ة الإ�ستراتيجية 

المتعلق����ة بالإنتاج، بعد ذلك، قدم ال�سي����د محمد الحمر -كبير مهند�سي 

بت����رول �سرك����ة نفط الكوي����ت- عر�ساً حي����اً عملياً حول �سي����ر العمل في 

الحق����ل، وكيفية التعامل مع بيان����ات الزمن الحقيقي التي تاأتيه من الآبار 

التي ت�سرف عليها ال�سركة.

وتاأت����ي ه����ذه الزيارة �سم����ن �سل�سل����ة من زي����ارات الوف����ود الحكومية، 

وال�س����ركات الخا�سة، به����دف التعريف بالتقنيات الحديث����ة التي يوظفها 

المرك����ز الخا�����س بحقل الكويت الذك����ي المتكامل، وتب����ادل الخبرات مع 

الجهات ذات ال�سلة في قطاع الطاقة.

❞ رصد المضخات الكهربائية الغاطسة 
وتحسين عملها أهم العمليات التي 

يتيحها الحقل الذكي ❝

❞ ا لحقل يرصد إنتاج اآلبار ويحسن 
عمليات الغمر بالمياه  في الطبقات 

تحت السطحية  ❝
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إجراء االختبارات على العينات النفطية 
في ظروف تماثل الموجودة في المكامن

 )PVT Lab(... أول مختبر 
تؤسسه »نفط الكويت« الختبارات 

الضغط والحجم والحرارة

وف���ي هذا ال�سي���اق، افتتح فري���ق عمل مختب���رات العمليات في 

ال�سركة، والذي يتراأ�سه ال�سيد �سلمان القبندي، اأول مختبر توؤ�س�سه 

»نف���ط الكويت« مخ�س����س لختبارات ال�سغط والحج���م والحرارة 

(PVT Lab)، وه���و اإنج���از جديد يُ�سجل للقائمي���ن على تجهيزه 

واإعداده وت�سغيله على حد �سواء، وذلك لما يتطلبه الأمر من معرفة 

عميق���ة وتخ�س�سية من اأجل اأن ي�س���كل المختبر باأجهزته ومعداته 

عالية الدقة �سرحاً جديداً تقدمه ال�سركة للقطاع النفطي الكويتي، 

وتدفع به اإلى اآفاق جديدة.

مزايا 

يع���د الو�سول اإلى الم�ستويات الم�ستهدفة من اإنتاج النفط هدفاً 

رئي�سي���اً ل�سركة نفط الكويت، لذا تعمل كل فرق العمل في ال�سركة 

على م�ساريع مختلفة تهدف اإلى زيادة الإنتاج والو�سول به اإلى حالة 

مثل���ى، ولتحقيق ذلك كان ل ب���د من تحديد حالة المكامن النفطية 

والغازي���ة، وفهم الخوا�س الفيزيائية والكيميائية لها، بالإ�سافة اإلى 

خ�سائ����س وطبيع���ة كل مكمن للتنب���وؤ بم�ستقبل���ه الإنتاجي، وكذلك 

تف���ادي م�ساكل الإنت���اج الناجمة عن خروج م���واد غير مرغوب بها 

م���ن المكامن والآبار النفطية، الأم���ر الذي يوؤثر �سلباً على عمليات 

الإنتاج، لذا كان لبد من اإن�ساء المختبر الجديد فهو ال�سبيل الوحيد 

الذي �سيمك���ن المخت�سين العاملين فيه م���ن ا�ستك�ساف خ�سائ�س 

العين���ات التي توؤخذ من الآبار، حيث تت���م الختبارات عليها �سمن 

ظ���روف �سغط وح���رارة تماثل تلك الموجودة ف���ي المكامن، وذلك 

بغية تحديد القيم الأف�سل لل�سغط من اأجل تح�سين الإنتاج.

وكان���ت �سرك���ة نف���ط الكويت ت�سطر قب���ل اإن�ساء ه���ذا المختبر 

اإل���ى ال�ستعان���ة بجه���ود اأط���راف خارجي���ة، حي���ث اأن كل العينات 

والختب���ارات كان���ت تر�سل بعد جمعها اإلى خ���ارج الكويت لتحليلها 

ومعرفة خوا�سها، وهذا الأمر كان يكلف ال�سركة مبالغ مالية كبيرة 

ال تدخر اإلدارة العليا في شركة نفط الكويت اتخاذ أي خطوات من 
شأنها تحقيق مزيد من التقدم والتطور على صعيد التكنولوجيا 
أهداف  لتحقيق  وذلك  الشركة،  عمليات  كافة  في  المستخدمة 
متوسطة–  )قصيرة–  المختلفة  المراحل  مدى  على  الشركة 
طويلة األمد(، وفي ذات الوقت تطوير موظفيها بصفة مستمرة، 
الشركة  صالح  في  يصب  ما  وهو  متنوعة،  بخبرات  وصقلهم 
ويعزز تميزها، ويرفع من مستوى مهنيتها واحترافها، ويحافظ 
على مكانتها ضمن مصاف الشركات العالمية الكبرى العاملة في 

مجال النفط والغاز.

التكنولوجيا واالبتكار
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لإتم���ام عملي���ات �سحن ونقل وتخزين العينات، ه���ذا بالإ�سافة اإلى 

تكلفة الختبارات نف�سها، والتي ي�سل عددها اأحياناً اإلى ما يقارب 

20 اختب���اراً للعينة الواح���دة، اإ�سافة اإلى ذلك فاإن عمليات التحليل 
كان���ت ت�ستغ���رق وقتاً طوياًل، اإذ كانت ت�سل ف���ي بع�س الأحيان اإلى 

�سهري���ن، وذلك طبقاً لعدد الفحو�س���ات المطلوبة، وظروف النقل، 

وقائم���ة النتظار في المختبر، فاأحيان���اً تو�سع العينات على قائمة 

انتظ���ار قد تطول كثيراً عند التعام���ل مع مختبر يتعاون مع العديد 

من ال�سركات الأخرى التي تعمل في هذا المجال الحيوي.

الفكرة

ونظ���راً للعوام���ل ال�سابقة خرجت  اإلى الن���ور فكرة اإن�ساء مختبر 

خا����س ب�سرك���ة نف���ط الكويت يمّك���ن فرقها م���ن اخت�س���ار الوقت 

والجه���د المطلوبي���ن للقيام بكافة هذه الختب���ارات، وكان ذلك في 

ع���ام 2012، اإل اأن���ه كان ل ب���د م���ن و�س���ع خطة تخت����س بتجهيز 

المختب���ر وتوريد اأجهزته، فتعاون الموظفون من مجموعة الأبحاث 

والتكنولوجيا مع فريق عمل مختبرات العمليات لو�سع اآلية تخت�س 

بجمع العين���ات، وتحدد عدد الموظفي���ن واخت�سا�ساتهم المتنوعة 

الت���ي تف���ي باحتياجات ال�سرك���ة الحالية والم�ستقبلي���ة. وفي �سهر 

اأكتوب���ر من عام 2016 راأى المختبر النور، حيث تم افتتاحه ب�سكل 

ر�سم���ي، ث���م تو�سعت اأق�سام���ه وزاد عدد العاملين في���ه، وبرز دوره 

الفع���ال في دعم العديد من فرق العم���ل ب�سركة نفط الكويت، مما 

اأ�سهم في رفع م�ستويات الإنتاج عبر كافة مراحله. 

وب���داأ العم���ل في المختب���ر من خالل ال�ستعان���ة بعدد من 

موظفي المقاول ال�سريك ف���ي هذا العمل، والمتمثل ب�سركة 

»العرف���ج«، وذلك للقي���ام بنقل المعرف���ة للعاملين في �سركة 

نفط الكويت حتى الو�سول اإلى مرحلة التمكن واإدارة المختبر 

ب�سورة ذاتية م�ستقل���ة، وذلك باإ�سراف من موظفي الأبحاث 
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والتكنولوجي���ا ومختب���رات العمليات الذي���ن يتخ�س�سون في 

مجالت الكيمياء والهند�سة.

بعد ذلك تمت دعوة روؤ�ساء فرق العمل المختلفة في �سركة نفط 

الكويت لزيارة المختبر والطالع على المعدات والأجهزة المتقدمة 

الت���ي يحتويه���ا، وكذلك دع���وة الأق�س���ام الأخرى لإر�س���ال العينات 

اإلي���ه للقي���ام بالختب���ارات المطلوبة خالل زمن قيا�س���ي ي�سل اإلى 

اأ�سبوعي���ن بحد اأق�سى، وذلك عند طلب الفريق الذي اأر�سل العينة 

م���ن القائمين عل���ى المختبر اإجراء كل الختب���ارات التي يقوم بها، 

وهو ما ي�سكل توفيراً كبيراً في الوقت مقارنة بالو�سع ال�سابق الذي 

كانت تر�سل فيه العينات اإلى الخارج.

دقة متناهية

اأم���ا تفا�سي���ل عملية تحلي���ل العينات، فتبداأ بو�س���ول العينة اإلى 

المختب���ر �سمن حاوية مخ�س�سة لجمعها كي تحافظ على ال�سغط 

والخوا����س الفيزيائية والكيمائي���ة الأخرى، ثم تبداأ مرحلة تح�سير 

العينة وفح�س جودتها من حيث مطابقتها للموا�سفات الفنية التي 

تلحق بها، وذلك �سمن تقرير يحتوي على كل التفا�سيل التي تتعلق 

بها، كالمكمن وموقعه، والطبقة ال�سخرية التي تنتمي اإليها العينة، 

بالإ�ساف���ة اإل���ى حرارته���ا و�سغطها. بع���د ذلك يق���وم العاملون في 

المختبر بتحديد كمية المياه الموجودة في العينة والرطوبة وكثافة 

الم���ادة الخ���ام والوزن الجزيئ���ي، ول بد من القيا����س الدقيق لهذه 

الأمور حتى ل تتاأثر النتائج اأو اأجهزة المختبر، فعلى �سبيل المثال، 

ل ب���د من اأن تكون ن�سبة الرطوبة الخا�سة 

بالعين���ة اأق���ل م���ن 0.1% من وزنه���ا، واإل 

�ستتاأث���ر معدات المختبر �سلباً، ومن خالل 

ال�سغ���ط والت�سخي���ن والتقلي���ب يتم ف�سل 

الماء للو�سول اإلى الدرجة المطلوبة. 

المرحلة الثانية

تل���ي المرحل���ة ال�سابقة عمليات 

لل�سوائ���ل  ونوع���ي  كم���ي  تحلي���ل 

 (Liquid/Gas Composition) والغاز 

الموج���ودة ف���ي العين���ة من اأج���ل تحديد 

كمية وتركيز المركبات الهيدروكربونية، 

بالإ�ساف���ة اإلى الغ���ازات الخا�س���ة بها، 

ويق���وم العاملون في المختب���ر بعد ذلك 

بف�س���ل العين���ة اإل���ى جزء �سائ���ل، وجزء 

غازي عبر جهاز (PVT Cell)، والذي ترتبط به اأجهزة اأخرى تُمّكن من 

عملي���ة الف�سل، ومن ث���م تحديد ن�سبة النفط اإلى الغ���از في العينة، اأو ما 

يدع���ى ب���� (Gas to Oil Ratio- GOR). كما يجري قيا�س 

قيم���ة ال�سغط التي يب���داأ عندها ظه���ور الغاز في المكم���ن، وهي قيمة 

تدعى ب� (Bubble Point)، ولها اأهمية في زيادة الإنتاج وتحديد ن�سبه. 

وع���الوة على ذل���ك، يتم تحديد قيمة اللزوج���ة وتطبيق عدد من 

قي���م ال�سغط لتحديد النقطة الت���ي يبداأ عنده�ا ت�سك�������ل م�������ادة 

الأ�سفل����تين (Asphaltene Onset Pressure)، وهي مادة لها 

تاأثير كبير في مدى ان�سيابية النفط عبر �سبكات الأنابيب، وي�سبهها 

الخبراء بمادة الكول�سترول في �سرايين الج�سم من حيث قدرتها في 

التاأثير على جريان الدم فيها عند و�سولها اإلى م�ستويات معينة.

وف���ي النهاي���ة، تجري فحو�س���ات للعين���ة �سمن درج������ة ح��رارة 

الغرفة وال�سغط الجوي العتي����ادي، وهي العمل��ي���ة الت��ي تدع�����ى 

Saturate، Aromatic، Resin and Asphaltene (S.A.R.A) analysis، والت���ي 

❞  المختبر يساعد على معرفة خصائص النفوط بعد 
اختبارها في ظروف تماثل الموجودة في المكامن ❝

❞ االنتهاء من اختبارات العينات النفطية خالل 
زمن قياسي يصل إلى أسبوعين بحد أقصى

بداًل من شهرين ❝

التكنولوجيا واالبتكار
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يت���م من خاللها تحديد قيم الم���واد والمكونات النفطية الموجودة 

ف���ي العينة، كال�سمع والمركبات العطرية، بالإ�سافة اإلى كمية ونوع 

حلق���ات البنزي���ن الخما�سي���ة وال�سدا�سية وغيرها م���ن المركبات، 

وم���ن ثم ي�سدر تقرير نهائي م���ن المختبر يحدد نتائج الفحو�سات 

المطلوبة ويتم اإر�سالها اإلى الفريق الذي طلبها.

فائدة كبيرة

لق���د �ساعد المختبر حتى الآن العديد من فرق العمل في 

�سرك���ة نفط الكوي���ت، والعاملة في مج���الت معاينة الآبار، 

والحفر وتطوي���ر الحقول، والعمليات والأبح���اث، والتطوير 

والت�سدير، وقد اأثنت جميع الفرق التي تعاملت مع المختبر 

عل���ى احترافي���ة اأدائه ومهني���ة العاملين في���ه، وذلك بعد اأن 

لحظ���وا ال�سرع���ة والدقة في اإنج���از تحلي���ل العينات، كما 

اأب���دوا ثقتهم به وبنتائجه الت���ي ت�ساهي مختبرات ال�سركات 

العالمي���ة الأخ���رى التي تن�سط ف���ي مجال اختب���ار العينات 

النفطية الخا�سة بالمكامن.

زيادة عدد االختبارات

وتعليق���اً عل���ى المختب���ر واأهميت���ه، اعتب���ر رئي����س فري���ق عمل 

مختبرات العمليات في �سركة نفط الكويت ال�سيد �سلمان القبندي 

اأن تر�سي���خ الجوانب الفني���ة والمعرفة العلمي���ة للعن�سر الب�سري 

ت�س���كل حجر زاوية ف���ي اإ�ستراتيجية »نفط الكويت«، والتي ت�سعى 

لرفع مهارات العاملين فيها، والنهو�س بم�ستوى خبراتهم النظرية 

والعملي���ة نظ���راً لأنه���ا تعتبره���م اأثم���ن اأ�سولها، كم���ا اأن ظروف 

المناف�سة العالمية المحتدم���ة وال�سوق العالمية النفطية تقت�سي 

الحف���اظ على المكا�سب التي تحققت ف���ي ال�سابق، والبناء عليها 

لتبق���ى �سركة نفط الكويت في مقدمة ال�س���ركات العاملة بمجال 

النفط والغاز.

واأكد القبندي اأن اإن�ساء المختبر كان اإحدى الخطوات التي قامت 

بها ال�سركة لتحقق توفيراً زمنياً ومالياً كبيراً، وذلك عبر ال�ستغناء 

ع���ن عملي���ة �سح���ن ونق���ل العين���ات الخا�س���ة واإج���راء الدرا�سات 

المخبري���ة لها في الخ���ارج، والقيام بهذا العمل داخ���ل ال�سركة، ما 

�ساه���م في ت�سري���ع �سير العم���ل واخت�سار الوقت م���ن �سهرين اإلى 

اأ�سبوعي���ن كحد اأق�سى، كم���ا يوفر هذا المختبر اإمكانية زيادة عدد 

الختبارات التي يمكن القيام بها خالل نف�س الفترة الزمنية، الأمر 

ال���ذي ي�سمح بفهم خوا�س المكام���ن عبر فح�س عيناتها والخوا�س 

الفيزيائية والكيميائية الخا�سة بها، م�سيراً 

الى اأن الفائدة الأكبر من هذا المختبر هي 

خل���ق فر�س عمل للكويتيين �سمن ال�سركة، 

والقي���ام بمثل هذه الختبارات باأياٍد وطنية 

ت�ساهم في دفع عجلة القت�ساد الكويتي.

واأ�سار القبندي اإلى اأنه تم عقد عدد من 

ور����س العمل للمهند�سي���ن لتحقيق المزيد 

من المكا�سب عبر هذا المختبر، والو�سول 

بالقائمي���ن علي���ه اإل���ى اأعل���ى الم�ستويات 

المهنية التي تمكنهم من خدمة �سركة نفط 

الكويت، ودعم عملياتها وم�سالحها العليا، 

لفتاً ال���ى اأنه وحت���ى الآن، حقق المختبر 

توفي���راً مالياً كبيراً يزيد على 1.25 مليون 

دولر اأميركي، وه���و اإنجاز يُح�سب لجميع 

من تعاونوا في هذا العمل حتى يخرج هذا 

المختبر اإلى النور.

❞ القبندي: »نفط الكويت« ال تدخر جهداً لرفع 
مهارات العاملين والنهوض بمستوى خبراتهم ❝

❞ نتائج المختبر تضاهي مختبرات الشركات 
النفطية العالمية العاملة في اختبار عينات النفط 

المأخوذة من المكامن ❝
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»البترول العالمية« تحقق ثورة في سوق الوقود 
بالتجزئة في فيتنام

2017 بمناسبة االفتتاح الرسمي  5 أكتوبر  شهدت العاصمة الفيتنامية هانوي احتفااًل كبيراً في 
تحقيق  سبيل  في  أولى  خطوة  المهم  اإلنجاز  هذا  ويشكل   ،)IQ8( لشركة  خدمة  محطة  ألول 
محطات  إدخال  طريق  عن  فيتنام  في  بالتجزئة  الوقود  سوق  في  ثورة  بإحداث  الشركة  أهداف 

خدمة آمنة وصديقة للبيئة تلتزم بأعلى معايير الخدمة.

بعد افتتاح أول محطة خدمة لشركة » آي كيو ايت«

المشاريع الدولية المشتركة
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ح�س���ر حف���ل الفتتاح وف���د رفيع الم�ست���وى يتقدمه نائب 

الرئي����س التنفيذي لقطاع اآ�سيا في �سرك���ة البترول الكويتية 

العالمي���ة ال�سيد غانم العتيبي، ومدير مجموعة اإدارة تطوير 

الأعم���ال ومدير ت�سويق الم�ساري���ع الم�ستركة بالإنابة لقطاع 

اآ�سي���ا ال�سيد عم���اد الهدلق، ومدير مجموع���ة اإدارة المالك 

ال�سيد عدنان القالف، اإلى جانب ح�سور �سعادة �سفير دولة 

الكويت في فيتنام ال�سيد عدنان الأحمد.

وف���ي ظ���ل النم���و المتزاي���د للطل���ب عل���ى الوق���ود الذي 

ت�سه���ده فيتنام، كنتيجة طبيعية لتح���ول النا�س من ا�ستخدام 

الدراج���ات الهوائية والنارية اإلى ا�ستخدام ال�سيارات، تمتلك 

فيتن���ام نح���و 14،000 محطة وقود، اإل اأن خدمة العمالء ل 

تزال دون الم�ست���وى المطلوب، نظراً لمعاناة تلك المحطات 

م���ن �سوء البني���ة ونق�س --الأم���ن وانخفا�س ف���ي المعايير 

البيئي���ة، ع���الوة عل���ى عدم ق���درة كثير من تل���ك المحطات 

عل���ى توفير خدمات اأخرى مثل المتاج���ر، ومحطات غ�سيل 

ال�سي���ارات، الأمر الذي دفع �سركة »اآي كيو ايت« لل�سعي اإلى 

تغيي���ر تجربة الزبائن ب�سكل جذري م���ن خالل اإن�ساء واإدارة 

�سبك���ة من محطات الخدمة الحديثة في مواقع اإ�ستراتيجية 

ف���ي جميع اأنحاء فيتنام، م�ستفيدة من الخبرة الم�ستركة في 

اإدارة العملي���ات الأوروبية واليابانية، و�ست�ساهم تلك الخطوة 

ب�سكل كبير في تمكين ال�سركاء �سركة »اآي كيو ايت«، و�سركة 

»اإدميت�سو كو�سان« اليابانية النفطية من رفع معايير الخدمة 

اإلى م�ستويات غي���ر م�سبوقة في فيتنام، خا�سة واأن ال�سركة 

�ستوف���ر مرافق جديدة، مثل المطاع���م والمقاهي ومحطات 

غ�سيل ال�سيارات واأجهزة ال�سحب الآلي، عالوة على التزامها 

با�ستخدام اأحدث نظ���م التكنولوجيا في هذا المجال واأعلى 
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المعايي���ر البيئي���ة المتمثلة ف���ي و�سع الخزان���ات والأنابيب 

تحت الأر�س ب�سكل اآمن و�سديق للبيئة.

و�ستوف����ر محط����ة الخدم����ة الجدي����دة التابع����ة ل�سركة 

»اآي كي����و اي����ت«، ف����ي هان����وي مجموعة م����ن المنتجات 

النفطي����ة مثل الديزل، وبنزين 92، وبنزين 95، والبنزين 

الم�ستدام (E5)، عالوة عن كونها اأول محطة في فيتنام 

توف����ر للعمالء خدمة الدفع عن طريق البطاقات البنكية 

ب����دلً من الو�سع الحالي ال����ذي يحتم على ال�سائقين في 

فيتن����ام الدفع نق����داً عند التزود بالوق����ود، وهو ما يمنح 

ال�سائقي����ن الراحة والأم����ان خا�سة �سائق����ي ال�ساحنات 

الذي����ن ي�سط����رون اإلى حم����ل اأموال كثي����رة للدفع مقابل 

تزويد مركباتهم بالوقود.

وكان م����ن �سمن هذه التحديات الح�سا�سيات المتعلقة 

بالتوا�سل بين الثقافات والعمل في بالد مختلفة ومناطق 

زمني����ة متباين����ة. كذل����ك، كان����ت عملية الح�س����ول على 

التراخي�����س من الجهات الحكومي����ة معقدة وطويلة. كما 

تطلب الأمر ا�ستيراد بع�س المعدات اإلى فيتنام كاأجهزة 

ال�سح����ب عن طريق البطاقات البنكي����ة، وذلك ل�ستيفاء 

معايي����ر ال�سراكة، بينما تم ا�ستيراد خزانات للوقود ذات 

طبقات مزدوجة لتلبية اأعلى المعايير البيئية.

وقد لقت �سركة »اآي كيو ايت«، ترحيباً كبيراً بدخولها 

�س����وق الوقود بالتجزئ����ة في فيتن����ام، و�ساهمت التغطية 

الإعالمية الكبيرة لحف����ل الفتتاح عبر و�سائل التوا�سل 

الجتماع����ي في ت�سجي����ع العمالء عل����ى تجربة المحطة 

❞ »آي كيو ايت« تستهدف تغيير تجربة الزبائن 
بشكل جذري من خالل إنشاء وإدارة شبكة 

محطات خدمة حديثة  ❝

❞ ترحيب كبير بدخول الشركة السوق 
الفيتنامي... ومعدالت غير مسبوقة في 

حجم مبيعات الوقود خالل الشهر األول 

من التشغيل ❝
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الجديدة، الأمر الذي اأدى اإلى معدلت غير م�سبوقة في 

حج����م مبيعات الوقود خ����الل ال�سهر الأول من الت�سغيل، 

ع����الوة على ثن����اء العمالء على الخدم����ات عالية الجودة 

التي تقدمها المحطة، ومنها على �سبيل المثال  تنظيف 

الزج����اج الأمامي لل�سيارات المتوقف����ة بالنتظار مجاناً، 

كما اأ�س����اد العمالء والزبائن بح�سن ال�ستقبال من فريق 

العمل بالمحطة، كم����ا اأعرب الم�ستهلكون عن تقديرهم 

لاللت����زام بالكمي����ات المح����ددة ف����ي تعبئ����ة الوق����ود في 

المحطة، مقارنة بم����ا ت�سهده محطات الخدمة المحلية 

من الحتيال في الكميات.

وبع���د النجاح ال���ذي حققته �سركة »اآي كيو ايت« في مجال 

محطات الخدمة، تخطط حالياً لفتتاح المزيد من المحطات 

خ���الل الأ�سهر ال�ستة القادمة ف���ي مواقع اإ�ستراتيجية �سمال 

فيتن���ام بما فيها الطري���ق ال�سريع الوطني رق���م (5)، وميناء 

هايفونغ الذي يعد الأكبر في فيتنام، والعا�سمة هانوي، وذلك 

ف���ي ظ���ل الإقبال الكبير م���ن قائدي المركب���ات ونتائج البيع 

الممت���ازة، الأمر الذي يعد م���ن العوامل الإيجابية التي تب�سر 

بم�ستقبل باهر، وذلك في الوقت الذي تركز فيه ال�سركة على 

التو�سع في �سبكة التجزئة التابعة لها.

ومما ل �سك فيه اإن افتتاح محطة التجزئة �سبقته جهوداً 

كبيرة بذلها فريق من الخبراء المحليين والدوليين بقيادة 

ال�سيد عماد الهدلق، وع�سوية كل من مدير الت�سويق في 

فيتنام خالد البدر (والمقيم في هانوي)، وكبير المحللين 

ف����ي قطاع ت�سويق الم�ساري����ع الكبرى (اآ�سيا) في الكويت 

نوف النجدي، وكبير الم�ست�سارين الهند�سيين للم�ساريع 

ف����ي �سركة البت����رول الكويتي����ة العالمي����ة لمنطقة �سمال 

غ����رب اأوروبا هاري بويل (والمقيم ف����ي بلجيكا)، والذي 

ق����دم الم�سورة الفنية في مجال بن����اء محطات الخدمة، 

بالإ�سافة اإلى من�سق ال�سبكة الأ�سا�سية في مكتب �سركة 

البت����رول الكويتية العالمية في العا�سمة الإيطالية روما، 

والذي قام بدور الم�ست�سار المالي ل�سركة »اآي كيو ايت«، 

بالعمل على الم�سروع مع الفريق التابع ل�سركة »اإدميت�سو 

كو�س����ان« منذ بداي����ة عملهما في م�س����روع م�سفاة »نغي 

�سون« الم�سترك. 

وف����ي هذا ال�سي����اق علق ال�سي����د غان����م العتيبي بقوله 

»نتوقع نم����واً قوياً للطلب على المنتج����ات البترولية في 

فيتنام، ونثق باأن ما نقدمه من منتجات ذات جودة عالية 

وتقدي����م خدمة ممتازة للعمالء �سي�ساهم ب�سكل كبير في 

التط����ور القت�سادي ال����ذي ت�سهده فيتن����ام، واأود هنا اأن 

اأعبر عن �سعادتن����ا للعمل بال�سراكة مع �سركة »اإدميت�سو 

كو�سان«، وه����و الأمر الذي �سيعزز من اإ�ستراتيجيتنا في 

الدخول اإلى الأ�سواق النامية مع �سركاء عالميين، ويوفر 

قيمة م�سافة ل�سركة البترول الكويتية العالمية«، م�سيفاً 

اأن �سركة »اآي كيو ايت«، هي اأول �سركة مملوكة بالكامل 

لم�ستثم����ر اأجنبي تقوم باإن�س����اء وت�سغيل محطات خدمة 

ف����ي فيتنام. وقد �سكل دخول ه����ذا ال�سوق تحدياً كبيراً، 

الأمر الذي يزيد من �سعادتنا بح�سور افتتاح اأول محطة 

للخدم����ة، والتي جاءت كثمرة للجه����ود الكبيرة التي قام 

بها فريق العمل«.

يذك����ر اأن �سرك����ة »اآي كي����و ايت«، هي �سرك����ة م�ستركة 

بي����ن كل من �سركة البت����رول الكويتي����ة العالمية، و�سركة 

»اإدميت�س����و كو�سان« اليابانية النفطي����ة، بن�سبة 50/50، 

وهم����ا ال�سركت����ان اللت����ان تمتل����كان بالتعاون م����ع فيتنام 

م�س����روع الم�سفاة ومجم����ع البتروكيماوي����ات المقام في 

مدينة »نغي �س����ون« الفيتنامية، وهي الم�سفاة التي تعد 

من اأكبر م�سافي النفط في فيتنام.

❞ الشركة  تخطط الفتتاح المزيد من 
المحطات خالل األشهر الـ 6 القادمة في مواقع 

إستراتيجية بعد النجاح الذي حققته ❝
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يعد التكامل بين عمليات تكرير النفط وصناعة البتروكيماويات من أهم األهداف اإلستراتيجية بعيدة المدى التي تسعى 
مؤسسة البترول الكويتية إلى تحقيقها، من أجل تطوير قطاع البتروكيماويات، وتعظيم حجم االستثمار في رأس المال. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نفذت المؤسسة وشركاتها التابعة عدداً من المشاريع الهامة التي تسهم 
في تعزيز إنتاج دولة الكويت من الغاز الطبيعي )المادة اللقيم المستخدمة في صناعة البتروكيمياويات(، 
لتلبية احتياجات البالد المتزايدة من الغاز، سواء لالستخدام في محطات توليد الطاقة الكهربائية، أو في 

صناعة البتروكيماويات، فيما تحاول أن تغطي الجزء المتبقي عبر االستيراد من الخارج. 

وياأت���ي عل���ى راأ�س الم�ساريع الهام���ة التي نفذته���ا موؤ�س�سة البترول 

الكويتي���ة و�سركاته���ا التابع���ة لتعزيز اإنت���اج الغاز، م�س���روع خط الغاز 

الرابع، الذي د�سنته �سركة البترول الوطنية الكويتية موؤخراً، كما تقوم 

ال�سرك���ة حالياً بتنفيذ خط الغاز الخام����س، ومع تنفيذ هذا الم�سروع 

المشاريع اإلستراتيجية

مشروع خزانات الغاز الُمسال الشمالية يخدم إستراتيجية 
قطاع النفط الكويتي 

 تنفذه »البترول الوطنية «ويتكون من 10 خزانات في مصفاة ميناء األحمدي بتكلفة 158 مليون دينار
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�ست�س���ل الق���درة الت�سنيعية للغاز ف���ي ال�سركة اإل���ى 3.26 مليار قدم 

مكعب من الغاز يومياً.

وم���ع الزيادة المتوقعة في اإنتاج الغاز من حقول �سركة نفط الكويت، 

تحتاج هذه الكميات المتزايدة من الغاز اإلى خزانات ل�ستيعاب كل نوع 

منه���ا على حدة، لذلك تنف���ذ �سركة البترول الوطني���ة الكويتية م�سروع 

خزان���ات الغاز الم�س���ال ال�سمالية في م�سفاة مين���اء الأحمدي، والذي 

يع���د واحداً من اأهم الم�ساري���ع الإ�ستراتيجية في قطاع النفط الكويتي 

كون���ه ي�سكل جزءاً اأ�سا�سياً �سمن حلق���ة ا�ستيراد وت�سنيع الغاز ل�سمان 

توفير هذه المادة لمختل���ف ال�سناعات، واأهمها المرتبطة بال�سناعات 

البتروكيماوية، كما اأن���ه يتما�سى مع توجهات موؤ�س�سة البترول الكويتية 

في زيادة القدرة الت�سديرية للغاز بعد ت�سنيعه، مما ينعك�س على زيادة 

المبيعات والأرباح للموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة. 

ح���ول حجم الإنجاز في الم�سروع، وتط���ور الأعمال به، ومراحل بدء 

الت�سغي���ل التجريب���ي، قامت مجل���ة »نب�س« بجولة في موق���ع الم�سروع 

التقت خاللها عدداً من المهند�سين والم�سرفين على تنفيذ الم�سروع.

تقنية جديدة

البداي���ة كانت مع مدير دائ���رة عمليات الغاز بم�سفاة ميناء الأحمدي 

ال�سي���د محمد نا�س���ر العجمي، ال���ذي اأو�سح اأن الم�س���روع اُ�ستخدمت 

في���ه تقني���ة جديدة لأول مرة تُ�ستخدم في دولة الكويت، وهي »م�سخات 

التحميل الغاط�سة في داخل الخزان«، التي اأ�سبحت التقنية الم�ستخدمة 

عالمياً في مجال خزانات الغاز، وهي م�سخات لها ا�ستخدامات متعددة، 

اأهمها تزويد اأر�سفة الت�سدير بمعدل تدفق مرتفع.

واأ�ساف العجمي اأنه تم بناء الخزانات بتقنية جدارين لتتحمل ال�سغط 

المرتف���ع، وتم عزله���ا حرارياً بمواد تراعي ظ���روف وطبيعة المنتجات، 

وعام���ل الطق�س على م���دار العام، مبيناً اأنه تم ت�سميم الخزانات بتقنية 

متط���ورة بحي���ث تم رفع الخزانات ع���ن الأر�س بحوال���ي مترين ون�سف 

المت���ر، بم���ا ي�سمن التهوي���ة الجيدة، والح���د من م�ساكل الت���اآكل نتيجة 

ال�س���داأ اأ�سف���ل الخزان، وهو ما يزيد من العم���ر الفترا�سي للخزانات، 

وي�سمح بفترات ت�سغيل اأكبر قبل الحاجة لإجراء ال�سيانة الدورية، وهو 

ما يقلل متطلبات وتكلفة ال�سيانة.

واأ�س���ار العجم���ي اإلى اأن���ه تم اإنج���از المرحلة الأولى م���ن الم�سروع، 

وهي ت�سغيل اأربعة خزانات (اثنان لغاز البروبان، واثنان لغاز البيوتان)، 

موؤكداً اأنه �سيتم العمل على ت�سغيل باقي الخزانات وعددها 6 خزانات 

ف���ور النتهاء م���ن الت�سغيل الفعل���ي الناجح للمرحلة الأول���ى، لفتاً اإلى 

اأن اأه���م م���ا يميز الم�سروع اأن���ه تم تنفيذه من خ���الل فريق عمل ي�سم 

حوال���ي 50 مهند�س���اً وم�سغاًل من ال�سباب الكويتي، حيث يتكون اأع�ساء 

فري���ق العم���ل بالم�سروع م���ن رئي�س فريق عملي���ات المنطق���ة التا�سعة 

والفري���ق التاب���ع له، بالإ�سافة اإلى فريق الم�ساري���ع، وممثلين عن جميع 

الأق�س���ام الم�ساندة والمرتبطة بالم�س���روع. ويتمثل مقاول الم�سروع في 

�سرك���ة »جي. اأ����س. اإي. �سي« الكورية للهند�س���ة والإن�ساءات، وقد تمت 

ال�ستعان���ة اأي�س���اً ب�سركات محلي���ة من خالل المق���اول الرئي�سي ح�سب 

بنود العقد، وتمثلت اأعمال المقاول الرئي�سي للم�سروع بعدد من المهام، 

وهي: الإن�ساء، الت�سغيل، ال�سيانة، التدريب، توفير قطع الغيار الالزمة، 

واإعطاء ال�سمان على جميع المعدات لمدة �سنة من تاريخ الت�سغيل.

تشغيل تجريبي

من ناحيته، اأكد رئي�س فريق عمليات المنطقة التا�سعة بدائرة عمليات 

الغ���از المهند�س فال���ح المطيري النته���اء من كافة الأعم���ال الإن�سائية 

لكام���ل الخزانات، ودخول الم�سروع مرحل���ة الت�سغيل التجريبي تمهيداً 

للت�سغي���ل الفعل���ي لكامل الم�سروع، بع���د النتهاء من فح����س ومراجعة 

وتدقي���ق بع�س الأمور الفنية المطلوبة ل�سم���ان ت�سغيل الم�سروع ح�سب 

الأنظم���ة والإج���راءات، م�سي���راً اإلى اأنه ت���م الت�سغيل الفعل���ي لوحدات 

الخدم���ات الم�ساندة الم�ساحبة للم�سروع، مثل وحدة اإنتاج النيتروجين، 

ووح���دة اإنت���اج اله���واء الالزم ل���الآلت الدقيقة، ومياه تبري���د الوحدات، 

وت�سغيل نظام مكافحة الحريق.

❞ محمد العجمي: المشروع استخدمت فيه 
تقنية مضخات التحميل الغاطسة في داخل 

الخزان ألول مرة في الكويت ❝

محمد نا�صر العجمي
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واأو�س���ح المطيري اأنه تم تنفي���ذ اأعمال الم�سروع وفقاً للجدول 

الزمني المو�سوع، وطبقاً للميزانية المر�سودة من قبل موؤ�س�سة 

البترول الكويتية، والت���ي تبلغ 158 مليون دينار كويتي، ويتكون 

الم�س���روع من 10 خزانات للغ���از الم�سال، منا�سفة بين منتجي 

البروبي���ن والبيوتي���ن، وتبلغ �سعة الخ���زان الواحد 72 األف متر 

مكعب، بما يعادل 450 األف برميل، مبيناً اأنه كان من المخطط 

ت�سدي���ر اأول �سحن���ة غ���از م�سال �سمن الم�س���روع في منت�سف 

�سهر �سبتمبر 2017، وقد تم ت�سدير ال�سحنة قبل ذلك التاريخ 

بحوالي اأ�سبوعين عبر باخرة »غاز القرين«. 

وح���ول اأب���رز التحدي���ات التي واجه���ت تنفيذ الم�س���روع، اأ�سار 

المطي���ري اإلى اأن اإزالة الخزان���ات القديمة من موقع الم�سروع 

مثَّ���ل اأكب���ر التحدي���ات، حي���ث اأن عملية هدم خزان���ات قديمة 

متهالكة تحتوي على بقايا مواد قابلة لال�ستعال تطلبت التن�سيق 

الجي���د مع دوائر العمليات ل�سم���ان �سالمة العاملين وممتلكات 

ال�سرك���ة، كم���ا اأن المنطقة الت���ي جرت فيها اأعم���ال الم�سروع 

تت�سم���ن �سبكة من خطوط الإنتاج الت���ي ي�سعب اإيقافها لإتمام 

عملية الإزالة، موؤك���داً اأنه تمت اإزالة الخزانات القديمة بكفاءة 

واحترافية عالية نتيجة ت�سافر جهود جميع العاملين.  

التصدير

ويعطين���ا رئي�س ق�سم عمليات المنطقة التا�سعة المهند�س عبداهلل 

العجمي نبذة عن طبيعة الم�سروع ونطاق عمله، مبيناً اأنه يعتبر من 

اأهم الم�ساريع الحيوية لم�سفاة ميناء الأحمدي، حيث يوفر ال�سعة 

التخزيني���ة للغ���از الم�سال بما ي�سم���ح بزيادة اإنت���اج الغاز، وتغطية 

احتياج���ات ال�سته���الك المحل���ي من غ���از الطبخ، وزي���ادة ح�سة 

الت�سدي���ر، اإذ م���ع ت�سغيل الم�سروع يمك���ن الت�سدير عبر باخرتين 

في نف�س الوقت.

واأ�ساف العجمي اأن اأعمال الم�سروع ت�سمنت تعديل اأذرع التحميل 

بر�سي���ف الت�سدي���ر الجدي���د بم�سف���اة ميناء الأحم���دي، لتنا�سب 

عملي���ات ت�سدير الغ���از من الخزان���ات الجدي���دة، وت�سريع عملية 

التحميل على البواخر.

وح���ول اأه���م الأعم���ال الإن�سائية للم�س���روع، اأكد العجم���ي اأنه تم 

النتهاء من الجزء الأكبر من الم�سروع من حيث الأعمال الإن�سائية 

والميكانيكي���ة والهند�سية، ولم يتبق �سوى جزء ب�سيط، م�سيراً اإلى 

اأن اله���دف م���ن مرحلة الت�سغيل التجريبي ه���و �سمان عمل جميع 

الخط���وط والمعدات بدون وج���ود عقبات اأو م�س���اكل، منوهاً اإلى 

ت�سكي���ل فري���ق عمل ي�س���م اأع�ساء م���ن جميع الأق�س���ام المرتبطة 

بالم�س���روع ليق���وم بمتابع���ة وتدقي���ق واإنه���اء جمي���ع المتطلب���ات 

الرئي�سية الالزمة للت�سغيل الآمن، ومن �سمن هذه الأعمال فح�س 

وتدقي���ق جميع اأعمال الآلت الدقيقة ف���ي غرفة التحكم، والتاأكد 

م���ن مطابقتها م���ع الموقع في داخل الوح���دة، واأي�ساً القيام ب�سخ 

❞ سليمان: اختبارات أولية لكافة المعدات 
وأجهزة التحكم للتأكد من مطابقتها لشروط 

التعاقد ومواصفات التصنيع ❝
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عبداهلل العجمي

غ���از النيتروجين في جميع الخطوط والخزانات، للتاأكد من خلوها 

م���ن الأك�سجي���ن طبقاً لموا�سف���ات ال�سالمة، كما يت���م فح�س عمل 

�سواغط التبريد للتاأكد من �سالمتها.

التشغيل الفعلي

وبخ�سو����س اأهم الإجراءات الالزم���ة لبدء الت�سغيل الفعل���ي للم�سروع، 

اأ�سار فهد ال�سايجي مهند����س عمليات المنطقة التا�سعة المعنية بتنفيذ 

الم�سروع اإلى اأنها تتمثل في:

- ت�سكي���ل فري���ق عم���ل من دائ���رة عمليات الغ���از والدوائ���ر الأخرى 

المرتبطة بالم�سروع.

- مراجع���ة وفح����س وتدقيق جمي���ع المخططات الهند�سي���ة للتاأكد من 

تطابقها مع ما تم تنفيذه على اأر�س الواقع وح�سب الإجراءات الموجودة.

- ت�سغيل وحدات الخدمات الم�ساندة.

- ت�سغيل خطوط التبريد وخطوط ت�سريف الغاز.

- ت�سغيل ال�سواغط الالزمة.

- ت�سغيل الخزانات.

- ت�سغيل خطوط الت�سغيل.

واأو�سح ال�سايجي اأن الم�سروع يوفر فر�سة زيادة الطاقة الت�سديرية من 

الغ���از، بالإ�سافة اإلى تغطية الحتياجات المحلية من غاز الطبخ، وذلك 

م���ن خالل خلط غ���ازي البروبان والبيوتان بن�سبة 25% اإلى 75% على 

التوال���ي، ومن ث���م نقله بعد الخلط ل�سركة ناق���الت النفط الكويتية عن 

طريق خطوط خا�سة لتجهيزه للتوزيع المحلي.  

اختبار كافة المعدات

م���ن ناحيته، اأكد من�س���ق غرفة التحكم الرئي�سي���ة بالم�سروع المهند�س 

اأحم���د �سليمان اأنه يتم ت�سغيل غرفة التحكم الرئي�سية الخا�سة بالم�سروع 

وف���ق اأحدث نظ���م التحكم في المعدات، ويتم التاأكد من اأن جميع المعدات 

تعمل باأعلى كفاءة، مع مراعاة نظم ال�سحة وال�سالمة والبيئة.

واأو�س���ح �سليم���ان اأنه قب���ل البدء في تنفي���ذ اأعمال الم�س���روع تم اإجراء 

اختبارات اأولية على كافة المعدات واأجهزة التحكم، للتاأكد من مطابقتها 

ل�سروط التعاقد وموا�سفات الت�سنيع، م�سيراً اإلى اإدخال بع�س التعديالت 

التي ت�سهل العمل دون الإخالل بالموا�سفات القيا�سية للمعدات، مو�سحاً 

اأن ال�ستع���دادات لتنفيذ الم�سروع �سمل���ت تدريب م�سغلي غرفة التحكم 

على النظام الجديد للتبريد وفق الم�سروع الجديد. 

م���ن جانبه، اأو�سح مهند�س العمليات عبدالعزي���ز ال�سعران اأن الم�سروع 

ي�سمل تكنولوجيا متط���ورة لو�سائل الحماية، مثل اأجهزة اإنذار الحرائق، 

واكت�ساف الت�سرب الغازي، م�سيراً اإلى تزويد �سا�سات التحكم بنظم تتيح 

المتابع���ة و�سرعة التنقل بين ال�سفح���ات الإلكترونية بما ي�سمن �سرعة 

الت�سرف في الحالت الطارئة.

فالح المطيري فهد ال�صايجي

❞ الشايجي: مراجعة وفحص وتدقيق 
المخططات الهندسية للتأكد من تطابقها مع 

ما تم تنفيذه على أرض الواقع ❝

❞ المطيري: االنتهاء من األعمال اإلنشائية 
ودخول المشروع مرحلة التشغيل التجريبي 

تمهيداً للتشغيل الفعلي ❝
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مصفاة ميناء األحمدي... تطّور مستمر وإنجازات ُمشّرفة
نجحت مصفاة ميناء األحمدي بشركة البترول الوطنية الكويتية في تنفيذ عدد من المبادرات والممارسات 
المثلى أسهمت بشكل ملحوظ في تحقيق أهداف خفض التكاليف، وتحسين األرباح الصافية للمصفاة لتصل 
أعمال  نتائج  حققت  المصفاة  تكون  وبذلك   ،2017/2016 المالية  السنة  عن  أمريكي  دوالر  مليون   700 إلى 

متميزة وزادت مساهمتها في األرباح الكلية للشركة بما يتجاوز %8.   

وتعليق���اً عل���ى النتائج الممي���زة التي حققته���ا الم�سفاة، 

اأعرب الرئي�س التنفي���ذي ل�سركة البترول الوطنية الكويتية 

ال�سي���د محمد غ���ازي المطيري عن فخره واعت���زازه بهذا 

الإنجاز، موؤك���داً اأن الم�سفاة نموذج يحتذى به، واأنه يتطلع 

لمزيد من الإنجازات على م�ستوى جميع قطاعات ال�سركة، 

م�سيداً باإدارة الم�سفاة، ومدراء الدوائر، وفرق العمل بها.

من جانبه، اأكد نائ���ب الرئي�س التنفيذي للم�سفاة ال�سيد 

فه���د الديحاني اأن العمل الجماع���ي، وروح الفريق الواحد، 

وت�سافر جهود جميع العاملين في الم�سفاة عوامل كان لها 

الأثر الأكبر في تحقيق هذه المبادرات ونجاحها، لفتاً اإلى 

اأن الم���ردود الجيد لهذه المبادرات لم ينعك�س على ال�سركة 

فح�سب، بل امتد اإلى م�ستوى دولة الكويت ككل، وخير مثال 

المشاريع اإلستراتيجية

»البترول الوطنية« نفذت عدداً من المبادرات أسهمت في زيادة أرباح المصفاة إلى 700 مليون دوالر 
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عل���ى ذلك الت�سغي���ل الآمن والم�ستمر لوح���دة »البيتومين«، 

بما اأ�سهم في تغطية احتياجات ال�سوق المحلية. 

وت�ستعر����س مجلة »نب�س« في التحقي���ق التالي عدداً من 

المبادرات والممار�س���ات المثلى التي نفذتها م�سفاة ميناء 

الأحم���دي، والت���ي عادت بم���ردود جيد عل���ى نتائج اأعمال 

الم�سفاة وعظمت ربحيتها.

رفع السعة اإلنتاجية

ف���ي البداية، ق���ال ال�سي���د عبدالعزيز الخب���از من ق�سم 

الهند�س���ة والت�سني���ع – الغ���از- بدائرة الخدم���ات الفنية: 

»اإن الغ���از الطبيعي الم�س���ال (LNG) م�سدر هام للطاقة، 

وي�ستخ���دم ب�س���كل رئي�س���ي كوق���ود في محط���ات الكهرباء 

لتولي���د الطاق���ة الكهربائي���ة، وم���ن ه���ذا المنطل���ق قامت 

�سرك���ة البت���رول الوطنية الكويتي���ة بت�سغيل وح���دة مرافق 

ا�ستي���راد الغاز الطبيعي الم�سال بم�سف���اة ميناء الأحمدي 

ف���ي ع���ام 2009 لحقن الغاز في ال�سبك���ة المحلية -�سبكة 

غاز الوق���ود- (HPFG)، وتوجيهه اإل���ى مختلف محطات 

الكهرباء، ل�ستخدامه في توليد الطاقة«.

واأو�س���ح الخباز اأنه نظراً لالإقبال الكبير على الغاز الطبيعي 

الم�سال، ب�سبب عوامل اقت�سادية وبيئية، منها اأنه اأقل تكلفة من 

زيت الغاز (Gas Oil)، واأقل تاأثيراً على البيئة، كون النبعاثات 

الناتجة ع���ن حرقه اأقل �سرراً من النبعاثات الناتجة من حرق 

زي���ت الغاز في توربينات محطات الكهرباء، فقد قامت ال�سركة 

لأول م���رة في ع���ام 2014 بتعزيز �سعة وح���دة مرافق ا�ستيراد 

الغاز الطبيعي الم�سال في الم�سفاة من 500 مليون قدم مكعب 

اإلى 690 مليون قدم مكعب في اليوم، وذلك بالتعاون مع �سركة 

»فو�ستل���ر ويل���ر« ال�ست�ساري���ة، م�سيراً اإلى اأن���ه في عام 2016 

تم���ت زيادة ال�سعة مرة اأخرى من 690 مليون قدم مكعب يومياً 

اإل���ى 750 مليون قدم مكعب يومي���اً، مع اتخاذ كافة الإجراءات 

للتاأك���د من �سالمة عمليات الت�سغيل م���ع هذه ال�سعة الجديدة، 

وم���ع تنفيذ الزيادة الأخي���رة من المنتظر اأن ترتفع قيمة ربحية 

الم�سفاة بمقدار 40 مليون دولر في ال�سنة. 

زيادة معالجة النفط

من ناحيته، تطرق المهند�س اأحمد الحربي من ق�سم هند�سة 

الت�سني���ع بدائ���رة الخدم���ات الفنية اإل���ى مبادرة زي���ادة ن�سبة 

❞ الديحاني: مبادرات خفض التكاليف 
وتعظيم األرباح نجحت بسواعد العاملين 

وبفضل العمل الجماعي ❝

❞ المطيري: مصفاة األحمدي نموذج 
يحتذى به... ونتطلع لمزيد من اإلنجازات 

في كافة القطاعات ❝ 

فهد الديحانيمحمد غازي المطيري
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معالج���ة النف���ط في وحدة تك�سير الهيدروجي���ن في الم�سفاة، 

مبين���اً اأن هذه المبادرة ت�سته���دف تخفي�س كميات النفط غير 

المعال���ج ال���ذي يحتوي على �سوائب عديدة ت���وؤدي اإلى ان�سداد 

بع�س المعدات، وتوؤثر على �سالمة عمل هذه الوحدة.

واأكد الحربي اأن م�سفاة ميناء الأحمدي تمكنت من زيادة 

ن�سب���ة النف���ط المعالج من 95% اإل���ى 96.5%، وذلك بعد 

اتخاذ عدد م���ن الإجراءات الفنية الالزم���ة لتاأمين �سالمة 

عمل هذه الوحدة، وقد بلغت الأرباح المحققة نتيجة تنفيذ 

هذه المبادرة 4 ماليين دولر.

مصادر جديدة لـ »البتيومين«

بدوره���ا، ا�ستعر�س���ت اآي���ات محم���د عبا����س م���ن ق�سم 

هند�س���ة الت�سني���ع بدائ���رة الخدم���ات الفنية المب���ادرة التي 

طورتها الم�سفاة لتاأمين اإنتاج مادة »البيتومين« من م�سدرين 

مختلفين، وذلك لتلبية احتياجات دولة الكويت من هذه المادة 

بع���د توقف اإم���داد نف���ط »الإيو�سين« من الحق���ول الجنوبية، 

م�سي���رة اإل���ى اأن »البت���رول الوطني���ة« تمكنت من اإنت���اج مادة 

»البيتومي���ن« م���ن حقول النف���ط الغربية، وذل���ك بالتعاون مع 

�سرك���ة نف���ط الكويت، ولك���ن ب�سبب ارتفاع تكلف���ة الإنتاج من 

ه���ذا الن���وع من النف���ط، كان لبد من اإيجاد م�س���ادر اأرخ�س 

لإنت���اج هذه المادة، وبالفعل نجح���ت ال�سركة في اإنتاجها من 

المتخل���ف الج���وي من وحدة التقطير، وبذل���ك وفرت م�سدر 

اأقل تكلفة لإنت���اج »البيتومين«، وقد بلغت الأرباح الناتجة عن 

هذا الإنجاز 16 مليون دولر �سنوياً.  

مبادرات رابحة

اأما مهند�سة تخطي���ط العمليات بدائرة الخدمات الفنية 

دلل القالف، فقد اأ�سارت اإلى اأهم اإنجازات ق�سم تخطيط 

العمليات، والتي ت�سمل الآتي:

• المحافظة على متطلبات وح���دة التك�سير الهيدروجيني 
(HCR) اأثن���اء فترة ال�سيان���ة ال�ساملة للم�سفاة من خالل 

عدة اأم���ور ودرا�سات بحيث ت�سمن ع���دم انخفا�س القدرة 

الإنتاجي���ة للوحدة اأثناء ال�سيانة، وم���ن ثم المحافظة على 

مع���دل الأرباح، وقد قدرت الربحية الخا�سة بهذه المبادرة 

بمبلغ 8.5 مليون دولر خالل نوفمبر 2016.

• اإطال���ة الفترة الزمنية لت�سليم خزانات مادة »الميثانول« 
لل�سيان���ة الدوري���ة الت���ي كانت تت���م كل 5 �سن���وات، لت�سل 

اإل���ى 10 �سنوات لتفادي تقليل الق���درة الإنتاجية للوحدات 

الم�ستخدمة لمادة »الميثانول« خالل فترة �سيانة الخزانات، 

وبالتال���ي قدرت الربحي���ة الناتجة عن ه���ذا الإنجاز بمبلغ 

0.65 مليون دولر �سنوياً.
• تعدي���ل الموا�سفات لمنتج وق���ود ال�سيارات ليتطابق 
مع الموا�سفات العالمي���ة (نقطة الغليان النهائية لوقود 

ال�سي���ارات)، مما يوؤدي اإلى زي���ادة اإنتاج الوقود، وتفادي 

اإه���دار الم���واد الثمين���ة بالم�سف���اة في منتج���ات قليلة 

دالل القالف

اأحمد الحربيعبد العزيز الخباز

اآيات محمد عبا�س 
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الربحي���ة، وقد بلغت العوائد المالية لهذا الإنج�از الذي 

تحقق ما يقارب من 6.3 مليون دولر في ال�سنة.

الغاز الحمضي

وف���ي ذات ال�ساأن، قال حامد العن���زي من ق�سم الهند�سة 

والت�سنيع – الغاز- بدائرة الخدمات الفنية: »نتيجة لتوقف 

ال�ساغ���ط المع���زز (1K001)، الذي م���ن خالله تتم زيادة 

�سغ���ط الغ���از النظي���ف واإر�ساله لوحدات ف�س���ل الغاز في 

م�سف���اة الأحمدي، واإنتاج غازي »البروبان« و»البيوتان« ذي 

الربحي���ة العالية، فقد تم تحويل الغاز الم�سال النظيف اإلى 

خط غاز الوقود منخف�س ال�سغط ذي الربحية المنخف�سة«، 

م�سي���راً اإلى اأنه تم التفاق مع م�سفاة ال�سعيبة لتقليل الغاز 

الحم�سي الداخل لم�سنع اإزالة الغازات الحم�سية لم�سفاة 

ال�سعيبة م���ن الم�سدر (�سركة نفط الكويت) من 40 مليون 

ق���دم مكعبة يومياً اإلى 20 مليون قدم مكعبة باليوم، وزيادة 

ف���رق كمي���ة اللقيم اإل���ى م�سفاة مين���اء الأحم���دي، والربح 

المتوقع هنا ما بين 0.22 اإلى 2.0 مليون دولر �سهرياً.

فحص المعدات

وفي �ساأن معدات الت�سغيل، اأكد نا�سر علي ال�سبيعي من 

ق�سم التفتي�س والتاآكل بدائرة �سمان الجودة اأنه تم ا�ستخدام 

تكنولوجيا متطورة من اأجل فح�س المعدات الم�ستركة بين 

وح���دات م�سنع الغاز، وذلك بهدف تاأجيل الإطفاء ال�سامل 

لم�سنع الغاز من دي�سمبر 2017 اإلى دي�سمبر 2018، مما 

عاد على ال�سركة بتوفير مالي قدره 345 مليون دولر

وقود الزيت

وفيما يخ����س المبادرات الأخرى، �سرح مهند����س الت�سنيع بدائرة 

الخدم���ات الفنية عمران قلي اإحدى المبادرات الهامة، والتي تم من 

خالله���ا التغلب عل���ى اإحدى الم�ساكل النوعي���ة لتوريد الوقود لوزارة 

الكهرب���اء والم���اء، م�سي���راً اإل���ى اأن الم�سدر الرئي�س���ي لوقود الزيت 

المر�سل لوزارة الكهرباء والماء يكون من م�سفاة ميناء الأحمدي، مع 

مالحظ���ة �سرورة المحافظة على الموا�سف���ات القيا�سية المطلوبة، 

وم���ن اأهمها درج���ة حرارة الوقود المر�سل بحيث ل تتعدى 72 درجة 

�سيليزية ح�سب الموا�سفات القيا�سية للتوربينات الموجودة بالوزارة، 

واإل تعر�س���ت التوربين���ات لأعطال فنية، مبين���اً اأنه لوحظ في الآونة 

الأخي���رة ارتفاع درجة ح���رارة الوقود المر�سل ب�س���كل مبا�سر ب�سبب 

ت�سغي���ل الم�سف���اة فوق �سع���ة الت�سميم، مم���ا دفع ال�سرك���ة لتاأجير 

خزانات �سفن، والعتماد عليها في عمليات خف�س الحرارة للم�ستوى 

المطلوب، بكلفة تقدر ب� 5.7 مليون دولر �سنوياً.

❞ زيادة سعة وحدة مرافق استيراد الغاز رفع 
ربحية المصفاة بمقدار 40 مليون دوالر سنويًا ❝

عمران قلي ت�صنيم غ�صنفري

نا�صر ال�صبيعي حامد العنزي



العدد 4  - 2018 2627

واأ�سار قلي اإلى اأنه تم ت�سكيل فريق من قبل الم�سفاة 

لدرا�س���ة الو�س���ع، واإيج���اد الحل���ول الممكن���ة، وقد تم 

التو�س���ل اإلى مب���ادرة تتمثل في ال�ستف���ادة من مبادل 

ح���راري بخاري خام���ل وتحويله اإلى مب���رد عبر ٍاعادة 

تدوي���ر المياه الناتج���ة من وحدة معالج���ة المياه، وقد 

بلغ���ت تكلفة ه���ذا الم�سروع 0.25 ملي���ون دولر فقط، 

ف���ي حين نتج عنه توفير مبل���غ 5.7 مليون دولر لل�سنة 

المالي���ة 2017/2016، وينتظ���ر تحقي���ق وف���ر مماثل 

خ���الل ال�سن���وات القادم���ة، بالإ�سافة اإل���ى تلبية طلب 

العميل ب�سكل يحظى با�ستح�سانه ور�ساه. 

حرق الغاز

وع���ن عمليات حرق الغاز، ت�سرح ت�سني���م غ�سنفري من ق�سم 

الهند�س���ة والت�سني���ع كيفي���ة تجنب ح���رق الغ���از الم�سال خالل 

 (MAFP) فت���رات ال�سيان���ة، مبينة اأن���ه نتيجة اإيقاف وح���دة

لل�سيان���ة فاإن الغاز البترولي الم�سال المنتج من وحدة التك�سير 

بالعام���ل ال�سائل الحف���از (LPG FCC) يتم حرقه بمعدل 

4 كيل���و مت���ر مكعب ع���ادي لكل �ساعة ف���ي �سعلة ال�سغط 

العالي التابع لم�سنع الغاز ب�سبب اغالق و�سيانة الوحدة، 

وهو ما دعا اإلى قيام الم�سفاة بدرا�سة �سبل تقليل الحرق 

ف���ي م�سنع الغ���از، حيث اأ�سفرت الدرا�س���ات عن اإمكانية 

امت�سا�س الغاز البترولي الم�سال لوحدة التك�سير بالعامل 

ال�سائ���ل الحفاز (LPG FCC) الزائد عن طريق تحويله 

اإل���ى م�س���ار غاز الوقود المنخف����س ال�سغط من 4 اإلى 2 

كيل���و متر مكعب ع���ادي لكل �ساعة، مم���ا �ساهم بتحقيق 

عائد مادي يقدر بن�سف مليون دولر خالل فترة ال�سيانة 

والبالغة 11 يوماً.

استثمار الغازات

وي�س���رح المهند�س يو�سف ال�سيرفي م���ن ق�سم هند�سة 

الت�سني���ع اإح���دى المب���ادرات الخا�س���ة بالت�سغي���ل الآمن 

وال�سري���ع لوح���دة ا�سترج���اع الكبري���ت في م�س���روع اإزالة 

الغ���ازات الحم�سي���ة بالم�سفاة، مو�سحاً اأن���ه ب�سبب خلل 

ف���ي ال�ساغط المعزز في وح���دة ا�ستخال�س الكبريت من 

المتخلف الجوي (ARD) منذ بداية ت�سغيل الوحدة، فاإن 

الغ���ازات المنبعثة من هذه الوحدة تذهب اإلى غاز الحرق 

يو�صف ال�صيرفي
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بدلً من وحدة ا�سترجاع الهيدروجين لحتوائه على ن�سبة 

عالية من الهيدروجين، واإنتاج غاز الهيدرجين ذي النقاوة 

والقيم���ة العالية، وبع���د ت�سكيل فريق م���ن �سركة البترول 

الوطنية الكويتية، تم تطوير هذه المعززات واإرجاع الو�سع 

كم���ا هو مخطط له، مما انعك�س على تحقيق اأرباح قدرت 

بن�سف مليون دولر خالل ال�سنة الما�سية.

حلول مبتكرة

واأو�س���ح ال�سيرفي اأن فريق العمل تمكن من معالجة 

هذا الغاز في وحدة اإنتاج الهيدروجين، وتحقيق ربحية 

اأكبر قدرت بمليوني دولر خالل ال�سنة الما�سية، لفتاً 

اإلى اأن وحدة ا�سترجاع الهيدروجين م�سممة ل�ستقبال 

الغ���ازات الت���ي تحتوي عل���ى ن�سبة منخف�س���ة من غاز 

كبريتي���د الهيدروجين، مم���ا يقودنا اإلى تحويل الغازات 

المنبعثة من وح���دة ا�ستخال�س الكبريت من المتخلف  

الج���وي (ARD) اإلى غ���از الحرق خ���الل فترة توقف 

 (CCR) وحدت���ي التحوي���ل الم�ستمر بالعام���ل الحفاز

مما يوؤدي اإلى تقليل كفاءة وحدة التك�سير الهيدروجيني 

(HCR) لنخفا����س كمية الهيدروجي���ن المنتج، ولكن 

خ���الل تل���ك الفت���رة �سعى فري���ق العمل لإيج���اد حلول 

لمعالج���ة الغ���ازات المنبعث���ة م���ن وح���دة ا�ستخال�س 

الكبري���ت من المتخلف الج���وي (ARD)، وتوفير غاز 

الهيدروجي���ن ال���الزم لوح���دة التك�سي���ر الهيدروجيني، 

والمحافظة على ت�سغيل الوحدة بن�سبة 100%، م�سيراً 

اإل���ى اأن الفريق نج���ح في اإنجاز ذل���ك، وتحقيق ربحية 

0.25 مليون دولر خالل تلك الفترة.  

واختت���م ال�سيرفي حديث���ه بالقول: »تم و�س���ع اأ�سلوب 

جدي���د اآم���ن واأمث���ل لت�سغيل وح���دة ا�سترج���اع الكبريت 

ف���ي م�سروع اإزال���ة الغازات الحم�سية ف���ي م�سفاة ميناء 

الأحم���دي، مما اأدى لتقليل عدد اأي���ام فترة الت�سغيل اإلى 

اأربع���ة اأي���ام بدلً م���ن �سبعة اأي���ام، بالإ�ساف���ة اإلى توقف 

ا�سته���الك غاز النيتروجين الم�ست���ورد، وتقليل المخاطر 

الناتجة ع���ن الطريقة التقليدية بالت�سغي���ل، ليتم تحقيق 

اأرب���اح عن هذه المبادرة قدرها 0.15 مليون دولر خالل 

ال�سنة الما�سية«.
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يلعب دوراً محوريًا في ترسيخ اهتمام الشركة بالعنصر البشري ورعايته

مكتب لندن.. عالمة مضيئة في سجل»نفط الكويت«

  إدراكًا منها ألهمية توفير سبل الراحة واالستقرار الوظيفي للعاملين فيها، ال تألو شركة نفط الكويت جهداً 
في سبيل تأمين متطلباتهم التي تبعث االرتياح والطمأنينة في النفوس وفق معايير رفيعة تنم عن فهم عميق 
لطبيعة الدور الذي يؤديه هؤالء بما يليق بمكانتها كواحدة من أبرز الشركات العالمية العاملة في مجال النفط.

في  البشري  للعنصر  البالغة  األهمية  على  فيها  ويؤكدون  إال  مناسبة  الشركة  في  المسؤولين  كبار  يترك  وال 
القطاع النفطي بكل مكوناته ومراحله من إنتاج وتكرير وتسويق وبيع.

االستدامة
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ولم���ا كان���ت الحالة ال�سحي���ة للعاملي���ن وتدريبهم ي�سكالن 

مقيا�س���اً حقيقياً لنجاح اأي �سرك���ة وتفوقها، فقد اأولت »نفط 

الكوي���ت« هذا الجانب عناية خا�س���ة، اإذ لم يقت�سر الهتمام 

عل���ى توفير احتياج���ات الموظفين في الداخ���ل الكويتي، بل 

تع���داه لي�سمل الخارج اأي�س���اً، وهو الأمر الذي توجته ال�سركة 

بتاأ�سي����س مكتب لندن ال���ذي يقوم على رعاية موظفي القطاع 

النفط���ي ممن يتم اإر�سالهم للعالج في الخ���ارج، اأو المبتعثين 

في دورات خارجية.

وللتعرف على طبيعة الدور الُمناط بمكتب لندن والخدمات 

التي يقدمها لموظفي القطاع النفطي، كان لنا لقاء مع المدير 

الجديد للمكتب الدكتور عارف العبا�سي، الذي ت�سلم من�سبه 

ف���ي يوليو 2017، حيث اأو�س���ح اأن مكتب لندن التابع ل�سركة 

نف���ط الكوي���ت تاأ�س�س ع���ام 1978 بغر�س تقدي���م الخدمات 

الإداري���ة الت���ي تحتاجه���ا ال�سرك���ة والعاملون فيه���ا بالمملكة 

المتح���دة وعم���وم اأوروب���ا، ولي�سكل نقلة نوعي���ة ل�سركة نفط 

الكويت وعالمة م�سيئة في �سجلها الحافل بالإنجازات. 

واأ�س���ار العبا�س���ي اإل���ى اأن المكتب يق���دم الخدمات الطبية 

لجمي���ع العاملين الحاليي���ن والمتقاعدين في القطاع النفطي 

الكويت���ي ولأ�سرهم، واأن ه���ذه الخدم�����ات ت�سكل نح��و %60 

م���ن المهام الملقاة على عاتق المكتب ال���ذي ي�ستقبل ويعالج 

اأكث���ر من 700 مري����س كل عام في الم�ست�سفي���ات والمراكز 

الطبي���ة بالمملك���ة المتح���دة واأوروب���ا والولي���ات المتح���دة 

الأميركي���ة، مردفاً بالقول: »اأما ال� 40% من المهام المتبقية 

فتنق�سم اإل���ى نحو 20% تتمثل في التدريب الخارجي الالزم 

للتطوي���ر الوظيفي للعاملين في �سركة نفط الكويت، اإذ ير�سل 

المكتب كل عام اأكثر من 800 موظف من موظفي �سركة نفط 

الكوي���ت اإلى جميع اأنحاء العالم للح�سول على دورات تدريب 

وتاأهي���ل لتمكينهم من مواكبة اأحدث الم�ستجدات في �سناعة 

النفط عامة، وما يتعلق منها بالقطاع النفطي الكويتي خا�سة، 

اأماال���� 20% المتبقية فتتمثل ف���ي عمليات اإدارة المكتب من 

الناحي���ة الإداري���ة وتقدي���م الم�ساع���دة المالي���ة وغيرها من 

الخدمات المتنوع���ة«، مبيناً اأنه ونظراً ل�سخامة حجم العمل 

الذي يقوم به المكتب ويمر عب��ره، فاإن�ه ي�ستخ����دم برن����ام���ج 

(Oracle) لت�سجيل كل المعامالت المالية التي ينجزها. 

   وف���ي �س���اأن عمليات ت�سجي���ل ملفات المر�س���ى والمهام 

الطبية، لفت العبا�سي اإلى اأن المكتب ي�ستخدم برنامجاً اآخر 

هو Medibase، يتم عن طريقه حفظ كل ملفات المتعاملين 

مع المكت���ب لمتابعة اأو�ساعهم وحالتهم ال�سحية والمعي�سية، 

موؤكداً اأن هناك برنامجاً ثالثاً ي�ستخدمه المكتب في عمليات 

.(Tensor) اإدارة الوقت ومهام الموارد الب�سرية هو

وفيما يتعلق بعدد العاملين في مكتب لندن، اأو�سح العبا�سي 

اأن المكتب ي�سم 33 موظفاً يتولون اإدارة �سوؤونه، واأنه ينق�سم 

اإلى ثالثة فرق هي:

1 - الفريق الطبي

2 - فريق الإدارة والتدريب والتوظيف

3 -  فريق الح�سابات

❞ مكتب لندن تأسس في عام 1978وشكل 
قفزة دولية لشركة نفط الكويت ❝

عارف العبا�سي



العدد 4  - 2018 3031

الفريق الطبي

وا�ستعر����س العبا�سي المه���ام الملقاة على عاتق الفريق 

الطب���ي ف���ي مكتب لندن مبين���اً اأن من اأهم مه���ام الفريق 

الطب���ي توفي���ر التدابي���ر العالجي���ة للمر�س���ى الذين يتم 

اإر�ساله���م اإل���ى الخ���ارج لتلقي الع���الج بمعرف���ة ال�سركة، 

وت�سمل تلك التدابير ما يلي:

• حج���ز المواعيد مع الم�ست�سفيات اأو الأطباء ذوي ال�سلة، 
وذلك بناًء على طلب من مكتب العالج بالخارج في الكويت.

• المتابع���ة الوثيق���ة مع المر�سى في ال���دول التي توفر لهم 
الع���الج  (الولي���ات المتح���دة الأميركي���ة واأوروب���ا والمملكة 

المتح���دة)، وتن�سي���ق الح���الت المختلف���ة مع مكت���ب العالج 

بالخارج في الكويت.

• ترتي���ب كل ما يت�سل بعملية مغادرة المر�سى اإلى الكويت، 
وذلك بعد انتهاء فترة العالج وفقاً لما يحدده الأطباء.

بالمر�س���ى  الخا�س���ة  التاأ�سي���رات  �سالحي���ة  مراقب���ة   •
وتجديدها بانتظام حتى ل تترتب على المري�س اأي التزامات 

تجاه �سلطات البلد الذي يتلقى العالج فيه.

• ف���ي حالت الوفاة، يقوم المكتب بكل ما يلزم لترتيب نقل 
الجثمان اإلى الكويت وتقديم التعوي�سات لأهل المتوفى.

• بالن�سب���ة للح���الت الخا�س���ة، مث���ل الإ�سع���اف (الجوي/
الأر�س���ي)، والحاجة اإل���ى الأك�سجين، اأو النقال���ة، اأو التنف�س 

ال�سطناعي يلتزم مكتب لندن بترتيب اإجراءات عودة المري�س 

مع توفير فريق طبي يرافقه من الأطباء والممر�سين اإذا لزم 

الأمر، ليكون اإلى جانبه في رحلة العودة تح�سباً لأي طارئ.

وك�س���ف العبا�سي اأن هناك اإج���راءات اأخرى للمكتب، منها 

ا�ست���الم الفواتير ال�سادرة عن الم�ست�سفيات، اأو العيادات، اأو 

الأطب���اء المعالجين وتولي الإج���راءات الخا�سة بها والتحقق 

م���ن �سحتها وبياناتها ث���م تحويلها اإلى فري���ق الح�سابات كي 

ي�س���ار اإلى دفعه���ا، اإلى جانب التزام المكت���ب بتوفير الأدوية 

للمر�س���ى الذي���ن يخ�سعون للع���الج وفقاً لما يطلب���ه الأطباء 

الذي���ن يتول���ون عالجه���م ومتابعة حالته���م، ويتول���ى موظفو 

المكت���ب تلق���ي وتجهيز وترتي���ب الأدوية المطلوب���ة من فريق 

ال�سيدلة في م�ست�سفى الأحمدي، والترتيب لنقل الأدوية اإلى 

الكويت، وكذلك اإعداد وتقديم التقارير الأ�سبوعية وال�سهرية 

عن حالة المر�سى ومدى ا�ستجابتهم للعالج.

فريق اإلدارة والتدريب والتوظيف

واأردف العبا�س���ي بقول���ه: »ومن اأبرز المه���ام التي يقوم بها 

فري���ق التدريب والتطوي���ر الوظيفي ت�سجي���ل وكتابة ومتابعة 

جميع الطلبات الواردة من فريق عمل قيا�س كفاءة التدريب في 

المكتب الرئي�سي بالكويت، والتوا�سل مع المركز اأو الموؤ�س�سة 

الت���ي توفر التدري���ب للموظفين المبتعثين حت���ى النتهاء من 

التدريب وتلقي ال�سهادة والفاتورة الخا�سة بالدورة«.

واأ�س���ار العبا�س���ي اإلى اأن عل���ى �سعيد التوظي���ف والموارد 

الب�سري���ة تتم ال�ستعان���ة بالقوى العاملة الالزم���ة لأداء مهام 

ووظائ���ف المكت���ب والتن�سي���ق م���ع وكالت التوظي���ف لإكمال 

تعيي���ن الموظفي���ن اإم���ا ب�سورة موؤقت���ة اأو دائم���ة، كما يجري 

فح�س وتقديم ك�سوف اأ�سبوعية خا�سة بالموظفين الموؤقتين 

والتحق���ق م���ن الفواتي���ر ذات ال�سلة ث���م تحويله���ا اإلى فريق 

المحا�سبة كي يتم دفعها.

وفيما يتعلق بالعقود، اأو�سح العبا�سي اأن مكتب لندن يتولى 

في الوق���ت الحالي اإدارة 22 عق���داً و4 اتفاقيات للخدمات، 

ف�س���اًل ع���ن ع���دة مذك���رات تفاهم م���ع مقدم���ي الخدمات 

المختلفين مثل الم�ست�سفيات وال�سيدليات ووكالت التوظيف 

و�سواها، ويتم التحقق من تلك العقود بحيث ل تتجاوز القيمة 

الحقيقي���ة له���ا، ومن ث���م يجري تحوي���ل الفواتي���ر اإلى فريق 

المحا�سبة لي�سار اإلى دفعها.

وبالن�سب���ة لعملي���ات ال�س���راء، اأو�س���ح العبا�س���ي اأن مكتب 

لندن يق���وم باإ�سدار اأوامر �سراء عن���د الحاجة، وذلك ل�سراء 

الحتياج���ات الخا�سة بالمكتب بعد فح�س المخزون المتوفر 

❞  المكتب يقدم الخدمات الطبية للعاملين 
الحاليين والمتقاعدين في قطاع النفط وألسرهم ❝

❞ الخدمات تشمل تنسيق عالج المبتعثين 
والدورات التدريبية وتقديم المساعدة المالية ❝
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الخا����س باللوازم المكتبية، مث���ل القرطا�سية واأحبار الطباعة 

وم���ا اإلى ذلك، وعند ا�ستالم الب�ساع���ة يجري فح�سها بدقة، 

كم���ا يت���م التحقق من �سح���ة الفواتي���ر الخا�س���ة بالتوريدات 

وتحويله���ا اإل���ى فريق المحا�سب���ة لدفعها للموردي���ن، مو�سحاً 

اأن هن���اك توا�س���اًل م�ستمراً بين المكتب ف���ي لندن والمكاتب 

الرئي�سي���ة لل�سرك���ة في الكويت من خ���الل التقنيات الحديثة، 

والمكت���ب ير�س���د اأي خلل اأو اأعطال قد تط���راأ على الت�سال، 

ويتم حل اأي م�سكلة قد تحدث اأثناء العمل.

المحاسبة.. فريق المهمات الصعبة

  وك�س���ف العبا�سي اأن تعدد المه���ام والخدمات التي 

يوؤديه���ا مكت���ب لن���دن والمبال���غ التي يت���م �سرفها على 

عالج مئات الح���الت وتقديم الم�ساع���دات المختلفة، 

دف���ع اإلى توفير معايير محا�سبي���ة كفيلة بتوفير الجهد 

والوق���ت والحفاظ على الأم���وال. واأن فريق المحا�سبة 

يق���وم بالتحقق من ح�سابات الدائنين الم�ستحقة الدفع 

الخا�سة بالفواتي���ر الطبية والتدريبية والنفقات العامة 

عن طريق تطبي���ق التقنيات المحا�سبي���ة والممار�سات 

المعياري���ة عل���ى ت�سني���ف المعام���الت وت�سجيلها، كما 

يقوم باإعداد ك�سوف مرتبات موظفي المكتب والت�سال 

الق�ساي���ا  ب�س���اأن  البريطاني���ة  ال�سرائ���ب  بم�سلح���ة 

ال�سريبي���ة، م�سيفاً اأن الفريق يقوم كذلك بتجهيز اأكثر 

م���ن األ���ف فات���ورة �سهرياً، كم���ا يعد التقاري���ر الخا�سة 

بح�س���اب التكالي���ف وتحلي���ل الف���روق واإدارته���ا بهدف 

تحقيق اأق�سى قدر من ال�سفافية في التعامل مع الجهات 

المختلف���ة. واإ�سافة اإلى كل ذلك، فاإن من �سمن المهام 

الت���ي ينجزها فريق المحا�سبة في المكتب التعاطي مع 

ق�ساي���ا �سريبة القيمة الم�سافة في بريطانيا والتحاد 

الأوروبي، اإ�سافة اإلى اإدارة التدفقات النقدية.

❞ إدارة 22 عقداً و 4 اتفاقيات وعدة 
مذكرات تفاهم مع المستشفيات 
والصيدليات ووكاالت التوظيف ❝
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تولي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اهتمامًا متزايداً بالعنصر البشري وتأهيله وتطويره، 
باعتباره أهم عناصر اإلنجاز، ومكونًا رئيسيًا ومهمًا في تنفيذ إستراتيجية القطاع النفطي طويلة المدى.

ولترجمة هذا االهتمام إلى حقيقة على أرض الواقع، وتماشيًا مع المتغيرات العالمية في برامج التدريب، 
أطلق قطاع التدريب والتطوير الوظيفي في المؤسسة خالل العام 2014 برنامج التدريب والتطوير الرائد 
المعروف باسم »فاست تراك-Fast Track«، بهدف تنمية قدرات الموظفين أصحاب المستويات العالية 

في األداء، وصقل مهاراتهم إلحداث نقلة نوعية جديدة تصل بهم إلى مرحلة التميز. 

ق���د �ساعد برنام���ج »فا�ست تراك« الموظفين المن�سمي���ن اإليه على مدار 

ن�سخ���ه ال���� 3 على فه���م وا�ستيعاب فل�سف���ة وثقافة اإ�ستراتيجي���ة الموؤ�س�سة، 

واأ�سهم في تنمية قدراتهم على اتخاذ المبادرات التي ت�سب في �سالح العمل.

أهداف »فاست تراك«
يه���دف »فا�س���ت ت���راك« اإل���ى تاأهي���ل الم�ساركين في���ه لتولي 

م�سوؤولي���ة العمل داخل ال�سركة، من خالل التدريب وفق »برنامج 

الكفاءات العام���ة الموحدة«، والذي ي�سم���ل التدريبات النظرية، 

اختبارات ال�سمات ال�سخ�سية، والتطبيقات العملية والمحاكاة.

جدير بالذكر اأنه تم ت�سميم برنامج الكفاءات العامة الموحدة 

بجه���ود   ،(Unified Generic Competencies -GCF)

م�سترك���ة بي���ن ال�س���ركات النفطي���ة التابع���ة لموؤ�س�س���ة البترول 

الكويتي���ة، و�س���ركات ا�ست�سارية متخ�س�سة، به���دف رفع م�ستوى 

كف���اءات العاملين لتتواف���ق مع م�ستوى ال�س���ركات العالمية، وقد 

برنامج تدريبي متطور أطلقه فريق تنمية القوى العاملة  في الشركة منذ 2014

»الكيماويات البترولية«:»فاست تراك« عّزز وطّور 
قدرات العاملين

االستدامة
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ت���م و�س���ع البرنام���ج بم���ا يتوافق مع ما ت���م اعتماده م���ن معايير 

للكف���اءة ف���ي موؤ�س�سة البترول و�سركاته���ا التابعة، وهي 6 معايير 

ت�سم���ل: مه���ارات التوا�سل، ال�سح���ة وال�سالمة والبيئ���ة، تطوير 

الأداء، الملكية والولء، القدرة على التكيف والتعلم، وبناء الفريق 

والعمل الجماعي، كما تم اإ�سافة عن�سر »المحاكاة« �سمن اأدوات 

التدري���ب للبرنام���ج، وهو ما ي�سي���ف بعداً عملي���اً لتطوير كفاءة 

العاملي���ن، وذل���ك ح�سب الأنظمة الم�ستحدث���ة عالمياً في مجال 

التطوير الوظيفي.

الدفعة الثالثة

ولق����د اأعط����ت �سرك����ة �سناع����ة الكيماوي����ات البترولية اهتمام����اً خا�ساً 

لبرنام����ج »فا�س����ت ت����راك« باعتب����اره امتداداً لخط����ة تطوي����ر العاملين في 

ال�سرك����ة منذ اإطالق الن�سخ����ة الأولى منه في العام 2014، وحتى الن�سخة 

الثالث����ة »فا�ست تراكIII«، حيث تم ت�سميم هذا البرنامج من خالل فريق 

تنمي����ة القوى العاملة، وفق مخرجات نظام تطوير وتنمية قدرات المنظمة 

(Organization Capability & Development- OCD)، وهو اأحد 

مبادرات اإ�ستراتيجية موؤ�س�سة البترول الكويتية للموارد الب�سرية 2030.

وتقوم �سركة �سناعة الكيماويات البترولية، ممثلة بنائب الرئي�س 

التنفي���ذي لل�سوؤون المالية والإدارية ال�سي���د اإبراهيم الم�سيطير  

برعاية تلك المبادرة، والتي تعد من كبريات مبادرات اإ�ستراتيجية 

الم���وارد الب�سرية للموؤ�س�سة منذ العام 2012، وجار خالل ال�سنة 

المالي���ة (2017/ 2018) التن�سي���ق مع الموؤ�س�س���ة لو�سع خطة 

عمل لتطبيق مخرجات المراحل ال�سابقة من كفاءات عامة وفنية 

موحدة لجميع العاملين في القطاع النفطي.

واحتفل���ت »�سناع���ة الكيماويات البترولية« ف���ي �سهر مايو من 

الع���ام (2017) بتخريج الدفعة الثالثة م���ن موظفيها المنت�سبين 

لبرنامج »فا�ست تراك«، بعد اجتيازهم كافة تدريبات واختبارات 

البرنام���ج، مما اأ�سهم ف���ي تطوير قدراتهم في المجالت الإدارية 

والقي���ادة الفعال���ة، وه���و الأم���ر ال���ذي يعك����س اهتم���ام ال�سركة 

بال�ستثم���ار ف���ي العن�س���ر الب�سري من خ���الل تطوي���ر العاملين 

مهني���اً، ورفع كفاءتهم وفق و�سائ���ل واأ�ساليب حديثة، وبما يتوافق 

م���ع اإ�ستراتيجية الم���وارد الب�سري���ة لموؤ�س�سة البت���رول الكويتية 

و�سركاتها التابعة.

تقنيات حديثة

وخالل مراحل الن�سخة الثالثة من البرنامج »فا�ست تراكIII« تم 

ا�ستخ���دام وتطبيق تقنيات حديثة في عمليات التدريب، منها تقنية 

»المحاكاة« التي تتيح للمتدربين مواجهة المواقف والم�سكالت التي 

تن�ساأ في الم�سروعات، والقرارات الإدارية الفعلية التي يتم اتخاذها 

في هذه المواقف، كما اأنها تمكن المتدرب من الطالع على نتائج 

القرارات التي تم اتخاذها، وتوفر هذه التقنية فر�سة للتدرب على 

ح���ل الم�سكالت النمطي���ة للم�سروع، ومعالج���ة الأخطاء وتحليلها. 

 ،(Coaching) كذل���ك تم اعتماد عن�سر الإ�سراف عل���ى التطوير

القائ����م على معرفة نق����اط القوة في المتدربي����ن، والمهارات التي 

❞ الشركة احتفلت في مايو 2017 بتخريج 
الدفعة الثالثة من منتسبي البرنامج بعد 

اجتيازهم التدريبات واالختبارات ❝
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تحت����اج اإلى تطوير ف����ي المنت�سبين للبرنامج. ه����ذا بالإ�سافة اإلى 

ح�س����ور دورات تدريبي����ة عن الكف����اءات العامة الموح����دة، والقيام 

بزيارات ميدانية لم�سانع و�سركات ومراكز متخ�س�سة، منها مركز 

اأبحاث البترول التابع لمعهد الكويت لالأبحاث العلمية. 

وم����ع انته����اء كل مرحلة م����ن مراحل التدريب يت����م اإعداد تقارير 

ع����ن جميع المتدربين، وقيا�����س كفاءة التدري����ب، ويتم عر�س هذه 

التقارير على مدراء الدوائر لالطالع على اأداء الم�ساركين، ومدى 

ا�ستفادتهم من البرنامج التدريبي. 

االهتمام باالستثمار البشري

وتعليقاً على برنامج »فا�ست تراك« واأهميته، قال الرئي�س 

التنفي���ذي ل�سرك���ة �سناع���ة الكيماوي���ات البترولي���ة ال�سيد 

محم���د عبد اللطيف الفره���ود: »اإن ال�سركة، كانت ول تزال 

تولي اهتماماً كبيراً بالعن�سر الب�سري وتطويره، باعتباره اأهم 

عنا�سر الإنجاز لديها«، م�سي���راً اإلى اأن اإ�ستراتيجية موؤ�س�سة 

البترول الكويتية تعطي الأولوية لقطاع التدريب وتاأهيل العن�سر 

الب�س���ري باعتباره مكوناً رئي�سي���اً وهاماً في تنفيذ اإ�ستراتيجيتها 

الرامية اإلى التو�سع في �سناعة البتروكيماويات . 

واأو�سح الفره���ود اأن برنامج »فا�ست تراك« يعتبر من الأدوات 

الهام���ة الت���ي �ساهم���ت ب�س���كل كبير ف���ي تطوي���ر اأداء ومهارات 

الموظفي���ن، م�سي���راً اإل���ى اأنه اأ�سه���م في تحقيق ق���درات متميزة 

للم�ساركين فيه على مدى فترات اإقامته. 

تطوير قدرات الموظفين

من جانبه، اأو�سح رئي�س فريق تنمية القوى العاملة في 

دائرة الموارد الب�سرية بال�سركة المهند�س محمد العنزي 

اأن البرنام���ج الذي ب���داأ تطبيقه في ال�سركة منذ 2014، 

يعتبر م���ن اأحد البرامج الرئي�سة لتطوير وتنمية قدرات 

العاملي���ن الإداري���ة، وتحقي���ق القي���ادة الفعال���ة، وتهيئة 

الم�ساركي���ن في���ه للقيام باأدوار موؤث���رة في تطوير العمل 

وف���ق اإ�ستراتيجية ال�سرك���ة، مبيناً اأن عن�س���ر اأو نموذج 

»المح���اكاة« ال���ذي ت���درب علي���ه المنت�سب���ون للبرنامج 

ل الجانب التطبيقي  كاأح���د و�سائل التدريب الحديثة، فعَّ

والعمل���ي عن���د المتدربين، و�ساهم في ح���ل الم�سكالت 

العملي���ة التي واجهت الم�ساركي���ن في عملهم، لفتاً اإلى 

اأن فري���ق تنمية القوى العاملة بال�سركة قام بمتابعة اأداء 

❞ العنزي: فريق تنمية القوى العاملة بالشركة 
يتواصل مع دوائر منتسبي البرنامج لالطالع على 

تقدم مستواهم ❝

❞ الفرهود: »الكيماويات البترولية« تولي اهتمامًا 
كبيراً بالعنصر البشري وتطويره وفق إستراتيجية 

مؤسسة البترول ❝
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الم�ساركي���ن خالل فترة التدري���ب، وذلك ل�سمان تطبيق 

خطة عمل البرنامج. 

وع���ن انعكا����س البرنامج عل���ى تطوير كف���اءة العاملين، قال 

العن���زي: »اإن قيا�س كفاءة فعالية التدريب كان �سمن المطالب 

الت���ي و�سعته���ا ال�سركة لتقيي���م اأداء الم�ساركين، وتفاعلهم مع 

البرنامج، بالإ�سافة اإلى اإعداد تقارير تو�سح اأداء الم�ساركين، 

�س���واء خالل البرنامج بمراحل���ه المختلفة، اأو بعد النتهاء من 

كل مرحل���ة على حدة«، مبيناً اأن فريق تنمية القوى العاملة في 

ال�سركة يقوم بالتوا�سل مع دوائر عمل الم�ساركين في البرنامج 

لالطالع على تقدم م�ستواه���م، وفاعلية العملية التدريبية من 

خالل كفاءة العامل في بيئة العمل.

واأو�س���ح العن���زي اأن ال�سركة، ومن خ���الل دائرة الموارد 

الب�سري���ة حري�س���ة اأ�س���د الحر�س على تطبي���ق المفاهيم 

الحديثة، وا�ستخدام و�سائ���ل التدريب والتطوير المختلفة 

لرف���ع كفاءة العاملي���ن، وذلك من خ���الل التن�سيق وتنظيم 

الجولت الميدانية ل�سركات القطاع النفطي ومراكز فنية 

متخ�س�س���ة، بالإ�سافة اإلى اإع���داد خطة تطوير �سخ�سية 

لجمي���ع العاملي���ن، ومتابعة تط���ورات تلك الخط���ة ب�سكل 

�سه���ري بالتعاون مع من�سقي التدري���ب في ال�سركة، وذلك 

لتحديد الحتياج���ات التدريبية لل�سركة، ومن ثم التن�سيق 

مع مركز التدريب البترولي لتوفير تلك البرامج. 

زيارات خارجية

ي�س���ار اإل���ى اأن برنام���ج »فا�س���ت ت���راك« ت�سم���ن زيارات 

ميدانية لهيئات وم�سانع و�سركات رائدة، بهدف زيادة وعي 

المتدربي���ن ع���ن اأ�ساليب عمل تل���ك الموؤ�س�س���ات، ولتعزيز 

مفه���وم التطوي���ر والإبداع لديه���م لتح�سي���ن اأ�ساليب العمل 

داخل ال�سركة كاًل في مجاله.

 كم���ا ت�سم���ن البرنام���ج زي���ارات خارجية لالط���الع على 

تجارب بع�س ال���دول، اإذ تم تنظيم زيارة اإلى جمهورية كوريا 

الجنوبي���ة لح�س���ور دورة تدريبي���ة، والطالع عل���ى التجربة 

الكوري���ة لال�ستف���ادة م���ن الخب���رات والممار�س���ات الناجحة 

ف���ي هذا البل���د، وانق�سم برنامج الزيارة اإل���ى �سقين، اأولهما 

نظ���ري تمثل في التعرف على تاريخ كوري���ا، وكيفية تطورها 

ف���ي النواحي الإداري���ة والقت�سادية، واأه���م اأ�سباب نجاحها 

وتقدمه���ا، بينما تمثل ال�سق الثاني في الجانب العملي، حيث 

ق���ام المتدربون بزيارات اإل���ى كبريات ال�س���ركات والم�سانع 

والمن�س���اآت التجاري���ة والحكومي���ة والموؤ�س�س���ات التعليمية، 

وحتى الم�ست�سفيات لالطالع على التجربة الكورية بكل دقة. 

وع���ن الزي���ارة اإلى جمهوري���ة كوريا الجنوبية، ق���ال ال�سيد 

ح�س���ام عو�س من دائرة الم���وارد الب�سرية، واأحد المن�سمين 

للبرنام���ج: »اأطلعنا خ���الل الزيارة على اأ�س����س قيام النه�سة 

ال�سناعية منذ فترة �ستينيات القرن الما�سي، واإعداد ال�سعب 

الك���وري لمرحل���ة ما بعد الح���رب الكورية من خ���الل تنمية 

الكفاءات في جميع المجالت، وكذلك اطلعنا على دور رجال 

الأعمال الذين اأ�س�سوا �سركات عمالقة باإمكانيات محدودة« 

م�سي���راً اإلى اأن ه���ذه الدولة تنتهج مب���داأ تكري�س الإنجازات 

والبن���اء عليها، وهو ما جعلها تتق���دم ب�سكل ملحوظ، وتحتل 

مكانة متميزة على م�ستوى العالم اقت�سادياً وعلمياً و�سحياً.

❞ »صناعة الكيماويات البترولية« أعطت اهتمامًا 
خاصًا لـ »فاست تراك« باعتباره امتداداً لخطة 

تطوير العاملين❝
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االستدامة

ويع���د البرنام���ج م���ن البرام���ج التدريبي���ة الهادفة اإل���ى تنمية 

مه���ارات الم�ستركين فيه لما يوفره من تطوير حقيقي للقدرات، 

وبم���ا ي�سم���ح للمنت�سبي���ن لاللتح���اق ببرامج تدريبي���ة وتطويرية 

لأفكاره���م توؤهله���م لتنفيذ ابتكارات واختراع���ات مميزة توؤهلهم 

للح�سول على ب���راءات اختراع ودورات تدريبية لدى اأهم واأعرق 

الموؤ�س�سات الأكاديمية حول العالم.

ولق���د توا�سلت اأ�سداء نج���اح البرنامج داخل دول���ة الكويت وتجلى 

ذل���ك في دع���وة منت�سب���ي البرنام���ج للم�سارك���ة في ملتق���ى وم�سروع 

كف���اءات الكويت لفر����س م�ستقبلية (كفو) - اأح���د الم�ساريع ال�سبابية 

التي يتبناها الديوان الأميري لتحقيق روؤية �سمو اأمير البالد لالهتمام 

بال�سب���اب واإ�سراكهم في قيادة التنمي���ة- لعر�س تجربتهم المميزة في 

الدورة الأولى للملتقى.

ولأهمي���ة برنامج »ف���اب لب«، والنتائج المميزة الت���ي حققها ت�ستعر�س 

مجل���ة »نب�س« في التقرير التالي نتاج رحلت���ه، وما ح�سده من ردود اأفعال 

وتكريمات متنوعة. 

مشاركة عالمية

بع���د اجتي���از الموظفي���ن الذي���ن ت���م تر�سيحه���م من قب���ل ال�سركة، 

وعددهم 12 عاماًل وعاملة للمعايير الفنية لبرنامج »فاب لب«، ح�سل 

ه���وؤلء الموظفي���ن - منت�سبي البرنامج - عل���ى دورات تدريبية مكثفة 

لمدة 17 اأ�سبوعاً ثم اأعقبها اخ�ساع منت�سبي البرنامج لختبارات لقيا�س 

م�ستويات تطور مهاراتهم، واجتاز عدد 8 عاملين تلك الختبارات بنجاح، 

ليت���م بعد ذلك ابتعاث عدد منه���م لح�سور الموؤتمر الدولي لالختراعات 

بجمهورية ت�سيل���ي لعر�س مبتكراتهم التي اأنجزوها خالل فترة التدريب 

�سمن منت�سبي »فاب اأكاديمي« من مختلف اأرجاء العالم.

ملتقى »كفو«

وف���ي ظل النج���اح الذي حقق���ه منت�سب���و برنامج »ف���اب لب«، تمت 

دعوتهم للم�ساركة ف���ي الدورة الأولى لملتقى (كفو)، والتي انطلقت في 

9 اأكتوب���ر 2017، بمرك���ز ال�سيخ جابر الأحمد الثقاف���ي، من قبل رئي�س 

نظمته  الذي  الب«،  »فاب  التطبيقية  للعلوم  التدريبي  البرنامج  حققها  إيجابية  فعل  وردود  متميزة،  نتائج 
الشركة الكويتية لنفط الخليج بالتعاون مع مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع لمجموعة من موظفيها من 

ذوي االختصاصات اإلدارية والهندسية والعلمية والفنية لتدريبهم وصقل مهاراتهم الوظيفية.

منتسبوه شاركوا باسم الشركة ودولة الكويت في المؤتمر الدولي لالختراعات لعرض مبتكراتهم 

»نفط الخليج«: ردود فعل إيجابية ونتائج متميزة 
حققها برنامج »فاب الب«
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اللجن����ة الإ�سرافي����ة للملتق����ى والم�ست�سار في الدي����وان الأميري 

د. يو�س����ف الإبراهي����م، وتم تكريمهم من قب����ل الديوان الأميري، 

واللجن����ة الإ�سرافي����ة للملتقى، بح�سور الرئي����س التنفيذي لل�سركة 

الكويتي���ة لنف���ط الخليج ال�سي���د عبدالنا�سر الفلي���ج، ونائب الرئي�س 

التنفيذي لعمليات الخفجي الم�ستركة ال�سيد �سعيد محمد ال�ساهين. 

تكريم داخلي

وعل���ى ال�سعيد الداخلي احتفت »نفط الخلي���ج« داخلياً بجميع منت�سبي 

برنامج »فاب لب« في حفل تكريم نظمته بهذه المنا�سبة في م�سرح مكتب 

ال�سركة الرئي�سي »الزور«، وا�ست�سافت فيه المحا�سر د. �سعد البراك.

وخ���الل الحفل الذي ح�س���ره ح�سد من العاملين في ال�سركة، اأ�ساد 

الرئي����س التنفي���ذي ال�سيد عبدالنا�سر الفليج بجه���ود جميع منت�سبي 

البرنامج التدريبي »فاب لب« ومثابرتهم وتفرغهم التام لهذه المهمة، 

كم���ا اأ�س���اد بالمتاأهلين الذي���ن ا�ستطاعوا عر����س مبتكراتهم المميزة 

با�سم دولة الكويت في معر�س الختراعات الدولي.

م���ن ناحيته، قدم د. �سعد الب���راك محا�سرة عن »قيادة التغيير«، 

معرب���اً عن �سعادته لوجوده في اإحدى �سركات القطاع النفطي وبين 

فئ���ة مميزة من ال�سباب المتميز مم���ن حققوا اإنجازات تح�سب لهم 

من خالل برنامج »فاب لب«.

واأو�سح البراك اأنه اختار مو�سوع المحا�سرة عن قيادة التغيير لما 

له من اأهمية في تطوير العمل ورفع جودته في مختلف الموؤ�س�سات 

وال�س���ركات وبمختل���ف اأحجامها بما يوؤدي اإل���ى اإحداث نقلة نوعية 

مميزة في العمل. وفي ختام الحفل قام ال�سيد عبد النا�سر الفليج، 

ود. �سعد البراك بتكريم منت�سبي برنامج »فاب لب«.

مركز الموهبة

ب���دوره اأقام مرك���ز �سباح الأحم���د للموهبة والإبداع حف���الً في مقر 

اأكاديمي���ة الموهب���ة لتكريم الم�ساركين في برنام���ج »فاب لب«، ح�سره 

كل م���ن نائب الرئي����س التنفيذي لل�سوؤون المالي���ة والإدارية في ال�سركة 

الكويتي���ة لنفط الخليج ال�سيد عب���داهلل من�سي ال�سمري، ورئي�س مجل�س 

اإدارة مرك���ز �سباح الأحمد للموهبة والإب���داع المهند�س براك ال�سبيح، 

ومدير ع�����ام المركز د. عمر البناي.

وخ���الل الحفل تم عر�س برنامج تعريف���ي حول كيفية ت�سجيل براءات 

الخت���راع، لم�ساعدة العاملين مجت���ازي البرنامج في التعرف على كيفية 

توثي���ق نتاج رحلتهم التدريبية من مبتكرات كبراءات اختراع، والإجراءات 

المطلوبة لذلك.

وعبر ال�سيد عبد اهلل ال�سمري عن �سعادته بالم�ساركة في تكريم العاملين 

قائ���الً: »اإن���ه لمن دواع���ي �س���روري اأن اأ�ساركك���م ختام رحلتك���م التدريبية 

الممي���زة الت���ي خ�ستموها بكل داأب ومثابرة، وا�ستط���اع بع�سكم ا�ستكمالها 

للنهاية، والو�س���ول باأفكارهم المبتكرة لمرحلة التنفيذ النهائي، والمناف�سة 

في المحافل العالمية«. موؤكداً على اأن جميع الم�ساركين في هذا البرنامج 

ناجح���ون ومبتكرون ي�ستحقون الإ�س���ادة والتقدير للتزامهم وتفرغهم التام 

لتلك المهمة، ولمحاولتهم الجدية الخروج بمبتكرات مختلفة.

وقدم ال�سمري ال�سكر لرئي�س مجل�س اإدارة مركز �سباح الأحمد للموهبة 

والإبداع المهند�س براك ال�سبيح، ولجميع القائمين على المركز لتنفيذهم 

كاف���ة متطلب���ات البرنامج التدريب���ي، وم�سان���دة منت�سبيه بكاف���ة الو�سائل 

المتاح���ة، والعم���ل معهم على تخط���ي اأي عقبات، موؤكداً عل���ى اأهمية دور 

مركز �سباح الأحمد بو�سفه منارة للعلم والبتكار وراعي المبدعين ال�سباب 

في دولة الكويت.

❞ جهات عدة أشادت بالبرنامج واعتبرته نقلة 
نوعية في تنمية مهارات مشتركيه وتطوير 

قدراتهم لتنفيذ ابتكارات مميزة  ❝
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نتائج باهرة لزيارة وفد القطاع النفطي الكويتي للشركة في مقدمتها رفع العلم الكويتي بجوار علم »شل«

تعاون إعالمي بّناء بين دوائر العالقات العامة واإلعالم 
في المؤسسة وشركاتها التابعة و»شل« العالمية

   خطت دوائر العالقات العامة والإعالم في موؤ�س�سة البترول الكويتية 

و�سركاتها التابعة خطوات حثيثة نحو تنفيذ اإ�ستراتيجية التوا�سل 2040 

الخا�س���ة بالقط���اع النفط���ي الكويت���ي، وذلك بع���د تفعيل بن���ود التعاون 

الإعالم���ي بين الموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة و�سرك���ة »�سل« العالمية التي 

تعد من ال�سركات الكبرى العاملة في مجال النفط والغاز، اإذ بداأ التعاون 

الم�سترك بين دوائر الإعالم في الموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة و�سركة »�سل« 

في �سهر �سبتمبر 2017 الما�سي بعدما قامت »�سل« بعمل مجموعة من 

ور����س العمل في الكويت ت�سمنت التعرف اإل���ى العالم الرقمي واأثره على 

الأ�س���واق العالمي���ة للنفط والغاز، وكيفية التعامل م���ع ال�سركات النفطية 

العالمية، واأهمّية �سبكات التوا�سل الجتماعي، والدور الموؤثر الذي تلعبه 

حالي���اً ف���ي حياة الإن�س���ان، ومن ّث���م المجتمعات، نظراً لم���ا تمتلكه تلك 

الو�سائل من اإمكانات �سريعة تمكنها من التوا�سل مع الآخرين في اأوقات 

قيا�سية، خا�سة خالل الأزمات التي قد تواجه المجتمعات الب�سرية، كما 

ت�سمن���ت ور����س العمل اأ�سالي���ب التعامل مع الأزمات اإعالمي���اً، واأ�ساليب 

مراقب���ة و�سائل الإع���الم والتوا�سل، والتعامل معها ف���ي حال حدوث اأي 

اأزمة قد تقع في القطاع النفطي .

   وا�ستكم���الً لتفعيل بنود التعاون الإعالمي الم�سترك قام ممثلو دوائر 

العالق���ات العام���ة والإعالم ف���ي القطاع النفطي الكويت���ي بزيارة اإلى مقر 

�سركة »�سل« في منطقة »هيج« بمملكة هولندا خالل  �سهر نوفمبر 2017 

ا�ستغرقت ا�سبوعاً، بهدف تدعيم العالقات وبحث �سبل التعاون الم�ستقبلي 

ف���ي مجال الت�س���ال وتبادل الخبرات، اإلى جان���ب الم�ساركة في مجموعة 

م���ن ور����س العمل ح���ول و�سائ���ل الت�سال الحديث���ة وقدرتها عل���ى مواكبة 

احتياج���ات الم�ستقبل، اإلى جانب التعرف على الإجراءات والأ�ساليب التي 

تتبعه���ا دائ���رة الإعالم والعالقات ف���ي �سركة »�سل« العالمي���ة للتوا�سل مع 

نح���و 160 فرعاً تمتلكه���ا ال�سركة حول العالم، كم���ا ت�سمنت ور�س العمل 

مناق�سة �سبل تح�سين �سورة و�سمعة الموؤ�س�سات وال�سركات اأمام المجتمع 

الخارج���ي، اإلى جان���ب التعرف على اأ�ساليب اإط���الق الحمالت الإعالمية 

وكيفي���ة توجيهها بما يخدم الم�سالح العام���ة للموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة، 

ع���الوة على كيفية تح�سي���ن �سمعة الموؤ�س�سة و�سركاتها التابعة لدى كل من 

المجتمع الداخل����ي (موظف������ون القط��اع النفط���ي)، والمجتم�ع الخ�ارجي 

(مجل����س الأمة، العم���الء الموؤث���رون، ال�سحافة والإع���الم، ال�سركات ذات 

ال�سل���ة) واظهارها بمظه���ر و�سورة جيدة في كل الأوق���ات، والتعرف على  

الجه���ود الت���ي يجب بذلها من قب���ل دوائر العالقات والإع���الم لإيجاد نوع 

م���ن ال�سالت التي ت�ساهم في دعم الفهم والحترام والود المتبادل ما بين 

الموؤ�س�س���ة والجمهور في ظ���ل حاجة جمهور الموؤ�س�سة اإلى خدماتها، وفي 

نف�س الوقت يريد احترام الموؤ�س�سة له ولرغباته.
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