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التحكم في المصروفات التشغيلية أهم أسباب االستدامة في صناعة النفط

هاشم :أهداف «مؤسسة البترول» صعبة ...لكنها ليست مستحيلة
كتب حممد �إبراهيم:
�أكد الرئي�س التنفيذي يف م�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول الكويتية ها�شم ها�شم
�أن امل�ؤ�س�سة و�ضعت يف خطتها
اال�سرتاتيجية  2040جمموعة �أهداف
�أولها احلر�ص واالهتمام يف تطوير
ومتكني ال�شباب الكويتي يف القطاع
النفطي «ف��ه��م ال�ث�روة احلقيقية
للكويت ب�شكل عام وللقطاع النفطي
ب�شكل خا�ص» ،و�أو�ضح ها�شم يف
كلمته خالل ملتقى قياديي القطاع
النفطي  2019-2018ان الأه��داف
التي و�ضعتها امل�ؤ�س�سة «�صعبة
ولكنها لي�ست م�ستحيلة وو�ضعنا
توجهات ا�سرتاتيجية يف كيفية
الو�صول لها وحتقيقها».
و�أ�شار ها�شم يف كلمته خالل امللتقى
الذي نظمته �رشكة البرتول الكويتية
العاملية يف ن�سخته العا�رشة حتت
�شعار «ريادة عاملية» الى ان امللتقى
ال�سنوي املفتوح لقياديي القطاع
النفطي يهدف الى ا�ستعرا�ض ثمرات
اجلهد والتعاون وم��ا مت حتقيقه
يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي والطموحات
والإجن��ازات التي ت�سعى امل�ؤ�س�سة
�إلى حتقيقها.
وحول م�ؤ�رشات ال�صحة وال�سالمة
والأم���ن والبيئة �أو���ض��ح ها�شم ان
القطاع النفطي �سجل معدل �إ�صابات
احل���وادث ال�صناعية ذات الوقت
املفقود م�ستوى �أف�ضل من ال�رشكات
املماثلة بالن�شاط ،وكذلك احلال
للت�رسبات النفطية ،فقد �سجل
القطاع النفطي الكويتي معدالت
�أف�ضل مقارنة باملتو�سط العاملي
الذي �سجلته املنظمة الدولية لنف�س
القطاع ،وق��ال ،علينا كقياديني
االلتزام يف ت�شجيع ال�شباب والعمل
على �إب��راز كفاءاتهم ومتكينهم من
امل�شاركة الفعالة يف جميع نواحي
العمل �سواء كانت فنية �أو �إدارية
«و�أنا كلي قناعة ب�أن ال�شباب الكويتي
هو من النوع الذي يقبل التحدي ف�إذا
ما مت توفري البيئة املنا�سبة من
دعم وتوجيه ف�سرنى كيف �أن ب�إمكان
هذا ال�شباب وب�إ�رصاره فعل الكثري
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وجت��اوزه��ا
والأمثلة التي م��رت علينا يف هذا

• ها�شم ها�شم متحدث ًا خالل امل�ؤمتر

• جانب من امل�ؤمتر

«البترول العالمية» :نبحث عن الفرص االستثمارية إليجاد مالذ آمن للنفط الكويتي
ق��ال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة البرتول
الكويتية العاملية ال�شيخ ن��واف ال�سعود
ال�صباح ان اتخاذ �شعار «ري���ادة عاملية»
مللتقى قياديي القطاع النفطي ي�أتي من واقع
ملمو�س حيث ان م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ومنذ ت�أ�سي�سها يف العام  1980وهي ت�سعى
الى تبوء مكانة عاملية.
ولفت ال�شيخ نواف يف كلمته خالل امللتقى
الى ان امل�ؤ�س�سة لها م�شاركات عاملية يف
ال�صناعة النفطية من خالل �رشكة البرتول
الكويتية العاملية «كيو �أي��ت» وال�رشكة
الكويتية لال�ستك�شافات البرتولية اخلارجية
«كوفبك» وامل�ؤ�س�سة هي اول �رشكة نفطية
وطنية تبحر يف عامل ا�ستك�شاف وتكرير النفط

املجال كثرية».
و�أ�ضاف ها�شم «الحظنا يف ال�سنوات
الأخ�يرة حت�سنا يف �إدارتنا لتنفيذ
م�شاريعنا الكربى بداية مبراحل
�إعداد الدرا�سات الأولية والت�صاميم

حول العامل وخ�صو�صا يف �أوروبا.
وب�ين ان �رشكة ال��ب�ترول العاملية وكذلك
�رشكة «كوفبك» تبحث عن الفر�ص اال�ستثمارية
حتقيقا ال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة و�إيجاد مالذ
�آم��ن للنفط الكويتي يف الأ���س��واق العاملية
وللمنتجات البرتولية الكويتية يف اخلارج
حتت �شعار �رشكة «كيو �أيت».
وح��ول امل�صايف التي ت�ساهم فيها الكويت
يف اخلارج من خالل �رشكة البرتول الكويتية
العاملية �أو�ضح ال�شيخ نواف بانها تتمثل يف
م�صفاة ين �سونغ يف فيتنام والتي تعمل حاليا
بطاقة تكريرية تبلغ � 200ألف برميل يوميا
بالإ�ضافة الى م�صفاة الدقم يف عمان والتي
يتم ان�شا�ؤها حاليا وبلغت ن�سبة الإجناز

الهند�سية مرور ًا ب�إجراءات املراجعة
وامل��واف��ق��ات �إل��ى م��راح��ل التنفيذ
واملتابعة احلثيثة التي يقوم بها
اجلميع من �إدارات تنفيذية وجمال�س
�إدارات وم��ع ه��ذا التح�سن �إال �أنه

فيها نحو  %15وم��ن املفرت�ض ان تعمل
بطاقة تكريرية مماثلة مل�صفاة فيتنام ليكون
املجموع الإجمايل نحو  400الف برميل يوميا
يتم تكريرها من النفط اخلام الكويتي.
وحث ال�شيخ ن��واف يف كلمته القياديني يف
القطاع النفطي على ت�شجيع ال�شباب الكويتي
ال�ستغالل فر�ص العمل بالقطاع النفطي يف
اخلارج من خالل �رشكات م�ؤ�س�سة البرتول،
الفتا الى ان العمل يف اخلارج مينح ال�شباب
املزيد من اخلربة والتميز وي�ساعد يف نقل
اخلربات الأجنبية الى الكويت.
ويف ت�رصيحات لل�صحافيني على هام�ش
امللتقى قال ال�شيخ نواف ان �رشكة البرتول
الكويتية العاملية ا�ستعر�ضت الفر�ص املتاحة

اليزال هناك فجوات ومواطن ق�صور
يف التنفيذ حتتم علينا �إيجاد �سبل
�أف�ضل لإجناز هذه امل�شاريع يف وقت
�أق�رص».
ولفت ها�شم الى ان ال�صناعة النفطية

المجال يخضع لمراقبة جمعيات احترافية دولية

المذن :تطبيق معايير «الصحة والسالمة» طريق
الشركات للفوز بمناقصات القطاع النفطي

• عبد الوهاب املذن خالل تكرمي ال�رشكات

كتب حممد �إبراهيم:
بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة البرتول
و�رشكات البرتول الوطنية ونفط
ال��ك��وي��ت و�صناعة الكيماويات
البرتولية وال����شرك��ة الكويتية
البرتولية املتكاملة «كيبك» �أطلقت
اجلمعية الأم�يرك��ي��ة ملهند�سي
ال�سالمة ف��رع ال��ك��وي��ت امل�ؤمتر
اخلا�ص بال�صحة وال�سالمة والبيئة
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
حيث �أكد نائب الرئي�س التنفيذي
للخدمات امل�شرتكة يف �رشكة نفط
الكويت عبد ال��وه��اب امل��ذن �أن

�رشكات النفط يف الكويت تويل
ال�صحة وال�سالمة �أهمية كبرية،
م����ؤك���د ًا ع��ل��ى �أن جم���ال ال�صحة
وال�سالمة والبيئة يخ�ضع ملراقبة
جمعيات اح�تراف��ي��ة دول��ي��ة فيما
يتعلق بال�صحة وال�سالمة والبيئة.
و�أ���ض��اف �أن ل�رشكة نفط الكويت
م�شاركة فاعلة خ�لال امل�ؤمتر،
وال�رشكة لديها العديد من الأن�شطة
واملمار�سات مع �رشكات املقاولني،
خا�صة فيما يتعلق مبجال ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ب�شكل عام.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن��ه كلما حت�سن �أداء
امل��ق��اول�ين حت�سن �أداء �رشكات

• جانب من احل�ضور

النفط ،فهي م�شاركة يف النجاح بني
القطاع اخلا�ص والقطاع احلكومي،
وبني �أن ال�رشكة حتر�ص على جناح
��شرك��ات امل��ق��اول�ين يف جم��االت
ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
الف��ت�� ًا �إل���ى �أن ج���ودة امل�شاريع
ت�أتي عن طريق االهتمام بال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،كذلك النظم
واللوائح املوجودة ،واملحافظة
على بيئة العمل ،فكلما حت�سنت
ك��ان لها ال���دور الأك�ب�ر يف جناح
القطاع.
ولفت �إل��ى �أن كثري ًا من �رشكات
املقاوالت يتم تقييمها بناء على

�أدائها ومدى جناحها يف تطبيق نظم
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،م�شري ًا
�إل��ى �أن كل ال�رشكات التي تعمل
مع �رشكة نفط الكويت يتم منحها
فر�ص ًا للدخول يف املناق�صات
وعمليات الت�أهيل من خالل التقييم
اخلا�ص بعمليات ال�صحة وال�سالمة
باعتبارها جزء ًا هام ًا وحيوي ًا يف
عمليات الت�أهيل.
م��ن جانبه ق��ال رئي�س جائزة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة فار�س
املن�صوري �أن هناك تقييم ًا لكل
ال����شرك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف جم��ال
ال�����ص��ح��ة وال�����س�لام��ة والبيئة
باخلليج خالل فاعليات امل�ؤمتر،
كما �أن هناك عدة م�ستويات يتم
من خاللها اختيار الأف�ضل �أداء
ع��ل��ى م�ستوى دول اخل��ل��ي��ج يف
جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
م�ؤكد ًا �أن مئات ال�رشكات حري�صة
على امل�شاركة يف امل���ؤمت��ر يف
ال��دورة العا�رشة والتي حتر�ص
على �سالمة الأعمال واملحافظة
على الأرواح واملمتلكات ،معترب ًا
�أنها خط الدفاع الأول الذي مينع
اخل�سائر ،م���ؤك��د ًا ان اجلائزة
تعطي حافز ًا للم�شاركني للتناف�س
فيما بينهم ،م��ن خ�لال حتقيق
الأرقام املميزة يف م�ضمار ال�صحة
وال�سالمة ،ما ينعك�س على �أداء
ال�رشكة ،و�أكد �أن امل�ؤمتر يركز
ب�شكل كبري على القطاع النفطي
نظر ًا لوجود العديد من امل�شاريع
اجلبارة يف القطاع ،ما يحتم خلق
التناف�سية بني ال�رشكات ،وتطوير
العمل ،مبين ًا �أن كافة ال�رشكات
ت�سعى لتحقيق م�شاريعها بدون
خ�سائر.

للموظفني الكويتيني يف مكاتب ال�رشكة
اخلارجية ونقل تلك الفر�ص واخل�برات �إلى
ال�سوق املحلي الفتا �إل��ى �أن ال�رشكة حثت
العاملني يف القطاع النفطي للم�شاركة يف
امل�شاريع اخلارجية للبرتول العاملية.
وقال �إن كافة العاملني يف القطاع النفطي
يعملون على ترجمة الريادة العاملية �إلى
خ�برات مرتاكمة داخ��ل امل�شاريع العمالقة
التي ينفذها القطاع النفطي داخليا �سواء
يف م�شاريع �رشكة نفط الكويت �أو البرتول
الوطنية والبرتولية املتكاملة والكيماويات
البرتولية ال�سيما يف امل�شاريع التي ترتبط
بزيادة حجم االنتاج النفطي �أو املتعلقة
ب�صناعة التكرير والبرتوكيماويات.

مت��ر ب��ت��ح��دي��ات ك��ب�يرة ومتزايدة
واملناف�سة فيها تنمو يوما بعد يوم
«فهناك مناف�سة يف الإنتاج وت�أمني
ح�ص�ص �أك�بر يف ال�سوق ومناف�سة
يف ا�ستخدام التكنولوجيا واحللول

احلديثة ومناف�سة يف التحول ال�رسيع
�إلى بدائل للطاقة ،لذا فامل�س�ؤولية
علينا كقياديني يف �إدارة هذا القطاع
م�س�ؤولية كبرية ،والبد من تركيز
جهودنا وحث موظفينا على العمل

كفريق واحد وب�أ�سلوب عملي متكامل
ملواجهة التحديات لن�ضمن حتقيق
وتعظيم العائد على مواردنا».
وذكر ها�شم ان حقبة النفط ال�سهل
بح�سب املعطيات الآن تقرتب من
نهايتها وبالتايل ت�صبح عمليات
ا�ستخراج النفط واملحافظة على
الطاقة الإنتاجية امل�ستهدفة �أكرث
تعقيدا و�أك�ث�ر كلفة م��ن ال�سابق
وذل��ك يرجع �إل��ى ا�ستخدام و�سائل
خمتلفة و�أك��ث�ر تعقيدا لتطوير
احل��ق��ول وعمليات احلفر العميق
بالإ�ضافة �إل��ى ا�ستخدام تطبيقات
خمتلفة ل��دع��م امل��ك��ام��ن كالغمر
بالغاز او الغمر باملاء او البخار
وغريها والتي جتعل من كلفة انتاج
الربميل كلفة باهظة ،وا�ضاف:
لذلك فعلينا �أن نركز على مبادرات
تقنني امل�رصوفات ففي ظل املناف�سة
ال��ك��ب�يرة يف ال�صناعة النفطية
وتعقيد عمليات ا�ستخراج النفط
ف�إن �أهم �أ�سباب النجاح واال�ستدامة
يف هذه ال�صناعة هي يف التحكم يف
امل�رصوفات الت�شغيلية ،فهي �أحد
معايري التميز يف هذه ال�صناعة� ،إن
مل تكن �أهمها.

«البترول»« :المركزي للتدقيق» حصد أعلى

درجات تصنيف المطابقة للمعايير الدولية
ح�صد اجلهاز املركزي للتدقيق الداخلي يف م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة �أعلى درجات
ت�صنيف املطابقة للمعايري الدولية «Generally
 »Conformمن معهد املدققني الداخليني الأمريكي
بناء على
«»Institute of Internal Auditors – IIA
ً
التقرير ال�صادر من املعهد واخلا�ص ب�ضمان اجلودة
اخلارجي «.»External Quality Assessment
وب��ه��ذه املنا�سبة� ،أك��د نائب الع�ضو املنتدب
للتدقيق الداخلي يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
عادل توفيقي �أن ح�صول اجلهاز املركزي للتدقيق
الداخلي على هذا الت�صنيف ي�ؤكد املكانة املرموقة
واملهنية العالية للجهاز الذي يتمتع ب�أعلى درجات
املهنية واالحرتافية ،م�ضيفة �إلى �أن هذا الت�صنيف

الرائد عاملي ًا يعزز �سمعة القطاع النفطي يف جمال
ال�شفافية وحوكمة الأعمال.
و�أ�شار �إلى �أن زيارة وفد معهد املدققني الداخليني
الأمريكي� IIAإل��ى م�ؤ�س�سة البرتول و�رشكاتها
التابعة ت�أتي يف �إط��ار حر�ص اجلهاز املركزي
للتدقيق الداخلي على حتقيق وتنفيذ متطلبات
املعايري املهنية الدولية ،والت�أكد من �ضمان
اجلودة من جهة خارجية حمايدة ،لذا عمل اجلهاز
على ا�ستقدام �أكف�أ جهة عاملية للقيام ب�أعمال
�ضمان اجل��ودة اخل��ارج��ي للتدقيق ،حيث قام
فريق املعهد الأمريكي بزيارة مواقع امل�ؤ�س�سة
و�رشكاتها التابعة وفح�ص جميع �أعمال اجلهاز
املركزي للتدقيق الداخلي.

