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کلمۀ العدد المحتویات

نقل آمن 
للغاز!

اإلنترنت

ُحقوٌق 
ُمصانٌة

خلود �سعد املطريي

ِبُكم نتقدم

عام م�صى، بكل ما فيه من جناحات واإجنازات، وبكل ما فيه اأي�صًا 

من اآمال وطموحات موؤجلة، وعام اآخر جديد اأطل علينا، يحمل معه 

العمل اجلاد وال�صعي احلثيث  الكثري من  تنتظر  واأه��داف،  تطلعات 

لتحقيقها.

ن�صتقبل العام اجلديد بتفاوؤل كبري، وبدعوات خال�صة للموىل القدير 

الكرمي  �صعبنا  ينعم  واأن  وم��ك��روه،  �صوء  كل  من  بالدنا  يحفظ  اأن 

العامل  �صعوب  ل�صائر  نتمناه  ما  وهو  وال�صالم،  وال�صتقرار  بالأمن 

املحبة لل�صالم، والتواقة للتعاي�ص والتعاون.

عامًا  الكويتية  الوطنية  البرتول  ل�رشكة  بالن�صبة  كان   2018 العام 

ال�رشكة  والفعاليات، ومتيز بح�صور  والأن�صطة  بالإجنازات  حافاًل 

كافة،  امل�صتويات  على  املتخ�ص�صة  املنا�صبات  من  العديد  يف  الفاعل 

املحلية منها والإقليمية والدولية.

موظفيها،  جهود  خ��الل  من  متميزة  ب�صمات  ال�رشكة  �صجلت  لقد 

التي اأ�صفرت عن حتقيق تقدم كبري يف م�صاريعها، ويف اأدائها ملهامها، 

وح�صولها على جوائز و�صهادات تقدير رفيعة، ووا�صلت ال�رشكة 

اهتمامها كذلك بجوانب ال�صحة وال�صالمة والأمن والبيئة، و�صعت 

اإىل اأداء دورها جتاه جمتمعها عرب جمموعة من الأن�صطة واملبادرات.

لتحقيق  وو�صيلتها  الأ�صا�صية،  الوطنية"  "البرتول  ركيزة  اأن  يظل 

اأهدافها، وخو�ص غمار التحدي والتناف�ص، اإمنا يكمن يف موظفيها، 

وحجر  والرت��ق��اء،  للتقدم  الدافعة  قوتها  اأ�صا�ص  ي�صكلون  الذين 

مكانتها  وتعزيز  م�صريتها،  جن��اح  يف  اإل��ي��ه  ت�صتند  ال��ذي  ال��زاوي��ة 

و�صمعتها، ك�رشكة رائدة على م�صتوى �صناعة تكرير النفط العاملية.

فهم  وتتميز،  تتقدم  وبهم  دوره���ا،  اأداء  يف  ال�رشكة  ت�صتمر  بهم 

واجهتها امل�رشقة، التي حتر�ص من جانبها على توفري بيئة العمل 

املالئمة، التي حتفزهم على املزيد من العطاء والبتكار والإبداع.

كل عام واأنتم جميعًا بخري.
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اإىل م��رات��ب ع��امل��ي��ة رف��ي��ع��ة يف  ال��و���س��ول 

هدفا  يعد  الأ���س��ول،  وك��ف��اءة  اعتمادية 

يف  ج��ه��دا  ال�سركة  ت��دخ��ر  ل  ا�سرتاتيجيا 

اأهمية  بلوغه، فهي تويل هذا اجلانب  �سبيل 

كربى، من اأجل توفري بيئة عمل اآمنة حتد 

م�سافيها  يف  املجدولة  غري  الغالقات  من 

واملرافق التابعة، ويف تنفيذ اأعمال ال�سيانة 

�سمن امليزانيات املقررة ويف وقتها املحدد، 

كافة  تنفيذ  على  اآثاره  تنعك�س  الذي  الأمر 

ناجح  ب�سكل  بالتكرير  املتعلقة  الأع��م��ال 

وم�ستدام، يعزز من مكانة ال�سركة و�سمعتها 

يف �سلم التقييمات العاملية.

"برايم" .. قصة نجاح!
بالتعاون مع "شل"

إنجازات ونجاحات 

حققها برنامج 

 )PRIME( برايم

بالتعاون مع شركة 

شل العالمية

فعاليات
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اإجنازات وجناحات

يف احتفالية اأقيمت على م�رشح املبنى الرئي�صي 

غازي  حممد  التنفيذي  الرئي�ص  اأثنى  لل�رشكة، 

املحققة  والنجاحات  الإجن���ازات  على  املطريي 

مع  ب��ال��ت��ع��اون   )PRIME( ب���رامي  ب��رن��ام��ج  يف 

�رشكة �صل العاملية، م�صريًا اإىل اأن ال�رشكة بداأت 

والعتمادية  الكفاءة  تعزيز  بهدف  الرحلة  هذه 

ال�����رشك��ة  م�����ص��ايف  يف  ال���ع���ام  الأداء  لتح�صني 

خ�صو�صًا.

واأردن�����ا م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج ب����رامي اأن جنعل 

التغريات اأكرث فاعلية عرب الرتكيز على قدراتنا 

التدريب  خالل  من  فقط  لي�ص  موظفينا  وكفاءة 

مع  والعمل  للمعرفة  العملي  التطبيق  عرب  اإمنا 

وتنفيذ  احلقيقية،  امل�صاكل  حلل  "�صل"  �رشكة 

اإج��راءات��ن��ا  لتطوير  ال�صلة  ذات  ال��درا���ص��ات 

واأنظمتنا مع اقرتابنا من نهاية الربنامج.

لتطبيق  ال��ه��ام  ال����دور  اإىل  امل��ط��ريي  وت��ط��رق 

من  الربنامج  من  اخلربات  واكت�صاب  املهارات 

خالل الربامج التدريبية وور�ص العمل العديدة، 

التي ا�صتفاد منها 1200 موظف، ح�صل 100 

خمتلفة  عنا�رش  يف  عاملية  �صهادات  على  منهم 

"البرتول  اأن  على  يدلل  ذلك  كل  الربنامج،  من 

وقد  ال�صحيح،  الطريق  على  ت�صري  الوطنية" 

التعاون  خ��الل  م��ن  النتائج  ه��ذه  اإىل  و�صلت 

والعمل الدوؤوب.

ه��ذه  تطبيق  �����رشورة  ع��ل��ى  ���ص��دد  اأن  وب��ع��د   

موظفو  اكت�صبها  ال��ت��ي  وامل���ع���ارف  امل���ه���ارات 

دعا  �صل،  �رشكة  مع  العمل  خ��الل  من  ال�رشكة 

اإىل ال�صتمرارية واملحافظة على التقدم امل�صتمر 

لل�رشكة وموظفيها يف كافة املجالت. 

�سمان ال�ستدامة

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  األقى  ال�صدد،  هذا  يف 

مل�صفاة ميناء الأحمدي فهد الديحاين كلمة اأكد 

فيها اأهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتي 

الربنامج،  جناح  يف  الأ�صا�صي  ال��دور  لها  كان 

ال�صباب  للمهند�صني  اخل��ربات  نقل  على  وحث 

ل�صمان ال�صتدامة يف الأداء. 

اأ�صبحت  ال��ظ��روف  اأن  اإىل  ال��دي��ح��اين،  ون���وه 

التطبيق  مو�صع  "برامي"  لو�صع  الآن  مهياأة 

الفعلي عندما ُت�صلم "�صل" الربنامج ل� "البرتول 

الوطنية"، موؤكدا اأن هذه نقطة حتول يف تاريخ 

ال�رشكة.

ين�صب  �صوف  القادمة  ال�صنة  خالل  واأ�صاف 

تركيزنا على الأمور التالية: 

اأه��م  م��ن  ليكون  اجل��م��اع��ي  العمل  تعزيز   -

مفاتيح النجاح املرتافقة مع اأعمالنا.

التو�صيات  وتنفيذ  الربنامج  ثمار  ح�صُد   -

التي و�صعت بناء على الدرا�صات املختلفة.

العمل على اأن تكون ال�صتدامة جزءًا من   -

عملنا اليومي. 

طريقة عمل يومية

خالل  �صتتوىل  ال�رشكة  اأن  الديحاين  واأك��د 

املرتبطة  الأع��م��ال  كافة  القادمة  ال�صنوات 

1200 موظفا استفادوا 
من البرامج التدريبية 

لتطبيق المهارات 

واكتساب الخبرات

 نا�رش ال�صبيعي فهد الديحاين حممد غازي املطريي 

المطيري: نسعى لجعل 

التغييرات أكثر فاعلية 

عبر التركيز على قدراتنا 

وكفاءة موظفينا
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معلقة  الآم��ال  اأن  اإىل  واأ�صار  بالعتمادية، 

ن�صتثمر  ال���ذي���ن  ال�����رشك��ة  م��وظ��ف��ي  ع��ل��ى 

�صتتم  والذين  اأ�صولنا،  اأثمن  كونهم  بهم 

"برامي" م�صتقباًل من  اإدارة جميع عنا�رش 

خاللهم.

ونوه اإىل اأن برنامج برامي �صي�صبح طريقة 

لتنفيذ الأعمال اليومية، لي�ص جمرد مبادرة 

بل طريقة جديدة يف العمل تدفعنا قدما اإىل 

القدرة على  الأمام، لنكون يف مكان مينحنا 

التكرير،  جمال  يف  عامليًا  مناف�صًا  نكون  اأن 

ال�صتدامة  خطة  تطبيق  يف  العمل  ب��داأ  وقد 

تطبيق  �صيتم  حيث  الأح��م��دي،  م�صفاة  يف 

ع��ن��ا���رش "ب�������رامي" م�����ص��ت��ق��ب��ال ع��ل��ى ك��اف��ة 

ال�����رشك��ة  مهند�صي  خ���الل  م��ن  ال���وح���دات 

عمل  ور����ص  ت�صكيل  خ��الل  وم��ن  الأك���ف���اء، 

تغطي كافة املهام.

مزيد من النجاحات

دائرة �صمان اجلودة مب�صفاة  مدير  واختتم 

الحتفالية  ال�صبيعي  نا�رش  الأح��م��دي  ميناء 

"البرتول  يف  العليا  الإدارة  فيها  �صكر  بكلمة 

الوطنية" و�رشكة �صل، على دعمهما للربنامج 

ا�صتغالل  على  ال�صباب  املهند�صني  وت�صجيع 

الفر�ص املتاحة لكت�صاب اخلربات واملهارات 

ال����الزم����ة، وت��وظ��ي��ف��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 

النجاحات. 

وق�ص�ص  الإجن�����ازات  اأه���م  ا�صتعرا�ص  ومت 

ال��ن��ج��اح يف ع��ر���ص ���ص��ارك ف��ي��ه جم��م��وع��ة من 

وميناء  الأح��م��دي  ميناء  م�صفاتي  مهند�صي 

مهند�صًا   40 تكرمي  عبداهلل، وجرى يف اخلتام 

يف  الفعالة  جل��ه��وده��م  ت��ق��دي��رًا  منهم  متميزًا 

الربنامج.

تعزيز العتمادية

دائ��رة  مدير  اإىل  توجهنا  الربنامج  ختام  ويف 

�صمان اجلودة مب�صفاة ميناء الأحمدي بعدد 

من الأ�صئلة للتعرف على هذا الربنامج.

على  العتمادية  تعزيز  م�صطلح  يعني  م��اذا   •

اأر�ص الواقع؟

يف  حيوياً  اأم���را  يعترب  العتمادية  تعزيز 

لتخفيف  جوهرية  م�ساألة  وه��ي  ال�سركة 

ال�سغط عن الوحدات الإنتاجية، واحلد من 

توقفها عن العمل، الذي يوؤدي اإىل التاأثري �سلباً 

على عمليات الإنتاج يف ال�سركة والنخفا�س 

ي�ستدعي  ه���ذا  ال�����س��الم��ة،  م�����س��ت��وي��ات  يف 

والوحدات  املن�ساآت  لإ�سالح  مرارًا  التدخل 

"البرتول  فيه  ت�سعى  وق��ت  يف  الإنتاجية، 

اأق�سى  وحتقيق  اأرباحها  لزيادة  الوطنية"، 

اأرفع  اإىل  الو�سول  خالل  من  م�سافة،  قيمة 

والكفاءة  العتمادية  يف  العاملية  امل��رات��ب 

الت�سغيلية العالية.

ويف اإطار روؤية "البرتول الوطنية"، يف هذا ال�سدد 

خللق  الق�سوى  الأهمية  على  التاأكيد  من  بد  ل 

بيئة عمل اآمنة مرتافقة مع ثقة كاملة باأن مرافقنا 

من  احل��د  ع��رب  العمل  ع��ن  تتوقف  ل��ن  النتاجية 

الإغالقات غري املجدولة، ويف تنفيذ اأعمال ال�سيانة 

�سمن امليزانية املو�سوعة ويف وقتها املحدد.

"برايم" سيصبح 
نهجًا لتنفيذ األعمال 

اليومية وطريقة جديدة 

تدفعنا إلى األمام

 الرئي�ص التنفيذي يكرم املهند�صني تقديرًا جلهودهم اخلا�صة بالربنامج

الديحاني: العمل بروح 

الفريق الواحد كان 

له الدور األساسي 

في نجاح البرنامج
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حتقيق التكامل

• ما هي اأهمية تعزيز وحتقيق التكامل؟
 PRIME – بداأت "البرتول الوطنية" برنامج

لتحقيق التكامل يف اعتمادية وكفاءة و�سيانة 

على  والعمل  اأدائها  مراجعة  عرب  الأ�سول 

الأداء  موؤ�سرات  هيكلة  واإع��ادة  حت�سينه، 

للم�ستوى  ال��و���س��ول  ل�سمان  الرئي�سية 

املطلوب من العتمادية وحتقيق ال�ستدامة. 

امل�ستويات  اإىل  ال�سركة  ت�سل  اأن  اأج��ل  وم��ن 

الرفيعة عامليا يجب اأن متتلك اأ�سول موثوقة، 

ن�سعى   PRIME برنامج  خ��الل  م��ن  ون��ح��ن 

"البرتول  ل�  املرموقة  املكانة  على  للحفاظ 

ومن  والغاز،  النفط  تكرير  جمال  يف  الوطنية" 

�سركة  مع  تفاهم  مذكرة  اأبرمنا  املنطلق  هذا 

برنامج  يف  الدعم  على  للح�سول  العاملية  �سل 

اخلربة  تقدمي  خالل  من  العتمادية،  حت�سني 

واملعرفة الالزمتني يف هذا املجال. 

مقيا�س للنجاح

برنامج  جن��اح  م��دى  ي��ح��دد  مقيا�ص  م��ن  ه��ل   •

برامي؟

"برامي"، الذي يجري تنفيذه  يهدف برنامج 

عبداهلل  وميناء  الأحمدي  ميناء  م�سفاتي  يف 

رفع  اإىل  العاملية،  �سل  �سركة  مع  بالتعاون 

للوحدات  الت�سغيلية  اجلاهزية  م��ع��دلت 

وزي��ادة   ،2026 �سنة  يف   97% اإىل  لت�سل 

الثاين  ال��رب��ع  اإىل  ال�سيانة  عمليات  ك��ف��اءة 

�سمان  مع  العاملي  �سولومون  ت�سنيف  يف 

ال�ستدامة على هذه املعدلت.

 لقطة جماعية للم�صاركني يف احتفالية برنامج "برامي"

 الربنامج ثمرة للتعاون مع �رشكة "�صل" العاملية

السبيعي: يحقق 

التكامل في اعتمادية 

وصيانة األصول عبر 

مراجعة أدائها وتحسينه

رفع معدالت الجاهزية 

التشغيلية للوحدات 

لتصل إلى 97 % 

بحلول عام 2026

�سمان ال�ستدامة

• كيف ي�صمن "برامي" ال�صتدامة؟
التقنية  الدرا�سات  تطوير  "برامي"  يت�سمن 

مع  املختلفة،  امل�سفاة  دوائ��ر  تطبقها  التي 

يف  املثلى  املمار�سات  العتبار  بعني  الأخ��ذ 

قطاعي النفط والغاز على امل�ستوى العاملي، 

من  ع��دد  ت��دري��ب  التطوير  عملية  و�سملت 

املختلفة  بتخ�س�ساتهم  امل�سايف  مهند�سي 

من خالل تطبيق عملي على عدد من وحدات 

امل�سايف ب�سكل ي�سمن ال�ستدامة.

من  ع��دد  عن  الدرا�سات  ه��ذه  اأ�سفرت  وق��د   

التو�سيات يتم تنفيذها حاليا، ومع انت�ساف 

الربنامج، و�سل مهند�سو ال�سركة اإىل مرحلة 

باإدارة عنا�سر  لهم  �ست�سمح  الثقة  عالية من 

الربنامج دون ال�ستعانة بخرباء �سركة �سل 

العاملية.
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حققت �سركة البرتول الوطنية الكويتية العديد من الإجنازات 

ونفذت الكثري من الأن�سطة خالل عام 2018، ولعل ما مييز هذا 

والبيئية  املهنية  والفعاليات  بالأحداث  حافاًل  كان  انه  العام 

والقت�سادية والجتماعية.

وقد ح�سدت ال�سركة يف 2018 جوائز عاملية، ونظمت موؤمترات 

كال�سيانة  املختلفة،  النفط  جم��الت  يف  متخ�س�سة  مهنية 

والتكرير وغريها من املجالت التي و�سعت ال�سركة يف مرتبة 

الإقليمية ويف م�ساف  النفطية  ال�سركات  متقدمة على م�ستوى 

ال�سركات العاملية.

وقد �سعت ال�سركة خالل العام اإىل تعزيز دورها جتاه موظفيها 

يف  فا�ستمرت  ع��ام،  ب�سكل  الكويتي  واملجتمع  خا�س  ب�سكل 

تنظيم حمالتها التوعوية واأن�سطتها الريا�سية، وحر�ست على 

الدينية والجتماعية  الفعاليات  العديد من  دعم وامل�ساركة يف 

والوطنية.

وعلى �سعيد اأعمالها وم�ساريعها تابعت ال�سركة اإجناز م�سروع 

وعقدت  وقود،  حمطات  اإن�ساء  عقود  ووقعت  البيئي،  الوقود 

العديد من ال�سفقات الناجحة، وعملت على تطوير العديد من 

واملهام  الأعمال  من  ذلك  وغري  التقنية،  والتطبيقات  الربامج 

وامل�ساريع .. وفيما يلي طائفة من اأبرز الإجنازات والفعاليات 

والأن�سطة املتنوعة التي �سهدتها ال�سركة خالل 2018.

إنجازات

نجاح يقود إلى نجاح

2
0
1
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البرتول الوطنية توقع عقدًا لبناء 10 حمطات وقود جديدة. •

ال�سركة توقع عقدًا لبناء 9 حمطات لتعبئة الوقود.  •

التكرير  • تكنولوجيا  موؤمتر  يف  �ساركت  الوطنية  البرتول 

بالبحرين.

للمرة الأوىل .. حتميل باخرتني يف وقت واحد. •

تفريغ مفاعالت م�سفاة ال�سعيبة من العامل احلفاز. •

الرابع  • الوطنية"  "البرتول  تقرير  اإع��داد  اأعمال  انطالق 

لال�ستدامة. 

مبحافظة  • العلم  رفع  احتفالية  يف  �ساركت  الوطنية  البرتول 

الأحمدي.

امل�ساركة يف موؤمتر   الكويت   اخلام�س   للنفط   والغاز                            .         •

املوارد الب�سرية نظمت حما�سرة طبية عن الأدوية. •

وزارة  • مع  بالتعاون  الآمنة  القيادة  حول  توعوية  حما�سرة 

الداخلية.

تنفيذ خطة اإخالء �ساملة يف م�سفاة ميناء الأحمدي. •

ال�سركة ا�ست�سافت اليوم املفتوح لك�سافة وزارة الرتبية. •

حملة للتربع بالدم يف م�سفاة ميناء الأحمدي. •

القانونية نظمت ور�سة عمل عن اجلرائم الإلكرتونية. •

ور�سة عمل للدائرة القانونية خا�سة بعقد "الوقود البيئي". •

مترين لوقف ت�سرب وهمي يف خزان للجازولني. •

تكرمي الفائزين بجائزة ال�سحة وال�سالمة والبيئة ال� 11. •

برنامج تدريبي لالإنقاذ من الأماكن العالية وال�سيقة. •

تنظيم معر�س البرتول الوطنية لل�سياحة وال�سفر. •

فربايريناير

مار�س

توقيع عقد رعاية موؤمتر جمعية م�سنعي الغاز فرع اخلليج.  •

احتفال ال�سركة مبنا�سبة الأعياد الوطنية. •

ال�سركة تنظم "قمة الكويت لل�سيانة". •

بحث توفري حمطات لتعبئة الوقود على ج�سر ال�سيخ جابر. •

ال�سركة ترعى امللتقى الأول لخرتاعات "الأبحاث العلمية". •

موظفو ال�سركة نظفوا منطقة ال�ساليهات يف ميناء عبداهلل. •

الت�سويق املحلي نظمت حملة للتربع بالدم. •

�سيانة الأحمدي زرعت �ستالت يف املنطقة اخلا�سة باملقاولني. •

البحث والتكنولوجيا نظمت لقاًء حول تكنولوجيا التكرير. •

مركز  • اإىل  الكويت  حتويل  ا�سرتاتيجية  موؤمتر  يف  امل�ساركة 

لتطوير ال�سناعات النفطية.

مترين على حريق وهمي يف حمطة لتعبئة الوقود. •

ال�سركة تقيم املهرجان ال�سنوي الثامن "احتفل بقدراتك". •
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يونيو

•  )TXF( �سركة  من  العام"  "�سفقة  بجائزة  ال�سركة  ف��وز 

الربيطانية.

البرتول الوطنية يف املركز الثالث عاملياً كاأف�سل جهة عمل. •

البرتول الوطنية تفوز بجائزة ال�سالمة الدولية للعام 2018.  •

ور�سة عمل حول املواد امل�سافة للمنتجات النفطية. •

حملة تربع بالدم يف املكتب الرئي�سي. •

م�سروع حلماية اأمن معلومات اأنظمة التحكم ال�سناعية داخل  •

م�سفاة الأحمدي.

م�سفاة ميناء الأحمدي احتفلت باإجناز ال�سيانة الوقائية. •

مركزية يف عدد من حمطات  • اأ�سواقاً  تفتتح  الوطنية  البرتول 

الوقود.  

اندلع  • ج��راء  لل�سركة  الرئي�سي  املبنى  اإخ��الء  على  مترين 

حريق وهمي.

ال�سركة جهزت حديقة مركز فرح التخ�س�سي للم�سنني. •

امل�ساركة يف ملتقى الكويت للطاقة والتكنولوجيا امل�ستدامة. •

التدريب والتطوير الوظيفي توزع نباتات احتفاًل بيوم الأر�س. •

توفري م�ستلزمات امل�سلني يف عدد من م�ساجد الكويت. •

على  • بالدم  املتربعة  اجلهات  اأف�سل  �سمن  تكرم  ال�سركة 

م�ستوى الكويت.

ا�ست�سافة اجتماع الحتاد اخلليجي للتكرير. •

تد�سني م�سروع ا�سرتجاع غاز ال�سعلة مب�سفاة ميناء عبداهلل. •

جتديد اتفاقية التفاهم التقني مع "�سل" و"كرايترييون". •

م�سروع للربط الآيل بني ال�سركة وبنك الئتمان الكويتي. •

تنظيم م�سابقة ال�سركة الرم�سانية حلفظ القراآن الكرمي.  •

ت�سييد خيمة "اإفطار �سائم" مقابل املبنى الرئي�سي لل�سركة. •

افتتاح مبنى التحكم املركزي اجلديد يف م�سفاة ميناء عبداهلل. •

وحدات  • معدات  لقراءات  الرقمية  املتابعة  م�سروع  جناح 

الت�سنيع.

اأبريل

مايو

حملة للتوعية بال�سالمة يف حمطات تعبئة الوقود. •

ال�سركة نظمت "معر�س �سركات الت�سالت". •

حملة للتربع بالدم يف "الوقود البيئي". •

مع  • للتعامل   "4 "�سامل  مترين  يف  �ساركت  الوطنية  البرتول 

احلوادث الكربى وحالت الطوارئ العامة.

ميناء  • م�سفاة  خمترب  اأم��ام  �ستالت  زرعت  الفنية  اخلدمات 

الأحمدي.

حما�سرة بيئية لطلبة مدر�سة املال �سالح البتدائية. •
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يوليو

اأغ�سط�س

�سبتمرب

خا�س  • هيدروكربون  خط  اأول  تد�سن  الوطنية  ال��ب��رتول 

مب�سروع الوقود البيئي. 

ا�ستقبال وفد جمعية م�سنعي الغاز )فرع اخلليجي(. •

جمالت  • يف  عاملية  جوائز  بثالث  تفوز  الوطنية  ال��ب��رتول 

ال�سحة وال�سالمة.

بحث حالة خطي الوقود الثقيل 20 و24. •

اللقاء ال�سنوي املفتوح لدوائر "امل�ساريع". •

ميناء  • مب�سفاة  التنف�س  اأجهزة  �سيانة  ور�سة  مبنى  افتتاح 

عبداهلل.

تقنية املعلومات تطلق نظاماً جديدًا ملتابعة م�ساريعها. •

�سرح الدرو�س امل�ستفادة من حريق م�سفاة تابعة ل� "بي بي". •

البرتول الوطنية رعت معر�س الت�سميم الهند�سي. •

التخطيط ال�سامل عقدت ور�سة عمل بالتعاون مع "�سولومون". •

ا�ستقبال وزير النفط يف م�سروع الوقود البيئي. •

ال�ستمرار يف دعم جمل�س "ال�سراكة ال�ست�ساري املوحد". •

زيارة نزلء دور الرعاية الجتماعية لتهنئتهم بالعيد. •

البرتول الوطنية ت�سارك يف املوؤمتر العاملي للتكرير.  •

ميناء  • م�سفاة  يف  لل�سناعة  العامة  الهيئة  من  وفد  ا�ستقبال 

الأحمدي. 

تقدمي تدريب عملي لوفد �سركة "غاز البحرين". •

مبناها  • اإىل  عبداهلل  ميناء  مب�سفاة  املركزية  التحكم  نظم  نقل 

اجلديد.

حماية  • قانون  ح��ول  الأح��م��دي  ميناء  م�سفاة  يف  حما�سرة 

البيئة.

حما�سرة حول التغريات املناخية واأثرها على دولة الكويت. •

• .S-OJT تخريج دفعة جديدة من املوظفني حديثي التعيني

حملة للتربع بالدم يف "الوقود البيئي". •

ال�سركة تطلق برناجمها ال�سنوي لتدريب اأبناء العاملني. •

�سهداء  • وبطولة  الكرمي  القراآن  م�سابقة  يف  الفائزين  تكرمي 

القطاع النفطي.

�سرح الدرو�س امل�ستفادة من احلوادث النفطية اخلطرية.  •

الحتفال بجائزة ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف م�سفاة ميناء  •

عبداهلل.

على  • امل�سايف  يف  الهيدروجني  تك�سري  وح��دات  اأداء  عر�س 

الإدارة العليا.

• .)CPES( تد�سني نظام تقييم اأداء املقاول
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نوفمرب

تد�سني برنامج تدريبي للمراقبني واملهند�سني الأوائل.  •

تقدمي حما�سرة للتوعية ال�سحية مبر�س ال�سكري. •

عت �ستالت على موظفي ال�سركة. • املالية وزَّ

اإقامة اللقاء املفتوح لدوائر ال�سوؤون الإدارية والتجارية. •

تنظيم املعر�س ال�ستوي الأول يف املبنى الرئي�سي. •

حملة للتربع بالدم يف م�سفاة ميناء الأحمدي. •

تكرمي اأع�ساء فريق تطوير اأداء تقارير �سولومون. •

ا�ستقبال جلنة ال�سراء العليا ملناق�سات املوؤ�س�سة يف م�سروع  •

الوقود البيئي.

اجلابرية  • فعالية  يف  �ساركت  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة 

خ�سراء 2.

اأكتوبر

 96.9 % ن�سبة الإجناز الكلي مل�سروع الوقود البيئي.   •

حملة اغر�س �سجرة حلماية البيئة الربية. •

تخريج 27 م�ساعد �سابط اإطفاء من كلية بريطانية. •

مترين لإطفاء حريق وهمي يف م�سفاة ميناء الأحمدي.  •

م�سروع لربط ال�سركة مبعلومات الهيئة العامة للبيئة. •

حت�سني  • فر�س  ح��ول  عمل  ور�سة  نظمت  الأمثل  الت�سنيع 

الربحية.

امل�ساركة يف ور�سة عمل حول تقرير ال�ستدامة. •

مت معر�ساً لل�سحة. • البرتول الوطنية نظِّ

حما�سرة حول اآلية الرد على مالحظات ديوان املحا�سبة. •

عر�س م�سروع م�سنع ا�ستخال�س املعادن من املواد احلفَّازة.    •

امل�ساريع 1 احتفلت بتحقيق 25 مليون �ساعة عمل اآمنة. •

اإيقاد ال�سعلة الدائمة الأوىل مل�سروع الوقود البيئي مب�سفاة  •

ميناء عبداهلل.

م�سفاة ميناء عبداهلل نظمت حملة للتربع بالدم. •

م�ستودع  • يف  وهمي  ب��رتويل  ان�سكاب  على  لل�سيطرة  مترين 

�سبحان.

اختيار املهند�س اأحمد العون �سمن اأف�سل 6 مهند�سني يف العامل. •

املوارد الب�سرية تطلق حملة توعوية عن لوائح واأنظمة العمل. •

ر غرفة برقان يف املوؤ�س�سة. • ال�سركة ُتطوِّ

حما�سرة للمطوع حول التغذية العالجية والريا�سية. •

حما�سرة حول نظام اإدارة خطة ال�ستجابة للطوارئ. •

ت�سغيل  • اإمكانية  حت�سني  مل�سروع  البيئي  امل��ردود  درا�سة 

مرافق اجلزيرة البحرية. 

ور�سة عمل بالتعاون مع مركز التعاون البرتويل الياباين. •

تنفيذ التدقيق الداخلي الرابع على نظام الإدارة املتكامل. •

حما�سرة توعية �سحية حول �سرطان الثدي. •

الوقود البيئي ا�ستقبل ال�سفري الربيطاين. •

ال�سفري الهندي زار م�سروع الوقود البيئي. •



13

دي�سمرب

افتتاح معر�س الت�سالت يف املكتب الرئي�سي. •

اإقامة اللقاء الفني الأول ملجتمع الت�سميم والهند�سة. •

ال�سيانة  • جم��ال  يف  بجائزتني  ت��ف��وز  الوطنية  ال��ب��رتول 

والعتمادية.

اإطالق ملتقى الت�سال الأول للقطاع النفطي. •

اجلديدة  • الكهرباء  حمطة  اأعمال  بانتهاء  حتتفل   1 امل�ساريع 

.M20
ميناء  • مب�سفاة   216 الديزل  لوحدة  ناجح  جتريبي  ت�سغيل 

عبداهلل.

افتتاح معر�س ال�سركة لالت�سالت يف املكتب الرئي�سي. •

املاراثون الثاين لدوائر عمليات التزويد بالوقود. •

�سركة  • مع  بالتعاون  عمل  ور�سة  نظمت  ال�سامل  التخطيط 

.CLG
لقاءات تعريفية با�سرتاتيجية 2040 ملوظفي ال�سركة. •

مبادرة  • اإط��الق  على  �سنوات   10 مب��رور  احتفلت  ال�سركة 

"ال�ستدامة".
مع  • والتعامل  الكامل  لالإخالء  تدريبا  تنفذ  الأحمدي  م�سفاة 

حالة ت�سرب وهمي.

مبادرة  • اإط��الق  على  �سنوات   10 مب��رور  حتتفل  ال�سركة 

"ال�ستدامة".
املوؤ�س�سة  • �سواغر  على  التعيني  حديثي  املهند�سني  توزيع 

وال�سركات التابعة.

اخلليجي  • لالحتاد  الرابع  ال�سنوي  ربع  الجتماع  ا�ست�سافة 

للتكرير.

غازي  • ت�سرب  ملكافحة  مترينا  تنفذ  اهلل  عبد  ميناء  م�سفاة 

وهمي.

اإطالق ا�سرتاتيجية �سركة البرتول الوطنية الكويتية 2040. •

وفد من اأرامكو ال�سعودية زار م�سفاة ميناء عبداهلل.  •

اأم  • اإىل حمطة  الغاز من م�سفاة ميناء عبداهلل  م�سروع توريد 

العي�س.

حملة للتربع بالدم يف دائرة الت�سويق املحلي. •

اجتماع متهيدي ملناق�سة م�سروع الدبدبة للطاقة ال�سم�سية. •
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خلطة منوذجية

تقوم ال�رشكات باملحافظة على اأعلى نوعية من 

على  وال��ق��درة  باملرونة  التمتع  مع  منتجاتها، 

الأ���ص��واق  يف  امل��ت��غ��ريات  م��ع  ال�����رشي��ع  التفاعل 

اأهم  العمالء املختلفة، ومن  العاملية، ومتطلبات 

النموذجية  اخللطة  اختيار  هو  املتطلبات  هذه 

ذلك  وعلى  بدقة.  املطلوبة  للموا�صفات  وفقا 

فاإن خلط املنتجات البرتولية ي�صتدعي مزج عدة 

منتجات من خمتلف وحدات امل�صفاة، علما باأن 

كبري  ب�صكل  يوؤثر  املزيج  ه��ذا  مكونات  من  اأي��ا 

اخلا�صة  التجارية  والتكلفة  املوا�صفات  على 

باملنتج النهائي. 

منتج كامل

ميناء  مب�صفاة  العمليات  فريق  رئي�ص  ي�صري 

اأن  اإىل  العجمي،  املهند�ص خالد مانع  الأحمدي 

عنا�رش  بخلط  تقوم  ال��ع��امل  يف  امل�صايف  جميع 

قيمتها  ع��ن  النظر  بغ�ص  ومتنوعة،  و�صيطة 

وذل��ك  الثمن،  متدنية  اأو  باهظة  كانت  ���ص��واء 

املمكن  م��ن  كامل  نهائي  منتج  على  للح�صول 

ت�صويقه وجني الأرباح منه.

عمليًا،  ذل���ك  تف�صري  اأردن�����ا  ل��و  ان���ه  وي�����ص��ي��ف 

النافثا  م��ادة  بيع  ميكن  املثال  �صبيل  على  فاإنه 

خلط  اأن  اإل  ذات��ه،  بحد  كمنتج  البرتوكيماوية 

اأك��رث  �صيكون  )ج���ازول���ني(  بالبنزين  النافثا 

ربحية لل�رشكة. 

اأهداف اخللط

تعظيم  ه��و  اخللط  عملية  م��ن  الأويل  ال��ه��دف   •

اأرباح امل�صفاة.

خلط املنتجات البترولية
مواصفات عالية وربحيَّة

مرحلة في نهاية عملية 

تكرير النفط إلنتاج مواد 

مكررة بعد مزج عناصر 

مختلفة بنسب دقيقة

خلط املنتجات البرتولية هي العملّية التي حتدث يف نهاية عملية تكرير النفط، 

بغ�س النظر عن حجم املواد اأو تركيبتها، وذلك من اأجل اإنتاج مواد مكّررة 

نهائّية يتم فيها مزج خمرجات التكرير ذات اخل�سائ�س املختلفة، وتنطبق 

عليها املعايري احلكومّية والقت�سادّية. وهذه املعايري تتعّلق باخل�سائ�س 

الكيميائّية مثل املحتوى العطرّي وحمتوى الكربيت، واخل�سائ�س الفيزيائّية 

ر والكثافة، ومعّدل الغليان، وممّيزات الأداء مثل )رقم الأوكتان(  مثل التبُخّ

ونقطة النبعاث، ويطلق على عملية مزج العنا�سر املختلفة بن�سب مطلوبة 

.)Blending( اأو دقيقة خلطاً، اأو

شؤون
نفطية
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 حتر�ص ال�رشكة على تقدمي منتجات عالية اجلودة .. يف الإطار املهند�ص خالد العجمي

العجمي: الهدف هو 

الحصول على منتج نهائي 

كامل يمكن تسويقه 

وجني األرباح منه

تعظيم أرباح المصفاة 

وتلبية احتياجات األسواق 

العالمية عبر مجموعة 

متنوعة من المنتجات

باإنتاج  العاملية  الأ���ص��واق  احتياجات  تلبية   •

جمموعة متنوعة من املنتجات.

• اإنتاج املنتجات ذات املوا�صفات املطلوبة باأقل 

تكلفة.

• ال���ص��ت��ف��ادة م���ن ج��م��ي��ع م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ك��ري��ر 

اإنتاج  الو�صيطة )منتجات غري نهائية(، بهدف 

منتجات نهائية بطريقة ُمثلى.

للم�صفاة والتي  الرئي�صية  للمنتجات  وبالن�صبة 

تنتجها عن طريق اخللط فهي:

• موغاز  )MOGAS(/ بنزين )جازولني(

• ديزل / غاز اأويل.

• زيوت الوقود.

وق���ود   /  )ATK( ال���ط���ائ���رات  ك��ريو���ص��ني   •

.JP8 الطائرات النفاثة

خ�سائ�س هامة 

املنتجات،  عملية خلط  اأنه يف  العجمي  ويو�صح 

وطريقة  املنتج  تكلفة  التالية  اخل�صائ�ص  حتدد 

ومكان ا�صتخدامه وذلك كما يلي:

تقا�ص  ال��ت��ي  ال�صائل  كتلة  وه��ي  الكثافة:   )1

اأو  بالكيلوغرام  اإليها  وُي�صار  الوحدة  بحجم 

اللرت.

2( الثقل النوعي )الكثافة الن�صبية(: هو ن�صبة 

 60 ح��رارة  بدرجة  معلوم  ل�صائل  احلجم  كتلة 

وبنف�ص  م�صاٍو  ماء  حجم  كتلة  على  فهرنهايت 

درجة احلرارة.

3( رقم اأوكتان: هذا الرقم خم�ص�ص للبنزين/ 

للجازولني املخلوط )طرقات املحرك(.

للديزل  خم�ص�ص  الرقم  ه��ذا  �صيتان:  رق��م   )4

املخلوط )تاأخري يف ال�صتعال(.

5( �صغط البخار: ينطبق على جميع العنا�رش 

وي��ح��ت�����ص��ب ك��م��ع��دل ل��ت��ب��خ��ر ال�����ص��ائ��ل )م���دى 

الغليان – �صغط بخار البنزين "�صغط ال�صائل 

.)RVP "لحت�صاب الطبيعة املتطايرة للبنزين

التي  ال�صحابة: وهي درجة احل��رارة  نقطة   )6

قابلة  املحلولة  ال�صلبة  الأج�صام  فيها  تعد  مل 

للذوبان ب�صكل كامل، اأو ترت�صب كمرحلة ثانية 

بال�صحب  مليئًا  مظهرًا  ال�صائل  متنح  بحيث 

والغيوم )ت�صكيل �صمغي(. 

التي  احل��رارة  درج��ة  هي  الومي�ص:  نقطة   )7

يطلق فيها املنتج كمية من البخار تكفي لت�صكيل 

ل��و اق��رتب  ال���ذي �صي�صتعل  ال��ه��واء  م��زي��ج م��ن 

اللهب منه. 

درجة  اأدنى  هي  والتدفق:  الن�صكاب  نقطة   )8

�صلب  �صبه  ال�صائل  فيها  ي�صبح  التي  ح��رارة 

ب�صكل  )ُي�صتخدم  التدفق  يف  خا�صيته  ويفقد 

رئي�صي كزيت وقود(. 

مقاومة  قيا�ص  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  ال��ل��زوج��ة:   )9

اإم��ا  ت�صويهها  ي��ت��م  وال��ت��ي  ل��ل��ت��دف��ق،  ال�����ص��ائ��ل 

الإجهاد  اأو  والق�ص  باجلز  الإج��ه��اد  بوا�صطة 

بال�صد.

الن�صبة  متو�صط  ه��و  ال��ك��ربي��ت:  ت��رك��ي��ز   )10

املئوية لوزن الكربيت يف كل عن�رش على حدة.

اأدوات حتليل رقمية 

الإنتاج  بعمليات  القيام  اأثناء  اأن��ه  اإىل  وي�صري 

واخل��ل��ط، ي��ت��م ا���ص��ت��خ��دام ال��ع��دي��د م��ن اأدوات 

التحليل الرقمية يف اأنظمة اخللط، وذلك ل�صمان 

اجلودة،  من  املطلوب  امل�صتوى  على  احل�صول 

ولت�صهيل نظام الإ�رشاف على اخللط للم�صاعدة 

املطلوبة،  املنتج  جلودة  طبقًا  اخللطة  تعديل  يف 

ومن هذه الأدوات: 

حملل الكثافة.  -1
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استخدام أدوات تحليل 

رقمية في أنظمة الخلط 

لضمان الحصول على 

المستوى المطلوب

.)RVP( حملل �صغط بخار البنزين  -2

حملل الكربيت.  -3

 Gas ال��������غ��������از   ك�������روم�������ات�������وغ�������راف   -4

خليط  مكونات  Chromatograph)لتحديد 

الغاز(.

حملل الوكتان.  -5

حملل التقطري.  -6

حملل الرطوبة.  -7

يتم  الرقمية  التحليل  اأدوات  اأن  من  وبالرغم 

الرقمية،  املنتج  احل�صول عليها ل�صمان جودة 

اإل اأن جودة املنتج املخلوط النهائي التي يوؤخذ 

بها تكمن يف حتليل املخترب، لذلك يجب اأن ترفق 

بيعه  يتم  منتج  ك��ل  م��ع  املنتج  ج���ودة  ���ص��ه��ادة 

للعمالء.

طرق اخللط

اأن  هي  املفتوحة  احللقة  املفتوحة:  احللقة   •

اإىل  بال�صتناد  ثابت  بخالط  العنا�رش  خلط  يتم 

ن�صب حجمية فقط. )عند حدوث اأي انحراف يف 

اخللط تكون هناك موؤ�رشات اأو اإنذارات فقط(.

يتم  اأن  هي  املغلقة  احللقة  املغلقة:  احللقة   •

اإىل  بال�صتناد  ث��اب��ت  ب��خ��الط  العنا�رش  خلط 

ن�صبة حجمية وبال�صتناد اإىل جودة املنتج. يتم 

ذلك بوا�صطة نظام خلط رقمي ونظام اإ�رشاف 

على حت�صني اخللطة. )عند حدوث اأي انحراف 

اإن���ذارات  اأو  م��وؤ���رشات  هناك  تكون  اخللط  يف 

لذلك  طبقًا   BOSS بوا�صطة  ت�صحيحها  ويتم 

لنح�صل يف النهاية على منتج ذي نوعية جيدة(.

اخللط املبا�سر

مبا  وا�صعة  تخزين  م�صاحة  وج��ود  لعدم   •

فيه الكفاية، فاإن للعديد من امل�صايف هذه الأيام 

ب�صكل  املنتجات  م��زج  ا�صتخدام  على  ال��ق��درة 

مبا�رش عن طريق الكمبيوتر.

ي��ت��م الح���ت���ف���اظ يف ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ب��ق��ائ��م��ة   •

التكلفة  بيانات  مع  امل��زج  ملخزون  امل��وج��ودات 

وامللكية املادية. 

عندما يتم حتديد حجم معني ملنتج معني ذي   •

نوعية جيدة، ي�صتخدم الكمبيوتر مناذج برجمة 

احلجم  )اختبار  املزج  عمليات  لتح�صني  خطية 

املطلوب  املنتج  لإن��ت��اج  العنا�رش(  مل��زج  املثايل 

باأقل الأ�صعار.

املخلوطة  النتاج  خطوط  تطابق  ل�صمان   •

ي��ت��م تركيب  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات امل��ط��ل��وب��ة، ف��اإن��ه 

واجل����داول،  ال��ت��دف��ق��ات  ل��ه��ذه  حتليل  اأدوات 

بخار  �صغط  ن��وع��ي،  ثقل  غليان،  نقطة  مثل 

RVP، ورق��م الوك��ت��ان. ويتم من خالل  ريد 

اأدوات التحليل اإر�صال املعلومات لتعديل ن�صب 

)اإذا  الكيميائية  اخللط، واإ�صافة بع�ص املواد 

لزم الأمر(.  

اإن خلط العنا�رش لتلبية جميع املوا�صفات   •

عملية  ه��ي  ُمثلى  اقت�صادية  بطريقة  امل��ع��ق��دة 

)مكررة( تعتمد اأ�صلوب املحاولة واخلطاأ والتي 

ميكن معاجلتها بالكمبيوتر بي�رش و�صهولة.

يو�صلنا العدد الكبري من املتغريات اإىل عدد   •

من احللول املتكافئة التي توؤمن تكلفة اأو ربحًا 

كليًا اإجماليًا ب�صكل تقريبي.

برنامج  )م��ث��ل  التح�صني  ب��رام��ج  ت�صمح   •

اإدارة دعم امل�صاريع PIMS على �صبيل املثال( 

يقودنا  ال��ذي  الأمثل  املزيج  بتاأمني  للكمبيوتر 

وزي��ادة  احل��دود  اأبعد  اإىل  التكاليف  خف�ص  اإىل 

الأرباح اإىل اأبعد مدى. 

يف احل��ق��ي��ق��ة ي��ت��م ا���ص��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات كال   •

الربجمتني، اخلطية وغري اخلطية. 

اإل اأن الربجمة غري اخلطية تكون مف�صلة يف   •

حال توافرت كمية كافية من البيانات لتعريف 

متتزج  التي  العنا�رش  لأن  وال�صيغ  املعادلت 

بطريقة غري خطية والقيم هي وظائف لكميات 

العنا�رش وخ�صائ�صها )املوا�صفات الفنية(.

م�سادر امل�سايف

وحول م�صادر امل�صايف النموذجية من البنزين 

)جازولني( – )مزج العنا�رش(، ي�صري العجمي 

اإىل امل�صادر التالية:

.)Reformate( مادة  •

النافثا اخلفيفة/ النافثا الثقيلة من وحدة   •

.FCC

.Hudrocacker نافثا خفيفة من وحدة  •

.)Alkylate( مادة  •

رق��م  ل���زي���ادة  ت�����ص��اف  )م�����ادة    MTBE  •

الأوكتان(.

.ARDs النافثا من وحدة  •

جازولني )وحدة التفحيم(.  •

   .Isomerization اليزومريت من وحدة  •

.)MTBE/ Methanol( حت�صني الأوكتان  •

على  حت��ت��وي  )اجل���ازول���ني(  البنزين  م�صادر 

العديد من النواع املختلفة اجلودة، وعند خلط 

مثل  عنا�رش  ع��دة  مراعاة  يجب  املنتجات  ه��ذه 

الوكتان،  رقم  النوعي،  الثقل  الغليان،  درج��ة 

.RVP و�صغط بخار البنزين

ُي�صنف املنتج على اأنه "غري مطابق للموا�صفات" 

اإن مل يكن يلبي واحدة من املوا�صفات املطلوبة، 

�صالح  غ��ري  منتجًا  منه  جتعل  وال��ت��ي  اأك��رث  اأو 

لال�صتخدام اأو اأنه ميكن بيعه ولكن ب�صعر متدٍن.

اأو  واح���دة  موا�صفة  املنتج  جت���اوز  ح��ال  ويف 

تكون  بحيث  املطلوبة،  املوا�صفات  م��ن  اأك��رث 

فاإنه ي�صنف  اإيجابي،  اأكرث من املطلوب ب�صكل 

"منتجًا على �صكل هبة"، وهذا بحد ذاته خ�صارة 

ذو  منتجًا  تبيع  اأن  ُيعقل  ل  اإذ  اأي�صًا  للم�صفاة 

نوعية جيدة ب�صعر متدٍن.

بعد  الأحمدي  ميناء  م�سفاة  خالط  حالة 

ت�سغيل م�سروع الوقود البيئي:

:PCNA خالط

• الطاقة الإنتاجية خلالط PCNA �صتبقى تقريبًا 

نف�ص ال�صيء.

• لي�ص هناك اأي تعديل يف الطاقة الإنتاجية للخالط 

ماعدا امل�صادر اجلديدة من الوحدات امل�صافة:
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البد من شهادة الجودة 

ألن جودة المنتج النهائي 

التي يؤخذ بها تكمن 

في تحليل المختبر

 الطاقة الإنتاجية ملعدلت اخللط يف م�صفاة ميناء الأحمدي )احلالية وبعد ت�صغيل م�رشوع الوقود البيئي(.

ا�سم املنتج
الطاقة الإنتاجية احلالية 

)برميل باليوم(

الطاقة الإنتاجية بعد ت�سغيل م�سروع 

الوقود البيئي )برميل باليوم(

PCNA
79.80075.000)نافثا(

موغاز
)98/95/91(

80.40050.000

230.000 )خالط جديد(---

غاز أويل
154.80061.800

45.000 )خالط جديد(---

ال تغيير87.400زيت وقود بمحتوى كبريتي منخفض

1. النافثا من وحدة  )ARD( اجلديدة. 

.Coker 2. النافثا من وحدة التفحيم اجلديدة

حتويل منتج الناجت +NC5الناجت من وحدة   .3

.DIP اإىل وحدة   DCU

النافثا من الوحدة 144 اجلديدة.  .4

من  للموا�صفات  مطابقة  غري  الي��زوم��ري��ت   .5

النافثا  اأو   )C5/C6 Isomer(  107 الوحدة 

.)CCR( 26/25 اخلفيفة من الوحدة

:)MOGAS( خالط موغاز

• ���ص��ي��ت��م ت��ع��دي��ل خ���الط م���وغ���از احل����ايل ليفي 

باملوا�صفات الت�صويقية اجلديدة 

• مت تركيب خالط موغاز جديد مع اأداة حتليل 

NIR Analyzer )وذلك لتلبية الطلب املتزايد 

واملر�صود من املوغاز.

)القدمي  ب��ال��ت��وازي  اخل��الط��ني  ت�صغيل  ميكن   •

واجلديد(.

• �صُي�صاف عن�رشان جديدان على خالط موغاز 

احلايل، وهما:

من  اإنتاجه  �صيتم  حيث   )IC5( اآيزوبنتان   .1

احلايل  موغاز  خالط  اإىل   138/137 الوحدة 

واجلديد

اإىل خالط   107 ال��وح��دة  م��ن  الي��زوم��ري��ت   .2

موغاز احلايل واجلديد. 

:)Gasoil( خالط غاز اأويل

لينتج  اأوي��ل احل��ايل  غ��از  تعديل خ��الط  �صيتم   •

الكربيت بهدف  باملليون من تركيز  اأج��زاء   10

ت�صديره وت�صويقه يف ال�صوق املحلية.

باملليون  ج��زء   500 ينتج  اجل��دي��د  اخل���الط   •

"تركيز الكربيت" لتزويد حمطة كهرباء وزارة 

الكهرباء واملاء. 

ج��زء   500 احل���ايل  اأوي����ل  غ���از  خ���الط  ينتج   •

باملليون "تركيز الكربيت" بالإ�صافة اإىل 2.000 

جزء باملليون غاز اأويل "تركيز الكربيت".

اأوي���ل احل��ايل بعد  • �صت�صل ق��درة خ��الط غ��از 

ميناء  م�صفاة  يف  ال��دي��زل  اإن��ت��اج  يف  التحديث 

تركيز  م��ن  ب��امل��ل��ي��ون  اأج����زاء   10( الأح���م���دي 

الكربيت( اإىل 95.000 برميل باليوم.

العنا�سر هي:

1. اإن الديزل الذي يحتوي على حمتوى كربيتي 

منخف�ص للغاية هو عن�رش اأ�صا�صي خ�صو�صًا يف 

خالط غاز اأويل الذي ينتج 10 اأجزاء باملليون، 

والذي يتم احل�صول عليه من الوحدة اجلديدة 

لإزالة الكربيت من الغاز اأويل رقم 144.

 ARD 2. كريو�صني الطائرات والديزل من وحدة

اجلديد  اأوي��ل  غ��از  خل��الط  اأ�صا�صية  عنا�رش  هما 

بقدرة 500 جزء باملليون من تركيز الكربيت.

خالط زيت الوقود بن�سبة كربيت منخف�سة 

:)LSFO(

• لي�ص هناك اأي تعديل على خالط زيت الوقود 

ذي املحتوى الكربوين املتدين. لن يكون خالط 

زيت الوقود الثقيل واخلفيف معًا يف اخلدمة بعد 

ت�صغيل م�رشوع الوقود البيئي. )وحدة تكرير 

واأم��ا  الت�صغيل  عن  �صتتوقف  اخل���ام-3  النفط 

�صتحول  الأيو�صني  وحدة  من  املتبقي  الفائ�ص 

اإىل الوحدة ARD 141 اجلديدة.

• �صيتم تعديل اخلالط احلايل لزيت الوقود ذي 

املحتوى الكربوين املتدين بحيث ينتج زيت وقود 

بدرجة 1 % كربيت لعنا�رش وقود ال�صفن.

 VR  83 ال��وح��دة احلالية  ال��وق��ود م��ن  • زي��ت 

خلطهما  �صيتم  اجلديدة،   VR  183 والوحدة 

ذو  وق���ود  زي���ت  عنهما  لينتج  اإ����ص���ايف  ب�صكل 

حمتوى كربوين متدٍن بدرجة 1 %.
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بروح  العمل  وترجمة  النفطية  ال�سركات  بني  التعاون 

ملمو�س،  كواقع  الوطنية"  "البرتول  متار�سه  الفريق 

وال�سالمة  ال�سحة  بدائرة  البيئة  ق�سم  ا�ست�ساف  فقد 

والبيئة، بالتن�سيق مع الدوائر املعنية يف م�سفاة ميناء 

توريد  خط  مب�سروع  اجلمهور  مل�ساركة  لقاًء  عبداهلل، 

الغاز ال�سائل من م�سفاة ميناء عبداهلل اإىل حمطة تعبئة 

الأ�سطوانات التابعة ل�سركة الناقالت النفط الكويتية يف 

اأم العي�س على طول 130 كيلو مرتًا.

أنابيب بطول 130 كم

نقل آمن للغاز!

توريد الغاز إلى 

"الناقالت" عبر أنابيب 
بطول 130 كم من 

مصفاة ميناء عبداهلل 

إلى "أم العيش"

مشاريع



19

المشروع يلبي 

متطلبات هيئة للبيئة 

وفقا لقانونها المعدل 

بالقانون 99 لعام 2015  

نطاق امل�سروع

املرافق املطلوبة يف ميناء عبداهلل: 

ال�صائل  ال��ب��رتول  غ���از  ا���ص��ت��خ��ال���ص  وح���دة   •
من  النقي  ال�صائل  ال��ب��رتول  غ��از  ل�صتخال�ص 

وحدة التفحيم القائمة.

• وحدة معاجلة لغاز البرتول ال�صائل اخلام.
البرتول  غ��از  مبنتج  خا�صة  تخزين  مرافق   •
ال�����ص��ائ��ل: 3 وح����دات )ل��ال���ص��ت��الم والإر����ص���ال 

 10 ملدة  الإنتاج  ل�صتيعاب  اجل��ودة(  و�صهادة 

اأيام.

النقل،  يف  حت��ك��م  مقيا�ص  م�����ص��خ��ات،  ث��الث��ة   •
الكيميائية  اجل���رع���ات  م��ن  احل��م��اي��ة  و���ص��ائ��ل 

املن�صكبة والتوهجات ذات العالقة.

خطوط اأنابيب

مبا�رشة  ال�صائل  ال��ب��رتول  غ��از  منتج  نقل  يتم 

)ميناء  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة  من 

عبداهلل( اإىل حمطة اأم العي�ص لتعبئة اأ�صطوانات 

النفط  ناقالت  �رشكة   - ال�صائل  ال��ب��رتول  غ��از 

تعريف اجلمهور

اإىل هذا اللقاء لتعريف اجلمهور  متت الدعوة 

امل�����رشوع وم��راف��ق��ه احليوية  ب���اأه���داف ه���ذا 

ال��ت��اب��ع��ة مل�����ص��ف��ات��ي م��ي��ن��اء ع���ب���داهلل وم��ي��ن��اء 

الأح���م���دي، وم���راف���ق ال���ص��ت��ق��ب��ال يف حمطة 

مبا  وذل��ك  "الناقالت"،  ل���  التابعة  العي�ص  اأم 

وفقا  للبيئة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  متطلبات  يلبي 

 2014 لعام   42 رقم  اجلديد  الهيئة  للقانون 

يف  و�صارك   .2015 لعام   99 بالقانون  املعدل 

الجتماع الهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت 

و�رشكة  الكويت،  وجامعة  العلمية،  لالأبحاث 

ناقالت النفط الكويتية، و�رشكة نفط الكويت، 

و�رشكة عامل البيئة.

اأهداف امل�سروع

على  املحلي  الطلب  تلبية  اإىل  امل�رشوع  يهدف 

من  واحل��د  ال�صائل،  البرتول  غاز  من  الوقود 

خماطر نقل غاز البرتول ال�صائل من م�صفاتي 

حمطات  اإىل  ع��ب��داهلل  وميناء  الأح��م��دي  ميناء 

�صمال  يف  العي�ص  ب���اأم  ال���ص��ط��وان��ات  تعبئة 

الكويت من خالل الناقالت. 

لغاز  م�صتقلني  م�صدرين  لتوفري  كذلك  ويهدف 

الأحمدي  ميناء  م�صفاة  من  ال�صائل  ال��ب��رتول 

انقطاع  ع��دم  ل�صمان  ع��ب��داهلل  ميناء  وم�صفاة 

اإىل �رشكة  ال�صائل  اإم��دادات منتج غاز البرتول 

ناقالت النفط الكويتية.

امل��ذك��ورة  الأن��اب��ي��ب  خطوط  وتتبع  الكويتية، 

اأنابيب  م�����ص��ارات خ��ط��وط  ك��م(   130 )ح���وايل 

���رشك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت احل��ال��ي��ة، وي��ت��م ربطها 

مبرافق �رشكة ناقالت النفط الكويتية يف حمطة 

اأم العي�ص.

و�سف امل�سروع

ميناء  م�صفاة  يف  املوجودة  الفحم  وح��دة  تنتج 

البرتول  غ��از  على  حتتوي  نقية  غ��ازات  عبداهلل 

وح��دة  يف  ا�صتخال�صه  �صيتم  وال���ذي  ال�صائل 

ا�صتخال�ص غاز البرتول ال�صائل )الوحدة رقم 

.)27

 1106( اخلام  ال�صائل  البرتول  غاز  و�صيكون 

)الوحدة  امل�صبع  الغاز  طن/يوميًا( من وحدة 

الت�صغيل  ظ��روف  يف  اأي�صا  متاحا   )129 رق��م 

و  C1/C2 على  الغاز  هذا  ويحتوي  العادية، 

والذي  الع�صوي،  الكربيت  اإىل  اإ�صافة   H2S

يتطلب اإزالة.

اخلام  ال�صائل  البرتول  غاز  من  الكميات  وهذه 

املوا�صفات  لتلبية  املعاجلة  من  مزيدًا  تتطلب 

البرتول  غاز  ملنتج  املحلية(  )النوعية  النهائية 

�صيتم معاجلته يف حمطة معاجلة  الذي  ال�صائل 

غاز البرتول ال�صائل )الوحدة رقم 130(.

و�صوف يتم تخزين املنتج النهائي من غاز البرتول 

خالل  م��ن  نقله  و�صيتم  ���ص��ه��اري��ج،  يف  ال�صائل 

 جانب من اللقاء الذي خ�ص�ص لتعريف اجلمهور بهذا امل�رشوع
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 تهدف ال�رشكة من وراء امل�رشوع اإىل تلبية الطلب املحلي من الوقود

املمت�صة من اأ�صفل ويتم ا�صرتداد منتج غاز البرتول 

ال�صائل اخلام من الأعلى، ومن ثم يتم اإعادة تدوير 

النافثا مرة اأخرى اإىل عمود المت�صا�ص.

اخلام  ال�صائل  البرتول  غاز  منتج  اإر�صال  ويتم 

الغاز  حمطة  اإىل  املمت�ص  الزيت  ب��رج  قمة  من 

وكربيتيد  اخلفيفة  ال��ن��ه��اي��ات  لإزال����ة  امل�صبع 

الع�صوي  الكربيت  اىل  بالإ�صافة  الهيدروجني 

للح�صول على غاز البرتول ال�صائل اخلام. 

كذلك يتم خلط غاز البرتول ال�صائل امل�صرتجع 

ال�صائل  ال��ب��رتول  غ��از  ا�صتخال�ص  وح���دة  م��ن 

تيار  مع  املمت�ص(  الزيت  لربج  العلوي  )التيار 

امل�صبع  الغاز  وح��دة  من  ال�صائل  البرتول  غ��از 

ويتم تغذيته اإىل عمود نزع الإيثان. 

وتتم اإزالة C1 وC2 ومكونات C3 الزائدة من 

ويتم  وقود،  كغاز  وا�صتخدامها  العلوي  التيار 

اإر�صال تيار غاز البرتول ال�صائل امل�صرتجع من 

اأ�صفل الربج اإىل حزمة اإزالة املركبات. 

الأنابيب  وخ��ط   )130 رق��م  )ال��وح��دة  امل�صخة 

باأم  الأ�صطوانات  تعبئة  حمطة  اإىل  ك��م(   130(

العي�ص التابعة ل�رشكة ناقالت النفط الكويتية.

وحدة ا�ستخال�س غاز البرتول ال�سائل

ال�صائل  البرتول  غ��از  ا�صتخال�ص  عملية  تعتمد 

ويتم  للزيت،  ال�صعيف  المت�صا�ص  عملية  على 

دمج الغاز من وحدة الفحم بال�صقني 1 و2 يف تيار 

التغذية  غاز  �صفط  اأ�صطوانة  اإىل  واإر�صاله  واحد 

اإىل  اإر�صاله  اأي �صائل مكثف قبل  اإزال��ة  اأجل  من 

�صاغطة �صفط غاز التغذية من مرحلة واحدة. 

الغاز امل�صغوط وتكثيفه جزئيًا  يتم تربيد  كذلك 

واإر�صاله  التغذية  غ��از  �صاغطة  تفريغ  م��ربد  يف 

اإىل اأ�صطوانة تفريغ �صاغطة غاز التغذية لف�صل 

الغاز عن ال�صائل.

اأ�صطوانة �صاغطة  الناجت عن  الغاز  اإر�صال  ويتم 

يتم  حيث  امت�صا������ص،  ع��م��ود  اإىل  الغاز  تفريغ 

زي��ت  ب���رج  ال��ق��ادم من  الناف���ث���ا  تيار  دجم���ه مع 

المت�صا�ص، حيث يتم اإر�صال النافثا الغنية من 

التجريد من  اإىل عمود  اأ�صفل عمود المت�صا�ص 

خالل اأ�صطوانة تفريغ �صاغطة الغاز وذلك لإزالة 

الغازات املذابة مثل الإيثان واملكونات الأخف.

اأي�صًا يتم اإر�صال اجلزء ال�صفلي من عمود التجريد 

النافثا  اإزال��ة  تتم  المت�صا�ص حيث  زيت  برج  اإىل 

من   C3/C4 LPG ت��ي��ار  اإر���ص��ال  يتم  ك��ذل��ك 

املركبات  اإزال��ة  اإىل حزمة  الإيثان  اإزال��ة  وحدة 

 COSو  Mercaptan مثل  ال�صوائب  لإزال��ة 

لغاز  املنتج  موا�صفات  تلبية  اأج��ل  من   H2Sو

البرتول ال�صائل )النوعية املحلية(.

البرتول  غ��از  من  النهائي  املنتج  تخزين  ويتم 

ال�صائل من وحدة معاجلة غاز البرتول ال�صائل 

يوجد  ال�صائل، حيث  البرتول  غاز  �صهاريج  يف 

ال�صائل  البرتول  غاز  لتخزين  �صهاريج  ثالثة 

والتي تبلغ �صعة كل منها 9000 م3 )اأو ثالثة 

خزانات ل�صتيعاب اإنتاج 10 اأيام(.

من�صاأة  ال�صائل من  البرتول  غاز  نقل  يتم  كذلك 

يف  ال���ص��ط��وان��ات  تعبئة  م�صنع  اإىل  التخزين 

كم   130 ب��ط��ول  اأن��اب��ي��ب  خ��ط  ع��رب  العي�ص  اأم 

الرائحة  عامل  اإ�صافة  �صيتم  اأنابيب.  خط  عرب 

أو   tetra-hydro-thiophene C4H8S

ك��اف��ي��ة(  )ب��ك��م��ي��ة    Mercaptans CH4S

لرتطيب املنتج. 

و�صتكون م�صخة منتج غاز البرتول ال�صائل من 

نوع امل�صخة الراأ�صية املنخف�صة NPSH   مع 

قدرة  وتبلغ  احتياط.  وواح��د  عاملني  و�صعني 

م3/  80 ال�صائل  البرتول  غ��از  منتج  م�صخة 

�صاعة )لكل م�صخة(.

توفير مصدرين 

مستقلين لغاز البترول 

من مصفاتي ميناء 

األحمدي وميناء عبداهلل
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تقييم املردود البيئي والجتماعي 

خطة الإدارة البيئية

والجتماعية  البيئية  الإدارة  خطة  ت��وف��ر 

من  ال��ت��ي  الآل���ي���ة  وب��ف��ع��ال��ي��ة   ،)ESMP(

الأثر  تقييم  نتائج  اإىل  التو�صل  يتم  خاللها 

واإج��راءات   ،)ESIA( والجتماعي  البيئي 

بعد  �صتنفذ  وال��ت��ي  بها  املرتبطة  التخفيف 

اإىل  ال��درا���ص��ة  مرحلة  م��ن  امل�����رشوع  انتقال 

مراحل الإن�صاء والت�صغيل، واإيقاف الت�صغيل 

يف نهاية املطاف. على هذا الأ�صا�ص، تعد خطة 

الإدارة البيئية والجتماعية )ESMP( هي 

طرق  ت�صميم  خاللها  من  يتم  التي  الو�صيلة 

البيئية  الإدارة  اأو  الأعمال  لإدارة  منهجية 

التنظيمية.

اإدارة جودة الهواء

تقدمي  ال��ه��واء  ج���ودة  اإدارة  خ��ط��ة  تقت�صي 

تقييم املردود البيئي والجتماعي

" مل�ساريع فئة "اأ

حتتاج  "أ"  كفئة  وامل�صنفة  املقرتحة  امل�صاريع 

لتقدمي الوثائق التالية:

• تقرير نطاق الدرا�صة ال�صاملة لتقييم الآثار. 
الت�صاور مع  البيئية والجتماعية مبا يف ذلك   •

اجلمهور واملعنيني.

• تقرير الدرا�صة ال�صاملة لتقييم املردود البيئي 
والجتماعي �صامال ا�صت�صارة اأفراد املجتمع.

• خطة الإدارة البيئية.
• تقرير املراقبة اأثناء الإن�صاء والت�صغيل.

اأهداف حماور تقييم 

املردود البيئي والجتماعي

• تقدمي و�صف عام عن امل�رشوع.
• جمال العمل املوؤ�ص�صي والقانوين والإداري.

• ت��ع��ري��ف م��ب��دئ��ي ل��ل��ق�����ص��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة 
وامل��رت��ب��ط��ة  املحتملة  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 

بامل�رشوع املقرتح.

• م�صاركة العامة.
• خطة الإدارة الجتماعية والبيئية.

التقنية  وامل������وارد  امل�������رشوع  ت��ن��ف��ي��ذ  خ��ط��ة   •
الأ�صا�صية.

تقارير مف�صلة عن جميع الإجراءات ل�صمان 

البناء  اأثناء  ب�صكل مالئم  الهواء  نوعية  اإدارة 

يعر�ص  ل  الغبار  اأن  من  والتاأكد  والت�صغيل، 

�صحة املوظف للخطر اأو يكون له اآثار �صالمة 

الناجت  الإزع��اج  املوقع، ويقلل من  �صلبية على 

اإ�صافة  املحيطة،  املجتمعات  يف  الت�صاقط  عن 

يف  مب��ا  ال��ه��ارب��ة،  النبعاثات  منع  �صمان  اإىل 

اأو  ذلك الروائح والغبار والدخان والأبخرة، 

التحكم فيها بحيث ل ت�صبب اأي اإزعاج، واحلد 

من  احلراري  الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  من 

خالل ا�صتخدام الطاقة.

اإدارة ال�سو�ساء

تقت�صي خطة اإدارة ال�صو�صاء �صمان اأن تكون 

الكهربائية،  واملولدات  وال�صواغط،  املعدات، 

وال�صفح باملحاجر، وما اإىل ذلك، بها نظام اإدارة 

املعايري  جت��اوز  م��ن  ال�صو�صاء  مينع  �صوتيا 

القيا�صية.

خطة اإدارة ال�سو�ساء

ال�صطحي  واجلريان  العادمة  املياه  اإدارة  وهي 

تخفي�صات  وحتقيق  املوقع،  من  الأمطار  ملياه 

ذات م��غ��زى يف ا���ص��ت��خ��دام امل��ي��اه ع��رب امل��وق��ع، 

وتعظيم اإعادة ا�صتخدام املياه العادمة.

 جانب من من�صاآت م�صفاة ميناء عبداهلل

الحرص على الحد 

من المخاطر جراء نقل 

الغاز بالناقالت من أهم 

أهداف المشروع
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البرتول  �سركة  دوائ��ر  واأه��م  اأك��رب  من  واح��دة  التجارية  الدائرة 

الوطنية الكويتية من حيث عدد املوظفني وعدد الأق�سام والأعمال 

واملهام املوكلة اإليها، حيث يبلغ عدد موظفي التجارية 200 موظفا 

العقود  وتوقيع  امل�سرتيات  بني  مهامها  تتنوع  اأق�سام   8 ب�  مقيدين 

والتن�سيق اخلارجي واملخازن،  التجاري و�سمان اجلودة  والدعم 

الإجنازات  من  العديد  الدائرة  فيها  حققت  التي  املهام  من  وغريها 

عرب اأدائها املتوازن تطبيقا لروؤية ال�سركة.

يف ال�سطور القادمة �سنعر�س اأهم اإجنازات الدائرة التجارية خالل 

العام املايل احلايل 2019/2018 والطموحات والأهداف التي ت�سعى 

الدائرة لإجنازها قبل نهايته.

إنجازات وطموحات!
الدائرة التجارية

الثاقب: التجارية 

وفرت 11.43 مليون 

دينار بالتفاوض على 

عروض توريد المواد

تطوير
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عدة مهام

ت��ق��وم ال���دائ���رة ال��ت��ج��اري��ة ب��اأع��م��ال ع���دة منها 

اح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��وف��ري  امل�����واد  واإدارة  ������رشاء 

امل�صايف والت�صويق املحلي من املواد واملعدات، 

املواد  وتخزين  ا�صتالم  عمليات  اىل  بالإ�صافة 

واحلر�ص  عليها  واملحافظة  ال�رشكة  مبخازن 

�رشفها  يتم  حتى  جيدة  بحالة  تكون  اأن  على 

للم�صتخدمني. 

كما تقوم بتجهيز العقود والتفاقيات ملقاولت، 

امل�صاريع  وكذلك  واخلدمات  ال�صيانة،  واأعمال 

والأع���م���ال ال���ص��ت�����ص��اري��ة، وحت��ر���ص ال��دائ��رة 

التجارية على اأن تقوم مبهامها على اأكمل وجه. 

اأبرز اإجنازات

وبهذا ال�صدد قال مدير الدائرة نا�رش الثاقب 

اإن الدائرة حققت العديد من الإجنازات خالل 

اإ�صدار  اأب��رزه��ا  ك��ان من  امل��ايل احل��ايل،  العام 

عدد  تر�صيد  على  يركز  للدائرة  جديد  هيكل 

بع�ص  هيكلة  واإع�����ادة  ال��ق��ي��ادي��ة،  ال��وظ��ائ��ف 

الأق�����ص��ام.  ب��ني  العاملني  وت��دوي��ر  الأق�����ص��ام، 

الأق�����ص��ام  ع��دد  انخفا�ص  ذل��ك  نتيجة  وك��ان��ت 

بالدائرة التجارية من 10 اإىل 8 اأق�صام.

وت��ه��دف ه���ذه اخل��ط��وة اإىل ت��غ��ي��ري اأ���ص��ال��ي��ب 

الأداء  حت�صني  ي�صمن  مبا  العمل  واإج���راءات 

التكاليف  وتر�صيد  العمل،  يف  الكفاءة  وزي��ادة 

للم�صتخدمني  اأف�صل  خدمة  تقدمي  �صمان  مع 

واملتعاملني مع الدائرة التجارية.

الدائرة  قامت  الهيكلة  عملية  اإىل  وبالإ�صافة 

بتوفري ما يقارب من مبلغ 11.43 مليون دينار 

كويتي نتيجة التفاو�ص على العرو�ص املقدمة 

والتكليف  الأع��م��ال  ومل��ق��اولت  امل���واد  لتوريد 

باخلدمات وتعديل �رشوط بع�ص التفاقيات.

مليون   14.86 مبلغ  يقارب من  ما  كما وفرت 

املواد  موا�صفات  تعميم  نتيجة  كويتي  دينار 

ذات امل�صدر الوحيد، وال�صتخدام الأمثل ملواد 

الدوائر  احتياجات  لتلبية  املوجودة  املخزون 

املختلفة. 

امل�سرتيات والبيئة

املبادرة  تطبيق  اأي�صا  الدائرة  اإجن��ازات  ومن 

للبيئة  ال�صديقة  ال�����رشاء  ب�صيا�صة  اخلا�صة 

قرار  وا�صت�صدار  التنفيذ،  مو�صع  وو�صعها 

م�صرتيات  ب�صاأن  الإدارة  جمل�ص  م��ن  ج��دي��د 

الأعمال  ومقاولت  بخدمات  والتكليف  امل��واد 

الأ���ص��ن��اف  وب��ي��ع  ال�صت�صارية  وال��درا���ص��ات 

امل�صتغنى عنها بال�ص�ركة.

وكذلك متابعة ومراقبة املخزون والتن�صيق مع 

التي تطلب لعمليات  املواد  الدوائر ل�صتخدام 

�صاهم  الذي  الأمر  امل�صاريع،  وتنفيذ  ال�صيانة 

يف �رشف مواد بقيمة 10,6 مليون دينار وعدم 

يف  الدائرة  جنحت  وبذلك  باملخازن.  تكد�صها 

 1.5 مببلغ  امل��خ��زون  قيمة  يف  خف�ص  حتقيق 

 2018  /2017 العام  يف  كويتي  دينار  مليون 

على  ال�صابق  امل��ايل  للعام  امل��خ��زون  قيمة  ع��ن 

الرغم من دخول وا�صتالم مواد جديدة.

بالت�رشف  العام  ه��ذا  خ��الل  ال��دائ��رة  وقامت 

امل��واد التي مل يعد لها حاجة بقيمة دفرتية  يف 

ت�صل 11 مليون دينار كويتي من خالل بيعها 

عن طريق مزايدة عامة طبقًا لالإجراءات املتبعة 

منها،  قيمة  اأع��ل��ى  على  للح�صول  بال�رشكة، 

ولتوفري م�صاحات التخزين.

تطبيق المبادرة 

الخاصة بسياسة 

الشراء الصديقة للبيئة 

ووضعها موضع التنفيذ

 الثاقب خالل تفقده �صري العمل يف املواقع التابعة للدائرة التجارية

14.86 مليون دينار وفر 
عبر تعميم مواصفات 

المواد واالستخدام 

األمثل للمخزون
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نظام املناق�سات

اأنه مت خالل العام املا�صي  اإىل  واأ�صار الثاقب 

يف  امل��ع��رف��ة  اإدارة  "نظام  تطبيق  ا���ص��ت��ح��داث 

ال��دائ��رة  �صفحة  على  وو�صعه  املناق�صات" 

للموظفني  لي�صمح  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

امل�صتندات  على  احل�صول  ب�رشعة  بالدائرة 

والقوانني  وال��ق��رارات  النموذجية  والوثائق 

الالزمة، الأمر الذي �صي�صاهم يف �رشعة الأداء 

ودقة العمل وزيادة الإنتاجية ومن ثم تخفي�ص 

الدورة امل�صتندية.

يوفر  الربنامج  ه��ذا  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  وجت��در 

املكتبة  اإىل  الو�صول  اإمكانية  للموظفني  اأي�صا 

وهي  الوقت،  مب��رور  تتو�صع  التي  ال�صخمة 

التي  الق�صرية  التعليمية  بالفيديوهات  مليئة 

ملعاجلة  يحتاجونها  التي  املعلومات  ت�رشح 

اأعمالهم اليومية.

ول�����ص��م��ان حت�����ص��ني اخل��دم��ة ق��ام��ت ال��دائ��رة 

م�صتوى  لقيا�ص  ا�صتبيان  بعمل  ال��ت��ج��اري��ة 

عرب  ال���دائ���رة،  اأداء  ع��ن  امل�صتخدمني  ر���ص��ا 

ال�صتعانة مب�صت�صار حملى متخ�ص�ص، الذي 

ال�صتبيان،  خمرجات  وحتليل  بدرا�صة  ق��ام 

ع��ن م�صتوى ر�صا  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  واأ���ص��ف��رت 

القوة وفر�ص  للدائرة مع تبيان مواطن  جيد 

التح�صني والتطوير.

عقود واتفاقيات

ا�صتطاعت  ال��دائ��رة  اإن  ق��ائ��اًل  الثاقب  وت��اب��ع 

اتفاقيات   3 اإجن��از  املايل اجل��اري  العام  خالل 

ط��وي��ل��ة الأج����ل ل��ت��وري��د امل����واد وق��ط��ع غيار 

للم�صخات، ومواد كيماوية، ومعدات واأدوات 

للحماية ال�صخ�صية من احلريق.

تعبئة  حمطة   19 اإن�صاء  عقود  توقيع  وكذلك 

وق����ود وه���ي م��ن امل�����ص��اري��ع ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

ولدولة  الوطنية  ال��ب��رتول  ل�رشكة  واحليوية 

الكويت.

ال�رشكة  م��ع  امل��وق��ع  ل��ل��ربوت��وك��ول  وكنتيجة 

تقوم  املتكاملة  البرتولية  لل�صناعات  الكويتية 

وا�صتالم  وط��رح  اإع��داد  يف  بامل�صاعدة  الدائرة 

بالرت�صية  التو�صية  واإعداد  العطاءات  وتقييم 

بعد املفاو�صات مع املقاول، حيث اأمكن حتقيق 

وفر قدره 53,15 مليون دولر اأمريكي بن�صبة 

32.5 % من قيمة العرو�ص املقدم.

للفرق  ال��دائ��رة  من  املقدم  الدعم  وا�صتمرار 

القائمة على حت�صري التجهيزات الالزمة لبدء 

م�رشوع الوقود البيئي، وذلك من خالل عمل 

ل�صمان  القائمة  بالعقود  التعديالت  بع�ص 

الت�صغيل يف املوعد امل�صتهدف.  

وك��ذل��ك احل�����ص��ول ع��ل��ى امل��واف��ق��ات ال��الزم��ة 

اخلا�صة  للمناق�صة  امل�صبق  ال��ط��رح  واع���الن 

م�رشوع  و�صيانة  وت�صغيل  وان�صاء  بتوريد 

من  واح���د  وه��و  ال�صم�صية،  للطاقة  ال��دب��دب��ة 

توليها  التي  الهامة  ال�صتثمارية  امل�صاريع 

كبريا  اهتماما  الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة 

القطاع  جانب  م��ن  حيوية  م��ب��ادرة  باعتباره 

من   %  15 نحو  توفري  يف  للم�صاهمة  النفطي 

نسعى لتوفير 6 

مليون دينار من 

عمليات شراء المواد 

والتكليف باألعمال

 متكنت الدائرة من اإجناز ثالث اتفاقيات هامة خالل ال�صنة املالية احلالية

إبرام 3 اتفاقيات 

توريد طويلة األجل 

وتوقيع عقود إنشاء 

19 محطة وقود
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سقف مرتفع لطموحات 

الدائرة التجارية 

المتوقع تحقيقها خالل 

السنة المالية الحالية

احتياجات البالد من الطاقة البديلة.

اأداء  وحت�صني  بتطوير  الدائرة  �صاهمت  كما 

نظام اإدارة املواد )ماك�صيمو(، بالتن�صيق مع 

ا�صتحداث  مت  حيث  املعلومات،  تقنية  دائ��رة 

العديد من التقارير وكذلك مت ميكنة العديد من 

الدائرة  �صاعدت  التي  والإج��راءات  الوظائف 

التي  ال�رشكة  دوائ���ر  م��ن  والكثري  التجارية 

تتعامل معها على اأداء اأعمالها ب�صهولة. 

اأن الدائرة التجارية جنحت  اإىل  ونوه الثاقب 

املخاطر  مبعاجلة  اجل��اري  امل��ايل  العام  خ��الل 

بها،  اخلا�ص  املخاطر  ب�صجل  املدونة  العالية 

يف  عليها  لل�صيطرة  ال��رق��اب��ة  ت��داب��ري  وزي���ادة 

انخفا�ص  اإىل  اأدى  ال���ذي  الأم����ر  امل�صتقبل، 

 4 اإىل   7 من  العالية  للمخاطر  الإجمايل  العدد 

بن�صبة حت�صن بلغت 43 % ول يوجد حاليًا اأي 

خماطر عالية بالدائرة.

طموحات واأهداف

ال��دائ��رة  اإن �صقف ط��م��وح��ات  ال��ث��اق��ب  وق���ال 

ال�صنة  بنهاية  واإجن���ازه���ا  حتقيقها  امل��ت��وق��ع 

املالية 2019/2018 مرتفع، حيث تعمل حاليا 

كفاءة  لزيادة  ا�صرتاتيجية  خطة  تطبيق  على 

اجلدد  امللتحقني  خا�صة  العاملني،  وق���درات 

لتدريبهم  برنامج  اإع��داد  عرب  وذل��ك  بالدائرة 

يعتمد على احلاجات الفعلية لرفع مهاراتهم.

وتطوير  حت�صني  على  اأي�صا  اخلطة  وتعمل 

اأ�صاليب العمل بالدائرة وحتقيق اأكرب قدر من 

واملتمثلة  التجارية  الدائرة  عمليات  يف  الوفر 

يف ����رشاء امل����واد واحل�����ص��ول ع��ل��ى اخل��دم��ات 

اإىل  الدائرة  تتطلع  حيث  املخزون،  ومراقبة 

حتقيق نتائج ملمو�صة بنهاية العام.

وت�صعى الدائرة قبل نهاية العام كذلك ل�صت�صدار 

قرار جديد ملجل�ص الإدارة ب�صاأن م�صرتيات املواد 

والتكليف بخدمات ومقاولت الأعمال والدرا�صات 

عنها  امل�صتغنى  الأ���ص��ن��اف  وب��ي��ع  ال�صت�صارية 

بال�ص�ركة ليحل حمل القرار احلايل.

خمطط التوفري

ال��دائ��رة  اأن  اإىل  ب��الإ���ص��ارة  الثاقب  واختتم 

من  ال��ت��وف��ري  خم��ط��ط  ا�صتكمال  ع��ل��ى  تعمل 

 �صاهمت الدائرة التجارية يف تطوير نظام اإدارة املواد )ماك�صيمو(

تخطط الدائرة لتخفيض 

قيمة المخزون  5 

مليون دينار بنهاية 

العام المالي

بالأعمال،  والتكليف  امل��واد  ���رشاء  عمليات 

 1,65 الآن  حتى  بلغ  وف��ر  حتقيق  مت  حيث 

على  التفاو�ص  نتيجة  كويتي  دينار  مليون 

الدائرة  وت�صعى  املقدمة،  العرو�ص  اأ�صعار 

6 مليون دينار كويتي  اإىل  لي�صل هذا الوفر 

بنهاية مار�ص 2019.

كما تخطط الدائرة لتحقيق مزيد من التخفي�ص 

يف قيمة املخزون بنهاية العام بحوايل 5 مليون 

دينار كويتي عن العام املا�صي، وهو ما يتطلب 

و�صع �صيا�صة تخزين جديدة خالل هذا العام 

اإىل  للو�صول  التخزين  �صيا�صات  لتحديث 

الو�صع الأمثل.

وي���ج���رى ح��ال��ي��ا ال��ت��ح�����ص��ري ل��ع��م��ل م��ق��ارن��ة 

الأداء  قيا�ص  ومعايري  واإج����راءات  لأ�صاليب 

العاملية  ال�رشكات  بع�ص  مع  املخزون  لإدارة 

والإقليمية لختيار اأف�صل الأ�صاليب املتبعة.
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مبادرة ال�سركة

با�صتكمال  الوطنية"  البرتول   " ب��ادرت  لقد 

املبادئ التوجيهية اخلا�صة ب�رشوط واأحكام 

اإر�صادات ال�صحة وال�صالمة والبيئة للمقاول 

ال�����رشك��ة، وال��ت��ي �صيتم  امل��ط��ب��ق��ة ح��ال��ي��ا يف 

اإدراجها يف مناذج العقود اجلديدة. واأطلقت 

ل�صتعرا�ص  مرئيا  وعر�صا  توعوية  حملة 

القانونية  واملتطلبات  وامل�صوؤوليات  النطاق 

هذا  حت��دي��ث  يف  امل�صتخدمة  امل��راج��ع  واأه���م 

لاللتزام  املقاولني  جميع  ودع��ت  الإج����راء، 

اأداء  وم��ع��اي��ري  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��وان��ني  بجميع 

موؤ�ص�صات التمويل الدولية.

اأهم املبادئ

اإىل  ال�����ص��م��روخ  فاطمة  البيئة  مهند�صة  ت�صري 

عدة  ي�صمل  التوجيهية  املبادئ  ه��ذه  تطبيق  اأن 

جمالت منها ال�صيا�صة العامة للموارد الب�رشية، 

وع��ق��ود ال��ت��وظ��ي��ف، وال��دف��ع، و���ص��اع��ات العمل 

ال��راح��ة واإج����ازات نهاية الأ���ص��ب��وع،  واأوق����ات 

ل تدخر ال�سركة جهدا يف تقدمي الرعاية الكاملة لكافة العاملني بها، فهي 

اأية  الناب�س يف  القلب  الب�سري، باعتباره  اأولوية كربى للعن�سر  تعطي 

موؤ�س�سة، وهو ثروتها الثمينة. 

والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  اأداء  معايري  بتطبيق  ال�سركة  رحبت  وقد 

الإق��را���س  وبنوك  الئتمان  وك��الت  مع  ال�سركة  باتفاقية  املرتبطة 

الوقود  مل�سروع  اخلارجي  التمويل  �سفقة  �سمن  جاءت  التي  العاملية، 

البيئي، وت�سمنت حتديث مبادئ رعاية حقوق العاملني يف ال�سركة يف 

عقود املقاولني، وذلك باإ�سافة بع�س املوؤ�سرات القيا�سية العاملية عليها.

ُحقوٌق ُمصانٌة
العاملون في عقود المقاولين

عنصر
بشري

تحديث مبادئ رعاية 

حقوق العاملين في 

عقود المقاولين بإضافة 

مؤشرات قياسية عالمية
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 ال�صفري الهندي يتفقد اأو�صاع اأبناء جاليته العاملني يف م�صاريع ال�رشكة .. يف الإطار املهند�صة فاطمة ال�صمروخ

تحرص الشركة على 

تقديم الرعاية للعاملين 

والعنصر البشري أولويتها 

وثروتها الثمينة

والإج�������ازات امل�����ص��ت��ح��ق��ة، وم��ن��ظ��م��ات ال��ع��م��ال، 

النتقال،  وحرية  الأطفال،  وعمالة  والتظلمات، 

وال�صحة  ال��ع��م��ل،  ع��ل��ى  والإج���ب���ار  وال���دي���ون، 

واإنهاء  النقل،  وو�صائل  والإق��ام��ة،  وال�صالمة، 

يف  ال�صلوك  وكذلك  الوطن،  اإىل  وال��ع��ودة  العقد 

التدقيق وت�صكيل فريق  املجتمع املحلي، وكذلك 

والتو�صيات  التدقيق،  خطة  وتطبيق  التدقيق، 

وتقارير املتابعة.

تت�صمنه  ما  اأه��م  ا�صتعرا�ص  ال�صمروخ  وتتابع 

التوجيهات اجلديدة كما يلي: 

يتعني  الب�سرية:  للموارد  العامة  ال�سيا�سة 

والإج�����راءات  ال�صيا�صات  تنفيذ  امل��ق��اول  على 

هذه  تكون  اأن  يجب  كما  العمل،  لإدارة  الداعمة 

جميع  م��ع  متوافقة  والإج�����راءات  ال�صيا�صات 

القوانني واللوائح املعمول بها يف ال�رشكة.

عقود التوظيف: ي�صمن املقاول اأن عقود العمل 

واللغة  العربية  باللغة  مكتوبة  للعمال  ال�صادرة 

الأم للعامل.

القوانني  جميع  م��ع  العمل  عقد  ي��ت��واف��ق  واأن 

املعمول بها واأن يحتوي كحد اأدنى على امل�صمى 

العمل،  و�صاعات  ال�صهرية،  والأجور  الوظيفي، 

وفرتة التجربة، والإجازات امل�صتحقة.

اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  امل��ق��اول  على  يجب  التوظيف: 

جميع ت�صاريح العمل والتاأ�صريات املعمول بها 

ال�صارية،  واللوائح  للقوانني  ومطابقة  �صاحلة 

يف  العمل  ب��دء  قبل  للعمال  اإ���ص��داره��ا  يتم  حيث 

من�صاآت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية.

وي��ج��ب ع��ل��ى امل���ق���اول ال��ت��اأك��د م��ن اأن وك���الت 

العمال  توظيف  يف  امل�صاركة  اخلا�صة  التوظيف 

على  ويحظر  املطلوبة،  الرتاخي�ص  جميع  لديها 

فر�ص  امل��ق��اول  اأو  اخلا�صة  التوظيف  وك���الت 

ر�صوم ال�صتقدام من العمال، ويجب على املقاول 

وتقدميها  التوظيف  �صجالت  بجميع  الحتفاظ 

لل�رشكة عند الطلب.

الدفع: يجب على املقاول �صمان دفع الرواتب يف 

التايل،  ال�صهر  اليوم اخلام�ص من  اأق�صاه  موعد 

مبا�رشة  الكويتية  بالعملة  الدفع  يكون  بحيث 

اإىل ح�صاب امل�رشف املحلي، ول يقل الراتب عن 

وثيقة  يف  حمدد  هو  ما  ح�صب  ال�صهري،  املرتب 

العقد ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية.

واإج��ازات  الراحة  واأوق���ات  العمل  �ساعات 

�صاعات  اأن  امل��ق��اول  ي�صمن  الأ�سبوع:  نهاية 

واللوائح  ال��ق��وان��ني  جلميع  وفقا  تكون  العمل 

ملدة  ا�صرتاحة  للعامل  يحق  حيث  بها،  املعمول 

�صاعة واحدة بعد العمل ملدة 5 �صاعات متوا�صلة. 

طارئة،  فنية  لأ�صباب  ح��الت،  هناك  تكون  وق��د 

العمل  العامل  قد يطلب من  ت�صغيلية  لأ�صباب  اأو 

خالل فرتة الراحة.

اأ�صبوع  نهاية  عطلة  على  للعامل احل�صول  يحق 

متوا�صلة  �صاعة   24 يعادل  مبا  الأج��ر  مدفوعة 

اللتزام  املقاول  على  ويجب  عمل،  اأي��ام   6 لكل 

وفقا  اأدن����ى  ك��ح��د  الإ����ص���ايف  ال��ع��م��ل  مبتطلبات 

لقوانني العمل الكويتية.

الإج������ازات امل�����س��ت��ح��ق��ة: خ�����الل ال��ع��ط��الت 

باأجر  العمل  من  اإج��ازة  للعامل  يحق  الر�صمية، 

العمل  منه  يطلب  الذي  للعامل  وبالن�صبة  كامل، 

على  ح�صوله  امل��ق��اول  ي�صمن  العطالت،  خ��الل 

راتب مزدوج.

يجب على املقاول مراعاة املتطلبات التالية والتي 

حتكمها قوانني العمل يف الكويت:

مب��ج��رد اإمت���ام 6 اأ���ص��ه��ر م��ن ال��ع��م��ل، يحق   -

فاطمة الشمروخ: مبادئ 

توجيهية تشمل جوانب 

عدة واجبة االلتزام من 

قبل المقاولين
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للعامل احل�صول على اإجازة مدفوعة الأجر ملدة 

30 يوًما �صنويا.

للعمال  ُي�صمح  امل��ق��اول،  موافقة  على  بناء   -

بتجميع اإجازات �صنوية ملدة �صنتني.

يوما   21 ال��ع��ام��ل  م��ن��ح  امل��ق��اول  ي�صمن   -

اإجازة مدفوعة الأجر لأداء فري�صة احلج عند 

عمله،  فقط خالل فرتة  واح��دة  ومل��رة  الطلب 

متتاليتني  �صنتني  ا�صتكمال  بعد  ذلك  ويكون 

من العمل.

يف حالة وفاة زوج املراأة العاملة يحق لها   -

 4 مل��دة  الأج��ر  اإج��ازة مدفوعة  احل�صول على 

كانت  اإذا  الوفاة  تاريخ  من  اأي��ام  و10  اأ�صهر 

م�صلمة  الغري  العاملة  امل��راأة  ومتنح  م�صلمة، 

اإجازة مدفوعة الأجر ملدة 21 يوما.

اإج��ازة مر�صية  للعامل احل�صول على  يحق   -

وفقا لقانون العمل الكويتي.

منظمات العمال: ُي�صمح للعمال بالن�صمام اإىل 

نقابات العمال احلالية.

التظلمات: يجب على املقاول �صمان وجود اآلية 

وا�صحة ت�صمح للعامل بتقدمي ال�صكاوى واإيجاد 

احللول لها، كما يجب تو�صيح هذه الآلية للعمال 

من خالل برنامج التعريف اخلا�ص بهم.

اأي  توظيف  للمقاول  يجوز  ل  الأطفال:  عمالة 

عامل يقل عمره عن 18 عاما.

على  والإج��ب��ار  وال��دي��ون  الن��ت��ق��ال  حرية 

العمل:

مينع امل��ق��اول م��ن الح��ت��ف��اظ ب��ج��واز �صفر   -

العامل.

ي��ج��ب ع��ل��ى امل���ق���اول ال�����ص��م��اح ل��ل��ع��م��ال بتقدمي   -

ب�صكل  حفظها  لأغرا�ص  طواعية  �صفرهم  ج��وازات 

اآمن وال�صماح لهم بحرية الو�صول اإليها عند الطلب.

يجوز للعامل اأن ينتقل من �صاحب عمل اإىل   -

اآخر بعد خدمة م�صتمرة ملدة �صنة واحدة وباإذن 

من �صاحب العمل ال�صابق.

مواقع  ك��ل  يف  العمل  على  الإج��ب��ار  يحظر   -

البرتول الوطنية.

ع��ن��دم��ا ي��ت��م ت��ق��دمي ق��ر���ص ل��ل��ع��ام��ل م��ن قبل   -

املقاول، ل ي�صمح للمقاول بخ�صم اأكرث من %10 

من اأجر العامل.

ال�سحة وال�سالمة:

الإج���راءات  جميع  تنفيذ  من  التاأكد  يجب   o

ل�صمان �صحة و�صالمة ورفاهية العمال.

يجب على املقاول تنفيذ العمل وفقا جلميع   o

قواعد الأمن وال�صالمة.

مي���ن���ع ال���ع���ام���ل م����ن ال���ع���م���ل يف امل��ن��اط��ق   o

م�صاًء  و4  �صباحا   11 ال�صاعة  بني  اخلارجية 

درج��ة   49( احل���رارة  درج���ة  اإذا جت���اوزت  اأو 

اإىل �صهر  مئوية( خالل الفرتة من �صهر يونيو 

اأغ�صط�ص، وفقا ملا ين�ص عليه املر�صوم الوزاري 

ب�صاأن الإجهاد احلراري.

���ص��ي��ت��خ��ذ امل���ق���اول الإج���������راءات ال���الزم���ة   o

على  ويجب  للعمال،  العقلية  ال�صحة  لتح�صني 

لتحديد  العاملني  على  امل�رشفني  تدريب  املقاول 

النف�صي،  وال�صغط  والكتئاب  القلق  عالمات 

كما يجب على املقاول ت�صجيع العمال على طلب 

امل�صاعدة اأثناء الكتئاب/الإجهاد.

الإقامة:

املنا�صب  ال�صكن  توفري  امل��ق��اول  على  يجب   o

يف  بها  امل��ع��م��ول  للمعايري  وف��ق��ا  ال��ع��م��ال  جلميع 

ال�رشكة.

يجب على املقاول احل�صول على موافقة كل   o

الجتماعية  ال�صوؤون  ال�صحة ووزارة  من وزارة 

لل�صكن املقدم للعمال.

ال�صيانة  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  امل���ق���اول  ي�صمن   o

والتنظيف املنتظم ملحل اإقامة العمال.

عمليات  ب���اإج���راء  ال�����رشك��ة  ت��ق��وم  اأن  ي��ج��ب   o

التدقيق  من  العمال كجزء  ل�صكن  ر�صمية  تفتي�ص 

ال�صهري لرعاية العمال.

عدة  ت�صمل  العمال  ل�صكن  العامة  املتطلبات   o

جوانب منها على �صبيل املثال:

 اهتمام البرتول الوطنية بحقوق العاملني يف عقود املقاولني يعزز من مكانتها و�صمعتها

 تطوير إرشادات الصحة 

والسالمة والبيئة 

وتضمين ذلك في عقود 

المقاولين الجديدة
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ال�صالمة من احلرائق.  .1
الإ�صعافات الأولية.  .2

ال�صالمة الكهربائية.  .3

الأمن.  .4

و�سائل النقل:

يجب على املقاول توفري و�صائل نقل جمانية   o

ل��ل��ع��م��ال م��ن واإىل م��ك��ان ال��ع��م��ل، ك��م��ا ي��ج��ب اأن 

تتوافق و�صائل النقل مع جميع متطلبات ال�رشكة 

القانونية.

جميع  ت���دري���ب  ي��ت��م  اأن  امل����ق����اول  ي�����ص��م��ن   o

�صاحلة  قيادة  رخ�صة  على  احلا�صلني  ال�صائقني 

لال�صتخدام.

يجب على �صائقي احلافالت اإيقاف احلافلة يف   o

منطقة وقوف ال�صيارات املخ�ص�صة.

يجب على املقاولني الذين لديهم عدد كبري من   o

متعددة،  حافالت  اإىل  يحتاجون  الذين  املوظفني 

تعيني م�رشف على كل حافلة ل�صمان التزام العمال 

اأو النزول من احلافلة ب�صكل اآمن  بنظام ال�رشوع 

ومنظم.

اإنهاء العقد والعودة اإىل الوطن:

العامل  اإعادة  تكاليف  على  املقاول  �صيحافظ   o

اإىل بلده الأ�صلي والتاأكد من دفع ما يلي للعامل:

يجب على املقاول تقدمي دفعة نقدية بالكامل   .1

لأية اإجازات مرتاكمة عند انتهاء عقد العمل.

ي��ج��ب ع��ل��ى امل���ق���اول اإخ���ط���ار امل��وظ��ف مب��دة   .2

اخلدمة وتاريخ انتهائها. 

ال�سلوك يف املجتمع املحلي:

جميع  اإب��الغ  من  التاأكد  املقاول  على  يتعني   o

العمال، وحثهم على اللتزام، مبا يلي:

يف  العمال  ل�صلوك  العليا  الإدارة  توقعات   .1

املجتمع.

املخاطر ال�صحية.  .2

املخاطر املرتبطة بالتدخني وما اإىل ذلك.  .3

العواقب املحتملة والإجراءات التاأديبية.  .4

التدريب  ت��وف��ري  امل��ق��اول  على  يجب  التدريب: 

للعمال على متطلبات هذا الإجراء كجزء من عملية 

التعريف الأولية.

زمني  ج��دول  عمل  املقاول  على  يجب  التدقيق: 

للتدقيق ي�صمل جميع عنا�رش الإجراءات اخلا�صة 

بالوثيقة.

واحدة  مرة  التدقيق  عملية  املقاول  �صيتوىل   -

تقرير  يقدم  اأن  وعليه  اأ�صهر،   3 كل  الأق��ل  على 

املراجعة لل�رشكة.

التدقيق،  عمليات  ب��اإج��راء  ال�رشكة  �صتقوم   -

وتغطي جميع عنا�رش هذه الوثيقة كل �صتة اأ�صهر 

با�صتخدام قائمة التدقيق.

ت�سكيل فريق التدقيق: 

على  امل�رشف  قبل  من  التدقيق  جلنة  ت�صكيل  يتم 

ال��ع��ق��د وت��ت��ك��ون م��ن رئ��ي�����ص ف��ري��ق ال��ت��دق��ي��ق مع 

اأع�صاء الفريق التاليني:

م�صوؤول المتثال لربنامج رعاية العمال.  .1

مهند�ص املوقع للعقد.  .2

مهند�ص �صالمة املوقع من البرتول الوطنية.  .3

مهند�ص بيئة من البرتول الوطنية.  .4

مدير ال�صحة وال�صالمة والبيئة للعقد.  .5

نتائج  اإع���داد  يجب  التدقيق:  خطة  تنفيذ   •

ر�صمًيا  واإحالتها  التو�صيات  وتقرير  التدقيق 

اإىل املقاول، مع تقدمي ن�صخة اإىل جميع اأع�صاء 

فريق التدقيق.

�صمان متابعة جميع التو�صيات والتاأكد من   •

تنفيذها.

قبل  م��ن  البيئية  املتابعة  تقرير  ت��ق��دمي  يتم   •

امل�صئول عن العقد من البرتول الوطنية اإىل رئي�ص 

فريق البيئة كل �صتة اأ�صهر.

بال�صجالت  الح��ت��ف��اظ  امل���ق���اول  ع��ل��ى  ي��ج��ب   •

التالية، واإتاحتها لل�رشكة عند الطلب:

متارين الإخالء يف حالت الطوارئ.  o

�صجالت ال�صيانة.  o

�صجل الأمن.  o

�صجل التظلمات والوثائق اخلا�صة بها.  o

�صجل الحتفاظ بجوازات ال�صفر طواعية.  o

�صجالت التدريب التعريفي.  o

تفا�صيل الإ�صعافات الأولية/ الطاقم الطبي.  o

�صجالت العالج الطبي.  o

تفا�صيل عن امل�رشفني.  o

ال��داع��م��ة لتنفيذ  ال��ت��دق��ي��ق والأدل�����ة  ت��ق��اري��ر   o

تو�صيات التدقيق.

 متنع الإجراءات املتبعة املقاول من الحتفاظ بجواز �صفر العامل
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جهود

أداء متميِّز
بمواجهة موجة األمطار

نجاح الفت لجهود 

الشركة بالتعامل مع 

تقلبات الطقس التي 

شهدتها البالد

الطق�س  تقلبات  ع��ن  جن��م  ا�ستثنائي  ب��ظ��رف  م��وؤخ��را  ال��ب��الد  م��رت 

الطوارئ  تفعيل حالة  ا�ستدعى  الذي  الأمر  باأمطار غزيرة،  امل�سحوبة 

البرتول  �سركة  قامت  وقد  الق�سوى.  الدرجة  اإىل  ال�ستعدادات  ورفع 

العديد  واتخذت  الطوارئ  خطة  بتفعيل  جانبها  من  الكويتية  الوطنية 

امل�سايف وفق  ا�ستمرار عمل  �ساهم يف  الإج��راءات الحرتازية، مما  من 

برناجمها املعتاد.

وقد بذل العاملون بامل�سايف خالل هذه الفرتة جهودا كبرية يف مواجهة 

التقليل  يف  ف�ساهموا  الطارئة،  اجلوية  احلالة  تلك  عن  الناجمة  الآثار 

ال�سكنية  واملناطق  الحمدي  مدينة  لها  تعر�ست  التي  الأ�سرار  من 

املجاورة.

ابناء  اأن  ال�ستثنائية  الظروف  تلك  خالل  ال�سركة  موظفو  اأظهر  وقد 

مع  فتعاملوا  الغايل،  وطنهم  خدمة  يف  جنود  هم  موقع  كل  يف  الكويت 

الو�سع باحرتافية كبرية، ومت تكثيف اجلهود وتوجيه الطاقات ل�سمان 

ا�ستمرارية توفر املنتجات البرتولية �سواء داخل الكويت او للت�سدير. 
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 م�صاكل عدة جنمت عن تقلبات الطق�ص .. يف الإطار املهند�ص مزيد املطريي مت ت�صخري معدات ال�رشكة للتعامل مع الظروف الطارئة

�سكر وتقدير

وبهذه املنا�صبة قدم الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة 

حممد  املهند�ص  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول 

غازي املطريي ال�صكر والتقدير لكل املوظفني 

حالة  اأثناء  عملهم  مواقع  يف  تواجدوا  الذين 

الطوارئ، وخ�ص العاملني يف م�صفاتي ميناء 

عبداهلل وميناء الأحمدي ويف املكتب الرئي�صي 

وم�رشوع  امل�صاريع  ويف  املحلي  والت�صويق 

كافكو،  �رشكة  اإىل  بالإ�صافة  البيئي  الوقود 

ممكنة،  �صورة  باأف�صل  واجبهم  اأدوا  الذين 

وبفاعلية جعلت ال�رشكة توا�صل اأداء دورها 

املعتاد. 

وعرب عن امتنانه اخلا�ص للعاملني يف دوائر 

اأظ��ه��روا  ال��ذي��ن  ال���وردي���ات  ويف  العمليات 

الفرتة  ه��ذه  جت��اوز  على  حر�صهم  تفانيهم 

احلرجة من دون خلل اأو انقطاع يف العمل، 

مما كان له كبري الأثر يف ا�صتمرار م�صتويات 

على  واملحافظة  له،  كما هو خمطط  الإنتاج 

املحلية  ال�صوق  تزويد  عرب  ال�رشكة  �صمعة 

ب��ك��ل اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا و���ص��م��ان ال��ت��زام��ات��ن��ا 

الدولية.

بال�رشكة  للعاملني  موجهة  له  كلمة  يف  وق��ال 

بروح  والعمل  ال�صتثنائية  اجلهود  هذه  اإن 

العاملون  عليه  تعود  ما  هي  الواحد  الفريق 

العمل  يف  جتلت  والتي  الوطنية،  البرتول  يف 

مما  بامل�صوؤولية،  العايل  والإح�صا�ص  الدوؤوب 

التي يتمتعون بها  املتميزة  يوؤكد الحرتافية 

للتعامل مع كل الظروف ال�صتثنائية، واأنهم 

اأهل للثقة العالية التي ن�صعها فيهم. 

م�سفاة ميناء عبداهلل

املبذولة والإج��راءات  وللتعرف على اجلهود 

امل��ت��ب��ع��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع م��ث��ل ه���ذه ال���ك���وارث 

الطبيعية واحلالت الطارئة املختلفة، توجهت 

فريق  رئي�ص  م��ع  للحديث  "الوطنية"  جملة 

ميناء  مب�صفاة  اخلام�صة  املنطقة  عمليات 

عبداهلل وامل�صوؤول عن غرفة الطوارئ يف فرتة 

الأمطار املهند�ص مزيد فهد املطريي، والذي 

امل�صفاة  ا�صتعدت  بتو�صيح كيف  قام بدورة 

مل��و���ص��م ال�����ص��ت��اء وك��ي��ف ق���ام رج����ال دائ���رة 

وموظفي  مهند�صي  مع  بالتعاون  العمليات 

كل دوائر امل�صفاة بالتعامل مع حالة الطق�ص 

ال�صديدة التي واجهت البالد من اأجل �صمان 

امل�����ص��ف��اة ب�صكل  ا���ص��ت��م��رار ع��م��ل وح�����دات 

طبيعي. 

تعزيز إجراءات 

السالمة في بداية كل 

موسم شتاء ودورات 

طوارئ للعاملين

حرصت الشركة على 

مساعدة المجتمع 

المحيط وإرسال 

ومولدات ومضخات
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 بداأت خطة الطوارئ قبل تعر�ص البالد ملوجة الأمطار الغزيرة

توفير خدمات لوجستية 

وغذائية وطبية وأسرَّة 

للموظفين العالقين 

بمواقع العمل

تعامل احرتايف

الأمطار  اأنه مع بداية موجة  واأ�صاف املطريي 

الغزيرة تعاملت امل�صفاة معها ب�صكل احرتايف، 

والتي  ال��ط��وارئ،  جلنة  عمل  ف��ورا  فعلت  فقد 

قامت بدورها بتنظيم القوى العاملة اإىل ورديات 

ل�صمان ح�صن �صري العمل.

للم�صفاة،  التفقدية  اجل��ولت  زي��ادة  متت  ثم 

تعمل  اإ�صافية  متنقلة  اإن���ارة  اب���راج  وت��وف��ري 

وفعلت  املختلفة،  الإنتاجية  باملواقع  مبولدات 

اإنتاج  رفع  ثم  البخار،  ا�صتهالك  تنظيم  خطة 

ال��ه��ي��دروج��ني ل���زي���ادة اإن���ت���اج ال��ب��خ��ار لدعم 

وحدات امل�صفاة يف مواجهة انخفا�ص درجات 

احلرارة.

وقامت جلنة الطوارئ بت�صغيل عدد من املراجل 

با�صتخدام زيت الوقود لتاأمني البخار للم�صفاة 

يف ح��ال ت��اأث��ر وق��ود ال��غ��از، ووف��ق ا�صرتاطات 

حرق  جتنب  ومت  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة 

الغازات احلم�صية للمحافظة على البيئة.

وفرت  بالتنقل،  ت�صمح  ل  كانت  الظروف  ولأن 

القادرين  غري  للموظفني  اأ�رشة  الطوارئ  جلنة 

على العودة اإىل منازلهم، وكانت جميع اخلدمات 

اللوج�صتية والغذائية والطبية متوافرة.

خطط م�سبقة

الذي  املتميز  الأداء  اإن  قائال  املطريي  واأكمل 

اللحظة  وليد  يكن  مل  امل�صفاة  دوائ��ر  به  قامت 

اأو بال�صدفة حيث ان موظفي امل�صفاة يتدربون 

ب��ا���ص��ت��م��رار ع��ل��ى م��واج��ه��ة احل����الت ال��ط��ارئ��ة 

وال����ك����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ول��دي��ه��م ال��ع��دي��د من 

الدورات التدريبية يف جمال ال�صحة وال�صالمة 

والبيئة والتي تدعم اأداءهم يف حالت الطوارئ. 

واأو�صح اأي�صا اأن ال�رشكة ا�صتعدت قبل املو�صم 

ك�صيانة  ع��دي��دة  �صالمة  ب���اإج���راءات  ال�صتوي 

امل�صخات واأدوات �صفط املياه.

قواعد را�سية

التكرير  وح����دات  ق��واع��د  اأن  امل��ط��ريي  واأك����د 

بامل�صايف اأ�ص�صت على عمق كبري يجعلها يف ماأمن 

خطة احرتازية

وق����ال امل���ط���ريي اإن خ��ط��ة ال���ط���وارئ ب���داأت 

ق��ب��ل ه��ط��ول الأم���ط���ار ع��رب ال��ق��ي��ام ب��ع��دد من 

امل�صفاة  قامت  فقد  الح��رتازي��ة،  الإج���راءات 

وتخفي�ص  الأم��ط��ار  مياه  م�صارف  بتنظيف 

مت  كما  امل��ي��اه،  ا�صتقبال  اأح��وا���ص  م�صتويات 

ا�صتخدام اأكيا�ص الرمال لتوجيه جمرى املياه 

وح��دات  مناطق  عن  واإب��ع��اده��ا  امل�صارف  اإىل 

التكرير.

من  ال��ب��واخ��ر  اإخ���راج  مت  الفنية  الناحية  وم��ن 

اجل��زي��رة،  على  للحفاظ  ال�صناعية  اجل��زي��رة 

البحر،  اىل  النفطية  املنتجات  ت�رشيب  وجتنب 

املنتجات  خ���زان���ات  م�����ص��ت��وى  خ��ف�����ص  مت  ك��م��ا 

ملدة  املنتجات  ت�صدير  ع��دم  لح��ت��واء  النفطية 

خم�صة اأيام احرتازيا.

الحفاظ على مستوى 

اإلنتاج وحماية الوحدات 

والجزيرة الصناعية

على مدار الساعة 
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تم تفعيل مركز عمليات 

الطوارئ مع بداية هطول 

األمطار للتعامل مع 

تجمعات المياه

 مت توفري مولدات وم�صخات ل�صحب املياه يف مواقع ال�رشكة وخارجها

عن الأمطار ال�صديدة، فقد مت ت�صميمها ملقاومة 

كالعوا�صف  الطبيعية  ال��ك��وارث  م��ن  ال��ع��دي��د 

م��ب��اين  اأن  م��و���ص��ح��ا  وال�������زلزل،  وال�����ص��ي��ول 

وحتمل  ملقاومة  م�صممة  عبداهلل  ميناء  م�صفاة 

النفجارات ال�صديدة، حتى اأن ت�صميم الأبواب 

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  ا�صرتاطات  راع��ى 

فتفتح الأبواب للخارج جتنبا للتطاير داخال يف 

حالت العوا�صف اأو النفجارات.

دعم املجتمع

ويف ختام حديثه قال املطريي اإن رجال طوارئ 

م�����ص��ف��اة م��ي��ن��اء ع��ب��داهلل مل ي��ك��ت��ف��وا مب��واج��ه��ة 

الأخ���ط���ار داخ����ل امل�����ص��ف��اة ف��ق��ط، ف��ق��د ق��ام��وا 

حيث  امل��ج��اورة،  املت�رشرة  املناطق  مب�صاعدة 

لدعم  كهربائية  وم��ول��دات  م�صخات  اأر���ص��ل��وا 

ال�صعيبة  حم��ط��ة  يف  وامل����اء  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة 

اجل���ن���وب���ي���ة، ك���م���ا وج����ه����وا ف���ري���ق م��ك��اف��ح��ة 

املنكوبة  احل��ي��وي��ة  الأم���اك���ن  اإىل  الفي�صانات 

مبحافظة الأحمدي.

م�سفاة الأحمدي

م�صفاة ميناء الأحمدي اأي�صا كانت على خارطة 

امل�صفاة  الح��رتازي��ة، فقد و�صعت  الإج���راءات 

مرت  التي  اجلوية  الظروف  مع  للتعامل  خطة 

بها البالد منذ احلادي ع�رش من �صبتمرب املا�صي 

 24 م��دار  على  تعمل  �صهريجا   12 م�صتخدمة 

 48 وزع��ت  كما  وامل��اء،  الزيوت  ل�صحب  �صاعة 

م�صخة ل�صحب املياه مبختلف املواقع الإنتاجية 

املناطق  وحت��م��ي  ال�����ص��اع��ة،  م���دار  ع��ل��ى  لتعمل 

املنخف�صة التي تتجمع فيها الأمطار.

و�صمن اخلطة املو�صوعة مت التاأكد من �صالمة 

غرف  جميع  وت��اأم��ني  الأم��ط��ار،  مياه  م�صارف 

ال�صفن  ت��زوي��د  م�����ص��خ��ات  وم��ن��اط��ق  ال��ت��ح��ك��م 

باملنتجات النفطية مب�صخات �صفط مياه، وذلك 

ل�صمان ا�صتمرار �صري العمل.

مع  للتعامل  الح���رتازي���ة  اخل��ط��ة  �صملت  ك��م��ا 

الإن��ارة  اأب��راج  ن�رش  الطارئة  الأح��وال اجلوية 

فرتة  ط��وال  العمل  اأم��اك��ن  خمتلف  يف  املتنقلة 

بامل�صفاة  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  وت��زوي��د  ال���ط���وارئ، 

مبولدات الكهرباء.

التعامل الفوري

مركز  تفعيل  الأم���ط���ار مت  ه��ط��ول  ب��داي��ة  وم���ع 

عمليات الطوارئ EOC والتعامل املبا�رش مع 

جتمعات مياه الأمطار ومن اأهمها �صحب املياه 

 4 الغاز  اإنتاج  خطي  بني  الواقع  الطريق  من 

و5.

مب�صاعدة  اأي�����ص��ا  الأح���م���دي  م�صفاة  وق��ام��ت 

املجتمع املحيط عرب دعم وزارة الكهرباء واملاء 

ال�صغط  خطوط  لتاأمني  مياه  �صفط  مب�صختي 

مبنطقة  العذبة  املياه  لتوفري  واأخ���رى  ال��ع��ايل، 

ال�صعيبة. 

كما مت اإر�صال ثالث م�صخات من بينها امل�صخة 

ال��دويل  ال��ك��وي��ت  م��ط��ار  اإىل  امل�صفاة  يف  الأك���رب 

وثالث اأخريات اإىل �رشكة "اإيكويت" الزميلة.

باإ�صالح  الطوارئ  جلنة  قامت  الأمطار  وعقب 

�صياج كان قد ت�رشر من الأمطار ودعم و�صيانة 

املواقع املت�رشرة، كما قامت بتنظيف م�صارف 

املياه خارج امل�صفاة اأكرث من مرة لدعم وزارة 

الأ�صغال. 
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يعترب اخرتاع الإنرتنت نتاج جهود العديد من امل�ساهمني ولي�س جهدًا 

ل�سخ�س واحد، ورغم اأن الفكرة بداأت منذ ثالثينات القرن املا�سي اإل اأن 

اأن اأجنز بحثا  الف�سل ين�سب للمخرتع الأمريكي ليونارد كليرنوك بعد 

تاريخ  يف  الكبرية"  الت�سالت  �سبكات  يف  املعلومات  "تدفق  بعنوان 

31 اأيار 1962، ومب�ساعدة اأفكار كليرنوك متكن املهند�سون من اإن�ساء 

ال�سبكة الأوىل والتي اأطلق عليها ا�سم "ARPANET" ويف 1965 مت اأول 

ربط بني جهازي كمبيوتر ثم تطورت ال�سبكة حتى و�سلت اإىل الإنرتنت.

اإلنترنت
شبكة واحدة تربط العالم

علوم
وتكنولوجيا

اختراع عالمي جاء 

محصلة لجهود 

ومساهمات مختلفة 

وليس جهداً لفرد واحد
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 تطورت �صبكة الإنرتنت اإىل اأن اأ�صبح وجودها اأ�صا�صيًا يف حياتنا املعا�رشة

في 1965 تم أول ربط 

بين جهازي كمبيوتر ثم 

تطورت الشبكة حتى 

وصلت إلى اإلنترنت

البلجيكي أوتليت كان 

أول من طرح أفكاراً حول 

اإلنترنت في ثالثينات 

القرن العشرين

البدايات الأوىل

اأف��ك��ارًا ح��ول الإن��رتن��ت هو خبري  اأول من ط��رح 

ثالثينات  يف  اأوتليت  ب��ول  البلجيكي  املعلومات 

للنا�ص  و�صف  م��ن  اأول  فهو  الع�رشين،  ال��ق��رن 

كيف ميكن ا�صتخدام هذه ال�صبكة يومًا ما لإر�صال 

ر�صائل اأخرى وم�صاركة امللفات وحتى التجمع يف 

املراكز الجتماعية.

بداية  منذ  نعرفها  التي  الإن��رتن��ت  �صبكة  وب��داأت 

ال�صتينات عندما �صاغ املخرتع ليونارد كليرنوك 

بع�ص اأفكاره الفريدة حول ال�صبكات العاملية ويف 

�صبكة  ع��رب  ات�صال  اأول  اإر���ص��ال  مت   1969 ع��ام 

ومعهد  كليرنوك  خمتربات  بني   ARPANET

�صتانفورد لالأبحاث.

الربط بالراديو

بعدها مّر اخرتاع الإنرتنت بالعديد من اخلطوات 

وال�صبكات الأولية واملب�صطة حتى بداأ املهند�صون 

  "ARPANET" يبحثون عن طريقة لربط �صبكة

عام  ذل��ك يف  وك��ان    PRNET ال��رادي��و  ب�صبكة 

اأجهزة  تربط  الراديو  �صبكة  لأن  وذلك   ،1973

احل��ا���ص��وب ب��اأج��ه��زة الإر�����ص����ال وال���ص��ت��ق��ب��ال 

البيانات  لإر�صال  بدياًل  الال�صلكية، بحيث تكون 

احلوا�صيب  تقوم  وبهذا  الهاتف،  خطوط  عرب 

بنقل املعلومات والبيانات عرب موجات الراديو، 

�صنوات  ث��الث  يقارب  ما  الأم��ر  ه��ذا  وا�صتغرق 

وا�صتطاع املهند�صون ربط ال�صبكتني معًا، حيث 

قامت امللكة اإليزابيث الثانية  باإر�صال اأول اإمييل 

عام 1976.

بروتوكولت ال�سبكات

عاملي  دور  ُيغفل  اأن  ميكن  ل  التطور  مراحل  ويف 

اللذين  خ��ان،  وب��وب  �صريف،  فينتون  احلا�صوب 

التي  بالإنرتنت  الت�صال  بروتوكولت  اخرتعا 

ُت�����ص��ت��خ��دم ال���ي���وم، وه���ي جم��م��وع��ٌة م��ع��ّق��دة من 

هذه  �صمحت  حيث  وال��ق��واع��د،  ال��ربوت��وك��ولت 

نطاٍق  على  الإن��رتن��ت  با�صتخدام  الربوتوكولت 

وا�صع. 

�صريف كان اأ�صتاذًا م�صاعدًا يف �صتانفورد، وعمل 

املتقّدمة  الأب��ح��اث  م�صاريع  وك��ال��ة  يف  خ��ان  م��ع 

ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة ال���دف���اع الأم��ري��ك��ي��ة، لإن�����ص��اء 

بروتوكول التحكم يف الإر�صال، الذي ُيحّدد طريقة 

روبرت  اأّما  الإنرتنت،  عرب  البيانات  انتقال حزم 

ح�صل  اأمريكيًا  كهربائيًا  مهند�صًا  كان  فقد  خان 

نيويورك،  مدينة  كلية  يف  الهند�صة  �صهادة  على 

يف  وال��دك��ت��وراه  املاج�صتري  درج��ة  على  وح�صل 

الهند�صة الكهربائية من جامعة برن�صتون، وفاز 

الثنان بجائزة تورينغ، وهي اأعلى َمرتبة يف علوم 

احلا�صوب تقديرًا لعملهما الّرائد يف جمال الربط 

ال�صبكي مبا يف ذلك ت�صميم وتنفيذ بروتوكولت 

الت�صالت الأ�صا�صية لالإنرتنت.

IP عنوان اجلهاز

���ع ����ص���ريف وخ�����ان جم��م��وع��ة م���ن امل���ب���ادئ  و����صَ

طريقة  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال��ب��ي��ان��ات  لنقل  التوجيهية 

عليها  واأط��ل��ق��وا   ،1980 ع���ام  يف  ال����رزم  ت��ب��دي��ل 

 ،)TCP( الإر���ص��ال  يف  التحكم  بروتوكول  ا�صم 
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ويعترب   ،)IP( الإن��رتن��ت  ع��ن��اوي��ن  وب��روت��وك��ول 

بروتوكول التحّكم يف الإر�صال امل�صوؤول عن تعبئة 

وتفريغها  ال�صبكة،  عرب  تتحرك  اأن  قبل  البيانات 

ع��ن��د و���ص��ول��ه��ا، وي��ع��م��ل ب��روت��وك��ول الإن��رتن��ت 

املعلومات  حركة  ويحدد  املرحلة،  لهذه  كمن�صق 

اإثبات  ومت  النهاية،  نقطة  اإىل  البداية  نقطة  م��ن 

جتربة العامل كليرنوك باأنه من املمكن عمل �صبكة 

واحدة بني نظامني حا�صوبيني، وبالتايل اأ�صبحت 

ال���ربوت���وك���ولت ال��ت��ي اخ��رتع��ه��ا ���ص��ريف وخ��ان 

العمود الفقري ل�صبكة فعالة وكبرية من ال�صبكات 

 ،Internet املرتابطة، واأطلقا عليها ا�صم الإنرتنت

وعلى الرغم من اأنه مت تطوير بروتوكولت اأخرى 

نقل  ب��روت��وك��ولت  مثل  قبل،  م��ن  وا�صتخدامها 

اأن  اإل  ال�صبكة،  يف  التحكم  وبروتوكول  امللفات، 

الإنرتنت مبني على اأ�صا�صيات �صريف وخان.

وخالل الثمانينات بداأت موؤ�ص�صة العلوم الوطنية 

م�صتوى  على  حا�صوب  �صبكة  بناء  يف  الأمريكية 

العمالقة  احل��ا���ص��وب  اأج��ه��زة  لتت�صمن  ال��دول��ة 

يفوق  ب�صكل  ال�صبكة  ه��ذه  ومن��ت  بها،  اخلا�صة 

احتياجات وزارة الدفاع.

WWW نظام

لتب�صيط  نظاما  ب��رين��رز  تيم  امل��خ��رتع  �صمم  ث��م 

امل��الح��ة على الإن��رتن��ت، ومب���رور ال��وق��ت اأ�صبح 

العاملية  الويب  �صبكة  با�صم  معروفا  النظام  هذا 

الإن��رتن��ت  وا�صتطاع   ،World Wide Web

النت�صار واأ�صبح عبارة عن ترابط عاملي ل�صبكات 

مت  العاملية  الويب  �صبكة  وبا�صتخدام  احلا�صوب، 

ت�صهيل التنقل عرب هذه ال�صبكات ال�صخمة.

اق��ت�����رش ا���ص��ت��خ��دام الإن����رتن����ت ع��ل��ى م��وظ��ف��ي 

احل��ك��وم��ة، وال��ع�����ص��ك��ري��ني، وط���الب ال��درا���ص��ات 

الإنرتنت  �صبكة  وبا�صتخدام  والعلماء،  العليا، 

تو�صعا،  اأكرث  لالإنرتنت  الو�صول  اأ�صبح  العاملية 

بالإنرتنت  بالت�صال  والكليات  وبداأت اجلامعات 

ففي  اأي�صا،  ال�رشكات  ا�صتخدمته  ما  و�رشعان 

ر�صميًا،  الإن��رتن��ت  خ�صخ�صة  متت   1991 ع��ام 

الإنرتنت  جت��ارة  اأ�صبحت   1994 ع��ام  وبحلول 

يقارب  م��ا  ه��ن��اك  ك��ان   1995 وبنهاية  حقيقة، 

ق��ارات  ل�صبع  ام��ت��دت  قوية  �صبكة  األ��ف   50 م��ن 

وو�صلت للف�صاء.

اإطالق  مت  والع�رشين  الواحد  القرن  بزوغ  ومع 

واملجالت  الإن��رتن��ت  على  امل��ق��الت  كتابة  من�صة 

 يف عام 1976 قامت امللكة اإليزابيث باإر�صال اأول ر�صالة بريد اإلكرتونية

سيرف وخان هما مخترعا 

بروتوكوالت االتصال 

باإلنترنت التي تستخدم 

اليوم

بلغ عدد المواقع على 

اإلنترنت 47 مليار موقع 

وعدد المستخدمين 

3.58 مليار مستخدم

حقائق مده�سة عن الإنرتنت

 47 الإنرتنت  �صبكة  على  املواقع  عدد  بلغ   •

مليار موقع.

حول  الإن��رتن��ت  �صبكة  م�صتخدمي  ع��دد   •

العامل و�صل اإىل 3.58 مليار م�صتخدم.

اإمييل  مليار   269 اإر�صال  ال�صبكة  �صهدت   •

بنهاية عام 2017.

�صورة  تريليون   1.2 امل�صتخدمون  تناقل   •

عن طريق الإنرتنت يف عام 2017 فقط.

اإىل  اليوتيوب  على  احل�صابات  عدد  و�صل   •

مليار ح�صاب.

وتطبيق  ب��رن��ام��ج  م��ل��ي��ار   90 ت��ن��زي��ل  مت   •

 iOS ال���  اأج��ه��زة  على  الإن��رتن��ت  بوا�صطة 

والأندرويد.
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 بعد ن�صاأة و�صائل التوا�صل الجتماعي اأ�صبحت ال�صبكة اأكرث تعقيدًا من ذي قبل

 فينتون �صريف وبوب خان

نشأة الفيس بوك 

ثم وسائل التواصل 

االجتماعي جعلت 

اإلنترنت أكثر تعقيدا

 2005 عام  بوك  الفي�ص  ن�صاأة  حتى  وال�صحف، 

الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  من  العديد  وتبعته 

اأكرث تعقيدا  الإنرتنت حاليا  واليوتيوب، لت�صبح 

مم��ا م�����ص��ى، ف��ه��ي ت��رب��ط اأج���ه���زة احل��وا���ص��ي��ب 

وغريها  املحمولة  والأجهزة  ال�صناعية  والأقمار 

الكثري من الأدوات معا عرب �صبكة �صخمة.

فوائد الإنرتنت

مع انت�صار الإنرتنت ظهر العديد من الفوائد التي 

اأهم  تها يف املجتمعات، ومن  اأدخلتها ال�صبكة ومنَّ

هذه الفوائد:   

املعرفة والتعلم: يحتوي الإنرتنت على معلومات ل 

نهائية ت�صمح للم�صتخدم بالتعرف على اأي مو�صوع 

اأو اأي �صوؤال يخطر يف باله، وذلك عن طريق حمرك 

كما  البحث،  حمركات  من  غريه  اأو  جوجل  البحث 

مثل  مواقع  على  الفيديو  مقاطع  من  الكثري  يوجد 

املختلفة  املوا�صيع  ���رشح  على  ت�صاعد  اليوتيوب 

للم�صتخدم، وهناك اأي�صًا دورات تتم عرب الإنرتنت 

ت�صاعد امل�صتخدم يف تعلم املوا�صيع املختلفة.

و�صائل  من  نهائي  ل  عدد  هناك  واملتعة:  الت�صلية 

اإىل  الو�صول  تتيح  والتي  الإنرتنت  على  الرتفيه 

الأف���الم،  وم�صاهدة  املختلفة،  الفيديو  مقاطع 

لعب  اإىل  بالإ�صافة  املو�صيقى،  اإىل  وال�صتماع 

الألعاب عرب الإنرتنت.

املراجع:

جون�صون  للكاتب  النرتنت؟"  بداأ  "من  كتاب   •
اإ�صرتيكالند – يناير 2014.

�رشاج  والإنرتنت"  احلا�صب  تاريخ   " كتاب   •
حمادي املربوك – فرباير 2009.

على  ال��ق��درة  الإن��رتن��ت  يوفر  امل��ن��زل:  م��ن  العمل 

ال�رشكات  من  الكثري  فت�صمح  املنزل،  من  العمل 

ملوظفيها بالعمل من املنزل با�صتخدام الكمبيوتر 

ي�صاعد  وق��د  الإن��رتن��ت،  والت�صال  بهم  اخلا�ص 

تكاليف  على  الإن��ف��اق  تقليل  يف  املنزل  من  العمل 

رعاية الأطفال، بالإ�صافة اإىل توفري املال والوقت 

امل�صتهلك على الذهاب اإىل العمل كل يوم.

���رشاء  �صخ�ص  لأي  ميكن  لي���ن:  اأون  الت�صوق 

�صبكة  وتتيح  املنزل،  يف  جلو�صه  اأثناء  املنتجات 

ال�رشكات  الأ�صعار بني  مقارنة  للجميع  الإنرتنت 

من  املنتج  ح��ول  النا�ص  اآراء  ومعرفة  املختلفة، 

التعليقات املوجودة على الإنرتنت لت�صاعد  خالل 

يف اتخاذ قرار �رشاء اأف�صل املنتجات.

الت�صال والتوا�صل: ميكن اإر�صال بريد اإلكرتوين 

اإىل اأي �صخ�ص يف العامل يف اأقل من دقيقة، وتتنوع 

ال��ط��رق ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ا ب��ني ب��رام��ج ال��درد���ص��ة، 

واملكاملات عرب الإنرتنت مع اأي �صخ�ص يف العامل، 

واملنتديات العامة واخلا�صة.
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تاأ�س�ست جمعية املهند�سني الكويتية قبل نحو 50 عاماً، مع بداية نه�سة العمران يف الكويت 

ُبعيد ال�ستقالل، بهدف تنظيم قواعد مزاولة املهنة ورفع م�ستواها، واملحافظة على حقوق 

وتوثيق  ال�سالت  توطيد  على  العمل  وكذلك  امل�ستحقة،  املهنية  ومكت�سباتهم  املهند�سني 

التعاون العلمي والفني بني املهند�سني يف الكويت وزمالئهم يف الدول العربية والأجنبية.

العتل: 
تحويل الكويت 

إلى دولة ذكية  

لقاء مع رئيس جمعية المهندسين

الجمعية تهدف إلى 

تنظيم قواعد مزاولة 

المهنة ورفع مستواها 

وصون حقوق المهندسين

اأول جمعية

اأول جمعية  الكويتية  املهند�صني  كانت جمعية 

لتمثل  اإ�صهارها  يتم  م�صتقلة  مهنية  عام  نفع 

الطاقات  وت�صتنه�ص  الكويت،  يف  املهند�صني 

الب�رشية، وتبني منظومة قيم ومبادئ را�صخة 

را�صخ  موؤ�ص�صي  هند�صي  كيان  وبناء  للعمل 

وقوي.

يف ت�رشيحات اأدىل بها املهند�ص في�صل دويح 

عرب  "الوطنية"،  ملجلة  اجلمعية  رئي�ص  العتل 

العتل عن فخره بتحقيق 3 م�صاريع حمورية، 

الأول  امل�رشوع  ت�صلمه رئا�صة اجلمعية،  منذ 

ي��وف��ر ع��ل��ى ال��دول��ة م��ل��ي��ار دولر م��ن خ��الل 

تطبيقات  خ��الل  من  ذكية  دول��ة  اإىل  حتويلها 

مت  وقد  واملقيمني،  للمواطنني  الذكية  الدولة 

حتويل �صتة م�صاجد �صمن هذا امل�رشوع اإىل 

م�صاجد ذكية توفر 60 % من الطاقة.

املهند�ص  لإحالل  فيهدف  الثاين  امل�رشوع  اأما 

هناك  تكون  كي  اخلا�ص،  القطاع  يف  الكويتي 

خم�ص  خ��الل  املهند�ص  على  اإ���رشاف��ي��ة  جهة 

�صنة  ع�رشين  خ��ربة  يختزل  بحيث  �صنوات، 

م�صافة  قيمة  يعطي  وهذا  �صنوات،  خم�ص  يف 

اأزم��ة  وي��ح��ل  الكويت  دول���ة  يف  العمل  ل�صوق 

عددهم  وزيادة  الكويتيني  املهند�صني  توظيف 

يف القطاع اخلا�ص.

ونحن الآن ب�صدد م�رشوع اعتماد املهند�صني 

معامالت  اجلمعية  اأجن���زت  وق��د  ال��واف��دي��ن، 

كويتيني  غ��ري  ومهند�صة  مهند�ص  األ���ف   23

اأ�صهر، وهذا كان جهدا ا�صتثنائيا  خالل �صتة 

للجمعية.

العديد  توقيع  مت  امل�صاريع  هذه  اإىل  واإ�صافة 

لقاء
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من املذكرات العاملية مع جهات اوروبية خالل 

لإحياء  م�����رشوع  ولدينا  املا�صية،  ال�صنوات 

دولة  ايقافها يف  التي مت  الهند�صية  امل�صابقات 

الكويت منذ اأمد بعيد، ولدينا م�رشوع لإ�صافة 

الطاقة ال�صم�صية على اأ�صطح املنازل بالتعاون 

."EUGCC" مع

�سواطئ �سياحية

م�رشوعا  لديها  اأن  اجلمعية  رئي�ص  ي�صيف 

اجلامعات  طلبة  مع  بالتعاون  مبادرة  لإط��الق 

املحلية لتحويل �صارع اخلليج اإىل �صارع جالب 

لل�صياحة، وتوفري اإمكانية ا�صتخدام ال�صواطئ 

عرب  اخلا�صة،  الحتياجات  اأ�صحاب  قبل  من 

توفري كل ال�صبل لو�صولهم اإىل ال�صواطئ دون 

ال�صتعانة باأحد.

وم���ن ���ص��م��ن ه���ذه امل���ب���ادرة ن��ط��رح روؤي��ت��ن��ا 

وو�صع  امل��روري��ة،  امل�صاكل  جميع  ملعاجلة 

حلول واقعية لها قابلة للتطبيق، اإ�صافة اإىل 

 املطريي اأثناء ا�صتقبال وفد جمعية املهند�صني الكويتية

إحالل المهندس 

الكويتي في القطاع 

الخاص يحل أزمة 

توظيف الكادر الوطني

األعاب  وتوفري  النظيفة،  الطاقة  ا�صتخدام 

ال�صباب  من  امل��ب��ادرة  وه��ذه  لالأطفال،  اآمنة 

ي�صتخدم  من  اأنهم  اعتبار  على  ال�صباب  اإىل 

املبادرة  هذه  ُتقدم  و�صوف  ال�صواطئ،  هذه 

متتد  وه��ي  لعتمادها،  ال���وزراء  رئي�ص  اإىل 

لل�صفارة  املقابلة  امل��رور  اإ���ص��ارة  من  اب��ت��داًء 

على  الثاين  الدائري  اإ�صارة  اإىل  الربيطانية 

�صارع اخلليج.

ن�سب تذكاري

اإع��داد  ب�صدد  اجلمعية  اأن  اإىل  العتل  وي�صري 

اأم��ري  ل�صمو  ت��ذك��اري  ن�صب  لإق��ام��ة  م�صابقة 

البالد ال�صيخ �صباح الأحمد مبنا�صبة ح�صوله 

على لقب قائد الإن�صانية.        

اإىل  حت��ت��اج  اجلمعية  فعاليات  اأن  اإىل  وي��ن��وه 

مزيد من العمل والتعاون مع خمتلف اللجان 

متكامل  عمل  فريق  ب��روح  والعمل  التطوعية 

يف  خ�صو�صا  الجن����ازات،  م��ن  امل��زي��د  لتحقق 

مسابقة إلقامة نصب 

تذكاري بمناسبة 

حصول سمو األمير على 

لقب قائد اإلنسانية 

امل����ط����ريي ا����س���ت���ق���ب���ل وف���د 

"املهند�سني الكويتية"

ا���ص��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����رشك��ة 

ال��ك��وي��ت��ي��ة حممد  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ب����رتول 

املهند�صني  جمعية  وف��د  امل��ط��ريي  غ���ازي 

في�صل  اجلمعية  رئي�ص  برئا�صة  الكويتية 

�صبل  ح��ول  احل��دي��ث  ودار  العتل،  دوي��ح 

الوطنية"  "البرتول  امل�صرتك مع  التعاون 

برتوكوليًا،  امل�صتقبلي  التعاون  و�صبل 

جمعية  جلهود  بال�صكر  املطريي  وتقدم 

ال�رشكة  اأن  موؤكدًا  التطوعية،  املهند�صني 

الدعم  كل  بها  والعاملني  للجمعية  تقدم 

ل��الرت��ق��اء ب��اأع��م��ال��ه��م يف خ��دم��ة ال��دول��ة 

واملجتمع.    

من جانبه، اأعرب العتل عن �صعادته لدعم 

الختبارات  عمل  مركز  لإن�صاء  ال�رشكة 

الدورة  قل�ص  مما  الوافدين،  للمهند�صني 

اعتمادات  تدقيق  يف  للم�صاعدة  امل�صتندية 

الكويت،  دول���ة  يف  ال��واف��دي��ن  املهند�صني 

حيث متكنت اجلمعية من اعتماد 23 األف 

اأن هذا  اإىل  اأ�صهر، لفتًا  ملف خالل �صتة 

املركز هو الأول من نوعه يف املنطقة. 
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 مبادرة بالتعاون 

مع طلبة الجامعات 

لتحويل شارع الخليج 

إلى منطقة سياحية

غري  املهند�صني  اعتماد  على  التدقيق  م�رشوع 

الكويتيني الذي يعترب م�رشوعا وطنيا بامتياز.

اأن اجلمعية �صبق واأن  وك�صف يف هذا ال�صدد 

�صاركت بوفد كبري يف فعاليات الحتاد الدويل 

العا�صمة  يف  عقدت  التي  الهند�صية  للمنظمات 

 26 20 اىل  ال��ف��رتة م��ن  ل��ن��دن يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

اأكتوبر 2018.

التاأ�سي�س والأهداف

تاأ�ص�صت جمعية املهند�صني الكويتية بالتزامن 

والقت�صادية  العمرانية  النه�صة  ب��داي��ة  م��ع 

تلت  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ب��الد  �صهدتها  ال��ت��ي 

اأدرك املهند�صون  ا�صتقالل دولة الكويت، وقد 

تعنى  مهنية  جمعية  اإىل  حاجتهم  الكويتيون 

يف  الهام  الهند�صة  قطاع  و���ص��وؤون  ب�صوؤونهم 

 20 يف  ال�صادر  ال�صهري  القرار  وك��ان  البالد، 

املهند�صني  جمعية  لإن�صاء   1962 عام  نوفمرب 

نفع  جمعية  اأول  لتكون  وا�صهارها  الكويتية، 

عام يف دولة الكويت.

مزاولة  قواعد  تنظيم  اإىل  اجلمعية  وتهدف 

املهنة ورفع م�صتواها، للم�صاهمة يف النه�صة 

واملحافظة  البالد،  يف  والعمرانية  ال�صناعية 

املهنية  وم�صاحلهم  املهند�صني  حقوق  على 

امل�������رشوع���ة وت�����ص��ج��ي��ع ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي 

الو�صائل  مبختلف  ال��ك��وي��ت  يف  ال��ه��ن��د���ص��ي 

املمكنة، وال�صعي اإىل حل اخلالفات التي تقع 

بني املهند�صني اأو بينهم وبني عمالئهم فيما 

القيام  وت�صجيع  الهند�صية،  بالأعمال  يتعلق 

موا�صفات  وو���ص��ع  الهند�صية  ب��الأب��ح��اث 

املوؤ�ص�صات  مع  بال�صرتاك  عربية  هند�صية 

امل��ع��ن��ي��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى توطيد  وال��ه��ي��ئ��ات 

والفني  العلمي  التعاون  وتوثيق  ال�صالت 

بني املهند�صني يف الكويت وزمالئهم يف الدول 

العربية والأجنبية.

الر�سالة وال�سرتاتيجية

عام  نفع  جمعية  الكويتية  املهند�صني  جمعية 

الكويت  يف  املهند�صني  متثل  م�صتقلة  مهنية 

وت���ق���دم خ���دم���ات ت��دع��م امل��ه��ن��ة وامل��ه��ن��د���ص 

الب�رشية  الطاقات  وت�صتنه�ص  واملجتمع، 

البحث  وتتبنى  املهنية  اخل��ربات  وت�صتثمر 

التكنولوجيا  وت�صتخدم  وت��ن��ق��ل  ال��ع��ل��م��ي، 

 لدى اجلمعية خطة لتحويل �صارع اخلليج اإىل وجهة �صياحية جاذبة 

نشكر الشركة لدعمها 

إنشاء مركز الختبارات 

المهندسين الوافدين 

وتدقيق شهاداتهم

ت�صجع  اآمنة  �صحية  بيئة  وتخلق  احلديثة، 

والتطوع،  امل�صاركة  روح  وتفعل  البتكار 

وتعتمد ال�صفافية واملرونة يف الأداء من خالل 

عمل موؤ�ص�صي منهجي متوا�صل ومتكامل. 

روافد  اإيجاد  ا�صرتاتيجية  اجلمعية  وتعتمد 

وتبني  وتنظيمها  للمهنة  م�صتمرة  مالية 

وبناء  للعمل،  را�صخة  ومبادئ  قيم  منظومة 

ك��ي��ان ه��ن��د���ص��ي م��وؤ���ص�����ص��ي را���ص��خ وق���وي، 

العمل  لإدارة  اأول���وي���ات  منظومة  وحت��دي��د 

ال��ه��ن��د���ص��ي وت���ب���ادل اخل�����ربات وال��ت��ج��ارب 

الناجحة، وال�صتفادة من الدرو�ص ال�صابقة، 

واإيجاد قنوات توا�صل ثابتة ودائمة داخلية 

املهند�صني،  بني  الرتابط  لزيادة  وخارجية 

التعامل مع  امل�صتقبل يف  اأهمية  وا�صت�رشاف 

التحديات والتغلب على العوائق.
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الأولية والتقنيات  لالإ�سعافات  الأ�سا�سي  الغر�س  اإن فهم 

الالزمة ملمار�ستها والتدريب عليها يعد �سرورة ا�سا�سية، 

فهناك الكثري من الأ�سخا�س غري املدربني الذين قد يجدون 

انف�سهم يف حالة من الرتباك عند التعر�س حلادث مفاجئ 

انزلق  اأو  �سيارة  اأو حادث  �سقوط مبنى  اأو  مثل حريق 

انذار  بدون  غالباً  تاأتي  فاحلوادث   .. مفاجئ  �سقوط  اأو 

م�سبق، ويف اأي مكان كالبيت اأو الطريق اأو يف مكان العمل. 

يجب الوعي بأساسياتها

فهم الغرض من اإلسعافات 

األولية والتدريب عليها 

يؤدي إلى نجاحها 

واستفادة المصاب منها

اإلسعافات األولية

صحة

بقلم: ال�صيديل اإلهامي الن�صار

الق�صم الطبي 

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة
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من الضروري االحتفاظ 

بصندوق االسعافات 

األولية في البيت أو 

السيارة أو مكان العمل

انقاذ حياة

يتعر�ص الآلف من الب�رش للموت كل عام حول 

كما  خمتلفة،  بحوادث  الإ�صابة  ب�صبب  العامل 

باإعاقات  يعي�صون  ق��د  امل��وت  م��ن  الناجني  اأن 

هذه  من  العديد  باأن  علما  م�صتدمية،  عاهات  اأو 

الوفيات والإ�صابات من املمكن تفاديها اإذا متت 

ممار�صة الإ�صعافات الأولية ب�صكل �صحيح قبل 

و�صول خدمات الطوارئ.

 فالإن�صان العادي ميكن ان يتعلم بع�ص التقنيات 

حياة  ان��ق��اذ  يف  ت�صاهم  ق��د  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  اأو 

من  وحمايته  اآلم��ه  من  التخفيف  يف  اأو  امل�صاب 

مثل  ا�صابته،  تفاقم  نتيجة  اإ�صافية  م�صاعفات 

احلفاظ على تنف�ص �صخ�ص ما، اأو التقليل من اآثار 

وهذا  الإ���ص��ع��اف،  �صيارة  و�صول  حتى  ا�صابته 

يعني بالن�صبة للم�صاب الفرق بني احلياة واملوت.

�سندوق الإ�سعافات

ب�صندوق  الح��ت��ف��اظ  ال�������رشوري  م��ن  ب���داي���ًة 

اأو  البيت  يف  الأول��ي��ة  ال�صعافات  على  يحتوي 

حمتويات  وتختلف  العمل،  مكان  اأو  ال�صيارة 

ه���ذه ال�����ص��ن��ادي��ق ت��ب��ع��ًا ل��ل��م��ك��ان امل���وج���ود ب��ه. 

وهناك مكونات اأ�صا�صية لهذه ال�صناديق ميكن 

احل�صول عليها من ال�صيدليات وتكون معدة يف 

حاوية خا�صة ميكن تعليقها اأو حملها يف مكان 

هذه  حتتوي  العادة  ويف  اليه.  الو�صول  ي�صهل 

للجروح،  مطهر  ل��الأمل،  م�صكن  على  ال�صناديق 

ك���رمي اأو م��ره��م ل��ل��ح��روق، ق��ط��ن، ���ص��م��ادات 

معقمة، لفات وقطع ل�صقات طبية، ولفات من 

ال�صا�ص العادي واملطاطي. 

�سالحية ال�ستخدام

املحتويات  هذه  متابعة  كذلك  ال�رشوري  ومن 

�صالحيتها  على  والطمئنان  دوري���ة  ب�صورة 

ال�صالحية  انتهاء  تواريخ  بقراءة  لال�صتخدام 

واأي�صا مالحظة احلالة الظاهرية لها وحتديثها 

يجب  ا�صتخدامها.  مينع  ما  ظهور  عند  دوري��ًا 

اأي�����ص��ا ان حت��ف��ظ ه���ذه ال�����ص��ن��ادي��ق يف ظ��روف 

ورطوبة  حرارة  درجة  من  ملحتوياتها  منا�صبة 

وغريها من املوؤثرات.

وم���ن امل��ه��م ال��ت��ذك��ري ب���اأن الأ���ص��خ��ا���ص ال��ذي��ن 

يفرت�ص  ل  الأول��ي��ة  ب��الإ���ص��ع��اف��ات  �صيقومون 

الطوارئ  او م�صعفي  الأطباء  بعمل  القيام  بهم 

ال��ط��ب��ي��ة، ول���ك���ن م���ن امل��ف��ي��د ت��ع��ل��م��ه��م بع�ص 

�رشورية  تكون  ق��د  التي  الأول��ي��ة  الإج����راءات 

ويجب  الطبية،  ال��ط��وارئ  فنيو  و���ص��ول  قبل 

امل�صعفني  عمل  تعيق  قد  باإجراءات  يقوموا  األ 

�صمادات  و�صع  اأو  بك�صور  م�صاب  كتحريك 

منهم  ظنًا  اأدوي��ة  ا�صتخدام  اأو  ازالتها  ي�صعب 

انها قد تنقذ امل�صاب.

اأنواع الإ�سابات 

تعامل غري  لالإ�صابات وكيفية  املختلفة  الأنواع 

الخت�صا�صيني معها هي كالتايل:

اجلروح: عند التعر�ص جلرح ما وحدوث نزيف 

من مكان اجلرح يجب تنظيف اجلرح جيدا من 

الدم وو�صع املطهر ل�صمان عدم تلوث اجلرح.

ال��ك��دم��ات: ع��ن��د ح����دوث ال��ك��دم��ات ي��ج��ب على 

التاأكد من عدم تعر�ص امل�صاب لك�رش  امل�صعف 

او �رشخ قبل البدء يف التعامل مع الكدمات.

الك�صور: للتاأكد من وجود الك�رش عادًة ما يكون 

هناك تورم ملحوظ و�صخونة يف منطقة الك�رش 

املك�صور،  الع�صو  حتريك  على  ال��ق��درة  وع��دم 

ويف هذه احلالة يجب م�صاعدة امل�صاب ب�رشعة 

-ان  ال��ن��زي��ف  ب��وق��ف  اأول  باإ�صعافه  وال��ق��ي��ام 

وجد - وعدم حتريك اجلزء املك�صور، ثم القيام 

وب��دون  ب��رف��ق  للم�صاب  متعلقات  اأي  ب��اإزال��ة 

العقد  اأو  واخل��امت  ال�صاعة  مثل  ج�صمه  حتريك 

 الدقائق التي ت�صبق و�صول �صيارة الإ�صعاف هي الأكرث اأهمية وخطورة
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لأنه قد ي�صعب اإزالته بعد تورم اجلزء املك�صور 

وقد ي�صبب وجود هذه الأ�صياء حدوث قطع اأو 

اختناق عند تورم اجلزء القريب منها.

بالإ�صعاف،  الت�����ص��ال  �رشعة  املفا�صل:  خلع 

وعدم حتريك اجلزء املخلوع، وو�صع ثلج فوق 

اجلزء املخلوع لتقليل التورم.

للمف�صل  التواء  ح��دوث  عند  املفا�صل:  التواء 

يجب تثبيت اجلزء امل�صاب وعدم حتريكه ونقل 

امل�صاب اىل امل�صت�صفى.

وال�صابات  اجل���روح  اأ�صبابه  وم��ن  النزيف: 

اليدين  غ�صل  يجب  وهنا  الدم،  امرا�ص  وكذلك 

ال��ع��دوى،  م��ن  للحماية  القفاز  وارت����داء  جيدا 

القلب  م�صتوى  فوق  ينزف  الذي  اجلزء  ورفع 

وال�صغط فوق مكان النزيف ب�صمادة.

يف حال الت�سمم

اعطاء  يجب  الفم  طريق  عن  الت�صمم  حدث  اإذا 

امل��ادة  تخفيف  بغر�ص  اللنب  اأو  امل��اء  املري�ص 

البي�ص،  بيا�ص  اإعطاوؤه  ميكن  واأي�صا  ال�صامة 

ويجب عدم اجبار امل�صاب على التقيوؤ لأن ذلك 

وعند  ال�صلبية.  التاأثريات  خماطر  من  يزيد  قد 

ا�صتخدام  عدم  يجب  الطعام  من  ت�صمم  حدوث 

م�����ص��اد ل��الإ���ص��ه��ال، وي��ج��ب ن��ق��ل امل�����ص��اب اىل 

اإذا  له.  معدة  غ�صيل  عمل  يتم  حتى  امل�صت�صفى 

اخذ املري�ص جرعة دواء زائدة فيجب نقله اىل 

امل�صت�صفى يف احلال.

احلروق والإغماء

تعرف  ان  وي��ج��ب  خمتلفة  درج����ات  ل��ل��ح��روق 

واأي�صا  معه،  تتعامل  لكي  اأول  احلريق  درج��ة 

�صبب احل��ري��ق ف���اإذا ك��ان احل��ري��ق ب��احل��رارة 

واإزال��ه  اخلطر،  مكان  عن  امل�صاب  ابعاد  يجب 

املالب�ص املحرتقة واأي متعلقات اأخرى، ويجب 

ان تعر�ص اجلزء امل�صاب لتيار معتدل من املاء 

العادي النظيف ملدة 15 دقيقة، كما يجب و�صع 

ك��رمي ح���روق والت�����ص��ال ب��الإ���ص��ع��اف اإذا كان 

احلرق �صديدا.

اما اإذا كان احلريق من الكهرباء، فيجب ف�صل 

م�صدر التيار الكهربي اأول ثم ابعاد امل�صاب عن 

مكان الكهرباء با�صتخدام ج�صم عازل للكهرباء 

ويجب تغطية احلرق ب�صمادة.

اما اإذا كان احلرق من ال�صم�ص، فيجب تعري�ص 

وميكن  امل��اء  من  معتدل  لتيار  امل��ح��روق  املكان 

لتخفيف  احل��روق  مبراهم  امل�صاب  املكان  دهن 

حدتها واعطاء املري�ص اأي م�صكن حتى نخفف 

عنه حدة الأمل. 

بالن�صبة لالإغماء، اأول اإذا �صعرت باأن ال�صخ�ص 

يف  م�صاعدته  فيجب  ل��الإغ��م��اء  يتعر�ص  ���ص��وف 

ك��ر���ص��ي، وج��ع��ل ج�صمه مييل  ع��ل��ى  اجل��ل��و���ص 

اإذا  ام��ا  ركبتيه،  بني  راأ�صه  ي�صع  واأن  لالأمام 

فقد ال�صخ�ص وعيه فيجب و�صعه على الر�ص 

ورفع �صاقيه لالأعلى.

التعامل مع اللدغ

عقرب  او  ثعبان  للدغة  ال�صخ�ص  تعر�ص  عند 

اأي ح�رشة �صامة، فيجب ابعاد امل�صاب عن  اأو 

مكان اخلطر ويجب غ�صل مكان ال�صابة باملاء 

اىل  امل�صاب  نقل  و���رشع��ة  ج��ي��دا،  وال�����ص��اب��ون 

مب�صدر  امل�صعف  واإخبار  مبا�رشة  امل�صت�صفى 

اللدغة، حيث �صيتم حقنه بالرتياق املنا�صب لهذا 

امل�صدر. ويجب احلذر من انتقال بع�ص ال�صموم 

من امل�صاب اإىل ال�صخ�ص امل�صعف عند مالم�صة 

ال�صم لأي جرح او قطع يف ج�صم امل�صعف.

يذكر اأن اأول واأهم الإجراءات التي يجب القيام 

مركز  ب��اأق��رب  الت�صال  هو  وق��ت  ب��اأ���رشع  بها 

من  يكون  وق��د  الإ�صعاف،  �صيارة  وطلب  طبي 

اأمكن  اإذا   - الطوارئ  بطبيب  الت�صال  املفيد 

يجب  مبا  لتزويدك  املوجودة  احلالة  و�رشح   -

عمله حتى و�صول امل�صعفني.

 يتوجب على اجلميع الحتفاظ ب�صندوق الإ�صعافات الأولية يف البيت واملكتب وال�صيارة

ال يفترض بمن يتصدى 

لهذه المهمة القيام 

بعمل األطباء أو مسعفي 

الطوارئ الطبية
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اأو  عملية نقل املوظفني �سواء داخل ال�سركة 

لأي  الوظيفية  الأو�ساع  وتعديل  خارجها، 

الدرا�سات  باإجراء  الق�سم  يقوم  كما  عامل. 

التي تطلبها اجلهات اخلارجية مثل موؤ�س�سة 

البرتول اأو ديوان اخلدمة املدنية اأو جمل�س 

الأمة وغريها من اجلهات.

• ما وراء اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟

عادة يف مرحلة انتهاء الدرا�سة اجلامعية، يكون 

القطاعات  اأف�سل  يف  بالعمل  اللتحاق  الطموح 

التخرج  بعد  املرحلة  هذه  يف  وبالفعل  بالدولة، 

• بطاقة تعارف.. من انت؟ وما هو تخ�ص�صك 

العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

لفريق  رئي�سا  اأعمل  الكندري،  يو�سف  ا�سمي 

امل���وارد  ب��دائ��رة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  تخطيط 

منذ  الوطنية  بالبرتول  التحقت  الب�سرية، 

ولدي  متزوج  عاما،   44 عمري   ،1999 عام 

بجامعة  الدولية  التجارة  ودر�ست  اأبناء،   5

"با�سفيك لوثرن" المريكية بوا�سنطن.

• ما هي طبيعة العمل الذي توؤديه؟
فريق  قيادة  يف  حاليا  العمل  طبيعة  تتمثل 

ما  بكل  املخت�س  العاملة،  القوى  تخطيط 

اختالف  على  ال�سركة  يف  باملوظفني  يتعلق 

م��واق��ع��ه��م ودرج��ات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة. وه��ذا 

اأو  نق�س  اأي  معاجلة  عن  م�سوؤول  الق�سم 

الدرا�سات  عمل  اأي�سا  امليزانيات،  يف  زيادة 

واإدارة  باملوظفني،  اخلا�سة  والح�سائيات 

العامة  للهيئة  ال��ب��داي��ة  يف  ب���اأوراق���ي  تقدمت 

لال�ستثمار بحكم التخ�س�س الدرا�سي، ثم تقدمت 

القطاعات  من  يعد  ال��ذي  النفطي  للقطاع  اأي�سا 

للعمل  جامعي  خريج  اأي  جتذب  التي  املتميزة 

هذا  داخل  العمل  رحلة  لتبداأ  قبويل  مت  وقد  بها، 

القطاع احليوي.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالف بني طبيعة احلياة 

العملية والدرا�صة النظرية؟

الدرا�سة النظرية ت�سع الأ�سا�س للحياة العملية 

العلمية  النظريات  درا�سة  خالل  فمن  الناجحة، 

املبدئي،  الفهم  حتقيق  يتم  الأولية  واملعلومات 

العملية  احلياة  يف  الفعلي  التطبيق  مع  انه  ال 

يت�سح الختالف الكبري بني النظرية والتطبيق، 

ميكن  ل  كثرية  ابعادا  يتخذ  العمل  يف  فالنجاح 

درا�ستها نظريا بل يتم تعلمها من خالل املمار�سة 

ومواجهة  الفعلي  والحتكاك  اخلربات  وتراكم 

القطاع النفطي من 

المجاالت الحيوية 

التي تجذب الخريجين 

الجدد للعمل بها

وجوه

يوسف 
الكندري

اأح��د  ال��زاوي��ة  ه��ذه  يف  ن�ست�سيف 

عليه  للتعرف  ال�سركة،  اأ�سرة  اأفراد 

ع��ن ق���رب، واحل��دي��ث ح��ول بع�س 

يف  وال�سخ�سية  املهنية  اجل��وان��ب 

جتربته.
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كبري  حد  اإىل  بالق�سم  العمل  طبيعة  تتنا�سب 

ال��درا���س��ات  ف��اإج��راء  ال�سخ�سية،  ميويل  م��ع 

ابتكار  وحماولة  والح�سائيات  والتحليالت 

حلول جديدة تعترب من املجالت املحببة لدي.   

• ما هي اأهم الإجن��ازات التي حققتها يف جمال 

العمل؟ 

75 % من  اأهم اإجنازات العمل هو تنفيذ حوايل 

ميكنة اأعمال الق�سم، ون�ستهدف الو�سول اإىل ن�سبة 

اإمت��ام  مرحلة  اإىل  ن�سل  حتى  قريبا،   %  100
والدقة  ال�سرعة  حتقيق  مع  اأوراق  بال  العمال 

والكفاءة يف العمل لكل م�ستخدمي خدماتنا. اأي�سا 

الوقود  مل�سروع  املطلوبة  امليزانيات  اع��داد  مت 

البيئي يف الوقت املطلوب.

• ما هي روؤيتك يف تطوير الذات؟ 
م�ستمرة  عملية  يكون  اأن  يجب  ال��ذات  تطوير 

نقاط  لديهم  اجلميع  م�ستمرة،  احلياة  طاملا 

�سعف، والعمل على تقوية تلك النقاط يتطلب 

الوعي والعمل طوال الوقت. 

تود حتقيقه يف  ال��ذي  ما هي طموحاتك، وما   •

امل�صتقبل؟

اأول  ال��وال��دي��ن  ث��م  ال��ع��امل��ني  رب  اإر����س���اء 

قدر  على  اظ��ل  اأن  اأمت��ن��ى  ث��م  ال��ط��م��وح��ات، 

امل�سوؤولية املطلوبة مني يف كل جمالت احلياة، 

التحديات.

تقابلها يف جمال  التي  التحديات  اأه��م  هي  ما   •

العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

من  العديد  ب��وج��ود  النفطي  القطاع  يت�سم 

ل��ك��رة الع��م��ال وحجم  ال��ت��ح��دي��ات ن��ظ��را 

وازدادت  ينفذها،  التي  ال�سخمة  امل�ساريع 

تنفيذ  ب�سبب  الأخرية  الآونة  يف  ال�سعوبات 

البيئي  ال��وق��ود  مثل  العمالقة  امل�����س��اري��ع 

ب��رزت  املرحلة  ه��ذه  ويف  ال���زور.  وم�سفاة 

على  �سغطا  متثل  التي  العمال  من  الكثري 

ونظام  الوظيفية  الهياكل  تطوير  مثل  العمل 

ميثل  الآخ��ر  اجلانب  وعلى  بالق�سم،  العمل 

الطموح ال�سخ�سي نوعا من التحدي يف ابراز 

دور فريق العمل، وحتقيق �سورة م�سرفة يف 

القطاعات  متطلبات  وتلبية  ال�سركة،  خدمة 

املختلفة بال�سركة.

• هل ترى اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ 

يفيدون  جتعلهم  ب�سورة  ابنائي  اأرب��ى  واأن 

اأنف�سهم ووطنهم وي�ساهمون يف تنميته، واطمح 

اإىل حتقيق التطور والرتقاء يف العمل. 

• م����ا ه����ي ه����واي����ات����ك.. وه�����ل حت���ر����ص ع��ل��ى 

ممار�صتها؟ 

اأمار�س العديد من الهوايات التي تت�سم باملغامرة، 

ال�سيارات  و���س��ب��اق  والقن�س  ال��غ��و���س  مثل 

تكون  التي  الهوايات  ممار�سة  واأحب  واحلداق، 

الطلق،  والهواء  الطبيعة  يف  مفتوحة  اأماكن  يف 

لالإن�سان.  نف�سية  و�سكينة  راح��ة  من  متنحه  ملا 

تهواه  عما  تعرب  لأنها  هواية  عليها  اأطلق  فقد 

ت�ساعد  التي  الهوايات  العديد من  فهناك  النف�س، 

طاقته،  وجتديد  نف�سه،  تطوير  على  الن�سان 

ومتنحه العديد من ال�سفات املحببة، مثل ال�سرب 

ال�سفات  من  وغريها  التفكري،  وهدوء  والتحمل 

الهامة التي ت�ساعد الن�سان على تطوير ذاته.

العمل على تقوية نقاط 

الضعف الشخصية 

يتطلب الوعي والعمل 

طوال الوقت 

إبراز دور فريق العمل 

وتحقيق صورة مشرفة 

في خدمة الشركة 

وتلبية متطلباتها

 ميار�ص الكندري جمموعة من الهوايات ال�صيقة  واملتنوعة
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هل تعلم ؟ 
�أن �لعنكبوت ال يرى فري�سته و�إنما 	 

ي�ستدل على وجودها بو��سطة �الهتز�ز�ت 
�ل�سوتية �لتي ت�سدرها �سبكته.

�أن �لخنف�ساء تدفن �لح�سر�ت فعندما تجد 	 
ح�سرة ميتة فاإنها تبد�أ عملها على �لفور 

وتحفر �الأر�ض تحتها مبا�سرة حتى ت�سقط 
في �لحفرة ثم تدفنها بالتر�ب.

�أن �لثعلب �إذ� ��ستد به �لجوع ي�ستلقي على 	 
ظهره ويحب�ض نف�سه د�خل بدنه حتى 

ينتفخ فيظن �لطير �أنه ميت فيقع عليه 
فيثب �لثعلب على �لطير وياأكله.

معلومات عامة
نبات �لنرج�ض يقتل �أعد�ءه، ويقتل �أي نبات ينمو 	 

بجو�ره.

�لن�سور تنتحر �إذ� مر�ست.	 

زيت �لنعناع ي�ساعد على �لتخل�ض من ��سطر�بات �الأمعاء.	 

�أكبر لوؤلوؤة في �لعالم ��سمها لولين�سي، ويبلغ �رتفاعها 	 
24�سم.

من الكويت
�أبر�ج �لكويت .. ت�سمم �سويدي وتنفيذ يوغو�سالفي، 	 

بنيت عام 1975 و�فتتحت ر�سميا في مار�ض 1979، 
ي�سل �رتفاع �لبرج �لرئي�سي �إلى 187 متر�، وتعتبر 

من �أبرز معالم �لكويت.

ك�سك مبارك .. �أحد �لمعالم �لتاريخية في مدينة 	 
�لكويت، وكان مقر حكم �ل�سيخ مبارك �ل�سباح في 
بد�ية فترة حكمه. �سيد عام 1897 بعد �سنة من 

تولي �ل�سيخ مبارك مقاليد �لحكم.

شخصيات
عبا�ض �لعقاد .. ولد عام 1889 في م�سر، بمدينة �أ�سو�ن، ودر�ض �لمرحلة �البتد�ئّية فيها، وكان يذهب مع و�لده �إلى 
�أحد علماء �الأزهر، مما �سجعه على حب �لمطالعة، فقر�أ بعمر �سغير �لعديد من �لُكتب، و�ساعده ذلك في تعلم كتابة 

�ل�سعر، وفي 1903 �أنهى در��سته، وعمل موظفًا في عدة مدن م�سرية، حتى توجه للعي�ض في �لقاهرة عام 1907.

عمل �لعقاد في �لقاهرة محررً� في كل من مجلتي �لبيان، وعكاظ، ثم في عدة �سحف، كالد�ستور، و�الأهالي، ثم في 
�سحيفة �الأهر�م، لي�سبح من �أكثر كتابها �سهرًة.

للعقاد �لعديد من �لموؤلفات �الإ�سالمية و�للغوية و�ل�سعرية �لم�سهورة، و�لتي ما ز�لت من �أكثر �لُكتب قر�ءًة حتى هذ� 
�لع�سر، ومن �أهمها "�لعبقرّيات"، وظلت موؤلفاته من �أ�سهر �لموؤلفات في �الأدب �لعربي، وقد ��ستمر في �لكتابة و�لتاأليف 

حتى ُتوفي عام 1964، وُدفن في �لقاهرة.

كلمات
�لذي ال يعرف �ل�سبر، ال يعرف �لحب.	 

لي�ض كل ما تو�جهه يمكن تغييره، ولكن ال 	 
تغيير بال مو�جهة.

�لمر�أة لها قلب و�حد وعقالن و�لرجل له 	 
عقل و�حد وقلبان.

�ل�سعادة تنتقل بالعدوى، فال تنتظر عدوى 	 
�أحد، بل كن حاماًل لها.
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معد�ت و�أنابيب �سخ �لمنتجات �لبترولية عالية �لجودة �إلى مر�فق  •
�لتوزيع كي ت�سل �إلى �لم�ستهلكين باأي�سر �لطرق و�أكثرها �أمانًا.

وفد من �لمعهد �لعربي للتخطيط في زيارة تفقدية الأق�سام وحد�ت  •
"�لبترول  موظفي  من  خم�سة  �لوفد  �سمن  وكان  �ل�سعيبة  م�سفاة 

�لوطنية".

�لوطنية: عدد يناير 1975
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