
2323 مركبة إطفاء جديدة مركبة إطفاء جديدة



کلمۀ العدد المحتویات

تأثيرات تحوُّل الطاقة

سرطان البروستاتا

7

32

40

جملة �صهرية ت�صدرها

دائرة العالقات العامة والإعالم

ب�رشكة البرتول الوطنية الكويتية

)�صدر العدد الأول يف يناير 1975(

رئي�س التحرير

خلود �صعد املطريي

)مدير العالقات العامة والإعالم(

ملرا�سلتنا 

�ص.ب: 70 ال�صفاة – الكويت 13001

ccdhelpdesk@knpc.com

للتوا�سل 

هاتف: 23887597 – 23887579

فاك�ص: 23986221

املوقع الإلكرتوين وح�صابات التوا�صل

www.knpc.com
@knpcofficial

تنفيذ وطباعة

جمموعة النظائر الإعالمية

�صورة الغالف

العجمي: جهود كبيرة إلنجاح "الوقود البيئي"



کلمۀ العدد المحتویات

األمواج!

التأمين 
وفوائده

خلود �سعد املطريي

الأمن والإطفاء

حتر�ص الإدارة العليا لل�رشكة على اأن حتظى كافة دوائرها واأق�صامها 

واأن حت�صل على كل ما  الرعاية والهتمام،  اأ�صكال  ت�صتحقه من  مبا 

م�صوؤولياتها،  اأداء  من  ُتّكنها  وجتهيزات،  اإمكانيات  من  حتتاجه 

والقيام باأدوارها خري قيام.

توؤمن الإدارة باأن هذا هو ال�صبيل الأمثل الذي يجعل اجلميع ميار�ص 

الإب���داع  ف��ر���ص  تهيئ  وحم��ف��زة،  داع��م��ة  عمل  بيئة  اإط���ار  يف  مهامه 

وعلى  بنجاح،  الأعمال  لتاأدية  املالئمة  الظروف  تهيئ  كما  والبتكار، 

درجة عالية من التميز والحرتافية.

 23 ب�  والإط��ف��اء  الأم��ن  دائ��رة  تزويد  موؤخرًا  التوجه، مت  هذا  �صمن 

الأغرا�ص، ت�صب يف جمملها  اإطفاء حديثة متطورة، ومتعددة  مركبة 

ل�صالح حتقيق اأهداف ال�رشكة، وعلى وجه اخل�صو�ص تاأمني احلماية 

العر�صية  ال�رشكة، والتعامل مع احلوادث  الالزمة ملوظفي ومن�صاآت 

الطارئة بكل كفاءة.

باعتبار اأن ال�صناعة النفطية من �صمن ال�صناعات الكربى التي تزداد 

فيها احتمالت املخاطر على م�صتوى العامل، فاإن ال�رشكة تويل جانب 

الأمن والإطفاء جل اهتمامها، وتبذل دائمًا كل ما ميكن بذله من اأجل 

�صبق،  ملا  اإ�صافة  ذل��ك،  وم��ن  املخاطر،  ه��ذه  ح��دوث  احتمالية  تقليل 

تدريب وتاأهيل الأفراد باأف�صل الو�صائل والطرق احلديثة واملتفوقة.

ويرتجم رجال الإطفاء يف ال�رشكة هذا الهتمام دائمًا على نحو مثري 

بدقة  مهامهم  تنفيذ  وعرب  املتميز،  اأدائهم  خالل  من  وذلك  لالإعجاب، 

يف  اندلع  ال��ذي  احلريق  مع  بكفاءة  التعامل  اآخرها  وك��ان  وحر�ص، 

وحدة اإزالة الكربيت رقم 42 مب�صفاة ميناء الأحمدي.

لقد جنح اأبطالنا، وباإ�صناد من قوة الإطفاء العام، بال�صيطرة على ذلك 

احلريق يف وقت قيا�صي، وباحرتافية ودون وقوع خ�صائر تذكر، فلهم 

منا جميعًا كل ال�صكر والتقدير.

12

24

15

حق االطالع 
على المعلومات
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موا�سفات متطورة

حديثة  اإط��ف��اء  مركبة   23 ال�رشكة  ا�صتلمت   •
من �رشكة "بري�ص وروزينباور" ملعدات الإطفاء 

والإنقاذ .. ما هي موا�صفات هذه املركبات؟

الوطنية  البرتول  �سركة  حر�ص  اإطار  يف 

من  اأ�سطولها  وحتديث  دعم  على  الكويتية 

حتقيق  ول�سمان  احلرائق،  مكافحة  مركبات 

�سرعة اال�ستجابة يف حاالت الطوارئ، وتقليل 

اخل�سائر الناجتة عن احلرائق، مت االتفاق مع 

طرازات  اأحدث  لتوفري  املتخ�س�سة  ال�سركات 

مركبات االإطفاء التي مت ت�سنيعها على م�ستوى 

الوطنية  اجلمعية  معايري  وح�سب  العامل 

 )NFPA( احلرائق  من  للحماية  االأمريكية 

على  ا�ستالمها  مت  وقد  مركبة،   )23( وعددها 

االأوىل  الدفعة  ال�سركة  ت�سلمت  حيث  دفعتني، 

وعددها )16( مركبة، وا�ستملت هذه املركبات 

على ما يلي:

2323 مركبة إطفاء جديدة مركبة إطفاء جديدة
متطورة تواكب متطلبات الشركة

تطوير

ت�سارع دائرة االأمن واالإطفاء اخلطى ال�ستباق اأي حادث طارئ، وذلك من خالل مواكبة 

اأحدث التكنولوجيات العاملية يف جمال التعامل مع احلوادث النفطية، وحتر�ص على اأداء 

مهامها على اأكمل وجه ممكن، ومبا يتنا�سب مع مكانة �سركة البرتول الوطنية الكويتية، 

ك�سركة نفطية رائدة على امل�ستويني االإقليمي والدويل.

ويف هذا ال�سياق ت�سلمت الدائرة 23 مركبة اإطفاء حديثة ومتطورة، مت ت�سنيعها خ�سي�سا 

لالإ�سناد  االأمن واالإطفاء  "الوطنية" رئي�ص فريق  التقت جملة  ال�سياق،  لل�سركة، ويف هذا 

االأخري  التحديث  بهذا  املتعلقة  التفا�سيل  كافة  على  للوقوف  �سامل،  عو�ص  والتطوير 

الأ�سطول ال�سركة، وفيما يلي تفا�سيل اللقاء: 

تحديث أسطول 

اإلطفاء لضمان 

سرعة االستجابة 

في حاالت الطوارئ
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  البدر والدعيج يطلعان على التقنيات املتطّورة التي تتميز بها الآليات اجلديدة  عو�ص �صامل

-1 8 مركبات مكافحة. 

-2 4 مركبات حامل رغوة.

-3 مركبتني حلمل املياه.

-4 مركبتني الإعادة التاأهيل والرعاية طبية. 

وكانت  اأخرى،  مركبات   7 ا�ستالم  مت  كما 

ال�سريعة-  لال�ستجابة  مركبتان  التوايل:  على 

HAZ-( وواحدة  اخلراطيم،  ملد  ومثلهما 

وعدد   - اخلطرة  املواد  مع  للتعامل   )MAT
)2( من�سة هيدروليكية )�سلم(.

احلديثة  املركبات  هذه  ت�سميم  مت  وقد 

من  التالية  الفئات  وت�سمل  لل�سركة  خ�سي�ساً 

مركبات االإطفاء:

مركبات اإطفاء )تقليدية

1- مكافحة )للماء والرغوة( - )عدد 8(
2- حامل رغوة - )عدد 4(

3- حامل مياه - )عدد 2(
املركبات املتخ�س�سة

- مركبات اال�ستجابة ال�سريعة - )عدد 2(

- مركبة مد خراطيم املياه - )عدد 2(

- مركبة للتعامل مع املواد اخلطرة 

- مركبة رعاية واإعادة تاأهيل - )عدد 2(

- من�سة هيدروليكية )�سلم( - )عدد 2(

وقد مت بالفعل اإدخال هذه املركبات اإىل اخلدمة، ومت 

لل�سركة،  التابعة  املختلفة  املواقع  على  توزيعها 

بعد اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة بهذا ال�ساأن.

ا�ستجابة متكاملة

• هل هذه هي ال�صفقة الأوىل مع هذه ال�رشكة 
العريقة واملتخ�ص�صة يف �صناعة هذا النوع من 

املركبات؟

فيها  نتعامل  التي  االأوىل  املرة  هي  هذه  نعم 

 )Oshkosh-Pierce( بري�ص  �سركة  مع 

االأمريكية، فقد حر�ست دائرة االأمن واالإطفاء 

على االتفاق مع كربى ال�سركات املتخ�س�سة يف 

التجارية  الدائرة  دور  نن�سى  وال  املجال،  هذا 

بال�سركة يف التن�سيق وتذليل العقبات يف �سبيل 

اإمتام هذه ال�سفقة املهمة.

• م���ا اجل���دي���د ال����ذي ���ص��ت��ق��دم��ه ه���ذه امل��ع��دات 
املتطورة ملراكز الإطفاء؟

متكاملة  ا�ستجابة  املركبات  هذه  توفر  �سوف 

من  بدءًا  ال�سركة،  يف  احلريق  حلوادث 

اال�ستجابة ال�سريعة، مرورًا بفرد وطي خراطيم 

املياه، وانتهاًء بتقدمي اإعادة التاأهيل والرعاية. 

ويف االأ�سا�ص هذه معدات ا�ستجابة للطوارئ يف 

االإطفاء  االأمامية، ومت تدريب رجال  اخلطوط 

ال�سركة  قبل  من  املركبات  هذه  ت�سغيل  على 

امل�سنعة قبل دخولها للخدمة يف املواقع.

قدرات ومهارات

• هل يرتافق ذلك مع تطوير قدرات وخربات 
العاملني يف مركز اإ�صناد وتطوير الإطفاء؟

نعم هذا جزء من ا�سرتاتيجية ال�سركة طويلة 

وتنفيذ  مواءمة  "ا�ستكمال  يف  املتمثلة  املدى 

والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  اإدارة  اأنظمة 

ب�سكل  امل�ستمر"  للتح�سني  اآلية  وتطوير 

متكامل وح�سب اأحدث تقنيات اإطفاء احلرائق 

متكاملة  تدريب  خطة  و�سع  مت  فقد  املعتمدة، 

ح�سب املعايري العاملية جلميع موظفي االإطفاء 

باختالف م�سمياتهم بحيث ت�سمل اجلانب الفني 

توقيع  مت  كما  والنظري،  والعملي  واالإداري، 

عوض سالم: االتفاق 

مع شركات متخصصة 

لتوفير أحدث المركبات 

على مستوى العالم

وضع خطة تدريب 

متكاملة حسب 

المعايير العالمية 

لجميع موظفي اإلطفاء
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  املركبات اجلديدة مّت ت�صميمها خ�صي�صًا لل�رشكة وت�صمل عدة فئات

عقد مع مقاول متخ�س�ص يف التدريب والتاأهيل 

لرفع كفاءة موظفي االإطفاء.

ا�ستقدام املدربني

امل�صنعة  ال�رشكة  يف  وتقنيون  فنيون  لديكم   •
لتدريب متخ�ص�صني ممن �صيتعاملون مع هذه 

املعدات يف امل�صتقبل، نريد و�صعنا ب�صورة هذا 

العمل وكيف مت التن�صيق له؟

ال�سركة  تقوم  اأن  العقد  بنود  اأحد  كان  لقد 

على  االإطفاء  موظفي  بتدريب  امل�سنعة 

للظروف  ونظرًا  اجلديدة،  االآليات 

فريو�ص  بانت�سار  املرتبطة  اال�ستثنائية 

ال�سعوبات  من  العديد  واجهنا  فقد  كورونا 

اخلارج  من  املدربني  ا�ستقدام  يف  املتمثلة 

مفرو�سة  كانت  التي  االإغالق  لظروف  نظرًا 

تك  على  التغلب  مت  ولكن  الفرتة،  تلك  خالل 

املعوقات من خالل التن�سيق مع كافة اجلهات 

ا�ستقدام  بالفعل  ومت  بالدولة،  املعنية 

البدر  وليد  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  قام 

للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  يرافقه 

امل�صاندة عبدالعزيز الدعيج، بزيارة للمركز 

لتفقد الدفعة الأوىل من املركبات املتطورة، 

حيث اأعرب البدر عن تقديره جلهود دائرة 

معدات  اأ�صطول  والإطفاء يف حتديث  الأمن 

مكافحة احلرائق يف ال�رشكة، والتي توؤدي 

اإىل حت�صني مهارات ال�صتجابة للطوارئ يف 

ق�صم الإطفاء.

اإ�سادة بجهود الدائرة

للموظفني  التدريبي  الربنامج  وبدء  املدربني 

بنجاح.

• هل اأنتم را�صون عن م�صتوى نقل املعلومات 
من املدربني اإىل املُتدربني؟

م�ستوى  عن  االآراء  ا�ستطالع  مت  فقد  نعم، 

كفاءة  على  والثناء  الر�سا  ومل�سنا  التدريب، 

املعلومة،  اإي�سال  على  وقدرتهم  املدربني 

وحل  ت�سغيلها،  وطرق  باالآليات  ودرايتهم 

امل�سكالت التي تواجههم اأثناء الت�سغيل.

كلمة اأخرية

• هل من كلمة اأخرية تودون اإ�صافتها؟

اأود اأن اأ�سري اإىل اأن هذه املركبات �سوف تعمل 

بكفاءة  احلرائق  مكافحة  قدرات  تعزيز  على 

املوظفني  قدرات  حت�سني  يف  ت�سهم  كما  عالية، 

حاالت  يف  للتحكم  اال�ستجابة  اأثناء  وثقتهم 

الطوارئ وحت�سني �سورة ال�سركة.

على  واالإطفاء  االأمن  دائرة  حر�ص  اأوؤكد  كما 

امل�ستخدمة  العاملية  التقنيات  اأحدث  مواكبة 

التاأهب  لتحقيق  وذلك  االإطفاء،  جمال  يف 

الطوارئ،  حلاالت  ال�سريعة  واال�ستجابة 

مكافحة  واأجهزة  معدات  اأحدث  با�ستخدام 

احلرائق، مع توفري طواقم اإطفاء مدربة وعلى 

تنفيذ  على  وقادرة  الكفاءة،  من  عالية  درجة 

تكثيف  خالل  من  للطوارئ،  اال�ستجابة  خطط 

والقيام  واملقاول،  ال�سركة  ملوظفي  التدريب 

ل�سمان  اخلطط،  لتلك  الدورية  باملراجعات 

احلالية  ال�سركة  مل�ساريع  الفني  الدعم  تقدمي 

اجلهات  مع  الكامل  بالتن�سيق  وامل�ستقبلية، 

احلكومية املعنية.

المركبات الجديدة 

تعمل على تعزيز 

قدرات مكافحة 

الحرائق بكفاءة عالية

تدريب رجال اإلطفاء 

على المعدات قبل 

دخولها للخدمة 

في المواقع
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القرن  من  الثمانينات  عقد  خالل  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  اأجنزت 

االأحمدي  ميناء  م�سفاتي  يف  والتطوير  التحديث  م�ساريع  من  عددًا  املا�سي 

وميناء عبداهلل، مبا يتواءم مع متطلبات تلك املرحلة من حيث ال�سعة التكريرية، 

ال�سركة م�ساريع مثيلة،  نفذت  االأخريين  العقدين  املنتجات.  ثم خالل  وجودة 

الفني  باالأداء  لالرتقاء  وكذلك  والعاملي،  املحلي  ال�سوق  ملتطلبات  ا�ستجابة 

والبيئي وحت�سني م�ستويات ال�سالمة يف جميع م�سايف ومرافق ال�سركة.

وقيادة  التن�سيق  مهمة  ال�سامل  التخطيط  لدائرة  العليا  االإدارة  اأوكلت  لقد 

جديدة  مرحلة  ليمثل  البيئي،  الوقود  مل�سروع  واالقت�سادية  الفنية  الدرا�سات 

متقدمة من التطوير، تتما�سى مع الروؤية اال�سرتاتيجية الهادفة اإىل جعل ال�سركة 

�سمن ال�سف االأول من �سركات التكرير على م�ستوى العامل.

التقت  البيئي،  الوقود  م�سروع  يف  الدائرة  واإجنازات  دور  على  اأكرث  وللتعرف 

جملة "الوطنية" مديرها فهاد العجمي وجاء اللقاء على النحو التايل:

العجمي: جهود كبيرة إلنجاح 
"الوقود البيئي"

"التخطيط الشامل" قادت دراسات المشروع

المشروع ثمرة إنجازات 

ومسيرة تطوير 

بدأت منذ ثمانينات 

القرن الماضي

لقاء 
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قامت الدائرة بالتنسيق 

مع الدوائر المعنية 

والمؤسسة لتحديد نطاق 

التحديث المطلوب

دور الدائرة

يف  ال�����ص��ام��ل  التخطيط  دائ����رة  دور  ه��و  م��ا   •
التجهيز مل�رشوع الوقود البيئي؟

بناء على الروؤية اال�سرتاتيجية لل�سركة اأوكلت 

مهمة  ال�سامل  التخطيط  لدائرة  العليا  االإدارة 

مل�سروع  واالقت�سادية  الفنية  الدرا�سات  قيادة 

تطوير امل�سايف )املرحلة الثانية( والذي اأطلق 

ا�ستجابة  وجاء  البيئي،  الوقود  م�سروع  عليه 

ال�سعة  حيث  من  احلديثة  ال�سوق  ملتطلبات 

للمنتجات  العالية  اجلودة  وكذلك  التكريرية، 

البرتولية املختلفة من حيث موا�سفات الديزل 

 10 يبلغ  كربيت  مبحتوى  ال�سيارات  وبنزين 

اأجزاء باملليون.

كافة  مع  بالتن�سيق  الدائرة  قامت  جهتها  ومن 

البرتول  ال�سركة وموؤ�س�سة  املعنية يف  الدوائر 

نطاق  لتحديد  الدرا�سة  وا�ست�ساري  الكويتية 

التحديث الالزم، واالإ�سافات املطلوبة لتحقيق 

اىل  الدرا�سة  ق�سمت  وقد  املرجوة،  االأهداف 

جزئني هما:

حتديد  اإىل  هدفت  والتي  االأ�سا�سية:  احلالة 

خمتلف  على  اإجراوؤه  الالزم  التحديث 

الوحدات  ا�ستبدال  فيه خيار  الوحدات )مبا 

االإ�سافية  الوحدات  وكذلك  القدمية(، 

امل�ستقبلية  باالحتياجات  للوفاء  املطلوبة 

من املنتجات النفطية دون التو�سع يف الطاقة 

التحويلية  القدرة  زيادة  اأو  التكريرية، 

للم�سايف.

احلالة التناف�سية التجارية: وهدفت اإىل اإجراء 

كل التحديثات واالإ�سافات املطلوبة والو�سول 

يف  برميل  األف   800 اإىل  التكريرية  بالطاقة 

للم�سايف  التحويلية  القدرة  اليوم، وكذلك رفع 

مبا يحقق العائد االأمثل لال�ستثمار.

الفنية  الدرا�سات  من  االنتهاء  وبعد 

كافة  باإعداد  الدائرة  قامت  واالقت�سادية 

امل�ستندات والنتائج وتقدميها لالإدارة العليا 

ومن  موافقتها.  على  للح�سول  بال�سركة 

اإدارة  جمل�سي  موافقة  على  احل�سول  ثم 

يف  الكويتية  البرتول  وموؤ�س�سة  ال�سركة 

فرباير 2006.

من  يلزم  ما  باإعداد  الدائرة  قامت  كما 

املجل�ص  موافقة  على  للح�سول  م�ستندات 

اأ�سدر املجل�ص قراره  االأعلى للبرتول، حيث 

على  املبدئية  باملوافقة   2006 نوفمرب  يف 

مليون   245 مبلغ  وتخ�سي�ص  امل�سروع، 

الت�ساميم  اأعمال  لتمويل  كويتي  دينار 

مرخ�سي  واختيار  االأولية،  الهند�سية 

النهائية  التقديرات  وحت�سري  الوحدات، 

للتكلفة الراأ�سمالية للم�سروع.

التحويل للم�ساريع

املطلوبة  املوافقات  على  احل�سول  وبعد 

امل�ساريع  اإدارة  اىل  امل�سروع  حتويل  مت 

الدائرة  �ساركت  حيث  التنفيذ،  الأغرا�ص 

الهند�سية  الت�ساميم  بدرا�سة  فعال  ب�سكل 

م�سروع  فريق  �سمن  للم�سروع  االأول��ي��ة 

الفني  ال��دع��م  وت��ق��دمي  البيئي،  ال��وق��ود 

االقت�سادية  النتائج  ودرا���س��ة  املطلوب 

  الدائرة قادت الدرا�صات الفنية والفنية والقت�صادية للم�رشوع  فهاد العجمي

بعد االنتهاء من الدراسات 

الفنية واالقتصادية تم 

تقديمها إلدارة الشركة 

للموافقة عليها
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اأخرى  فنية  اأمور  اىل  باالإ�سافة  للم�سروع، 

البرتول  موؤ�س�سة  م��ع  التن�سيق  تتطلب 

الكويتية.

الت�ساميم  درا�سة  خ��الل  ال��دائ��رة  وقامت 

امل�ستندات  ب��اإع��داد  االأول��ي��ة  الهند�سية 

جمل�ص  موافقة  على  للح�سول  املطلوبة 

اإ���س��ايف  مبلغ  العتماد  املوؤ�س�سة  اإدارة 

كويتي  دينار  مليون   21 يبلغ  للم�سروع 

ال�ست�ساري  اال�سافية  التكلفة  لتغطية 

 )PMC/PMT( امل�سروع  اإدارة  وفريق 

ملرخ�سي  االإ�سافية  التكلفة  ولتغطية   ،

الوحدات.

الفنية  ال��درا���س��ات  كافة  م��ن  االن��ت��ه��اء  وبعد 

قامت  للم�سروع  النهائية  التكلفة  وحت��دي��د 

الوقود  م�سروع  فريق  مع  بالتعاون  الدائرة 

امل�ستندات  ك��اف��ة  واإع����داد  بتجهيز  البيئي 

للم�سروع  واالقت�سادية  الفنية  والنتائج 

اإدارة  جمل�ص  موافقة  على  احل�سول  مت  حيث 

املوؤ�س�سة يف دي�سمرب 2009.

كما اأعدت الدائرة كافة املعلومات وقدمتها 

املجل�ص  عن  املنبثقة  امل�سرتكة  اللجنة  اإىل 

االأع��ل��ى ل��ل��ب��رتول، واأع����دت ك��ذل��ك كافة 

املذكورة  اللجنة  ا�ستف�سارات  على  الردود 

الكويتية،  البرتول  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 

النهائية  املوافقة  على  احل�سول  مت  حيث 

االأعلى  املجل�ص  قبل  من  امل�سروع  لتنفيذ 

التكلفة  2012 واعتماد  للبرتول يف فرباير 

مليون   4680 مببلغ  للم�سروع  النهائية 

دينار كويتي.

• ما اأبرز اجنازات الدائرة يف امل�رشوع؟
امل�سروع  يف  ال��دائ��رة  اإجن����ازات  اأب���رز  اإن 

الدرا�سات  واإجن��از  اإع��داد  على  القدرة  هي 

خمتلف  مع  بالتعاون  واالقت�سادية  الفنية 

ال�سخم،  امل�سروع  هذا  ملثل  املعنية  الدوائر 

والتحليالت  اال�ست�سارات  اأف�سل  وتقدمي 

يف  ق��دم��ا  للم�سي  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 

اإجنازه، باالإ�سافة اإىل تقدمي كافة املعلومات 

وامل�ستندات للح�سول على موافقات اجلهات 

واملجل�ص  واملوؤ�س�سة  ال�سركة  يف  املعنية 

لدينا  ما  اأف�سل  قدمنا  لقد   .. للبرتول  االأعلى 

احليوي  امل�سروع  ه��ذا  جن��اح  يف  لالإ�سهام 

ال�سخم.

مرحلة التمويل

ودرا�صة  التمويل  ملرحلة  التخطيط  مت  كيف   •
عرو�ص اجلهات املمولة؟

ال��ب��رتول  موؤ�س�سة  توجيهات  على  ب��ن��اء 

متويل  خ��ي��ارات  درا���س��ة  مت��ت  الكويتية 

م�سروع الوقود البيئي عن طريق االقرتا�ص 

امل�سروع  متويل  مع  باملقارنة  البنوك  من 

ذات��ي��اً، واأث���ر ه��ذا ال��ت��وج��ه على ج��دوى 

واقت�ساديات امل�سروع، حيث لوحظ توجه 

�سوء  يف  اخل��ي��ارات  ه��ذه  ملثل  املوؤ�س�سة 

ال�سركات  �ستنفذها  التي  الكربى  امل�ساريع 

التابعة للموؤ�س�سة.

نائب  برعاية  عمل  فريق  ت�سكيل  مت  وعليه، 

والت�سويق  للتخطيط  التنفيذي  الرئي�ص 

  امل�رشوع يرتقي بالأداء الفني والبيئي ويح�صن م�صتويات ال�صالمة يف امل�صايف 

الشريحة األولى 

من التمويل قرض 

 1.2 مليار دينار 

من البنوك المحلية

الشريحة الثانية قرض 

عالمي قيمته 6.245 

مليارات دوالر من 

وكاالت وبنوك عالمية
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املعنيني  و�سمت  ال�سركة،  يف  اآن��ذاك  املحلي 

والتجارية  واملالية  التخطيط  دوائ���ر  م��ن 

الكويتية  ال��ب��رتول  وموؤ�س�سة  ال�سركة  يف 

باالإ�سافة اىل �سركة البرتول العاملية واإدارة 

الفريق  ب��داأ  حيث  البيئي،  الوقود  م�سروع 

عمل  خارطة  بو�سع   2013 يف  اجتماعاته 

لتحقيق اأهداف الدرا�سة.

طرح العطاءات

املايل،  امل�ست�سار  الختيار  عطاء  طرح  مت  وقد 

وحتديد البنوك املعنية بالتعاون مع موؤ�س�سة 

وتعيني  اختيار  مت  وعليه  الكويتية،  البرتول 

 ،NBK Capital  سركة الوطني لال�ستث��مار�

ومتثل  مقفلة،  كويتية  م�ساهمة  �سركة  وهي 

الوطني  الكويت  لبنك  اال�ستثماري  ال��ذراع 

كم�ست�سار مايل.

نائب  برعاية  عمل  فريق  ت�سكيل  مت  بعدها  من 

لل�سركة،  واملالية  للتخطيط  التنفيذي  الرئي�ص 

ي�سم اأع�ساء من كل من دوائر املالية والقانونية 

اإىل  باالإ�سافة  البيئي،  الوقود  واإدارة  والتخطيط 

ممثلني عن موؤ�س�سة البرتول الكويتية.

وقد قام امل�ست�سار املايل بالتعاون مع الفريق 

تف�سيلية  عمل  خطة  على  ت�ستمل  بدرا�سة 

التي  وامل��راح��ل  االإج����راءات  كافة  تو�سح 

باملرحلة  ب��دءًا  التمويل،  عمليات  بها  متر 

قام  حيث  منها  االنتهاء  مت  وال��ت��ي  االأوىل 

امل�ست�سار املايل بالتعاون مع اللجنة بدرا�سة 

واقرتاح  للم�سروع،  التمويلية  االحتياجات 

لعملية  وال�سيناريوهات  ال��ط��رق  اأف�سل 

متويل  هيكل  اقرتاح  اإىل  باالإ�سافة  التمويل، 

)قيمة  لال�ستثمار  املثلى  والن�سبة  امل�سروع 

ال��ذي  امل��ال  راأ����ص  مقابل  االق��رتا���ص  مبلغ 

�ستقوم ال�سركة بدفعه(. 

بعد املوافقات

ووفقاً لالإجراءات واللوائح مت احل�سول على 

املوافقات املطلوبة من جمل�ص اإدارة ال�سركة 

الكويتية،  البرتول  موؤ�س�سة  اإدارة  وجمل�ص 

املطلوبة  املوافقات  على  احل�سول  مت  كما 

الكويتية  البرتول  اإدارة موؤ�س�سة  من جمل�ص 

لل�سركة  العادية  العامة  اجلمعية  ب�سفته 

  ال�رشكة نفذت عدة م�صايع لتطوير م�صافيها اآخرها "الوقود البيئي"

 2015 يونيو   23 يف  املنعقد  االجتماع  خالل 

وذلك كما يلي:

بقيمة  خارجي  متويل  على  ال�سركة  ح�سول   -

3096 مليون دينار كويتي. 
مبقدار  ال�سركة  مال  راأ�ص  رفع  على  املوافقة   -

1327 مليون دينار كويتي.
االأعلى  املجل�ص  موافقة  على  احل�سول  مت  كما 

العادية  غري  العامة  اجلمعية  ب�سفته  للبرتول 

لل�سركة على رفع راأ�ص مال ال�سركة.

على  املطلوبة  املوافقات  على  احل�سول  بعد 

هيكلة واآلية التمويل، مت البدء يف املرحلة الثانية 

واملتمثلة فيما يلي:

التمويل  لعملية  املطلوبة  اجلهات  اختيار   -

كاجلهة التفوي�سية الرئي�سية، والتي تقود ترتيب 

 Mandated Lead Arranger( القرو�ص 

القرو�ص  يف  الرئي�سيني  وامل�ساركني   ،)- MLA
)Bookrunners(  وامل�ست�سارين القانونيني 

الدائرة قامت 

بدراسة التصاميم 

الهندسية األولية 

ضمن فريق المشروع

تقديم أفضل 

االستشارات والتحليالت 

الفنية واالقتصادية 

إلنجاز المشروع
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امل�ست�سارين  اإىل  باالإ�سافة  املاليني  واملدققني 

وال��ذي��ن  ..اإل����خ،  والتاأميني  وال��ف��ن��ي  البيئي 

ووكاالت  بنوك  من  املمولة  االأط��راف  �سيمثلون 

ائتمان ال�سادرات .

للجهالة،  النافية  الدرا�سة  عملية  اإدارة   -

والقيام بالدرا�سات املالية والتمويلية املطلوبة.

- جتهيز ال�سفقة املالية بالتعاون مع امل�ست�سار 

ت�سويق  يف  الواجبة  الن�سرة  واإعداد  القانوين، 

   Information Memorandum القرو�ص

واإجراء الدرا�سات ال�سوقية.

البنوك  حت��دي��د  ب��ع��د  ال��ق��رو���ص  ت�سويق   -

 Syndication( ال��ق��ر���ص  يف  امل�����س��ارك��ة 

التفاو�ص،  عمليات  واإج����راء   )Process
على  وعر�سها  املطلوبة  االتفاقيات  وجتهيز 

كافة اجلهات امل�ساركة.

والتوقيع  لل�سفقات  النهائي  التجهيز   -

ال�سريحتني  ح�سب  االقرتا�ص  مت  حيث  عليها، 

التاليتني:

الكويتي  بالدينار  االقرتا�ص  االأوىل:  ال�سريحة 

من البنوك التقليدية واالإ�سالمية املحلية:

الوطني  ال��ك��وي��ت  ب��ن��ك  م��ن  ك��ل  تعيني  مت 

وب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي ك��ب��ن��وك ق��ائ��دة 

Mandated Lead Arranger-(

عملية  من  االأوىل  ال�سريحة  لرتتيب   )MLA
االأجل  طويل  قر�سا  متثل  والتي  التمويل، 

التقليدية  البنوك  م��ن  الكويتي  بالدينار 

 1200 بقيمة  وذل��ك  املحلية،  واالإ�سالمية 

مليون دينار كويتي. حيث مت يف اأبريل 2016 

التوقيع على عقود هذه ال�سريحة.

متويل عاملي

ال�سريحة الثانية: االقرتا�ص بالدوالر االأمريكي 

من وكاالت ائتمان ال�سادرات:

قر�ص  خالل  من  ال�سريحة  هذه  متويل  مت 

دوالر،  م��ل��ي��ارات   6.245 قيمته  ع��امل��ي 

مب�ساركة عدد من وكاالت ائتمان ال�سادرات 

واليابان  كوريا  دول  من  العاملية  والبنوك 

واإيطاليا وهولندا وبريطانيا. 

التمويل مع وكاالت  اتفاقية  توقيع  وقد مت 

�سهر  نهاية  يف  اليابانية  ال�سادرات  ائتمان 

اتفاقية  ت��وق��ي��ع  مت  ك��م   ،2017 م��ار���ص 

ائتمان  2017 مع وكاالت  التمويل يف مايو 

اجلنوبية  )ك��وري��ا  االخ���رى  ال�����س��ادرات 

واإيطاليا واجنلرتا وهولندا(.

علما باأن قيمة القر�ص التي مت �سحبها بالكامل 

 5.6146 بلغ  ال�سادرات  ائتمان  وكاالت  من 

 98.5 قدره  وبنق�سان  امريكي  دوالر  مليون 

القيمة  مع  باملقارنة  امريكي  دوالر  مليون 

مليون   6.245 الثانية  لل�سريحة  التعاقدية 

دوالر امريكي.

اإن�صاء  خطط  على  تعديالت  هناك  ك��ان  ه��ل   •
امل�رشوع خالل مدة التنفيذ؟

عمل  نطاق  لتغيري  خطط  اأي  هناك  تكن  مل 

امل�سروع، علما باأن تنفيذ امل�سروع مت من خالل 

دائرة امل�ساريع بال�سركة.

  امل�رشوع يرفع جودة املنتجات البرتولية املختلفة التي تنتجها ال�رشكة

المستشار المالي أعد 

خطة عمل تفصيلية 

توضح إجراءات ومراحل 

عملية التمويل

تخصيص 245 

مليون دينار لتمويل 

أعمال التصاميم 

األولية للمشروع 
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التميمي: هناك 

معلومات ال يجوز 

االطالع عليها أو 

االفصاح عنها

بح�سور الرئي�ص التنفيذي وليد البدر وعدد من نوابه، نظمت الدائرة القانونية بالتعاون مع 

كلية احلقوق بجامعة الكويت حما�سرة توعوية بعنوان "قانون حق االطالع على املعلومات".

األقى املحا�سرة الدكتور حممد نا�سر التميمي من ق�سم القانون اجلنائي بالكلية، وح�سرها عدد 

من مدراء الدوائر وروؤ�ساء الفرق وموظفي ال�سركة، وذلك يف م�سرح املبنى الرئي�سي لل�سركة 

مع مراعاة كافة اال�سرتاطات ال�سحية واإجراءات التباعد االجتماعي.

وا�ستعر�ص التميمي خالل املحا�سرة تعريف القانون ومفهومه ونطاق تنفيذه، وكذلك اجلهات 

امللتزمة به، مبينا بع�ص املعلومات الواجب ن�سرها، واملعلومات التي ال يجوز االطالع عليها 

اأو االف�ساح عنها، ثم فتح املحا�سر باب االأ�سئلة جميبا على ا�ستف�سارات واأ�سئلة احل�سور.

حق االطالع ىلع املعلومات
محاضرة شرحت القانون

من 
القانون

قانون رقم 12

رك�����زت امل���ح���ا����رشة ع��ل��ى ح���ق الط�����الع على 

املعلومات يف ظل القانون رقم 12 ل�صنة 2020، 

نطاق  ه��ي:  رئي�صية  حم���اور   6 ت��ن��اول��ت  حيث 

املعلومات.  على  الط���الع  ح��ق  ق��ان��ون  تطبيق 

الإداري���ة  اجلهة  على  املفرو�صة  والل��ت��زام��ات 

على  احل���ق  وم��ف��ه��وم  ال��ق��ان��ون،  ل��ه��ذا  تطبيقا 

للتظلم  القانون  والنظام  و���رشوط��ه،  الط��الع 

امل��ع��ل��وم��ات  ح��م��اي��ة  ب��ني  وامل���وازن���ة  الإداري، 

ال�����ص��خ�����ص��ي��ة واحل�����ق يف الط������الع، واأخ������ريًا 

امل�صئولية اجلزائية يف قانون حق الطالع.

نطاق تطبيق القانون

ال��ق��ان��ون،  تطبيق  ن��ط��اق  ال��ت��م��ي��م��ي  ����رشح 

م���ن ح��ي��ث امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن، ����ص���واء ك��ان��وا 

وكذلك  معنويني،  اأو  طبيعيني  اأ�صخا�صا 

والهيئات  ك��ال��وزارات  امللتزمني،  حيث  من 

ال�صخ�صيات  وك��اف��ة  العامة  واملوؤ�ص�صات 
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  الإدارة العليا لل�رشكة حر�صت على التواجد خالل املحا�رشة

القانون يضمن االلتزام 

بتسهيل الحصول 

على المعلومة 

وضمان كشفها

الكويتية  وال�����رشك��ات  ال��ع��ام��ة،  الع��ت��ب��اري��ة 

التي ت�صاهم فيها الدولة اأو اإحدى اجلهات 

راأ�ص  50 % من  تزيد عن  بن�صبة  املذكورة 

اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات  ال�رشكات  اأو  امل��ال، 

ال�صابقة  اجل��ه��ات  ع��ن  نيابة  حتتفظ  ال��ت��ي 

مب�صتندات تخ�ص تلك اجلهات.

االلتزامات املفرو�سة

اجلهة  على  املفرو�صة  الل��ت��زام��ات  وتتعدد 

اأن��واع   4 املحا�رشة  يف  ورد  وق��د  الإداري����ة، 

منها هي:

املعلومة  على  احل�صول  بت�صهيل  اللتزام   -1

و�صمان ك�صفها يف التوقيت والكيفية املن�صو�ص 

عليها يف هذا القانون.

ل�صتالم  خمت�ص  موظف  بتعيني  الل��ت��زام   -2

طلبات الطالع.

والوثائق  املعلومات  وفهر�صة  ت�صنيف   -3

ما  وت�صنيف  والفنية،  املهنية  الأ�صول  ح�صب 

للقانون(،  )طبقا  وحمميا  �رشيا  منها  يعترب 

وذلك خالل �صنتني من تاريخ العمل يف القانون.

ال��ن�����رش ال��وج��وب��ي، وه���و اإف�����ص��اح اجلهة   -4

الإدارية عن كل قوائم املعلومات املتاحة للن�رش 

على موقعها اللكرتوين خالل ثالث �صنوات من 

من  �صنوات  ثالث  اأي  بالقانون،  العمل  تاريخ 

نهاية فرباير 2021.

ويتمثل الن�رش الوجوبي يف:

التي  والقرارات  واللوائح  والنظم  القوانني   -

ال�صيا�صات  الإداري�����ة  اجل��ه��ة  مبوجبها  تعمل 

العامة التي توؤثر على الأفراد.

القرار  اتخاذ  عمليات  يف  املتبعة  الج��راءات   -

وقنوات الإ�رشاف وامل�صاءلة.

- الهيكل التنظيمي والخت�صا�صات والوظائف 

وغريها من اللوائح.

قطاعات  اأو  اجلهات  روؤ���ص��اء  باأ�صماء  دليل   -

القيادية  الوظائف  و�صاغلي  الإداري���ة،  اجلهة 

اأو من يف حكمهم و�صلطاتهم وواجباتهم واآلية 

التوا�صل معهم.

واأعمال  وم�رشوعات  برامج  عن  معلومات   -

اجلهة الإدارية والجراءات التي على اأ�صا�صها 

واجل��ودة  الأداء  موؤ�رشات  على  التعرف  ميكن 

وامل�����ص��رتي��ات وامل��ن��اق�����ص��ات اخل��ا���ص��ة باجلهة 

الإدارية.

- و���ص��ع خ��ا���ص��ي��ة يف امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 

مل�صاركة الأفراد مقرتحاتهم و�صكاواهم يف كل 

ما يتعلق باأعمال اجلهة الإدارية وو�صع اآلية 

للرد عليهم.

املعلومة،  تقدمي طلب  كيفية  مب�صط عن  دليل   -

واأي بيانات ذات �صلة بطلب املعلومة.

- اخلدمات املقدمة من اجلهة الإدارية.

و�صوابط  و���رشوط  ال�صاغرة،  الوظائف   -

ال��ت��ع��ي��ني، واأ����ص���م���اء ون��ت��ائ��ج الخ��ت��ب��ارات 

واأي  للمقبولني  ال�صخ�صية  وامل��ق��اب��الت 

حتديث مهم.

الإداري���ة  اجل��ه��ة  ت��رى  اأخ���رى  معلومات  واأي 

�رشورة اإتاحتها يف املوقع الإلكرتوين ملزيد من 

ال�صفافية يف العمل الإداري للجامعة.

مفهوم احلق باالطالع

ف ال��ت��م��ي��م��ي م��ف��ه��وم احل����ق ب���الط���الع  وع������رَّ

على  الط��الع  يف  ال�صخ�ص  حق  باأنه  و�رشوطه 

حدد القانون تصنيف 

وفهرسة الوثائق 

خالل سنتين من 

تاريخ العمل به
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يجب اإلفصاح على 

الموقع االلكتروني 

خالل 3 سنوات من 

نهاية فبراير 2021

  التميمي متحدثًا عن �صوابط احل�صول على املعلومات .. ويكّرم من الرئي�ص التنفيذي

نظام للتظلم من 

قرار رفض االطالع 

كفل إلزامية بيان 

أسباب الرفض 

واحل�صول  اجلهات  ح��وزة  يف  التي  املعلومات 

ع��ل��ي��ه��ا، مب���ا ل ي��ت��ع��ار���ص م���ع ه����ذا ال��ق��ان��ون 

والت�رشيعات النافذة.

وهو اأي�صا حق الفرد يف الطالع على املعلومات 

والقرارات الإدارية التي ت�ص حقوقه، ومعرفة 

يتعلق فيه  اأي م�صتند  التي يحتويها  املعلومات 

�صواء باحل�صول اأودون احل�صول على ن�صخة، 

حيث اأن هناك �صوابط للحالتني �صواء الطالع 

املجرد، اأو احل�صول على ن�صخة من املعلومة اأو 

الورقة ذات ال�صلة.

�سروط احلق باالطالع

اأول: ال�رشوط اخلا�صة بطالب املعلومة ك�رشط 

هي  وامل�صلحة  امل��ث��ال،  �صبيل  على  امل�صلحة 

الطلب،  مقدم  على  تعود  التي  العملية  الفائدة 

تقاريره  على  الط���الع  امل��وظ��ف  كطلب  وذل���ك 

رف�ص  ممن  للتعيني  املتقدم  طلب  اأو  ال�صنوية، 

طلب  اأو  الرف�ص،  اأ�صباب  على  الط��الع  طلبه 

اأو  العامل  ترقية  رف�ص  اأ�صباب  على  الط��الع 

املوظف وقراءة التقرير.

ثانيا: ال�رشوط اخلا�صة باملعلومة حمل الطلب، 

اأي ماهي املعلومة، فقد تكون املعلومة املطلوبة 

على  الط���الع  اأو  معرفة  اأو  اإف����ادة،  اأو  ب��ي��ان، 

م�صمون ما، واأيا كان �صكل هذه املعلومة فهناك 

املعلومات  ك��ل  فلي�ص  تطبيقها،  يجب  ���رشوط 

قابل لالطالع. 

القانون  ي�صمن  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  اأب���رز  وم��ن 

املرتبطة  ال�صخ�صية  املعلومات  عليها،  الطالع 

مبقدم الطلب �صاحب امل�صلحة بها، واملعلومات 

ال��ع��ام��ة غ��ري ال�����رشي��ة ال��ق��اب��ل��ة ل���الط���الع، مثل 

)التعاميم- امل�صتندات - التعليمات - القرارات 

- اللوائح - امل�صاريع - اخلطط والعقود(.

ثالثا: ال�رشوط ال�صكلية، وهي �رشوط اإجرائية 

كتقدمي طلب م�صبق اإرفاق امل�صتندات والبيانات 

وت�صليم  وال��الئ��ح��ة،  ال��ق��ان��ون  وف���ق  امل���ح���ددة 

الرد  وا�صتقبال  املعلومة،  طالب  اإىل  الإ�صعار 

خالل 10 اأيام من ال�صتعالم.

التظلم واخل�سو�سية

واأ�صاف التميمي اأن القانون حدد نظاما للتظلم 

من قرار رف�ص الطالع، ويت�صمن هذا النظام 

رف�صه،  اأو  الطلب  بقبول  الإداري���ة  اجلهة  حق 

كما  الطلب،  رف�ص  اأ�صباب  بيان  اإلزامية  وكفل 

 60 ق��رار الرف�ص خ��الل  التظلم من  ح��دد م��دة 

يوما من �صدور القرار. 

واأو�صح كيفية حماية اخل�صو�صية وفق قانون حق 

الطالع، حيث يجب التاأكد من �رشط امل�صلحة وكذلك 

التاأكد من عدم وجود قانون اأو قرار ي�صفي ال�رشية 

على املعلومة املطلوبة، عالوة على اللتزام باملحاذير 

الواردة يف ن�ص املادة 12 قانون حق الطالع.

امل�سوؤولية اجلزائية

وعن امل�صوؤولية اجلزائية يف قانون حق الطالع 

قال التميمي اأنها تنق�صم اإىل �صقني:

�رشط  خمالفة  وه��ي  امل��وظ��ف��ني،  ج��رائ��م  اأول: 

الخت�صا�ص اأو المتناع عن تقدمي الطلب دون 

م�صوغ قانوين، اأو اإعطاء معلومة غري �صحيحة.

العمدي  الإت��الف  وهي  الأف���راد،  جرائم  ثانيا: 

باملعلومة،  اخل��ا���ص��ة  وال��وث��ائ��ق  للم�صتندات 

قانون  املقررة وفق  املعلومة  والإخ��الل ب�رشية 

الطالع اأو اأي قانون اآخر. 
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التأمين وفوائده
ترتيب يضمن التعويض

التاأمني هو ترتيب تتعهد مبوجبه �سركة التاأمني بتقدمي �سمان للتعوي�ص عن خ�سارة 

حمددة، اأو �سرر مادي، اأو مر�ص، اأو وفاة مقابل دفع ق�سط حمدد.

ويعترب التاأمني اأحد اأ�سكال اإدارة املخاطر، فهو عقد لنقل اخلطر يقوم من خالله املوؤمن 

�سركة  وتخلق  التاأمني.  �سركة  اإىل  معني  خ�سارة  خطر  كامل  اأو  من  جزء  بتحويل  له 

باملجمع  واملق�سود  املختلفة.  املخاطر  لت�ستوعب  متنوعة  جممعات  بدورها  التاأمني 

او بعملية التجميع هو توزيع اخل�سائر التي تتكبدها القلة على املجموعة امل�ساركة 

باأكملها، بحيث يتم ترجمة متو�سط اخل�سارة يف العملية اإىل اخل�سارة الفعلية.

وتتمثل الفائدة الرئي�سية للتاأمني يف راحة البال وعدم القلق الزائد ب�ساأن جتميد مبلغ 

لنقل  تاأمني  كاآلية  وذلك  املحتملة،  واخل�سائر  احلوادث  تكلفة  لتغطية  املال  من  كبري 

املخاطر من فرد اأو �سركة اإىل �سركة تاأمني.

كان حريق لندن 

العظيم في عام 

1666 أحد األسباب 
الرئيسية لتطوره 

اإعداد: ق�صم التاأمني 

دائرة اإدارة املخاطر

تاريخ التاأمني

اخل�صائر،  امل�صاركة يف حتمل  اأو  التاأمني  مفهوم 

هو مفهوم قدمي تاريخيا يعود للح�صارة البابلية، 

ب��داأ من  للتاأمني  ال�صكل احلديث  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 

لتطوره  الرئي�صية  الأ�صباب  اأحد  وكان  اإجنلرتا، 

حيث   ،1666 ع��ام  يف  العظيم  ل��ن��دن  ح��ري��ق  ه��و 

يف  التاأمني  �رشكات  من  ع��دد  تاأ�صي�ص  بعدها  مت 

القرن ال�صابع ع�رش، واأ�صبح املقهى الذي يرعاه 

 The( التاأمني  ومتعهدو  وامل�رشفيون  التجار 

 ،)International Insurance Market

ُيعرف تدريجيًا باأنه املكان الأكرث احتماًل للعثور 

على �صامني التاأمني البحري. 

 Lloyd’s ofوك�����ان اأ����ص���م ه����ذا امل��ق��ه��ى هـــــو

هذا  يومنا  حتى  قائما  ظل  وال��ذي    London

ويعترب �صوق التاأمني الرائد يف العامل الذي يقدم 

مشاركات
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خدمات تاأمني متخ�ص�صة لل�رشكات يف اأكرث من 

200 دولة ومنطقة.

اأنواع وثائق التاأمني

اليوم هو  للتاأمني يف عاملنا  الرئي�صي  الت�صنيف 

التاأمني على احلياة والتاأمني على غري احلياة. 

على  احل��ي��اة  على  التاأمني  وثيقة  ���رشاء  ميكن 

م�صتوى فرد )ملدة حمددة اأو مدى احلياة( اأو 

على م�صتوى جمموعة )ملدة �صنة(. 

وعلى �صبيل املثال "وثيقة التاأمني اجلماعي على 

احلياة" وهي وثيقة التاأمني اخلا�صة مبوؤ�ص�صة 

موظفي  جميع  تغطي  والتي  الكويتية  البرتول 

التابعة  وال�رشكات  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة 

لها. كما امتدت وثيقة تاأمني موؤ�ص�صة البرتول 

الكويتية لت�صتمل على تعوي�صات العمال ومزايا 

احلوادث ال�صخ�صية.

م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن اأن���واع 

"وث��ائ��ق ال��ت��اأم��ني غ��ري احل��ي��اة" م��ث��ل ال��ت��اأم��ني 

والتاأمني  الهند�صي،  والتاأمني  املمتلكات،  على 

وتاأمني  امل�صوؤولية،  �صد  وال��ت��اأم��ني  البحري، 

اإ�صابات العمال وغريها من املخاطر املحتملة.

عوامل رئي�سية الإ�سدار الوثيقة

توؤخذ العديد من العوامل يف العتبار لدى �رشكة 

التاأمني  وثيقة  واإ���ص��دار  ت�صعري  عند  التاأمني 

اعتمادا على نوع الوثيقة، فتقوم �رشكة التاأمني 

اأوًل بتقييم املخاطر، وتقييم احتمالية التكرار، 

ومدى اخلطورة، ون�صبة حدوث خ�صارة.

اإلكرتونيات  �رشكة  ترغب  املثال:  �صبيل  على 

املخاطر  جميع  �صد  تاأمني  بولي�صة  ب�رشاء 

وبناًء  م�صتودعاتها،  لتغطية  املمتلكات  على 

ب��اإر���ص��ال  ال��ت��اأم��ني  ���رشك��ة  ت��ق��وم  الطلب  على 

اأجهزة  ذلك  على  ومثال  اخلطر  لتقييم  معاين 

وت�رشيف  امل�����ص��ت��ودع،  يف  احل��ري��ق  مكافحة 

يتعلق  ���ص��يء  واأي  امل���ك���ان،  واإدارة  امل���ي���اه، 

باملخاطر املادية واملعنوية.

وب���ن���اًء ع��ل��ى ت��ق��ري��ر امل��ع��اي��ن، ت��ق��وم �رشكة 

ه���ذا اخل��ط��ر،  بت�صنيف  ذل���ك  ب��ع��د  ال��ت��اأم��ني 

بناًء  التاأمني(  )ق�صط  ال�صعر  عر�ص  وتقدمي 

يقرر  التاأمني،  ومبلغ  اخلطر  م�صتوى  على 

�رشكة  اختيار  اأو  فيه  قدما  امل�صي  العميل 

تاأمني اأخرى.

الأن���واع  يف  امل��خ��اط��ر  تقييم  طريقة  وتختلف 

الأخ�����رى م��ن وث��ائ��ق ال��ت��اأم��ني، ح��ي��ث تطلب 

العميل  م��ن  الطبي  التاأمني  حالة  يف  ال�رشكة 

بينما  �صحي،  اإق���رار  ومن���اذج  ا�صتبيان  م��لء 

تقدمي  العميل  م��ن  �صيطلب  امل���ايل،  التاأمني  يف 

التقارير املالية ال�صنوية.

كيفية االختيار

امل��رب��ك يف  م��ن  ت��اأم��ني، يكون  ���رشاء وثيقة  عند 

ال��ت��ي تختار  ال�����رشك��ة  الأح��ي��ان حت��دي��د  بع�ص 

اأ�صعار  عرو�ص  تلقي  عند  خا�صة  منها  ال�رشاء 

متقاربة من عدة �رشكات تاأمني. يتمثل العامل 

بقدرتها  ال��ت��اأم��ني  ���رشك��ة  �صمعة  يف  الرئي�صي 

هو  ه��ذا  لأن  ودف��ع��ه��ا،  املطالبات  ت�صوية  على 

خدمات  اإىل  العميل  فيه  يحتاج  ال��ذي  ال��وق��ت 

تتمثل فائدة 

التأمين في عدم 

القلق بشأن تغطية 

تكلفة الحوادث

  تقوم �رشكة التاأمني بت�صنيف اخلطر وفقًا لتقرير املعاين

مفهوم التأمين 

قديم تاريخيًا 

فقد ظهر منذ 

الحضارة البابلية



17

  �رشكات التاأمني تاأخذ يف العتبار كثري من العوامل عند اإ�صدار الوثائق

عند تسعير وثيقة 

التأمين يجب 

تقييم المخاطر 

واحتمالية التكرار 

�رشكة التاأمني اأكرث من غريها. يتم حتديد ذلك 

وا�صتقرارها،  لل�رشكة  املالية  القوة  خالل  من 

وال�صمعة  ال�صوق  يف  ا�صتمرارها  م��دة  وكذلك 

الطيبة عند عمالئها، لذلك، فاإن �رشاء بولي�صة 

تاأمني ل يعتمد فقط على اأقل الأ�صعار، لأن ذلك 

لي�ص بال�رشورة اخليار الأكرث اأمانا.

مبادئ رئي�سية

اإليها  ت�صتند  التي  للتاأمني  الرئي�صية  امل��ب��ادئ 

التاأمني  �رشكات  بني  والعالقة  التاأمني  وثائق 

واملوؤمن عليهم هي كالتايل:

املبداأ  بهذا  يق�صد  النية:  ح�صن  منتهى  مبداأ   -

اأن يكون التعامل بني املوؤمن واملوؤمن له ب�صدق 

اإي��ج��اب��ي  واج���ب  ب��اأن��ه  ذل���ك  وي��ع��ن��ي  و�صفافية 

حقائق  اأي  عن  كامل  وب�صكل  بدقة  لالإف�صاح 

جوهرية �صواء مت طلبها اأم ل، وعدم اللتزام به 

يعطي احلق للطرف الآخر بف�صخ العقد.

احلق  وه��ي  للتاأمني:  القابلة  امل�صلحة  مبداأ   -

مالية  عالقة  عن  النا�صئ  التاأمني  يف  القانوين 

ومو�صوع  له  امل��وؤم��ن  بني  قانونا  بها  معرتف 

التاأمني.

امل��ب��داأ  ه��ذا  نطبق  التقريبي:  ال�صبب  م��ب��داأ   -

اأو  �صببني  ع��ن  ن��اجت��ة  اخل�����ص��ارة  ت��ك��ون  عندما 

�صل�صلة  يحرك  الذي  ال�صبب  به  ويق�صد  اأك��رث، 

من الأحداث التي توؤدي اإىل نتيجة، دون تدخل 

جديد  م�صدر  من  بن�صاط  وتعمل  تبداأ  قوة  اأي 

وم�صتقل.

- مبداأ التعوي�ص: هو و�صع املوؤمن له )من قبل 

تقريبا  امل��ايل  الو�صع  نف�ص  يف  التاأمني(  �رشكة 

اخل�صارة  قبل  عليه  ك��ان  كما  اخل�����ص��ارة  بعد 

مبا�رشة.

- مبداأ احللول: ل�رشكة التاأمني احلق الكامل يف 

احللول، وميكنها اتخاذ اإجراءات با�صم املوؤمن 

ل�صرتداد  التاأمني،  �رشكة  نفقة  على  ولكن  له، 

مبلغ اأي دفعة مت دفعها مبوجب الوثيقة ل�صالح 

�رشكة التاأمني.

- مبداأ امل�صاهمة: يف حالة حدوث اأي خ�صارة 

اأو �رشر اأو م�صوؤولية يف اأي وقت وكان هناك 

اأي تاأمني اآخر يغطي مثل هذه احلوادث، فاإن 

كل �رشكة تاأمني تدفع ح�صتها فقط باخل�صارة 

اأعلى  التعوي�ص  مبلغ  اإجمايل  يكون  ل  بحيث 

من 100 %.

املوؤ�س�سة و�سركاتها

تاأمني  وثائق  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة  لدى 

ال��وط��ن��ي��ة  ال���ب���رتول  ���رشك��ة  تغطيتها  ت�����ص��م��ل 

الكويتية كموؤمن عليه ويتم تقا�صمها مع غريها 

للموؤ�ص�صة،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��زم��ي��ل��ة  ال�����رشك��ات  م��ن 

ل�صالح  وذل���ك  م��وح��د  ب�صكل  اإ���ص��داره��ا  وي��ت��م 

جمموعة �رشكات القطاع النفطي. وعلى �صبيل 

والتاأمني  اجل��م��اع��ي،  ال�صحي  ال��ت��اأم��ني  امل��ث��ال 

اأخطار  جميع  وت��اأم��ني  اجلماعي،  احلياة  على 

امل�صوؤولية  �صد  وال��ت��اأم��ني  امل��وح��د،  املمتلكات 

املدنية.

يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية، يقوم ق�صم 

التاأمني التابع لدائرة اإدارة املخاطر باإدارة ما 

يتعلق بال�رشكة بوثائق تاأمني املوؤ�ص�صة واإدارة 

امل��ط��ال��ب��ات، وك��ذل��ك حل��م��اي��ة ح��ق��وق موظفي 

عليهم  املوؤمن  وم�صوؤوليتها  واأ�صولها  ال�رشكة 

اأو  املوؤ�ص�صة  قبل  م��ن  ���ص��واء  منا�صب،  ب�صكل 

قبل  من  اأو  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة 

املقاولني العاملني يف خمتلف اأنحاء ال�رشكة.
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منها  التحديات،  من  الكثري  تواجه  التي  القطاعات  من  والطاقة  النفط  قطاع 

ال�سركات  تعمل  لذلك  ذلك،  غري  اأو  التكلفة  اأو  ال�سالمة  اأو  بالت�سغيل  يتعلق  ما 

رة للتغلب على  النفطية جاهدة من اأجل توفري حلول وخدمات مبتكرة وُمتطوِّ

خدمة  يف  دورها  واأداء  العمل،  يف  من�ساآتها  ا�ستمرار  ل�سمان  التحديات،  هذه 

املجتمع واالقت�ساد.

وبحثاً عن هذه احللول، نظمت �سركة البرتول الوطنية الكويتية "هاكاثونها"، 

حتت عنوان )REF.THON(، مب�ساركة 10 فرق قدمت 10 اأوراق عمل، جرت 

مناق�ستها بح�سور الرئي�ص التنفيذي وليد البدر، وعدد من نوابه، وجمموعة من 

املخت�سني واملهتمني من ال�سركة وال�سركات النفطية الزميلة.

ارة ات الدوَّ امُلعدَّ
هاكاثون  "البترول الوطنية"

تحتل المعدات 

ارة أهمية  الدوَّ

كبيرة جداً في عمل 

"البترول الوطنية"

فعاليات

املعدات الدوارة

اأهمية كبرية جدا يف عمل  حتتل املعدات الدوارة 

يف  تدخل  اإذ  الكويتية،  الوطنية  البرتول  �رشكة 

عمل كل الوحدات الإنتاجية، ويعترب احلفاظ على 

بقاء هذه املعدات تعمل بكفاءة وباأمان �رشوريا 

جدا ل�صمان �صري اأي من�صاأة اأو وحدة يف امل�صفاة.

اأمل"  "فريق  ق��دم  امل��ع��دات  ه��ذه  لأهمية  ون��ظ��را 

التطبيقات  تكنولوجيا  فريق  رئي�ص  من:  املكون 

اأمل الف�صلي، ورئي�ص فريق املعدات الدوارة يف 

م�صفاة الأحمدي اأحمد اجلنيدل )مدرب تقني(، 

ال�صحار  رام��ي  الت�صميمي  التفكري  يف  وخبري 

القديري  عي�صى  نظم  وحملل  ابتكار(،  )م��درب 

)من�صق وع�صو(، ومهند�ص معدات دوارة ليندو 

احل�صا�ص  خالد  نظم  وحملل  )ع�صو(،  لونابان 

)ع�صو(، وحملل نظم عبد اهلل اجلراح )ع�صو(، 
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وم��ه��ن��د���ص ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ج��ع��ف��ر ح�صني 

)ع�صو(، قدموا جميعًا يف اإطار هذا الفريق ورقة 

عمل ت�صمنت كيفية احلفاظ على املعدات الدوارة 

كي ت�صتمر العملية الإنتاجية بكفاءة عالية. 

�سواغط وتوربينات

وم�������ن ب������ني ه�������ذه امل�������ع�������دات ال���������ص����واغ����ط 

والتوربينات  وامل�صخات  )الكمربي�صورات( 

وم��ع��دات دف��ع ال��ه��واء وغ��ريه��ا، وه��ي معر�صة 

اإغالق تلك  اإىل  اأو ف�صل قد يوؤدي  حلدوث عطل 

ال��وح��دة، ول��ذل��ك م��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان مراقبة 

ل�صمان  ومتوا�صل،  دقيق  ب�صكل  املعدات  هذه 

ا�صتمرارها بالعمل، واأداء الدور املطلوب منها.

درا�سة حالة

2020 مت الإب����الغ ع��ن ارت��ف��اع يف  اأك��ت��وب��ر  يف 

قراءات الهتزازات امليكانيكية ملعدة دفع الهواء 

الأحمدي،  ميناء  م�صفاة  يف   )011-BL-91(

إضافة 5 معدات 

إلى النظام بنجاح 

يمكن فحصها عبر 

شبكة اإلنترنت

مراقبة المعدات 

بشكل متواصل 

لضمان استمرارها 

بالعمل المطلوب

مما دفع فريق املعدات الدوارة اإىل اإر�صال فني 

خمت�ص ملراقبة تلك املعدات يوميا ملدة 3 اأ�صهر 

اأن تكون يف اخلدمة حلني  اأن املعدة يجب  حيث 

موعد ال�صيانة املجدولة بعد ثالثة اأ�صهر.

وتتطلب هذه العملية من الفني الذهاب فعليا اإىل 

تلك املعدات للح�صول على قراءات الهتزازات 

واإبالغها  التحكم  لوحة  يف  الظاهرة  امليكانيكية 

اإىل املهند�ص.

فكرة احلل

ب��ع��د ع��ق��د ع���دة اج��ت��م��اع��ات وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات 

الفرتة  ل��ه��ذه  امل��ع��دة  مراقبة  اأن  تبني  ال��الزم��ة، 

واجلهد،  ال��وق��ت  م��ن  كثري  اإىل  يحتاج  الطويلة 

هذه  ملراقبة  طريقه  اأف�صل  اأن  ا�صتنتجنا  وعليه 

 Aspen One( برنامج  ا�صتخدام  هو  املعدة 

Process Explorer( الذي ي�صتخدم يف دوائر 

العمليات واخلدمات الفنية، ملراقبة املتغريات يف 

وت�رشف  توفره  الربنامج  وه��ذا  امل��ع��دات،  حالة 

.)MOG( عليه جمموعة الت�صنيع الأمثل

لقد مت عقد عدة اجتماعات مع جمموعة الت�صنيع 

الأمثل وق�صم التحكم يف العمليات وق�صم �صيانة 

وجدوى  اإمكانية  من  للتحقق  الدقيقة  الأجهزة 

امليكانيكية لإحدى  اإ�صافة قراءات الهتزازات 

 Aspen املعدات املهمة ليتم عر�صها يف تطبيق

.One Process Explorer

تنفيذ احلل

امليكانيكية  اله��ت��زازات  ق���راءات  اإ�صافة  تت 

غري  من  بنجاح  النظام  اإىل  معدات  خم�ص  لعدد 

اأي تكلفة اإ�صافية، والتي ميكن فح�صها عن بعد 

دون  لل�رشكة،  الداخلية  الكمبيوتر  �صبكة  عرب 

اإىل  اإ�صافة  امل��وق��ع،  اإىل  الفني  لذهاب  احلاجة 

املعدات  ق�صم  من  مهند�صا   15 تدريب  مت  ذلك، 

الدوارة على ا�صتخدام هذا الربنامج.

بالحفاظ على المعدات 

ارة تستمر  الدوَّ

العملية اإلنتاجية 

بكفاءة عالية
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يتغري عامل االأعمال با�ستمرار وب�سكل �سريع، حيث تواجه ال�سركات واملوؤ�س�سات 

جمموعة متنوعة من املخاطر التي حتدق باأعمالها، والتي من املمكن اأن تت�سبب 

بال�سرر اأو بتوقف وتعطيل االأعمال �سواء على املدى الق�سري اأو املدى البعيد.

لذا وجدت ال�سركات نف�سها اأمام �سرورة معاجلة املخاطر املحتملة كاملخاطر 

وخماطر  امل�ساريع،  وخماطر  املالية،  واملخاطر  ال�سوق  وخماطر  الت�سغيلية، 

�سبيل  على  وذلك  امل�سلحة،  اأ�سحاب  وخماطر  املحفظة،  وخماطر  االأعمال، 

املثال ال احل�سر.

كما ارتاأت اأن يتم تخفيفها اأو التقليل من حدة اأ�سرارها لالأعمال، وقد اأدى ذلك 

اإىل اأن ال�سركات �سخرت الكثري من املوارد للحد من اخل�سائر اأو جتنبها، وذلك 

من خالل تواجد اإدارة املخاطر وتوظيف اإطار عمل يف اإدارة املخاطر يعمل على 

اأ�س�ص ومبادئ معينة، ويتكون ب�سكل اأ�سا�سي من خطوات مثل اإن�ساء ال�سياق، 

وتقييمها،  ودجمها  جتميعها  ثم  ومن  وحتليلها،  املحتملة  املخاطر  وحتديد 

ومن ثم معاجلتها من خالل تنفيذ اأنظمة التحكم، ومراقبة املخاطر ومراجعتها 

ل�سمان ا�ستمرارية جناح ال�سركات واملنظمات.

معالجة املخاطر
ضرورة لنجاح األعمال

مخاطر عديدة تواجه 

الشركات قد تلحق 

بها الضرر أو تهدد 

بتوقف أعمالها

اإعداد: ق�صم النظام 

ال�صامل لإدارة املخاطر

دائرة اإدارة املخاطر 

أمن 
وسالمة
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معالجة المخاطر 

تتعلق باغتنام 

الفرص وتقليل اآلثار 

السلبية المرتبطة بها

خلق حالة من التوازن 

ما بين تحسين عوائد 

األعمال وتقليل 

خسائر المخاطر

الهدف من معاجلة املخاطر

اأه��داف معاجلة املخاطر يف ال�رشكات يف  تتمثل 

الآتي:

• حتديد جمموعة من خيارات معاجلة املخاطر 
وال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا حت�����ص��ني ال��ع��وائ��د امل��ال��ي��ة 

لل�رشكة.

• عدم جتاوز رغبة وقابلية ال�رشكة باملخاطرة 
ال��ت��ي ت��وؤث��ر يف ق��ي��م��ة ال�����رشك��ة م��ث��ل امل��خ��اط��ر 

)�صديدة اخلطورة(. 

اإىل  خطورة  الأ�صد  من  املخاطر  درجة  تقليل   •
معاجلة  تنفيذ خطط  خ��الل  م��ن  اأق���ل،  درج���ات 

املخاطر.

وال�صوابط  التحكم  اآل��ي��ات  ومراقبة  ر�صد   •
دورية  فرتات  على  املخاطر  وم�صتوى  احلالية 

للتاأكد من فاعليتها.

اإن معاجلة املخاطر تتعلق باغتنام الفر�ص 

ال�صلبية  الآث�����ار  بتقليل  تتعلق  م��ا  ب��ق��در 

للخطر، اإن الهدف يكمن يف اإيجاد التوازن 

ال�صحيح لتح�صني عوائد الأعمال من خالل 

تقليل  م��ع  ال��ف��ر���ص،  م��ن  املكا�صب  تعظيم 

الأخ��ذ  مع  املخاطر  عن  الناجتة  اخل�صائر 

بعني العتبار التاأثريات املالية وغري املالية 

كذلك، وعلى �صبيل املثال �صمعة ال�رشكة اأو 

الإ�رشار بالبيئة.

ا�سرتاتيجية املعاجلة

خطر  وج��ود  املمكن  من  املخاطر  حتليل  عند 

للمخاطرة  وقابليتها  ال�رشكة  رغ��ب��ة  ي��ف��وق 

اأو يفوق قدرة  بحيث يكون �صديد اخلطورة، 

اأو وفقا ملا تطلبه  احتمال ال�رشكة للمخاطر، 

مراجعة  تتم  حيث  لل�رشكة،  العليا  الإدارة 

للمخاطر  �صاملة  معاجلة  واإج���راء  املخاطر، 

املحتملة ومراقبتها، مع الأخذ بعني العتبار 

ا�صرتاتيجية  اختيار  عند  التالية  اجل��وان��ب 

املعاجلة:

• نوع وطبيعة اخلطر.
• توفر املوارد املتاحة لل�رشكة.

• التاأكد من توافق اخلطة املقرتحة للعالج مع 
ال�صيا�صة املتبعة يف ال�رشكة.

ال��ع��الج  خل��ط��ة  لال�صتجابة  اخل��ط��ر  ق��اب��ل��ي��ة   •
املطروحة.

ا�سرتاتيجيات العالج املتبعة يف ال�سركات:

• جتنب اخلطر: عن طريق اتخاذ قرار بعدم 
غري  خماطر  يقدم  ال��ذي  الن�صاط  يف  امل�صي 

اختيار  اأو  اخل��ط��ر،  اىل  ُيف�صي  اأو  مقبولة 

اأهداف العمل،  ن�صاط بديل اأكرث قبول يلبي 

اأو اختيار نهج اأو عملية بديلة اأقل خطورة، 

عن  امل��ح��ددة  الأن�صطة  عن  التوقف  واأي�صا 

ط��ري��ق اإع����ادة حت��دي��د الأه�����داف اأو اإع���ادة 

اأو  وال�صيا�صات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  تركيز 

اإعادة توجيه املوارد. على �صبيل املثال )عدم 

وال�صالمة  بال�صحة  املتعلقة  املخاطر  قبول 

والأمن والبيئة وما يوؤثر على �صمعة ال�رشكة 

�صلبيًا(.

• تقليل اخلطر: تنفيذ ا�صرتاتيجية م�صممة 
لتقليل احتمالية اأو تاأثريات اخلطر املحتمل 

اأن  حيث  مقبول،  م�صتوى  اإىل  كليهما  اأو 

مراقبة املخاطر تكون من خالل العمليات اأو 

  يجب اأن تكون خطط معاجلة املخاطر منا�صبة ودقيقة وقابلة للتطبيق
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يجب اتخاذ قرار بعدم 

المضي في النشاط إذا 

كان محاطًا بالمخاطر 

أو يؤدي إليها

تقدير احتماالت 

وتأثيرات عوامل الخطر 

والنتائج يتم بعد 

وضع خطة المعالجة

تسعى الشركة 

إلى تطبيق النظام 

الشامل إلدارة 

المخاطر بكفاءة

الإجراءات الداخلية يف ال�رشكة، على �صبيل 

املثال: 

وممار�صات  وال�صيا�صات  العمليات  تطوير   •
العمل. 

• تطوير خيارات معاجلة اخلطر.
• و�صع خطط ال�صتجابة حلالت الطوارئ.
• تعديل ومراقبة ال�صوابط احلالية للخطر. 
• عقد ور�ص عمل لتحليل الأ�صباب اجلذرية. 

العالج  اختيار  بعد  الكامنة  املخاطر  تقييم   •
املقرر تنفيذه.

• تقدير الحتمالت والتاأثريات لعوامل اخلطر 
والنتائج املتوقعة بعد و�صع خطة املعاجلة، مثل 

من  للحد  املباين  يف  كهربائية  مولدات  )توفري 

تاأثري انقطاع التيار الكهربائي(. 

• نقل اخلطر: تنفيذ ا�صرتاتيجية نقل بع�ص اأو 
اإىل  ال�صلبية  تاأثرياتها  اأو  املحتملة  املخاطر  كل 

طرف اأو اأطراف اأخرى.

نقل اخلطر

على  تق�صي  ل  اخلطر  نقل  ا�صرتاتيجية  اإن 

اخلطر  نقل  ال�صلبية.  تاأثرياتها  اأو  املخاطر 

اإدارة  عن  امل�صوؤولية  الآخ��ر  الطرف  مينح 

التاأمني �صد املخاطر  اخلطر مثل )�رشكات 

اأن  ويجب  ال��ع��ق��ود(،  اإب���رام  طريق  ع��ن  اأو 

اإدارة  يقبل  ال���ذي  الآخ����ر  ال��ط��رف  ي��ك��ون 

اخلطر على دراية بهذا اللتزام ويوافق على 

قبوله، على �صبيل املثال )التاأمني �صد جميع 

خماطر البناء(

كما  بقبول اخلطر  واٍع  قرار  اتخاذ  القبول:   •
يكون  بحيث  معاجلته،  تعذر  ح��ال  يف  عليه  هو 

املثال  �صبيل  على  وامل��راج��ع��ة.  للمراقبة  قابال 

)تذبذب اأ�صعار النفط اخلام(. 

منهجية "البرتول الوطنية"

الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  ���رشك��ة  ت���درك 

لتحقيق  مالزم  �صيء  هي  املخاطر  اأن  تاما 

اإدارة  دائ���رة  خ��الل  م��ن  وت�صعى  مهمتها، 

لإدارة  ال�صامل  النظام  تطبيق  اإىل  املخاطر 

من  التقليل  يف  للم�صاهمة  بكفاءة  املخاطر 

وتاأثرياتها،  ال�صلبية  العواقب  احتمالت 

وال�صتفادة  الفر�ص  حتديد  على  وامل�صاعدة 

ب�صكل  للمخاطر  ال�صتجابة  منها، وحت�صني 

ا�صتباقي مبرور الوقت.

ال�صامل  النظام  فريق  اأن  اىل  الإ���ص��ارة  وجت��در 

لإدارة املخاطر ي�صاهم يف معاجلة املخاطر على 

النحو التايل:

• التوا�صل مع الإدارات املعنية للح�صول على 
جميع املعلومات ال�رشورية من الأق�صام املعنية 

وذلك ل�صمان الفهم التف�صيلي للخطر واأ�صبابه 

وعواقبه واآثاره.

مع  ال��الزم��ة  العمل  ور����ص  واإق��ام��ة  تن�صيق   •
الإدارات املعنية والإدارة امل�صوؤولة عن معاجلة 

  تن�صيق واإقامة ور�ص عمل مع الإدارات امل�صوؤولة عن معاجلة اخلطر
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امل�سدر:

لإدارة  ال�صامل  ال��ن��ظ��ام  "�صيا�صة   •
الوطنية  البرتول  �رشكة  يف  املخاطر" 

الكويتية

امل��خ��اط��ر  م���راق���ب���ة  "اإج�����������راءات   •
ال�صامل  النظام  لفريق  ومعاجلتها" 

بدائرة اإدارة املخاطر

الذهني  للع�صف  اجتماعات  وترتيب  اخلطر، 

ملعاجلة  منا�صبة  خطط  جمموعة  على  للح�صول 

للعمل  امل�صلحة  اأ�صحاب  من  م�صاغة  اخلطر 

ح�صب  لتنفيذها  املطلوبة  العتمادات  اأخذ  على 

اخلطة الزمنية.

• التن�صيق واإقامة ور�ص عمل مع مدراء دوائر 
الإدارة  م��ع  باخلطر  ت��اأث��ره��ا  ح�صب  ال�����رشك��ة 

واأخ��ذ  ملناق�صة  اخلطر،  معاجلة  عن  امل�صوؤولة 

خطط  م��ن  جمموعة  باختيار  تتعلق  ق����رارات 

تطبيقها  �صيتم  والتي  م�صبقا،  امل�صاغة  العالج 

للتعامل مع اخلطر.

الإدارة  مع  املعاجلة  خطة  ملناق�صة  التن�صيق   •
على  والت��ف��اق  اخل��ط��ر،  معاجلة  ع��ن  امل�صوؤولة 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ح�����ص��ب اخل��ط��ة ال��زم��ن��ي��ة، وحت��دي��د 

الأن�صطة واملهام لأ�صحاب امل�صلحة.

• التن�صيق لعر�ص خطة املعاجلة املتفق عليها 
للجنة العليا ملراقبة املخاطر، وذلك ملراجعتها 

منا�صبة  اخل��ط��ط  ت��ك��ون  بحيث  واع��ت��م��اده��ا 

زمنية  خطة  ح�صب  للتطبيق  وقابلة  ودقيقة 

مع  حثيث  ب�صكل  متابعتها  ثم  ومن  حم��ددة، 

وجلنة  اخلطر  معاجلة  عن  امل�صوؤولة  الإدارة 

املخاطر والإدارة العليا وجمل�ص الإدارة حلني 

وتقليل  نهائي  ب�صكل  اخلطر  معاجلة  اإت��ام 

اآثاره ال�صلبية. 

الفهم ال�سامل مطلوب

وامل���وارد  للخطر  ال�صامل  الفهم  خ��الل  وم��ن 

التنفيذ  خ��ط��ة  اإىل  ال��و���ص��ول  مي��ك��ن  امل��ت��اح��ة 

جميع  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  والأخ�����ذ  ال�صحيحة 

عالج  خطة  جن��اح  يف  ت�صاعد  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 

على  اإيجابي  ب�صكل  ينعك�ص  وبالتايل  اخلطر، 

جناح ال�رشكة.

ممثلة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  اإن 

اإىل  دائ��م��ا  ت�صعى  امل��خ��اط��ر  اإدارة  ب��دائ��رة 

ركيزة  تعترب  فهي  امل��خ��اط��ر،  ثقافة  ن�رش 

اأ�صا�صية لرت�صيخ ممار�صات اإدارة املخاطر، 

ال�صرتاتيجية  التوجهات  عن  تعرب  بحيث 

جهوزيتها  وتعزز  ال�رشكة،  وقيم  واأه��داف 

وات��خ��اذ  املحتملة،  للمخاطر  لال�صتجابة 

القرارات للتعامل معها ب�صكل ا�صتباقي، من 

تفادي اخل�صائر  تكفل  منهجية  عملية  خالل 

مراقبة المخاطر 

تكون من خالل 

العمليات واإلجراءات 

الداخلية للشركة

تحديد خيارات 

معالجة المخاطر 

يحسن العوائد 

المالية للشركة

  فهم اخلطر واملوارد املتاحة ي�صاعد على جناح خطط عالج املخاطر

الإم��ك��ان،  ق��در  ���ص��دة اخل��ط��ر  م��ن  والتقليل 

العاملني  �صالمة  على  احل��ف��اظ  اىل  اإ�صافة 

و�صالمة اأ�صول ال�رشكة وقيمتها، و�صمان 

اخلطط  ح�صب  والإنتاج  الت�صغيل  ا�صتمرار 

ال�صرتاتيجية املو�صوعة.
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استغالل حركة المياه استغالل حركة المياه 

إلنتاج طاقة تستغل إلنتاج طاقة تستغل 

في توليد الكهرباء في توليد الكهرباء 

أو تحلية المياهأو تحلية المياه

ومتجددًا  واعدًا  م�سدرًا  للفيزيائيني  بالن�سبة  البحر  اأمواج  متثل 

الطاقة  م�سادر  يفوق  رمبا  وب�سكل  )اخل�سراء(،  النظيفة  للطاقة 

البديلة االأخرى، كالرياح وال�سم�ص والوقود الع�سوي.

ومع اأن االأرقام تبدو �سديدة التفاوؤل بخ�سو�ص طاقة االأمواج، اإال 

اأن التاأمل فيما لها وما عليها قد يحد من حما�ص ا�ستخدام تقنياتها 

للطاقة  وكم�سدر  للطاقة،  املتزايدة  العاملية  للحاجة  كحلول 

الكهربائية يف املنازل واملن�ساآت.

األمواج!األمواج!
مصدر واعد للطاقة

بيئة

ا�ستغالل الرياح

نتحدث  فاإننا  الأم���واج،  طاقة  عن  نتحدث  حني 

ت�صتغل  التي  تلك  املوجية،  الطاقة  حمولت  عن 

حركة املياه لتولد منها قوة ت�صتغل اإما يف توليد 

الكهرباء اأو حتلية املياه، اأو �صواها من الأ�صغال 

التي تقوم بها حمركات الديزل البديلة و�صواها.

لكن حركة الأمواج ما هي اإل اأثر حلركة الرياح 

اإن  ال��ق��ول  ميكننا  وب��ال��ت��ايل  امل���اء،  �صطح  على 

اإل  هي  ما  ب�صددها  نحن  التي  املوجية  الطاقة 

وجه اآخر ل�صتغالل الرياح، لكن وفيما تتطَلّب 

مزارع الرياح م�صاحات �صا�صعة من الأرا�صي 

امل���راوح  م��ئ��ات  اأو  ع�����رشات  لن�صب  املنب�صطة 

على وجه  تنب�صط  املوجّية  الطاقة  فاإن  الهائلة، 

ول  العمراين  التقدم  تعيق  فال  قاعه  اأو  البحر 

ت�صوه �صكل الأفق.
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  حمولت الطاقة املوجية ت�صتخدم حركة املياه لتوليد الكهرباء

تشترك مع طاقة الرياح تشترك مع طاقة الرياح 

في كونها ال تنتج في كونها ال تنتج 

ملوثات وال تستهلك ملوثات وال تستهلك 

وقوداً كربونيًاوقوداً كربونيًا

طاقة تنبسط على طاقة تنبسط على 

وجه البحر فال تعيق وجه البحر فال تعيق 

التقدم العمراني وال التقدم العمراني وال 

تشّوه األفقتشّوه األفق

م��راوح  مع  املوجية  الطاقة  مولدات  وت�صرتك 

ول  ملوثات  اأية  تنتج  ل  كونها  يف  الرياح  طاقة 

ت�صتهلك وقودًا كربونيًا. لكن هذا ل يعني اأنها 

البحرية  البيئة  على  اأحيانًا،  بال�صلب  توؤثر،  ل 

املحيطة بها. كما ويكمن الختالف الأكرب بني 

املائي  التيار  كثافة  ك��ون  يف  وال��ري��اح  الأم���واج 

تفوق كثافة تيار الهواء ب� 800 مرة، ما يجعل 

العنفات  اإدارة  يف  الهواء  من  فعالية  اأك��رث  امل��اء 

اأو التوربينات التي حتول الطاقة احلركية اإىل 

مياًل   12 �رشعته  بحريًا  تيارًا  اأن  اإذ  كهرباء، 

هوائيًا  تيارًا  تعادل  دفع  قوى  ينتج  ال�صاعة  يف 

�رشعته 110 اأميال يف ال�صاعة، وبالنتيجة ففيما 

تقا�ص املح�صلة الكهربائية ملزارع الرياح بامليغا 

)مليون( واط-�صاعة �صنويًا، فاإن �صوق الطاقة 

يقا�ص  الأر�صية  الكرة  م�صتوى  على  املوجية 

بالتريا )مليون مليون( واط-�صاعة �صنويًا.

اأين ميكن ا�ستغاللها؟

النفطية  الطاقة  لأبرز معاقل  اأن هناك خرائط  كما 

اأو ال�صم�صية، تتفوق بع�ص الدول حاليًا يف ا�صتغالل 

طاقة الأمواج. ومرد هذا التفوق جزء منه جغرايف، 

عميقة  مياه  ذات  ممتدة  �صواحل  وج��ود  يف  يتمثل 

واأمواج م�صتمرة على مدار العام، وجزء منه تقني 

وفني ل ميكن حتقيقه اإل بوجود اخلربات واملعدات 

الالزمة ل�صتغالل تقنية الطاقة البديلة هذه.

املوجية  للطاقة  الأوىل  التطبيقات  تاريخ  يعود 

ن�صطت  وق��د  ع�رش،  التا�صع  القرن  اأواخ��ر  اإىل 

منذ  م��ل��ح��وظ  ب�صكل  ب��ه��ا  امل��ت��ع��ِلّ��ق��ة  الأب���ح���اث 

2008م ُتعد  الت�صعينيات امليالدية، ومنذ العام 

من�صاأة Aguçadoura يف بيالمي�ص الربتغالية 

العامل،  يف  موجية(  طاقة  )مزرعة  اأول  مبنزلة 

رت الطاقة الإنتاجية لهذه املزرعة بنحو  وقد ُقِدّ

الرغم  على  ال��ع��ام،  يف  ميغاواط-�صاعة   2.25

من  اأ�صابيع  بعد  اأغلقت  اأن  تلبث  مل  اأن��ه��ا  م��ن 

افتتاحها حتت وطاأة الأزمة القت�صادية العاملية 

التي �رشبت العامل يف ذلك العام.

عن  اخل��زان��ات  بهذه  امل��اء  م�صتوى  يزيد  ح��ني 

�صينعك�ص  م�صارها  ف��اإن  املحيط  امل��اء  م�صتوى 

اإىل  لتعود  الأر���ص��ي��ة  اجلاذبية  بف�صل  تلقائيًا 

املحيط عرب فتحات دخولها. 

تطوير  م��وؤ���ص�����ص��ات  ع���دد  ي��ق��ّدر  ع���ام،  وب�صكل 

ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��اق��ة امل��وج��ي��ة ح���ول ال��ع��امل مبئة 

اململكة  يف  منها   35 ترتكز  موؤ�ص�صة،  وثالثني 

واأ�صرتاليا  واإ�صكتلندا  اإجنلرتا  املتحدة. وتثل 

والوليات املتحدة وكندا وجنوب اإفريقيا دوًل 

اأو واع��دة يف هذا املجال، وهي كلها كما  رائ��دة 

نلحظ دول تواجه حتديات اإما على �صعيد �صح 

الكثافة  ارت��ف��اع  اأو  الأول��ي��ة،  الطاقة  م�صادر 

ال�صكانية على ال�صواحل، ما يجعل العتماد على 

الطاقة املوجية جمديًا اقت�صاديًا.

احلالة االأمريكية

وبالرتكيز على احلالة الأمريكية حتديدًا، جند اأن 

اأبحاث الطاقة الكهربائية  اأ�صدره معهد  تقريرًا 

)EPRI(  عام 2011 يتنباأ باملكا�صب الأمريكية 

الطاقة  كمية  ف��ي��ق��ّدر  امل��ج��ال،  ه���ذا  يف  ال��ك��ام��ن��ة 

املوجية املمكن ا�صتخال�صها على طول ال�صواحل 
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القارية لأمريكا باأكرث من 2.6 تريا واط-�صاعة 

كفيل  باأن تريا واط واح��دًا  العلم  ال�صنة، مع  يف 

بتزويد اأكرث من 90 األف منزل اأمريكي بالطاقة 

الكهربائية الالزمة على مدار العام.

اإل اأن هذه الأرقام تظل مغرقة يف التفاوؤل وغري 

مكر�صة  لي�صت  البحار  اإن  حيث  تامًا،  واقعية 

كليًا ملعدات املولدات املوجية طوال الوقت، بل 

اإن البحار وال�صواحل حتديدًا، تتنازعها جهات 

عدة ت�صمل املوانئ ب�صفنها وناقالتها، ومراكب 

للجي�ص  التابعة  البحرية  والعمليات  ال�صيد، 

و�صواه من اأجهزة الدولة، ف�صاًل عن م�صارف 

فلي�ص  وبالنتيجة  اخلا�صة،  وامللكيات  املجاري 

كل ما هو بحر قابل لال�صتثمار َموجيًا، واإن كان 

من الواقعي افرتا�ص اأن ثلث احلاجة الكهربية 

ت��رياواط-  1.2 يعادل  )م��ا  املتحدة  للوليات 

�صاعة �صنويًا( ميكن حت�صيله موجيًا يف اأح�صن 

الظروف اإذا مل تكن ثمة عوائق فنية اأو مالية.

تقنيات والفكرة واحدة

كهرباء  حمطة  لإن�صاء  ميكن  احل���ال،  بطبيعة 

واأ�صاليب  تقنيات  لعدة  وفقًا  يقوم  اأن  موجية 

املوجية  الطاقة  حم��ط��ات  وت�صنف  هند�صية. 

تبعًا لطريقة ا�صطياد املوجة، ووفقًا لبعدها عن 

يوؤثر  ما  العميقة،  املياه  يف  توغلها  اأو  ال�صاطئ 

املحطات  اأن  حيث  املحطة،  م��ردود  يف  مبا�رشة 

التي تقام بعيدًا عن ال�صاطئ تنا�صب املياه ذات 

الأعماق التي تتجاوز الأربعني مرتًا. وتت�صارك 

املتحرك  اجل��زء  اأن  يف  الأم���واج  طاقة  حمطات 

منها يجب اأن يكون قريبًا من �صطح املاء ومن 

الأمواج، وفيما يلي �رشد لأبرز تقنيات ا�صطياد 

الأمواج وا�صتخال�ص طاقتها احلركية:

ُطّورت   :  )Terminator( الأم��واج  ك�ّصارات 

الك�ّصارات اأ�صا�صًا لال�صتخدام على ال�صواطئ 

فتحة  عرب  هنا  املوجة  تدخل  منها.  قريبًا  اأو 

اإىل ح��ج��رة ه��وائ��ي��ة،  حت���ت م�����ص��ت��وى امل����اء 

وتت�صبب حركة املوجة يف حتريك الهواء الذي 

مبراوح  مرتبطًا  كّبا�صًا  عمودًا  ب��دوره  يحرك 

الكهربية، وبح�صب  املولدات  ت�صغل  توربينية 

حجم املولد وطبيعة الأم��واج يف املنطقة ميكن 

على طاقة ترتاوح  ك�صارة  كل  من  نح�صل  اأن 

بني 500 كيلو و2 ميغا واط.

عبارة  وه��ي   :  )Attenuators( املثبطات 

ت�صبح  الأج���زاء،  متعددة  طافية  هياكل  عن 

وتوّجه  العميقة  املياه  يف  الطويلة  كال�صفن 

تتحرك  بحيث  امل��وج��ة،  اجت��اه  مع  لتتوازى 

ويف  امل���اء.  حركة  م��ع  موجيًا  املثبط  اأج���زاء 

هذه  اأج���زاء  تربط  التي  املتحركة  املفا�صل 

هيدروليكية  م�صخات  تركيب  يتم  الأجهزة 

تتغذى على الطاقة احلركية وتنقلها اإىل موّلد 

املولد  هذا  وي�صخ  اجلهاز،  مقدمة  يف  مثبت 

الطاقة املجمعة عرب كابل اإىل حمطة التوزيع 

الرئي�صية على ال�صاطئ.

نقطة  كل   :  )Absorbers( ال�صتيعاب  نقاط 

يحتوي  عائم  هيكل  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  ا�صتيعاب 

حركة  مع  بع�صًا  بع�صها  حترك  مكونات  على 

بالعوامة  منها  ك��ل  ت�صبيه  ومي��ك��ن  الأم�����واج. 

3 كلم عن ال�صاحل وبداخلها  الطافية على بعد 

مغناطي�صي،  حث  حم��رك  اأو  مكب�ص  اأ�صطوانة 

تتفوق بعض الدول تتفوق بعض الدول 

في استغالل طاقة في استغالل طاقة 

األمواج ألسباب األمواج ألسباب 

جغرافية وتقنيةجغرافية وتقنية

  مولدات الطاقة املوجية ت�صرتك مع مراوح طاقة الرياح يف كونها ل تنتج اأي ملوثات

130130 مؤسسة تعمل  مؤسسة تعمل 
حاليًا على تطوير حاليًا على تطوير 

تقنيات الطاقة تقنيات الطاقة 

الموجية حول العالم الموجية حول العالم 
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ليست كل البحار ليست كل البحار 

قابلة لالستثمار قابلة لالستثمار 

في إنتاج الطاقة من في إنتاج الطاقة من 

األمواج ألسباب عدةاألمواج ألسباب عدة

  اخلزانات املرتفعة ت�صتخدم مراوح توربينية تغذي مولدات كهربائية

تتحرك  وهبوطًا  �صعودًا  امل��وج��ة  حركة  وم��ع 

طاقة  ع��ن��ه  ينتج  م��ا  املكب�ص  وم��ع��ه��ا  ال��ع��وام��ة 

التقنيات  يف  امل��ع��ت��اد  ال��ن��م��ط  ع��ل��ى  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

الأخرى.

 Overtopping( امل��رت��ف��ع��ة  اخل����زان����ات   •
بالتنني  ك��ذل��ك  اأح��ده��ا  وي�صمى   :)Devices

املائي، وُتن�صب هذه اخلزانات خاوية يف عر�ص 

جدرانها  ح��واف  ترتفع  بحيث  اب��ت��داًء،  البحر 

فوق م�صتوى �صطح املاء املحيط، ثم تتم تعبئتها 

عرب فتحات يف القاع، وحني يزيد م�صتوى املاء 

فاإن  املحيط  امل��اء  م�صتوى  عن  اخلزانات  بهذه 

اجلاذبية  بف�صل  تلقائيًا  �صينعك�ص  م�صارها 

الأر�صية لتعود اإىل املحيط عرب فتحات دخولها، 

تغذي  توربينية  م��راوح  عرب  تريرها  يتم  لكن 

التقنية  هذه  على  ويح�صب  كهربائية،  مولدات 

ال�صواطئ  ح��ول  املياه  م�صتوى  د  تهِدّ قد  اأنها 

�صدود  بناء  ي�صتدعي  ما  اخلزانات  تفريغ  عند 

وا�صتحكامات حول املزارع التي تعتمدها.

ما لها وما عليها

لتقنيات  اأعاله  ال�رشيع  ال�صتعرا�ص  من  يظهر 

املبداأ  على  اعتمادها  الأم��واج  الطاقة من  توليد 

نف�صه. وبغ�ص النظر عن التقنية املعتمدة، فاإن 

تنتج  امل��ذك��ورة،  الأج��ه��زة  م��ن  ك��ل جتمع لأي 

للطاقة املوجية، وكما يت�صح فهذه  عنه مزرعة 

كبرية  م�صاحات  تخ�صي�ص  تتطلب  امل����زارع 

من  خمتلفة  م�صافات  على  املائي  امل�صطح  من 

ال�صاطئ، ما يحّد ب�صكل كبري من حرية املالحة 

وي�صتتبع ا�صتحقاقات لوج�صتية وبيئية عدة.

الطاقة  تقنيات  تطوير  موؤ�ص�صات  ع��دد  ويقّدر 

موؤ�ص�صة،  وثالثني  مبئة  العامل  ح��ول  املوجية 

ز 35 منها يف اململكة املتحدة.  ترتَكّ

طاقة  م��زارع  ميزات  تعداد  ميكن  عام  وب�صكل 

الأمواج يف النقاط التالية:

كل  عند  واف���رة  الأم���واج  متجددة:  طاقة   .1

ما  تنفد  ول  دائمًا  موجودة  وه��ي  ال�صواطئ 

دام���ت الأر�����ص ت���دور ح��ول حم��وره��ا، وهي 

التي  كالذرة  ح�صاد  مبو�صم  مرتبطة  لي�صت 

يف  تختفي  ول  الإي��ث��ان��ول،  وق��ود  عليها  يقوم 

من  ك��ف��اءة  اأع��ظ��م  وه��ي  ال�صم�ص،  مثل  الليل 

الرياح كما اأ�صلفنا.

م�صدرًا  الأم���واج  تثل  اإذ  للبيئة:  �صديقة   .2

خملفات  ول  ع���وادم  غ���ازات  ب��ال  للطاقة  نظيفًا 

�صلبة اأو اإ�صعاعية، بل هي تعطي كهرباء ناجتة 

عن طاقة حركية.

3. جمموعة متنوعة من طرق ال�صتغالل: مهما 

تعددت الأ�صاليب والتقنيات يظل الأ�صل واحدًا. 

تن�صاأ  اأن  الأم��واج ميكن  اإن حمطات ح�صد  بل 

وبعيدًا  ال�صواطئ،  اأرا���ص��ي  على  اأ�صلفنا  كما 

عنها بل وداخل ال�صفن والناقالت الكربى.

الياب�صة  الأر���ص  تتجنب  ل��الأر���ص:  �صديقة   .4

ت��رتك ح��ف��رًا واأخ���ادي���د ول ت�صبب  ت��ام��ًا، ول 

تعرقل  ول  الأر���ص��ي��ة،  ال��ط��ب��ق��ات  يف  خ�����ص��وف��ًا 

ال���ص��ت��ث��م��ار ال��ع��ق��اري وال���زراع���ي والم���ت���داد 

ال�صكاين كما تفعل مزارع طاقة الريح والطاقة 

من  �صا�صعة  م�صاحات  حتجز  التي  ال�صم�صية 

الأر�ص لأجل معداتها.

معوقات و�سلبيات

بطبيعة  و�صلبيات  م��ع��وق��ات  ه��ن��اك  ت��ظ��ل  ل��ك��ن 

احلال، منها:

1. لي�صت منا�صبة جلميع املواقع: فهذا امل�صدر 

يكاد يكون مكر�صًا للمناطق ال�صاحلية فح�صب، 

عن  م��اذا  لكن  النا�ص،  من   %  40 يعي�ص  حيث 

اأو  اأو ال�����ص��ح��اري  ���ص��ك��ان امل��ن��اط��ق ال��داخ��ل��ي��ة 
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اجلبال؟ هنا �صتت�صخم تكلفة النقل ب�صكل كبري، 

مما قد ينفي اجلدوى القت�صادية.

ل  البحري:  البيئي  النظام  على  التاأثري   .2

مل��زارع  ال�صخمة  امل��ع��دات  و�صع  اأن  يف  �صك 

ال�صواطئ وحتى  بالقرب من  الأم��واج  طاقة 

يف ال��ع��م��ق ال��ب��ح��ري ���ص��ي��وؤث��ر يف ح��ي��اة كثري 

ا�صتقرار  و�صيهز  البحرية،  الكائنات  م��ن 

بيئتها، ول ن�صمن حدوث ت�رشب يف الزيوت 

تكوين  يف  تدخل  التي  الكيميائية  واملركبات 

تقنيات  واأن  كما  الأم����واج،  م�صائد  اآل��ي��ات 

املياه  من  اأطنانًا  ت�صخ  التي  الطاقة  ح�صد 

اإىل القاع �صتغري من اإيقاع املنظومة احليوية 

يف املناطق املحيطة بها، ول ميكن اإغفال هذا 

التاأثري ال�صلبي.

اأ�صا�صًا لال�صتخدام على  الك�ّصارات  ُطّورت  لقد 

ال�صواطئ اأو قريبًا منها، تدخل املوجة هنا عرب 

هوائية،  حجرة  اإىل  امل��اء  م�صتوى  حتت  فتحة 

الذي  الهواء  املوجة يف حتريك  وتت�صبب حركة 

مب��راوح  مرتبطًا  كّبا�صًا  ع��م��ودًا  ب��دوره  ك  ي��ح��ِرّ

توربينية ت�صغل املولدات الكهربية. 

كافة  ا�صتغالل  مت  اإذا  للمالحة:  معيقة   .3

ال�رشيط ال�صاحلي لدولة ما ومت ن�رش مزارع 

ال�صواطئ،  ك��ل  ام��ت��داد  على  الأم���واج  طاقة 

امل�سادر:

1-  جملة القافلة – اأرامكو ال�صعودية. 

مركز   – والغاز  النفط  ع��امل  جملة   -2

ال�رشق الأو�صط ملعلومات الطاقة.

  تقنيات توليد الطاقة من الأمواج حتتاج م�صاحات مائية كبرية على م�صافات خمتلفة من ال�صواطئ

ف�����ص��ي��ك��ون ذل����ك مب��ن��زل��ة �����رشب ل��ل��ح�����ص��ار 

البحري، اإذ اإن ال�صفن واملراكب البحرية لن 

تتمكن من النفاذ اإىل البحر الوا�صع، وبالتايل، 

الأع��ل��ى  ب��احل��د  اخل��ا���ص��ة  النظرية  ف��الأف��ك��ار 

للطاقة املمكن توليدها من حركة الأم��واج ل 

تقلي�صها  يجدر  بل  هي،  كما  توؤخذ  اأن  يجب 

للحفاظ  الكربى  للحاجة  بالنظر  حاد  ب�صكل 

على البحار مفتوحة.

ب�صكل  تعتمد  الرياح  طاقة  املوجي:  الطول   .4

املوجة،  �رشعة  اأي  املوجي،  الطول  على  كبري 

وطول املوجة، وكثافة املياه، كما اأنها حتتاج اإىل 

تدفق ثابت من موجات قوية لتوليد كمية كبرية 

من  تعاين  املناطق  وبع�ص  الأم���واج،  طاقة  من 

دقيق،  ب�صكل  به  التنبوؤ  ل ميكن  �صلوك موجي 

للطاقة  كم�صدر  بها  الوثوق  ميكن  ل  وبالتايل 

ميكن العتماد عليه.

البحر  يركد  ل  قد  الطق�ص:  بحالة  تتاأثر   .5

وقد  ج���دًا  ت�صعف  ق��د  الأم����واج  لكن  ت��ام��ًا، 

ت�����رشب��ه��ا الأع���ا����ص���ري. وه����ذا ���ص��ي��وؤث��ر على 

على  النهائية  العتمادية  وعلى  الإنتاج  ثبات 

املنظومة ككل.

تتاأثر  ال�صيانة: نعرف جميعًا كيف  6. �صعوبة 

البحري  الكابل  يتعطل  ح��ني  الإن��رتن��ت  خ��دم��ة 

توليد  تقنيات  من  كثري  ولكون  باملثل،  العاملي. 

الطاقة املوجية تعتمد على ن�رش معدات يف البحر 

البعيد ونقلها �صلكيًا اإىل الياب�صة، فلنا اأن نتخيل 

ال�صيانة  فريق  يواجهها  قد  التي  ال�صعوبات 

لو ات�صح اأن واحدًا من ع�رشات اأو مئات نقاط 

اأو تعطلت  "كابله"،  ا�صطياد الأمواج قد انقطع 

عرب  التنقل  �صعوبة  على  التاأكيد  م��ع  اآل��ي��ات��ه، 

البحار وبطئه مقارنة باحلركة على الرب، ل �صيما 

يف املناطق البحرية املتقلبة ذات الأمواج العاتية، 

التي ُتعد، طبيعيًا، الأمثل لتطبيق هذه التقنيات.

يمكن تحصيل ثلث يمكن تحصيل ثلث 

حاجة الواليات حاجة الواليات 

المتحدة من الكهرباء المتحدة من الكهرباء 

عبر هذه الطاقةعبر هذه الطاقة
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الكربون،  انبعاثات  من  للحد  العربية  اخلليج  دول  �سعي  تزايد  مع 

ا�ستدامة  اأكرث  للطاقة  الهيدروجني كحل  اجته بع�سها نحو ا�ستخدام 

من الناحية البيئية، واإىل جانب م�سادر الطاقة املتجددة، مثل الطاقة 

وقودًا  يعترب  اأنواعه  بكل  الهيدروجني  فاإن  الرياح،  وطاقة  ال�سم�سية 

حمتماًل منخف�ص الكربون اأو خال من الكربون، وي�سكل مفتاحاً رئي�سياً 

لدول املنطقة لالنتقال اإىل الطاقة النظيفة.

الهيدروجين
مفتاح تحوُّل الطاقة في الخليج

شركة إيرلندية 

لتطوير مصانع 

هيدروجين أخضر في 

الكويت وقطر وعمان

استدامة
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الهيدروجني االأخ�سر

للبيئة  مالئمة  الهيدروجني  اأن��واع  واأك��رث 

ه��و ال��ه��ي��دروج��ني الأخ�����رش، وه��و يعترب 

الأكرث فعالية م�صتقباًل، رغم اأنه ميثل حاليًا 

1.0 % فقط من الهيدروجني املنتج عامليًا، 

�صّكل  اأنواعه  بكل  الهيدروجني  ب��اأن  علمًا 

العاملي  الطاقة  ا�صتهالك  م��ن  فقط   %  4

اأن  اإىل  ت�صري  تقديرات  اأن  اإل   ،2019 يف 

ا�صتهالكه قد ي�صل اإىل 18 % بحلول عام 

.2050

الطاقة العاملية

الربيطانية  للمجموعة  ت��ق��ري��ر  يف  ه���ذا  ج���اء 

غروب"،  بزن�ص  "اأك�صفورد  والن�رش  لالإعالم 

حتويل  على  قدرة  للهيدروجني  اأن  اإىل  اأ�صار 

دول  ت�����ص��ت��ف��ي��د  اأن  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ط��اق��ة 

ونقل  ال�صناعة،  تلك  من  خ�صو�صًا  اخلليج 

العربية  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  ع��ن 

قوله:  عتيقة  علي  اأحمد  النفطي  لال�صتثمار 

كبرية  تناف�صية  اخلليج مبيزة  منطقة  "تتمتع 

للكهرباء  بالن�صبة  خ�صو�صًا  للهيدروجني، 

املتجددة ومنخف�صة التكاليف".

ال�����رشق  م��ن��ط��ق��ة  "تتمتع  ع��ت��ي��ق��ة:  واأ�����ص����اف 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا مبيزة تناف�صية لإنتاج 

من  اإن��ت��اج��ه  يتم  )ال���ذي  الأزرق  الهيدروجني 

اإعادة ت�صكيل البخار من الغاز الطبيعي(، وذلك 

لأن قاعدة موارد املنطقة وفرية وتكلفة موارد 

الغاز الطبيعي منخف�صة ن�صبيًا".

خطوات رائدة

وذكر التقرير اأن بع�ص دول اخلليج، مثل 

اتخذت  وع��م��ان،  والإم�����ارات  ال�صعودية 

اإنتاج  يف  قدراتها  لتطوير  رائ��دة  خطوات 

من  �صل�صلة  اإع����الن  ب��ع��د  ال��ه��ي��دروج��ني، 

امل�صاريع لإن�صاء حمطات اإنتاج هيدروجني 

�رشكة  اأن  اإىل  لفتًا  ال���دولرات،  مبليارات 

�صفقة  عن  مايو  يف  اأعلنت  اليونان،  مقرها 

ل��ت��ط��وي��ر م�صانع  اأي��رل��ن��دي��ة  ���رشك��ة  م���ع 

ه��ي��دروج��ني اأخ�������رش يف ال��ك��وي��ت وق��ط��ر 

وعمان.

تطوير الت�سدير

اإىل ال�صتهالك  اإ�صافة  اأنه  واأو�صح التقرير 

املنطقة  دول  ف����اإن  ل��ل��ه��ي��دروج��ني،  امل��ح��ل��ي 

ت�صديره  يف  خرباتها  من  لال�صتفادة  تخطط 

ي�صاعد  املادة حاًل  لت�صبح هذه  اإىل اخل��ارج، 

التنويع  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق  يف  امل��ن��ط��ق��ة  دول 

على  العتماد  وتقليل  املن�صود،  القت�صادي 

ت�صدير النفط.

اأن��ه  اإىل  اأ����ص���ار  بزن�ص"،  "اأك�صفورد  اأن  اإل 

لتنويع  كبرية  فوائد  الهيدروجني  يوفر  بينما 

اقت�صادات اخلليج، اإل اأن لتلك ال�صناعة عقبات 

اأنه  كما  اأهدافها،  لتحقيق  عليها  التغلب  يجب 

رغم التوقعات باإمكانياته الواعدة، فاإن العديد 

من حمللي الطاقة، يرون اأن الهيدروجني يلعب 

دورًا ثانويًا �صمن مزيج الطاقة يف املنطقة على 

مدى العقود املقبلة.

الهيدروجين األخضر 

األكثر مالئمة للبيئة 

وهو يعتبر األكثر 

فعالية مستقباًل

الهيدروجين بكل 

أنواعه شّكل 4 % 

من استهالك الطاقة 

العالمي في 2019

  بع�ص الدول اخلليجية اتخذت خطوات رائدة لتطوير قدراتها يف اإنتاج الهيدروجني
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  الهيدروجني ي�صتخدم كحل اأكرث ا�صتدامة للطاقة من الناحية البيئية

بعض التقديرات 

تشير إلى أن استهالكه 

قد يصل إلى 18 % 

بحلول 2050

الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا 

يتمتعان بميزة إلنتاج 

الهيـدروجين األزرق

عائق التكلفة

والإم���ارات  العراق  يف  "�صل"  رئي�ص  عن  ونقل 

ت�صكل  امل��رت��ف��ع��ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة  اأن  اجل��ن��اب��ي  ع��ل��ي 

اإن��ت��اج  يف  للتو�صع  الرئي�صية  ال��ع��وائ��ق  اأح���د 

اأن  اإىل  لف���ت���ًا  اأن����واع����ه،  ب��ك��ل  ال��ه��ي��دروج��ني 

الهيدروجني يلعب دورًا حا�صمًا بتوفري الطاقة 

مع خف�ص انبعاثات ثاين اأوك�صيد الكربون، اإل 

اأنه يتطلب وجود ا�صتثمارات كبرية يف مراحله 

الأوىل قبل جناحه ب�صكل كامل.

اإنتاج  "اإن  قائاًل:  حديثه  اجلنابي  ووا�صل 

ال��ه��ي��دروج��ني  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذي  ال��وق��ود 

لي�ص ا�صتثناًء من ذلك، فقد عملنا يف �رشكة 

من  مبكر  وق��ت  يف  التقنية  تلك  على  "�صل" 

يف  ون�صجع  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  ت�صعينيات 

النقل  يف  الهيدروجني  اعتماد  على  ال�رشكة 

الهيدروجني  لتوفري  ح��ل��وًل  ون�صت�صكف 

ل��ل��م��ن��ازل وال�����رشك��ات ف�����ص��اًل ع��ن م�صايف 

النفط وامل�صانع".

بحث عن م�ستثمرين

كبري  اإقبال  وجود  رغم  اأنه  التقرير،  وذكر 

على اأنواع الوقود البديلة خلف�ص انبعاثات 

وت�صدير  اإن��ت��اج  م�صاريع  ف���اإن  ال��ك��رب��ون، 

ال��دولرات،  مليارات  �صتكلف  الهيدروجني 

م���ا ي��ت��ط��ل��ب ال���ت���زام���ًا ك���ب���ريًا وخ���ط���رًا من 

امل�صتثمرين املحتملني.

اإخبارية  تقارير  اأن  بزن�ص"  "اأك�صفورد  وختم 

ذكرت يف وقت �صابق من العام احلايل 2021، 

كانت  للهيدروجني  منتجة  خليجية  دوًل  اأن 

يف  ح�ص�ص  ل�����رشاء  م�صتثمرين  ع��ن  ت��ب��ح��ث 

اإىل  بالإ�صافة  الهيدروجني،  ت�صدير  من�صاآت 

بدء  قبل  الأج���ل  طويلة  ت��وري��د  ع��ق��ود  توقيع 

امل�صاريع املخطط لها".

خدمات لوج�ستية

قال الع�صو املنتدب ل�رشكة احتاد املقاولني 

عن  النظر  "بغ�ص  اجلربي:  اأ�صامة  قطر  يف 

الرئي�صية  العقبة  ف��اإن  الهديروجني،  ن��وع 

التي تقف اأمام هذه ال�صناعة هي اخلدمات 

اإىل  ونقله  تخزينه  يجب  اإذ  اللوج�صتية، 

اإن�صاء  اأن  كما  ف��ّع��ال��ة،  بطريقة  امل�صتهلك 

مكلفة  �صتكون  لها  الالزمة  التحتية  البنية 

ن�صبيًا".

واأ�������ص������اف: "ول����ك����ي ي����ك����ون ال����ص���ت���ث���م���ار 

بالهيدروجني جمديًا اقت�صاديًا، ويولد عوائد 

الهيدروجني  كميات  فاإن  منا�صبة،  ا�صتثمارية 

تكون  اأن  يجب  ونقلها  اإنتاجها  �صيتم  التي 

ك��اف��ي��ة، ل��ذل��ك ف����اإن ال��ت��ح��دي يف ب���داي���ة ه��ذه 

وا�صتدامة  الإن��ت��اج  زي��ادة  يف  يكمن  ال�صناعة 

عملياتها التجارية".  

الهيدروجين األزرق 

يتم إنتاجه من إعادة 

تشكيل البخار من 

الغاز الطبيعي
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ل الطاقة تأثيرات تحوُّ
محدودة في شركات النفط الخليجية

النفط  اأن �سركات  للت�سنيفات االئتمانية  اأند بورز"  "�ستاندرد  يف حني ذكرت وكالة 

التاأثري  العامل، مبواجهة  اأف�سل من غالبية نظرائها يف  الوطنية اخلليجية يف و�سع 

الوفرية  احتياطاتها  خالل  من  مدعومة  كونها  الطاقة،  لتحول  واملت�سارع  املتزايد 

بيزن�ص  �سركة  عن  �سادر  تقرير  ذكر  التناف�سية،  والتكاليف  النقدية  وتدفقاتها 

ري�سريت�ص، اأن اال�ستثمارات العاملية املتزايدة من اجلهات احلكومية �ساهمت يف منو 

�سوق توليد الطاقة الكهربائية من ال�سم�ص، حيث حت�سن ال�سوق بف�سل زيادة االإنفاق 

احلكومي على اأبحاث وتطوير االألواح ال�سم�سية املتقدمة.

تقرير "�ستاندرد اأند بورز" اأ�سار اإىل اأن بيانات ت�سعري خامات �سركات النفط الوطنية 

اختالف  عدم  مع  الطاقة،  حتوالت  خماطر  احل�سبان  يف  حالياً  تاأخذ  ال  اخلليج،  يف 

تكاليف التمويل يف قطاع الطاقة ب�سكل كبري عن القطاعات االأخرى يف املنطقة.

شركات النفط 

الخليجية في وضع 

أفضل من غالبية 

نظرائها في العالم 

طاقة
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حتديات وفوائد!!

اأ�صافت الوكالة اأنه بالن�صبة للم�صتثمرين يبدو 

اأن حتديات حتول الطاقة لي�صت اأكرب من فوائد 

الوطنية  النفط  ���رشك��ات  م��ع  ال��ق��وي��ة  ال��ع��الق��ة 

التكلفة،  منخف�صة  طاقة  تنتج  التي  اخلليجية 

وتلك احتياطيات وفرية.

مزودي  مثل  اأخ��رى  جهات  تواجه  املقابل،  يف 

يف  ال�صغار  وال��الع��ب��ني  النفط  حقول  خ��دم��ات 

اأطول  تويل  ا�صتحقاق  اآج��ال  النفطي  القطاع 

بتكاليف اأعلى. 

�رشكات  اإن  ب���ورز"  اأن��د  "�صتاندرد  وتابعت 

من  العديد  تتخذ  اخلليجية  الوطنية  النفط 

البيئية  احلوكمة  مثل  ال�صتدامة  م��ب��ادرات 

والج��ت��م��اع��ي��ة وح��وك��م��ة ال�����رشك��ات، وه��ذا 

لي�صت  اخلليج  دول  ب��اأن  نظرنا  وجهة  يدعم 

امل�صتدامة،  القطاعات  منف�صلة تامًا عن هذه 

جيدة  وروؤي���ة  تناف�صي  مبظهر  تتعها  رغ��م 

للتدفقات النقدية، "لذلك نعتقد اأن التوازن يف 

ا�صتثمارات تلك ال�رشكات قد يتغري مع مرور 

التمويل  تكاليف  مراقبة  و�صنوا�صل  الوقت، 

ل�رشكات الطاقة اخلليجية".

مراجعة التقييمات

واأ�صارت الوكالة اإىل اأنها راجعت تقييمات 

التنقيب  ل��ق��ط��اع  ال��ن��ف��ط  �صناعة  خم��اط��ر 

عوامل  خ��الل  م��ن  وال��غ��از  النفط  واإن��ت��اج 

وزي��ادة  الربحية،  انخفا�ص  اأب��رزه��ا:  عدة 

التقلبات، والتاأثري العام من انتقال الطاقة، 

�رشكات  بقيت  ل��و  حتى  اأن���ه  وا�صتنتجت 

الطاقة الوطنية اخلليجية يف و�صع اأف�صل 

ل�صغوط  تعر�صًا  اأق���ل  بقيت  اأو  ح��ال��ي��ًا، 

حم�صنة  لي�صت  فاإنها  الفورية،  الئتمان 

تامًا �صد اجتاهات �صلبية للقطاع النفطي 

اأو اأي �صدمة مقبلة.

واأ�صافت اأنه رغم ذلك من غري املحتمل اأن 

للطاقة  التام  للتحول  �صغوط  هناك  تكون 

الوطنية  ال��ن��ف��ط  ���رشك��ات  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 

اخلليجية، بالقدر نف�صه من ال�صغط الذي 

الأوروب��ي��ة،  النفط  ���رشك��ات  على  مُي��اَر���ص 

وهذا مينح �رشكات النفط اخلليجية مزيدًا 

وتنفيذ  الطاقة،  انتقال  لإدارة  الوقت  من 

تغيريات ا�صرتاتيجية. 

تتوافق مع نظرياتها

الوطنية  ال��ط��اق��ة  ���رشك��ات  اأن  واأ���ص��اف��ت 

اأعلى  ت��وي��ل  تكاليف  ت��واج��ه  ل  اخلليجية 

الأخ��رى،  الإقليمية  والبنوك  ال�رشكات  من 

قطاعات  مع  مقارنة  اأدن��ى  تكون  اأحيانًا  بل 

يف  نظرائها  م��ع  ن�صبيًا  وت��ت��واف��ق  اأخ����رى، 

282 مليار دوالر 
حجم االستثمارات 

العالمية بالطاقة 

المتجددة 

سوق توليد الكهرباء 

من الشمس سيقفز 

إلى 37.5 مليار دوالر 

عام 2021  

  تكاليف تويل �رشكات الطاقة اخلليجية اأقل مقارنة مع القطاعات الأخرى



العـدد 520 - نوفمرب 342021

رو�صيا و�رشكات نفطية عاملية كربى.

ال���ص��ت��دام��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأو���ص��ح��ت 

ال�صاملة ت�صكل اأمرًا اأ�صا�صيًا جلودة ائتمان 

�رشكات النفط الوطنية اخلليجية، و�صت�صبح 

العاملية،  اأهمية كما هو حال ال�رشكات  اأكرث 

م���وؤك���دة حت�����ص��ن ح��وك��م��ة ال�����رشك��ات التي 

تتخذ من دول اخلليج مقرًا لها خالل العقد 

املا�صي، لكنها ل تزال دون م�صتويات اأف�صل 

املمار�صات الدولية للحوكمة.

وق��ال��ت اإن مم��ار���ص��ات احل��وك��م��ة اق���وى يف 

اإىل  اإ���ص��اف��ة  اخلليجية،  املالية  املوؤ�ص�صات 

�صابك  مثل   ��� مالية  غ��ري  كبرية  موؤ�ص�صات 

من  مل��زي��د  خ�صوعها  ب�صبب   ������� ال�����ص��ع��ودي��ة 

م�صرية  والف�صاحات،  التنظيمي  التدقيق 

اإىل اأن �رشكات النفط الوطنية اخلليجية التي 

قدرة  تلك  كيانات حكومية  معظمها  ت�صكل 

كبرية على تنفيذ م�صاريع �صخمة ومتوازنة 

اإىل حد ما من حيث الإف�صاحات والتوا�صل 

مع اأ�صواق راأ�ص املال.

جمال�ص اإدارات فعالة

ذكرت "�صتاندرد اأند بورز" اإن �رشكات النفط 

التكيف  ت�صتطيع  لكي  اخلليجية  الوطنية 

الكربون  اأقل لنبعاثات  اقت�صاد  بنجاح مع 

�صتحتاج يف الفرتة املقبلة اإىل جمال�ص ادارات 

مبهارات  يتمتعون  اإداري��ني  واأع�صاء  فّعالة 

ذلك  ومع  اأن��ه  م�صيفة  ال�صتدامة،  يف  كافية 

ال�رشكات  تلك  اإدارات  جمال�ص  معظم  ف��اإن 

اأو  البيئية  املجالت  يف  للخربة  غالبًا  يفتقر 

المور املتعلقة باملناخ.

متزايد  ع��امل��ي  اجت���اه  ه��ن��اك  اأن  وت��اب��ع��ت 

ممار�صات  لتبني  الكبرية  النفط  ل�رشكات 

م�صتوى  على  واجتماعية  بيئية  حوكمة 

اإدارة واإن�صاء جلان متخ�ص�صة،  جمال�ص 

ونعتقد اأن تلك ال�رشكات �صتكون بو�صع 

م�صتدام  ب�صكل  العمل  ملوا�صلة  اأف�صل 

م�صتقبال. وانتقدت الوكالة افتقار جمال�ص 

النفط الوطنية اخلليجية  اإدارات �رشكات 

باملعايري  مقارنة  التنوع  اإىل  م��ا  ح��د  اإىل 

تثيل  ن��اح��ي��ة  م��ن  خ�صو�صا  ال��دول��ي��ة، 

��� ل  ��� رغم حت�صنه امل�صتمر  امل��راأة وال��ذي 

يزال يف مرحلة الن�صوء مقارنة بنظرياتها 

اأقل بكثري من متو�صط  يزال  العاملية، ول 

�رشكات  اإدارات  جمال�ص  يف  امل��راأة  تثيل 

اأوروبية.

282 مليار دوالر

ري�صريت�ص"،  "بيزن�ص  تقرير  اإىل  بالعودة 

املنتدى  لتقرير  وطبقا  امل��ث��ال  �صبيل  فعلى 

فقد   ،2020 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ص��ادي 

املتجددة  الطاقة  يف  العاملي  ال�صتثمار  بلغ 

وقد  املا�صي،  ال��ع��ام  دولر  مليار   282.2

للحكومات  املتزايدة  ال�صتثمارات  وف��رت 

لتوليد  والتطوير  البحث  يف  وموؤ�ص�صاتها 

ال�صم�صية زخما  الطاقة  الكهرباء من خالل 

كبريًا لل�صوق.

"الخليجية" تنتج 
طاقة منخفضة 

التكلفة وتملك 

احتياطيات وفيرة

االستدامة الشاملة 

تشكل أمراً أساسيًا 

لجودة ائتمان 

الشركات الخليجية

  اجتاه عاملي ل�رشكات النفط لتبني ممار�صات حوكمة بيئية واجتماعية
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ي��ن��م��و ح��ج��م ���ص��وق  اأن  وت���وق���ع ال��ت��ق��ري��ر 

العامل  حول  ال�صم�ص  من  املولدة  الكهرباء 

من 34.18 مليار دولر يف عام 2020، اإىل 

منو  مبعدل   2021 يف  دولر  مليار   37.53

يرجع  حيث   ،%  9.8 ق��دره  مركب  �صنوي 

اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  النمو  ه��ذا  يف  الف�صل 

والتعايف  لعملياتها  ال�رشكات  ترتيب  اإع��ادة 

من تاأثري جائحة كورونا، والتي اأدت يف وقت 

�صابق اإىل فر�ص اإجراءات احتواء تقوم على 

التقييد والتباعد الجتماعي والعمل عن بعد 

التجارية، وقد خلقت تلك  واإغالق الأن�صطة 

الإج��راءات حتديات ت�صغيلية بالغة ال�صدة. 

واأ�صار اإىل اأن ال�صوق قد ي�صل اإىل 58.64 

مليار دولر يف عام 2025 مبعدل منو �صنوي 

مركب قدره 12 %.

كهرو�سوئية و�سم�سية

تقريرها  ري�صريت�ص"  "بيزن�ص  وق�صمت 

اخلا�ص ب�صوق الكهرباء ال�صم�صية العاملي 

اأنظمة  اإىل  امل�صتخدمة  التكنولوجيا  ح�صب 

�صم�صية  ط��اق��ة  واأن��ظ��م��ة  ك��ه��رو���ص��وئ��ي��ة، 

مركزة عن طريق وحدة �صم�صية اإىل خاليا 

الكري�صتالت،  متعددة  البلورية،  اأحادية 

�صيليكون  خ��الي��ا  ت��ي��ل��وراي��د،  ك��ادم��ي��وم 

وفقا  تق�صيمها  ي��ت��م  ك��م��ا  م��ت��ب��ل��ورة،  غ��ري 

للم�صتخدم النهائي من �صكني اإىل جتاري 

و�صناعي.

الآيل  التعلم  ا�صتخدام  ان  التقرير  وق��ال 

ال�صبكات  يف  التحكم  وح���دات  خ��الل  م��ن 

ال�صغرية والذكاء ال�صطناعي يعترب من 

اأحدث حلول تكنولوجيا الطاقة ال�صم�صية 

التي ت�صاعد على التكيف مع الحتياجات 

هذه  ا�صتمرار  م��ع  لالأن�صطة،  امل��ت��زاي��دة 

التقنيات يف التطور لتلبية متطلبات الطاقة 

ت�صتخدمها  ال�رشكات  وباتت  ال�صم�صية، 

ك��م�����ص��در م���وث���وق ل��رت���ص��ي��د ا���ص��ت��ه��الك 

الطاقة.

ا�سرتاتيجية وطنية

الربجمية  التطورات  ت�صاعد  ذل��ك،  اإىل  اإ�صافة 

اجلديدة يف ت�صكيل م�صتقبل ال�رشكات التي تطبق 

تكنولوجيا  يف  الآيل  والتعلم  ال�صطناعي  الذكاء 

الطاقة ال�صم�صية.

ومن الأمثلة على ذلك ا�صتخدام املوؤ�ص�صة الوطنية 

لتحويل الهند يف عام 2019 ا�صرتاتيجية وطنية 

التقنيات  اإح��دى  باعتبارها  ال�صطناعي  للذكاء 

الطاقة  لتبني  الدولة  ت�صتخدمها  اأن  ميكن  التي 

املتجددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وزيادة 

كفاءة م�صادر الطاقة ال�صم�صية احلالية.

وت�صمل قائمة كبار الالعبني على �صاحة �صناعة 

عاملية  ���رشك��ات  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صم�صية  ال��ك��ه��رب��اء 

دومنيون  ك��ورب،  اك�صيلون  اينيل،  �رشكة  منها 

�صارب  ال�صم�صية،  للطاقة  كندا  �رشكة  انريجي، 

كوربوري�صن وغريها.

ال�صم�صية  ال��ك��ه��رب��اء  ���ص��وق  ت��ق��ري��ر  وي��غ��ط��ي 

ال��ت��وق��ع��ات ب��ح��ج��م ال�����ص��وق ومن����وه ب��اأك��م��ل��ه، 

واملناطق  ال�صم�صية،  الكهرباء  �صوق  وقطاعات 

بالطاقة  الكهرباء  �صوق  واجتاهات  اجلغرافية، 

ال�صم�صية، وحمركات �صوق الكهرباء ال�صم�صية، 

الرئي�صيني،  املناف�صني  واإي�����رادات  وال��ق��ي��ود، 

ال�صوقية  لل�صناعة، واحل�ص�ص  العامة  واملالمح 

لل�رشكات املنتجة.

الذكاء االصطناعي 

تقنية يمكن أن 

تستخدمها الدول 

إلنتاج طاقة متجددة

  ا�صتخدام وحدات التحكم يف ال�صبكات ال�صغرية اأحدث حلول تكنولوجيا الطاقة ال�صم�صية
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اأو  موؤ�س�سة  اأو  دول��ة  الأي  ج��دًا  �سروري  اال�سرتاتيجي  التخطيط 

�سركة، وهو الغاية املن�سودة من قبل ال�سا�سة والتكنوقراط والفنيني 

على حد �سواء، على م�ستوى الدول واملوؤ�س�سات وال�سركات للنهو�ص 

وا�سحة  ا�سرتاتيجية  خطط  ر�سم  خالل  من  و�سركاتهم،  باأوطانهم 

االآلية  ومعرفة  اال�سرتاتيجي،  التخطيط  فوائد  اإىل   ا�ستنادًا  ودقيقة 

التي ت�ساعد على تطور اخلطط التي تخدم الهدف املن�سود، وكل ذلك 

يتطلب خطوات �سحيحة، واتباع املبادئ واخلطوات الالزمة لرتجمة 

اخلطط التكتيكية واال�سرتاتيجية على اأر�ص الواقع. 

التخطيط االستراتيجيالتخطيط االستراتيجي
وجوده ضروري للمؤسسات

عملّية منهجّية 

تسعى إلى تحقيق 

تصّور واضح حول 

مستقبل شيء ما

تنمية 
بشرية
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  التخطيط يحقق ت�صّور وا�صح مل�صتقبل املوؤ�ص�صات

تحقيق أفضل 

النتائج باالعتماد 

على المواِرد المتاحة 

في بيئة العمل

عملية منهجية

)بالإجنليزّية:  يعني  ال�صرتاتيجّي  التخطيط 

Strategic Planning(، وهو عبارة عن عملّية 

اإىل حتقيق ت�صّوٍر وا�صح حول  منهجّية ت�صعى 

م�صتقبل �صيء ما من اأجل ترجمته وحتويله اإىل 

اأهداف تعتمد على �صل�صلة من اخلطوات، واأي�صًا 

و�صع  ب��اأّن��ه  ال���ص��رتات��ي��ج��ّي  التخطيط  ُي��ع��رف 

التي  وحت��دي��دًا  العمل،  لبيئة  العامة  الأه���داف 

نتائجها،  اإىل  للو�صول  طويل  وق��ٍت  اإىل  حتتاج 

ومن ثم اختيار الَو�صائل املُنا�صبة لتنفيذها.

باأّنه  اأي�صًا  ال�صرتاتيجي  التخطيط  وُي��ع��ّرف   

ال�رشكات  يف  امل�صوؤولني  ت�صاعد  التي  الو�صيلة 

يف  منهم  التنفيذيني  خ�صو�صًا  واملوؤ�ص�صات، 

اأف�صل  لتحقيق  املُنا�صبة  الإج�����راءات  حت��دي��د 

النتائج بالعتماد على ا�صتخدام املواِرد املتاحة 

يف بيئة العمل.

اأهمّيته يف نقاط

العمل  بيئة  يف   
ّ
ال�صرتاتيجي التخطيط  يعُدّ 

من اأهّم العمليات الإدارّية، وتتلّخ�ص اأهمّيته 

وفقًا للنقاط الآتية:

امل��ال من  راأ���ص  املحافظة على  امل�صاعدة يف   •
خالل ُمراجعة الأداء املايل للعمل، واحلر�ص 

على توفري التحديثات الدائمة له، مّما ُي�صاهم 

اأّن  من  والتاأكد  النتائج،  اأف�صل  حتقيق  يف 

العمل ي�صري على الطريق ال�صحيح.

لتطبيق   
ّ
زم��ن��ٍي اإط���اٍر  حتديد  يف  املُ�صاهمة   •

خطة  و�صع  على  العتماد  خ��الل  من  العمل 

ت�صميم  يف  ت�صاهم  منا�صبة  ا���ص��رتات��ي��ج��ّي��ة 

اخلطوات اخلا�ّصة به. 

لها  املُخّطط  الأع��م��ال  حتويل  يف  املُ�صاركة   •
يتّم  والتطبيق حتى  للقيا�ص  قابلة  اأ�صياء  اإىل 

على  احل�����ص��ول  يف  الكافية  امل��ع��رف��ة  حتقيق 

النتائج املقبولة.

التي  املالّية  والو�صائل  اخلدمات  �صناعة   •
ظِلّ  يف  العمل  على  املوؤثرة  التغريات  ُتراعي 

املناخ القت�صادي ال�صائد.

العملّية،  باخلربة  ال�صتعانة  على  العتماد   •
يف  التخطيط  تطبيق  يف  الدقيق  والأ���ص��ل��وب 

اجلانب العملي من العمل.

فوائد لالأعمال

من  جَمموعًة   
ّ
ال�صرتاتيجي التخطيط  ُيحّقق 

الفوائد لالأعمال، ومن اأهّمها:

ثّم ربطها  الأه��داف بو�صوح، ومن  • حتديد 
مع وظيفة التنظيم الإداري.

املوارد  ا�صتخدام  بفعالّية  ال�صعور  تطوير   •
املُتاحة، وجعلها من الأولوّيات الرئي�صّية.

• توفري قاعدٍة ت�صاعد على تغيري اآلية العمل 
عند احلاجة لذلك.

التي  امل��وؤ���رشات  م��ن  جمموعة  على  الع��ت��م��اد   •
ت�صاعد على تقييم فعالية العمل، ودرا�صة البيانات 

بالعتماد على و�صعها يف نطاقاٍت معّينة.

• ال���رب���ط ب���ني ا���ص��رتات��ي��ج��ّي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط يف 
املمكن  لأنه من  والبيئة اخلارجّية،  املوؤ�ص�صة 

مع  املوؤ�ص�صات  يف  املُحيطة  البيئة  تتغرّي  اأّن 

مرور الوقت.

يعود ظهور المفهوم 

الحديث للتخطيط 

االستراتيجي إلى 

عام 1950
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• تقدمي و�صيلة للتفكري ِبُطرٍق منهجّيٍة ُت�صاعد 
.

ّ
على مراجعة اجتاه العمل املوؤ�ص�صي

ال�صرتاتيجّية،  اخلطة  بني  تن�صيق  اإن�صاء   •
طاقة  توجيه  على  بالعتماد  تنفيذها  وعملية 

امل�صاركني يف العمل.

اأ�سباب داعمة

عمل  بيئة  اأّي  يف  ال�صرتاتيجّي  التخطيط  َيعتمد 

على وجود عدة اأ�صباب تدعم دوره وهي:

• �صياغة فر�صّيات حول النظرة امل�صتقبلّية 
للعمل من �صاأنها امل�صاهمة يف توفري الفر�ص 

املنا�صبة للتاأثري على نطاقه، وذلك من خالل  

فعليًا  تطبيقها  ميكن  ُم�صبقة  مواقف  اتخاذ 

على اأر�ص الواقع.

والق�صايا  للحاجات  كامل  اإدراٍك  توفري   •
املُتعّلقة يف املوؤ�ص�صة.

• امل�صاعدة على حتديد املهام العاّمة للمن�صاأة 
والرتكيز على نتائجها.

• دعم الإدارة لال�صتمرارّية يف حتقيق القيادة 
طريق  عن  املوؤ�ص�صة  مكونات  لكافة  الفّعالة 

العمل وتوقع م�صريه  على  ال�صيطرة  فر�ص 

يف امل�صتقبل.

• امل�صاركة يف و�صع املَعايري العامة، والربامج 

املُنا�صبة التي من املمكن تطبيقها على جميع 

املوجودات يف نظام العمل.

جمموعة املبادئ

 يف املن�صاآت 
ّ
اإّن وجود التخطيط ال�صرتاتيجي

يرتبط مبجموعة من املبادئ منها:

ال���ص��ت��ع��داد  يف  الأزم�����ات  اإدارة  دور  دع���م   •
للتغرّيات غري املتوّقعة.

• اختبار البدائل املُمكنة للو�صول اإىل الهدف 
.

ّ
من التخطيط ال�صرتاتيجي

• درا�صة الحتمالت املُتاحة من اأجل مواجهة 
التحديات، والتقليل من التهديدات التي توؤّثر 

على العمل.

• ال�صتخدام الأمثل للموارد والطاقة املتاحة 
من اأجل جعل العمل اأكرث فاعلّية.

ر املفهوم تطوُّ

للتخطيط  احل���دي���ث  امل��ف��ه��وم  ظ��ه��ور  ي��ع��ود 

  حتديد الأهداف بو�صوح وربطها مع التنظيم الإداري من اأهم فوائد التخطيط

تحديد إطاٍر زمني 

باالعتماد على وضع 

خطة اسـتراتيجّية 

مناسبة

على   
ّ
ال�صرتاتيجي التخطيط  تنفيذ  يعتمد 

اخلطوات الآتية:

على  الرتكيز  اأي  املهمة،  الأ�صياء  حتديد   •
اأجل  التي يجب العتماد عليها من  الأم��ور 

جناح اخلّطة ال�صرتاتيجّية.

• معرفة ما يجب حتقيقه، اأي َو�صع النقاط 

الأ�صا�صّية املُتوّقع الو�صول لها، والتي ُتعّد 

ذات اأولوّية.

ُم��ع��اجل��ة  اأي  امل�������ص���وؤول���ي���ات،  حت���دي���د   •
ال�صرتاتيجّيات بالعتماد على وجود راأ�ص 

مال ب�رشي من املوّظفني.

خطوات التخطيط اال�سرتاتيجي

يعتمد على مجموعة 

من المؤشرات 

ُتساعد على تقييم 

فعالية العمل
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  يجب اختيار البدائل املمكنة للو�صول اإىل الهدف من التخطيط ال�صرتاتيجي

ال��ولي��ات  يف   1950 ع��ام  اإىل   
ّ
ال�صرتاتيجي

على  التاأثري  اإىل  واأّدى  الأمريكّية،  املتحدة 

يف  وامل�صاهمة  ال�رشكات،  يف  الأع��م��ال  قطاع 

امل�سدر: موقع مو�صوع 

ويف  املالّية،  امليزانيات  اإع���داد  على  التدريب 

 1960 ع��ام  منت�صف  ب��ني  ال��زم��ن��ّي��ة  ال��ف��رتة 

التخطيط  اأف���ك���ار  اأ���ص��ب��ح��ت   1970 وع����ام 

ال�رشكات  اأغلب  يف  ُمنت�رشًة   
ّ
ال�صرتاتيجي

الكبرية.

 يف هذا الوقت عملت احلكومة الأمريكّية على 

وَت�صجيل  ال��ربام��ج،  لتطبيق  ميزانّيٍة  و�صع 

املعلومات حول التكاليف اخلا�ّصة بالأن�صطة 

.
ّ
املُرتبطة بالتخطيط ال�صرتاتيجي

يف عام 1980 اأ�صدرت ال�رشكات، واملنّظمات، 

ت���وج���د جم���م���وع���ة م����ن ال��ن�����ص��ائ��ح ال��ت��ي 

التخطيط  ا�صتمرارّية  جن��اح  على  ت�صاعد 

 وهي:
ّ
ال�صرتاتيجي

• ال��ب��ح��ث ع��ن اأف�����ص��ل ال��ُط��رق مل��ع��رف��ة اإذا 
اخلطة  لتطبيق  قاباًل  ال�رشكة  و�صع  ك��ان 

ال�صرتاتيجّية، عن طريق مراقبة التغرّيات 

امل����وؤّث����رة ع��ل��ى ال��ع��م��ل م���ع ال��رتك��ي��ز على 

ال�صرتاتيجيات املتبعة، مّما ُي�صاهم يف تقييم 

كفاءتها يف حتقيق الأداء.

• ت��ن��ظ��ي��م وت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ل يف ال�����رشك��ة، 
واحل���ر����ص ع��ل��ى الب��ت��ع��اد ع��ن الأخ���ط���اء، 

وُمتابعة املهام والأن�صطة اخلا�ّصة يف فريق 

العمل، مّما ُي�صاعد على التقليل من تراجع 

.
ّ
التخطيط ال�صرتاتيجي

اأّن��ه ل يوجد �صيء نهائي، بل من  اإدراك   •
املمكن تغيري اأّية اأخطاء اأو بيانات بالعتماد 

م��ا هي  م��ع��رف��ة  اأج���ل  م��ن  ع��ل��ى مراجعتها 

لتحقيق  املُنا�صبة  وغ��ري  املُنا�صبة  الأ�صياء 

النجاح يف العمل.

الفرتة  ح��ول  العمل  ف��ري��ق  م��ع  الت��ف��اق   •
مثل  امل��ح��ّددة،  الأه����داف  لتطبيق  الزمنّية 

للعمل  �صهرًا   12 اأو  �صهور  ثالثة  حتديد 

على اإجناز املهمات املطلوبة.

ن�سائح ل�سمان اال�ستمرارية 

جناح  حول  اعرتافاتها  العامة  واملوؤ�ص�صات 

ملجموعة  وتقدميه   ،
ّ
ال�صرتاتيجي التخطيط 

من الفوائد التي تدعم عملها، وخ�صو�صًا بعد 

على  اعتمد  ال��ذي  لأعمالها  الت�صويق  تطبيق 

وجود ا�صرتاتيجّيٍة ُمعّينة.

وحر�صت جامعة هارفرد حتديدًا كلية اإدارة 

جمموعة  و���ص��ع  على  لها  التابعة  الأع��م��ال 

يف  خا�ّصة  �صيا�صة  و�صياغة  ال��ن��م��اذج،  م��ن 

 العام، والذي ت�صّمن 
ّ
التخطيط ال�صرتاتيجي

و�صع منهج خا�ص به احتوى على معلوماٍت 

ح���ول ال��ف��ر���ص، ون��ق��اط ال�����ص��ع��ف وال��ق��ّوة 

العمل  نطاق  على  تطبيقه  ومّت  والتهديدات، 

النموذج  لحقًا  و�صّكل  ه��ارف��ارد،  جامعة  يف 

.
ّ
املُعتمد للتخطيط ال�صرتاتيجي

يضع المعايير العامة 

والبرامج المناسبة 

لتطبيقها على 

الموجودات في العمل

تحديد إطار زمني 

لتطبيق العمل 

اعتماداً على وضع 

خطة استراتيجّية



العـدد 520 - نوفمرب 402021

غدة  يف  حت��دث  �سرطانية  خاليا  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  الربو�ستاتا  �سرطان 

لدى  موجودة  اجل��وز  حبة  �سكل  على  �سغرية  غدة  وهي  الربو�ستاتا، 

الذكور، وتنتج ال�سائل املنوي الذي يغذي احليوانات املنوية وينقلها.

و�سرطان الربو�ستاتا هو اأحد اأكرث اأنواع ال�سرطان �سيوًعا، تنمو العديد 

من اأنواعه ببطء، وتقت�سر على غدة الربو�ستاتا، ومن املمكن اأال ُت�سّبب 

اأ�سرارا ج�سيمة، ومع ذلك، يف حني اأن بع�ص اأنواع �سرطان الربو�ستاتا قد 

يحتاج اإىل عالج ب�سيط، اأو قد ال يحتاجه، فاإن هناك اأنواع اأخرى عدوانية 

وميكن اأن تنت�سر يف اجل�سم ب�سرعة.

سرطان البروستاتاسرطان البروستاتا
الوقاية خير من العالج

بعض أنواعه يمكن 

عالجه بسهولة 

والبعض اآلخر قد 
يصبح خطيراً

صحة
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  الريا�صة معظم اأيام الأ�صبوع تقلل من خطر الإ�صابة باملر�ص

فرصة نجاح 

العالج أفضل 

في حال 

االكتشاف المبكر 

االكت�ساف املبكر

الربو�صتاتا  و���رشط��ان  ع��الج  جن��اح  فر�ص  تكون 

الذي يتم اكت�صافه مبكرا اأف�صل، خا�صة يف املرحلة 

الربو�صتاتا،  يزال فيها حم�صورا يف غدة  التي ل 

لذلك ين�صح الأطباء بالك�صف الدوري بعد �صن ال� 

40، حيث اأن �رشطان الربو�صتاتا قد ل ينجم عنه 

ظهور اأعرا�ص اأو عالمات يف مراحله املبكرة.

االأعرا�ص

وق��د ي�صفر ع��ن ���رشط��ان ال��ربو���ص��ت��ات��ا الأك��رث 

تطورا عالمات واأعرا�ص لحقا، مثل م�صكالت 

جمرى  يف  التدفق  ق��وة  �صعف  اأو  ال��ت��ب��ول،  يف 

البول، اأو ظهور دم يف البول، اأو دم يف ال�صائل 

اأو  ال��وزن،  فقدان  اأو  العظام،  اأمل  اأو  املنوي، 

�صعف النت�صاب، وجميعها اأعرا�ص قد ين�صاق 

النتباه  دون  كعر�ص  عالجها  وراء  املري�ص 

حتديد  على  اح��ر���ص  ل��ذا  الرئي�صي،  للم�صبب 

موعد مع الطبيب، اإذا كانت لديك اأي موؤ�رشات 

اأو اأعرا�ص م�صتمرة تثري قلقك.

متى تزور الطبيب؟

ُيدرك الأطباء اأن �رشطان الربو�صتاتا يحدث عندما 

للخاليا  ال��ن��ووي  احلم�ص  على  ت��غ��ي��ريات  ت��ط��راأ 

على  يحتوي  وال���ذي  الربو�صتاتا،  يف  امل��وج��ودة 

التعليمات التي توجه اخللية نحو القيام بوظيفتها 

توجيه  يف  التغريات  هذه  تت�صبب  ولكن  املحددة، 

من  اأ���رشع  مبعدل  والنق�صام  النمو  نحو  اخلاليا 

اخلاليا الطبيعية، وبذلك توا�صل اخلاليا ال�صاذة 

النمو بينما توت اخلاليا الأخرى.

وترتاكم هذه اخلاليا ال�صاذة لت�صكل ورما ينمو 

ويهاجم الأن�صجة القريبة منه، ثم تنف�صل بع�ص 

اخلاليا ال�صاذة بعد مرور بع�ص الوقت وتنتقل 

اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�صم.

الوقاية

مي��ك��ن��ك ت��ق��ل��ي��ل خ���ط���ر الإ�����ص����اب����ة ب�����رشط��ان 

الربو�صتاتا اإذا اتبعت الإر�صادات التالية:

بالفواكه،  غنيا  �صحّيا  غذائيا  نظاما  اخرت   -1

واخل���������رشاوات، واحل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة، حيث 

حتتوي على العديد من الفيتامينات والعنا�رش 

الغذائية التي قد ت�صاعد على حت�صني �صحتك.

املكمالت  من  بدًل  ال�صحية  الأطعمة  تناول   -2

املكمالت  اأن  ال��درا���ص��ات  ُتثبت  فلم  الغذائية، 

اإ�صابتك  خطر  من  احل��د  يف  دور  لها  الغذائية 

ل��ذل��ك اخ��رت الأطعمة  ال��ربو���ص��ت��ات��ا،  ب�����رشط��ان 

الغنية بالفيتامينات واملعادن للحفاظ على وجود 

م�صتويات �صحية من الفيتامينات يف ج�صمك.

3- م��اِر���ِص ال��ري��ا���ص��ة ُم��ع��َظ��م اأي���ام الأ���ص��ب��وع، 

ن من �صحتك  اأن ممار�صة الريا�صة حُت�صِّ حيث 

العامة، وت�صاعدك يف احلفاظ على وزنك وتغيري 

حالتك املزاجية.

وزنك  ك��ان  ف��اإذا  �صحي،  وزن  على  ح��اِف��ْظ   -4

عن  عليه  احل��ف��اظ  على  فاعمل  �صحّيا،  احل��ايل 

ط��ري��ق اخ��ت��ي��ار ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �صحي وت��دري��ب 

اإىل  بحاجة  كنت  واإذا  الأ���ص��ب��وع،  اأي���ام  معظم 

من  وقلل  اأكرث  فمار�ص تارين  وزن��ك،  اإنقا�ص 

عدد ال�صعرات احلرارية التي تتناولها كل يوم.

5- حتدَّث مع طبيبك عن زيادة احتمالية الإ�صابة 

بقوة  معر�صا  كنت  ف��اإذا  الربو�صتاتا،  ب�رشطان 

اأو  الأدوي���ة  يف  وطبيبك  اأن��ت  ففّكر  ب��ه،  لالإ�صابة 

العالجات التي ميكنها تقليل هذا اخلطر.

ينصح األطباء 

بالكشف 

الدوري بعد 

سن  40

امل�سدر: جملة مايو كلينك ال�صحية. 
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الكاتب  بتاأليفها  قام   ،19 ال�  القرن  روايات  اأ�سهر  اإحدى  هي  البوؤ�ساء  رواية 

الفرن�سي "فيكتور هوغو" لي�سف فيها مغبات الظلم يف املجتمع الفرن�سي. وقام 

من خاللها بو�سف عدد من االأحوال ال�سيئة لبع�ص ال�سخ�سيات املجتمعية يف 

19 وكيف كانت معاناة االأو�ساع املعي�سية وقتها، ولكنه  ال�  القرن  فرن�سا يف 

ركز على �سخ�سية ال�سجني "جان فاجلان" الذي ظل معتقال يف �سجون النظام 

احلاكم الفرن�سي، وكيف كانت معاناته يف حياته فيما بعد اإطالق �سراحه منه.

الظلم  اأدوات  من  العديد  وخلق  الف�ساد  من  الكثري  اأثار  نابليون  ف�سقوط   

حيث  بعد  فيما  فرن�سا  اأر�ص  على  اجلحيم  اأ�سبح  الذي  املقنن  االجتماعي 

الالمباالة بحال العامة وقحط االأحوال االجتماعية. 

البؤساء
رواية فيكتور هوغو

من 
المكتبة

البائ�سون يف فرن�سا

ودواف���ع  اخل��ري  موجبات  ك��ل  تعر�ص  ال��رواي��ة 

ال�رش حتت �صماء باري�ص، فلم تعد تنعم العا�صمة 

هي  الأخ���الق  تكن  ومل  املن�صود،  ال��ه��دوء  بذلك 

احلياتية  امل��م��ار���ص��ات  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  املرجعية 

جهاز  وخا�صة  النظام  م�صمار  يف  يعملون  ومن 

ال�رشطة الفرن�صي حينها.

 ا�صتلهم الكاتب "فيكتور هوغو" اأجواء الف�صاد 

اإج��رام��ا  الأك���رث  ال�رشطة  �صابط  م��ن  النظامي 

ب�  فيها  وامل��ل��ق��ب  ال��درام��ي��ة  الق�صة  م�صاهد  يف 

"فران�صوا فيدوك" ولكنه قام بتق�صيم ال�صخ�صية 

ما  بعد  الرواية  جمريات  داخل  �صخ�صيتني  اإىل 

رواية تصف األحوال 

السيئة لبعض 

الشخصيات الفرنسية 

في القرن  19
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  الرواية عر�صت كل مظاهر اخلري ودوافع ال�رش يف مدينة باري�ص

الفرن�صي  ال�صعب  الثورة املقامة من قبل  ف�صلت 

�صد الطاغية امللك "لوي�ص فيليب".

اأحداث حزينة

الفرن�صية  "دي��ن��ي"  م��دي��ن��ة  يف  الق�صة  ت��ب��داأ 

الفرن�صيني  ال�صجناء  اأح���د  ����رشاح  ب��اإط��الق 

عاما   19 بعد  فاجلان"  "ج���ان  ب���  امل��ع��روف 

الأح��وال  "طولون".  زنازين  يف  ال�صجن  من 

اأ�صواأ  اإىل  �صيء  من  كانت  وقتها  الجتماعية 

لأخته  اخلبز  ي�رشق  اأن  دفعته  التي  للدرجة 

واأطفالها ال�صغار.

 يحاول الهرب ملدة 14 ع�رش عاما ومع ال�صف 

حتى بعد اإطالق �رشاحه ياأبى اأ�صحاب الفنادق 

اأن يقلدوه اأي عمل ب�صبب اجلواز الأ�صفر الذي 

"�صارل  في�صت�صيفه  الجرامية،  ب�صابقته  يقر 

مرييل" الأ�صقف امل�صيحي يف بيته، ويهرب من 

بيته �صارقا الف�صيات.

القب�ص عليه ينكر ال�صقف فعلة ال�رشقة  وبعد 

اأن  على  "ج���ان" وي�رش  ل���  اأع��ط��اه��ا  ب��اأن��ه  ويقر 

يعيد اإليه ال�صمعدان الف�صي لي�صتخدمه يف بناء 

حياة نظيفة، حتى مير الوقت به �صارقا اأموال 

البع�ص، ولكنه يندم وي�رش على لقاء امل�رشوق 

لإعادة اأمواله اإليه مرة ثانية. 

وتتواىل الأحداث وي�صتعري ا�صما اآخر وي�صبح 

املارة  اأح��د  ي�صاهد  حتي  امل�صانع،  مالكي  اأح��د 

وهو ينزلق اأ�صفل عجالت العربة، ويتطوع هو 

ال�صك فيه لأن هذه  اأث��ار  واإن��ق��اذه، مما  برفعها 

م�صنع  ملالك  تكون  اأن  ميكن  ل  املفرطة  القوة 

م��رف��ه، ول��ك��ن��ه��ا ل��� "ج���ان ف���اجل���ان"، وت��ت��واىل 

الأحداث الدرامية بني كر وفر ومهاجمة النظام 

حتى نهاية الرواية.

الكاتب يف �سطور

ا�صمه احلقيقي "فيكتور ماري هوغو"، ولد يف 

عام 1802 ميالدية وتويف عن عمر يناهز ثالثة 

الأدب  اأع��م��دة  اأ�صهر  اأح��د  هو  عاما.  وثمانني 

روائي  جمرد  كونه  تتعدي  ملكاته  الفرن�صي، 

بل اأن له باع كبري يف النرث وال�صعر.

الع�صور"  و"ا�صطورة  "تاأمالت"  ديوانا  ويعد 

بالغة  واأكرثها  ال�صعرية  دواوينه  اأ�صهر  هما 

وعمقا، ويف فرن�صا يعرف باأنه �صاعر اأكرث من 

اأنه روائي وقا�ص، لكن بعد رواية "البوؤ�صاء" 

متمر�ص،  كروائي  اأجمع  العامل  يف  �صيته  ذاع 

وله روايات اأخرى على نف�ص �صهرة البوؤ�صاء 

مثل "اأحدب نوتردام". 

يف  الجتماعيني  النا�صطني  بني  الأ�صهر  ويعد 

اإلغاء  هي  الدائمة  دع��واه  كانت  حيث  ع�رشه 

حكم الإعدام ون�رش ذلك يف كتاب يدعو فيه اإىل 

اجلمهوري  النظام  واإر���ص��اء  الأح��ك��ام  تعديل 

كنظام قائم للحكم يف البالد. 

ومت  العظماء،  مقابر  يف  ه��وغ��و  فيكتور  دف��ن 

تكرميه حتى فيما بعد وفاته يف هيئات عديدة 

الفرن�صية  العملة  على  �صورته  و�صُع  ومنها 

اإىل  الروائية  اأعماله  ترجمة  وتت  "الفرنك"، 

اأعمال ومناذج �صينمائية عديدة. 

كتاب   .. واملتعة  بالفائدة  التمنيات  اأطيب  مع 

رواي���ة ال��ب��وؤ���ص��اء ك��ت��اب اإل��ك��رتوين م��ن ق�صم 

للكاتب  واأجنبية  وعاملية  عربية  رواي��ات  كتب 

فيكتور هوغو. 

دفن فيكتور هوغو 

في مقابر العظماء 

وتم وضع صورته 

على العملة الفرنسية 

تمت ترجمة األعمال 

الروائية للكاتب 

إلى أعمال ونماذج 

سينمائية عديدة

امل�سدر: جملة الكتب العربية
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عملية  بعد  النفطية  امل�ستقات  جودة  ل�سبط 

التكرير وقبل بيعها لالأ�سواق العاملية واملحلية.

القطاع  يف  للعمل  اخ��ت��ي��ارك  �صبب  ه��و  م��ا   •
النفطي؟

املوظف  جمهود  بتقدير  النفطي  القطاع  يتميز 

كما  العملية،  الظروف  اأف�سل  تهيئة  خالل  من 

يعمل على تطوير مهارات موظفيه ب�سكل دائم.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بني طبيعة احلياة 
العملية والدرا�صة النظرية؟

احلياة  وطبيعة  النظرية  الدرا�سة  بني  الفرق 

العملية يف ال�سركة يكاد ال ُيذكر، اأجد الكثري من 

الت�سابه بينهما.

• ما هي اأهم التحديات التي تواجهك يف جمال 
العمل؟ وكيف تتغلب عليها؟

من اأهم التحديات التي واجهتها الدقة وال�سرعة 

• بطاقة تعارف.. من اأنت؟ 
بوظيفة  اأعمل  العجمي،  تراحيب  حم�سن 

كيميائي اأول يف خمترب م�سفاة ميناء عبداهلل.

التي  واجلامعة  العلمي،  تخ�ص�صك  هو  ما   •
تخرجت منها؟

العلوم،  يف  البكالوريو�ص  �سهادة  على  حا�سل 

تخ�س�ص كيمياء عامة، من جامعة الكويت.

• ماهي طبيعة العمل الذي توؤديه؟
النهائية  املنتجات  ق�سم يف خمترب  اأعمل رئي�ص 

البيئي،  ال��وق��ود  م�سروع  واإمت���ام  اإجن���از  يف 

�سوق  يتطلبها  التي  االأجهزة  توفري  خالل  من 

تدريب  على  االإ���س��راف  اإىل  باالإ�سافة  العمل، 

املوظفني عليها ب�سرعة وجيزة، وهذا االإجناز 

لعامل  م�سبق  تخطيط  ل��وال  ليتحقق  يكن  مل 

االمكانيات  توفر  مدى  على  واالطالع  الوقت، 

املتطلبة ملراحل الت�سغيل.

• هل ترى اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟
نعم، يتنا�سب مع ميويل اإىل حد كبري.

محسن محسن 

لعجمي لعجميا ا

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ���س��رة  اأف���راد 

ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب، واحل���دي���ث 

املهنية  اجل���وان���ب  ب��ع�����ص  ع��ن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

تطوير الذات يبدأ 

من إيمان الموظف 

بأنه يمكنه 

إعطاء األفضل

أجد الكثير من 

التشابه بين 

الدراسة النظرية 

وطبيعة العمل

وجوه
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السباحة من أبرز 

هواياتي وأقربها 

إلى نفسي ألبعادها 

وفوائدها المتعددة

أنجزت العديد 

من األعمال على 

رأسها تطوير 

عدد من البرامج

الذي تود حتقيقه يف  • ما هي طموحاتك، وما 
امل�صتقبل؟

لي�ص هناك �سقف للطموح، وتتنوع الطموحات 

والتعليمي،  واملهني  منها  العائلي  بني  ما 

اإىل نيل ر�سا اهلل يف  اأ�سعى دائماً  وبالن�سبة يل 

العائلي،  اال�ستقرار  حتقيق  ثم  االأول،  املقام 

وبلدي  �سركتي  اأخدم  كي  املهني،  والتطور 

على الوجه االأمثل.

• ما هي هواياتك، وهل حتر�ص على ممار�صتها؟
الهوايات  اأب��رز  من  ال�سباحة  ريا�سة  تعترب 

وفوائدها  الأبعادها  نظرًا  نف�سي،  اإىل  واأقربها 

ال�سحية والنف�سية.

• هل هناك اجناز يف جمال ممار�صة الهوية؟
يف  اأ�سارك  وال  فقط،  كهواية  ال�سباحة  اأمار�ص 

مناف�سات خا�سة بهذه الريا�سة.

• كيف توفق بني ممار�صة الهواية والعمل؟
وممار�سة  االأع��م��ال  اأداء  بني  التوفيق  ميكن 

كل  واإعطاء  الوقت  تنظيم  طريق  عن  الهواية 

ذي حق حقه.

• ما هي اأهم الإجنازات التي حققتها يف جمال 
العمل؟

االأعمال  من  العديد  اإجن��از  احلمد  وهلل  مت 

تدريب  على  االإ���س��راف  ومنها  وامل��ه��ام، 

لطالب  عمل  ور����ص  وتنظيم  امل��وظ��ف��ني، 

لدائرتنا  امليدانية  زيارتهم  عند  اجلامعات 

واالإ�سراف على العمل امليداين لهم.

تطوير  على  عملت  �سبق  م��ا  اإىل  اإ�سافة 

اإق��ام��ة  واأي�����س��اً  ال��ربام��ج،  م��ن  جمموعة 

االأج��ه��زة  على  للموظفني  تدريبة  دورة 

امل�ستخدمة.

• ما هي روؤيتك يف تطوير الذات؟
املوظف  ب��اأن  االإمي��ان  من  يبداأ  ال��ذات  تطوير 

عليه  ينبغي  وال  االأف�����س��ل،  اإع��ط��اء  باإمكانه 

جتديد  عليه  يجب  بل  معني،  حد  عند  االكتفاء 

م�ستمرة  ب�سفة  وخ��ربات  معلومات  واإ�سافة 

ي�سقل بها مهاراته. 

وكل العنا�سر ال�سابقة التي مت ذكرها تتحقق   

الأ�سحاب  ال��دائ��م��ة  اال�ست�سارة  خ��الل  م��ن 

اخلربة.

  ريا�صة ال�صباحة من هوايات حم�صن العجمي

طموحي أن أحقق 

المزيد من التطّور 

المهني كي أخدم 

شركتي وبلدي
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هل تعلم ؟ 
اأنه يمكنك حل لعبة المكّعب الملّون في  	

ع�شرين خطوة فقط.

اأن الج�شم الذي يزن 200 كيلوغراما على  	
�شطح الأر�ض ي�شاوي 76 كيلو غرامًا على 

�شطح المريخ.

اأن حيوان الكنغر ل ي�شتطيع القفز اإذا ما  	
ُرِفع ذيله. 

اأن بع�ض القطط لديها ح�شا�شية من الب�شر. 	

معلومات عامة
هناك نوع واحد من ال�شخور الذي يمكن اأن يطفو على �شطح  	

الماء وهو �شخر الخفاف.

الغاز الطبيعي ل رائحة له، لذا ت�شاف اإليه رائحة قوية اأثناء  	
الت�شنيع للم�شاعدة على ك�شف ت�شربه.

تنمو بع�ض اأنواع نبات الخيزران بمعدل متر في اليوم. 	

تعتبر القارة القطبية الجنوبية مكانًا خاليًا من الزواحف  	
والثعابين.

من الكويت
متحف طارق رجب: يقع في منطقة الجابرية بمحافظة 

حولي، ويتميز بالطابع التراثي الأ�شيل. 

وي�شتمل على العديد من الأدوات المو�شيقّية والقطع 
الف�شية، والمجوهرات، بالإ�شافة اإلى المخطوطات 

العربية في ق�شم الخط العربي، والتي ت�شفي اأهمية كبيرة 
على موجوداته. 

شخصيات
جون كينيدي:

هو الرئي�ض الخام�ض والثالثون للوليات المتحدة الأميركية، وقد تولى من�شبه في 20 يناير 1961، في ذروة الحرب الباردة، 
وركز خالل فترة رئا�شته على اإدارة العالقات مع التحاد ال�شوفيتي. 

ولد في 29 مايو 1917 في بروكلين بولية ما�شات�شو�شت�ض، والتحق بجامعة هارفارد قبل ان�شمامه اإلى قوات الحتياط في 
بحرية الوليات المتحدة عام 1941، حيث �شارك في الحرب العالمية الثانية.

اغتيل بمدينة دال�ض في 22 نوفمبر 1963. وخل�ض تحقيق حول الحادثة اإلى اأن )لي هارفي اأوزوالد( كان القاتل، ولكن ترى 
مجموعات مختلفة اأن كينيدي كان �شحية موؤامرة. بعد وفاته تم اإ�شدار قوانين بالعديد من مقترحاته، بما في ذلك قانون 

الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون الإيرادات لعام 1964. 

كلمات
اأيقظ �شعورك بالمحبة اإن غفا، لول ال�شعور  	

مى. لكان النا�ض كالُدّ

لي�شت حياتك غير ما �شّورتها، اأنت الحياة  	
ب�شمتها ومقالها.

الأ�شياء الحقيقية ل تتغير اأبدًا، تبقى الأف�شل  	
لأنها تمنح الروح ال�شعادة.

اأظهر ال�شعف عندما تكون قويًا، واأظهر القوة  	
في حالة �شعفك.
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1977/8/11 حول م�شبح فندق  	 م�شاء يوم الخمي�ض الموافق 
العامة  العالقة  دائرة  اأقامته  باربكيو  حفل  في  ال�شيراتون 

لموظفي ال�شركة و�شط اأجواء عائلية جميلة.

الوطنية: عدد �شبتمبر 1977
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