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رسـالـــة شــركة نفــط الكويــت اإلخبـــارية

نظمـت مؤسسـة البـرول الكويتيـة، ممثلـة بقطـاع 
التخطيـط املشـرك، اجتامعاً السـتعراض وتقييم أداء 
االستكشـاف  مجـال  يف  العاملـة  التابعـة  الـركات 
للربـع  والعاملـي  املحـي  املسـتويني  عـى  واإلنتـاج 
وذلـك يف  املاليـة 2022-2021،  السـنة  مـن  األخـر 
املبنـى الرئيـي لركـة نفـط الكويـت باألحمـدي. 
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الشـيخ  الكويتيـة  البـرول  مؤسسـة  إدارة  مجلـس 
نـواف سـعود الصبـاح، وحـره عـدد مـن األعضـاء 
املنتدبني يف املؤسسـة، والرؤسـاء التنفيذيون لكل من 
رشكـة نفـط الكويـت )الرئيـس التنفيـذي بالوكالـة(، 
والركـة الكويتيـة لنفـط الخليج، والركـة الكويتية 
)كوفبيـك(،  الخارجيـة  البروليـة  لالستكشـافات 

يف  املجموعـات  مديـري  إىل  باإلضافـة  ونوابهـم، 
الثـالث. الـركات 

ويف البدايـة، ألقى الرئيس التنفيذي ملؤسسـة البرول 
الكويتيـة كلمـة ترحيبيـة بالحضـور، تطـرق فيهـا إىل 
النتائـج اإليجابيـة التـي حققتهـا الـركات النفطيـة 
املعنيـة واملشـاريع التـي نفذتهـا، إضافـة إىل التقـدم 
الـذي أحرزته عـى صعيـد التوجيهات االسـراتيجية، 

والتحديـات التـي تواجهها. 

وبعـد ذلـك، تـم اسـتعراض النتائـج التـي تحققـت 
عـرض  خـالل  مـن  واإلنتـاج  االستكشـاف  قطـاع  يف 
مـريئ مفصـل تخللـه طـرح أسـئلة ومناقشـات مـن 
جانـب الحضـور بشـأن التحديـات الحاليـة والخطط 

املسـتقبلية. 
نفط الكويت حازت المركز الرابع

بعدد المتبرعين بالدم في حمالتها

السنة الحادية واألربعون - الـعـدد 824
23 محّرم 1444هـ - 21 أغسطس 2022م

اجتماع لتقييم أداء الشركات العاملة في مجال 
االستكشاف واإلنتاج

ُعقد بالمبنى الرئيسي للشركة ونظمه قطاع التخطيط 
المشترك بمؤسسة البترول الكويتية دعم

نفط الكويت شاركت بمؤتمر “بيئة وطن” 
لدعم المشاريع الشبابية
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نفط الكويت نّظمت ورشة عمل مالية
مع شركة “شل”
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3شؤون مالية



أقامت  العطار،  بدر  المالية  والشؤون  للتخطيط  التنفيذي  الرئيس  نائب  وحضور  برعاية 
العاملين  من  عدد  حضرها  “شل”،  شركة  مع  بالتعاون  مالية  عمل  ورشة  الكويت  نفط 
رفيعي  مسؤولين  إلى  باإلضافة  الكويتية،  البترول  لمؤسسة  التابعة  الشركات  كافة  في 

“شل”. في  المستوى 

مجموعة  في  المالية  المساندة  عمل  فريق  نظمها  التي  الفعالية  من  الغرض  وكان 
في  للعاملين  المالية  المهارات  تطوير  أيام،   3 مدى  على  والخدمات  المالية  الحسابات 
شركة  في  المتبعة  والممارسات  التجارب  أفضل  على  التعرف  خالل  من  النفطي  القطاع 
التنبؤ،  وقدرات  الميزانيات،  وإعداد  المالي،  بالتنظيم  تتعلق  والتي  “شل”،  مثل  عالمية 

التمويل. وخيارات  المشاريع  وتمويل  والدمج،  التقارير  وإعداد  التكاليف،  وإدارة 

الذين  “شل”  ممثلي  سيما  وال  بالحضور،  العطار  رحب  الفعالية،  من  األول  اليوم  وفي 
قدموا من الخارج لمشاركة أفضل الممارسات لديهم، وأشار إلى التغير المالي المستمر، 
وحاجة الشركة لمواكبة هذه التغييرات، بحيث تستفيد جميع الشركات التابعة لمؤسسة 
على  الجميع  حث  كما   ،2040 استراتيجية  تحقيق  على  قادرة  وتكون  الكويتية  البترول 

ماليون. التي قدمها خبراء  العمل  الفعالة في ورشة  المشاركة 

وحضر اليوم الثاني من الفعالية مدير مجموعة الحسابات المالية والخدمات خالد العجمي، 
في حين تواجدت رئيس فريق عمل المساندة المالية وفاء العذاب على مدى األيام الثالثة.

دروعاً  منحهم  خالل  من  “شل”  ممثلي  بتكريم  العطار  قام  واألخير،  الثالث  اليوم  وفي 
تقديرية.

نفط الكويت نّظمت ورشة عمل مالية مع شركة “شل”
بهدف تطوير مهارات العاملين في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية
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نفط الكويت شاركت في مؤتمر “بيئة وطن” لدعم المشاريع الشبابية
حضره عدد من الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص

أول  إطالق  عن  اإلعالن  فيه  جرى  الذي  وطن”  “بيئة  مؤتمر  في  الكويت  نفط  شاركت 
الصغيرة  المشاريع  بدعم  تهتم  التي  البيئية،  “إيكو”  أعمال  ومسرعة  بيئية  حاضنة 
فندق  في  عقد  والذي  البيئة،  مجال  في  الكويتي  الشباب  وتدريب  المستدامة  والتنمية 

“فور سيزونز” بالكويت العاصمة. 

الحكومية  الهيئات والمؤسسات  الذي شهد مشاركة عدد من  المؤتمر  الشركة في  ومثّل 
ومؤسسات القطاع الخاص، كل من نائب الرئيس التنفيذي للغاز واالبتكار بدر المنيفي، 

واإلعالم  العامة  العالقات  مجموعة  ومدير  الزويّر،  حمد  الغاز  عمليات  مجموعة  ومدير 
البصري. محمد 

التي  الثانية  الحوارية  الجلسة  في  التنفيذي  الرئيس  نائب  شارك  فقد  التفاصيل،  وفي 
عقدت تحت عنوان “دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة والتحول إلى االقتصاد 
التغيّر  بملف  المتميزة  مساهماتها  حول  مرئياً  عرضاً  الشركة  قدمت  فيما  األخضر”، 
المجال،  هذا  في  وإنجازاتها  وجهودها  استراتيجيتها  خالله  استعرضت  المناخي، 

وال سيما على صعيد خفض نسبة حرق الغاز في عملياتها.
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نفط الكويت حازت المركز الرابع بعدد المتبرعين بالدم في حمالتها
نالت تكريمًا من وزارة الصحة وكّرمت بدورها مسؤولين بمستشفى األحمدي وبنك الدم المركزي  

الذين قدمتهم خالل  بالدم  المتبرعين  الرابع في عدد  المركز  الكويت  احتلت شركة نفط 
حمالتها المتعددة على مستوى الكويت لعام 2021، ونالت تكريماً من وزارة الصحة في 

لذلك. حفل مخصص 

العالمي  باليوم  االحتفال  في  األحمدي،  بمستشفى  ممثلة  الكويت،  نفط  شاركت  فقد 
وذلك  المركزي،  الدم  بنك  في  الدم  نقل  خدمات  إدارة  أقامته  والذي  بالدم،  للمتبرعين 
برعاية معالي وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، وحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية 

المطيري. عبدالرحمن  الدكتور  بالوزارة  المساندة  والخدمات 

وتم خالل الحفل تكريم الجهات األعلى تبرعاً بالدم في الكويت لعام 2021، حيث تسلم 
ممثلو مستشفى األحمدي، رئيس فريق عمل المختبرات الطبية شاكر المطوع، وأخصائي 
الدم الدكتورة مريم الفيلي، وكبير فنيي مختبر طبي منيرة السبيعي، الدرع التكريمية من 

المطيري. الوكيل 

بدورها، نظمت وحدة بنك الدم وفريق عمل المختبرات الطبية زيارة خاصة إلى مقر بنك 

الدم المركزي الكويتي في منطقة الجابرية، وذلك لتقديم الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم 
والعاملين واإلداريين هناك، وتسليط الضوء على دورهم اإلنساني.

وضم الوفد الزائر أخصائي الدم الدكتورة مريم الفيلي، وكبير فنيي مختبر طبي منيرة السبيعي، 
وفني مختبر طبي إسراء الفيلكاوي، حيث قدمن درعاً للمسؤولين في بنك الدم تقديراً لمواصلة 

جهودهم الكبيرة وتقديم خدماتهم رغم الظروف الصعبة، السيما خالل جائحة “كورونا”.

كما قامت وحدة بنك الدم في المستشفى، ممثلة برئيس فريق عمل المختبرات الطبية 
األفراد  مع  لدورهم  تقديراً  بالمستشفى،  المسؤولين  من  عدد  بتكريم  المطوع،  شاكر 
العاملين تحت إشرافهم، في تحقيق التكافل والتضامن بمجال التبرع بالدم، وهو الشعار 

الحالي. للعام  اليوم  بهذا  االحتفال  على  العالمية  الصحة  منظمة  أطلقته  الذي 

وشمل التكريم كالً من مدير المجموعة الطبية د. عماد العوض، ورئيس دائرة الخدمات الطبية 
المساندة د. مبارك العجمي، ورئيس الهيئة الطبية د. سعود العجمي، فضالً عن رؤساء كافة 

األقسام والوحدات، حيث تم تسليم كل منهم درعاً تمثل التكافل في المنظومة الطبية.

“تأهيل التربة” نّظمت ورشة لتعريف موظفي المقاول بالبرنامج التدريبي
ضمت 35 موظفًا كويتيًا لدى أربعة مقاولين يعملون في خمسة مشاريع

التربة ورشة عمل لتعريف موظفي المقاول الكويتيين المعينين  نظمت مجموعة تأهيل 
التدريبي الخاص بهم وطرق تطورهم الوظيفي. بالبرنامج  الجدد، 

وحضر الورشة مدير المجموعة سامي الياقوت، ورئيس فريق عمل مشاريع تأهيل التربة 
جمعة،  خلف  باإلنابة   )1( التربة  تأهيل  مشاريع  عمل  فريق  ورئيس  المؤمن،  مثنى   )2(

العثمان. ريم  باإلنابة  التربة  تأهيل  فريق عمل مساندة  ورئيس 

وضمت الورشة 35 موظفاً كويتياً لدى أربعة مقاولين يعملون في خمسة مشاريع لتأهيل 
التربة في إطار برنامج الكويت إلعادة تأهيل البيئة KERP الذي تشرف عليه األمم المتحدة.

وفي بداية الفعالية، رحب مدير المجموعة بالحضور، داعياً إياهم إلى االستفادة من فرصة 
العمل في واحد من أكبر مشاريع إعادة تأهيل التربة.

من جانبه، قدم المؤمن عرضاً مرئياً عن برنامج الكويت إلعادة تأهيل البيئة، مشدداً على 
ذاتية  وسيرة  والخبرة  المعرفة  البرنامج ستكسبهم  في هذا  الجدد  الموظفين  مشاركة  أن 

بها. يفخرون 

التربة، كما قدم كبير مهندسي  تأهيل  مرئياً عن مجموعة  العثمان عرضاً  بدورها، قدمت 
مشاريع في فريق عمل مشاريع تأهيل التربة مشاري البدر عرضاً آخر عن البرنامج التدريبي 
لموظفي المقاول، في حين نسقت فقرات الورشة المهندس بفريق عمل مشاريع تأهيل 

التربة بتول الشريفي.

وتضمنت الورشة مسابقة هدفت لتعريف الموظفين ببعضهم وإكسابهم مهارة العمل بروح 
الفريق الواحد.
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“تأهيل التربة” نّظمت ورشة لتعريف موظفي المقاول بالبرنامج التدريبي
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العمل في واحد من أكبر مشاريع إعادة تأهيل التربة.

من جانبه، قدم المؤمن عرضاً مرئياً عن برنامج الكويت إلعادة تأهيل البيئة، مشدداً على 
ذاتية  وسيرة  والخبرة  المعرفة  البرنامج ستكسبهم  في هذا  الجدد  الموظفين  مشاركة  أن 

بها. يفخرون 

التربة، كما قدم كبير مهندسي  تأهيل  مرئياً عن مجموعة  العثمان عرضاً  بدورها، قدمت 
مشاريع في فريق عمل مشاريع تأهيل التربة مشاري البدر عرضاً آخر عن البرنامج التدريبي 
لموظفي المقاول، في حين نسقت فقرات الورشة المهندس بفريق عمل مشاريع تأهيل 

التربة بتول الشريفي.

وتضمنت الورشة مسابقة هدفت لتعريف الموظفين ببعضهم وإكسابهم مهارة العمل بروح 
الفريق الواحد.
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العمل في  القطان وعدد من رؤساء فرق  باإلنابة فهد  بحضور مدير مجموعة اإلطفاء 
الدورة  من  دفعة  بتخريج  واألزمات  الطوارئ  إدارة  عمل  فريق  احتفل  المجموعة، 

اإلطفاء. لرجال  التأسيسية 

الجدد  العناصر  درس خاللها  أسبوعاً،   12 استمرت  التي  الدورة  انتهاء  بعد  ذلك  وجاء 
لدورة  ذلك  قبل  خضعوا  قد  كانوا  بعدما  وذلك  واإلنقاذ،  والمكافحة  اإلطفاء  علوم 
واألمن  والسالمة  الصحة  وأساسيات  الشركة  بعمليات  تعريفهم  استهدفت  تمهيدية 
واإلطفاء، فضاًل عن اإلجراءات اإلدارية التي تهم رجل اإلطفاء في شركة نفط الكويت.

فيها  شكر  كلمة،  الفودري  فهد  )التدريب(  اإلطفاء  آمري  كبير  ألقى  الفعالية،  وخالل 
التدريب. مراحل  جميع  خالل  ومثابرتهم  تعاونهم  على  الخريجين 

طاقم  البحيري،  ناصر  واألزمات  الطوارئ  إدارة  عمل  فريق  رئيس  هنأ  جهتـه،  مـن 
خبرات  مـن  قدموه  وما  االستثنائية  جهودهـم  على  األجنبي  والشريك  التدريب 
حث  كما  المستوى،  هذا  إلى  وإيصالهم  الخريجين  لتأهيل  وإشراف  ومهارات 
لهم  متمنياً  العملية،  حياتهم  من  القادم  في  والتميّز  االجتهاد  على  الجدد  الخريجين 

والنجاح. التوفيق 

بعدما خاضوا دورة تأسيسية لمدة 12 أسبوعًا في علوم اإلطفاء والمكافحة واإلنقاذ

نفط الكويت احتفلت بتخريج دفعة جديدة من رجال اإلطفاء
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دورة تدريبية للقياديين في الشركة بمجال الصحة والسالمة واألمن والبيئة
نّظمها فريق عمل إدارة المواهب لعدد من مديري المجموعات ورؤساء الفرق

والبيئة  والسالمة  الصحة  عمل  فريق  مع  وبالتعاون  المواهب،  إدارة  عمل  فريق  نظم 
نفط  شركة  في  للقياديين  تدريبية  دورة  المشتركة،  والخدمات  التجارية  مديرية  في 
الكويت، من مديري مجموعات ورؤساء فرق، وذلك في مجال الصحة والسالمة واألمن 

والبيئة.

جائحة  بعد  الصحية  االحترازية  القيود  رفع  منذ  الثالثة  التدريبية  الدورة  هذه  وتعتبر 
للقياديين  الموضوعة  السنوية  الخطة  المستجد – كوفيد 19”، وتأتي في إطار  “كورونا 
تتماشى  كما  والبيئة،  واألمن  والسالمة  الصحة  مجال  في  التدريبية  احتياجاتهم  لتغطية 

البشري  العنصر  سالمة  على  للحفاظ  الكويت  نفط  لشركة  االستراتيجية  الخطط  مع 
النفطية. ومنشآتها 

والسالمة  الصحة  )مجموعة  والبيئة  والسالمة  الصحة  عمل  فريق  قدم  الفعالية،  وخالل 
للحضور. مرئياً  عرضاً  المشتركة،  والخدمات  التجارية  لمديرية  التابعة  والبيئة( 

في  والبيئة  واألمن  والسالمة  الصحة  إدارة  بنظام  أكثر  التوعية  إلى  الدورة  هذه  وتهدف 
الشركة، وتعزيز السياسات والممارسات المتبعة، كما تستهدف إرشاد الحضور حول كيفية 

تحسين أداء الشركة في هذا المجال.

مجموعة الحفر التطويري (2) دشنت برنامج التدريب للسنة المالية 2023-2022
بموجب اتفاقية تعزيز الخدمات التكنولوجية الموقعة مع شركة ”شل“ العالمية

وشركة  الكويت  نفط  شركة  بين  التكنولوجية  الخدمات  تعزيز  اتفاقية  إلى  استناداً 
“شل” العالمية، دشنت مجموعة الحفر التطويري )2( برنامج التدريب للسنة المالية 

.2023-2022

وقام كل من رئيس فريق عمل الحفر التطويري )10( ناصر البرازي، ورئيس برنامج الحفر 
من  يتضمنه  وما  العام  لهذا  التدريبي  بالبرنامج  بالتعريف  فريدريكسن،  توم  “شل”  في 

.2040 لعام  واستراتيجيتها  الشركة  وتطلعات  رؤية  تواكب  أهداف 

الحفر  عمل  بفريق  المهندسين  كبير  “شل”،  لمشروع  االرتباط  نقطة  رئيس  قدم  كما 

القائم على تطوير إجراءات  التدريبي  البرنامج  عن  الغريب، شرحاً  التطويري )10( ماجد 
مراعاة  مع  والكفاءة،  التنافسية  وتعزيز  التطويري  الحفر  عمليات  في  القياسية  التشغيل 

التشغيلية. التكلفة  وخفض  االقتصادية  الجدوى 

علي   )10( التطويري  الحفر  عمل  فريق  في  المهندس  من  كل  استعرض  الفعالية،  وخالل 
المحاضرة للمشاركين، والتي  برنامج  العجمي وكبير مهندسي اآلبار في “شل” سعد خان 

الحفر. فعالية  تحسين  تتمحور حول 

واستهدفت الدورة عدداً من المهندسين في مجموعات الحفر التطويري بالشركة.
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اجتماع لتقييم أداء الشركات العاملة في مجال االستكشاف واإلنتاج


