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يهدف إلى توفير الحلول من قبل األفراد مع العمل على خفض التكلفة بشكل جيد

افتتح مؤتمر ومعرض مقاولي القطاع النفطي لمدة يومين 

»الكيماويات البترولية« تختتم المرحلة الثانية 
من تطبيق مشروع 6 سيجما

الرشيد: »نفط الكويت« لديها خطط في مراحل الدراسة 
الستخدام تقنية الغمر بالبخار في حقول النفط الثقيلة 

سامي الرشيد متفقدا أحد أجنحة املعرض

التعاون في فبراير عام 2004 حينما 
حددت مؤسسة البترول الكويتية 
أطر وقواعد مبدأ الشراكة بني القطاع 
النفطي كافة والقطاع اخلاص من 
خالل إصدار قان����ون منظم آللية 
دعم الصناعة الوطنية في القطاع 
النفطي، ومن أهم بنود تلك اآللية 
الس����عي الى خلق تنمية وثقافة 

الشراكة مع القطاع اخلاص.
وأوضح ان الشركة قامت ببذل 
جهود حثيثة لتفعيل تلك اآللية من 
خالل دراسات ميدانية في مطلع 
العام 2006 بالتعاون مع ش����راكة 
استش����ارية محلي����ة متخصصة 
الستطالع آراء ومقترحات املقاولني 
واملصنعني احملليني حول بنود آلية 
دعم الصناعة الوطنية التي أظهرت 
مستوى رضا عال عن اآللية والذي 

بلغ %90.
وقال ان برنامج الش����راكة مع 
املقاولني واملصنعني احملليني في 
نوفمبر 2007 اش����تمل على عدة 
محاور أهمها إنش����اء مركز خدمة 
للموردين واملقاولني واملصنعني 
التي تعن����ى بأمورهم وخدمتهم، 
كذل����ك إصدار نش����رة الكترونية 
دورية موجهة خلدم����ة املقاولني 
احمللي����ني تخبرهم بآخر تطورات 
ومستجدات الشراكة، وأيضا تنمية 
ثقافة الشراكة بني موظفي البترول 
الوطنية من خالل العديد من البرامج 

التدريبية للحاسب اآللي.
جتدر اإلش����ارة إلى ان مؤمتر 
القطاع النفطي  ومعرض مقاولي 
تنظمه ش����ركة »سباشيال« ملدة 

يومني في فندق هيلتون املنقف.

املجلس االستشاري الجنازها على 
أكمل وجه واستكمال تطبيق جميع 
هذه التوصيات بش����كل تدريجي 

وايجابي.
وع����ن إع����ادة ط����رح املصفاة 
الرابعة وعن الدراسات التي أجريت 
بخصوص طرح املناقصة على 8 
شركات قال: »موضوع املصفاة متت 
مناقشته ومت عرضه على »مؤسسة 
البترول« وسيتم عرضه مستقبال 
على املجلس االعلى للبترول عندما 

يتم االنتهاء من تشكيله«.

ارتقاء العالقة

وفي كلمته خالل افتتاح املؤمتر 
قال السعد ان »البترول الوطنية« 
تسعى دائما إلى ارتقاء العالقة بني 
املقاولني واملصنعني احملليني مبا 
يحقق التطور في الصناعة النفطية 
والتنمية بالسوق احمللي، موضحا 
ان االنطالقة الفعلية لتعزيز أطر هذا 

وأضاف قائال: نحن في »البترول 
الوطنية« لدينا العديد من االجنازات 
خالل الفترة املاضية أهمها املجلس 
االستشاري الذي كونته الشركة 
مع ممثلني عن الشركات اخلاصة 
العاملة في  القطاع ومبش����اركة 
غرفة التجارة والصناعة واحتاد 
املصنعني الكويتيني، وكذلك الهيئة 
العامة للصناعة، مش����يرا إلى ان 
الهدف الرئيسي للمجلس هو تعزيز 
التعاون بني شركات القطاعني العام 

واخلاص.
 وأوضح أن املجلس عقد أولى 
جلساته في 28 أكتوبر املاضي، حيث 
مت تداول واس����تعراض توصيات 
مؤسسة البترول الكويتية لتشجيع 
املقاولني واملصنع����ني واملوردين 
احملليني، باإلضافة إلى استعراض 
توصيات إضافية مت تقدميها من 
طرف املقاولني واملصنعني كي يتم 
تبني توصيات بناءة سيس����عى 

وفي كلمته خالل افتتاح املؤمتر 
قال: ان التجم����ع الواعد للملتقى 
يعتبر مبنزلة نقطة انطالق آلفاق 
جديدة في تطوير العالقات الثنائية 
بني نفط الكويت كش����ركة رائدة 
في القطاع النفطي وشركائنا في 
مسيرة التنمية والعطاء للكويت، 
العم����ل الدؤوب  مش����يرا إلى أن 
والسعي وراء التطوير والوقوف 
على مستحدثات األسواق العاملية 
تعد من أكبر التحديات التي تواجه 
القطاع النفطي، ولهذا فإن املؤمتر 
يعتبر من أهم الفرص املتاحة لتبادل 
اآلراء واخلبرات وبحث املواضيع 
املهمة للتغلب على أي معوقات أو 
حتديات في مسيرة مقاولي القطاع 

النفطي.
وأضاف قائ����ال: »لقد حرصت 
شركة نفط الكويت خالل العقود 
السابقة على بناء عالقات شراكة 
إس����تراتيجية مع مقاولي القطاع 
النفطي، فلم تعد هذه العالقة كمجرد 
عالقة رب عمل مبقاول لدية، حيث 
تقوم الشركة دائما بتقدمي الدعم 
الفني جلميع املقاولني، باإلضافة إلى 
الدعم املالي إذا لزم األمر لإلسراع من 
عجلة تنفيذ املشاريع اإلستراتيجية 
للشركة، ولقد أخذت الشركة على 
عاتقها العمل على زيادة نس����بة 
مشاركة املقاولني احملليني باملشاريع 
املختلفة الكتساب اخلبرات العاملية 
ويتضح هذا جليا من اإلحصائيات 
املختلفة للش����ركة في السنوات 

األخيرة«.
وذكر ان الشركة حرصت على 
تطوير أدائها وتطبيق معايير أنظمة 
الصحة والس����المة والبيئة على 
املرافق املختلفة بالشركة وتشجيع 
وإلزام املقاولني بهذه األنظمة التي 
ستعود بالنفع علينا جميعا كشركاء 
عمل بهذا القطاع احليوي الذي يعد 

شريانا لالقتصاد.
حجر األساس

من جانبه، ق����ال نائب رئيس 
البترول  مجلس اإلدارة بش����ركة 
الوطني����ة ونائب العضو املنتدب 
ملصفاة ميناء األحمدي أسعد السعد 
النفطي  القطاع  العاملني ف����ي  ان 
يس����عون الى مس����اعدة القطاع 
اخلاص باعتباره حجر األس����اس 
في الصناعة، مشيرا إلى ان املؤمتر 
جمع العديد من املقاولني واملوردين 
العاملني في القطاع النفطي لعرض 

خدماتهم احلديثة للقطاع.

أحمد مغربي 
أعلن رئيس مجل����س االدارة 
والعضو املنتدب في شركة نفط 
الكويت سامي الرشيد أن الشركة 
لديها خطط في مراحل الدراس����ة 
للبدء في اس����تخدام تقنية الغمر 
بالبخار للحقول النفطية الثقيلة 
بهدف املس����اعدة في زيادة إنتاج 
النف����ط الثقيل، إذ يرف����ع البخار 
درجة احلرارة حتت األرض، وهو 
ما يخفض لزوجة النفط اخلام الذي 
يكون من الصعب استخراجه من 
دون ذلك، مشيرا إلى أن هذه التقنية 

ستزيد من الطاقة اإلنتاجية.
حديث الرشيد جاء خالل مؤمتر 
النفطي  القطاع  ومعرض مقاولي 
الذي انطلقت أنشطته أمس وتستمر 
إل����ى اليوم مبش����اركة العديد من 
الشركات احمللية والعاملية، وأوضح 
أنه ال يوج����د أي تغيير في خطة 
2020 والهادفة إلى وصول الطاقة 
اإلنتاجية للنفط إلى 4 ماليني برميل 
يوميا، مشيرا إلى أن الشركة ماضية 

نحو حتقيق هذا الهدف.
بنود طرح المناقصات

وأشار إلى أن »نفط الكويت« 
قامت خالل الفترة املاضية بتغيير 
بعض بنود طرح املناقصات، وذلك 
بهدف تذليل كل العوائق التي تقف 
أمام املقاولني والتي أثرت عليهم 
األزم����ة املالي����ة العاملي����ة خاصة 
بعالقاتهم مع البنوك، مشيرا إلى 
أن الشركة تسعى جاهدة نحو إيجاد 
اآلليات املناسبة التي تدعم املقاولني 
للمرور من هذه املرحلة احلرجة.

وأش����ار إل����ى أن����ه مت تعديل 
العديد من بنود العقود اجلديدة، 
وذلك لتسهيل عمليات االقتراض 
والتمويل بش����كل ميسر وبسيط 
للمقاول، موضحا أن الشركة أدخلت 
في هذا الصدد العديد من التغيرات 
على هذه العقود لتحس����ني وضع 
الرابعة  املقاولني، وع����ن املصفاة 
قال الرش����يد ان مشروع املصفاة 
استراتيجي ونأمل أن يأخذ فرصته 

من جديد.
وعن معرض ومقاولي القطاع 
النفطي، قال الرشيد ان املؤمتر يهدف 
إلى توطيد العالقات ومد خطوط 
التعاون املشترك بني نفط الكويت 
وبني املقاولني وباألخص احملليني، 
مشيرا إلى أن اجلميع يعملون حتت 
هدف واحد هو بناء مشاريع الكويت 

اإلستراتيجية والتنفيذية.

أجنزت شركة صناعة الكيماويات البترولية املرحلة 
الثانية من تطبيق مشروع 6 سيجما، كما قامت بتكرمي 
22 من العاملني ممن جنحوا في احلصول على احلزام 

األخضر.
وبهذه املناس���بة قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية سعد الشويب ان »املؤسسة« تسعى 
إلى تطبيق نظام 6 سيجما في باقي الشركات النفطية 
التابعة نظرا للعوائد املنتظر حتقيقها من هذا النظام، 
مضيفا أن شركة صناعة الكيماويات البترولية حققت 
10 ماليني دوالر وفرا من خالل 30 مشروعا مت تنفيذها 

بتطبيق نظام 6 سيجما.

وقال الشويب في كلمه ألقاها خالل االحتفال ان كبرى 
الشركات العاملية تقوم بتطبيق نظام سيجما 6 وال تقوم 
بترقية موظفيها إال إذا كانوا حاملني لشهادة خبرة بهذا 
النظام وحاملني احلزام األس���ود وهي أعلى درجات هذا 
النظام ألنه س���ينعكس على أداء الشركة ككل من حيث 
األرباح واإلدارة والتشغيل وتقليص التكاليف، خصوصا 
في ظل الظروف االقتصادية احلالية التي تقتضي إعادة 

هيكلة األعمال بطريقة ترشيدية.
ومن جانبها أوضحت رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لش���ركة صناعة الكيماويات البترولية مها مال 
حس���ني أن مشروع 6 س���يجما مت اطالقه في 2007 من 

خالل أس���لوب عمل منظم يهدف الى توفير احللول من 
قبل االفراد مع العمل على خفض التكلفة بش���كل جيد. 
معتبرة أن منهجية عمل البرنامج ترتكز على التطوير 
بصورة مستمرة وأن تستمر عمليات التحسني والتطوير 

في األداء وهو ما سينعكس على األداء املالي للشركة.
وقالت حسني ان حصول املتدرب على شهادة 6 سيجما 
ترتبط بقيامه مبشروع عملي الجتيازها مؤكدة ان جميع 
املشاريع عملية وحقيقية واملتدرب يقوم بتقدميها ويقوم 
في الوقت نفسه بالعمل على تطبيق منهجية البرنامج 
في املشروع. الفتة إلى أن صناعة الكيماويات البترولية 

ماضية في تنفيذ مشاريعها االستراتيجية.

الشويب: الشركة حققت 10 ماليين دوالر وفرًا من خالل 30 مشروعًا تم تنفيذها بهذا النظام

السعد: العاملون في القطاع النفطي يسعون إلى مساعدة القطاع الخاص باعتباره حجر األساس في الصناعة 

سامي الرشيد وأسعد السعد يقصان شريط االفتتاح 

دهبر: 120 مليون دينار مشاريع
المجموعة المشتركة للمقاوالت في مجال النفط

م.بسام دهبر

كش���ف املدير التنفيذي للمجموعة املشتركة للمقاوالت 
م.بس���ام دهبر ان حجم مشاريع الش���ركة النفطية تخطى 
حاجز ال� 120 مليون دينار، مشيرا إلى ان الشركة قامت خالل 
الفترة املاضية بالعديد من املشاريع النفطية املهمة وستبدأ 
قريبا في تنفيذها مشروعا هاما لشركة نفط الكويت خالل 
الشهور الثالثة املقبلة. وأوضح دهبر في تصريح خاص ان 
السياسة النقدية والتسهيالت املقدمة من البنوك تعد من أهم 
العوائق التي بدأت تظهر بضراوة خالل األزمة املالية العاملية 
والتي بدأت آثارها تظه���ر على املقاولني احملللني في الوفاء 
بالتزاماتهم واالنتهاء من املش���روعات في املواعيد احملددة، 
مشيرا إلى ان التش���دد في اعطاء التسهيالت أفرز حالة من 

املعاناة لدى املقاولني.

)أحمد باكير(سعد الشويب ومها مال حسني يكرمان إحدى املشاركات في املشروع


