
 34  اقتصاد  الثالثاء  ٢٣  نوفمبر  ٢٠١٠   
 أكد أن المؤسسة بانتظار اعتماد «الوقود البيئي» و«المصفاة» من «األعلى للبترول»

 الزنكي: نظام ٦ سيجما يرفع كفاءة العمل وجودة األداء داخل «مؤسسة البترول»
 مال حسين: صناعة الكيماويات تهدف لتوفير ٢٠ مليون دوالر خالل ٢٠١٢ من خالل تطبيقها نظام ٦ سيجما

أهداف شخصية من نشر خبراتها 
إلى الشركات األخرى سواء داخل 
أو خـــارج الكويت بل تهدف إلى 
تعميم الفائدة على الشركات التي 

تطلب حتسني أدائها ومنتجها.
التطبيق    وأضافت: بدأنا في 
الفعلي لنظام ٦ ســـيجما داخل 
الشركة بداية من ٢٠٠٨، مشيرة 
الى انه يهدف باألساس إلى تقليل 
املواد املستخدمة والتقليص من 

الوقت وحتسني األداء.
  وكشـــفت فـــي كلمتها خالل 
الذي نظمته شـــركة  املعـــرض 
صناعة الكيماويـــات البترولية 
عن أن الشـــركة وفرت نحو ٢٨ 
مليون دوالر منذ انطالق تطبيقها 
لنظام ٦سيجما، مشيرة إلى أنها 
تهدف إلى توفير ٢٠ مليون دوالر 

خالل ٢٠١٢.
  وذكـــرت انه مت عمـــل برامج 
تدريبية لقيادي الشركة باإلضافة 
إلى اجتياز ٤٥ موظفا من مختلف 
الدوائـــر بالشـــركة لنظام رفع 
الكفـــاءة من خالل ٨٨ مشـــروع 
حتســـني وتطوير، الفتة إلى أن 
إلى اجتياز ٦٤  الشـــركة تهدف 
موظفا يشـــكلون نسبة ١٠٪ من 
البرنامج  مجموع املوظفني لهذا 

بحلول ٢٠١٠.
  وقالـــت مال حســـني ان نحو 
٦٠٪ من موظفي الشركة يطبقون 
حاليا هذا النظـــام من خالل ٦٤ 
مشروعا حتســـينيا فعاال جار 

العمل عليها.
  وكشفت عن أن الشركة تهدف 
لتكون األولى في القطاع النفطي 
الكويتي وباقي القطاعات األخرى 
التي تطبق نظام ٦ سيجما بصورة 

كلية. 

على القطـــاع النفطي بل نقلتها 
لقطاعـــات أخرى منهـــا جامعة 
الكويـــت واجلامعـــة األميركية 

واحلرس الوطني.
  وقالت ان الشركة ليست لها 

بالتدريب األولي على النظام داخل 
مؤسسة البترول وسيشرعون في 

تطبيقه في املؤسسة.
  واضافـــت أن جتربة صناعة 
الكيماويات البترولية لم تقتصر 

الشـــعيبة  النفـــط» و«مصفاة 
واملشاريع» وحاليا بصدد العمل 
مع التســـويق العاملي مبؤسسة 
البتـــرول الفتة الـــى ان صناعة 
البتروليـــة قامت  الكيماويـــات 

من خبرات شركات عاملية في هذا 
املجال السيما داو كيمكال.

  وكشفت عن أن الشركة نقلت 
جتربتها إلى أكثر من شركة نفطية 
في الكويت السيما منها «ناقالت 

 منى الدغيمي 
  قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية فاروق الزنكي ان 
مشروع الوقود البيئي مت اعتماده 
من طرف شركة البترول الوطنية 
ومجلس إدارة مؤسسة البترول، 
مشـــيرا إلى أن املؤسسة تعمل 
جاهدة على املوافقة النهائية على 
املشـــروع واملصفاة اجلديدة من 

طرف املجلس األعلى للبترول.
  وأضاف فـــي تصريح خاص 
بالصحافيني علـــى هامش إقامة 
املعرض الثالث ألعمال ٦ سيجما 
واخلاص برفـــع كفاءة العمل أن 
نظام ٦ سيجما يهدف إلى حتسني 
اجلودة واألداء داخل املؤسســـة 

وخفض التكاليف .
  وأفاد بأن نظام ٦ سيجما يطبق 
في عدة شـــركات على املستوى 
العاملي منذ عقدين، مشيرا إلى انه 
حان الوقت لتطبيقه في القطاع 
الكثيرة  النفطي نظـــرا لفوائده 
والتي ترمي إلى حتســـني األداء 
السيما في القطاع النفطي.و تابع: 
«ان أي توفير في أي مشروع نفطي 

يترجم مباليني الدنانير».
  وكشف الزنكي عن أن مؤسسة 
البترول بصدد حتويل خبرة شركة 
صناعة الكيماويـــات البترولية 
إلى الشركات التابعة للمؤسسة، 
مســـتدركا بأن بعض الشركات 

تشهد تقدما في هذا املجال.
  وأكد على انه ال ميكن فرض 
نظام ٦ سيجما على الشركات داعيا 
إلى ضرورة نشـــر ثقافة الوعي 
النظام وإقناع الشركات  بأهمية 

بذلك.

  جودة اإلدارة 

  من جانبها قالت رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
صناعة الكيماويات البترولية مها 
مال حسني ان نظام ٦ سيجما يهدف 
إلى جودة إدارة وتصليح األخطاء 
وتقليص مدة الوقت، مشيرة الى 
ان الشركة قامت بتدريب العاملني 

عليه. 
  وأضافت في تصريح خاص 
للصحافيني أن هذا النظام ساهم 
فـــي حـــل العديد من املشـــاكل. 
وأشارت الى أن نظام ٦ سيجما 
يعمل على حتسني جودة اإلنتاج 
وتطوير املهارات القيادية واالرتقاء 
مبستوى اتخاذ القرار على أسس 
حتليلية تتناســـب مع سياسة 

الشركة.
  وقالت ان الشـــركة استفادت 

 تنطلق أنشطته على أرض المعارض في ٢٤ الجاري

 «مؤسسة البترول» راعٍ ماسي 
لمعرض الوظائف ٢٠١٠

ــة  مؤسس ــت   اعلن
ــة عن  ــرول الكويتي البت
ــية ملعرض  رعايتها املاس
وظائف ٢٠١٠ الذي تقيمه 
ــركة معرض  وتنظمه ش
الكويت الدولي على ارض 
املعارض الدولية مبشرف 
خالل الفترة من ٢٤ الى 
ــهر نوفمبر  ــن ش ٢٦ م

اجلاري.
اكد  ــبة  املناس   وبهذه 
العضو املنتدب للعالقات 
ــة  ــة والبرملاني احلكومي
والعالقات العامة واالعالم 

في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طالل اخلالد ان احتضان 
ارض املعارض الدولية ملعرض الوظائف ميثل اهمية كبيرة وركيزة 
ــهم بصورة كبيرة في اجناح املعرض وحتقيقه  اساسية ستس
الهدافه وغايته اذ متثل ارض املعارض الدولية احد معالم الكويت 
احلضارية واالقتصادية البارزة الحتضانها على مدى ما يزيد على 
٣٥ لكثير من املعارض االقتصادية واالجتماعية احمللية والدولية 
الناجحة، مضيفا ان حرص مؤسسة البترول الكويتية على رعاية 
معرض الوظائف يأتي انطالقا من توجهاتها االستراتيجية الرامية 
الى االهتمام بالعنصر البشري والعمل على تطوير املمارسات 
ــة بتخطيط القوى العاملة وتأهيل  والتطبيقات احليوية املتعلق
الكوادر البشرية والسعي لتكريس اجلهود جتاه جذب الكوادر 
ــار اخلالد الى ان املؤسسة تهدف من خالل هذه  البشرية. واش
الرعاية الى حتقيق العديد من النتائج الهامة ابرزها: استعراض 
االنشطة املختلفة للمؤسسة، تقدمي شرح واف عن اآللية املطبقة 
ــني، اطالع الطلبة على مدى  ــف واملزايا املمنوحة للعامل للتوظي
ــة والقطاع النفطي،  مالءمة تخصصاتهم مع احتياجات املؤسس
تعريف الباحثني عن فرص العمل املتاحة عن قرب، زيادة الوعي 
حول واقع سوق العمل وبناء ثقة وجسور للتعاون. واوضح ان 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تضع قضية تطوير 
وتنمية العمالة الكويتية وزيادة نسبتهم من اجمالي قوة العمل 
ــتراتيجية  ــى رأس قائمة اولوياتها حيث تهدف اخلطة االس عل
ــبة الكويتيني الى  ــدة لتحقيق تلك الغاية الى الوصول بنس املع
٨٥٪ ضمن اخلطة اخلمسية لبرنامج القوى العاملة في املؤسسة 
وشركاتها التابعة. وفيما يتعلق بحجم اهتمام املؤسسة بعمالتها 
قال اخلالد «ان املؤسسة تعتبر العنصر البشري الدعامة واملورد 
االساسي لها لذا تعمل على توفير بيئة عمل متميزة تساعد على 
استمرارية حتفيز وتشجيع الوالء والعطاء وفي هذا املجال تبذل 
املؤسسة جهودا كبيره للحفاظ على رأس املال البشري العامل 
ــي مختلف قطاعاتها وذلك من خالل تنفيذ العديد من اخلطط  ف
ــاءة العاملني وتطوير  ــة الرامية الى رفع كف ــج الطموح والبرام
مساراتهم املهنية بطريقة هادفة واالستفادة املثلى من الطاقات 
ــة والقيادية مع حتقيق اقصى درجات تكيفهم  التقنية واالداري
مع اهداف املؤسسة وغاياتها االستراتيجية وايجاد محيط عمل 
حافز وداعم يستهدف استقطاب ذوي الكفاءات واحلفاظ عليهم 
ــهامهم املهني الكامل في االرتقاء مبؤسسية العمل  وضمان اس

في القطاع النفطي وحتقيق اهدافه وغاياته. 

 مخاطر المستقبل
 اشارت الدراسة الى ان العديد من الشركات العائلية لم 
تتخذ التدابير واالحتياطات الكافية لضمان املستقبل، وذلك 

من خالل املؤشرات التالية:
ــتعدين الحتمال مرض او وفاة     ٦٢٪ منهم غير مس

املدير الرئيس او صاحب املصلحة.
   ٥٦٪ منهم لم يقوموا بوضع اي اجراءات بشأن شراء 

االسهم اخلاصة باملساهمني فاقدي األهلية او املتوفني.
ــراء حصص  ــيولة لش    ٥٠٪ منهم اما يفتقرون للس
ــي البيع، او لم يفكروا في  ــراد العائلة الذين يرغبون ف اف

هذا االحتمال.
   ٣٧٪ منهم ال يعرفون معدل الضريبة احمللية ألرباح 
رأس املال او التي يتعني على شركاتهم االلتزام بها، بينما 

ال يعلم ٥٨٪ منهم شيئا عن التداعيات العاملية. 

 الشيخ طالل اخلالد 

 حضور كبير في انطالق املعرض الثالث ألعمال ٦ سيجما

 فاروق الزنكي والشيخ طالل اخلالد في استقبال املهنئني بالعيد قيادات القطاع النفطي حرصت على التواجد في مؤسسة البترول للتهنئة بعيد األضحى

 فاروق الزنكي متحدثا باملعرض

 الكويت مهددة بوقف تصدير ٤ ماليين طن من «الديزل» 
إلى باكستان في حال عدم اإلسراع بمشروع الوقود البيئي

 منى الدغيمي
  كشف مصدر في القطاع النفطي أن الكويت 
ــدرة من وقود  ــحنتها املص مهددة بوقف ش
«الديزل» الى باكستان والتي تقدر بـ ٤ ماليني 

طن في حال عدم تطبيقها للمواصفات الدولية 
املتوافقة مع املعايير البيئية. وأضاف املصدر في 
تصريح صحافي ان باكستان منحت الكويت 
مهلة سنة لتعديل مواصفات الوقود املصدر 

ــيما انها  تواجه ضغوطا من طرف البنك  الس
الدولي لضرورة تطبيق املعايير البيئية. ودعا 
الى ضرورة االسراع بتنفيذ مشروع الوقود 

البيئي لتفادي اخلسائر املادية املستقبلية. 

 ..ويستقبل المهنئين بعيد األضحى تدعيمًا 
  لروح األسرة الواحدة داخل «مؤسسة البترول»

الرئيــــس   اســــتقبل 
التنفيذي ملؤسسة البترول 
الزنكي  الكويتية فاروق 
جموع املهنئني من األعضاء 
املنتدبني ونوابهم ومديري 
الدوائر وحشد من موظفي 
املؤسسة وذلك مبناسبة 
عيد األضحى املبارك وذلك 
في ديوانية املجمع النفطي 

أمس األول.
  وقد حــــرص الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول 
علــــى الترحيب مبوظفي 
ومببادرتهم  املؤسســــة 
بالتهنئة، وذلــــك تأكيدا 
على روح األسرة الواحدة 
واحلــــرص الدائــــم على 
التواصــــل مــــع العاملني 

باملؤسسة. 

 «أريبيان بزنس»: معظم الشركات العائلية في الشرق األوسط تبدو واثقة في المستقبل
 يظهر أن الشركات العائلية في مختلف أنحاء 
العالـــم واثقة من آفاقها املســـتقبلية، لكن الكثير 
منها ال يقوم مبا يكفي استعدادا للسنوات املقبلة، 
كما أن نصفها تقريبا ال ميلك خطة إحالل وتعاقب 
للقيادات واألجيال الصاعدة، ومن بني تلك الشركات 
التي وضعت خطة للتعاقب، حدد نصفها فقط من 

سيتولى اإلدارة العليا فيها مستقبال.
  وفي هذا الصدد، قالت «أريبيان بزنس» ان هناك 
أكثر من ٨٠٪ من الشـــركات في الشـــرق األوسط 
تعتبر شركات عائلية، ولذلك فإن مسألة التخطيط 
للمستقبل تبرز كحاجة أكثر إحلاحا في هذه املنطقة 

بالذات.
  وبحسب نتائج دراسة أوردتها «أريبيان بزنس» 
وأجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» على 
أكثر من ١٦٠٠ مدير تنفيذي للشـــركات العائلية 
في ٣٥ دولـــة، فإنه على الرغم من أن هناك اعدادا 
كبيرة من الشركات العائلية قد شهدت زيادة في 
الطلب على خدماتها ومنوا في أعمالها بشكل غير 
متوقع خالل األشـــهر الـ ١٢ املاضية، فإن ٣٤٪ من 

تلك الشـــركات عانت من انخفاض الطلب، وهذا 
ميثل زيادة كبيرة عـــن نتائج العام ٢٠٠٧، حيث 
عانت فقط ١٠٪ من الشركات من انخفاض الطلب 

في ذلك العام.
  ورغم تأثير الركـــود االقتصادي، إال أن معظم 
الشركات العائلية تبدو واثقة في املستقبل، حيث 
تعتزم ٦٠٪ من تلك الشركات توسيع أعمالها على 
مدى السنة املقبلة، و٥٦٪ منها تنظر بإيجابية إلى 
آلية عمل وأداء األسواق التي تنشط بها خالل العام 
املقبل وإضافة إلى ذلك فإن ٩٥٪ من أفراد العينة 
واثقون جدا، أو إلى حد ما، من مقدرة شركاتهم على 
املنافسة بشـــكل فعال أمام أبرز الشركات العاملة 

في قطاعاتها.
  تشكل الشركات العائلية جزءا كبيرا من اقتصادات 
الشرق األوسط. وكمثيالتها في العالم، فإنها في هذه 
املنطقة تواجه عددا من التحديات املالزمة لعملية 
االنتقال من جيل إلى جيل، كاحملافظة على سمعة 
العائلة والشركة وثقة العمالء، واألخذ في االعتبار 
الدور املتغير للمرأة ومشاركة األصهار وتأثيرهم 

بالقرارات، إضافة إلى نزاعات اآلباء واألبناء، وقضايا 
احلوكمة واإلدارة الرشيدة للشركة.

  إال أن أحد أكبر املخاطر التي تواجه الشـــركات 
العائلية يبقى سياسة االنتقال من جيل إلى آخر، 
فقد أجاب ٢٧٪ من أفـــراد العينة بأنهم يتوقعون 
أن تنتقل أعمالهم إلى شخص او أشخاص آخرين 
في غضون السنوات اخلمس املقبلة، بينما يتوقع 
٥٣٪ من هذه الشـــركات أن تبقـــى األعمال حتت 

مظلة العائلة.
  ورغم ذلك فإن ٤٨٪ من الشـــركات املشـــمولة 
بالدراسة ال تتوافر لديها خطة لتعاقب القيادات، 
وهي نسبة مشابهة لنتائج املسح الذي مت إجراؤه 

قبل عامني.
  ومن بني تلك الشركات التي تتوافر لديها خطة 
تعاقب،  ٥٠٪ منها فقط حددت من سيتولى اإلدارة 

العليا فيها مستقبال.
   وفـــي هذا الصـــدد، قال الشـــريك في خدمات 
استشارات األعمال لدى «برايس ووترهاوس كوبرز»، 
أمني ناصر: «تعتبر الشركات العائلية في الشرق 

األوسط فتية نسبيا وتدار بواسطة اجليلني األول 
أو الثاني من أفراد العائلة، وتنخرط هذه الشركات 
العائلية في مختلف قطاعات االقتصاد وتشكل غالبية 
الناجت احمللي غير النفطي في املنطقة، وعالوة على 
ذلك تتوقع معظم تلـــك العائالت أن تظل أعمالها 
حتت مظلة العائلة في غضون السنوات اخلمس 
املقبلة على الرغم من حتمية التغييرات االنتقالية 
من جيل إلى آخر». وكشفت الدراسة أيضا أن عددا 
محدودا من الشـــركات على استعداد للتعامل مع 
النزاعات بني أفراد العائلة، حيث أجابت نسبة ٢٩٪ 
فقط من أفراد العينة بأنها قامت بوضع إجراءات 

لتسوية املنازعات.
  وقد تتفاقم النزاعات بشأن من سيتولى مسؤولية 
إدارة الشركة أكثر بسبب النزاعات املادية املرتبطة 
بتوزيع األرباح أو رأس املال، فقد أجاب ٦١٪ فقط 
من العينة بأنهم يعتقدون أن لديهم املوارد واألسس 
الكافية لتوزيع أصولهم بطريقة عادلة بني جميع 
الورثة، مبا في ذلك أولئـــك الذين ال يعملون في 

الشركة العائلية. 

 (كرم ذياب) الزنكي ومها مال حسني خالل تكرمي أحد املشاركني في البرنامج


