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خالل احتفال اختتام الدورة احلالية ملجلس الشراكة االستشاري مع املوردين واملقاولني احملليني

خالل استضافة الكويت لالجتماع الـ 94 ملسؤولي املوارد البشرية وبحضور 18 مسؤواًل

السعد: النفط مقبل على مشاريع تتجاوز قيمتها 20 مليار دينار

مصروفات املوارد البشرية في نفط الكويت تتجاوز 15 مليون دينار

 أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ونائب العض���و املنتدب ملصفاة 
ميناء األحمدي في شركة البترول 
الوطنية ورئيس مجلس الشراكة 
االستشاري للمصنعني واملوردين 
واملقاولني احملليني م.أسعد السعد 
أن القطاع النفطي مقبل على تنفيذ 
مش���اريع كبرى تتجاوز قيمتها 
ال� 20 مليار دينار، مش���يرا الى 
ضرورة أن يكون للقطاع اخلاص 
الكويتي حصة كبيرة في تنفيذ تلك 
املشاريع تتجاوز حصته احلالية 

التي تتراوح بني 20 و%30.
وأضاف السعد خالل االحتفال 
الذي أقامته الش���ركة أمس األول 
مبناسبة اختتام الدورة احلالية 
الشراكة االستشاري مع  ملجلس 
املوردي���ن واملقاولني احملليني أن 
الش���راكة االستش���اري  مجلس 
البترول  الذي أطلقته  للموردين 
الوطنية يجسد منوذجا ملا ميكن 
أن تكون عليه الشراكة بني إحدى 
مؤسسات الدولة وشركات القطاع 
اخلاص من أج���ل تطوير العمل 
والتعاون املش���ترك مب���ا يعود 
بالفائدة عل���ى الطرفني وبالتالي 

تنمية الكويت.
وأوض���ح ان املجلس احلالي 
أص���در 39 مقترحا مقس���مة إلى 
6 مح���اور مختلفة مت تطبيق 29 
مقترحا منها وهناك 10 مقترحات 
مازالت حتت التنفيذ، مشيرا إلى 
ان ه���ذه التوصيات واملقترحات 
ساهمت كثيرا في حتسني اخلدمة 
املقدمة من قبل ش���ركة البترول 
الوطنية للموردي���ن واملقاولني 
والت���ي انعكس���ت إيجابيا على 

خدماتهم املقدمة للشركة.
وبني السعد أن أساس انشاء 
املجلس نابع من إميان الش���ركة 
بالشراكة مع مورديها ومقاوليها 
ومصنعيها احمللي���ني، لالرتقاء 
بالعالقة مع الشركات احمللية مبا 
يحقق تط���ور الصناعة النفطية 
والتنمية في الكويت منوها إلى ان 
هدف املجلس إيجاد بيئة تواصل 
مستمر بني املصنعني واملوردين 
واملقاولني احملليني وشركة البترول 
الوطنية بحيث يقوم املجلس بدور 
استشاري حول جميع األمور ذات 
الصل���ة بتوريد اخلدمات واملواد 
للموردين وااللت���زام بآلية دعم 
الصناعة الوطنية التي أصدرتها 

مؤسسة البترول الكويتية.
من جانب���ه أفاد رئيس احتاد 

قال مدير إدارة املوارد البشرية 
في ش����ركة نفط الكويت س����امي 
اجلليهم ان إجمالي مصروفات إدارة 
املوارد البشرية بالشركة يتجاوز 
15 مليون دينار سنويا، مبينا أن 
الشركة تس����عى لتأهيل قدراتها 
البشرية بشكل يعزز من دورها 
بني الشركات اخلليجية األخرى 
ويؤهلهم للمنافسة عامليا وإقليميا. 
ولفت اجلليهم في تصريح على 
هام����ش اجتم����اع إدارات املوارد 
البشرية في الش����ركات النفطية 
اخلليجية بحضور 18 مس����ؤوال، 
أمس، الى أن نسبة العمالة الوطنية 
في الشركة بلغت 70% من إجمالي 
العمالة املوجودة فيها، مبينا أن 
الشركة تقوم بتنفيذ برنامج تكويت 
الوظائف بشكل منهجي بحيث يتم 
إحالل العمالة الوطنية املدربة بدال 

من العمالة األجنبية.
وقال إن الشركة تتجه لالعتماد 
على العمالة األجنبية في الوظائف 
»النادرة« واملؤهلة بشكل ال يتجاوز 
30% من إجمالي العمالة املوجودة 
في الشركة. وحول تأثير مشروع 
الرؤية في إدارات املوارد البشرية 
بالشركات التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية ودمجها في شركة واحدة، 
لفت اجلليهم الى أن هناك اجتماعات 

)الهيئة العامة للصناعة( م.خالد 
عبدالرحمن الفهد ومساعد مدير 
إدارة الصناعة والعمل في غرفة 
جت���ارة وصناعة الكويت جمانة 
خالد املش���اري ورئي���س احتاد 
الصناع���ات الكويتي���ة حس���ني 
اخلرافي ومدير الدائرة التجارية 
)ش���ركة البترول الوطنية( علي 
عبداهلل أحمد عضوا ومدير دائرة 
املشاريع )شركة البترول الوطنية( 
عبداحلكي���م إس���ماعيل ومدير 
الهندس���ة والصيانة - مصفاة 
ميناء عبداهلل )ش���ركة البترول 
الوطنية( حسني الدبوس ورئيس 
جلة تقيي���م املوردين واملقاولني 
)شركة البترول الوطنية( أحمد 
الطبطبائي ورئيس فريق ضمان 
اجلودة والتخطيط االستراتيجي 
)شركة البترول الوطنية( محمود 

ليري.
أما األعضاء اجلدد فهم »شركة 
الصانع للمنتجات البتروكيماوية 
ممثل قط���اع املصنعني احملليني 
وشركة ريضايات للتجارة العامة 
واملقاوالت ممثل لقطاع املوردين 
غير املصنعني وشركة اخلدمات 
املتكاملة ممث���ل لقطاع الصيانة 
واخلدمات وشركة جلف سبكت 
ممثل لقطاع املقاولني، إضافة إلى 
األعضاء املراقبني مدير مجموعة 
التجارية شركة نفط  الش���ؤون 
جاس���ر مطلق اجلاس���ر ومدير 
الدائرة التجارية بشركة صناعات 
البتروكيماويات الكويتية سامي 
البيان  أحمد حم���ادة. واعتب���ر 
اخلتامي للمجل���س مركز خدمة 
املوردين اول مركز خدمة للموردين 
واملصنع���ني واملقاولني احملليني 
على مس���توى القط���اع النفطي 
ويعمل كحلق���ة وصل ذات قيمة 
مضافة تدعم الشركة في مسعاها 
لبناء عالقة شراكة مع مصنعيها 
ومقاوليه���ا ومورديها احملليني، 
يعم���ل املركز على تقدمي خدمات 
عدة منها عقد لق���اءات تنويرية 
وتوعوي���ة للموردين واملقاولني 
واملصنعني احملليني ويعمل على 
اجراء دراسات ميدانية ومساعدة 
الشركات واملصانع الوطنية في 
عرض منتجاتها وتنسيق أعمال 
املجلس االستشاري باالضافة الى 
املساعدة في التأهيل والتسجيل 
وذل���ك خلدمة القط���اع النفطي 

واالقتصاد الوطني.
عاطف رمضان  ٭

وأوض����ح أن الورق����ة الثالثة 
البحرين للبترول  قدمتها شركة 
»بابكو« حول سلم الوظائف الفنية 
في الش����ركة والتي قدمها ستيف 
براون، فيما قدمت الورقة الرابعة 
شركة شلمبر بزنس املتخصصة 
في االستشارات الفنية واإلدارية 
املهارات  والتي تتناول استغالل 
اإلداري����ة لتنفيذ خط����ط تنمية 
العاملني. وق����د حضر املؤمتر 18 
مسؤوال في إدارة املوارد البشرية 
النفطية  على مستوى الشركات 

اخلليجية خالل املرحلة املقبلة.
واضاف بالق����ول ان التطوير 
والتحديث بالشركة يبدأ مع املوظف 
منذ بدء تعيينه في بطاقة خاصة 
به تتعلق بالتطوير املهني، مشيرا 
إلى أنه يتم تنفيذ برامج تأهيلية 
متطورة للغاية بحيث يواكب أداؤها 
أداء الشركات العاملية واإلقليمية. 
وقال ان اجتماع مسؤولي املوارد 
البشرية في الش����ركات النفطية 
اخلليجية بالكويت في االجتماع 
ال� 94 يعد فرصة حقيقية لتبادل 
اخلبرات بني املوارد البشرية وإثراء 
اخلب����رات بني مس����ؤولي املوارد 
البش����رية بش����ركة نفط الكويت 

والشركات اخلليجية األخرى.
عمر راشد  ٭

شراكات ناجحة وبحث تخصيص 
املزيد من املش���اريع ذات العالقة 
بالقطاع النفطي، آمال منو قطاع 
الصناع���ات التحويلية مبؤازرة 
اجلهات احلكومية املختصة من 
خالل اعطاء منتجاته األولوية في 
املناقصات واملشتريات احلكومية 
وان تعتم���د مؤسس���ة البترول 
الكويتية اآللية اجلديدة اخلاصة 
الوطنية والتي  بدعم الصناعات 

مت إصدارها العام 2004.
وفي اإلطار ذاته، ذكر رئيس 
فريق ضمان اجلودة والتخطيط 
البترول  االستراتيجي )ش���ركة 
الوطنية( عضو مجلس الشراكة 
محمود ليري أن أعضاء مجلس 
الش���راكة املتغيري���ن يجب أن 
يكونوا على مستوى القرار وأال 
يقل العض���و عن رئيس مجلس 
اإلدارة أو مدي���ر عام موضحا ان 
املجلس يتكون من 14 عضوا منهم 
10 أعضاء ثابتني و7 ممثلي القطاع 
النفطي و7 ممثلي القطاع اخلاص 
منه���م 3 ثابت���ون و4 متغيرون 
موضح���ا أن املجلس يتكون من 
نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب 
العضو املنتدب ملصفاة األحمدي 
بشركة البترول الوطنية م.أسعد 
أحمد السعد رئيسا ونائب العضو 
املنتدب للمشاريع )شركة البترول 
العوضي نائبا  الوطنية( وحامت 
للرئيس، ويتكون أعضاء مجلس 
اإلدارة م���ن نائب املدي���ر العام 
للتنمية والتراخيص الصناعية 

محلل تقييم الوظائف بالش����ركة 
صقر الغيالني والتي تناولت كيفية 
االستفادة من عناصر االختالف في 
املوارد البشرية ملزيد من تطوير 
األداء وتنفيذ سياسة التحفيز داخل 

الشركة بني املوظفني.
وقال ان الورقة الثانية قدمتها 
الس����عودية حول  أرامكو  شركة 
املهام الدولي����ة ملكاتب العمل في 
الس����عودية والتي قدمها هاش����م 
النجار الذي يشغل منصب مدير 
السياسات والنظم في شركة أرامكو 

السعودية.

الصناع���ات الكويتي���ة حس���ني 
اخلراف���ي أنه مرت قرابة العامني 
على استكمال املرحلة األولى من 
أعمال مجلس الشراكة االستشاري 
للموردين واملقاولني احملليني الذي 
كان مبثاب���ة االنطالق���ة لتجذير 
عالقة العمل بني القطاع النفطي 
والقطاع اخلاص القادر مبا ميلكه 
من خبرات وكفاءات ليساهم بشكل 
فاعل ومستمر في مشاريع تنمية 
وتطوير الصناعة النفطية، مشيرا 
الى أن احتاد الصناعات الكويتية 
لم يأل جهدا في إبداء الرأي وتقدمي 
تصوراته ملجلس الشراكة بهدف 
العمل على خلق شراكات طويلة 
األمد باالستفادة من قدرات املصانع 
الوطنية، وتط���رق اخلرافي إلى 
أهمي���ة م���ا أكدت علي���ه اخلطة 
التنموية من أهمية الشراكة الفاعلة 
بني القطاعني العام واخلاص وما 
تس���عى اليه اخلط���ة من إحداث 
تغييرات ملموسة في هيكل الناجت 
الصناعي ورفع مساهمته في الناجت 
احمللي االجمالي، وكذلك ما أكدته 
اخلطة من أهداف تتمحور حول 
رفع مع���دالت النمو االقتصادي 
للقطاع���ات غي���ر النفطية، إلى 
القط���اع اخلاص  جانب ري���ادة 
للنش���اط االقتصادي باعتباره 

قاطرة النمو.
وطالب اخلرافي بالبحث في 
توسيع نطاق مش���اركة القطاع 
اخلاص في االستثمارات املتعلقة 
بالقط���اع النفطي عب���ر تكوين 

املوارد  إدارات  تنسيقية تتم بني 
البشرية والتطوير في الشركات 
التابع����ة للمؤسس����ة بحيث يتم 
توحيد االستراتيجيات اخلاصة 
بإدارات املوارد البش����رية بحيث 
يتم تعميم املزايا في الش����ركات 
وكذلك االستراتيجيات املوجودة 
لدى جميع الشركات بالتساوي.

وفي عرضه ألوراق العمل التي 
مت عرضها في اليوم األول للمؤمتر، 
قال ان شركة نفط الكويت عرضت 
أولى ورقات العمل بعنوان »التحفيز 
والبناء واالختالف« والتي قدمها 

السعد مكرما أحد املشاركني في الدورة

)قاسم باشا( جانب من احلضور خالل أنشطة املؤمتر  

)قاسم باشا( أسعد السعد يتوسط مجلس الشراكة االستشاري مع املوردين واملقاولني احملليني 

قام نائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني ناصر مساعد الساير ونائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة عصام جاسم الصقر بزيارة 
الى دار اآلثار اإلسالمية وااللتقاء باملشرف العام 
لدار اآلثار اإلسالمية الش���يخة حصة صباح 
السالم الصباح، لتأكيد دعم البنك للمشروع في 
إطار جهوده املتواصلة خلدمة املجتمع الكويتي 
ودعم كافة املؤسس���ات الثقافية واالجتماعية 

في البالد.
وبهذه املناس���بة، قال نائب رئيس مجلس 
إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير 
ان دعم »الوطني« ملشروع دار اآلثار اإلسالمية 
يأتي من منطلق إميان���ه الكبير بأهمية الدور 
الذي تقوم به هذه املؤسسة الثقافية الرائدة في 
تعزيز الوعي حول احلضارة اإلسالمية العريقة 
وإرثها الغني، مشيدا باجلهود الكبيرة التي تقوم 
بها الشيخة حصة صباح السالم الصباح في 
احلفاظ على التراث اإلسالمي وتسليط الضوء 
على فنونه وآثاره. وأشار الساير إلى أن سجل 
بنك الكويت الوطني حافل بدعم ورعاية األنشطة 
االجتماعية والثقافية في الكويت على امتداد 

تاريخه الذي يقرب من س���تة عقود انسجاما 
مع سياساته الراسخة للنهوض مبسؤولياته 
االجتماعية وحرصه الدائم على التواصل مع 
املؤسسات واجلمعيات األهلية لتمكينها من أداء 
رسالتها على أكمل وجه وتعزيز روح املشاركة 

والتواصل في املجتمع الكويتي.
من جهتها، عبرت الش���يخة حصة صباح 
السالم الصباح عن شكرها »لهذه املبادرة الطيبة 
والرائدة من مؤسسة عريقة مثل البنك الوطني 
وملا يقوم به من نش���اطات وجهود مس���تمرة 
خلدم���ة العمل االجتماعي ف���ي الكويت والتي 
تنبع من سياسة البنك الراسخة خلدمة الوطن 

واملجتمع الكويتي«.
اجلدير بالذكر أن دار اآلثار اإلسالمية تأسست 
في العام 1983 وحتولت سريعا إلى حركة ثقافية 
واس���عة حول الفنون واحلضارة اإلسالمية. 
وتضم الدار مجموعة نادرة من الفن اإلسالمي 
تربو على العشرين ألف حتفة، وهي مجموعة 
خاصة ميتلكها الش���يخ ناصر صباح األحمد 
الصباح، فضال عن مكتبة تراثية تضم ثمانية 

ألف مؤلف نادر.

من اليمني: عصام الصقر والشيخة حصة صباح السالم الصباح وناصر مساعد الساير

التنفيذ/اإلنف���اق الب���د أن 
تتحسن مع الوقت، وسنشهد 
مزي���دا من اإلنف���اق عندما 
تتأسس الش���ركات القائمة 
القطاعني  الشراكة بني  على 
العام واخلاص وتبدأ العمل 

فعليا.
والحظ »الوطني« ان من 
املفترض أن تتأسس اثنتان 
من كبرى هذه الشركات هذا 
الع���ام، وس���ينتقل التأمني 
اإللزامي والرعاية الصحية 
للمقيمني من الدولة إلى شركة 
مستشفيات الضمان الصحي، 
وس���يتم اختيار الش���ريك 
الكويتي إلدارة هذا املشروع أو 
امتالك جزء منه خالل األشهر 
املقبلة، وستتأسس الشركة 
الثانية قريبا في نهاية هذا 
العام إلنشاء وتشغيل محطة 
مستقلة للمياه والطاقة في 

شمال الزور.
ورأى »الوطن���ي« أنه إذا 
مت تنفيذ اخلطة اخلمس���ية 
بحذافيرها، فسيتجاوز منو 
القطاع غير النفطي القطاع 
النفطي، وبالفعل، فإن اخلطة 
مبنية على تنويع االقتصاد 
بعيدا ع���ن القطاع النفطي، 
ووف���ق اخلطة اخلمس���ية 
احلالية، تبلغ حصة املشاريع 
املتعلقة بالقطاع النفطي %20 
فقط من املشاريع اجلديدة، 
فيم���ا النس���بة الباقية من 
املشاريع والبالغة 80% هي 
في القطاع غير النفطي، وفي 
حني أن هذه النسب قد تتغير 
في املستقبل، فإن مؤسسة 

أكد أن تنفيذ اخلطة اخلمسية ضرورة للمستقبل

»الوطني«: 4.7% النمو املتوقع لالقتصاد 
ومعدل التضخم قرب 4.7% في 2011 

البترول الكويتية قد أعلنت 
عن مش���اريع ف���ي القطاع 
النفطي بقيمة 95 مليار دوالر 
تقريبا على مدى السنوات 
القليل���ة املقبل���ة )من عمر 
اخلطة احلالية وما بعدها(، 
ولكن يبقى الهدف األبعد هو 
تقدم القط���اع غير النفطي 
على غيره من القطاعات في 

املستقبل.
م���ن جهة ثانية، أش���ار 
»الوطن���ي« إل���ى أن معدل 
التضخم في أسعار املستهلك 
بلغ 4% في عامي 2009 و2010، 
ويتوقع »الوطني« أن يرتفع 
معدل التضخم إلى 4.7% في 
العام 2011، مدفوعا بارتفاع 

أسعار املواد الغذائية.
وفي الوق���ت ذاته، تبقى 
الكويت في موقع استثنائي 
على املستوى العاملي مبركزها 
املال���ي القوي جدا، ويتوقع 
أن تس���جل فائض���ا للمرة 
الثانية عشرة على التوالي 
في السنة املالية 2011/2010 
مبقدار 4.5 مليارات دينار، 
كما يتوقع أن تسجل فائضا 
كبيرا آخر في السنة املالية 
احلالية 2012/2011 مبقدار 9 

مليارات دينار.

أشار بنك الكويت الوطني 
في نشرته االقتصادية لدول 
اخلليج إلى أن الناجت احمللي 
اإلجمالي للكويت يتوقع أن 
ينمو بواقع 4.7% باألسعار 
الثابتة في العام 2011، فيما 
يتوقع أن يأتي معدل التضخم 

قرب 4.7% أيضا.
وب���ني »الوطني« انه من 
ش���أن ارتفاع أسعار النفط 
ومستويات إنتاجه، في ضوء 
غياب اإلنتاج الليبي مؤخرا، 
أن يدعم القطاع النفطي في 

الكويت.
ويبقى قطاع املستهلكني 
قوي���ا في ظل س���وق عمل 
مس���تقر، مدعوم���ا كذل���ك 
باملنحة األميرية األخيرة التي 
خصصت 5 آالف دينار )نحو 
18 ألف دوالر( في املتوسط 
لكل أسرة كويتية في شهر 
فبراير، وتبقى باقي قطاعات 
االقتصاد )اإلنشاءات، خدمات 
أكثر  قط���اع األعمال..إلخ( 
اعتمادا على اخلطة اخلمسية 
ومش���اريعها، والتي يجري 
تنفيذها ولو بوتيرة بطيئة 

حتى اآلن.
ورأى »الوطني« أن القطاع 
العقاري استعاد نشاطه بشكل 
جيد في العام 2010 واليزال 
في حتسن، فقد ارتفعت قيمة 
املبيعات العقارية اإلجمالية 
في العام 2010 بنسبة %53 
العام الس���ابق،  مقارنة مع 
لتصل إلى 1.9 مليار دينار، 
وفي الرب���ع األول من العام 
2011، ارتفعت قيمة املبيعات 
في الشريحة األهم من هذا 
القطاع، وهي الشقق واألبنية، 
بنسبة 90% عن الفترة نفسها 
من الع���ام املاضي، إذ يلقى 
القط���اع اهتماما من  ه���ذا 
الباحثني عن  املس���تثمرين 

عائد الستثماراتهم.
وأشار »الوطني« إلى أن 
البالغة  اخلطة اخلمس���ية 
قيمتها 31 مليار دينار )تنتهي 
في أوائل العام 2014( تضمنت 
مصروفات بقيمة 5 مليارات 
دينار على البنية التحتية في 
السنة املالية 2011/2010 التي 
انتهت للتو في شهر مارس 
املاض���ي، وتتوقع احلكومة 
أن تبلغ املصروفات الفعلية 
2.5 مليار دينار مع صدور 
احلس���ابات اخلتامي���ة، أي 
50% من تلك املعتمدة، لكن 
»الوطني« يتوقع أن تأتي هذه 

النسبة قريبة من %57.
أما بالنسبة للسنة املالية 
احلالية )2012/2011(، فتقدر 
احلكومة، بش���كل أولي، أن 
تبلغ املصروفات على البنية 
التحتي���ة املرتبطة باخلطة 
اخلمس���ية 5.4 ملي���ارات 

دينار.
ورأى »الوطني« أن وتيرة 

في إطار مسؤوليته االجتماعية والوطنية 

»الوطني« يدعم دار اآلثار اإلسالمية

»تكويت الوظائف« 
رفع نسبة العمالة 

الوطنية إلى 
70% بالشركة

اخلرافي: توسيع 
نطاق مشاركة 

القطاع اخلاص في 
االستثمارات النفطية 

أمر ضروري


