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ع مذكرة تفاهم مع «شيفرون»  «نفط اخلليج» توقِّ
السعودية لتصدير الغاز الفائض بالوفرة

التنفيذي  الرئيس  أعلن 
باإلنابــة ونائــب الرئيــس 
التنفيذي للعمليات املشتركة 
في الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج محمد سالم احليمر 
عن توقيع مذكرة تفاهم مع 
شركة شــيفرون السعودية 
حول تصديــر كميات الغاز 
الفائض من عمليات الوفرة 

املشتركة.
وأوضح أنه من املتوقع أن 
يبدأ التصدير بكميــة تقــدر 
بـــ ١٢ مليون قدم مكعبة من 
الغــاز علــى أن ترتفــع تلك 
الكمية خالل اخلمس أشــهر 
املقبلــة لتصل إلى ٤٠ - ٥٠ 
مليون قدم مكعبــة، إلى أن 
تصل بعد ٤ سنوات إلى ٨٠ 
- ١٠٠ مليون قدم مكعبة من 

الغاز.
وشــدد احليمــر على أن 
هذه االتفاقية تعتبر إضافة 
جديــدة تســجل إلجنــازات 
الكويتيــة لنفــط  الشــركة 
اخلليج، وتصب في صالح 
املردود االقتصادي والبيئي 
للكويــت، وفي إطار ســعي 
الشركة لتحقيق االستغالل 
األمثل للثروات النفطية في 
منطقتي العمليات املشتركة 
الســعودي  اجلانــب  مــع 
مــع  ومتاشــيا  الشــقيق، 
االعتبارات البيئية املعمول 

بها في الكويت.
وشــهد توقيــع مذكــرة 

مــن كميــات الغــاز املنتجة 
مــن منطقة عمليــات الوفرة 
املشتركة ملرافق تكرير شركة 
نفط الكويت متهيدا ملعاجلتها 
ومبا يتوافق مع الئحة حرق 
الغاز اخلاصة بالهيئة العامة 

للبيئة في الكويت.
وأكــد أن االتفاق تضمن 
أن تفي كميات الغاز املنتجة 
من املنطقــة في املقام األول 
مبتطلبات تشــغيل منطقة 
العمليات املشتركة من وقود 
وتشــغيل املرافق واحلقول 
التابعــة،  واملشــروعات 
مبينــا أنــه مت كذلــك خالل 
االجتمــاع مناقشــة تصور 
خطة التشغيل قصيرة األمد 
والتي تخدم األهداف البيئية 

وموافقة نســب حرق الغاز 
في منطقــة عمليات الوفرة 
املشــتركة ملعاييــر الهيئــة 

العامة للبيئة بالكويت.
واختتم احليمر تصريحه 
الشــكر للشــيخ  بتوجيــه 
عبــداهللا األحمــد احلمــود 
الصبــاح مدير عــام الهيئة 
العامــة للبيئــة بالكويــت 
على دعــم الهيئة وتعاونها 
الدائم مع الشركة الكويتية 
لنفــط اخلليــج، للوصــول 
إلى تطبيق املعايير البيئية 
املطلوبة في منطقة العمليات 
املشتركة السيما مع ما تتميز 
به مــن خصوصية وأهمية 
اســتراتيجية واقتصاديــة 

للكويت.

بدء التصدير بـ ١٢ مليون قدم مكعبة من الغاز.. وترتفع بعد ٤ سنوات بني ٨٠ و١٠٠ مليون قدم مكعبة

محمد احليمر ودون ستيلنق يتوسطان نايف العنزي ومحمد الزعبي

التفاهم، حضور محمد احليمر 
ممثال عن الشركة الكويتية 
لنفط اخلليج، وعن شيفرون 
الســعودية دون ســتيلنق 
كبير نواب رئيس شيفرون 
السعودية للعمليات، وذلك 
التنفيذية  اإلدارة  بحضــور 
ممثلة في كل من نايف العنزي 
نائــب الرئيــس التنفيــذي 
املالية واإلدارية،  للشــؤون 
ومحمد الزعبي نائب الرئيس 
التنفيــذي للشــؤون الفنية 

والتجارية.
وأفــاد احليمــر بأنــه مت 
االتفــاق بــني األطــراف وفقا 
ملذكرة التفاهــم على تطوير 
خطتــي تشــغيل قصيــرة 
وطويلة األمد لتصدير الفائض 

 «Oracle Fusion Cloud» والشركة تتبنى تطبيقات ..
كأول شركة نفط وغاز بالكويت

 «Oracle» أعلنت شركة
أن الشــركة الكويتية لنفط 
اخلليج، هي أول شركة نفط 
في الكويت تستخدم مجموعة 
 Oracle Fusion» تطبيقــات
Cloud Applications»، ألمتتة 
بالكامل  عملياتها األساسية 
في أقســام اخلدمات املالية 
البشرية وتخطيط  واملوارد 
موارد الشركة للمساعدة في 
املتمثلة في  حتقيق مهمتها 
أن تصبــح واحدة من أكثر 
شركات النفط والغاز تقدما 
التقنية  الناحية  وتطورا من 
الشرق األوسط  في منطقة 

والعالم.
ومتثل الشركة الكويتية 
لنفط اخلليج مصالح الكويت 
في املنطقة املقسمة التي تقع 
على طول احلدود بني الكويت 
العربية السعودية،  واململكة 
حيث تتقاسم الكويت واململكة 
املوارد  الســعودية  العربية 
الطبيعية فــي هذه املنطقة 

الشعبية بالتساوي.
وفي هذا الســياق، قال 
رئيــس فريق عمــل تقنية 
الشــركة  املعلومــات لدى 
لنفــط اخلليج  الكويتيــة 
أحمد صفر: «يلعب التحول 
الرقمي القائم على السحابة 
لنفط  الكويتية  الشركة  في 
اخلليج دورا أساســيا في 
تعزيز كفاءة األعمال لتحقيق 
النمو املستدام وبناء القوى 
العاملة املســتقبلية التي ال 

على تبسيط العمليات املالية 
الرئيســية لضمان مراقبة 
للميزانية، وصقل  أفضــل 
املهام  التوقعــات وأمتتــة 
الروتينية مبا في ذلك إدارة 
العقود والتجديدات وفواتير 
املوردين لتجنب اإلنفاق الزائد.
كما قامت الشركة بأمتتة 
وظائــف املوارد البشــرية 
األساســية التي ســتمكن 
املوظفني اآلن من إمتام املهام 
اليومية مثل: طلبات اإلجازة 
الدفــع وحتديد  وقســائم 
األهداف وغيرها من خالل 
تطبيقات اخلدمة الذاتية، حيث 
تتيح هذه األمتتة لفرق املوارد 
البشرية التركيز على إنشاء 
البرامــج اإلنتاجية وتعزيز 

رفاهية املوظفني.
 fusion ويوفر تطبيــق
cloud اآلن لفرق الشــركة 
جتربة متســقة عبر جميع 
إلى  األجهــزة باإلضافــة 
خدمات التنقــل، مما يوفر 

مصدر بيانات مركزيا لبيانات 
اخلدمــات املاليــة واملوارد 
البشرية لتحســني عملية 

اتخاذ القرارات.
ويضمــن تطبيق حلول 
 «Oracle Fusion Cloud»
لدى الشركة الكويتية لنفط 
أعمالها  اخلليج استمرارية 
املالية  وأنشــطة اخلدمات 
واملوارد البشــرية وجتنب 
أثناء فترة  انقطاع األعمال 
انتشــار جائحة كوفيد-١٩ 

وفترة اإلغالق.
وفي هذا الســياق، قال 
نائب الرئيس األول لتطبيقات 
 Oracle األعمال لدى شركة
في شــرق أوروبا الوسطى 
والشرق األوسط وأفريقيا 
ليوبولدو بوادو: «أصبحت 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
بفضل استخدام تطبيقات 
Oracle Fusion Cloud قادرة 
على تكييف مناذج األعمال 
والعمليات بسرعة وخفض 
التكاليــف وتعزيز االبتكار 
وحتقيق املزيــد من النمو. 
وإلى جانب جتربة املستخدم 
احلديثة التي تســاعد على 
تعزيز اإلنتاجية، فإن قدرة 
الذكاء االصطناعي املدمجة في 
السحابية تساعد  تطبيقاتنا 
أيضا الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج على تعزيز االبتكار 
التوسع  وحتســني قابلية 
وزيادة سرعة وصولها إلى 

السوق».

 
تؤدي املهام الروتينية وتركز 
عوضــا عن ذلك على تقدمي 
املشاريع ذات القيمة الكبيرة».

من جانبها، قالت مديرة 
الشــركة  املشــروع لدى 
الكويتية لنفط اخلليج لطيفة 
النصر اهللا: «متكنا من خالل 
 Oracle االستعانة بتطبيقات
 Fusion Cloud Applications
من أمتتة ٦٤ عملية في أقسام 
املاليــة واملوارد البشــرية 
التوريد. وأتاحت  وسلسلة 
التشغيلية  السرعة  لنا هذه 
العمل عن بعد  إلى  االنتقال 
أثناء انتشار  بسرعة كبيرة 
اجلائحة، دون املساومة على 
أي عملية جتارية أو التزام 
جتــاه عمالئنا وشــركائنا 

وموردينا وموظفينا».
وقد ثبتت «نفط اخلليج» 
في إطار هذه املبادرة، حلول 
 Oracle»و ،(HCM)و ،(ERP)
 ،«Fusion Cloud Self-Service
والتي من شأنها أن تساعدها 

«املنافسة» وّقع مذكرة تعاون إستراتيجي 
مع «كلية احلقوق» في جامعة الكويت

وقع جهاز حماية املنافسة مذكرة تعاون 
اســتراتيجي مع كلية احلقــوق في جامعة 
الكويــت، تهــدف إلى التعاون في أنشــطة 
األبحاث العلمية والدراسات العملية والبرامج 
التدريبية واخلدمات االستشــارية وإعداد 
االختبارات. وقال اجلهاز في بيان صحافي، 
إنه مت توقيع املذكرة كل من رئيس مجلس 
إدارة جهاز حماية املنافسة د.راشد العجمي، 
والعميد املســاعد للتخطيط واالستشارات 
والتدريب في كلية احلقوق بجامعة الكويت 
د.عبداهللا احليان بحضور املستشار القانوني 

للجهاز نواف العسكر.
وأوضح اجلهاز ان املذكرة تأتي في تطوير 
األنشطة البحثية والدراسات العملية للجهاز، 

وتفعيل أوجه ومسارات البرامج التدريبية 
واخلدمات االستشارية وإعداد االختبارات 
الالزمة للتقدم للوظائــف الفنية في جهاز 

حماية املنافسة.
وأضــاف أن املذكــرة تتضمــن تطويــر 
أنشطة األبحاث العلمية والدراسات العملية 
املتخصصة في مجال القانون، باإلضافة إلى 
تأهيل وتدريب املوظفني بكل مســتوياتهم 
الوظيفيــة من خالل عقــد دورات تدريبية 
تخصصية في مجال القانون وحماية املنافسة 
وتنظيم ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية 
في إطــار برامج وموضوعــات محددة يتم 
االتفاق عليها وفقا الحتياجات الطرف األول 
ودون اإلخالل باألحكام واألنظمة املعمول بها.

تشمل التعاون باألبحاث والدراسات العلمية والبرامج التدريبية

د.راشد العجمي ود.عبداهللا احليان خالل توقيع مذكرة التعاون

«املركزي» يخصص 
سندات وتوّرق 
بـ ٢٤٠ مليون 

دينار ألجل ٣ أشهر
أعلــن بنــك الكويت 
أمــس، عــن  املركــزي 
تخصيص اصدار سندات 
وتورق بقيمة اجمالية 
بلغت ٢٤٠ مليون دينار، 
حيــث أشــار البنك إلى 
أن أجل االصدار يبلغ ٣ 
اشهر مبعدل عائد قدره 

.٪١٫١٢٥
وكان املركزي أصدر 
فــي الثالــث مــن يناير 
اجلاري سندات وتورق 
بقيمة ٢٤٠ مليون دينار، 
بأجل ستة أشهر وعائد 

.٪١٫٢٥٠
فيما بلغت إصدارات 
البنك من سندات تنظيم 
القطاع  الســيولة فــي 
املصـــرفي (سنـــــدات 
البنك املركزي والتورق 
املقابل) خالل عام ٢٠٢١ 
مســتوى ٨٫٤ مليارات 
دينار، وذلــك باملقارنة 
مع إصدارات بلغت ٨٫٧ 
مليــارات دينــار خالل 
عــام ٢٠٢٠، بانخفاض 
طفيــف بلــغ نحــو ٣٠ 

مليون دينار.

محمد جعفر لـ «األنباء»: إدراج شركات
تابعة لـ «فيث كابيتال» بالبورصة.. قريبًا

باهي أحمد

قــال نائــب رئيــس 
مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي لشــركة فيث 
القابضة، محمد  كابيتال 
جعفر في تصريح خاص 
لـــ «األنباء» إن الشــركة 
تفخــر بكونهــا إحــدى 
الشــركات االســتثمارية 
الرائــدة باملنطقــة، على 
الرغــم مــن أنها مكونـــة 
من فريـــــق عمل صغير 
إلــى حــد مـــــا، حيــث 
استطاعت مضاعفة عدد 
االستثمارات بعام ٢٠٢١، 
وما يزيد علــى ٧٥٪ من 

لإلدراج بالبورصة.
ولفت إلى أن الشركة 
ركزت اســتثماراتها هذا 
العام على ثالث قطاعات 
رئيسية هي توصيل املواد 
الغذائية، اللوجســتيات 
والتعليم كما أن الشركة 
تخطط اســتهالال بهــــذا 
العــام مواصلــة تنويع 
محفظتها في قطاعـــات 
جديـــــدة، من أبرز هذه 
القطاعات هي مشــاريع 
الواقع االفتراضي وشبكة 
الويب العاملية (٣) واألمن 

اإللكتروني. 
وأضــاف جعفــر أن 
التمويــل االســتثماري 

اجلــريء حطــم أرقامــا 
قياســية في عــام ٢٠٢١، 
حيث ارتفع االستثمار به 
١٠ أضعاف ما كانت عليه 
قبل عقد من الزمن، وقد 
بلغ اجمالي االستثمارات 
العامليــة فــي  اجلريئــة 
مختلف املشــاريع بعام 
٢٠٢١ ما يقارب ٦٤٣ مليار 
دوالر، مقارنة مببلغ ٣٣٥ 
مليار دوالر لعام ٢٠٢٠، 
وهو ما ميثل نسبة منو 
قدرها ٩٢٪ على مدى العام 
فتلك األرقــام قد أحدثت 
تغيــرا كبيــرا فــي بيئة 
متويل املشاريع الناشئة 

في العام املاضي.

٧٥ ٪ من شركات احملفظة املالية اخلاصة بالشركة أغلقت جوالت متويل خاصة بهم

محمد جعفر

شــركات احملفظة املالية 
اخلاصة بها أغلقوا جوالت 
متويــل خاصـــــة بهــم 
ومنهــا شركات بطريقهـــا 

تركيزنا في ٢٠٢٢ على مشاريع الواقع االفتراضي وشبكة الويب العاملية (٣) واألمن اإللكتروني

بن سبت: دول «أوابك» حريصة 
على تبادل اخلبرات مبجال الصناعة البترولية

العــام  األمــني  افتتــح 
ملنظمة «أوابــك» علي بن 
سبت صباح أمس، فعاليات 
الدورة التدريبية في مجال 
تفسير املعطيات الزلزالية، 
وذلــك بعنــوان «منوذج 
جديد للتحليل التجريبي 
للسمات الزلزالية أحادية 
وثنائية األبعاد، مع تطبيق 
عملــي علــى بيانــات من 
اجلزائــز»، والتــي عقدت 
االتصــال  تقنيــة  عبــر 
املرئي، بالتعاون مع املعهد 
اجلزائري للبترول املنبثق 
عــن شــركة ســوناطراك 

اجلزائرية.
وأوضحت املنظمة في 
بيان صحافي، أنه سوف 

مبشــاركة مجموعــة من 
املتخصصــني مــن الدول 

األعضاء في املنظمة. 
الــدورة  وتســتعرض 
أسلوب التحليل التجريبي 
للمقاطع السيزمية، وهي 
تقنية حديثة تسمح بتحديد 
الهيدروكربونية  املصائد 
الصغيــرة التــي يصعب 
االستدالل عليها بالتقنيات 

التقليديات.
وذكــر بــن ســبت في 
كلمتــه، أن انعقــاد هــذه 
الــدورة يأتــي كأحد ثمار 
التعاون في مجال التدريب 
بني األمانة العامة والدول 
املنظمــة،  األعضــاء فــي 
مبينــا أن الدول األعضاء 

متتلــك امكانــات تقنيــة 
وتدريبية جيــدة ولديها 
توجهــات جادة في مجال 
تفعيل تبادل اخلبرات في 
مجال الصناعة البترولية 
من خالل تنظيم الدورات 
التدريبية املشــتركة، كما 
يؤكد انعقــاد هذه الدورة 
وفي مطلع عام ٢٠٢٢ على 
النتائج امللموســة خلطة 
تفعيــل وتطويــر األمانة 

العامة ملنظمة «أوابك». 
وتقدم بن سبت بالشكر 
إلــى املعهــد اجلزائــري 
للبترول علــى مبادرتهم 
بتنظيم هــذه الدورة إلى 
املختصني بوزارات الطاقة 
والنفط في الدول األعضاء.

خالل دورة تدريبية في مجال تفسير املعطيات الزلزالية بالتعاون مع املعهد اجلزائري للبترول

علي بن سبت

تعقد الدورة على مرحلتني، 
املرحلــة األولى تاريخ ١٠ 
ينايــر ٢٠٢٢، واملرحلــة 
الثانيــة من تاريخ ١٧ إلى 
١٩ ينايــر ٢٠٢٢. وذلــك 


