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جريدة شهرية صادرة عن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتاكملة

وشـــهد حفـــل االســـتقبال حضـــورًا كبيـــرًا مـــن 
ـــركتين  ـــي الش ـــي وموظف ـــاع النفط ـــادات القط قي
حيـــث تـــم تبـــادل التهانـــي واألحاديـــث الوديـــة 
فـــي أجـــواء ســـادتها البهجـــة والســـرور. واكن مـــن 
أبـــرز المهنئيـــن الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة 
ـــاح  ـــعود الصب ـــواف س ـــيخ ن ـــة الش ـــرول الكويتي البت
ــرول  ــركة البتـ ــذي لشـ ــس التنفيـ ــن الرئيـ ولك مـ
ـــة  ـــركة الكويتي ـــذي للش ـــس التنفي ـــة والرئي الوطني
ـــيد  ـــة الس ـــة بالواكل ـــة المتاكمل ـــات البترولي للصناع
وليـــد البـــدر الـــى جانـــب مديـــري المجموعـــات 
ـــي  ـــركتين. ويأت ـــن الش ـــي لك م ـــرق ف ـــاء الف ورؤس
ـــى  ـــركة عل ـــرص الش ـــار ح ـــي إط ـــد ف ـــتقبال العي اس
ـــن  ـــا والعاملي ـــن اإلدارة العلي ـــا بي ـــل م ـــز التواص تعزي
وتقويـــة الروابـــط وبـــث البهجـــة والفـــرح فـــي 
ـــراء  ـــنوات ج ـــاث س ـــاع دام ث ـــد انقط ـــهم بع نفوس

جائحـــة كورونـــا.

تحـت رعايـة وحضـور الرئيـس التنفيـذي لمؤسسـة البتـرول الكويتيـة واإلدارة العليـا اجتمعت أسـرتي 
البتروليـة المتاكملـة والبتـرول الوطنيـة لالحتفـال بعيـد الفطر السـعيد مـع العاملين.
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البترولية المتاكملة توقع مذكرة تفاهم

مع الجامعـة األسـتراليــة في الكويت
ـــة مذكـــرة تفاهـــم مـــع الجامعـــة  ـــة المتاكمل ـــة للصناعـــات البترولي وّقعـــت الشـــركة الكويتي
ـــة  ـــاب الجامع ـــر لط ـــرص أكث ـــر ف ـــن وتوفي ـــن الطرفي ـــاون بي ـــز التع ـــدف تعزي ـــترالية، به األس
ـــن  ـــث تتضم ـــة. حي ـــم المهني ـــة مهاراته ـــم وتنمي ـــر قدراته ـــركة لتطوي ـــي الش وموظف
المذكـــرة مزيـــا متعـــددة للطرفيـــن منهـــا توفيـــر فـــرص للتدريـــب والعمـــل لطـــاب 
ـــن  ـــركة م ـــن بالش ـــة للعاملي ـــج تدريبي ـــم برام ـــى تقدي ـــَا عل ـــركة، فض ـــي الش ـــة ف الجامع
قبـــل هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــة و ذلـــك فـــي مركـــز التدريـــب فـــي الشـــركة، و 
تتيـــح مذكـــرة التفاهـــم أيضـــًا لطـــاب الجامعـــة األســـترالية الفرصـــة لربـــط مشـــاريع 

ـــركة. ـــات الش ـــم بعملي ـــة به ـــرج الخاص التخ
ـــة  ـــئون المالي ـــذي للش ـــس التنفي ـــب الرئي ـــة ونائ ـــة المتاكمل ـــن البترولي ـــرة ع ـــع المذك وّق
ــات  ــة للخدمـ ــس الجامعـ ــب رئيـ ــي، و نائـ ــاد العجمـ ــداهلل فهـ ــيد عبـ ــة السـ و اإلداريـ

المســـاندة، صقـــر الشـــرهان، ممثـــًا للجامعـــة األســـترالية.
ـــة  ـــركة الكويتي ـــن والش ـــاء م ـــم أعض ـــة تض ـــة توجيهي ـــاء لجن ـــم إنش ـــه ت ـــر أن ـــر بالذك الجدي
للصناعـــات البتروليـــة المتاكملـــة والجامعـــة األســـترالية حيـــث ســـتجتمع اللجنـــة بشـــل دوري 

ـــن. ـــن الطرفي ـــاون بي ـــيق التع ـــم وتنس ـــرة التفاه ـــداف مذك ـــذ أه ـــى تنفي ـــراف عل لإلش

البترولية المتاكملة تستقبل وفدًا من طلبة
الجامعة األسترالية في الكويت

ـــع  ـــي مجم ـــت )ACK( ف ـــي الكوي ـــترالية ف ـــة األس ـــن الجامع ـــًا م ـــدًا طابي ـــة وف ـــة المتاكمل ـــتقبلت البترولي اس
ـــد  ـــارة إلـــى التعريـــف بالبتروليـــة المتاكملـــة رســـالتها وأنشـــطتها لجعـــل المزي ـــزور النفطـــي، وهدفـــت الزي ال
ـــة  ـــة ميداني ـــب جول ـــى جان ـــم عـــرض تعريفـــي عـــن الشـــركة و أعمالهـــا إل ـــارة تقدي ـــًا. وقـــد شـــملت الزي ممكن
ـــي  ـــاز الطبيع ـــتيراد الغ ـــة الس ـــق الدائم ـــروع المراف ـــزور ومش ـــاة ال ـــروع مصف ـــي، مش ـــع المبان ـــي مجم ف
ـــى  ـــة عل ـــا التذاكري ـــع الهداي ـــارة بتوزي ـــت الزي ـــب، واختتم ـــن كث ـــركة ع ـــاريع الش ـــى مش ـــرف عل ـــال للتع المس

ـــة. ـــور الجماعي ـــذ الص ـــة و أخ الطلب

اتفاقية
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أخبار

اختتام البرنامج التدريبي

لتعزيز الكفاءات لمهندسي الصيانة

البترولية المتاكملة تستضيف وفدًا من

شركة شل والتسويق العالمي في المؤسسة

ــة  ــاز مهندســـو قســـم صيانـــة اآلالت الدقيقـ اجتـ
بنجـــاح  الـــزور  لمصفـــاة  الصيانـــة  بمجموعـــة 
ـــركة  ـــدى ش ـــاءات ل ـــز الكف ـــي لتعزي ـــج التدريب البرنام
ايميرسســـون، والـــذي نظمتـــه مجموعـــة الصيانـــة 
بالتنســـيق مـــع مجموعـــة التدريـــب والتطويـــر 
ـــدة  ـــي لم ـــج التدريب ـــد البرنام ـــد امت ـــي. وق الوظيف
ـــين  ـــدرات المهندس ـــز ق ـــن تعزي ـــل تضم ـــهر اكم ش
ــتخدمة  ــة المسـ ــى اآلالت الدقيقـ ــم علـ وتدريبهـ
فـــي مصفـــاة الـــزور، كمـــا غطـــى البرنامـــج ســـت 
موضوعـــات أخـــرى؛ صمـــام التحكـــم، الضغـــط، 
ــات،  ــزان، المحلـ ــاس الخـ ــتوى، قيـ ــاس المسـ قيـ
والحـــرارة، قدمهـــا عـــدد مـــن المتخصصيـــن مـــن 

ــون.  ــركة ايميرسـ شـ
الجديـــر بالذكـــر أنـــه تـــم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم 
ــاة  ــركة ايمرســـون لدعـــم مصفـ بيـــن كيبـــك وشـ
ـــل  ـــة. ويمث ـــة والتدريبي ـــور الفني ـــة األم ـــزور لتغطي ال
التدريـــب الحالـــي بدايـــة لبرامـــج تدريبيـــة قادمـــة 
بمـــا يشـــمل مواضيـــع فنيـــة أخـــرى حيـــث توجـــد 
ــة  ــدات خاصـ ــة ومعـ ــن اآلالت الدقيقـ ــد مـ العديـ

بشـــركة ايميرســـون فـــي مصفـــاة الـــزور.

الكويتيـــة  الشـــركة  اســـتضافت 
ـــدا  ـــة وف ـــة المتاكمل ـــات البترولي للصناع
مـــن شـــركة شـــل وقطـــاع التســـويق 
العالمـــي فـــي مؤسســـة البتـــرول 
الكويتيـــة فـــي زيـــارة اســـتطاعية 

ـــي،  ـــزور النفط ـــع ال ـــاريع مجم ـــى مش عل
بزيـــارة  األولـــى  المحطـــة  وتمثلـــت 
ــتيراد  ــة السـ ــق الدائمـ ــروع المرافـ مشـ
ذلـــك  و  المســـال  الطبيعـــي  الغـــاز 
مجموعـــة  مـــن  ممثليـــن  برفقـــة 

ــال(  ــاز المسـ ــروع الغـ ــات )مشـ العمليـ
لاطـــاع علـــى منطقـــة عمليـــات 
الرصيـــف البحـــري ، فـــي حيـــن تمثلـــت 
مشـــروع  بزيـــارة  الثانيـــة  المحطـــة 
مصفـــاة الـــزور برفقـــة ممثليـــن مـــن 

ـــاة  ـــروع مصف ـــات )مش ـــة العملي مجموع
الـــزور( و قـــد شـــملت علـــى لك مـــن 
مراقبـــة  غرفـــة  الصناعيـــة  الجزيـــرة 
العمليـــات البحريـــة وبـــرج  مراقبـــة 

الرصيـــف.
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منح نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال

جـائزة القيـــادي المؤسـســي من قبل
جامعة الشرق األوسط األمريكية

 AUM CORPORATE( ـــزة ـــراكت المتمي ـــزة الش ـــل جائ ـــي حف ـــة ف ـــة المتاكمل ـــاركت البترولي  ش
ـــز  ـــي المرك ـــة )AUM( ف ـــط األمريكي ـــرق األوس ـــة الش ـــه جامع ـــذي نظمت AWARD 2022(، وال
الثقافـــي بالجامعـــة، يـــوم الخميـــس الموافـــق 12مـــن مايـــو 2022، والـــذي تـــم خالـــه 
ـــاز  ـــات والغ ـــذي للبتروكيماوي ـــس التنفي ـــب الرئي ـــي نائ ـــاد العجم ـــداهلل فه ـــيد عب ـــح الس من
ـــادي  ـــزة القي ـــة جائ ـــة بالواكل ـــة والمالي ـــؤون اإلداري ـــذي للش ـــس التنفي ـــب الرئي ـــال ونائ المس
ـــات  ـــراكت والكيان ـــن الش ـــة م ـــي كوكب ـــن قيادي ـــر م ـــور كبي ـــط حض ـــك وس ـــي وذل المؤسس

االقتصاديـــة الكبـــرى المحليـــة والعالميـــة واالقليميـــة العاملـــة فـــي الكويـــت. وقـــد 
ـــر  ـــي اكب ـــزور وه ـــاة ال ـــي مصف ـــركة تبن ـــي “ أن الش ـــاد العجم ـــداهلل فه ـــيد عب ـــح الس أوض
مصفـــاة فـــي العالـــم، وإنتاجهـــا يقـــدر بنحـــو 615 ألـــف برميـــل يوميـــا مـــن المكـــررات، 
ـــي ال  ـــريك رئيس ـــد أن »AUM« ش ـــي. وأك ـــوق المحل ـــات الس ـــة احتياج ـــة لتلبي ـــي اكفي وه
ـــود  ـــزا، بجه ـــاءة وتمي ـــروا كف ـــا أظه ـــا أن خريجيه ـــة، مبين ـــة القادم ـــي المرحل ـــه ف ـــى عن غن

ـــك” ـــة و كيب ـــن الجامع ـــاون بي ـــراكة والتع ـــتمرار الش ـــا اس ـــان، متمني ـــد العثم د.فه

كيبك تشارك في معرض الفرص الوظيفية في
جامعة الشرق األوسط األمريكية

ـــك  ـــة وذل ـــرم الجامع ـــي ح ـــة ف ـــخته الثامن ـــي نس ـــة )AUM( ف ـــط األمريكي ـــرق األوس ـــة الش ـــة لجامع ـــرص الوظيفي ـــرض الف ـــي مع ـــة ف ـــة المتاكمل ـــاركت البترولي ش
ـــة  ـــبابية الكويتي ـــات الش ـــتقطاب الطاق ـــى اس ـــة عل ـــة المتاكمل ـــرص البترولي ـــق ح ـــن منطل ـــاركة م ـــذه المش ـــي ه ـــو 2022. وتأت ـــى 12 ماي ـــن 10 إل ـــرة م ـــال الفت خ
الواعـــدة وتمكينهـــا فـــي مختلـــف التخصصـــات وعلـــى األخـــص مجـــال الهندســـة والبتـــرول ليكونـــوا قيمـــة مضافـــة للشـــركة وعنصـــر فاعـــل فـــي تطويـــر 
مســـتقبل االقتصـــاد الكويتـــي، حيـــث تواجـــد ممثليـــن مـــن مجموعـــة التدريـــب و التطويـــر الوظيفـــي علـــى مـــدى ثاثـــة أيـــام لإلجابـــة و الـــرد علـــى اكفـــة 

ـــف. ـــة التوظي ـــة بآلي ـــة و الخاص ـــراءات المطلوب ـــم باإلج ـــن و تزويده ـــة الخريجي ـــن الطلب ـــة م ـــارات المقدم االستفس
ـــة  ـــن الطلب ـــد م ـــًا للعدي ـــااًل الفت ـــاص، وإقب ـــاع الخ ـــات القط ـــة ومؤسس ـــات حكومي ـــن هيئ ـــا بي ـــة م ـــن 50 جه ـــر م ـــزة ألكث ـــاركة ممي ـــرض مش ـــهد المع ـــد ش وق

ـــة. ـــة المتاح ـــرص الوظيفي ـــى الف ـــاع عل ـــل واالط ـــوق العم ـــى س ـــرف عل ـــة للتع ـــي الجامع ـــن ف ـــة الحاليي ـــن والطلب الخريجيي

جائــزة
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الملتقى السنوي لمجموعة الخدمات الفنية 

أقامـــت مجموعـــة الخدمـــات الفنيـــة )مصفـــاة الـــزور( 
ـــت  ـــث اجتمع ـــو 2022، حي ـــي ماي ـــنوي ف ـــا الس ملتقاه
ـــوام  ـــة أع ـــة ثاث ـــاع دام قراب ـــد انقط ـــل بع ـــرة العم أس
ـــرات  ـــى فق ـــن الملتق ـــد تضم ـــا. ولق ـــة كورون ـــراء جائح ج
متنوعـــة عكســـت تميـــز المجموعـــة وثقافـــة العمـــل 
االســـتثنائية، كمـــا اســـتضاف الملتقـــى الدكتـــور 
ـــرة  ـــدم محاض ـــث ق ـــرف حي ـــف ش ـــند كضي ـــداهلل الس عب

قصيـــرة نالـــت استحســـان الحضـــور.

ملتقى
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فعاليات

التطوير الوظيفي تنظم برنامج تدريبي
لموظفي التكويت

نظمـــت مجموعـــة التدريـــب والتطويـــر لقـــاء تنويـــري 
لثاثـــة أيـــام متتاليـــة فـــي أاكديميـــة كيبـــك لجميـــع 
ـــم  ـــث ت ـــركة، حي ـــود الش ـــي عق ـــن ف ـــن الكويتيي العاملي
ـــود  ـــت العق ـــم تكوي ـــام قس ـــن مه ـــذة ع ـــتعراض نب اس
ودورة بتطبيـــق الئحـــة التكويـــت لضمـــان معرفـــة 
ـــرد  ـــم ال ـــا ت ـــة، كم ـــه الوظيفي ـــه وواجبات ـــل بحقوق العام
ـــراءات  ـــح إج ـــن وتوضي ـــارات العاملي ـــة استفس ـــى اكف عل
العمـــل التـــي تخـــص العامليـــن والخطـــط التدريبيـــة 

المســـتقبلية لرفـــع مســـتوى كفاءتهـــم

مجموعة الصيانة تحتفل بمرور مليون ساعة بال حوادث 
ترســـيخا لثقافـــة الســـامة والمعاييـــر العاليـــة التـــي تطبقهـــا البتروليـــة المتاكملـــة 
لارتقـــاء بـــأداء الصحـــة والســـامة واألمـــن والبيئـــة، احتفلـــت مجموعـــة الصيانـــة مـــع 
المقـــاول شـــركة فـــواز للتجـــارة والخدمـــات الهندســـية بتحقيـــق مليـــون ســـاعة بـــا حـــوادث 

ـــة خاصـــة  ـــزور. واحتفـــاال بهـــذه المناســـبة أقيمـــت احتفالي فـــي موقـــع مشـــروع مصفـــاة ال
ـــل  ـــق العم ـــود فري ـــدي بجه ـــد الخال ـــيد أحم ـــة الس ـــة الصيان ـــر مجموع ـــا مدي ـــاد فيه أش

ـــوادث.  ـــا ح ـــن ب ـــغيل االم ـــان التش ـــتركة لضم ـــة المش ـــاز والرؤي ـــذا اإلنج ـــق ه لتحقي




