
قال مدير إدارة املخاطر في مؤسسة البترول 
الكويتية ب��در الشميمري إن سقف التعويض 
التأميني على ممتلكات املؤسسة يصل إلى 3ر1 
مليار دوالر لكل حادث في حني يبلغ مبلغ التأمني 
املدفوع كامال لبوليصة التأمني نحو 15 مليون 

دوالر.
وأوض��ح الشميمري في تصريح للصحافيني 
أمس االثنني على هامش افتتاح مؤمتر الكويت 
ال��راب��ع إلدارة امل��خ��اط��ر الشاملة أن املقصود 
باملمتلكات هو منشآت املؤسسة من مبان ومصاف 
للتكرير وحقول وغيرها مضيفا أن التأمني على كل 

مشروع حسب قيمته.
وعن هوية شركات التأمني املتعاقد معها أكد 
أن��ه حسب القانون الكويتي يجب التعامل مع 
الشركات الكويتية “ولكن شركات إعادة التأمني 

كلها شركات عاملية ومرموقة«.
ولفت إلى وجود درجات في التصنيف للمخاطر 
الهدف منها معرفة حجم املخاطر وكيف ميكن 
التعامل معها في اخلطة االستراتيجية واخلطط 
قصيرة امل��دى مبينا أن درج��ة التصنيف تعني 
األولوية وتزيد من امليزانية لتخفيف األثر على 

العمل من هذه املخاطر.
وبني أن املؤمتر الذي انطلقت النسخة األولى 

منه في 2012 يهدف إلى التوعية بأهمية إدارة 
املخاطر في املؤسسات احلكومية وعلى رأسها 

القطاع النفطي الكويتي مشيرا إل��ى أن املؤمتر 
بدأ بخبرات داخ��ل الكويت وت��درج إلى اخلبرات 

العاملية في إدارة املخاطر الشاملة.
وقال إن املؤمتر يناقش عدة محاور أبرزها أثر 
التكنولوجيا على أعمال النفط والغاز كالتعامل 
مع النفط الصخري وتأثيره على األسواق العاملية 

وهو نتاج التكنولوجيا والتطور في هذا املجال.
وذكر الشميمري أن املؤمتر يتناول موضوعات 
خاصة بالبيئة وأثرها على الصناعة النفطية 
والقوانني اخلاصة بها وكذلك مخاطر تكنولوجيا 
املعلومات التي ن��رى لها حت��دي��ات كبيرة على 

مستوى الدول وليس الشركات فقط.
وأش���ار ف��ي السياق إل��ى تنظيم ورش���ة عمل 
مخصصة في هذا الشأن خالل أعمال اليوم الثالث 
من املؤمتر مشددا على ضرورة اتخاذ االجراءات 

الكفيلة في التعامل مع املخاطر بشكل عام.
وأكد أن عمليات املخاطر وإدارتها أصبحت حاليا 
جزء من املشاريع وتقييمها ومن اخلطة اخلمسية 
التي تتوالها الدوائر املعنية في مؤسسة البترول 
ومن ضمن نطاق العمل وصرفت ميزانيات على 

الدراسات واالستشارات في هذا اجلانب.
وت��ش��ارك ف��ي م��ؤمت��ر الكويت ال��راب��ع إلدارة 
املخاطر الشاملة ال��ذي تنظمه مؤسسة البترول 
الكويتية نخبة من املتخصصني في إدارة املخاطر 

من الكويت ومن شركات نفطية عاملية.

ق��ال ال��رئ��ي��س التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية نزار العدساني إن هبوط أسعار النفط 
اخلام شكل عائقا كبيرا أمام االستثمار خصوصا 
في مجال الصناعات األولية مما يؤدي إلى عدم 

استقرار األسواق مستقبال وتقلب األسعار.
وأوض��ح العدساني في كلمته خ��الل افتتاح 
مؤمتر الكويت الرابع إلدارة املخاطر الشاملة 
أمس االثنني أن املؤمتر ميثل فرصة للمشاركة 
باملعلومات حول كيفية دمج التفكير باملخاطر 
داخل الشركة بشكل فعال مما يدعم عملية اتخاذ 
ال��ق��رار بشأن إدارة املخاطر ويعزز من درجة 

اإلدراك فيها.
وأض��اف أن املؤمتر ال��ذي يستمر ثالثة أيام 
يتناول املخاطر التكنولوجية امل��دم��رة التي 
م��ن شأنها أن تؤثر بشكل كبير على األعمال 
واالس���ت���ث���م���ارات ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل م��ب��ي��ن��ا أن 
التكنولوجيات املدمرة ميكن أن تؤدي إلى تغيير 
مسار أمناط احلياة والعمل واألعمال واالقتصاد 

العاملي بشكل كبير.

وذك��ر أن التكنولوجيات اجلديدة أث��رت على 
قطاع النفط والغاز إذ أدت إلى انخفاض األسعار 
السيما مع دخول البرمجيات الذكية والتكسير 
الهيدروليكي ف��ي ال��غ��از الصخري مشيرا إلى 
صعوبة التخطيط مسبقا للتكنولوجيات املدمرة 

فضال عن صعوبة حتديد املخاطر.
وقال إن الشركات تقوم بإنشاء خطط أعمال 
تتضمن توقعات البتكارات التكنولوجيا في 
ح��ني يكمن التحدي ف��ي تقييم التأثير طويل 
املدى لالبداعات على مناذج األعمال احلالية أو 

التخطيط لكيفية التعامل مع هذه األزمات.
ولفت العدساني ف��ي السياق إل��ى أن إدارة 
امل��ش��اري��ع تصبح أكثر تعقيدا ومحاطة أكثر 
بالشكوك في البيئات املبهمة لذلك يجب إدارة 
محفظة املشروع بعناية وخصوصا بالنسبة 
للمشاريع املشتركة م��ع العديد م��ن أصحاب 

املصالح.
وأف��اد ب��أن املخاطر والتحديات املستقبلية 
تشجع الفرص القيمة وتعزز من التعاون بني 

الشركاء في هذا املجال الفتا إلى وج��ود عاملني 
كبيرين يؤثران على تصميم وإدارة اإلم��دادات 
أولهما املخاطر الناجتة عن مشاكل التنسيق بني 
العرض والطلب وثانيهما املخاطر الناجتة عن 

اضطرابات في األنشطة العادية.
وأكد أن قطاع الطاقة سيواصل النمو مدفوعا 
بزيادة مستوى املعيشة حول العالم مبينا أن 
التقدم التكنولوجي أدى إلى الكشف عن موارد 
غير تقليدية مما ساهم في تغيير النشاط التجاري 

بشكل كبير وتفاقم اإلضطرابات في األسواق.
وب��ني أن التقدم التكنولوجي ساهم إيجابا 
في حتسني التعاون والتحالفات بني املنتجني 
لتخفيض الفائض وإع��ادة التوازن إلى السوق 
النفطية في حني ال يزال القطاع النفطي يركز على 
إنتاج املواد الهيدروكربونية بأفضل السبل كفاءة 

وأقلها تكلفة.
وذك���ر العدساني أن اس��ت��ث��م��ارات مؤسسة 
البترول في برنامج إدارة املخاطر الشاملة خالل 
السنوات العشر املاضية بدأت تنتج ثمارها من 

حيث تطوير املقدرات في مجاالت حوكمة املخاطر 
ومتويل املشاريع وإدارة احملافظ وتخطيط األداء 
والعمليات والعامل البشري والتكنولوجيا 
وفقا لالجتاهات االستراتيجية للمؤسسة للعام 

.2030
وتوقع العدساني أن يساعد برنامج إدارة 
املخاطر الشاملة في حتسني عملية اتخاذ القرار 
في جميع نشاطات القطاع النفطي بدءا من عملية 

اإلنتاج وصوال إلى توفير املنتجات للمستهلكني.
وب��ني أن تقييم التدفقات النقدية في مناذج 
املخاطر يساعد املؤسسة ف��ي تقييم املخاطر 
املرتبطة بالتدفقات النقدية في خطة التمويل 
اخلمسية لتحديد كمية التمويل ال��الزم للوفاء 

بااللتزامات املستقبلية.
وق��ال في السياق “ شاهدنا خ��الل السنوات 
ال��ث��الث املاضية كيف ساهم ه��ذا النموذج في 
تعزيز خطط التمويل بنسبة 40 في املئة وساعد 
على حتسني الدقة عموما في مجال تقييم املخاط 
إضافة إلى حساب احتمالية املخاطر التي تتم 

مواجهتها على العائد على االستثمار ما يساعد 
على اتخاذ القرارات االستثمارية بشكل أفضل.

وي��ش��ارك ف��ي مؤمتر الكويت ال��راب��ع إلدارة 

املخاطر الشاملة الذي تنظمه مؤسسة البترول 
الكويتية نخبة من املتخصصني في إدارة املخاطر 

من الكويت ومن شركات نفطية عاملية.
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يتسبب في عدم استقرار األسواق مستقبال

العدساني: هبوط أسعار النفط يعرقل االستثمار بالصناعات األولية

 0.304 الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر ص��رف ال��دوالر األمريكي 
مقابل الدينار الكويتي أمس االثنني عند 
مستوى 304ر0 دينار وارت��ف��ع اليورو 

إلى 329ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف 
أمس.

وقال بنك الكويت املركزي في نشرته 

ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه اإلل��ك��ت��رون��ي إن 
سعر ص��رف اجلنيه اإلسترليني ارتفع 
إل��ى مستوى 381ر0 دي��ن��ار والفرنك 

السويسري إل��ى 308ر0 دينار في حني 
بقي الني الياباني دون تغيير عند مستوى 

002ر0 دينار.
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نزار العدساني متحدثا

بدر الشميمري

مدير إدارة املخاطر في مؤسسة البترول:

1.3 مليار دوالر قيمة سقف التعويض على ممتلكاتنا

األس������ع������ار ان�����خ�����ف�����اض  إل���������ى  وأدت  وال��������غ��������از  ال�����ن�����ف�����ط  ق������ط������اع  ع�����ل�����ى  أث�����������رت  اجل��������دي��������دة  ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ات 

وسط شكوك بشأن متديد اتفاق أوبك

النفط يهبط مع زيادة 
احلفارات األميركية

هبطت أسعار النفط أمس االثنني مع تنامي أنشطة احلفر األمريكية وسط 
شكوك بشأن متديد اتفاق تقوده أوبك خلفض اإلنتاج وال��ذي من املقرر انتهاء 

العمل به مبدئيا في منتصف العام.
وانخفض خام القياس العاملي مزيج برنت 33 سنتا أو ما يوازي 0.65 في املئة 

إلى 50.47 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش.
وفي الواليات املتحدة تراجعت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 41 

سنتا أو ما يعادل 0.85 في املئة إلى 47.56 دوالر للبرميل.    
وقال متعاملون إن األسعار تراجعت نتيجة تنامي أنشطة احلفر واإلنتاج 
بالواليات املتحدة فضال عن حالة عدم اليقني بشأن ما إن كانت منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( ومنتجون آخرون سيمددون تخفيضات اإلنتاج بعد 

منتصف العام.
وق��ال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا الستشارات الطاقة “ليس هناك 
نقص في النفط اخلام في الوقت احلالي... وحقيقة أن النفط الصخري سيتعافى 
واضحة بكل جالء” مضيفا أنه “يبدو )أيضا( أن هناك صعوبة في التوصل 

التفاق بشأن متديد تخفيضات اإلنتاج.«

روسيا راضية عن االلتزام
 باتفاق تخفيض اإلنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك امس االثنني إن بالده راضية عن 
التزام ال��دول األعضاء في أوبك واملنتجني من خارجها باتفاق عاملي لتخفيض 

إنتاح النفط.
وق��ال نوفاك إن ما تعهدت به هذه ال��دول في االتفاق قد جرى التأكيد عليه 
خالل اجتماع وزاري للدول األعضاء في منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 

واملنتجني من خارجها في الكويت.

حتت شعار »أكثر من حلم«

ال��ت��س��ج��ي��ل  ب������دء  ت���ع���ل���ن   »VIVA«
ل���الخ���ت���ب���ارات ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ألك���ادمي���ي���ة 

»VIVA مانشستر يونايتد« 
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، مشغل االتصاالت األسرع منواً في 
الكويت، ومبوجب اتفاقية الشراكة املبرمة مع نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
لكرة القدم، عن توجيه دعوة مفتوحة إلى جميع العبي كرة القدم ذوي املواهب 
واملهارات املميزة، الذين تتراوح أعمارهم بني 12 - 15 عاماً إلى املشاركة في 
االختبارات التأهيلية الختيار نخبة من الالعبني الذين سيحظون بفرصة املشاركة 
في أكادميية “VIVA مانشستر يونايتد لكرة القدم” في مدينة مانشستر يونايتد 
اإلنكليزية. وستجري االختبارات بتاريخ 30 مارس 2017، ويبدأ التسجيل عبر 
موقع VIVA اإللكتروني www.viva.com.kw أو عند القدوم إلى ملعب كورنر 

الداخلي لكرة القدم خلف أبراج الكويت، ابتداًء من الساعة الرابعة عصراً.
  وسيتم التركيز خالل االختبارات التأهيلية على جوانب فنية عديدة مثل 
املراوغة، ومترير الكرة، وااللتفاف، والتسديد. وسيقوم مدربون متخصصون 
من االحت��اد الكويتي لكرة القدم، باختيار 32 العباً سيتم اختبارهم على مدى 
يومني لتأهيل أفضل 16 العباً سيمنحون فرصة االلتحاق بالبرنامج التدريبي في 

أكادميية مانشستر يونايتد خالل موسم الصيف في إنكلترا. 
وبهذه املناسبة، قال السيد/ عبد الرزاق بدر العيسى، مدير إدارة اتصاالت 
الشركات في VIVA:” تسعى VIVA دائماً إلى احتضان فئة الشباب الطامحني 
إلى بلوغ أهداف على مستوى عاٍل من االحترافية في مجال الرياضة، لذا حرصنا 
 VIVA“ ضمن إط��ار برنامجنا للمسؤولية االجتماعية على إقامة أكادميية
مانشستر يونايتد لكرة القدم” بشكل سنوي، لتوفير الفرصة ألكبر عدد من 

الشباب خلوض غمار هذه التجربة الفريدة.” 
يذكر أن VIVA أعلنت عن رعايتها لنادي مانشستر يونايتد عام 2011 وملدة 
خمس سنوات ومع ن��ادي ري��ال مدريد عام 2014 ومل��دة خمس سنوات أيضاً، 
إلتاحة الفرصة أمام مشجعي الفريقني ليكونوا أكثر قرباً من أعرق نوادي كرة 
القدم في العالم من خالل مجموعة من العروض الترويجية والفعاليات واملفاجآت 

احلصرية واملميزة.

»املواشي« تدشن خدمة 
التواصل عبر الواتس اب 

أعلنت شركة نقل وجتارة املواشي، أكبر ناقل لألغنام 
احلية في العالم، والشركة األولى في املنطقة لنقل وجتارة 
املاشية اطالقها خدمة جديدة للتواصل مع عمالئها عبر 

تطبيق “واتساب” على الرقم: 65188822 +965 . 
وصرحت “املواشي” إنه مع حتول “واتساب” إلى 
واحدة من قنوات التواصل االجتماعي األكثر استخداماً 
في الكويت واملنطقة، وحلرص الشركة على تعزيز جسور 
التواصل بينها وب��ني عمالئها وجعل عملية التواصل 
معهم أسهل من أي وقت مضى، طرحت هذه اخلدمة لتتيح 
لعمالئها االستفسار واالب��الغ السريع عن أي مالحظات 
أو اقتراحات أو شكاوى على منتجات وخدمات الشركة، 
مدعومة بالصور الثابتة أو املتحركة، وعلى مدار الساعة 
باللغتني العربية واالجنليزية، ليتم التواصل معهم 

ومتابعة مالحظاتهم خالل 24 ساعة. 
وأك��دت “املواشي” حرصها التام وسعيها املتواصل 
لالرتقاء مبستوى خدماتها ومنتجاتها، واهتمامها املستمر 
لتقدمي جت��ارب استثنائية لعمالئها، لتكون أق��رب إلى 
عمالئها، وسوف تقوم مبتابعة شكاواهم ومالحظاتهم 
واقتراحاتهم باهتمام في سبيل حتقيق أعلى مستوى من 

اخلدمات واملنتجات مبفهوم اجلودة احلالل. 
يذكر أن شركة نقل وجتارة املواشي تأسست عام 1973 
مبوجب مرسوم أميري، وتعمل الشركة على نقل وجتارة 
املواشي وتوزيع اللحوم الطازجة وامل��ب��ردة واملجمدة 
واملصنعة. وهي شركة كويتية مساهمة عامة مدرجة في 
بورصة الكويت ويبلغ رأس مالها 21.6 مليون دينار. 
وتعد شركة نقل وجت��ارة املواشي أق��دم شركة لتجارة 

املواشي االسترالية في دول مجلس التعاون اخلليجي.

ثمارها ت��ؤت��ي  ب���دأت  امل��اض��ي��ة  ال��ع��ش��ر  ال��س��ن��وات  خ���الل  ال��ش��ام��ل��ة  امل��خ��اط��ر  إدارة  ب��رن��ام��ج  ف��ي  ال��ب��ت��رول  م��ؤس��س��ة  اس��ت��ث��م��ارات 

شعار املواشي

حتت رعاية سمو أمير البالد

»زين« الراعي الرئيسي جلائزة الكويت 
للعالقات العامة وخدمة العمالء

أعلنت زي��ن ال��ش��رك��ة ال��رائ��دة ف��ي تقدمي 
خدمات االت��ص��االت املتنقلة في الكويت عن 
رعايتها الرئيسية جلائزة الكويت للعالقات 
العامة وخدمة العمالء للمرة الثانية على 
التوالي، وهي اجلائزة التي ُتنّظمها جمعية 
العالقات العامة الكويتية حتت رعاية سامية 
م��ن سمو أمير ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح في الفترة من 27 – 29 مارس 

اجلاري. 
وأوض��ح��ت الشركة في بيان صحافي أن 
معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان 
ق��د ق��ام ب��زي��ارة جناح الشركة ف��ي املعرض 
املُصاحب حلفل االفتتاح، حيث أشاد بالدور 
الكبير ال��ذي تلعبه زين في مجال العالقات 
العامة وتفعيل دوره��ا االجتماعي الذي بات 
زاخراً في جميع القطاعات التي تعنى بتنمية 
املجتمع باإلضافة لتمّيزها في خدمة عمالئها 
ال��ذي��ن يشّكلون أك��ب��ر عائلة مشتركني في 

الكويت. 
وبينت زي��ن أن جمعية العالقات العامة 
الكويتية ُتخصص هذه اجلائزة إلبراز جهود 
الشركات وامل��ؤس��س��ات املميزة ف��ي مجاالت 
العالقات العامة وخدمة العمالء، وذل��ك من 
كافة الصناعات في القطاعني العام واخلاص 
على مستوى دولة الكويت، هذا باإلضافة إلى 
إقامة العديد من ورش العمل التي تستهدف 
موظفي قطاعات العالقات العامة وخدمة 
العمالء في ال���وزرات والهيئات والشركات 

اخلاصة وغيرها.   
وأضافت الشركة أن جلنة التحكيم التي 
ستقوم باختيار الفائزين تتكون من مجموعة 
من اخلبراء احملليني والعامليني في مجاالت 

العالقات العامة وخدمة العمالء، وسيقومون 
بتقييم مجموعة م��ن الشركات ال��رائ��دة في 
الكويت استناداً إلى أعلى املعايير العاملية، 
والتي تتضمن التركيز على خدمة العميل 
وتلبية رغباته واملشاركات االجتماعية الفاعلة 

ومتّيز النشاط اإلعالمي وغيرها من املعايير. 
ُي��ذك��ر أن��ه ف��ي ديسمبر م��ن ال��ع��ام املاضي 
2016، فازت زين بأربع جوائز ضمن جائزة 
اإلبداع اإلعالني بنسختها الرابعة على هامش 
فعاليات احلفل ال��ذي أقامته اللجنة املنظمة 
للملتقى اإلعالمي العربي، وذلك عن »عمل زين 
الوطني - يا بالدي« و«إعالن زين الرمضاني– 
السالم عليكم« و«إعالن زين العيد – سنغني«، 
ب��اإلض��اف��ة جل��ائ��زة اإلب�����داع ب��امل��س��ؤول��ي��ة 
االجتماعية، إلى جانب ُمشاركتها في اجللسة 

النقاشية بعنوان » أساليب العالقات العامة 
والتسويق احلديثة » ضمن فعاليات جائزة 

اإلبداع اإلعالني.
وأك��دت زي��ن أن رعايتها جلائزة الكويت 
للعالقات العامة وخدمة العمالء للمرة الثانية 
على التوالي جاءت لُتسّلط الضوء على متّيز 
نشاطها اإلع��الم��ي والتسويقي ال��ذي ع��ّودت 
جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل 
هذا اجلانب لديها كونها من كبرى املؤسسات 
االقتصادية ال��رائ��دة، حيث تؤمن الشركة 
بأهمية اإلعالم بوسائله التقليدية واحلديثة 
وتأثيره الكبير على املؤسسات واألف��راد في 
املجتمع، باإلضافة لكون اإلع��الن التجاري 
وسيلة أساسية للتواصل مع املجتمع مبختلف 

فئاته.

جانب من زيارة الوزير الروضان إلى جناح زين في املعرض


