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إعداد علي حامد

وأعمال
13

مال

«راهنلا» تنشر خطة التعاقب الوظيفي لشاغلي الوظائف القيادية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة

 % 75الحد األدنى في التقييم النهائي للمرشحني
 3سنوات أو أكثر
في منصب مدير وما
في مستواه ً
بدال
من  5سنوات
 20نقطة لدى الرئيس
التنفيذي التابع له
املرشح و 40للجنة
االختبار
في حال تساوي مرشحني
في النقاط فإن األفضلية
تعطى للحاصل على
أعلى نقاط بتقييم األداء
السنوي آلخر  3سنوات

ت�س�ت�ع��د م��ؤس �س��ة ال �ب �ت ��رول خ� ��ال ال�م��رح�ل��ة
المقبلة ،لمرحلة جديدة من اإلحال والتجديد
على مستوى القيادات التنفيذية بعد وصول
عدد منها منها إلى مرحلة التقاعد.
«ال � �ن � �ه ��ار» ت �ن �ش��ر ال � �ش� ��روط ال� �ت ��ي ي �ت��م ع�ل��ى
اساسها اختيار شاغلي المناصب القيادية»
ن ��واب األع �ض��اء المنتدبين ون ��واب ال��رؤس��اء
التنفيذين ،حيث يسري نظام اختيار شاغلي
ال�م�ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة ع�ل��ى جميع الموظفين
الكويتيين ف��ي مؤسسة البترول وشركاتها
التابعة المؤهلين لتعبئة الشواغر القيادية
 ،وي �س �ت �ن��د ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام ع �ل��ى م �ب��دأ اخ�ت�ي��ار
المرشح المناسب للمنثب الشاغر بما يلبي
ً
متطلبات المنصب طبقا للضوابط والشروط
الواردة في هذا النظام.
ً
أوال :الشروط العامة الختيار المرشح لشغل
المنصب القيادي:
 أن ي�س�ت��وف��ي ال�م��رش��ح م�ت�ط�ل�ب��ات الوظيفةوالخبرة المطلوبة حسب الوصف الوظيفي
للمنصب الشاغر.
 أن يكون المرشح قد أكمل مدة  3سنوات أوً
أكثر في منصب مدير وم��ا في مستواه بدال
من  5سنوات.
 أن يكون المرشح قد أكمل مدة سنتين علىاألقل في مجال العوائل الوظيفية
 عدم حصول المرشح على إنذار خال السنةالسابقة للترشح .
 أن يكون المرشح من شاغلي الدرجة  20علىسلم الدرجات.
ً
ثانيا  :أحكام الترشح

 أن ي �ق �ت �ص��ر ال � �ت� ��رش� ��ح ع� �ل ��ى ال �م��وظ �ف �ي��نالكويتيين
 أال يزيد عدد المرشحين على  10لكل منصب تؤخذ باالعتبار خبرات المرشح في جميعالعوائل الوظيفية التي شغل خالها وظائف
إشرافية لمدة ال تقل عن سنتين
ً
ث��ال �ث��ا :م�ع��اي�ي��ر اخ �ت �ي��ار ش��اغ �ل��ي ال�م�ن��اص��ب
القيادية
 عدد سنوات الخبرة في مجال الوظيفة 10نقاط.
 عدد سنوات الخبرة في القطاع النفطي 15نقطة .
 متوسط التقيم السنوي آلخر  3سنوات 15نقطة .
 رأي العضو المنتدب  /الرئيس التنفيذيالتابع له المرشح  20نقطة .
 رأي لجنة االختبار  40نقطة. يتم االختيار النهائي على أساس المرشحالحاصل على أعلى مجموع نقاط في التقييم
النهائي لمجميع معايير االختيار على أن ال
تقل ن�ق��اط التقييم النهائي للمرشحين عن
 75نقطة.
 ف��ي ح ��ال ت �س��اوي م��رش�ح�ي��ن ب��ال�ن�ق��اط ف��إناألفضلية تعطى للحاصل على أع�ل��ى نقاط
ف��ي تقييم األداء ال�س�ن��وي آلخ ��ر  3س �ن��وات ،
فإذا تساوت فاألعلى في عدد سنوات الخبرة
في مجال الوظيفة في القطاع النفطي  ،فإن
ت� �س ��اوت ي ��ؤخ ��ذ ب � ��رأي ال �ع �ض��و ال �م �ن �ت��دب /
الرئيس التنفيذي التابع له المنصب الشاغر.
ً
راب �ع ��ا :إج � ��راءات االخ �ت �ي��ار ل�ش�غ��ل ال��وظ��ائ��ف

القيادية
 ع�ن��د ت��وف��ر ش��اغ��ر لمنصب ق �ي��ادي أو أكثريقترح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول
ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ال ي �ق��ل ع ��دد أع �ض��ائ �ه��ا ع��ن 3
قياديين من القطاع النفطي.
 يرفع الرئيس التنفذي في مؤسسة البترولً
ط �ل �ب��ا ل�م�ع��ال��ي وزي� ��ر ال �ن �ف��ط رئ �ي��س مجلس

األسعار ترتفع مع مخاوف نقص اإلمدادات

«باركيندو»« :أوبك» في حاجة الستمرار التعاون

ق� � ��ال األم � �ي � ��ن ال � �ع � ��ام ل � � � «أوب � � � � ��ك» م �ح �م��د
ب��ارك �ي �ن��دو إن ال�م�ن�ظ�م��ة ف ��ي ح��اج��ة إل��ى
مواصلة العمل مع منتجين آخرين للنفط
إلدارة اإلم� ��دادات العالمية ،م��ع مواجهة
الطلب على الخام الرياح المعاكسة.
وصرح «باركيندو» في حديث أجراه في
ً
دب��ي ق��ائ��ا :إن االت �ف��اق ال�ت��اري�خ��ي بشأن
ال� �م� �ع ��روض ب �ي ��ن ال� �س� �ع ��ودي ��ة وروس� �ي ��ا
ومنتجين آخرين ال��ذي تم التوصل إليه
أواخ��ر ع��ام  2016يجب أن يصبح ً
دائما،
وأضاف أن الطلب على النفط «قوي» رغم
أن اس �ت �خ��دام ال �خ��ام «ب ��دأ ي��واج��ه بعض
الرياح المعاكسة».
وأض � ��اف« :ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال �خ��ام أث��ر
ع�ل��ى ص�ن��اع��ة ال�ن�ف��ط س�ل� ً�ب��ا وح��رم�ه��ا من
ً
االستثمار ،تاركا استمرار التعاون بين

وزارة الطاقة
الروسية :نوفاك
والفالح تعهدا
بتعاون طويل

المنتجين ه��و السبيل الوحيد للحفاظ
على االستقرار في األسواق.
وق� ��د ارت �ف �ع ��ت أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ال �ع��ال �م�ي��ة
م�ت�ع��اف�ي��ة م ��ن خ �س��ائ��ره��ا ال �م �ب �ك��رة على
ال ��رغ ��م م ��ن ت ��أك� �ي ��دات م ��ن واش �ن �ط��ن ب��أن
السعودية وروس�ي��ا وال��والي��ات المتحدة
يستطيعون زيادة اإلنتاج بسرعة كافية
ل �ت �ع��وي��ض ن �ق��ص اإلم� � � � ��دادات م ��ن إي� ��ران
وغيرها.
وقال وزير الطاقة األميركي ريك بيري في
مقابلة مع «روي�ت��رز» إنه ال يتوقع زيادة
كبيرة في األسعار وإن الدول الثاث ،وهم
أكبر ثاثة منتجين ف��ي العالم ،يمكنهم
رفع اإلنتاج العالمي على مدى  18شهرا.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 25
سنتا ال��ي  78.34دوالرا للبرميل بحلول
الساعة  0727بتوقيت غرينتش ليعكس
خ�س��ائ��ر س��اب�ق��ة ف��ي الجلسة بنسبة 0.2
في المئة.
وزاد خ � � ��ام غ � � ��رب ت � �ك � �س� ��اس ال ��وس� �ي ��ط
األم �ي��رك��ي  28س�ن�ت��ا إل ��ى  69.27دوالرا
للبرميل بعد أن سجل هبوطا ق��دره 20
سنتا في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت صادرات إيران مع خفض عدد
أكبر من العماء ،ومن بينهم الهند ثاني

حممد باركيندو
أكبر مشتر للنفط اإليراني ،الواردات قبل
إعادة فرض عقوبات أميركية في نوفمبر
وت � �ه� ��دف واش� �ن� �ط ��ن ل ��وق ��ف ال� � �ص � ��ادرات
اإليرانية تماما إلرغام طهران على إعادة
التفاوض بشأن االتفاق النووي.
وف� ��ي ذات االط� � ��ار ق��ال��ت وزارة ال �ط��اق��ة
ال� ��روس � �ي� ��ة إن وزي � � ��ر ال � �ط ��اق ��ة ال� ��روس� ��ي
ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي خالد
الفالح تعهدا بمواصلة التعاون الطويل

األم� � ��د ب �ي��ن أع � �ض ��اء أوب� � ��ك وال �م �ن �ت �ج �ي��ن
خارجها.
وذكرت الوزارة أن الوزيرين ناقشا أيضا
خ � ��ال اج �ت �م ��اع ف ��ي م��وس �ك��و ال �ع��اق��ات
الثنائية في مجال الطاقة وسوق الطاقة
العالمية.
وأض� ��اف� ��ت أن م ��ن ال �م �ت��وق��ع أن ي�ح�ض��ر
الفالح منتدى دوليا للطاقة في العاصمة
الروسية الشهر المقبل.

مع انخفاض توقعات إنتاج الخام الصخري واقتراب إعصار «فلورنس»

 5عوامل رئيسة تقود سوق النفط للصعود

ً
دوالرا
تجاوز سعر خام «برنت» الثمانين
ً
للبرميل أخ �ي��را لكنه ي �ت��داول ح��ال� ً�ي��ا دون
هذا المستوي ،مع تركيز المتداولين على
العقوبات التي تعتزم ال��والي��ات المتحدة
ف ��رض �ه ��ا ع �ل ��ى ق� �ط ��اع ال� �ط ��اق ��ة اإلي � ��ران � ��ي،
ع��اوة على خفض ت��وق�ع��ات إن�ت��اج النفط
ال �ص �خ��ري ب�ض�غ��ط م ��ن اق� �ت ��راب اإلع �ص��ار
«فلورنس» من الساحل الشرقي األميركي،
بحسب تقرير ل� «فايننشال تايمز».
وصعد خ��ام «ب��رن��ت» القياسي إل��ى 80.13
ً
دوالرا للبرميل  ،وه��و أعلى مستوى منذ
ً
ب�ل��غ ذروت ��ه ه��ذا ال �ع��ام ع�ن��د  80.50دوالرا
ل �ل �ب��رم �ي��ل ف ��ي م��اي��و  ،2018وي � ��رى بعض
ال�م�ح�ل�ل�ي��ن أن ال �ط �ب �ي �ع��ة م� ��دت ي ��د ال �ع��ون
ل�ل�م��راه�ن�ي��ن ع�ل��ى ارت �ف ��اع ال �ن �ف��ط ،ل�ك��ن في
الحقيقة ل��م ي�ك��ن «ف�ل��ورن��س» س��وى عامل

واحد من بين عدة عوامل يجدر متابعتها
عن كثب مع ارتفاع األسعار.
وه �ن��اك  5ع��وام��ل ت �ق��ود س ��وق ال�ن�ف��ط في
الوقت الراهن وهي :
 -1صادرات النفط اإليرانية
 من المتوقع تعرض اإلم��دادات اإليرانيةل�ض��رب��ة ق��وي��ة م��ع ب ��دء ت�ط�ب�ي��ق ال�ع�ق��وب��ات
األميركية في نوفمبر ،ما يسهم في تراجع
ال �م �ع��روض ال �ع��ال �م��ي ،ف��ي وق ��ت ت��أم��ل فيه
الواليات المتحدة في زيادة إنتاج «أوبك»
وشركائها.
 ي �ق ��ول ال �م �ح �ل �ل��ون ل� ��دى «ج �ي ��ه ب ��ي س��يإنرجي» الستشارات الطاقة ،إن إيران باتت
ع�ل��ى ن�ح��و م�ت��زاي��د ال�ش�غ��ل ال�ش��اغ��ل لسوق
النفط ،وإن الضغط المتوقع على تدفقات
ال� �خ ��ام ب� ��دأ ي �ت �ش �ك��ل ب��ال �ف �ع��ل ،م ��ع ش ��روع

طهران في تخزين الخام في المستودعات
البرية وعلى متن الناقات البحرية.
 -2تباطؤ إمدادات النفط الصخري
 من المتوقع نمو إنتاج النفط الخام فيبمقدار  840ألف برميل
الواليات المتحدة
ً
ً
يوميا العام القادم ،وفقا إلدارة معلومات
ال �ط��اق��ة ،ال �ت��ي خ�ف�ض��ت ت�ق��دي��ره��ا ال�س��اب��ق
ال�ب��ال��غ م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم� ً�ي��ا ،بضغط من
تباطؤ اإلنتاج في الحوض البرمي بفعل
أزمة اختناق األنابيب.
 م��ن ب�ي��ن األس �ب��اب ال �ت��ي دع �م��ت ال�ح��رك��ةً
األخ �ي��رة ألس �ع��ار ال�ن�ف��ط أي��ض��ا ،ال�ب�ي��ان��ات
غ �ي��ر ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي أش � ��ارت إل� ��ى ه�ب��وط
م �خ��زون��ات ال �خ��ام ف��ي ال ��والي ��ات المتحدة
بمقدار  8.6مايين برميل ،مقابل توقعات
أش� � ��ارت إل� ��ى ه �ب ��وط ل ��ن ي �ت �ج��اوز م�ل�ي��ون
برميل.
 -3اق�ت��راب اإلع�ص��ار فلورنس من الساحل
األميركي
 تلقت األسعار ًدعما من اقتراب اإلعصار
ال� �ه ��ائ ��ل «ف � �ل� ��ورن� ��س» م� ��ن س ��اح ��ل والي� ��ة
كارولينا الشمالية (وربما يضرب ساحل
ً
ك��ارول�ي�ن��ا الجنوبية أي��ض��ا) ،م��ا استدعى
ال �س �ل �ط��ات ل�م�ط��ال�ب��ة  1.5م �ل �ي��ون شخص
بإخاء منازلهم.
 ف ��ي خ �ض��م ال �ت �ح��ذي��ر م ��ن اإلع � �ص ��ار ،منال� �م� �ت ��وق ��ع ارت� � �ف � ��اع أس � �ع� ��ار ال� �ب� �ن ��زي ��ن ف��ي
الساحل الشرقي للواليات المتحدة حيث
يتزايد طلب سائقي السيارات على الوقود
ً
استعدادا لحاالت الطوارئ.
 اس�ت�ب�ع��د م��راق �ب��ون ت��أث �ي��ر اإلع �ص ��ار فيخ��ط األن��اب�ي��ب «ك��ول��ون�ي��ل» ال��ذي يمر عبر

ك��ارول �ي �ن��ا ال�ش�م��ال�ي��ة وال �ج �ن��وب �ي��ة وي�ن�ق��ل
إن�ت��اج�ه�م��ا م ��ن ال �خ ��ام إل ��ى ش �م��ال��ي ش��رق
الباد ،وذلك لكونه ممتدا على عمق مائم
ت�ح��ت األرض ،لكنهم ال ي��زال��ون ي��راق�ب��ون
ت��أث �ي��ر ال �ف �ي �ض��ان��ات واح �ت �م ��االت ان�ق�ط��اع
ال �ت �ي ��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ف ��ي م �ح �ط��ات ال �ض��خ
الخاصة بالخط.
 -4ص�ن��ادي��ق ال�ت�ح��وط ت��راه��ن على ارت�ف��اع
األسعار
 ب� ��دأت ص �ن��ادي��ق ال �ت �ح��وط ال ��ره ��ان علىارت �ف��اع أس �ع��ار ال �خ��ام وس ��ط م �خ��اوف من
تسبب العقوبات األميركية على إيران في
تحويل سوق النفط إلى العجز.
 ارت �ف��ع ص��اف��ي ش ��راء ال�ع�ق��ود اآلج �ل��ة منخام برنت (الفرق بين الرهان على ارتفاع
األس� �ع ��ار وان �خ �ف��اض �ه��ا) ب��أك �ث��ر م��ن  7في
المئة خ��ال األس�ب��وع المنتهي ف��ي الرابع
م��ن سبتمبر إل ��ى أك �ث��ر م� ً�ن  416أل ��ف عقد
آج��ل وع�ق��ود خ�ي��ارات ،وف��ق��ا ل � «آي س��ي إي
فيوتشرز يوروب».
 -5نمو الطلب وعدم اليقين
أح� � � ��د األس � � �ب� � ��اب ال � �ت� ��ي ت �ج �ع ��ل م �ن �ت �ج��ي«أوب � ��ك» ال ي��دع �م��ون رف ��ع اإلن �ت��اج س��ري� ً�ع��ا
هو عدم اليقين بشأن توقعات االستهاك
النفطي ف��ي ظ��ل االض�ط��راب��ات التي تحيق
باالقتصاد العالمي.
 خفضت «أوب��ك» توقعاتها لنمو الطلبً
يوميا إلى
العالمي بمقدار  20ألف برميل
 1.4مليون برميل خال العام المقبل ،فيما
خفضت وزارة الطاقة األميركية توقعاتها
ب�م�ق��دار  100أل��ف برميل إل��ى  1.47مليون
برميل.

إدارة ال�م��ؤس�س��ة  ،ب��اع�ت�م��اد تشكيل اللجنة
ال�م�ق�ت��رح��ة م��ن ال �ق �ي��ادي �ي��ن ل�ت�ع�ب�ئ��ة ال �ش��اغ��ر،
وف ��ي ح ��ال اع �ت �م��اد ال ��وزي ��ر لتشكيل اللجنة
ً
ال �م �ق �ت��رح��ة خ� ��ال  15ي ��وم ��ا م ��ن ت ��اري ��خ رف��ع
الرئيس التنفيذي لطلب االعتماد ،يتم إحالة
ال�م��وض��وع لمجلس إدارة مؤسسة البترول
العتماد تشكيل اللجنة.

 ت�ب��اش��ر اللجنة أع�م��ال�ه��ا ب�ع��د اع�ت�م��اد ق��رارت�ش�ك�ي�ل�ه��ا  ،وي� �ش ��ارك ع �ن��د إج� � ��راء ال�م�ق��اب�ل��ة
ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ع �ض��و ال �م �ن �ت��دب  /ال��رئ �ي��س
التنفيذي ال�ت��اب��ع لهالمنصب ال�ش��اغ��ر ،وفي
ح��ال توفر أكثر م��ن شاغر ف��ي أكثر م��ن جهة
ب� � ��ذات ال ��وظ� �ي� �ف ��ة ،ي � �ش� ��ارك ج �م �ي��ع األع� �ض ��اء
المنتدبين.

ارتفاع إنتاج النفط في عمان
لـ  30مليون برميل
مسقط « -ك��ون��ا» :أعلنت وزارة النفط الغاز
ب �س �ل �ط �ن��ة ع� �م ��ان ارت � �ف� ��اع إن� �ت ��اج ال�س�ل�ط�ن��ة
م��ن ال�ن�ف��ط ال �خ��ام وال�م�ك�ث�ف��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة في
أغسطس ال�م��اض��ي ال��ى اك�ث��ر م��ن  30مليون
ب��رم�ي��ل ب�م�ع��دل ي��وم��ي ق ��دره  974.500ال��ف
ب��رم �ي��ل .وذك � ��رت وزارة ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از في
تقريرها الشهري أن إجمالي كميات النفط
ال � �خ ��ام ال� �م� �ص ��درة ل� �ل� �خ ��ارج ف ��ي أغ �س �ط��س
الماضي بلغ  25.208.88مليون برميل أي
بمعدل يومي قدره  813.164الف برميل.
واض ��اف ��ت ان اس �ت �ي��راد ال �ص �ي��ن م ��ن ال�ن�ف��ط

الخام العماني في اغسطس الماضي شهد
انخفاضا بنسبة  2.85في المئة مقارنة مع
يوليو الماضي لتبلغ الكميات المستوردة
 80.55ب��ال�م�ئ��ة م��ن م�ج�م��ل ص � ��ادرات النفط
العماني ألغسطس.
واوض� � ��ح ان اس� �ت� �ي ��راد ال� �ي ��اب ��ان م ��ن ال �خ��ام
العماني ارت�ف��ع ب ��دروه للشهر ال�ث��ان��ي على
التوالي وبمعدل  3.39في المئة من مجمل
الكميات ال�م�ص��درة ف��ي م��ا انخفضت نسبة
اس �ت �ي��راد م�ي��ان�م��ار ب�م�ع��دل  0.36ف��ي المئة
مقارنة مع كميات يوليو الماضي.

َّ
صعود أسعار املحروقات حفز
الفائض التجاري للنرويج
س �ج �ل��ت ال� �ن ��روي ��ج ارت� �ف ��اع ��ا ك �ب �ي��را ف��ي
ال� � �ف � ��ائ � ��ض ال � � �ت � � �ج� � ��اري ف � � ��ي أغ� �س� �ط ��س
ب �ف �ض��ل ال �ت �ح �س��ن ال �م �ت ��واص ��ل ألس �ع��ار
ال �م �ح��روق��ات ،ك�م��ا أف ��ادت أرق ��ام رسمية
نشرت االثنين.
وق� � � ��ال ال� �م� �ع� �ه ��د ال� ��وط � �ن� ��ي ال� �ن ��روي� �ج ��ي
لإلحصاء في بيان إن الفائض التجاري
ب�ل��غ  31,8م�ل�ي��ار ك� ��ورون ( 3,3م�ل�ي��ارات
يورو) ،في زيادة نسبتها  29,8في المئة

على م��دى عام .وسجلت النرويج أكبر
مصدر للمحروقات في أوروب��ا الغربية
ارتفاعا في مبيعاتها من النفط والغاز
ب�ل�غ��ت ن�س�ب�ت��ه  29,2ف��ي ال�م�ئ��ة و 43في
ال �م �ئ ��ة ع �ل ��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ،ب �س �ب��ب ارت� �ف ��اع
األسعار.
وبشكل ع��ام ارتفعت ص��ادرات النرويج
بنسبة  28,1في المئة ،وهي نسبة أكبر
بكثير من الواردات ( 2,6في المئة).

