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المقدمة

إن مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة 
تهـــدف مـــن خـــال هـــذا النظـــام مشـــاركة املجتمـــع 
املدنـــي ودعـــم سياســـة الدولـــة يف التبـــرع ألغـــراض 
ــا  ــرع ويباركهـ ــا الشـ ــث عليهـ ــانية يحـ ــة وإنسـ خيريـ
القانـــون باعتبـــار ذلـــك انعكاســـا لقيـــم املجتمـــع 
اخلطـــة  حتقيـــق  إلـــى  تســـعى  و  العليـــا  ومثلـــه 
للمؤسســـة  املجتمعيـــة  للمســـئولية  اخلمســـية 
ــة  ــات النفطيـ ــات واملؤسسـ ــم اجلهـ ــال دعـ ــن خـ مـ
واالقتصاديـــة واخليريـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة 
يف  واملشـــاركة  والرياضيـــة  والعلميـــة  والثقافيـــة 
املناســـبات الوطنيـــة مبـــا يعـــود علـــى أفـــراد املجتمـــع 

باخليـــر.
وذلـــك بوضـــع ضوابـــط تســـهل عمليـــة اتخـــاذ القـــرار 
فيمـــا يخـــص طلبـــات الرعايـــة والتبرعـــات وفـــق 
ــتراتيجية  ــع إسـ ــياً مـ ــفافة متاشـ ــة وشـ ــس ثابتـ أسـ
التابعـــة  وشـــركاتها  للمؤسســـة   2040 االتصـــال 
يف هـــذا اخلصـــوص، وان يراعـــى فيهـــا تطبيـــق 

ــة. ــح املؤسسـ ــة ولوائـ ــون وأنظمـ القانـ
وبنـــاًء عليـــه مت وضـــع الضوابـــط اخلاصـــة بالرعايـــة 
ـــة وشـــركاتها  ـــرول الكويتي والتبرعـــات ملؤسســـة البت

التابعـــة.
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1.1 تعريف الرعاية والتبرعات مبؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة

تعاريف الرعاية والتبرعات

8

*الرعاية
قيام املؤسسة وشركاتها التابعة برعاية أية نشاطات أو فعاليات )نفطية، اقتصادية، 

اجتماعية، ثقافية، صحية..الخ( تخص املجتمع املدني مقابل نوع من املزايا التي تعود 
باملنفعة على املؤسسة وشركاتها التابعة، حيث يتم إبراز اسم ودور املؤسسة إعاميا من 

خال تعزيز سمعة املؤسسة وشركاتها التابعة اجتماعًيا واقتصاديا.

*التبرع
تقدمي مساهمة مالية أو عينية أو خدماتية جلهات مختلفة داخل 

دولة الكويت والتي تخدم الطابع اإلنساني و تنميته.
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1.2 جلنة دراسة الرعاية والتبرعات
ـــواردة للمؤسســـة وشـــركاتها  ـــات والتبرعـــات ال ـــة الرعاي ـــى كاف ـــة والتبرعـــات يف النظـــر إل ـــة الرعاي تختـــص جلن
التابعـــة مـــن اجلهـــات آنفـــة الذكـــر. هـــذا وتقـــوم اللجنـــة بدراســـة املســـتندات املقدمـــة مـــن اجلهـــات الطالبـــة 

للرعايـــة أو التبـــرع آخذيـــن بعـــن االعتبـــار الضوابـــط التـــي أقرهـــا مجلـــس إدارة املؤسســـة. 
وتتكون اللجنة من:

دور اللجنة وتوجهاتها:
ـــة والتبرعـــات ملؤسســـة البتـــرول وشـــركاتها التابعـــة بدراســـة املســـتندات والوثائـــق  ـــة دراســـة الرعاي - تقـــوم جلن
ـــة  ـــق تعبئ ـــم مـــدى مطابقتهـــا لائحـــة. وذلـــك عـــن طري ـــرع وتقيي ـــة أو التب ـــة للرعاي املقدمـــة مـــن اجلهـــات الطالب
ـــا قـــد مت عمـــل منـــوذج آخـــر  ـــاع. كم ـــب خـــال االجتم ـــع الطل ـــة وتقدميـــه م ـــل اللجن ـــم إعـــداده مـــن قب منـــوذج يت
ــة أو تبـــرع بنســـب مئويـــة  ــواء كانـــت رعايـ ــة سـ ــم للفعاليـ ــارة عـــن تقييـ ــو عبـ ــا للنمـــوذج األول وهـ يكـــون ملحقـ
متفاوتـــة محـــددة لـــكل خاصيـــة علـــى حســـب أهميتهـــا ليتـــم يف اآلخـــر جمـــع هـــذه النســـب واملجمـــوع يحـــدد 

إمكانيـــة قبـــول الطلـــب أو عـــدم قبولـــه. 
ـــة األمـــد بـــدال مـــن مشـــاريع متعـــددة وصغيـــرة  ـــم تفضيـــل املشـــاريع املهمـــة الكبيـــرة والتـــي لهـــا فائـــدة طويل - يت
ويؤخـــذ بعـــن االعتبـــار أهميـــة املشـــروع وعـــدد شـــرائح املســـتفيدين منـــه ومـــدى مـــا يحققـــه للمؤسســـة وشـــركاتها 

التابعـــة يشـــكل خـــاص ودولـــة الكويـــت بشـــكل عـــام.
- حتـــرص اللجنـــة عنـــد دراســـة طلـــب الرعايـــة أو التبـــرع علـــى تقييـــم الفعاليـــة، ومتاشـــًيا مـــع اخلطـــة اخلمســـية 
للمســـئولية االجتماعيـــة التـــي تهـــدف إلـــى غـــرس مفهـــوم الشـــراكة االجتماعيـــة كجـــزء مـــن اســـتراتيجية 
املؤسســـة ويتـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل الرئيـــس التنفيـــذي للمؤسســـة. يجـــب أن حتقـــق الرعايـــة أوالتبـــرع مبـــادرات 
ـــرك  ـــز وحتســـن صـــورة وســـمعة املؤسســـة وت ـــى تعزي ـــي تهـــدف إل اســـتراتيجية االتصـــال للقطـــاع النفطـــي، والت
أثـــر إيجابـــي لـــدى مختلـــف شـــرائح اجلمهـــور. باإلضافـــة إلـــى التركيـــز علـــى حتقيـــق نـــوع مـــن االســـتدامة ســـواء 

ـــة.  ـــة أو بيئي ـــة، اجتماعي ـــت اســـتدامة اقتصادي كان

العضو املنتدب للموارد البشرية 
 ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية 

رئيس اللجنة

نائب العضو املنتدب للعالقات
 ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية 

نائب الرئيس

مدير دائرة العالقات
 ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية 

عضو

مدير مجموعة العالقات العامة واخلدمات اإلدارية
ممثل عن شركة ناقالت النفط الكويتية

عضو

مدير مجموعة العالقات العامة واإلعالم
ممثل عن شركة نفط الكويت

عضو

مدير مجموعة العالقات العامة واإلعالم
ممثل عن شركة البترول الوطنية الكويتية

عضو
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3. اآللية اخلاصة بدراسة طلبات الرعاية والتبرعات 
أن تكـــون الرعايـــة والتبرعـــات واإلعانـــات والهبـــات للفعاليـــات النفطيـــة واالقتصاديـــة واخليريـــة واإلنســـانية  	

واالجتماعيـــة والثقافيـــة والعلميـــة والرياضيـــة التـــي تخـــدم املجتمـــع تتماشـــى مـــع الضوابـــط املعمـــول بهـــا يف 
ـــة. ـــا يف الدول ـــرارات املعمـــول به ـــن والق ـــام واآلداب والقوان ـــارض مـــع النظـــام الع املؤسســـة ومبـــا ال يتع

أن تقـــوم اللجنـــة بوضـــع الشـــروط التـــي ينبغـــي علـــى اجلهـــة طالبـــة الرعايـــة أو التبـــرع االلتـــزام بهـــا وأن  	
ــوي  ــة التنمـ ــركاتها التابعـ ــة وشـ ــار دور املؤسسـ ــرع بإظهـ ــة أو التبـ ــة الرعايـ ــة طالبـ ـــزام اجلهـ ــا إل ــى فيهـ يراعـ

والتجـــاري.
أن تقـــوم اللجنـــة بتحديـــد نوعيـــة التبـــرع الـــذي ســـيقدم مـــن قبـــل املؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة وبيـــان مـــا إذا  	

كان التبـــرع املقـــدم عينـــي أو مـــادي أو تقـــدمي خدمـــات.
أن توصـــي اللجنـــة بـــأن تقـــوم املؤسســـة وشـــركتها التابعـــة بدفـــع قيمـــة التبـــرع إلـــى اجلهـــة طالبـــة التبـــرع  	

مباشـــرة، أم ســـتقوم املؤسســـة مبباشـــرة الصـــرف علـــى املشـــروع محـــل التبـــرع بالتنســـيق مـــع اجلهـــة املتبـــرع 
ـــا. له
ــروز دور  	 ــا يف بـ ــرع لهـ ــا أو التبـ ــم رعايتهـ ــي يتـ ــال التـ ــة يف األعمـ ــات املقدمـ ــة أو التبرعـ ــاهم الرعايـ أن تسـ

املؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة االقتصـــادي والتنمـــوي.
أن يكـــون تقديـــر قيمـــة الرعايـــة أو التبـــرع علـــى أســـاس الواقـــع الفعلـــي واملـــادي للعمـــل الـــذي ســـيتم رعايتـــه  	

أو التبـــرع لـــه، وأن يؤخـــذ بعـــن االعتبـــار عنـــد حتديـــد قيمـــة الرعايـــة أو التبـــرع أهميـــة املشـــروع بالنســـبة 
للمجتمـــع.

يجب إظهار اسم وشعار املؤسسة وشركاتها التابعة يف مكان يتاءم وحجم املساهمة. 	

التبرعـــات واإلعانـــات والهبـــات ال تشـــمل اجلهـــات الضـــارة بالصحـــة والســـامة البيئـــة واجلمعيـــات واملنظمـــات  	
السياســـية واحلكومـــات األجنبيـــة والرعايـــات ذات الطابـــع الفـــردي.

يجـــوز الطلـــب مـــن اجلهـــة طالبـــة الرعايـــة أو التبـــرع أن تكـــون رعايـــة املؤسســـة حصريـــة وتقـــدمي تقريـــر  	
يبـــن أوجـــه صـــرف قيمـــة الرعايـــة أو التبـــرع بعـــد اجنـــاز أعمالهـــا أو خـــال التنفيـــذ إلـــى املؤسســـة، ويكـــون 

للمؤسســـة حـــق ســـحب الرعايـــة أو التبـــرع يف حـــال مخالفـــة الشـــروط اخلاصـــة بهـــا.
يتـــم تفضيـــل عـــدد محـــدود مـــن املشـــاريع املهمـــة الكبيـــرة والتـــي لهـــا فائـــدة طويلـــة األمـــد، بـــدالً مـــن مشـــاريع  	

متعـــددة وصغيـــرة. ويؤخـــذ بعـــن االعتبـــار أهميـــة املشـــروع وعـــدد شـــرائح املســـتفيدين منـــه ومـــدى مـــا يحققـــه 
للمؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة بشـــكل خـــاص ودولـــة الكويـــت بشـــكل عـــام.

يحـــق للشـــركات التابعـــة يف حـــال وجـــود طلبـــات الرعايـــة أو التبـــرع ذات الطابـــع التخصصـــي أو املنفـــرد  	
والتـــي تهـــم إحـــدى الشـــركات التابعـــة فقـــط بالرعايـــة أو التبـــرع منفـــردة مببالـــغ إجماليـــة ال تتعـــدى بالســـنة 
ـــار  ـــي )15000 د.ك.( لشـــركة نفـــط الكويـــت وخمســـة عشـــر ألـــف دين ـــار كويت الواحـــدة خمســـة عشـــر ألـــف دين
ـــكل  ـــي )10000 د.ك.(  ل ـــار كويت ـــة وعشـــرة آالف دين ـــة الكويتي ـــرول الوطني ـــي )15000 د.ك.( لشـــركة البت كويت
مـــن باقـــي الشـــركات التابعـــة األخـــرى دون الرجـــوع إلـــى اللجنـــة، وحســـب الصاحيـــات املاليـــة املعمـــول بهـــا يف 
ـــة  ـــس اللجن ـــم إخطـــار رئي ـــى أن يت ـــط، عل ـــور يف هـــذه الضواب ـــا هـــو مذك ـــة مبـــا يتماشـــى مـــع م الشـــركات التابع

ـــر. باألم
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2. األهداف اخلاصة بالرعاية والتبرعات مبؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
- تعزيز الدور الريادي للمؤسسة وشركاتها التابعة يف املجتمع.

- زيادة الوعي والتفهم والتقدير لدور املؤسسة وشركاتها التابعة يف بناء االقتصاد الوطني.
- املشاركة يف دعم األنشطة املختلفة التي تخدم املجتمع وتنميته.

2.1 مجاالت الرعاية والتبرعات

اخلطة  الزمنية إلجراءات تقدمي طلب الرعاية

2.2 خطوات التقدمي لنظام الرعاية والتبرع:
خطوات التقدمي لنظام الرعاية والتبرع:

www.kpc.com.kw التقدمي عن طريق الدخول ملوقع املؤسسة
Information Center > E-Sponsorship System اختر

تعبئة بيانات النموذج املطلوبة.

الصحية والبيئية والتي لها النفطية
عالقة بالسالمة

االجتماعية/ اإلنسانية

االقتصادية/ الصناعية

الرياضيةالثقافية/ العلمية/ التربوية

دراسة مطابقة طلب الرعاية لشروط اللجنة من قبل فريق العمل.

1-2 يوم عمل

عندما يتم حتديد موعد اجتماع اللجنة تتم مراجعة جميع 
طلبات الرعاية/التبرع مع رئيس قسم االتصال اخلارجي.

1 يوم عمل

اعتماد اجلدول من قبل رئيس جلنة دراسة الرعاية والتبرعات.

2 يوم عمل

تعبئة منوذج طلب الرعاية بعد استكمال كافة البيانات املطلوبة.

1 يوم عمل

عرض طلبات الرعاية/التبرع على جلنة دراسة الرعاية والتبرع 
للتصويت ومن ثم فرز الرعايات من قبل أعضاء اللجنة.

1 يوم عمل

مخاطبة كافة اجلهات الطالبة للرعاية بالقبول أو الرفض.

2-3 يوم عمل 

مخاطبة اجلهة الطالبة للرعاية الستكمال املعلومات يف حال عدم 
توافر البيانات املطلوبة.

1-2 يوم عمل

عرض طلبات الرعاية/التبرع ملدير دائرة العالقات لالعتماد.

2 يوم عمل

اعتماد اجلدول من قبل الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية.

2-3 يوم عمل

يتم حصر جميع طلبات الرعاية/التبرع شهريًا حتى يتم حتديد 
موعد الجتماع جلنة دراسة الرعاية والتبرع.

1 يوم عمل

إعداد جدول بالرعايات املقبولة واملرفوضة من قبل فريق عمل 
الرعاية والتبرعات. 

2 يوم عمل

اضغط هنا للتقدمي

http://www.kpc.com.kw
https://polls.kpc.com.kw/surveys/98D0DBE9-9A2A-4D6F-B992-1B3D5A7F55F6
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