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رسالة المؤسسة:
إن مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة ذات طابع اقتصادي تدار على أسس تجارية ومملوكة بالكامل للدولة، وهي تعتبر 
إحدى شركات النفط والغاز الرئيسية في العالم وترتكز أنشطتها على االستكشاف واإلنتاج والتكرير والتسويق وصناعة 

البتروكيماويات والنقل.

وفعالية،  األساليب كفاءة  بأفضل  العالم  أنحاء  كافة  المتكاملة في  األنشطة  وتشغيل هذه  إدارة  المؤسسة هي  رسالة 
باإلضافة إلى تعظيم القيمة والمردود المالي للمساهمين مع ضمان االستغالل األمثل للمواد الهيدروكربونية الكويتية.

ولدى المؤسسة دور عام في المساهمة في دعم وتنشيط االقتصاد المحلي، وتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية، 
والمحافظة على الخبرة التجارية والفنية العالية وإدارة الشؤون المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة بشكل فعال.

الرؤية المستقبلية للمؤسسة:
الوصول إلى مستوى عاٍل ومتميز من حيث الربحية واألداء. • 

المساهمة بشكل كبير في دعم وتنشيط االقتصاد المحلي. • 
السعي لتعزيز السمعة والمكانة العالمية لكافة أنشطة المؤسسة. • 

العمل على تشجيع العاملين على التعلم المستمر في جميع المجاالت المتعلقة بأنشطة المؤسسة. • 
العمل على تطبيق أحدث وأنسب التكنولوجيا في عمليات المؤسسة. • 

القيم العامة:
التحفيز • 

إرضاء العمالء • 
العمل الجماعي • 

الثقة • 
االلتزام بالصحة والسالمة والبيئة • 

األمانة واالستقامة والشفافية • 
الجودة والتميز • 

اإلبداع وسرعة االستجابة •
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أداء  متوسط  في  انتعاشا   2011  -  2010 المالية  السنة  شهدت 
االقتصاد العالمي ، انعكس على مستويات االستهالك في العالم 
السوق  في  الخام  النفط  أسعار  مستويات  ودعم   ، النفط  من 
لقد  اإلنتاج.  االستثمارات في قطاع  وتيرة  تسريع  لمصلحه  النفطية 
التزمت دولة الكويت بحصتها النفطية وفقا لقرارات منظمة األوبك 
بشأن السقف اإلنتاجي لكل الدول األعضاء فيها. ونجحت مؤسسة 
البترول الكويتية في تحقيق أرباح مجمعة قدرها مليارا دينار كويتي. 
ويسهم النفط في نحو نصف الناتج المحلي اإلجمالي ، وفي 94% 

من الدخل العام للدولة.

تطوير  في  االستمرار  على  الكويتية  البترول  مؤسسة  حرصت  لقد 
اإلسهام  في  الكويت  دولة  دور  لدعم   ، المحلي  اإلنتاج  قطاع  قدرات 
في توفير إمدادات كافية من النفط في السوق النفطية . وفي هذا 
السياق نجحت المؤسسة في زيادة الطاقة اإلنتاجية من النفط إلى 
نحو 3.3 مليون برميل يوميا ، وأسهم في ذلك تشغيل وحدة اإلنتاج 
المبكر في منطقة شمالي الكويت، إضافة إلى حفر عدد أكبر من 

اآلبار الجديدة في حقول الكويت.

وانطالقا من سعي المؤسسة إلى تحقيق مكانة رائدة في مجال الصحة والسالمة والبيئة، فقد تم االنتهاء من العمل 
في مشروع لتطبيق نظام متكامل إلدارة الصحة والسالمة والبيئة في المؤسسة  ، وإنشاء وحدة تعزيز صحة وسالمة 
العاملين لتنفيذ برامج توعوية ونشر الثقافة الصحية في المؤسسة وشركاتها بما يساهم في تحسين صحة جميع 
العاملين فيها ، إضافة إلى حصول شركة البترول الوطنية الكويتية على الجائزة الذهبية للجمعية الملكية للسالمة 
والصحة المهنية ، والجائزة العربية للتميز البيئي البحري لعام 2011 ، كما حازت شركة خدمات القطاع النفطي جائزة 

السالمة الدولية لعام 2011 مع التميز من قبل مجلس السالمة البريطاني في المملكة المتحدة.

ولما كان االهتمام بالبيئة يأتي في أعلى سلم األولويات ، فإن المؤسسة تحرص على تطوير المنتجات النفطية الكويتية 
لتتواكب مع متطلبات البيئة النظيفة وأنماط الطلب المستقبلية . وفي هذا السياق اعتمدت المؤسسة النتائج النهائية 
لدراسة زيادة إنتاج وتصدير زيت الغاز منخفض المحتوى الكبريتي من مصافي الكويت، بما يتواكب مع استراتيجية المؤسسة 
لمرحلة ما قبل تشغيل مشروعي المصفاة الجديدة ، كما نجحت المؤسسة في تقليل انبعاث أكاسيد الكبريت من خالل 

مشروع إزالة غاز كبريتيد الهيدروجين من غاز الوقود المستخدم في أفران وغاليات مصفاة الشعيبة. 

أما في مجال البتروكيماويات ، فقد تم االنتهاء من دراسة الجدوى االقتصادية األولية لمشروع األوليفينات الثالث، ووضع 
بدائل محتملة كمواد لقيم للمشروع.

وفي مجال االستكشاف واإلنتاج خارج الكويت ، استحوذت الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية )كوفبك( 
على مشروع جديد في باكستان يتضمن حقلين منتجين وقطاعا استكشافيا، حيث أضافت هذه الصفقة إلى الشركة 

معدل إنتاج قدره 16 ألف برميل نفط يومي مكافئ، و احتياطيات نفطية قدرها 37 مليون برميل مكافئ .

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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وفي مجال التكرير والتسويق خارج الكويت ، نجحت المؤسسة عبر شركة البترول الكويتية العالمية في الحصول على 
شركة  مع  جديدة  مشتركة  مصفاة  إلنشاء  مشروع  على  الصينية  الوطنية  والتنمية  اإلصالح  للجنة  النهائية  الموافقة 
سينوبك الصينية بسعة تكريرية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، وبالتكامل مع مجمع لتصنيع وتسويق البتروكيماويات، 

في مارس 2011 . وعلى صعيد أسواق المؤسسة، فقد عززت المؤسسة وجودها في آسيا وأفريقيا.

وعلى صعيد البحث والتطوير، فقد تم االنتهاء من الدراسة األولية لقياس إمكانية االستفادة من تقنيات الطاقة الشمسية 
بهدف تنويع مصادر القطاع النفطي من الطاقة، وذلك بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية . وتم زيادة االستثمار 
مليون   37 الجديدة  الطاقة  برنامج  في  استثماره  تم  الذي  المبلغ  مجموع  ليبلغ  الجديدة  الطاقة  استثمار  صناديق  في 
دوالر أمريكي. ودعما لتلك الجهود فقد تم دراسة جدوى مركز األبحاث التابع للقطاع النفطي في الكويت، بغرض تقديم 
الخدمات البحثية في مجاالت االستكشاف واإلنتاج والتكرير و التصنيع، ورفع المستوى الفني والتقني والبيئي للقطاع 

النفطي.

وتقديرا لألهمية التي توليها المؤسسة للعنصر البشري ، فقد تم تخصيص عدد كبير من البرامج التدريبية المكثفة لالرتقاء 
بالكفاءات الوطنية والقيادات وتطويرها . وفي هذا اإلطار تم تنفيذ  1089 برنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات ، شارك 
فيها  16434 شخصا، فيما تم تسجيل 798 موظفا في البرامج التدريبية الخارجية المختلفة ، وتم تخريج 85 موظفا في 
برنامج مشغل حقل ، و إلحاقهم بالعمالة الوطنية في القطاع النفطي ، إضافة إلى التحاق 180 متدربا في برنامج مشغل 
حقل التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية ، و قبول عدد من العاملين في المؤسسة و شركاتها للحصول على شهادة 

الماجستير و البكالوريوس ، كما تم توظيف 748 كويتيا و 237 من غير الكويتيين خالل السنة المالية.

الوزراء  األمين، و سمو رئيس مجلس  البالد، ومقام سمو ولي عهده  أمير  أتقدم من مقام حضرة صاحب السمو  ختاما، 
لتستمر  النفطي،  القطاع  ألبنائهم في  المتواصل  الدعم  االمتنان على  الشكر وعظيم  بجزيل  تعالى-  اهلل  -حفظهم 

مسيرة النجاح والعطاء والتطوير.

الشيخ أحمد العبداهلل األحمد الصباح
وزير النفط ووزير االعالم

رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
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األداء المالي

بلغت اإليرادات المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة 29,498.4 مليون دينار كويتي خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011 ، منها 29,085 مليون 
دينار كويتي إيرادات العمليات الجارية، و 413.4 مليون دينار كويتي تمثل اإليرادات األخرى، فيما بلغت النفقات المجمعة 27,487.4 مليون دينار كويتي.

وبناء على ذلك ، فقد بلغت األرباح المجمعة 2,011 مليون دينار كويتي مقارنة بـنحو 967,3 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2010/2009، منها أرباح 
تشغيل قدرها  1,704مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 947 مليون دينار كويتي عام 2010/2009 ، وإيرادات استثمارات قدرها 307 مليون دينار كويتي.

وبلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر11.5% مقارنة بنحو 7.8% للسنة المالية  2010/2009، فيما بلغ معدل العائد على متوسط 
إجمالي حقوق المساهمين 12.1% مقارنة بنحو 8.2% للسنة المالية 2010/2009 .

أما إجمالي األصول فبلغ 23,981 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 20,673 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2010/2009، في حين بلغ إجمالي 
حقوق المساهمين 17,745 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 15,619 مليون دينار كويتي للسنة المالية 2010/2009، بزيادة قدرها 2,126 مليون 
دينار كويتي. وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى الزيادة في االحتياطي العام بمقدار 2,011 مليون دينار كويتي، بسبب االحتفاظ بأرباح السنة 
140 مليون دينار كويتي، مقابل انخفاض احتياطي ترجمة العمالت األجنبية وحقوق  العادلة بقيمة   القيمة  التغيير في  المالية وزيادة صافي 

األقلية بمقدار 25 مليون دينار كويتي.

وتمكنت المؤسسة من تمويــل برنامج مشاريعها الرأسمالية الجارية من مصادر تمويل ذاتية، فيما بلغ حجم االستثمار في األصول الثابتة خالل 

السنة المالية 1,505 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 1,627 مليون دينار كويتي في السنة المالية السابقة. 
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األنشطة المحلية

1– اإلستكشاف واإلنتاج

تحرص مؤسسة البترول الكويتية على تعزيز نشاطها في مجال االستكشاف واإلنتاج ،وزيادة طاقتها اإلنتاجية من النفط الخام ، وفقًا للخطة 
اإلستراتيجية )2030( التي تستهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية لتبلغ أربعة ماليين برميل في اليوم في عام )2020( ، فيما بلغ معدل الطاقة اإلنتاجية 

للنفط الخام في السنة المالية 2011/2010  نحو 3.261 مليون برميل في اليوم بزيادة مقدارها 7% عن السنة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الغاز ، فقد سجل إنتاج الغاز الحر  تراجعا طفيفًا بنسبة 4% في السنة المالية 2011/2010 مقارنة بالسنة الماضية ليبلغ   
116 مليون قدم مكعبة في اليوم ؛ نتيجة إغالق بعض المنشآت ذات العالقة بالغاز الحر بسبب برامج الصيانة الدورية، في حين بلغت نسبة 

حرق الغاز من معدل إنتاج الغاز 1.75% بحلول نهاية السنة المالية 2011/2010، مسجلة نسبة أفضل من المعدل السنوي المستهدف الذي يبلغ 
2.3%، مما نتج عنه وفر بقيمة 7.2 مليون دينار كويتي .

وقامت الشركة بالتعاون مع أفضل البيوت االستشارية العالمية الخاصة بالدراسات المكمنية التقييمية بتقييم المخزون واالحتياطي النفطي 
المؤكد لعدد من المكامن يقع جزء منها في حقول جنوب شرق الكويت والجزء اآلخر في شمال الكويت . وقد نتج عن هذه الدراسات زيادة كبيرة 
في المخزون واالحتياطي النفطي وتم إضافتهما في نظام إدارة االحتياطي للشركة لهذا العام . وبناًء على هذه النتائج المشجعة سيتم البدء 

بالمرحلة الثانية للمشروع لتقييم مكامن أخرى.
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وتمثلت إنجازات نشاط االستكشاف واإلنتاج بما يلي:

تشغيل وحدة اإلنتاج المبكر 120 في منطقة شمالي الكويت، واكتمال مشروع مركز التجميع 24 • في شمالي الكويت قبل الموعد المحدد 

بستة أشهر، مما ساهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية بمقدار 165 ألف برميل نفط يوميا. 

شمالي  في   «  • )EPF-150( الجوراسي  الغاز  مع  للتعامل  المبكر  اإلنتاج  وحدة  »إنشاء  عقد  للمؤسسة  التابعة  الكويت  نفط  شركة  وقعت 

الكويت، وعقد مشروع »مركز التجميع16« في غربي الكويت بهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية.

 تم بنجاح حفر418 بئرا جديًدا في حقول الكويت مقارنة بالمعدل المستهدف لهذا العام وهو حفر 255 بئرا. وتم حفر 12 • بئرًا تطويرا للمكامن 

الجوراسية للوصول إلى طاقة إنتاجية للغاز تبلغ بليون قدم مكعب في عام 2017 .

وبهدف إنماء اإلحتياطيات نفطية لضمان استدامة اإلنتاج،  فقد بلغت نسبة نجاح االستكشاف لمكامن جديدة هذا العام 100% • ، وسجلت عمليات 

االستكشاف نجاحات الفتة من خالل تأكيد وجود كميات من النفط الخفيف و الغاز المصاحب في مناطق واسعة، مما أفسح المجال أمام فرص 

استكشافية جديدة. كما تم اكتمال المرحلة الثانية من برنامج تحسين استخالص النفط التي تتضمن االنتهاء من دراسة فعالية حقن ثاني 

أكسيد الكربون كتقنية لتحسين طرق استخالص النفط في المكامن المختارة في حقول الروضتين والصابرية شمالي الكويت. 

وعلى صعيد أنشطة تطوير مكامن النفط الثقيل، فقد تم حفر 182 • بئرا لهذه النوعية من النفط الخام، واستكمال واحدة من أكبر الدراسات 

العالمية  حول محاكاة مكامن النفط الثقيل بدمج معلومات عن اآلبار الجديدة و تدفق البخار في حقل جنوب الرتقة مكمن فارس السفلي. 
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الوفرة المشتركة، ونفذت مشروع تحسين  45 مليون برميل في منطقة عمليات  احتياطي نفطي بمقدار  المؤسسة من إضافة  تمكنت  	•

الغمر بالماء لمكمن الرطاوي في حقل الوفرة، كما بدأت بتنفيذ مرحلة ما بعد الضخ بالماء، حيث يتوقع زيادة اإلنتاج على المدى القصير و 

تعزيز احتياطي النفط بما يعادل 119 مليون برميل من حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة للمؤسسة.

تم إنجاز تفاصيل التصاميم الهندسية لخط أنبوب نقل حصة دولة الكويت من الغاز المنتج والمسال في عمليات الخفجي المشتركة من  • 

منطقة عمليات الخفجي المشتركة إلى ميناء األحمدي بالكويت، وذلك بتكلفة أقل من التكلفة المقدرة بنحو 1.5 مليون دوالر أمريكي.

بلغت نسبة اإلنجاز الفعلي لمشروع خطة تطوير حقول الخفجي )المرحلة األولى( في اإلنشاءات البحرية والبرية 99.5% و 99.8% • على  التوالي. 

بهدف الوصول بالطاقة اإلنتاجية إلى 350 ألف برميل يوميا من حقل الخفجي، ومعالجة وضخ 120 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.  
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الطاقة اإلنتاجية خالل السنوات الخمس الماضية من داخل الكويت والمنطقة المقسومة 
)مليون برميل نفط يوميًا( 
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إسالة الغاز
بلغ إجمالي إنتاج مصنع إسالة الغاز في ميناء األحمدي نحو 5297 ألف طن متري من المنتجات السائلة خالل السنة المالية 2010 / 2011 مقارنة 
بنحو 4642 ألف طن متري في السنة الماضية، بزيادة قدرها نحو 14%. وترجع أسباب الزيادة إلى زيادة الكميات الفعلية المتاحة من غازات الحقول 

والمصافي كلقيم لمصنع الغاز، إضافة إلى انخفاض عدد أيام اإليقاف الفعلية لوحدات إنتاج الغاز الثالثة.

 وتمثلت إنجازات نشاط التكرير والتصنيع المحلي بما يلي:

الحمضية  الغازات  لمعالجة  جديدة  وحدة  »بناء  مشروع  تنفيذ  عقد  وتوقيع   ، المسال«  البترول  غاز  إلنتاج  رابعة  وحدة  »إنشاء  مشروع  تنفيذ  • 
)AGRP( ، وإعادة تأهيل الوحدة الحالية لمعالجة الغازات الحمضية )AGRP(« في مصفاة األحمدي. إضافة إلى ترسية المناقصة الخاصة بأعمال 
الهندسة والتوريد واإلنشاء لمشروع »إنشاء خزانات شمالية جديدة للغاز المسال« على شركة متخصصة، تماشيا مع الخطط االستراتيجية 

إلنتاج الغاز واستراتيجية المؤسسة لخفض انبعاث الغازات إلى أقل من %1، ومن ثّم تقليل نسب التلوث للمحافظة على البيئة. 
 • االنتهاء من تصنيع المفاعالت وأوعية الفصل ذات الضغط العالي من المعدات ذات التصنيع طويل األمد لمشروعي المصفاة الجديدة ومشروع 

الوقود البيئي، والحصول على موافقة الجهات المعنية على موقع مشروع المصفاة الجديدة في منطقة الزور وتسلمه من بلديـة الكويت.

 •  تقليل انبعاثات أكاسيد الكبريت من خالل مشروع إزالة غاز كبريتيد الهيدروجين من غاز الوقود المستخدم في أفران وغاليات مصفاة الشعيبة 
)إلى أقل من 160 جزءا في المليون(. والبدء بتنفيذ مشروع إنشاء وحدة جديدة السترجاع غازات الشعلة في مصفاة ميناء األحمدي.

 •  توقيع عقد تنفيذ مشروع لتحديث أنظمة الكشف واإلنذار ومنع الحرائق في المصافي الثالث ومستودعات التسويق المحلي.  

 • االنتهاء من مشروع »التشغيل األمثل لسلسلة عمليات التزويد واإلنتاج واإلمداد«، وتزويد المصافي بنظم وبرامج تساعد على إتمام عملية 
التكامل لعمليات التصنيع لرفع كفاءة تخطيط اإلنتاج.

البترول  المشترك لشركات  بالموقع  للشركة  والمقاولين  الموردين  ربط قوائم  والمقاولين يشمل  الموردين  لتقييم  تطبيق نظام جديد  • 
بدول الخليج العربية، وإنشاء موقع إلكتروني موحد لمواد المخزون يتيح للدول المشاركة االطالع على مواد المخزون واالستعالم عن المواد 

المطلوبة، ويضم هذا النظام حاليًا الشركات النفطية الكويتية وشركة أدنوك اإلماراتية وشركة قطر للبترول. 

2- تكرير النفط الخام وإسالة الغاز والتسويق المحلي
تكرير النفط الخام 

بلغ معدل تكرير النفط الخام في السنة المالية 2011/2010 في المصافي الثالث نحو  892.3 ألف برميل يوميًا بزيادة قدرها3.5% مقارنة بالسنة 
الماضية التي بلغ معدل التكرير فيها نحو 862.1 ألف برميل يوميًا. وبلغ صافي الكميات المنتجة من المشتقات البترولية خالل السنة المالية 

2010 / 2011 نحو 44.1 مليون طن متري.

مصفاة األحمدي

مصفاة مينا عبداهلل

مصفاة الشعيبة
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معدالت التكرير في المصافي الثالث خالل السنوات الثالث الماضية 
)ألف برميل(: 
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3- األسمدة الكيماوية والبتروكيماويات
األسمدة الكيماوية

  يتمثل نشاط األسمدة الكيماوية محليا بمصانع إلنتاج مادتي األمونيا واليوريا. وقد بلغ إنتاج مصانع األمونيا خالل السنة المالية 2011/2010 نحو 636.9 
ألف طن متري، بزيادة قدرها 38% عن السنة الماضية، في حين  بلغ إنتاج مصانع اليوريا 998.6 ألف طن متري بزيادة قدرها 37% عن السنة الماضية.

 وبلغت الكمية المصدرة من األمونيا 50 ألف طن متري، في حين بلغت الكمية المصدرة من  اليوريا 1.008 مليون طن متري بزيادة قدرها %37 
عن السنة الماضية ، ويعزى السبب في ذلك إلى الصيانة الدورية التي جرت في الفترة ما بين مايو ويوليو 2009 ، وإلى قرار مؤسسة البترول 

الكويتية تخفيض كميات الغاز اللقيم المقرر لمصانع الشركة في 2009، وذلك لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.

البتروكيماويات
  بلغ إنتاج مصنع البولي بروبيلين147.5ألف طن متري بانخفاض قدره 6.5% عن السنة الماضية، في حين بلغت الكمية المباعة 149 ألف طن 

متري بانخفاض قدره 6%عن السنة الماضية ، ويرجع السبب في ذلك إلى الصيانة الدورية التي بدأت في مارس 2011. 
وتمتلك كل من شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة للمؤسسة  وشركة داو كميكال ما نسبته 42.5% لكل منهما في شركة إيكويت 

للبتروكيماويات، فيما تتوزع باقي حصص الملكية على شركات القطاع الخاص المحلي. 

وحققت شركة إيكويت للبتروكيماويات أرباحًا جيدة مع نهاية السنة المالية بلغت 556 مليون دوالر. وقد بلغ إنتاج الشركة من مادتي البولي 
إيثيلين واإليثيلين جاليكول 1.209  مليون طن ، في حين بلغت الكمية المباعة للمنتجين 1.226 مليون طن، ويرجع السبب في ذلك إلى وجود 

مخزون للمادتين، وزيادة كميات غاز اللقيم المورد لمصانع الشركة. 

وحققت الشركة الكويتية لألوليفينات التي تبلغ حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية منها %42.5 أرباحًا بلغت 324 مليون دوالر. وقد بلغت 
كمية اإلنتاج من مادة اإليثيلين جاليكول 695.3 ألف طن بزيادة قدرها %3.6 عن العام الماضي، نتيجة لزيادة كميات غاز اللقيم الموردة لمصانع 

األوليفينات في 2010 ، فيما بلغت الكمية المباعة 684.7 ألف طن بزيادة قدرها 1.3 % نتيجة لزيادة اإلنتاج.

وتساهم شركة صناعة الكيماويات البترولية بنسبة 40% في الشركة الكويتية للعطريات التي بلغ إنتاج البرازيلين فيها 760 ألف طن متري، 
والبنزين 323 ألف طن متري، في حين بلغت كمية الصادرات من البرازيلين 749 ألف طن، ومن البنزين 260 ألف طن متري. ويرجع السبب الي انه 

تم بدء تشغيل المصنع تجاريا في ديسمبر 2009.

وحققت الشركة الكويتية للستايرين التي تبلغ حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية 57.5% منها أرباحًا بلغت 80.9 مليون دوالر أمريكي، 
وبلغت كمية إنتاجها من الستايرين 485.6 ألف طن بزيادة قدرها 24% عن العام الماضي، فيما بلغت الكمية المباعة 492.2  ألف طن بزيادة 

قدرها 45% عن العام الماضي. ويرجع السبب إلى بدء تشغيل المصنع تجاريًا في مايو 2009. 
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كمية إنتاج البولي بروبيلين للسنوات الخمس الماضية )ألف طن متري(
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وتمثلت أهم إنجازات نشاط البتروكيماويات بما يلي:

االنتهاء من دراسة الجدوى االقتصادية األولية لمشروع األوليفينات الثالث، ووضع بدائل محتملة كمواد لقيم للمشروع. • 

 •  الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الحكومية للبدء في أعمال الهندسة التفصيلية لمشروع الصين.

 .   تنفيذ مشروع استخالص مادة العطريات الثقيلة في مصانع العطريات، وتصدير الشحنة األولى التي تقدر بـنحو 5000 طن متري للسوق الصيني •

 . • Six SiGmA  تحقيق وفر مالي قدره 15.4 مليون دوالر أمريكي من خالل تنفيذ 100 مشروع من مشاريع 

4- النقل البحري
المسال  والغاز  البترولية  والمنتجات  الخام  النفط  15.89 مليون طن متري من  نقل   من   2011/2010 المالية  السنة  المؤسسة خالل  تمكنت 
إلى مختلف موانئ العالم، مسجلة انخفاضا نسبته 11.2% عن السنة الماضية، فيما بلغت كمية الحموالت المنقولة من الكويت من إجمالي 
الحموالت التي نقلها أسطول المؤسسة 11.26 مليون طن متري مسجلة انخفاضا نسبته 5.3% . وارتفع معدل تشغيل الناقالت بنحو %2.03 

عن السنة الماضية مسجال نسبة قدرها 98.6% ، وذلك بسبب دخول ناقالت حديثة في الخدمة ضمن أسطول الشركة.

و تعاقدت شركة ناقالت النفط الكويتية التابعة للمؤسسة لبناء ناقلتي منتجات بترولية كل منهما ذات جسم مزدوج بحمولة 100 ألف طن 
متري ساكن، ومن المتوقع تسلم الناقلتين خالل السنة المالية 2012/2011 ، فيما تسلمت الشركة ناقلتي نفط حمولة كل منهما 310 آالف 

طن متري ساكن. 

وقامت الشركة ببيع ناقلتين أحاديتي البدن إحداهما ذات حمولة قدرها 285 ألف طن متري ساكن، واألخرى ذات حمولة قدرها 67 ألف طن متري 
ساكن، وذلك ضمن خطة تجديد األسطول.

وطرحت الشركة مناقصة لبناء تسع ناقالت مختلفة األحجام ، تشمل أربع ناقالت نفط خام عمالقة حمولة كل منها 310 آالف طن متري ساكن، 
وناقلة منتجات بترولية متوسطة الحجم حمولتها 100 ألف طن متري ساكن، و أربع ناقالت منتجات بترولية صغيرة الحجم حمولة كل منها 50 

ألف طن متري ساكن. 

ووقعت الشركة عقد إنشاء مصنع الغاز المسال الجديد في الكويت مع شركة هانوا الكورية، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على أسطوانات الغاز. 
وسيتضمن المصنع الجديد أحدث التكنولوجيا المتعلقة بتعبئة أسطوانات الغاز المسال.

وفي إطار المواكبة المستمرة ألحدث التقنيات المتبعة في صناعة الغاز المسال تم اعتماد نوعية جديدة من األسطوانات سعة )12 كجم( و                 )5 
كجم( مصنعة من مواد عالية الجودة.     
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وأنجزت الشركة مشروع نظام تعقب شامل ألسطوانات الغاز المسال المتداولة في السوق المحلي والتوزيع بالعبوات )صهاريج الغاز المتحركة(، 

وطرحت الشركة مناقصة لبناء قاربي خدمة لفرع الوكالة البحرية في شهر يناير 2011.

وحصل مكتب اإلدارة الرئيسي وفرع الوكالة البحرية والناقالت على شهادتي )iSO-9001/14001(  في نظام إدارة الجودة والبيئة ،   وتم تطبيق نظام 
)Six SiGmA( في مجموعة شؤون أفراد األسطول ومجموعة عمليات األسطول ومجموعة المشتريات.

2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006

5.58 10.21 12.17 13.06 20.22 النفط الخام

8.90 6.54 6.82 8.07 6.15 المنتجات البترولية

1.41 1.14 1.07 1.06 1.19 الغاز المسال

15.89 17.89 22.06 22.19 27.56 اإلجمالي

5- تزويد الطائرات بالوقود

انخفضت مبيعات وقود الطائرات في مطار الكويت الدولي خالل السنة المالية 2010 - 2011 بنسبة بلغت  9.3%  مقارنة بالسنة المالية السابقة 
، في حين زادت هذه المبيعات بنسبة بلغت 5 % مقارنة بالمبيعات التقديرية المعتمدة.

وبلغ عدد الطائرات التي زودتها الشركة بالوقود في مطار الكويت الدولي خالل هذه السنة 46385 طائرة مقابل 49112 طائرة خالل السنة المالية 
الماضية ، بتراجع نسبته  %5.88 . 

وانخفضت مبيعات الوقود لطائرات )JEt A-1   و  JP-8 ( في السنة المالية 2011/2010 لتبلغ 336,183,876 لتر مقارنة بـنحو  482,732, 965 لتر 
في السنة السابقة ، مسجلة تراجعا بلغت نسبته 9.3% ، ويعزى ذلك إلى تراجع حركة الطيران في مطار الكويت الدولي.

الحموالت المنقولة لموانئ العالم في السنوات الخمس الماضية )مليون طن متري(:
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األنشطة العالمية
1-  االستكشاف واإلنتاج    

بلغ متوسط اإلنتاج اليومي للشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية )كوفبك( التابعة للمؤسسة 77,512 برميل نفط مكافئ ، في 
حين بلغ إجمالي االحتياطيات من المخزون 233 مليون برميل نفط مكافئ.

إلى الشركة  واستحوذت الشركة على مشروع جديد في باكستان يتضمن حقلين منتجين وقطاعا استكشافيا، حيث أضافت هذه الصفقة 
معدل إنتاج قدره 16 ألف برميل نفط يومي مكافئ، و احتياطيات نفطية قدرها 37 مليون برميل مكافئ .

امتياز  على  الحصول  في  و  الماليزية،  الحكومة  قبل  من   CEndOR لحقل  الثانية  للمرحلة  التطوير  خطة  اعتماد  في  وشركاؤها  الشركة  نجحت  كما 
استكشافي جديد في إطار عقد للمشاركة في اإلنتاج بفيتنام، إضافة إلى الدخول في امتياز استكشافي جديد في بحر الشمال بالمملكة المتحدة.

وقد حققت الشركة نسبة استبدال لالحتياطيات المؤكدة )RESERvES REPlACEmEnt RAtiO( بلغت  143%، في حين بلغت نسبة نجاح العمليات 
االستكشافية %46 لسنة 2010 . كما استكملت الشركة بنجاح حفر 30 بئرا تطويرية.

2- التكرير والتسويق والتزويد الخارجي

سعت المؤسسة عبر شركة البترول الكويتية العالمية إلى التركيز على األسواق ذات النمو المرتفع تحقيقا لألهداف االستراتيجية الرامية إلى 
التوسع في نشاط التكرير والتسويق خارج أوروبا،  عن طريق الدخول في فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية كبيرة.

ونجحت الشركة خالل الفترات السابقة في توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة مقاطعة غواندونغ، ومذكرة تفاهم أخرى مع حكومة إقليم تشانجيانج 
مجمع  مع  وبالتكامل  يوميا،  برميل  ألف   300 تبلغ  تكريرية  بسعة  الصينية  سينوبك  شركة  مع  جديدة  مشتركة  مصفاة  إلنشاء  الصين  في 
العام حول هذا  إنجازات هذا  أن  إال  البعيد.  المدى  الكويتي على  الخام  بالنفط  المصفاة  تزويد  يتم  أن  البتروكيماويات، على  لتصنيع وتسويق 
المشروع العمالق تمحورت حول الحصول على الموافقة النهائية للجنة اإلصالح والتنمية الوطنية الصينية على المشروع في مارس 2011، والتي 

. )FEEd( على أثرها تم توقيع اتفاقية بين طرفي الشراكة للبدء بأعمال إعداد التصاميم الهندسية األولية للمشروع
وتتفاوض الشركة مع عدد من البنوك ووكاالت التمويل واالئتمان العالمية لتوفير التمويل الالزم لمشروع إنشاء مصفاة تكرير النفط ومجمع 
البتروكيماويات في فيتنام الذي يحقق تقدما الفتا وفقا للجدول الزمني المحدد له. حيث تم االنتهاء من تقييم العروض المقدمة من المقاولين 
العالميين لتنفيذ مرحلة اإلنشاء )EPC(، ومن المتوقع إرساء المشروع على أفضل العروض المقدمة من المقاولين المنفذين للمشروع في الربع 

الثاني من السنة المالية 2012/2011، كما أن اختيار استشاري ادارة المشروع )PmC( هو في مراحله األخيرة.
ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة برتامينا )PERtAminA( اإلندونيسية لتنفيذ دراسة جدوى لمشروع إنشاء مصفاة جديدة في إندونيسيا 
بسعة تكريرية تتراوح بين 200 و300 ألف برميل يوميا، بالتكامل مع مجمع لتصنيع وتسويق البتروكيماويات، على أن يتم تزويد تلك المصفاة 

بالنفط الخام الكويتي على المدى البعيد. ومن المتوقع االنتهاء من تلك الدراسة في مطلع عام 2012.
وعلى صعيد أداء الشركة في أوروبا،  فقد حصل فرع الشركة في السويد على جائزة الشركة المثالية لعام 2010 إلنجازه مشروع الوقود النظيف 
للشاحنات، فيما حصلت إحدى الشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية والمتخصصة بنشاط تزويد وقود الطائرات على جائزة أفضل 
شركة تسويق في أوروبا ، في حين نجح فرع الشركة في إيطاليا في استخدام الطاقة الشمسية والبديلة لتوفير الطاقة في مصفاة الشركة 

في إيطاليا وعدد من محطات التجزئة.
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وعلى الرغم من تدني هوامش ربحية المصافي بشكل عام، فقد استطاعت مصافي الشركة تحسين أدائها عن طريق رفع القدرة التحويلية 
للنفوط الثقيلة وتحسين اإلنتاج إضافة إلى تبني مبادرات لتخفيض التكاليف مما انعكس على النتائج المالية لعام 2011-2010.

3- البتروكيماويات

وأهم  الدخول في شراكات عدة،  البتروكيماويات من خالل  وعالميا في مجال  إقليميا  التوسع  إلى  البترولية  الكيماويات  سعت شركة صناعة 
إنجازات هذه المشاركات خالل السنة المالية 2010 – 2011 كانت :

 :)GPIC(شركة الخليج لصناعة الكيماويات البترولية 
على الرغم من أن إنتاج الشركة من اليوريا واألمونيا والميثانول قد انخفض بنسبة 2.4% عن السنة الماضية والذي بلغ 1.476  مليون طن متري 
بسبب أعمال الصيانة الدورية  في شهري فبراير ومارس 2010 ، وانخفاض صادرات الشركة لنفس المنتجات بنسبة 7.5% لتصل إلى 1.134 . فإن 

الشركة التي تساهم فيها شركة صناعة الكيماويات البترولية بنسبة %33.3 حققت أرباحا بلغت 138 مليون دوالر أمريكي. 
 شركة أم إي جلوبال )المقر الرئيسي - كندا(: 

 تمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية حصة متساوية مع شركة داو كميكال في هذه الشركة بنسبة 50 % لكل منهما. وتمتلك أم أي 
جلوبال مصانع في كندا إلنتاج أحادي اإليثيلين جاليكول mEG ، و ثنائي اإليثيلين جاليكول dEG ، وبلغ إنتاجها  1.068 مليون طن متري.

وقد حققت شركة أم إي جلوبال كندا أرباحا بلغت 162 مليون دوالر أمريكي.
 شركة أم إي جلوبال )BV( المقر الرئيسي – دبي: 

 تمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية ما نسبته %50من شركة أم إي جلوبال Bv )دبي( التي تسوق مادة اإليثيلين جاليكول التي ينتجها 
الشركاء إضافة إلى ما تنتجه مصانع أم إي جلوبال. وقد بلغ حجم المبيعات 3.1مليون طن متري في السنة المالية 2011/2010 مقابل 3 ماليين 

طن متري في السنة الماضية، كما حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 93 مليون دوالر أمريكي.
شركة إكويبوليمرز:

بلغ إنتاج شركة إكويبوليمرز التي تساهم فيها الشركة بنسبة %50  نحو 383.5 ألف طن متري من مادة PEt بزيادة قدرها %1.2 عن السنة 
المــاضية. وبلغت الكمية المصدرة 383.5 ألف طن متري بزيادة قدرها 0.3%عن السنة الماضـية.
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التسويق العالمي
سعت المؤسسة إلى تعزيز وجودها وتوسيع انتشارها في عدد من األسواق العالمية ، ففي السوق األفريقية وقعت المؤسسة عقدا مع شركة 

 )EGPC( لتزويدها بكمية قدرها 460  مليون طن سنويا من وقود الطائرات، وعقدًا مع الهيئة المصرية العامة للبترول )EPE( البترول األثيوبية

لتزويدها بمليون طن سنويا من الديزل، و200 ألف طن سنويا من وقود الطائرات. 

كما عززت المؤسسة وجودها في آسيا، فقد ضاعفت الكمية المتعاقد عليها لمنتج الديزل مع شركة PEtROlimEx  الفيتنامية من 400 إلى 800  

مليون طن سنويا ، ووقعت عقدا طويل األمد مع الشركة الباكستانية الحكومية )PSO( لتزويدها بمليون طن متري من زيت الوقود الكويتي 

الخفيف لتزويد محطات الكهرباء.

 وفي الصين استطاعت المؤسسة توقيع عقود مع شركة BASF وشركة nEw OCEAn لتزويدهما بكمية قدرها 308 آالف طن متري سنويا من 

الغاز المسال، وزيادة الكمية المتعاقد عليها مع شركة UniPEC  الصينية من النفط الخام من 160 إلى 180 الف برميل يوميا. 

   ووقعت المؤسسة عقدا مع شركة GS CAltEx الكورية لتزويدها بكميات من نفطي الخفجي الثقيل والحوت، وزيادة الكمية الموردة لشركة 

إلى نظام   FOB الكورية من نظام   SK المئة من كمية عقد شركة  20 في  تحويل  إلى  إضافة  اليوم،  برميل في  آالف  HUyndAi بمعدل عشرة 

التوصيل CiF ، وذلك بغرض االستغالل األمثل ألسطول شركة ناقالت النفط الكويتية.

تم خالل السنة المالية 2011/2010 وألول مرة في تاريخ المؤسسة استيراد 30 شحنة من منتج الlnG من أجل استهالكها في محطات وزارة الكهرباء والماء. 

المليون( من مصافي  )500 جزء من  الكبريتي  المحتوى  الغاز منخفض  زيت  إنتاج وتصدير  زيادة  لدراسة  النهائية  النتائج  المؤسسة  واعتمدت 

الكويت، بما يتماشى مع استراتيجيات المؤسسة لمرحلة ما قبل تشغيل مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي.
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األنشطة المساندة
1- الصحة والسالمة والبيئة

انطالقا من رؤية المؤسسة الهادفة إلى الوصول إلى مستوى رائد في مجال الصحة والسالمة والبيئة، فقد حققت المؤسسة وشركاتها العديد 
من اإلنجازات في هذا المجال، من أهمها:

انتهاء العمل في مشروع لتطبيق نظام متكامل إلدارة الصحة والسالمة والبيئة في المؤسسة ) imS • ( ، واستكمال متطلبات الحصول 
.iSO 14001 , OHSAS 18001 على شهادات

إنشاء وحدة تعزيز صحة وسالمة العاملين لتنفيذ برامج توعوية ونشر الثقافة الصحية في المؤسسة وشركاتها بما يساهم في تحسين  • 
صحة جميع العاملين فيها.

شهادات على  للحصول  التمهيدية  المرحلة  اجتيازها  و   ، المهنية  للصحة  عمل  ورش  أربع  الكويت  نفط  شركة   • عقد 

العربية  المهنية)ROSPA( • والجائزة  الملكية للسالمة والصحة  الذهبية للجمعية  الجائزة  الكويتية على  الوطنية  البترول  حصول شركة 
للتميز البيئي البحري لعام 2011 .

. • ”BBS“ وتطبيق نظام السالمة السلوكية OHSAS –  K 18001 حصول شركة صناعة الكيماويات البترولية مجددا على شهادة

محافظة شركة ناقالت النفط الكويتية على خلو سجالتها من حوادث التسرب البحري لعام 2011/2010 • .

تحقيق الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود مليون ساعة عمل من دون حوادث. • 

. • OHSAS 18001 , iSO 14001  حصول شركة البترول الكويتية العالمية مجددا على شهادات

. • OHASAS 18001: 2007 حصول الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية على شهادة 

حصول الشركة الكويتية لنفط الخليج مجددا على شهادة iSO-14001 •  في العمليات المشتركة- الخفجي. 

منح شركة خدمات القطاع النفطي » جائزة السالمة الدولية 2011 • « مع التميز من قبل مجلس السالمة البريطاني في المملكة المتحدة.
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2- البحث والتكنولوجيا

مجاالت  في  البحثية  الخدمات  تقديم  منه  األساسي  الغرض  يكون  بحيث  الكويت،  في  النفطي  للقطاع  التابع  األبحاث  مركز  جدوى  دراسة  • 
االستكشاف واإلنتاج والتكرير و التصنيع، وذلك بهدف تحسين ورفع المستوى الفني والتقني والبيئي للقطاع النفطي، وجار العمل على 

اختيار موقع المركز ووضع التصميم والخطة التفصيلية إلنشائه.

االنتهاء من دراسة أولية حول االستفادة من تقنيات الطاقة الشمسية بهدف تنويع مصادر القطاع النفطي من الطاقة، وذلك بالتعاون مع  • 
معهد الكويت لألبحاث العلمية. 

تنفيذ  على  الموافقة  تمت  فيما  كويتي،  دينار  ألف   • 430 اإلجمالية   قيمتها  الكويت،  جامعة  مع  بحثية  مشاريع  ثالثة  تنفيذ  على  العمل 
خمسة مشاريع بحثية جديدة بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية، بقيمة إجمالية بلغت 

1.5مليون دينار كويتي.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة JOGmEC • اليابانية للتعاون في مجال استخالص و حقن ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في مجاالت تحسين 
إنتاج النفط.

إعداد دليل بعنوان tECHnOlOGy ROAdmAP dEvElOPmEnt GUidElinES • للمؤسسة وشركاتها التابعة تنفيذا للخطة االستراتيجية بعيدة 
المدى للمؤسسة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.

زيادة االستثمار في صناديق استثمار الطاقة الجديدة خالل السنة المالية 2011/2010 بمبلغ 6,5 • مليون دوالر أمريكي، ليبلغ مجموع المبلغ 
الذي تم استثماره في برنامج الطاقة الجديدة 37 مليون دوالر أمريكي.

تنظيم أربعة مؤتمرات وندوات خاصة بالبحث و التكنولوجيا.  • 

3-الموارد البشرية

تنفيذا لرسالة ورؤية المؤسسة في مجال الموارد البشرية ، وهي رسالة تدرك المؤسسة من خاللها أن العاملين في القطاع النفطي 
هم أغلى الموارد ومصدر قوة لهذا القطاع، فقد بذلت المؤسسة جهودا حثيثة لدفع عمليات التطوير واالستثمار البشري بما ينعكس 

إيجابيا على إنتاجية هذا القطاع، حيث تم تحقيق عدد من اإلنجازات من أهمها:

بلغ إجمالي القوى العاملة التشغيلية وغير التشغيلية في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير  17164 • موظفا، وتطورت نسبة العمالة الكويتية 
في القطاع النفطي من 13266 موظفا كويتيا بنسبة 79.8% في بداية الفترة لتصل إلى 13778موظفا بنسبة 80.3% في نهايتها.

توظيف  748 كويتيا و237 من غير الكويتيين خالل السنة المالية 2011/2010. • 

تم تنفيذ مشروع قياس الرضا الوظيفي على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة، وتحديد خطة العمل الالزمة لرفع مستوى الرضا الوظيفي. •

قياس كفاءات الموظفين في قطاع الشؤون المالية واإلدارية للعمل على بناء قدراتهم وتطويرها، وذلك ضمن مبادرات استراتيجية الموارد  • 
البشرية حتى عام 2030 . 

تنفيذ 1089 برنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات ، شارك فيها  16834 شخصا، فيما تم تسجيل 798 موظفا في البرامج التدريبية الخارجية. •

تخريج 85 موظفا في برنامج مشغل حقل، و إلحاقهم بالعمالة الوطنية في القطاع النفطي، إضافة إلى التحاق 180 • متدربا في برنامج 
مشغل حقل التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية.

، وفي إنهاء المرحلتين  •  )PdPS( و الخطة التطويرية للموظف ) iPRS( تحقيق نسبة بلغت 100% في إنجاز تقرير قياس الكفاءة الشخصي
األولى والثانية من مشروع ميكنة كتاب التقييم الذاتي لجميع موظفي المؤسسة.

إعداد بروتوكول تعاون تدريبي بين مؤسسة البترول الكويتية و عدد من الجهات األكاديمية و برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وبرنامج  • 
لوياك لتنظيم إجراءات تدريب ميداني لعدد من الطلبة، أثمر تدريب 111 طالبا و طالبة من مختلف هذه الجهات.

إنشاء موقع إلكتروني خاص بتطوير القياديين في القطاع النفطي، وموقع إلكتروني خاص بتدريب موظفي المؤسسة حتى مستوى رئيس فريق. •

إنشاء موقع إلكتروني خاص للمتقدمين لوظائف عقد مقاول في القطاع النفطي ، تم بناء عليه استقبال 5703 • طلبات توظيف شملت 
مختلف الشهادات و المستويات األكاديمية.

التثقيفية  والندوات  المحاضرات  من  عدد  تنظيم  و  التدريبية،  البرامج  تنظيم  في  وعالمية متخصصة  محلية  121 • شركة  واعتماد  تقييم 
بحضور محاضرين عالميين.
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اإلنجليزية  اللغة  الختبار  نظام متطور  استحداث  و   ، و شركاتها  المؤسسة  التدريب على  العائد على  نظام  الثالث من  المستوى  تطبيق  	•
يضمن قياس مستوى اللغة لدى المتقدمين بدقة كبيرة.

تمت إضافة اختبارات التخصص لحملة الشهادات الجامعية و الدبلوم ضمن اختبارات إعالنات التوظيف، و تطبيق اختبارات التخصص لتعديل  • 
أوضاع العاملين في القطاع النفطي لمن حصلوا على مؤهل جامعي.

تنظيم 3074 • اختبارا لقياس مستوى المتقدمين لوظائف عقود المقاولين بالقطاع النفطي.

. بلغ عدد العاملين الكويتيين في عقود المقاولين 2556 موظفا بنسبة تكويت بلغت %20.33 •

قبول 27 • طلب تعويض من موظفي القطاع النفطي الراغبين في االستفادة من نظام دعم الموظفين الكويتيين الذين يلتحقون ببرامج 
الدراسات العليا داخل الكويت.

قبول 22 • مبعوثا من العاملين في المؤسسة و شركاتها للحصول على شهادة الماجستير و البكالوريوس.

قبول 25  مبعوثًا من أبناء العاملين و غير العاملين في القطاع النفطي الكويتيين حديثي التخرج للحصول على شهادة البكالوريوس في تخصصات مختلفة. •

تخريج 10 • موظفين مبتعثين للحصول على شهادة الماجستير .

إنشاء صفحة على نظام األوراكل خاصة ببرامج الصحة و السالمة األساسية لبيان البرامج التي تم استكمالها لموظفي المؤسسة. • 

تدشين مشروع “ أضف إلى معلوماتك” بهدف زيادة الوعي اإلداري و العلمي والتكنولوجي والصحي لموظفي المؤسسة. •
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خدمات اجتماعية وإعالمية
تأسيس شبكة اتصاالت بين دائرة  العالقات الحكومية والبرلمانية وموظفي الشركات النفطية التابعة للمؤسسة يتم من خاللها متابعة  • 

األسئلة البرلمانية معهم ، وذلك لتحقيق السرعة المطلوبة إلنجاز األعمال المتعلقة بمجلس األمة.

إعداد “ضوابط نشر إالعالنات في وسائل اإلعالم المحلية والدولية لمؤسسة البترول الكويتية” ، واعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة. • 

إبرام عقد مع أحد البيوت االستشارية العالمية لوضع الخطة االستراتيجية لالتصال 2030 • للمؤسسة وشركاتها.

التوسع في استخدام وسائل اإلعالم المجتمعي ،وإنشاء الصفحة الرسمية للمؤسسة على الفيسبوك،تويتر ويوتيوب. • 

اتخاذ خطوات إيجابية في مجال تعزيز الهوية المؤسسية من خالل تطبيق البطاقة التعريفية للرسائل اإللكترونية إنسجاما مع الممارسات  • 
المثلى المعمول بها في الشركات الرائدة ،وتطبيق نشرة التعاميم اليومية اإللكترونية.

 . إنجاز التقرير التحليلي اإلخباري النفطي األسبوعي الذي يعد األول من نوعه على مستوى القطاع النفطي •
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2011 - 2010

البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقب الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في 31 مارس 2011
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