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الرسالة
مؤسســة	البتــرول	الكويتيــة	هــي	مؤسســة	وطنيــة	متخصصــة	يف	مجــال	النفــط	والغــاز	
للمــوارد	 املثلــى	 القيمــة	 لتحقيــق	 املتميــز	 األداء	 علــى	 وتعتمــد	 عامليــًا،	 ومتواجــدة	
الهيدروكربونيــة	الكويتيــة	مــن	خــالل	إدارة	األنشــطة	التابعــة	لهــا	بتناغــم	وتكامــل	فعــال،	
وتعمــل	علــى	االهتمــام	مبصالــح	األطــراف	ذات	الصلــة	باملؤسســة	واحملافظــة	علــى	البيئــة	يف	

املجتمعــات	التــي	تعمــل	بهــا	املؤسســة.

الرؤية
-	رؤيتنا	هي	الوصول	إلى	مكانة	رائدة	عامليًا	يف	مجال	النفط	والغاز	من	خالل:

-	أن	نكون	مصدرًا	آمنًا	ومضمونًا	للموارد	الهيدروكربونية.
-	إدارة	عملياتنا	وفقًا	ألعلى	معايير	الصحة،	والسالمة،	واألمن	والبيئة.

-	حتقيق	أعلى	مستوى	يف	األداء	والربحية.
-	أن	نكون	منظومة	متكاملة	يف	أنشطتنا	ذات	فكر	مؤسسي	موحد.

-	أن	نكون	جهة	العمل	املفضلة.
-	أن	نكون	املثال	النموذجي	يف	دعم	املجتمع	الكويتي.
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رسالة ورؤية المؤسسة
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تاريخ الصناعة النفطية في الكويت
ــت،	 ــًا	للكوي ــاح	حاكم ــر	الصب ــد	اجلاب ــح	الشــيخ	أحم ــام	1921،	أصب يف	ع
وألنــه	كان	قائــدًا	حكيمــًا،	يحمــل	رؤيــة	ثاقبــة،	فقــد	قــاد	شــعبه	خــالل	

األوقــات	العصيبــة	مــع	انتهــاء	عشــرينيات	القــرن	املاضــي.

شــكل	ظهــور	مــزارع	اللؤلــؤ	خطــرًا	كبيــرًا	علــى	صناعــة	اللؤلــؤ	يف	الكويــت،	
ــذا،	وفضــاًل	عــن	 ــن	ه ــى	الرغــم	م ــا،	عل ــل	وصــارت	منافســًا	شــديدًا	له ب
التراجــع	الــذي	شــهده	العالــم	يف	مجــال	التجــارة	يف	مطلــع	الثالثينيــات،	
ــى	 ــام	األول	إل ــك	يف	املق ــه	باملســتقبل.	ويرجــع	ذل ــم	يفقــد	الشــيخ	ثقت ل
وجــود	العديــد	مــن	البقــع	الســوداء	الغريبــة	مــن	مــادة	البيتومــن	اخلــام	
ــن	الصحــراء.	وكان	 ــة	م ــة	يف	أجــزاء	متفرق ــرة	طويل ــي	لوحظــت	لفت الت

الشــيخ	أحمــد	اجلابــر	ورجالــه	علــى	علــم	باالستكشــافات	النفطيــة	يف	الــدول	املجــاورة	كالبحريــن،	واململكــة	
ــران.	وزادت	 ــوب	إي ــة	الفارســية	يف	جن ــك	عــن	جناحــات	الشــركة	اإلجنليزي ــراق،	ناهي ــة	الســعودية،	والع العربي
توقعــات	الكويــت	بســبب	االكتشــافات	النفطيــة	يف	البحريــن	عــام	1932،	حيــث	خيمــت	أجــواء	مــن	التفــاؤل	يف	
اكتشــاف	النفــط	بأماكــن	ظهــور	هــذه	البقــع،	وهــو	األمــر	الــذي	مــن	شــأنه	أن	يــؤدي	إلــى	إنعــاش	احليــاة	التجاريــة	

ــت. يف	الكوي

ولــم	ميــض	وقــت	طويــل	حتــى	ظهــر	تقريــر	فنــي	يبشــر	باكتشــاف	يحــّول	أرض	الكويــت	الصغيــرة	الصحراويــة	التي	
تعصــف	بهــا	الريــاح	إلــى	دولــة	عصريــة	مزدهــرة	زاخــرة	باحليــاة	يف	غضــون	ربــع	قــرن	مــن	الزمــان.	ويعــود	الفضــل	
يف	وجــود	كل	هــذه	األبنيــة	والصــروح	احلديثــة	مــن	مــدارس	ومستشــفيات	ومراكــز	جتاريــة،	والتطــور	العمرانــي	
الــذي	تتمتــع	بــه	الكويــت	اآلن	إلــى	تقريــر	بســيط	حمــل	عنــوان	»جيولوجيــة	أرض	الكويــت	ووجــود	النفــط	فيهــا«	

صــدر	يف	1	يونيــو	1935.

امتياز النفط1934
ــر	 ــالده	بشــكل	كبي ــروة	ب ــادة	ث ــى	زي ــة	أدت	إل ــاح	وثيق ــر	الصب ــد	اجلاب ــع	الشــيخ	أحم ــام	1934،	وق ــن	ع يف	23	ديســمبر	م
وعــززت	مكانتهــا	الدوليــة.	ففــي	ذلــك	اليــوم	مت	منــح	أول	اتفاقيــة	امتيــاز	للنفــط	الكويتــي	لشــركة	نفــط	الكويــت	احملــدودة،	
التــي	مت	تشــكيلها	مــن	قبــل	شــركة	نفــط	اخلليــج	)حاليــا	شــيفرون	للنفــط(	وشــركة	النفــط	البريطانيــة	الفارســية	)حاليــا	

شــركة	البتــرول	البريطانيــة(.

إكتشاف النفط
يف	حــن	تواصلــت	عمليــات	احلفــر	يف	البحريــن،	حتولــت	األنظــار	إلــى	برقــان	والتوصيــات	حــول	هــذه	املنطقــة	يف	تقريــر	
فنــي	لـــ	»كوكــس	ورودس«	وأجريــت	املســوحات	اجليولوجيــة،	وقامــت	الشــركة		بأعمــال	حفــر	يف	هــذه	املنطقــة	حتــى	عــام	

ــام	1938. ــات	ع 1937	ويف	بداي

ويف	22	فبرايــر	مــن	عــام	1938	مت	اكتشــاف	النفــط،	وعــالوة	علــى	ذلــك،	كان	النفــط	حتــت	ضغــط	كبيــر	وبكميــات	وفيــرة	
ممــا	جعلــه	ينطلــق	مــن	خــالل	صمــام	رأس	البئــر	بقــوة	وبشــكل	اســتعصت	معــه	الســيطرة	عليــه،	وكان	مــن	الصعــب	للغايــة	
ــًا	إيجــاد	وســيلة	أخــرى	 ــا	يكفــي	مــن	طــن	احلفــر	لســد	الفتحــة،	كان	لزام ــك	التدفــق.	ونظــرًا	لعــدم	وجــود	م ــواء	ذل احت
إلغــالق	البئــر،	وهــذا	مــا	حــدث	علــى	الفــور	حيــث	قــام		دونالــد	كامبــل،	كبيــر	احملاســبن	آنــذاك،	بوضــع	محــوراً	خشــبيًا	
يبلــغ	طولــه	60	قدمــا	والــذي	كان	مبثابــة	ســدادة	مؤقتــة،	وهــي	الطريقــة	التــي	بــدأ	بهــا	برقــان	رقــم	)1(	يف	الســاعة	11 

صباحــًا	يف	صبــاح	يــوم	خميــس	ماطــر.	ومــن	العجيــب	أن	هــذا	البئــر	األول	ال	يــزال	ينتــج	حتــى	يومنــا	هــذا.

الدوالب الفضي
يف	30	يونيــو	عــام	1946	أدار	ســمو	األميــر	الراحــل	
الشــيخ	أحمــد	اجلابــر	الصبــاح	الــدوالب	الفضــي	
ألول	عمليــة	تصديــر	للنفــط	اخلــام	بالكويــت	علــى	
ــة	البريطانيــة	)بريتــش	فوســيلير(. مــن	الناقل

الذكــرى	 	1996 عــام	 يونيــو	 	30 	 وافــق	 وقــد	
كويتيــة،	 نفــط	 شــحنة	 أول	 لتصديــر	 اخلمســن	
وهــو	ذلــك	احلــدث	التاريخــي	الــذي	مكــن	دولــة	
كبــار	 بــن	 مرموقــة	 مكانــة	 تبــوء	 مــن	 الكويــت	
منتجــي	النفــط	يف	العالــم.	ففــي	الســاعة	الســابعة	
مــن	صبــاح	الثالثــن	مــن	شــهر	يونيــو	عــام	1946 
أول	 بتصديــر	 مهيبــًا	 احتفــااًل	 الكويــت	 شــهدت	
وحضــور	 برعايــة	 الكويتــي	 النفــط	 مــن	 شــحنة	
ــر	 ــاح	)أمي ــد	اجلابــر	الصب ــور	لــه	الشــيخ	أحم املغف
دولــة	الكويــت	آنــذاك(،	إلــى	جانــب		كبــار	املســؤولن	
يف	البــالد	واملقيــم	السياســي	يف	منطقــة	اخلليــج،	

املدعويــن. مــن	 الكويــت،	وحشــد	كبيــر	 السياســي	يف	 والوكيــل	

وقــام	الســيد	ســاوثويل	مديــر	شــركة	نفــط	الكويــت	احملــدودة،	باســتقبال	ســمو	الشــيخ	أحمــد	اجلابــر	الصبــاح	رحمــه	اهلل	
ومرافقيــه،	ورافقهــم	إلــى	موقــع	االحتفــال،	حيــث	نصبــت	العجلــة	الفضيــة	إيذانــًا	باحلــدث،	ثــم	أدار	ســمو	الشــيخ	أحمــد	
ــى	 ــي	تدفقــت	إل ــي	اخلــام	والت ــن	النفــط	الكويت ــر	أول	شــحنة	م ــك	تصدي ــدأ	بذل ــة	ليب ــاح	رحمــه	اهلل	العجل ــر	الصب اجلاب
البحــر	عبــر	األنابيــب	وصــواًل	إلــى	ناقلــة	النفــط	البريطانيــة	»فوزيليــر«	التــي	ُحملــت	بـــ	10567	طنــًا	مــن	النفــط	اخلــام	يف	

950	طنــًا	يف	الســاعة. 11	ســاعة	و13	دقيقــة،	مبعــدل	 غضــون	

وجــاء	يف	رد	ســمو	الشــيخ	أحمــد	اجلابــر	الصبــاح	رحمــه	اهلل:	»مــا	مــن	فــرد	مــن	شــعب	بــالدي	وأصدقائــي	إال	وســيبتهج	معــي	
بهــذا	احلــدث	الســعيد	الــذي	هــو	بفضــل	اهلل	حــدث	يصــب	يف	صالــح	مســتقبلنا	ورفاهنــا...	أشــكر	اهلل	الــذي	منحنــا	هــذه	
الفرصــة	لالســتمرار	يف	تنفيــذ	مختلــف	اإلصالحــات	التــي	ننشــدها	مــن	أجــل	ســعادة	ورفــاه	الشــعب	الكويتــي.	وأود	أن	أشــير	
أيضــًا	إلــى	الرعايــة	التــي	قدمتهــا	الشــركة	مــن	خــالل	القيــام	بأعمالهــا	يف	بلدنــا.	كمــا	أريــد	أن	أوجــه	شــكري	إلــى	حكومــة	
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صاحبــة	اجلاللــة	التــي	ســاعدتنا	علــى	إجنــاح	مثــل	هــذه	العمليــات،	وإلــى	أصدقائــي	األمريكيــن	والبريطانيــن	أعضــاء	
مجلــس	اإلدارة،	باإلضافــة	إلــى	كل	موظفــي	الشــركة	علــى	مســاعدتهم	القيمــة.	وأنــا	واثــق	مــن	أن	أواصــر	الصداقــة	املوجــودة	

بيننــا	وبــن	الشــركة	ستســتمر	لتعيــش	بــروح	املــودة	واإلخــالص«.

ثــم	بــدأ	االحتفــال	برقصــة	)العرضــة(	يف	مدينــة	الكويــت،	ويف	الليــل	أطلقــت	األلعــاب	الناريــة،	معلنــة	ختــام	فعاليــات	هــذه	
املناسبة.

التأميم
وبــدأ	عصــر	جديــد	مــن	األهميــة	التاريخيــة	يف	الســادس	مــن	ديســمبر	ســنة	1975	مبناســبة	تأميــم	صناعــة	النفــط	يف	
الكويــت،	وعلــى	غــرار	جميــع	الــدول	العربيــة	املنتجــة	للنفــط،	بــدأت	الكويــت	مفاوضــات	يف	بدايــة	الســبعينيات	الســتعادة	
الســيطرة	علــى	مواردهــا	النفطيــة	الطبيعيــة.	ومــن	خــالل	اتفاقــات	متبادلــة	مــع	الشــريكن	يف	الشــركة	متــت	زيــادة	حصــة	
الدولــة	يف	شــركة	نفــط	الكويــت	تدريجيــًا	حتــى	مت	حتقيــق	االســتحواذ	بشــكل	تــام.	ويف	اخلامــس	مــن	شــهر	مــارس	ســنة	
ــة	الكويــت	وشــركتي	النفــط	)بريتيــش	بتروليــوم	واخلليــج(	مت	مبوجبهــا	منــح	الكويــت	 1975	مت	توقيــع	اتفــاق	بــن	دول

امللكيــة	الكاملــة	ملواردهــا	النفطيــة.

لــذا	فــإن	تطــور	صناعــة	النفــط	الكويتــي	يف	وقــت	مبكــر	ووصولهــا	إلــى	العامليــة،	إمنــا	هــو	بفضــل	اهلل	تعالــى،	ثــم	حكمــة	
ــة	الكويــت	وخبــرة	شــعبها	يف	مجــال	األعمــال.	 حــكام	دول

االستكشاف واإلنتاج 
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شركة نفط الكويت 
تأسســت	شــركة	»نفــط	الكويــت«	احملــدودة	يف	عــام	1934،	وذلــك	بواســطة	حتالــف	بــن	شــركة	النفــط	االجنليزيــة	
اإليرانيــة	املعروفــة	اآلن	باســم	شــركة	البتــرول	البريطانيــة	»BP«،	وشــركة	غالــف	للزيــت	األميركيــة	املعروفــة	اآلن	باســم	

شــركة	»شــيفرون«.

ومنــذ	تأسيســها،	تســعى	الشــركة	التــي	تشــمل	مســؤولياتها	القيــام	بعمليــات	االستكشــاف،	واحلفــر،	وإنتــاج	النفــط	والغــاز،	
حتــى	التصديــر،	إلــى	التطويــر	الدائــم	يف	عملياتهــا،	وقــد	جنحــت	يف	حتقيــق	العديــد	مــن	اإلجنــازات	ذات	املســتوى	العاملــي،	
وذلــك	مــن	خــالل	تنفيــذ	العديــد	مــن	املبــادرات	واملشــاريع	الرائــدة،	ســواء	تلــك	املرتبطــة	بعملهــا	األساســي	يف	إنتــاج	النفــط	
والغــاز،	أو	يف	املجــاالت	املعنيــة	بالصحــة	والســالمة	واألمــن	والبيئــة،	وتطويــر	املجتمــع،	باإلضافــة	إلــى	دعــم	مختلــف	

مؤسســات	وجهــات	الدولــة	يف	القطاعــن	العــام	واخلــاص.

ــإن	شــركة		 ــم،	ف ــدول	املصــّدرة	للنفــط	يف	العال ــرز	ال ــة	الكويــت	كإحــدى	أب ــى	موقــع	دول ــا	احلفــاظ	عل ــرز	مهامه وألن	مــن	أب
ــة	 ــة	املاضي ــد	جنحــت	الشــركة	خــالل	الســنوات	القليل ــا	يصــب	يف	مصلحــة	الدولــة.	فق ــًا	مل ــت«	تســعى	دائم »نفــط	الكوي
بتقــدمي	نوعــن	إضافيــن	ممّيزيــن	همــا	النفــط	اخلفيــف	عالــي	اجلــودة	والنفــط	الثقيــل،	باإلضافــة	إلــى	نفــط	التصديــر	

ــة،	وكســب	عمــالء	جــدد	يف	الســوق	العامليــة. الكويتــي،	ممــا	ســاهم	يف	تنويــع	محفظــة	الكويــت	النفطي

كمــا	تعمــل	الشــركة	علــى	تعزيــز	وتيــرة	إنتــاج	الغــاز	احُلــر	غيــر	املصاحــب،	والــذي	اقتــرب	مــن	الوصــول	إلــى	الهــدف	احملــدد	
لإلنتــاج	ضمــن	اســتراتيجية	القطــاع	لعــام	2040،	والتــي	تبلــغ	مليــار	قــدم	مكعبــة	يوميــًا.

ويف	ســبيل	تعزيــز	مكانــة	دولــة	الكويــت	مبجــال	احلفــاظ	علــى	البيئــة	بــن	كبــرى	الــدول	املنتجــة	للنفــط	والغــاز	يف	العالــم،	
حرصــت	شــركة		»نفــط	الكويــت«	علــى	مواصلــة	خفــض	معــدالت	حــرق	الغــاز	الطبيعــي	مبناطــق	عملياتهــا	داخــل	البــالد،	
لتصــل	مؤخــرًا	إلــى	أقــل	مــن	1	باملئــة،	ممــا	يجعــل	الشــركة	يف	مصــاف	أبــرز	الشــركات	العامليــة	يف	مجالهــا	لدورهــا	املتزايــد	

يف	األهميــة	بالســوق	العامليــة.

الشركة الكويتية لنفط الخليج
تأسســت	»الشــركة	الكويتيــة	لنفــط	اخلليــج	)ش	م	ك	م	(«	يف	10	فبرايــر	2002	كشــركة	مملوكــة	بالكامــل	ملؤسســة	البتــرول	

الكويتيــة	لتقــوم	بعمليــات	التنقيــب	عــن	النفــط	والغاز.

تقــوم		»الشــركة	الكويتيــة	لنفــط	اخلليــج«	بتمثيــل	دولــة	الكويــت	يف	املنطقــة	املقســومة	التــي	تقــع	علــى	احلــدود	بــن	دولــة	
الكويــت	واململكــة	العربيــة	الســعودية،	حيــث	يتــم	توزيــع	املــوارد	الطبيعيــة	يف	املنطقــة	املقســومة	مناصفــة	وبشــكل	متســاٍو	

بــن	دولــة	الكويــت	واململكــة	العربيــة	الســعودية.

ــن	عــن	اململكــة	العربيــة	 تقــوم	»الشــركة	الكويتيــة	لنفــط	اخلليــج«	بالعمليــات	يف	املنطقــة	املقســومة	بالتعــاون	مــع	ممثل
ــة	الســعودية«	يف	الوفــرة. ــج«	يف	اخلفجــي،	وشــركة	»شــيفرون	العربي الســعودية،	همــا	شــركة	»أرامكــو	ألعمــال	اخللي
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الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية
تأسســت	»الشــركة	الكويتيــة	لالستكشــافات	البتروليــة	اخلارجيــة	)كوفبــك(«	عــام	1981،	وتتواجــد	»كوفبــك«	حاليــًا	يف	
13	بلــدًا،	وتتــوزع	أنشــطتها	ومحفظــة	أصولهــا	التــي	تضــم	47	مشــروعًا،	ضمــن	ثــالث	مناطــق	رئيســية	يف	خمــس	قــارات،	
حيــث	تــدار	مــن	قبــل	تســعة	مكاتــب	إقليميــة	يف	كل	مــن	أســتراليا	وكنــدا	والصــن	ومصــر	وإندونيســيا	وماليزيــا	وهولنــدا	

والنرويــج	وباكســتان.	

يرتكــز	نشــاط	الشــركة	علــى	استكشــاف	وتطويــر	وإنتــاج	النفــط	والغــاز	خــارج	حــدود	دولــة	الكويــت	بهــدف	تنويــع	مصــادر	
الدخــل	لصالــح	»مؤسســة	البتــرول	الكويتيــة«	واملســاهمة	يف	بنــاء	القــدرات	واإلمكانيــات	للقطــاع	النفطــي	احمللــي	مــن	خــالل	

املمارســات	والتطبيقــات	العامليــة	املكتســبة	مــع	شــركائها	العامليــن.	

وإدراكًا	منهــا	حلقيقــة	تقلبــات	أســواق	الصناعــة	النفطيــة	وتذبــذب	أســعار	النفــط	العامليــة،	ســعت	»كوفبــك«	إلــى	توســعة	
أنشــطتها،	آخــذه	بعــن	االعتبــار	تنــوع	محفظتهــا	االســتثمارية	لتشــمل	الغاز	املســال	والغــاز	الصخــري	والتركيز	علــى	تطوير	
وحتســن	محفظــة	األصــول	احلاليــة	لتحقيــق	التميــز	التشــغيلي	والعوائــد	املاليــة	وتقليــل	املخاطــر	احملتملــة،	والدخــول	يف	
فــرص	اســتثمارية	مــع	الشــركات	النفطيــة	العامليــة	الرئيســية،	وطــوال	فتــرة	مســيرتها،	أثبتــت	»كوفبــك«	وبجــدارة	عاليــة	
أنهــا	النافــذة	األهــم	املطلــة	علــى	املشــاريع	النفطيــة	العامليــة	والعامــل	األساســي	لنقــل	اخلبــرات	والتقنيــات	العامليــة	والســفير	

األمثــل	لدولــة	الكويــت	يف	اخلــارج.

تركــز	»كوفبــك«	جهودهــا	احلاليــة	علــى	تطويــر	مــا	متلكــه	مــن	أصــول	ومشــاريع	وتطويــر	أدائهــا	مــن	أجــل	زيــادة	وحتســن	
مــا	جتنيــه	مــن	أربــاح،	هــذا	إلــى	جانــب	خلــق	فــرص	جديــدة	لالســتثمار	عــن	طريــق	الســعي	لتحقيــق	املشــاركات	الدوليــة	
ــان	 ــًا	يف	تبي ــر	اقتناع ــًا	يف	رســم	رســالتها	وأكث ــر	يقين ــة،	أكث ــا	الطويل ــك«،	بفضــل	خبراته ــوم	أضحــت	»كوفب ــة.	والي ال الفعَّ

أهدافهــا	واســتراتيجيتها	واملضــي	قدمــًا	نحــو	املزيــد	مــن	التألــق	والنجــاح.

التكرير والصناعة والبتروكيماويات
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شركة البترول الوطنية الكويتية
ــدة	يف	 ــل	الوحي ــى،	ب ــة	األول ــت	الشــركة	الوطني ــام	1960،	كان ــة«	ع ــة	الكويتي ــرول	الوطني ــا	تأسســت	»شــركة	البت عندم
املنطقــة	التــي	كانــت	تتــم	فيهــا	إدارة	واســتغالل	املــوارد	الهيدروكربونيــة	مــن	قبــل	شــركات	أجنبيــة.	كانــت	رؤيــة	أصحــاب	
الشــركة	حينهــا	تكمــن	يف	حتفيــز	التنميــة	وتوفيــر	اخلبــرة	النموذجيــة	يف	معاجلــة	املــوارد	احملليــة.	مَثلــت	شــركة	»شــركة	
ــوارد	 ــة	يف	إدارة	واســتغالل	امل ــة	املتأصل ــة«،	مــن	منظورهــا	اخلــاص،	منوذجــًا	للقــدرات	الطبيعي ــة	الكويتي ــرول	الوطني البت
النفطيــة	التــي	تطــورت	للتحــول	إلــى	مصــدر	كبيــر	للدخــل	مــن	شــأنه	أن	يســاهم	يف	تأمــن	الرفاهيــة	للمجتمــع	الكويتــي	

ويغطــي	نفقــات	التنميــة	الشــاملة.

اســتحوذت	الدولــة	عــام	1975	علــى	ملكيــة	»شــركة	البتــرول	الوطنيــة	الكويتيــة«	بالكامــل،	حيــث	غــدت	عملياتهــا	
متكاملــة	للغايــة،	وبخاصــة	يف	اعتمادهــا	علــى	مصفــاة	الشــعيبة	النفطيــة	ويف	تســويقها	للمنتجــات	البتروليــة	مــن	مصفــاة	

ــة. ــة	والعاملي األحمــدي	يف	الســوقن	احمللي

لقــد	تأسســت	»مؤسســة	البتــرول	الكويتيــة«	عــام	1980	كأصــل	متتلكــه	الدولــة،	باإلضافــة	إلــى	جميــع	شــركات	النفــط	
ــى	 ــع	هــذه	الشــركات	إل ــت	جمي ــث	حتول ــة«،	حي ــة	الكويتي ــرول	الوطني ــا	»شــركة	البت ــت،	مبــا	فيه ــة	الكوي األخــرى	يف	دول
شــركات	تابعــة	»ملؤسســة	البتــرول	الكويتيــة«.	متتلــك	»شــركة	البتــرول	الوطنيــة	الكويتيــة«،	يف	الوقــت	احلاضــر،	مصفاتــن	
عاليتــي	اجلــودة،	أال	وهمــا	مصفــاة	مينــاء	عبــد	اهلل	ومصفــاة	األحمــدي.	علمــا	أن	»البتــرول	الوطنيــة«	كانــت	متتلــك	مصفــاة	

ثالثــة،	هــي	مصفــاة	الشــعيبة	والتــي	مت	إغالقهــا	يف	مــارس	2017	وذلــك	بعــد	انطــالق	مشــروع	الوقــود	البيئــي.

ــاز،	 ــع	الغ ــة	تصني ــا	طاق ــوم،	وأم ــط	اخلــام	يف	الي ــن	النف ــاًل	م ــن	736,000	برمي ــا	املصفات ــة	لكلت ــة	اإلجمالي ــغ	الطاق وتبل
ــغ	2.5	مليــار	قدمــًا	مكعبــًا	قياســيًا	يف	اليــوم.	 فتبل

تعتمــد	مصفــاة	مينــاء	عبــد	اهلل	ومصفــاة	األحمــدي	علــى	تقنيــات	تكريريــة	متطــورة،	الســيما	بعــد	حتديــث	هاتــن	
املصفاتــن	يف	الثمانينــات	مــن	القــرن	املاضــي.	ومــن	أهــم	الوحــدات	يف	مصفــاة	مينــاء	عبــد	اهلل	هــي	وحدتــا	تقطيــر	النفــط	
اخلــام	وأربــع	وحــدات	إلنتــاج	الهيدروجــن	ووحدتــان	للتكريــر	الهوائــي	للنفــط	املتبقــي	ووحــدة	التقطيــر	الفراغــي	ووحدتــا	
ــًا	أربعــة	خطــوط	لوحــدات	أنظمــة	التكريــر	 التفحيــم	ووحــدة	تكســير	الهدروجــن.	أمــا	مصفــاة	األحمــدي،	فتضــم	حالي
الهوائــي	للنفــط	املتبقــي	ووحــدة	التكســير	الهيدروجينــي	للغــاز	أويــل	الفراغــي	ووحــدة	التكســير	بالعامــل	احلَفــاز	الســائل،	
باإلضافــة	إلــى	أنهــا	تضــم	أيضــًا	وحــدة	إنتــاج	الهيدروجــن	ووحــدة	اســترجاع	الهيدروجــن	ووحــدات	معاجلــة	الهيدروجــن	

بالتقطيــر	ووحــدات	اســترجاع	الكبريــت،	هــذا	باإلضافــة	إلــى	مرافــق	حتبيــب	وتخزيــن	الكبريــت	املجمعــة.

علــى	الصعيــد	احمللــي،	تكمــن	مســؤولية	»شــركة	البتــرول	الوطنيــة	الكويتيــة«	يف	بيــع	وتوزيــع	جميــع	املنتجــات	البتروليــة	
يف	الســوق	احملليــة.	وقــد	اتخــذت	»مؤسســة	البتــرول	الكويتيــة«	و»شــركة	البتــرول	الوطنيــة	الكويتيــة«	منحــًى	اجتــاه	
التخصيــص	وبدأتــا	بالفعــل	يف	عــام	2004	بتحويــل	ملكيــة	أصولهــا	التســويقية	يف	الســوق	احملليــة،	مثــل	مصنــع	زيــت	

ــى	شــركات	خاصــة	. التشــحيم	ومحطــات	الوقــود	إل

متتلــك	»شــركة	البتــرول	الوطنيــة	الكويتيــة«	63	محطــة	لتعبئــة	الوقــود	يف	أرجــاء	دولــة	الكويــت،	منهــا	3	متنقلــة.	وهنــاك	
خطــة	خمســية	قيــد	التنفيــذ	لبنــاء	99	محطــة	وقــود	أخــرى	وذلــك	اســتجابة	للطلــب	املتزايــد	علــى	مــادة	البنزيــن	وأنــواع	

أخــرى	مــن	الوقــود.

يف	الوقــت	الراهــن،	تقــوم	شــركة	البتــرول	الوطنيــة	الكويتيــة	بتنفيــذ	عــدة	مشــاريع	رئيســية،	الهدف	منهــا	هو	زيــادة	القدرة	
التكريريــة	وتعزيــز	القــدرات	التحويليــة،	وأهــم	مشــروع	ميكــن	أن	يذكــر	يف	هــذا	الصــدد	هــو	مشــروع	الوقــود	البيئــي	وهــو	
مشــروع	اســتراتيجي	يهــدف	لتوســيع	وتطويــر	مصفاتــي	مينــاء	عبــداهلل	ومينــاء	األحمــدي	ليكونــا	مجمــع	تكريــر	متكامــل	
بطاقــة	إجماليــة	تبلــغ	800.000	برميــل	يوميــًا.	يعــزز	هــذا	املشــروع	مكانــة	الكويــت	العامليــة	يف	صناعــة	تكريــر	النفــط.

وباإلضافــة	إلــى	الزيــادة	املتطــورة	يف	القــدرات	التحويليــة،	مت	تعزيــز	التميــز	التشــغيلي	واالعتماديــة	ومســتويات	الســالمة	
إلــى	حــد	كبيــر	يف	مصفاتــي	األحمــدي	ومينــاء	عبــد	اهلل،	كمــا	تســتخدم	الطاقــة	بــكل	كفــاءة.	وتنتــج	املصفاتــان	اآلن	
ــح	أســواق	 ــل	Euro5/Euro4		ممــا	يســاهم	يف	فت ــة،	مث ــة	اجلــودة	متوافقــة	مــع	أشــد	االشــتراطات	البيئي منتجــات	عالي

جديــدة	أمــام	منتجــات	الشــركة.	وســتلبي	هــذه	املنتجــات	الطلــب	احمللــي	والدولــي	للوقــود	النظيــف.

وتتوافــق	املنتجــات	التــي	ينتجهــا	املشــروع	مــع	مواصفــات	يــورو	-4.	ولذلــك	فــإن	التأثيــر	علــى	البيئــة	ســيتقلص	إلــى	حــد	
كبيــر	نتيجــة	انخفــاض	محتــوى	أكاســيد	النيتروجــن	والكبريــت	وامللوثــات	األخــرى	بشــكل	كبيــر.	فعلــى	ســبيل	املثــال،	مت	
خفــض	محتــوى	الكبريــت	يف	البنزيــن	مــن	500	جــزء	يف	املليــون	إلــى	10	أجــزاء	يف	املليــون،	وكذلــك	خفضــه	يف	الديــزل	مــن	

5000	جــزء	يف	املليــون	إلــى	10	أجــزاء	يف	املليــون.	وكل	ذلــك	ســيتيح	للشــركة	اقتحــام	أســواق	جديــدة.

كذلــك	مــن	املشــاريع	الهامــة	لشــركة	»البتــرول	الوطنيــة	الكويتيــة«،	مشــروع	»خــط	الغــاز	اخلامس«	وهو	مشــروع	اســتراتيجي	
علــى	املســتوى	اإلقليمــي،	وجــزء	مــن	اســتراتيجية	مؤسســة	البتــرول	الكويتيــة	لرفــع	قــدرة	الكويــت	علــى	إنتــاج	وتصنيــع	
الغــاز	لتلبيــة	االحتياجــات	احملليــة.	وبعــد	إجنــاز	املشــروع	يرتفــع	إجمالــي	قــدرة	شــركة	»البتــرول	الوطنيــة	الكويتيــة«	إلــى	

معاجلــة	3.262	مليــار	قدمــًا	مكعبــًا	مــن	الغــاز	يوميــًا.
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الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة 
تأسســت	الشــركة	الكويتيــة	للصناعــات	البتروليــة	املتكاملــة	)KIPIC(	يف	أكتوبــر	2016	بــرأس	مــال	بلــغ	1,8	مليــار	دينــار	
كويتــي	لتكــون	أول	شــركة	كويتيــة	متكاملــة	مختصــة	يف	الصناعــة	الالحقــة )Downstream(	وتابعــة	ملؤسســة	البتــرول	

الكويتيــة.

ــة	بتشــغيل	وإدارة	أحــد	أهــم	املشــاريع	االســتراتيجية	والتنمويــة	يف	الدولــة	وهــو	مجمــع	الــزور	 وتقــوم	البتروليــة	املتكامل
النفطــي	املتكامــل	واملكــون	مــن:

-	مجمع	للتكرير	)مصفاة	الزور(:	)السعة	615,000	برميل	يف	اليوم(

-	مرافق	دائمة	الستيراد	الغاز	الطبيعي	املسال:	)السعة	3,000	بليون	وحدة	حرارية	بريطانية	يف	اليوم(

-	مجمع	لصناعة	البتروكيماويات:	)إلنتاج	العطريات	وبولي	البروبيلن(

وستســاهم	هــذه	املشــاريع	الثالثــة	يف	تعظيــم	العائــد	لصالــح	االقتصــاد	الوطنــي	وتنويــع	مصــادر	الدخــل	القومــي،	وتوفيــر	
طاقــة	نظيفــة	محليــًا	وفــرص	عمــل	للكــوادر	الوطنيــة،	إضافــة	إلــى	إتاحــة	فــرص	اســتثمارية	كبــرى	للقطــاع	اخلــاص.

وتنطلــق	البتروليــة	املتكاملــة	يف	ســعيها	مــن	خــالل	جعــل	املزيــد	ممكنــًا	إلــى	حتقيــق	الريــادة	يف	تصنيــع	املنتجــات	البتروليــة	
والبتروكيماويــة	املكــررة،	وتوريــد	الغــاز	الطبيعــي	املســال،	وذلــك	بطريقــة	موثوقــة	وفعالــة	وآمنــة	ومســؤولة	بيئيــًا،	لتلبيــة	
الطلــب	علــى	الطاقــة	يف	الكويــت،	وحتقيــق	أقصــى	قــدر	مــن	الربــح،	وتطويــر	قــوى	عاملــة	مهنيــة	ومختصــة،	واملســاهمة	يف	

تنميــة	االقتصــاد	احمللــي.

وتتميــز	ثقافــة	العمــل	لــدى	كيبــك	بــأن	تصبــح	أكبــر	شــركة	مــن	نوعهــا،	تقــدم	فرصــًا	جديــدة	الســتقطاب	وإلهــام	اجليــل	
القــادم	مــن	الشــباب	الكويتــي،	وســتقوم	كذلــك	بتعزيــز	ثقافــة	التميــز	التشــغيلي	واملســؤولية	املؤسســية	وزيــادة	القيمــة	

املضافــة	لعمالئهــا	لرفــع	مكانــة	الكويــت	عاليــًا	وخلــق	إمكانيــات	جديــدة	محليــًا	وعامليــًا.

شركة صناعة الكيماويات البترولية
تأسســت	»شــركة	صناعــة	الكيماويــات	البتروليــة«	يف	عــام	1963	ويبلــغ	رأس	مالهــا	املصــرح	بــه	600	مليــون	دينــار	كويتــي،	
حيــث	تعمــل	يف	إنتــاج	وتســويق	البتروكيماويــات	واألســمدة	املنتجــة	يف	منشــآتها	اخلاصــة	يف	الكويــت	واملشــاريع	املشــتركة	

داخــل	وخــارج	الكويــت.

جنحــت	شــركة	»صناعــة	الكيماويــات	البتروليــة«	علــى	مــدار	الســتن	عامــًا	املاضيــة	يف	حتقيــق	اســتراتيجيتها	لتكــون	شــركة	
عامليــة	لصناعــة	البتروكيماويــات	ملتزمــة	بتحقيــق	قيمــة	مضافــة	ملــوارد	الكويــت	الوطنية.

تعمــل	شــركة	صناعــة	الكيماويــات	البتروليــة	باســتمرار	علــى	تطويــر	وتشــغيل	وحتســن	أصولها	ومصانع	املشــاريع	املشــتركة	
إلنتــاج	وتســويق	املنتجــات	التــي	تلبــي	احتياجــات	العمــالء	مــن	أجــل	ضمــان	النمو	املســتدام.

حيــث	تنتــج	»شــركة	صناعــة	الكيماويــات	البتروليــة«	مجموعــة	متنوعــة	مــن	املنتجــات	البتروكيماويــة،	مثــل	البولــي	
ــا	احلبيبيــة	 ــن	ومنتجــات	األســمدة	مــن	اليوري ــن	جاليكــول	والســتايرين	والبارازايل ــن	واإليثيل ــي	إيثيل ــن	والبول بروبيل
وامليثانــول	وغيرهــا	مــن	البتروكيماويــات	املتخصصــة،	ذات	املواصفــات	واملعاييــر	الدوليــة	املطابقــة	لســالمة	املســتهلك	

ــة. وســالمة	البيئ

وتشــارك	»شــركة	صناعــة	الكيماويــات	البتروليــة«	يف	حتقيــق	اســتراتيجية	»مؤسســة	البتــرول	الكويتيــة«	2040	لقطــاع	
ــن	 ــد	م ــة	وتســمح	مبزي ــا	احلالي ــزز	محفظته ــي	تع ــدة	الت ــت	وتواصــل	استكشــاف	الفــرص	اجلدي ــات	يف	الكوي البتروكيماوي

التنويــع	يف	املنتجــات	املشــتقة،	حيــث	تســعى	إلــى	التوســع	والنمــو	مــن	خــالل	مشــاريع	داخــل	وخــارج	الكويــت.
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شركة البترول الكويتية العالمية 
تأسســت	»شــركة	البتــرول	الكويتيــة	العامليــة«	عــام	1983	كشــركة	دوليــة	تابعــة	»ملؤسســة	البتــرول	الكويتيــة«	ملبيعــات	
املنتجــات	النفطيــة	يف	القــارة	األوروبيــة،	وتشــمل	أنشــطتها	تســويق	املنتجــات	النفطيــة	وزيــوت	التزييــت	ومركــز	لألبحــاث	

والتكريــر	مــن	خــالل	شــركات	شــراكة	يف	إيطاليــا	وفيتنــام	وســلطنة	عمــان.

ــي	 ــك	الشــركة	حوال ــة،	حيــث	متتل ــع	الوقــود	بالتجزئ ــا	شــبكة	ضخمــة	وواســعة	مــن	محطــات	بي ــر	الشــركة	يف	أوروب وتدي
ــة،	 ــدان	أوروبي ــر	عــدة	بل ــة	ومنتشــرة	عب ــا	1,700	محطــة	آلي ــة	للشــركة	Q8	منه 4,353	محطــة	حتمــل	العالمــة	التجاري

ــا	والســويد	والدمنــارك	وهولنــدا،	وبلجيــكا	ولوكســمبورغ	وإســبانيا. هــي	إيطالي

ــع	 ــذ	بي ــزل	IDS –	وهــي	شــبكة	مناف ــد	الدي ــات	تزوي ــة	طــرق	النقــل	املخصصــة	-	خدم ــك	الشــركة	محطــات	خلدم ومتتل
تعمــل	بصــورة	آليــة	بالكامــل	وعلــى	مــدار	24	ســاعة	لتوفيــر	الديــزل	لشــبكة	النقــل	البــري	احمللــي	والدولــي	يف	722	موقعــًا	

منتشــرًا	يف	أوروبــا.

كمــا	تــزود	املالحــة	اجلويــة	العامليــة	بوقــود	الطائــرات	حلوالــي	150	مــن	اخلطــوط	اجلويــة	العامليــة	يف	أكثــر	مــن	70 
مطــارًا	عامليــًا	يف	23	دولــة	منتشــرة	يف	أوروبــا	والشــرق	األوســط	وأفريقيــا	وشــرق	آســيا	مــن	خــالل	»شــركة	البتــرول	الكويتيــة	

 .Q8Aviation	»احملــدودة	الطيــران	لوقــود	العامليــة

ــك	خبــرة	تفــوق	اخلمســن	 ــا	يف	مدينــة	روتــردام	الهولنديــة	الــذي	ميل ــك	الشــركة	معهــد	األبحــاث	والتكنولوجي كمــا	متل
.Q8Research	بـــ	ويســمى	املنتجــات	وتطويــر	البحــث	يف	عامــًا

وباإلضافــة	إلــى	ذلــك،	تديــر	الشــركة	مصنعــان	ملــزج	الزيــوت	يف	مدينــة	أنتويــرب	البلجيكيــة	ومدينــة	ميالنــو	االيطاليــة	
واللــذان	يصنعــان	عــددًا	مــن	أفضــل	وأجــود	أنــواع	الزيــوت	يف	العالــم	املســتخدمة	يف	صناعــة	الســيارات	واملعــادن	والطاقــة	
والعديــد	غيرهــا	حتــت	العالمــة	التجاريــة	Q8Oils	مــن	خــالل	»شــركة	البتــرول	الكويتيــة	العامليــة	لزيــوت	التزييــت	

)اململكــة	املتحــدة(	احملــدودة«.

التسويق والنقل

23 نعمل لمستقبل واعــد
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مؤسسة البترول الكويتية 
تكونــت	اللبنــة	األولــى	»ملؤسســة	البتــرول	الكويتيــة«	يف	عــام	1980	لتضــم	جميــع	أنشــطة	القطــاع	النفطــي	حتــت	ســقف	
واحــد،	وحتمــل	املؤسســة	علــى	عاتقهــا	أوجــه	صناعــة	النفــط	والغــاز	املتنوعــة	بــدءًا	مــن	اكتشــاف	حقــول	جديــدة	إلــى	إنتــاج	

وقــود	الســيارات	والطائــرات	والبواخــر	ووقــود	األغــراض	الزراعيــة	ومحطــات	توليــد	الطاقــة	الكهربائيــة.

وتتبنــى	املؤسســة	جميــع	أوجــه	صناعــة	املــواد	الهيدروكربونيــة	يف	املناطــق	البريــة	والبحريــة	وترتكــز	أنشــطتها	علــى	
االستكشــاف	واإلنتــاج	والتكريــر	والتســويق	وصناعــة	البتروكيماويــات	والنقــل	البحري.	كما	توفــر	املنتجــات	البتروكيماوية	

األساســية	كمنتــج	»االوليفينــات«	الــذي	يعــد	حيويــًا	يف	تصنيــع	عديــد	املنتجــات	الضروريــة	حلياتنــا	اليوميــة.

كذلــك	يكمــن	دور	املؤسســة	يف	تنســيق	اســتراتيجيات	عمــل	الشــركات	التابعــة	واإلشــراف	علــى	أنشــطتها	ومتويــل	عملياتهــا	
ومتابعــة	تســويق	النفــط	اخلــام	ومنتجــات	النفــط	املكــررة	والغــاز	يف	األســواق	العامليــة،	كمــا	تســهم	يف	مســاعدة	وزارة	النفــط	

الكويتيــة	يف	إطــار	تعامالتهــا	مــع	غيرهــا	مــن	أعضــاء	منظمــة	األوبــك.

ويف	ســعيها	لدعــم	محفظــة	أعمالهــا	العامليــة،	أنشــأت	عــددًا	مــن	املكاتــب	اإلقليميــة	يف	مــدن	العالــم	االســتراتيجية،	بــدءًا	
مــن	هيوســن	إلــى	لنــدن،	ومــن	مومبــاي	وباكســتان	إلــى	ســنغافورة	وطوكيــو	وبكــن.	

ــتراتيجياتها	 ــركاتها	التابعــة،	انطالقــًا	مــن	اس وتســهم	هــذه	املكاتــب	يف	تعزيــز	أنشــطة	قطــاع	التســويق	يف	املؤسســة	وش
املرســومة	علــى	املــدى	القصيــر	والبعيــد	ضمــن	إطــار	إعــداد	دراســات	حتليــل	األســواق	اإلقليميــة،	وإقامــة	عالقــات	العمــل	
الوطيــدة	مــع	اجلهــات	البتروليــة	الرئيســة،	وتعزيــز	حصــة	املؤسســة	الســوقية	يف	هــذه	األســواق	والنفــاذ	إلــى	أســواق	

ــدة. جدي

شركة ناقالت النفط الكويتية
تختــص	الشــركة	بشــكل	أساســي	بامتــالك	وإدارة	الناقــالت	التــي	تتولــى	نقــل	النفــط	اخلــام	واملنتجــات	البتروليــة	املكــررة	
والغــاز	املســال،	باإلضافــة	إلــى	ذلــك	تقــوم	الشــركة	أيضــا	بتشــغيل	فــرع	الوكالــة	البحريــة	والــذي	ميثــل	الوكيــل	الوحيــد	
جلميــع	الناقــالت	النفطيــة	الزائــرة	للموانــئ	البحريــة	الكويتيــة	وفرعــن	لتعبئــة	وتوزيــع	أســطوانات	الغــاز	املســال	

ــي. ــة	واالســتهالك	املنزل ــة	أغــراض	الصناعــة	احمللي ــذي	يســتخدم	خلدم ــش(	ال )الشــعيبة	–	أم	العي

وتقــوم	الشــركة	باعتبارهــا	املســئولة	عــن	قطــاع	النقــل	مبؤسســة	البتــرول	الكويتيــة	بتشــغيل	أســطول	حديــث	متــوازن	مــن	
ناقــالت	النفــط	اخلــام	وناقــالت	املنتجــات	البتروليــة	وناقــالت	الغــاز	املســال	وذلــك	علــى	أســس	جتاريــة	حتــى	تتمكــن	مــن	
احلفــاظ	علــى	الغطــاء	االســتراتيجي	والتســويقي	لصــادرات	مؤسســة	البتــرول	الكويتيــة	إلــى	كافــة	أنحــاء	العالــم،	وعلــى	
الرغــم	مــن	ظــروف	الركــود	العــام	التــي	تشــهدها	صناعــة	نقــل	النفــط	يف	جميــع	أنحــاء	العالــم	خــالل	الســنوات	احلاليــة	إال	
أن	شــركة	ناقــالت	النفــط	الكويتيــة	قــد	اســتطاعت	احلفــاظ	علــى	ربحيتهــا	أعلــى	مــن	املعــدل	الطبيعــي	بســبب	االهتمــام	

الكبيــر	الــذي	توليــه	لتخفيــض	نفقــات	التشــغيل.
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المكاتب اإلقليمية لمؤسسة البترول الكويتية

المكتب اإلقليمي األوروبي 
تلفون: 442074514794+

kpcsecretary@kpcim.co.uk  :البريد اإللكتروني

مكتب )طوكيو( اليابان اإلقليمي –الشرق األقصى
تلفون:  81354256200+

harada@kpcim.jp :البريد اإللكتروني

مكتب سنغافورة اإلقليمي-الشرق األقصى
تلفون: 6567377564+

joanna@kpcim.com.sg :البريد اإللكتروني

مكتب الهند اإلقليمي-الشرق األقصى
تلفون: 912261777888+

ashisha@kpcim.in :البريد اإللكتروني

مكتب االتصال اإلقليمي في باكستان-الشرق األقصى
تلفون: 922135370847+

a.siddiq@kpc.com.kw  :البريد اإللكتروني

مكتب )بكين( الصين اإلقليمي-الشرق األقصى
تلفون: 861065052872+

emilia.mu@kpcim.com.cn :البريد اإللكتروني

مكتب )سيؤول( كوريا اإلقليمي –الشرق األقصى
تلفون: 82263607406+

chunghyelee@kpc-fe.co.kr :البريد اإللكتروني




