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 بات���ت المس���ؤولية االجتماعي���ة من المس���لمات الت���ي تضطلع بها 
ش���ركات األعمال في أنحاء العالم، وباتت المفاهيم التي تنش���دها 
وتعمل على ترس���يخها في المجتمع تس���اعد في زي���ادة الثقة في 
مج���ال التعامل مع التحديات المجتمعية، فضال عن تحقيق التنمية 

المستدامة التي تتطلع إليها المجتمعات حول العالم.

وانطالقًا من تعريف مجلس األعمال العالمي للمسؤولية االجتماعية 
المتمثل في »االلتزام المس���تمر من قبل شركات األعمال بالتصرف 
أخالقيًا والمس���اهمة في تحقيق التنمي���ة االقتصادية والعمل على 
تحس���ين نوعي���ة الظروف المعيش���ية للق���وى العامل���ة وعائالتهم، 
والمجتم���ع المحل���ي«، فإن مؤسس���ة البترول الكويتية وش���ركاتها 
التابع���ة، تعمل على ترس���يخ مفاهيم المس���ؤولية االجتماعية في 
نف���وس أبناء المجتمع الكويتي منطلقة من ثالثة مرتكزات تتمثل 
ف���ي تنمي���ة كل م���ن البع���د االجتماع���ي، والبع���د البيئ���ي، والبعد 

االقتصادي.

ومم���ا ال ش���ك فيه أن قيام المؤسس���ة وش���ركاتها التابع���ة بدورها 
تجاه ترس���يخ مفاهيم المسؤولية االجتماعية يضمن إلى حد بعيد 
دع���م جميع أفراد المجتمع ألهدافها ورس���التها التنموية واالعتراف 
بوجوده���ا، فضاًل عن المس���اهمة ف���ي إنجاح أهدافه���ا وتوجهاتها 
اإلس���تراتيجية، والمساهمة في سّد احتياجات المجتمع ومتطلباته 
الحياتية والمعيشية الضرورية، إلى جانب إيجاد فرص عمل جديدة 

من خالل إقامة مشاريع ذات طابع تنموي.
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مقدمة
اإن ركب احل�س��ارة العاملية والنمو االقت�س��ادي املت�س��ارع يف املجتمعات يتطلبان  العمل على 

تطوي��ر وتوجيه اجلهود لتلبية املتطلبات احلالية وامل�س��تقبلية للمجتمع يف ميادين احلياة املختلفة، 

وه��و االأمر ال��ذي انتبهت اإليه املنظمات والهيئ��ات الدولية الكربى التي �س��عت اإىل النظر يف 

االحتياجات املتزايدة ل�س��كان االأر�ض، مركزة على امل�سادر االأكرث خطورة على الكرة االأر�سية 

يف حماولة منها لتقليل تاأثريها واحلد من خطورتها. 

ولقد جت�س��دت جهود املنظمات والهيئات الدولية يف الدعوة اإىل موؤمتر قمة االأر�ض الذي عقد 

عام 1992 يف املدينة الربازيلية ريو دي جانريو، وهو املوؤمتر الذي �ساركت فيه نحو 172 حكومة 

من دول العامل، منها 108 دولة �ساركت بروؤ�سائها، اأو روؤ�ساء حكوماتها، ف�ساًل عن نحو 2400 

ممثل ملنظمات غري حكومية، واأر�س��لت القمة ر�س��الة مفادها اأنه ال �س��يء اأقل من تغيري وتعديل 

�س��لوكياتنا وت�س��رفاتنا، والتزاماً بهذه الر�س��الة �س��لمت املنظمات الدولية ويف مقدمتها منظمة 

االأمم املتحدة، وحكومات الدول املختلفة باحلاجة اإىل اإعادة توجيه اخلطط وال�سيا�س��ات الوطنية 

والدولية ل�سمان اأن جميع القرارات االقت�سادية راعت االآثار البيئية.

ولقد كانت مفاهيم امل�س��وؤولية االجتماعية وال�س��عي لتحقيق التنمية امل�ستدامة من اأهم نتائج 

موؤمتر قمة االأر�ض، واأ�سبحت معظم موؤمترات االأمم املتحدة الالحقة تدور يف نطاق بحث  العالقة 

بني حقوق االإن�س��ان وال�س��كان والتنمية االجتماعية واملراأة وامل�ستوطنات الب�سرية، واحلاجة اإىل 

التنمية امل�ستدامة بيئياً. 

ومل تكن دولة الكويت مبناأى عن التطورات احل�س��ارية التي حتدث حول العامل، اإذ �ساركت 

بفاعلية يف قمة االأر�ض بوفد كبري تراأ�س��ه اأمري الكويت الراحل ال�س��يخ جابر االأحمد ال�س��باح، 

طيب اهلل ثراه، والتزمت التزاماً �س��ارماً بالقوانني والتو�س��يات التي �س��درت عن قمة االأر�ض، 

االأمر الذي جعلها تت�س��در قائمة الدول التي تعمل على تر�س��يخ مفاهيم امل�سوؤولية االجتماعية 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
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تاريخ المسؤولية االجتماعية

منذ بدء احلياة على �س��طح االأر�ض واالإن�س��ان يتطلع اإىل امل�س��تقبل، فلم يجد �سوى التعاي�ض 

والتعاون مع االآخرين كاأ�س��ا�ض ي�سمن له اال�ستمرارية والبقاء. ومن هنا كانت البدايات االأوىل 

لظهور مفهوم امل�س��وؤولية االجتماعية الذي ت�س��كل مع ن�ساأة املجتمعات وتطورها مع مرور الزمن 

وتطور احل�سارات.

ولقد تر�س��خت املفاهيم االجتماعية ب�س��كل اأكرب بعد ظهور االأديان، فاأ�سفار الكتاب املقد�ض 

بعهدي��ه متتل��ئ بالو�س��ايا التي حتث على م�س��اعدة االآخرين، ث��م جاء خامت االأديان ال�س��ماوية 

)االإ�سالم( لريكز على التكافل االجتماعي من خالل اإقراره ملجموعة كبرية من اأ�سكال العطاء 

الديني مثل الوقف والزكاة وال�سدقات.

ومع انطالق الثورة ال�سناعية ودوران العجلة االقت�سادية وتزايد حركتها املخيفة و�سيادة معايري 

الربحية كمقيا�ض للنجاح، و�س��يطرة القطاع اخلا�ض على اآليات ال�سوق، بداأت االأ�سوات ترتفع 

مطالبة بدور ملزم وحقيقي للموؤ�س�سات لت�ساهم يف تنمية املجتمعات التي تعمل فيها وحتقق من 

خاللها االأرباح الكبرية. ومن هذا املنطلق اأخذت الكثري من املوؤ�س�سات - راغبة اأو مرغمة - يف التعامل 

مع هذه املطالب، وبداأت حركة التفاعل تظهر ب�سكل اأكرب مع املجتمع فار�سة على نف�سها التزامات اأخالقية 

دون اأن تتخلى عن اأهدافها الربحية.

ويف مطلع ال�س��بعينيات من القرن املا�س��ي ب��داأ مفهوم امل�س��وؤولية االجتماعية ياأخ��ذ اأبعاداً 

اأك��رب ومل يعد االأمر يتعلق باالأن�س��طة التطوعي��ة اأو التربعات بل تعداه لي�س��بح برامج وخططاً 

واإ�سرتاتيجيات.

وقب��ل حل��ول االألفية احلالي��ة اأطلق االأمني العام ال�س��ابق لالأمم املتحدة ك��ويف عنان مبادرته 

التى ت�س��عى اإىل تفعيل دور املوؤ�س�س��ات يف املجتمع، والتي �سميت باالتفاق العاملي الذي ي�سم 

جمموعة من املبادىء الرئي�س��ية ويكر�ض مفاهيم التعاون ب��ني قطاع االأعمال واملجتمعات التي 

تعمل فيها.
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مفهوم المسؤولية االجتماعية

مل يعد تقييم موؤ�س�س��ات قط��اع االأعمال يف وقتنا الراهن يعتمد على ربحيتها فح�س��ب، ومل 

تعد تلك املوؤ�س�سات تعتمد يف بناء �سمعتها على مراكزها املالية فقط، بل ظهرت مفاهيم حديثة 

ت�ساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات املت�سارعة يف اجلوانب االقت�سادية 

واالإدارية والتكنولوجية حول العامل.

ومن اأبرز هذه املفاهيم مفهوم )امل�س��وؤولية االجتماعية للموؤ�س�سات(، الذي ظهر بعد اأن ادركت 

موؤ�س�س��ات القطاع اخلا�ض اأنها غري معزولة عن املجتمع، والتفتت اإىل �س��رورة تو�س��يع ن�س��اطاتها 

لت�سمل ما هو اأكرث من الن�ساطات االإنتاجية واملادية مثل هموم املجتمع والعناية بالبيئة على �سبيل 

املثال، كما تنبهت اإىل �سرورة االأخذ بعني االعتبار االأ�سالع الثالثة التي عّرفها جمل�ض االأعمال 

العاملي للتنمية امل�ستدامة وهي )النمو االقت�سادي - التقدم االجتماعي - وحماية البيئة(.

وحتى اليوم مل يتم التو�س��ل لتعريف مفهوم )امل�س��وؤولية االجتماعية( ب�سكل حمدد وقاطع 

يك�سبه قوة اإلزام قانونية، بل ال تزال هذه امل�سوؤولية اأدبية ومعنوية يف جوهرها، مبعنى اأنها ت�ستمد 

قوتها وقبولها وانت�س��ارها بني املوؤ�س�سات من طبيعتها الطوعية االختيارية، وبالتايل تعددت �سور 

مب��ادرات وفعاليات امل�س��وؤولية االجتماعية على ح�س��ب طبيعة البيئة املحيطة، ونطاق ن�س��اط 

ال�سركة واأ�سكاله، وما تتمتع به كل �سركة من قدرة مالية وب�سرية.

ومع هذا مت و�سع عدة تعريفات ملفهوم )امل�سوؤولية االجتماعية للموؤ�س�سات( تختلف باختالف 

وجهات النظر نحو حتديد �س��كل هذه امل�س��وؤولية، لكنها تتفق من جانب امل�س��مون، و فيما يلي 

جمموعة من هذه التعريفات:

• يرى البع�ض )امل�س��وؤولية االجتماعية( على اأنها تذكري للموؤ�س�س��ات مب�سوؤولياتها وواجباتها اإزاء 
جمتمعها الذي تنت�س��ب اإليه، بينما يرى البع�ض االآخر اأن مقت�س��ى هذه امل�س��وؤولية ال يتجاوز جمرد 

مبادرات اختيارية تقوم بها ال�س��ركات �س��احبة ال�س��اأن باإرادتها املنفردة جتاه املجتمع، و هناك اآخرون 

يرون امل�سوؤولية االجتماعية مبثابة �سورة من �سور املالءمة االجتماعية الواجبة على ال�سركات.



11



12

اأنها  ف جمل�ض االأعم��ال العاملي للتنمي���ة امل�س�����تدامة امل�سوؤولية االجتماعي��ة على 
ّ
• عر

) االلتزام امل�س��تمر من قبل �س��ركات االأعمال بالت�س��رف اأخالقياً وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية 

االقت�س��ادية والعمل على حت�سني نوعية الظروف املعي�س��ية للقوى العاملة وعائالتهم، واملجتمع 

املحلي واملجتمع ككل(.

لماذا نمارس المسؤولية االجتماعية؟

اأ�س��ارت الدرا�س��ات التي قامت بها )منظمة ت�س��خري االأعمال التجارية ل�س��الح امل�س��وؤولية 

االجتماعية( يف الواليات املتحدة االأمريكية اإىل اأن ال�سركات التي توازن بني م�ساحلها وم�سالح 

حاملي االأ�س��هم حققت معدالت من��و ومعدالت توليد عمالة ماهرة تفوق ال�س��ركات االأخرى 

بن�سبة اأربعة اأ�سعاف.

 فم��ن املع��روف اأن املوؤ�س�س��ات التجارية واالقت�س��ادية واملالية �س��واء الوطني��ة اأو الدولية 

لي�س��ت مبوؤ�س�س��ات خريية، بل اإن هاج�س��ها االأ�سا�س��ي هو حتقيق اأكرب عائد ممكن من الربح 

عل��ى اأ�س��حابها، ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكري املوؤ�س�س��ات مب�س��وؤولياتها االجتماعية 

واالأخالقية جت��اه جمتمعاتها حتى ال يكون حتقيق اأرباحها عائداً من اأمور غري مقبولة اأخالقياً 

اأو قانونياً كت�س��غيل االأطفال، االإخالل بامل�س��اواة يف االأجور اأو �س��روط العمل، احلرمان من 

احلقوق االأ�سا�سية للفرد وغريها.

ومن املتفق عليه اأن الدور الرئي�سي الذي تلعبه املوؤ�س�سات اأنها امل�سدر االأ�سا�سي يف املجتمع 

لل��رثوة والتحديث وتولي��د فر�ض العمل، مما يفر���ض عليها القيام بواجباته��ا االجتماعية وفقاً 

للمفاهي��م احلديثة، باالإ�س��افة اإىل اأن التطورات االقت�س��ادية واالجتماعية والبيئية يف ع�س��رنا 

الذي يت�سم بالتغري ال�سريع يحّتم على املوؤ�س�سات القيام بذلك الدور اأي�ساً. ومما ي�ساعدها على 

ذلك اأن هذه امل�س��وؤولية لي�س��ت جامدة بطبيعتها بل لها �س��فة الديناميكية والواقعية وتت�سف 

بالتطور امل�س��تمر فتتكيف ب�سرعة وفقاً مل�س��احلها و بح�سب املتغريات االقت�س��ادية وال�سيا�سية 

واالجتماعية.
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اإن قيام املوؤ�س�س��ات بدورها جتاه امل�سوؤولية االجتماعية ي�س��من اإىل حّد ما دعم اأفراد املجتمع 

الأهدافها ور�س��التها التنموية واالعرتاف بوجودها، اإىل جانب امل�ساهمة يف اإجناح اأهدافها وفق ما 

خطط له م�سبقاً، وامل�س��اهمة يف �سّد احتياجات املجتمع ومتطلباته احلياتية واملعي�سية ال�سرورية، 

ع��الوة على خل��ق فر�ض عمل جديدة من خالل اإقامة م�س��اريع خريي��ة واجتماعية ذات طابع 

تنموي. ومن بني الفوائد التي جتنيها املوؤ�س�سات اأي�سا تقلي�ض تكاليف الت�سغيل، حت�سني ال�سورة 

العامة ملنتجاتها و�سمعتها، زيادة املبيعات، اإخال�ض العمالء، وزيادة االإنتاجية والنوعية.

الميثاق العالمي للمسؤولية االجتماعية

اق��رتح االأمني العام ال�س��ابق لالأمم املتحدة ال�س��يد كويف عنان الأول م��رة االتفاق العاملي يف 

خطابه اأمام املنتدى االقت�س��ادي العاملي ال��ذي عقد يف 31 يناير/ كانون الثاين 1999، وقد مت 

اإط��الق املرحل��ة التنفيذية لالتفاق العاملي يف مقر االأمم املتح��دة يف نيويورك يف 26 يوليو / متوز 

2000. وطال��ب االأمني العام قادة االأعمال باالن�س��مام اإىل املب��ادرة الدولية - االتفاق العاملي 

- التي جتمع ال�س��ركات بهيئات االأمم املتحدة ومنظم��ات العمل واملجتمع املدين لدعم املبادئ 

الع�سرة يف جماالت حقوق االإن�سان والعمل والبيئة.

وي�س��عى االتفاق العاملي، من خالل قوة العمل اجلماعي، اإىل تعزيز مواطنة ال�سركات بحيث 

ميكن لقطاع االأعمال اأن ي�سبح جزءاً من احلل يف مواجهة حتديات العوملة. وبهذه الطريقة، ميكن 

اأن ي�س��اهم القطاع اخلا�ض - بال�سراكة مع اأطراف اجتماعية اأخرى - يف قيام اقت�ساد عاملي اأكرث 

ا�س��تدامًة و�س��موليًة. وت�سارك اليوم مئات من ال�س��ركات من خمتلف مناطق العامل ومنظمات 

العمل الدولية واملجتمع املدين يف االتفاق العاملي الذي يعترب مبادرة مبا�سرة من االأمني العام، 

ويتحلى موظفوه وعملياته بالب�ساطة واملرونة.

مجاالت المسؤولية االجتماعية

 تختلف جماالت امل�س��وؤولية االجتماعية من دولة الأخ��رى، ومن جمتمع الآخر، ولكن تتفق 
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املجاالت على اأنها اإ�س��هامات قطاع املوؤ�س�س��ات وال�سركات يف التنمية ب�سكل عام، وتكون هذه 

املجاالت وفق اأولويات واحتياجات املجتمع ووفق ال�سيا�سة االجتماعية العامة.

التنمية المستدامة

العالق��ة بني الن�س���اط االقت�س��ادي وا�س���تخدامه للم��وارد الطبيعية يف العملي��ة االإنتاجية 

وانعكا���ض ذل��ك على منط حي��اة املجتمع مبا يحقق التو�س��ل اإىل خمرج��ات ذات نوعية جيدة 

للن�س�اط االقت�سادي وتر�س�يد ا�س���تخدام املوارد الطبيعية مبا يوؤّمن ا�س�تدامتها و�س�المتها دون 

اأن يوؤثر ذلك الرت�س�يد �س�لباً على منط احلياة وتطوره.

ت�س�كل الدول ال�سناعية حالياً )ما ن�س�بته حوايل 20 % من �س���كان العامل وتعتمد اقت�ساديات 

% من املوارد الطبيعية املتاحة عاملياً(، وهذا ي�س�كل �سغطاً خطرياً على  هذه الدول على حوايل 80 

املوارد الطبيعية يف االأر�ض خ�سو�ساً يف ظل انعدام التنمية يف املناطق الفقرية بالعامل.

اإلطار السـياسـي والتاريخي للتنمية المسـتدامة

منذ انعقاد موؤمتر االأمم املتحدة للبيئة والتنمية يف عام 1992، والذي عرف ب� »قمة االأر�ض«، تزايد 

الوعي باالأهمية الكبرية للحكومات و�س���لطاتها املحلية جلهة اال�س���تجابة خلطط التنمية امل�س�تدامة 

اخلا�س��ة بها، والتي عرب عنها دولياً  ب� )االأجندة 21( وهي ا�س���تجابة دولية ل�س��رورة حتقيق التنمية 

امل�س���تدامة كاأولوية �س��رورية ال�س���تمرار احلياة على كوكب االأر�ض، وقد فو�ض املوؤمتر املذكور اأعاله 

الدول االأع�ساء بو�سع خططهم املحلية للتنمية امل�س�تدامة حتت عنوان )االأجندة 21 املحلية(.

يف ع��ام 2002 دعت االأمم املتحدة لعقد قمة االأر�ض حول التنمية امل�س���تدامة يف جوهان�س���ربغ 

)جن��وب اأفريقي��ا( وذلك لقيا�ض اأداء الدول املتعلق ب� )االأجندة 21( ولت�س���جيع الدول على تبني 

التزام��ات جدي��دة واإجراءات حمددة لتحقيق التنمية امل�س���تدامة. وعر�س��ت وثائ��ق القمة جتارب 

جمموع��ة من احلكومات املحلية جلهة ال�س��عوبات التي واجهتها والدع��م الالزم لها لتطبيق التنمية 

امل�س�تدامة، واعتربت هذه الوثائق مرجعاً ي�س�اعد احلكومات املحلية على تطبيق هذا النهج.
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يف ظل تقلبات اأ�سواق النفط وتذبذب االأ�سعار ما بني االرتفاع واالنخفا�ض، تواجه ال�سناعة 

النفطية �سغوطاً لالإبقاء على اأرباحها وا�ستمرار جناحها يف �سوق ذات طابع تناف�سي مع وجوب 

ا�ستجابتها وتفاعلها يف الوقت ذاته مع ال�سغوط البيئية واالجتماعية.

ومنذ تاأ�سي�سها اأيقنت موؤ�س�سة البرتول الكويتية �سرورة و�سع برنامج اال�ستدامة للم�سوؤولية 

االجتماعية، وذلك انطالقاً من دورها كمحرك رئي�سي لالقت�ساد النفطي الكويتي، ويف العام 

اعتمدها  التي  املوؤ�س�سية  اال�ستدامة  اإ�سرتاتيجية  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  و�سعت   2010

جمل�ض االإدارة، وهي االإ�سرتاتيجية التي ت�سعى املوؤ�س�سة من خاللها الأن تكون م�سوؤولة اأمام 

امل�ساهمني فيما يتعلق باالإدارة ال�ساملة لراأ�ض املال النقدي، وراأ�ض املال الب�سري، وراأ�ض املال 

االجتماعي، وراأ�ض املال الطبيعي، وراأ�ض املال امل�سّنع الذي ُتديره.

:)CSR( رؤية مؤسسة البترول الكويتية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية

من  كونها  من  االجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  روؤية  تنطلق 

االجتماعية(  وامل�سوؤولية  والبيئية  )االقت�سادية  لال�ستدامة  حتقيقاً  االأكرث  الوطنية  املوؤ�س�سات 

يف املنطقة.

:)CSR( رسالة مؤسسة البترول الكويتية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية

اإدارة املوارد الطبيعية لدولة الكويت مبا ُيحقق لها الربح وي�سب يف �سالح املجتمع واالقت�ساد 

والبيئة يف كل مكان نعمل فيه.

مؤسسة البترول الكويتية
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المؤسسة داعم للفعاليات االجتماعية

)رعاية مهرجان الغوص السنوي(

اجلانب  يف  تطور  من  حققته  مبا  جناحاتها  تقي�ض  ال  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  اأن  يخفى  ال 

االقت�سادي واملادي فح�سب، بل تتعداه اإىل قيا�ض م�ستوى ما تقدمه من قيمة م�سافة اإىل املجتمع 

امل�سوؤولية  يف   وال�سراكة  ال�سعبية  املبادرات  ت�سجيع  يف  امل�ساهمة  خالل  من  الكويت  دولة  يف 

"مهرجان الغو�ض  االجتماعية. ومن هذا املنطلق حتر�ض موؤ�س�سة البرتول الكويتية على رعاية 

ال�سنوي"، الذي تنظمه �سنوياً جلنة الرتاث البحري بالنادي البحري الريا�سي الكويتي، اإحياًء 

م�سدر  عن  بحثاً  كفاحه  يف  الكويتي  ال�سعب  لبطوالت  وا�ستذكاراً  واالآباء،  االأجداد  لذكرى 

وتعزيز  حفظ  يف  بامل�ساركة  التزامها  مع  الرتاثي  املهرجان  لهذا  املوؤ�س�سة  رعاية  وتقرتن  الرزق، 

تتبناه  الذي  االجتماعية  امل�سوؤولية  نهج  مع  متاماً  يت�سق  التزام  وهو  االأ�سيل،  الكويتي  الرتاث 

املوؤ�س�سة بكل جدية.
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المؤسسة... ورعاية األطفال 

باملعرفة  ناحية  من  متده  معلوماتية  بروافد  الكويتي  الطفل  ثقافة  اإثراء  ب�سرورة  منها  ا�ست�سعاراً 

العلمية ومتنحه من ناحية اأخرى متعة االطالع والقراءة، اأ�سدرت املوؤ�س�سة حتى االآن ثالثة كتب 

اأما  نفطان(،  )حكاية  بعنوان  �سدر  والثاين  والبيئة(،  )يخ�سور  بعنوان  االأول  لالأطفال،  تثقيفية 

الثالث فجاء عنوان )من حقل برقان اإىل موانئ اليابان(. 

العمرية،  فئاتهم  لالأطفال مبختلف  املوّجه  الثقايف  امل�سروع  املوؤ�س�سة من خالل هذا  وحر�ست 

على تناول ق�سة النفط مبا ي�سمل من عمليات اال�ستك�ساف، واالإنتاج و�سواًل اإىل مرحلة الت�سدير، 

يف قالب اأدبي م�سّوق، وذلك بهدف تو�سيع املدارك الفكرية لالأطفال، وحماكاة خياالتهم باأهمية 

احلفاظ على البيئة ورعايتها وفق التوجه املحلي والعاملي، ويف الوقت نف�سه تعزيز القيم واملفاهيم 

الرتبوية املوؤدية اإىل خلق بيئة �سحية للجميع. 

وتزخر هذه االإ�سدارات مبعلومات متنوعة ومت�سافرة ت�ستهدف غايات ثالث: 

الطبيعية. البيئة  ماهية  عن  ومتكامل  �سامل  تعريف  •  تقدمي 

الوظيفي  والتوافق  والرتابط  الطبيعية  البيئة  مكونات  وتنوع  بغنى  املتلقي  الطفل  •  توعية 
بني مكوناتها املختلفة واملتباينة.

من  و�سيانتها  البيئة  اأن  خا�سة  البيئة،  على  موؤمتناً  فرداً  نف�سه  اعتبار  على  الطفل  ت�سجيع   •
املوجهة  املعا�سرة  االأدبيات  يف  املحورية  املو�سوعات  ومن  ملّحة،  وطنية  ق�سية  اأ�سبحت  التدهور 

لالأطفال.
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)يخضور والبيئة( 

للطفل، وقد حر�ض القائمون على الق�سة  تعد حكاية )يخ�سور والبيئة( دلياًل تعريفياً مب�سطاً 

على خماطبة الطفل العربي با�ستخدام لغة عربية ف�سحى مب�سطة، خا�سة اأن مكتبة الطفل العربي 

اأن  اإىل الكتب التي حتمل مثل �سبغة الق�سة و�سمتها. كما حر�ض القائمون على الق�سة  تفتقر 

اأمثلة وحقائق علمية تثري الده�سة وت�سحذ ملكة الف�سول املعريف لدى االأطفال. وعند  تت�سمن 

ت�سفح املرء لق�سة )يخ�سور والبيئة( يجد اأنها ت�ستح�سر مقومات اأدب الرحالت يف قالب اأدبي 

جميل، وعرب ر�سوم تو�سيحية تفي�ض حيوية ورونقاً تعمل على تزويد االأطفال مبعلومات وافرة عن 

البيئة الطبيعية، والتي يطلق عليها البيئة االأ�سا�سية.

)حكاية نفطان(

اأما االإ�سدار الثاين فحمل عنوان )حكاية نفطان(، مت تاأليفه للفئة العمرية من �سن 6 اإىل 12 

عاماً، وهدفت املوؤ�س�سة من هذا االإ�سدار اإىل حماكاة عقل الطفل بطريقة ثقافية مب�سطة تعزز من 

خاللها التنمية الثقافية يف املجتمع، واإثراء عقل الطفل باملعرفة العلمية حول النفط، م�ستخدمة 

واالإيقاع  ال�سجع  وجماليات  الر�سيقة،  االأدبية  واحلبكة  املب�سطة،  العربية  واللغة  الوا�سع،  اخليال 

اللفظي.

)من حقل برقان إلى موانئ اليابان(

اأما االإ�سدار الثالث والذي حمل عنوان )من حقل برقان اإىل موانئ اليابان(، فيعد اأول ق�سة 

علمية نفطية من نوعها يف ال�سناعة النفطية، اإذ مت الرتكيز على االأن�سطة النفطية كافة، بدءاً من ن�ساط 

اال�ستك�ساف واحلفر، مروراً بعمليات االإنتاج، و�سواًل اإىل عمليات الت�سدير، وهدف هذا االإ�سدار 

اإىل خماطبة اليافعني من الفئة العمرية  )12 اإىل 15 �سنة(. ويعد هذا اال�سدار م�سروعاً ثقافياً رائدا 

وفريدا من نوعه، ولقد بذلت املوؤ�س�سة اجلهود املمكنة كي يجمع بني املادة العلمية الدقيقة والعر�ض 
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االأدبي اجلميل والر�سوم التو�سيحية وال�سرد الق�س�سي امل�سوق الذي ي�سحذ ملكة الف�سول املعريف 

لدى االأطفال، ويحاكي خيالهم يف املرحلة العمرية امل�ستهدفة، ويدفع مداركهم نحو فهم ق�سة ن�ساأة 

النفط كطاقة خمتزنة يف باطن االأر�ض وا�ستخراجه كم�سدر اأ�سا�سي للطاقة.

تجهيز غرف األطفال 

خالل �سعيها الدوؤوب لرت�سيخ مفاهيم امل�ساركة املجتمعية والتنمية امل�ستدامة التي ت�سجع على 

منو املجتمع وتطوره - ومن تلك املفاهيم توا�سلها مع املوؤ�س�سات واجلهات الطبية املختلفة يف الدولة 

جتهيز غرف  وم�ساركتها يف  برعايتها  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  تفخر   ،- والطفولة  الطفل  لرعاية 
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االأطفال يف امل�ست�سفيات احلكومية. فلقد �ساهمت املوؤ�س�سة بتجهيز غرف االأطفال يف م�ست�سفى 

ابن �سينا بالتعاون مع »اجلمعية الكويتية لرعاية االأطفال يف امل�ست�سفى«، االأمر الذي ي�ساهم ب�سكل 

كبري يف رعاية االأطفال املر�سى والتخفيف من اآالمهم.

بيت عبداهلل... والمشاركة في تحقيق الحلم

مل يكن املكان �سوى بقعة اأر�ض ال حتتوي على �سيء �سوى الفراغ وال�سمت، كنا منّر بجانبها 

وال نعريها اأي اهتمام، غري اأن امتدادها على �ساطئ اخلليج بعث فيها االأمل باحلياة، فكانت تلك 

االأر�ض مبثابة املالذ لتحقيق االأحالم الكبرية، اأحالم تتطلع اإىل اأن متالأ املكان باحلب والبهجة. 

واليوم، اأ�سبحت هذه االأر�ض التي اأقيم عليها )بيت عبداهلل( من اأكرث االأماكن قيمة ملا حتمله من 

اأهداف �سامية وغايات نبيلة.
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بيت عبدالله



24

يق�سي  اأن  على  والدته  حر�ست  الذي  )عبداهلل(  الطفل  مع   1989 عام  يف  الق�سة  بداأت 

اأيامه االأخرية يف راحة و�سالم. وحينها بداأ احللم يتبلور و�سورته تغدو اأو�سح، فت�سافرت اجلهود 

وامتدت االأيادي اخلرية لدعم �سرح طبي يحمل ا�سم "بيت عبداهلل"، يهدف اإىل ال�سيطرة على 

االأمل، والتخفيف من حدة االأعرا�ض املر�سية التي يعاين منها االأطفال امل�سابون باأمرا�ض مزمنة 

ال اأمل لل�سفاء منها.

مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  �سعت  املر�سى،  هوؤالء  يف حياة  مهماً  فارقاً  ت�سنع  دقيقة  الأن كل  ونظراً 

ومبختلف  ال�ساملة،  ال�سحية  الرعاية  م�ستلزمات  توفري  اإىل  الطبي  ال�سرح  هذا  على  القائمني 

االأطفال  لعائالت  املعنوي  الدعم  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  واالجتماعية،  والنف�سية  الطبية  م�ستوياتها 

املر�سى. ومتثل الدعم الذي قدمته املوؤ�س�سة يف توفري غرف متعددة االأغرا�ض، واأحوا�ض �سباحة 

للمعاجلة املائية العلمية، ووحدة العالج الطبيعي، وقاعات لالألعاب الريا�سية، اإىل جانب قاعات 

الدرا�سة املجهزة بالكامل. 

وُي�سعدها  الرتفيه،  خالل  من  التاأهيل  اإعادة  برنامج  يف  وم�ساهمتها  برعايتها  املوؤ�س�سة  وتفخر   

اإ�سهامها الكبري يف جناح م�سروع )بيت عبد اهلل(، واإن�ساوؤها ملدينة املوؤ�س�سة الرتفيهية )كي بي �سي 

الند(، التي تتو�سط مباين ومن�ساآت امل�سروع والتي مت جتهيزها باأحدث احتياجات الرتفيه لالأطفال 
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مثل العجلة الدوارة، ومم�سى واأبراج املراقبة والب�ساط ال�سحري، ومما يزيد املوؤ�س�سة فخراً اأن حتمل 

املدينة الرتفيهية ا�سم املوؤ�س�سة كونها من اأوائل املبادرين بدعم هذا امل�سروع.

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 

وملا كان املجتمع بحاجة اإىل تاأكيد �سور التكافل االجتماعي التي حث عليها ديننا احلنيف، 

الرعاية  ال�سور من خالل رعايتها جلمعيات ذوي  تر�سيخ تلك  تاأُل جهداً يف  املوؤ�س�سة مل  فاإن 

االحتياجات  لذوي  امل�سائي  والنادي  املعاقني،  لرعاية  الكويتية  اجلمعية  مقدمتها  ويف  اخلا�سة 

اخلا�سة التابع الإدارة مدار�ض الرتبية اخلا�سة، وجمعية املكفوفني الكويتية، وال�سندوق اخلريي 
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جمعيات  من  وغريها  والعمل،  االجتماعية  ال�سوؤون  لوزارة  التابع  االجتماعية  الرعاية  لدور 

املجتمع املدين التي ترعى ذوي االحتياجات اخلا�سة. 

المؤسسة... واألجيال القادمة

ت�سعى املوؤ�س�سة �سمن ر�سالتها  اإىل دعم امل�ساريع املجتمعية التي تهدف اإىل تدريب ال�سباب 

الكويتي و�سقل مهاراتهم باخلربة العملية، وم�ساعدتهم على حتقيق اال�ستغالل االأمثل لوقت 

املوؤ�س�سة  دعم  ويعد  الكويتي.  للمجتمع  خدماتها  تقدمي  واإىل  وبناء،  مثمر  عمل  يف  الفراغ 

للم�ساريع اخلا�سة بال�سباب مبثابة مبادرة وطنية لتن�سئة جيل قادر على ت�سلم مهامه يف امل�ستقبل، 

وذلك يف ظل روؤية املوؤ�س�سة املتمثلة يف اأن الرثوة احلقيقية للكويت تكمن يف العن�سر الب�سري، 

لذا ال تبخل املوؤ�س�سة يف توفري االإمكانات كافة  لالرتقاء بطاقات وقدرات الطلبة، والعمل على 

الطالب  يتلقاه  الذي  التاأهيل االأكادميي  ليتزامن ذلك مع  ووظيفياً  الطاقات عملياً  تطوير تلك 

اأثناء الدرا�سة، وا�ستكمااًل لهذا الدور اأطلقت املوؤ�س�سة مبادرات عدة، تت�سمن تلك املبادرات 

تقدمي �سرح مف�سل للتعريف باملوؤ�س�سة واأهدافها، واإلقاء ال�سوء على �سركاتها التابعة، وم�ساريعها 

قيد التنفيذ وامل�ساريع امل�ستقبلية، ومدى اأهمية تلك امل�ساريع لالقت�ساد الكويتي، وتركز املوؤ�س�سة 

من خالل تلك املبادرات على اإبراز دورها االجتماعي واالأن�سطة التي تقوم بها لرت�سيخ مفهوم 

امل�سوؤولية االجتماعية وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
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شركة نفط الكويت

تويل �س��ركة نفط الكويت اهتماماً كبرياً مب�سوؤوليتها االجتماعية من اأجل حتقيق تنمية متوازنة 

وم�س��تدامة، ويتجلى هذا االهتمام يف �سل�سلة من االأن�س��طة الهادفة اإىل غر�ض مفهوم امل�سوؤولية 

االجتماعية كما ن�ست عليه اإ�سرتاتيجية �سركة نفط الكويت.

اأهم االإجنازات واالإ�سهامات يف جمال امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركة لعام 2015/2014:

بالدم،  التربع  العديد من االأن�سطة املجتمعية، كحمالت  بتنظيم  •  قام م�ست�سفى االأحمدي 
واالأي��ام التوعوي��ة يف العديد من جماالت الطب، االأمر الذي يعك�ض حر�ض ال�س��ركة وتفاعلها 

االإيجابي مع املجتمع واهتمامها ب�سحة اأفراده كافة.
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التي  العاملية  الذهبي��ة  الكوي��ت اجلائزة  نفط  �س��ركة  التوايل حازت  الثالث��ة على  • للم��رة 
متنحها اجلمعية امللكية الربيطانية لل�س��حة وال�سالمة املهنية )رو�س��با(، وذلك لالأداء املتميز يف 

جماالت ال�س��حة وال�سالمة املهنية. من جهة اأخرى، جنحت ال�سركة ممثلة مب�ست�سفى االأحمدي 

يف حتقيق اإجناز فريد ي�س��اف اإىل �سل�س��لة اإجنازاتها، وذلك بفوز البحث املقدم من ق�سم الباطنية 

والقلب باملركز االأول على م�س��توى اخلليج وم�س��ر واليمن يف جمال طب القلب، وهو البحث 

ال��ذي مت اختي��اره من �س��من 62 بحثاً يف موؤمتر القل��ب اخلليجي الثاين ع�س��ر والرابع الأطباء 

الكويت خالل �سهر مار�ض 2015.

• نظمت ال�سركة موؤمتر ال�سحة املهنية للقطاع النفطي يف �سهر فرباير 2015 والذي ا�ستقطب 
فئ��ة املعين��ني اجل��دد وذوي اخلربة يف جمال الط��ب املهني، كم��ا قامت بالعديد من االأن�س��طة 

والفعاليات ل� 717 موظفاً والتي من �ساأنها االرتقاء مب�ستوى ال�سحة املهنية لل�سركة.
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اإىل حتقيق  لل�س��ركة  التابعة  الغ��از يف احلقول  ن�س��بة حرق  لتقليل  املبذول��ة  • اأدت اجله��ود 
%، وهي اأف�س��ل من  نتائ��ج مثمرة خا�س��ة بعدما و�س��لت اإىل معدالت قيا�س��ية بلغ��ت 1.12 

%، كما تعد االأقل على االإطالق يف تاريخ ال�سركة.  الن�سبة املطلوب عدم جتاوزها والبالغة 1.2 

وباالإ�س��افة اإىل ذلك، �س��جلت ال�سركة اأقل ن�س��بة حرق للغاز يف تاريخها اأي�ساً وذلك عن �سهر 

.% مار�ض 2015 ، اإذ بلغت الن�سبة 0.49 

اإعادة  الكويت بهدف  نفط  داخل مناطق عمليات �س��ركة  بيئياً  املت�س��ررة  املواقع  تاأهيل  • مت 
ازده��ار احلي��اة الطبيعية وحتويل تل��ك املواقع اإىل واحات خ�س��راء وحمميات جت��ذب االأحياء 

الربية، ومنها واحة ال�سحراء، والعبدلية وال�سبيحية.
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• فازت ال�سركة باملركز االأول جلائزة جمل�ض الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة للعام 
2014 يف �سهر نوفمرب وذلك عن م�سروع اإدارة االلتزام بجودة الهواء وخف�ض حرق الغاز، وتاأتي 

م�ساركة ال�سركة ترجمة اللتزامها واهتمامها بالق�سايا البيئية.

• قام��ت �س��ركة نفط الكويت ممثل��ة مبديرياتها بتنظيم احتفاالت ع��دة باليوم العاملي للبيئة 
وذل��ك تزامناً مع احلدث ال�س��نوي الذي حتتفل به االأمم املتحدة بهدف ت�س��جيع ون�س��ر الوعي 

العاملي واتخاذ اإجراءات اإيجابية ت�ساهم يف حماية البيئة.

2015، وهو  ال�س��حة والبيئة خالل �س��هر فرباير  ال�س��ركة - وللمرة االأوىل - يوم  • نظمت 
اليوم الذي ت�س��من عر�ساً الإجنازات ال�س��ركة يف هذا املجال مركزاً على اجلهود املبذولة خلف�ض 

حرق الغاز، ومت يف هذا اليوم ا�ستعرا�ض العديد من االأوراق الفنية التي ت�سهم يف تعزيز اهتمام 

ال�سركة بال�سحة وال�سالمة والبيئة. 

ومنها  املجتمع،  جتاه  لل�سركة  االجتماعية  امل�سوؤولية  تخدم  عديدة  ال�سركة حمالت  • نظمت 
احلمالت التالية:
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• احلملة ال�سنوية لتنظيف ال�سواطئ التي نظمتها ال�سركة لل�سنة التا�سعة على التوايل، بهدف 
حماية البيئة البحرية.

الطاقة. تر�سيد  • حملة 
اإجراء  ب�س��رورة  املواطنني  بني  الوعي  ن�س��ر  اإىل  هدفت  الثدي(  )�س��رطان  مبر�ض  توعوية  • حملة 

الفح�ض الدوري.

الناب�ض(. القلب  )اأنتم  حملة  �سمن  توعوية  حمالت  • �سل�سلة 

• حملة )تهمنا �سالمتك( وذلك حلّث املواطنني واملقيمني على االلتزام بقوانني املرور والتي 
اقيمت بالتعاون مع حمافظة االأحمدي.

• ا�س��تمرت ال�س��ركة يف تنفي��ذ الربنامج التدريبي لتعزيز ال��رثوة الوطنية )نب�ض(، وهو 
برنام��ج علمي ثقايف ح�س��اري متخ�س���ض يف اجلان��ب النفطي ب�س��راكة اإ�س��رتاتيجية مع 

برنامج )الربوجتيز التدريبي(، وخ�س�ض لطلبة وطالبات املرحلة الثانوية بوزارة الرتبية، ويعنى 

الربنامج باجلوانب الثقافية واالقت�سادية والنفطية من منظور تعزيز هذه الثقافة بني فئة الطلبة 

والطالب��ات بهذه املرحلة، كما يركز الربنامج على خلق جيل يتحلى بالقيادة واملعرفة برثوته 

الوطنية، باالإ�سافة اإىل البعد االإن�ساين واالجتماعي للنفط وعالقته بدولة الكويت.
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• تعزيزاً للم�سوؤولية االجتماعية؛ وقعت �سركة نفط الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري��ب مذك��رة تفاهم يف �س��هر يوني��و 2014 يتم مبوجبه��ا ربط خمرجات كلي��ة التمري�ض 

بالهيئة بخطة التوظيف يف م�ست�سفى االأحمدي، وياأمل الطرفان يف اأن تتو�سع اآفاق التعاون البناء 

بينهما لت�سمل جميع املجاالت والتخ�س�سات مبا يتنا�سب مع احتياجات القطاع النفطي. 
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شركة البترول الوطنية الكويتية

يت�س��من �س��جل �س��ركة البرتول الوطني��ة الكويتية العدي��د من امل�س��اهمات واملبادرات 

االجتماعية، التي كان لها دور موؤثر يف املجتمع، وهو ما اأهل ال�س��ركة للح�س��ول على املركز 

االأول يف اجلائ��زة العربي��ة للم�س��وؤولية االجتماعية للموؤ�س�س��ات ع��ام 2012 )فئة القطاع 

احلكوم��ي(، والتي تنظم �س��نوياً من قبل ال�س��ركة العربي��ة للم�س��وؤولية االجتماعية  بدولة 

االإم��ارات العربي��ة املتحدة، وقد جاء فوز ال�س��ركة باإجماع هيئة التحكيم بعد درا�س��ة ملف 

الرت�س��ح الذي ا�ستمل ر�س��داً �س��اماًل لدور ال�س��ركة الفعال واإجنازاتها يف جمال امل�سوؤولية 

االجتماعية خالل ال�سنوات املا�سية.

وتنطلق روؤية ال�سركة يف االإ�سهامات االجتماعية من ر�سالتها القائمة على امل�ساركة وامل�ساهمة 

يف حت�سن م�ستوى ومنط حياة املجتمع الكويتي، وتتمثل اأهم هذه االإ�سهامات يف االآتي:

الدعوات  الريا�س��ية، وتقدمي  العديد من االأن�س��طة االجتماعية والفعاليات  • تنظي��م ورعاية 
والتربع��ات والهداي��ا لعدد من الهيئ��ات، وجمعيات النف��ع العام، ودور الرعاي��ة االجتماعية، 

واالأطفال املر�سى من نزالء امل�ست�سفيات.

• رعاي��ة العدي��د من االأن�س��طة التعليمية والثقافية، اإذ تقوم ال�س��ركة بتق��دمي الدعم املادي 
ورعاية اأن�س��طة وفعاليات وحفالت التخرج للمدار�ض واملناطق التعليمية والكليات، اإ�س��افة اإىل 

تنظيم العديد من الزيارات واملحا�سرات والندوات املتعلقة ب�سناعة تكرير النفط، وحماية البيئة 

وال�سحة وال�سالمة بهدف ن�سر الوعي بني طالب املدار�ض.

م�ساحة  على  الفطرية  النباتات  واإكثار  لتنمية  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  مركز  • اإن�ساء 
ملي��ون م��رت مرب��ع مبنطقة الوف��رة، وميث�ل ه��ذا املرك�ز اإ�س��افة حقيقي��ة جلهود القط��اع النفطي 
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الكويت��ي يف خدم��ة الوطن واملحافظة عل��ى البيئة الفطرية، كما يعد املركز من�س��اأة مهمة  لدعم 

االأبحاث والدرا�سات املتعلقة بالبيئة املحلية.

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي  بالتعاون مع  • اإطالق ورعاية م�سروع احلّد من العنف الطالبي، 
بالكوي��ت، وجمعية الهالل االأحم��ر الكويتي، من خالل تنظيم ور�ض عم��ل وزيارات ميدانية 

لعدد من املدار�ض احلكومية واخلا�سة يف جميع حمافظات الكويت.

وت�س��من امل�س��روع اإلقاء حما�س��رات توعوية من قبل خرباء تربويني للحد م��ن اأنواع العنف 

بجميع اأ�س��كاله، وامل�س��اهمة يف بناء جيل قوي يف الكويت ي�س��تند اإىل اح��رتام االآخر وثقافته 

وحرية التعبري عنها دون ترهيب.

1000 وجبة اإفطار متكاملة  تقدمي حوايل  يتم من خاللها  والتي  ال�سائم،  اإفطار  • اإقامة خيمة 
لل�س��ائمني يومياً طوال �سهر رم�س��ان املبارك، وي�ساهم املوظفون يف ال�س��ركة يف هذه اخليمة من 

خالل تربعاتهم الرم�سانية.

50 من موظفي ال�سركة املتقاعدين، وتقوم ال�سركة بتحمل  لعدد  �س��نوية  • تنظيم رحلة عمرة 
جميع تكاليف الرحلة، هذا باالإ�س��افة اإىل تنظيم رحلة عمرة �س��نوياً لعدد 100 موظف، و100 

% من تكاليف الرحلة، ويتم تق�سيط املبلغ  مرافق من اأفراد اأ�س��رهم، وتقوم ال�سركة بتحمل 50 

املتبقي على 6 دفعات يتم خ�سمها من الراتب ال�سهري للموظف.
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شركة صناعة الكيماويات البترولية

اإمياناً من �س��ركة �س��ناعة الكيماويات البرتولي��ة باأهمية البيئة وامل�س��اهمة يف املحافظة عليها، 

ومواكبًة مع روؤيتها واأهدافها التي و�س��عتها لال�س��تدامة، نظمت ال�سركة م�سابقة اأف�سل م�سروع 

منوذج م�س��تخدم من املخلف��ات البيئية، والتي اأطلقتها ال�س��ركة على م�س��توى طلبة املدار�ض، 

واأعلنت نتائجها يف حفل مميز اأقيم حتت عنوان )بيئتنا م�سوؤوليتنا(.

وهدف��ت ال�س��ركة من تنظي�م امل�س����ابقة اإىل ب��ث روح التناف���ض االإيجاب���ي بني طلبة 

الك��ويت جميعاً البتكار م�سروعات ت�ساهم يف املحافظة على البيئة، وخلق فر�ض اإبداعية 

الإثبات الذات.
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• تنظيم سباق المشي بالتعاون مع المستشفى الصدري

نظراً الهتمام ال�سركة ب�س��حة االإن�سان، نظمت �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية، بالتعاون 

مع م�ست�سفى االأمرا�ض ال�سدرية �سباق امل�سي )ماراثون اأ�سدقاء القلوب(، بدءاً من جانب مبنى 

موؤ�س�سة البرتول الكويتية وحتى املقهى ال�سعبي. 

ويعد ال�سباق مثااًل ح�سارياً للتكامل والتعاون فيما بني قطاعات الدولة يف حتقيق قيمة م�سافة 

للفرد واملجتمع ككل، حيث تاأتي هذه االأن�س��طة لتج�سد التفاعل والتوا�سل القائم بني القطاع 

النفطي وبني وزارة ال�سحة ممثلة مب�ست�سفى االأمرا�ض ال�سدرية. 

ويعترب �س��باق )ماراثون اأ�سدقاء القلوب( منوذجاً للمبادرات ال�سحية االإيجابية للتوعية باأمناط 

احلياة ال�سحية والت�سدي لعوامل اخلطورة التي توؤدي اإىل االإ�سابة باأمرا�ض القلوب. 
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• رعاية المشروع الوطني )المبادر(

وا�س��لت ال�س��ركة جهودها املجتمعية، وقامت برعاية امل�سروع الوطني لل�سباب »املبادر« لدعم 

ال�سباب، وتنمية قطاع ريادة االأعمال.

ويع��د م�س��روع )املبادر( مبثابة حا�س��نة فكرية الإبداع ال�س��باب الكويت��ي الطموح يف املجال 

ال�س��ناعي، والذي يقام بالتعاون بني قطاع البرتوكيماويات، ممثاًل ب�س��ركة �س��ناعة الكيماويات 

البرتولية، و�س��ركة »اإيكويت« وحتويل اإبداعات ال�س��باب اإىل م�سروع متكامل قابل للتطبيق من 

خالل التعاون بني اأجهزة الدولة املختلفة.

وتاأتي رعاية ال�سركة لهذا امل�سروع حر�ساً منها على دعم ال�سباب الكويتي الإن�ساء م�سروعات 

�س��ناعية، ال�سيما م�سروعات ال�سناعة التحويلية اخلا�سة مبنتجات البرتوكيماويات، والتي حتقق 

طموحاتهم وتخدم االقت�ساد الكويتي.
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• استضافة مدرسة األمل في نادي بوبيان

ومن اجلهود االجتماعية اأي�س��اً لل�س��ركة تنظيم يوم مفتوح ملدر�س��ة االأمل، ومدر�سة تاأهيل 

االأمل )بنات( يف نادي بوبيان. ت�سمن اليوم املفتوح فعاليات عديدة وم�سابقات متنوعة وتقدمي 

جوائز قيمة.
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• حمالت تنظيف الشواطئ

مل��ا كانت ال�س��واطئ البحرية متثل جزءاً مهماً م��ن النظام البيئي العاملي ال��ذي يتعاي�ض فيه 

االإن�س��ان والطبيعة، فاإن �سركة �س��ناعة الكيماويات البرتولية مل ُتغفل هذا اجلانب املهم واأولته 

اهتماماً وا�س��عاً حلماية �س��واطئ الكويت من خماطر التلوث، ويف هذا االإطار نظمت ال�س��ركة 

العدي��د من حمالت التنظيف ل�س��واطئ الكوي��ت، وذلك من اأجل حتقيق بيئة نظيفة ون�س��ر 

الوعي البيئي بني املواطنني.
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• السور األخضر 

يف خط��وة مهمة للمحافظة عل��ى البيئة الكويتية، واحلّد من ظاهرة الت�س��حر التي تعاين منها 

مناط��ق الكويت احلدودية، اأطلقت �س��ركة �س��ناعة الكيماوي��ات البرتولية  بالتع��اون مع املربة 

التطوعية البيئية، م�س��روع )ال�سور االأخ�سر(، وهو امل�سروع االإيكولوجي العمالق  الذي يهدف 

اإىل تدعيم الرتبة، واحلد من زحف الرمال، وزيادة الرقعة اخل�س��راء يف �سحراء الكويت،  عالوة 

على حت�سني جودة هواء دولة الكويت.

وقد حر�س��ت ال�سركة على ا�س��تخدام تقنية )واتر بوك�ض( لري االأ�سجار، وهي التقنية التي 

توفر الكثري من املياه، كما حر�ست ووفق منظور علمي على ترك م�سافة بني كل �سجرة واأخرى 

تقدر باأربعة اأمتار، مما يعمل على اإيجاد م�ساحة من الظل للم�ساعدة على اإحياء االأع�ساب الربية 

واحلفاظ على الكائنات احلية.
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شركة ناقالت النفط الكويتية

• كأس الرماية لسنة 2014 - 2015

نظمت �س��ركة ناقالت النفط الكويتية م�س��ابقة كاأ�ض الرماية ال�س��نوية، والتي حتظى مب�ساركة 

كبرية من رماة نادي الرماية الكويتي الريا�س��ي، ورماة االحتادات الريا�س��ية الع�سكرية، يف رماية 

االأطباق الطائرة االأوملبية »ال�سكيت � الرتاب � الدبل تراب«، ورماية القو�ض وال�سهم االأوملبية.

ويتم يف نهاية امل�سابقة توزيع الكوؤو�ض واجلوائز على الرماة احلا�سلني على املراكز الثالثة االأوىل 

بح�س��ور ممثلني عن ال�سركة، ورئي�سي االحتاد الكويتي واالآ�س��يوي للرماية، ونائب رئي�ض االحتاد 

الدويل للرماية، واأع�ساء جمل�ض اإدارة النادي. 

تويل �س��ركة ناقالت النفط الكويتية ملفاهيم امل�س��وؤولية االجتماعية اهتماماً كبرياً، وذلك اإمياناً 

منها باأنها تنبثق من املفاهيم االإن�س��انية الراقية التي تعد ركيزة اأ�سا�س��ية يف التنمية االقت�سادية، 

وقد قامت ال�سركة بتنظيم العديد من الفعاليات االجتماعية ومنها االآتي:  
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• مسابقة القرآن 2014 / 2015

نظمت �س��ركة ناقالت النفط الكويتية م�س��ابقة حفظ القراآن الكرمي وجتويده للعاملني واأبنائهم 

خالل �س��هر رم�س��ان املبارك للعام الثامن على التوايل، وذلك بالتعاون مع اإدارة �س��وؤون القراآن 

الكرمي بوزارة االأوقاف وال�س��وؤون االإ�س��المية، حيث قام بالتحكيم ال�س��يخ اأ�س��امة اأحمد علي 

�سليمان، وقام ال�سيخ طالل اخلالد الرئي�ض التنفيذي بتوزيع اجلوائز على الفائزين.             

• يوم الطفل العالمي

نظراً الأهمية امل�س��اركة يف يوم عاملي ك��� »يوم الطفل« واالهتمام مب�س��تقبل االأجيال القادمة، 

مت ترتي��ب واإقامة فعاليات اجتماعية لهذه املنا�س��بة يف20 نوفم��رب2014 مما كان له االأثر الطيب 

ل�سركة ناقالت النفط الكويتية اأن ت�سارك يف هذا اليوم، وذلك يف منتزه ال�سعب الرتفيهي. 

وقد ت�سمن برنامج احلفل اأن�سطًة واألعاباً متنوعة لالأطفال، منها ر�سم على الوجوه، ونق�ض حنة، 

ومت توفري تذاكر الأبناء العاملني ت�ستمل على 28 لعبًة يف منتزه ال�سعب الرتفيهي، حيث ا�ستمتع 

اجلميع وعربوا عن �سعادتهم الغامرة.          
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• »كويتي و أفتخر«

�ساركت �سركة ناقالت النفط الكويتية كراع ذهبي مللتقى »كويتي واأفتخر« يف ن�سخته ال�سابعة 

املقامة حتت رعاية ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح - حفظه 

اهلل ورعاه -  مب�س��توى احل�س��ور والتنظيم من منطلق حر�سها على تر�سيخ تواجدها يف الفعاليات 

ال�س��بابية التي تربز مواهب ال�سباب الكويتي، وتتيح لهم فر�سة االنت�سار والتو�سع ، حيث حظي 

جناح موؤ�س�س��ة البرتول الكويتية بزيارة معايل وزير االإعالم وزير الدولة ل�س��وؤون ال�سباب ال�سيخ 

�س��لمان احلمود ال�س��باح، ووزير الدولة ل�سوؤون جمل�ض الوزراء ال�س��يخ حممد العبداهلل ال�سباح  

خالل االفتتاح الر�س��مي يوم االأربع��اء املوافق 29 يناير 2014، حيث اطلع��ا على اأبرز مناحي 

التطور لل�س��ناعة النفطية الكويتية التي متثل ع�سب االقت�س��اد الكويتي وامل�ساريع االإ�سرتاتيجية 

الرائدة، وجهود املوؤ�س�سة يف تطبيق م�سوؤوليتها االجتماعية ودعمها للفعاليات ال�سبابية الرائدة. 

• حملة تبرع إغاثة سورية:

ا�س��تجاب موظفو �س��ركة ناقالت النفط الكويتية للنداء الذي وجهه ح�س��رة �ساحب ال�سمو 

اأمري البالد ال�س��يخ �سباح االأحمد اجلابر ال�س��باح اإىل املواطنني واملقيمني واإىل جمعيات النفع 

العام وموؤ�س�سات املجتمع املدين، والقطاع اخلا�ض، وال�سخ�سيات االعتبارية، والذي دعاهم فيه 

اإىل امل�ساركة يف احلملة الوطنية مل�سرية اخلري والعطاء الإغاثة اأبناء ال�سعب ال�سوري ال�سقيق داخل 
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�سورية وخارجها من الالجئني وامل�سردين للتخفيف من معاناتهم املاأ�ساوية. 

وجاءت تلبية موظفي �سركة ناقالت النفط الكويتية لهذا النداء ال�سامي من خالل املهرجان 

اخل��ريي ال��ذي نظمته ال�س��ركة يف مبن��ى االإدارة العامة بالتع��اون مع جمعية اله��الل االأحمر 

الكويتي، وم�ساركة عدد من ال�سركات اخلدمية التي عر�ست منتجاتها للبيع وتربعت بن�سبة من 

اإيراداتها ل�سالح هذه احلملة االإن�سانية.

وقد �س��هد املهرجان اخل��ريي اإقبااًل كبرياً من املوظفني الذين �س��ارعوا ملوؤازرة ه��ذه احلملة الوطنية 

وامل�س��اركة فيها بالتربع مبا جادت به اأنف�س��هم موجهني �س��كرهم حل�سرة �ساحب ال�س��مو اأمري البالد 

ال�س��يخ �س��باح االأحمد اجلابر ال�سباح، على هذه املبادرة االإن�س��انية النبيلة التي من �ساأنها اأن ت�ساهم 

يف التخفيف من معاناة ال�س��وريني، وموؤكدين اأن هذا لي�ض بجديد على �س��عب الكويت املحب للخري 

والب��ذل والعط��اء، والذي ال يتوانى يف جن��دة املحتاجني واملعوزين يف خمتلف بقاع االأر�ض �س��واء يف 

املا�س��ي اأو احلا�س��ر، مبتهلني اإىل املوىل عز وجل اأن يعني اأبناء �سورية على جتاوز حمنتهم القا�سية واأن 

يرفع معاناتهم ويعيد االأمن واال�ستقرار اإىل ربوع بالدهم.

• حملة تبرع بالدم

�سعياً منها لدعم الر�سالة االإن�سانية لبنك الدم املركزي ، نظمت �سركة ناقالت النفط الكويتية 

ع��دة حم��الت للتربع بال��دم يف املبنى الرئي�س��ي، واأكدت ال�س��ركة اأن الت��ربع بالدم  واجب 
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اجتماعي ووطني لدعم احلملة الرئي�س��ية التي يقوم بها بنك الدم، وذلك مل�س��اعدة املحتاجني 

من املر�سى واأن هذه املبادرة تعد م�ساهمة ب�سيطة ملوظفيها جتاه املر�سى الذين هم باأم�ّض احلاجة 

لهذه القطرات،كما متثل تفعياًل للعمل التطوعي وتعظيماً لقيم العمل االإن�ساين اخلريي، وهو ما 

يحر�ض عليه جميع املوظفني يف �ستى قطاعات الدولة.

• يوم الصحة العالمي

م��ن منطلق حر�ض �س��ركة ناقالت النفط الكويتية على ن�س��ر الوعي ال�س��حي بني العاملني 

فيه��ا تقوم جمموعة اإدارة اجلودة وال�س��حة وال�س��المة واالأمن والبيئة كل عام، وبالتن�س��يق مع 

العديد من اجلهات املخت�س��ة بال�س��حة بتنظيم يوم مفتوح يف املبنى الرئي�س��ي لل�س��ركة  تعقد 

فيه حما�س��رات طبية توعوية يف امل�س��رح تتناول موا�س��يع �سحية متنوعة اإ�س��افة اإىل معر�ض يف 

بهو مبنى ال�س��ركة يت�س��من اأجنحة خا�س��ة بالطب واالأدوية والعقاقري الطبية والطعام ال�سحي 

الع�سوي، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة واالأجهزة الطبية.

• المؤتمر األول لتكنولوجيا الهندسة البحرية

رعت �س��ركة ناقالت النفط الكويتية املوؤمتر االأول لتكنولوجيا الهند�س��ة البحرية واملن�س��ات 

النفطي��ة، وال��ذي احت�س��نته الكويت خالل الفرتة م��ن 4 اإىل 6  مار�ض 2014 ، ونظمه ق�س��م 
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تكنولوجيا هند�سة ال�سيارات والبحرية، وق�سم هند�سة البرتول بكلية الدرا�سات التكنولوجية.

وقد األقى ال�س��يد علي �س��هاب - نائب الرئي�ض التنفيذي لعمليات االأ�سطول- كلمة اأكد فيها 

اأن مثل هذه املوؤمترات لها اأهمية كربى يف التنمية الب�س��رية على م�س��توى اأع�س��اء هيئة التدري�ض 

والتدريب واملتخ�س�سني والباحثني يف جمال الهند�سة البحرية واملن�سات النفطية، ال�سيما الطلبة 

مبختلف تخ�س�ساتهم، والذين ميثلون اللبنة االأ�سا�سية لبناء املجتمعات، اإذ اإن الهيئة العامة للتعليم 

التطبيق��ي والتدري��ب  اأحد الروافد احلكومية التي تزود الدولة بالعمالة الو�س��طى بتخ�س�س��ات 

خمتلفة، وخ�سو�ساً التخ�س�سات النادرة واملهمة، كتخ�س�ض تكنولوجيا الهند�سة البحرية، والذي 

يرتبط ب�سورة مبا�سرة بطبيعة دولة الكويت ب�سبب موقعها االإ �سرتاتيجي على اخلليج العربي.

واأو�س��ح ال�سيد علي �س��هاب اأن اأحد االأ�س��باب التي دعت �س��ركة ناقالت النفط الكويتية 

للم�س��اركة يف هذا املوؤمتر هو احلاجة املا�س��ة لهذه ال�س��ريحة املهمة من الباحثني والطلبة، والتي 

تخ��دم �س��وق العمل ب�س��ورة كبرية يف جم��ال القطاع النفطي، وخ�سو�س��اً الهند�س��ة البحرية 

واملن�سات النفطية. 
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شركة البترول الكويتية العالمية

تويل �س��ركة البرتول الكويتية العاملية اهتماماً خا�ساً ب�سرائح املجتمع على اختالف اأعمارهم 

وتوجهاتهم، كما ت�س��عى  اإىل التوا�س��ل امل�س��تمر وتق��دمي الدعم لفئات بعينها، مثل امل�س��نني، 

واالأيتام، ونزالء امل�ست�س��فيات املختلفة من االأطفال، وذوي االحتياجات اخلا�سة، باالإ�سافة اإىل 

نزالء دور الرعاية االجتماعية.

ويف هذا االإطار ومن خالل �سعيها الإدخال البهجة وال�سعادة يف نفو�ض �سرائح املجتمع، حتر�ض 

ال�س��ركة على توفري الرعاي��ة االجتماعية وتقدمي الدعم وامل�س��اهمات املادية الت��ي توؤكد دورها 

االجتماعي كموؤ�س�سة اقت�سادية رائدة.
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ولق��د قامت ال�س��ركة بتكرمي الك��وادر الرتبوية واالإدارية يف مدر�س��ة الور���ض التعليمية على 

جهوده��م الطيبة املبذولة لالأخذ بيد ذوي االحتياجات اخلا�س��ة من اأبناء وطننا احلبيب، وعلى 

ما يقدمونه من رعاية اإن�س��انية وتربوية لدمج ذوي االحتياجات اخلا�س��ة يف املجتمع، وف�ساًل عن 

تكرمي الكوادر الرتبوية قامت �س��ركة البرتول الكويتية العاملية بالتربع مب�سعد خا�ض يخدم طلبة 

املدر�سة. 

• وانطالق��اً م��ن واجبها االإن�س��اين واالجتماعي جت��اه ذوي االحتياجات اخلا�س��ة، تربعت 
ال�س��ركة مببلغ مايل للجمعية الكويتية لرعاية املعاقني، ل�س��راء كرا�س��ي كهربائية مل�س��اعدة ذوي 

االحتياجات اخلا�سة على مواجهة التحديات التي تواجههم.

ال�س��ركة مب�س��اهمة كرمية عن طريق التربع   اإبراز وجه الكويت احل�س��اري قامت  اأجل  • من 
بتحم��ل تكالي��ف عمليات التجديد وال�س��يانة لبيت الكويت لالأعم��ال الوطنية، وهو املتحف 

الذي ي�ستعر�ض تاريخ الكويت وحكامها من اآل ال�سباح، باالإ�سافة اإىل اأحداث العدوان الغا�سم 

على دولة الكويت احلبيبة. 
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الشركة الكويتية لنفط الخليج

تويل ال�س��ركة الكويتية لنفط اخلليج امل�س��وؤولية االجتماعية اهتماماً خا�ساً، وانطالقاً من هذا 

االهتمام قامت ال�سركة بتنفيذ العديد من االإ�سهامات االجتماعية منها:

• افتتاح مركز شباب جمعية المكفوفين

قامت ال�س��ركة الكويتية لنفط اخلليج بالتربع جلمعية املكفوفني الكويتية الإن�س��اء وجتهيز مركز 

لل�سباب دون �سن الثامنة ع�سرة يف مقر اجلمعية، وذلك انطالقاً من اإميانها باأن فئة املكفوفني  اأحد 

اأهم الفئات املجتمعية التي حتتاج للرعاية واالهتمام من جميع اجلهات مبا ي�س��هم يف دجمهم يف 

املجتمع وا�ستثمار اأوقات فراغهم بطريقة اإيجابية تنمي قدراتهم وتربز مواهبهم.

وقد مت اإن�ساء املركز وفقاً للموا�سفات التي و�سعتها وزارة ال�سوؤون االجتماعية  والعمل، والتي 

تتوافق مع املعايري الدولية لل�س��باب املكفوف، وتتنوع اأن�س��طة املركز ما ب��ني الثقافية والتعليمية 

عرب طريقة »برايل« للمكفوفني، واأخرى ريا�س��ية، كما ي�س��م املركز ق�سماً للتكنولوجيا احلديثة. 

وجاء تربع ال�سركة الإن�ساء هذا املركز على دفعتني، االأوىل ت�سمنت اإن�ساء وجتهيز املبنى، والثانية 

تزويده مبا يلزم من ملحقات ومكاتب وو�سائل تعليمية وتكنولوجية تخدم الهدف من املركز. 

• التبرع بأجهزة سونار عالية الدقة لمستشفيات األميري والجهراء 
والرازي

يف اإطار تنفيذها ملتطلبات م�س��وؤوليتها االجتماعية جتاه خمتلف فئات و�سرائح املجتمع، قامت 

ال�س��ركة بتقدمي تربعات لعدد من امل�ست�س��فيات عبارة عن اأجهزة »�سونار« عالية الدقة لكل من 

م�ست�سفى اجلهراء، وم�ست�سفى الرازي، وامل�ست�سفى االأمريي.
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��ي احتياجاته، لذا  وتب��ذل ال�س��ركة جهوداً كب��رية يف خدمة القطاع ال�س��حي املحلي وتق�سّ

حر�س��ت على التربع بهذه االأجهزة الطبية للم�س��اهمة يف ت�سهيل خدمة املر�سى واملراجعني مبا 

يعزز من م�ستوى اخلدمات املقدمة للجمهور يف القطاع ال�سحي.

• التبرع بأجهزة أشعة عالية الجودة لوزارة الصحة

قدمت ال�س��ركة جمموعة من التربعات لوزارة ال�س��حة �س��ملت كاًل من مركز �س��امل العلي 

لعالج النطق وال�س��مع، وم�ست�س��فيات مبارك الكبري، والفروانية. وت�س��منت التربعات �س��راء 

عدد)4( اأجهزة لعمل االأ�سعة باملوجات فوق ال�سوتية )ultra sound( ذات موا�سفات فنية 

عالية اجلودة للم�ست�س��فيات املذكورة، عالوة على قطع غيار الأجهزة القوقعة ال�س��معية ملر�س��ى 

مركز �سامل العلي.
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• ماراثون ذوي اإلعاقة )األول من نوعه في الكويت(

نظمت ال�س��ركة بنجاح كبري املاراثون ال�س��نوي االأول لذوي االإعاقة والذي يعترب االأول من 

نوعه يف القطاع النفطي ودولة الكويت، اإذ جمع خمتلف فئات ذوي االإعاقة يف مهرجان واحد.

وقد مت التن�س��يق مع خمتلف جمعيات ذوي االإعاقة، والنوادي الريا�سية املعنية للم�ساركة يف 

هذا ال�سباق، و�سملت قائمة امل�ساركني، اجلمعية الكويتية ملتالزمة الداون، مركز التوحد، النادي 

الريا�سي للمعاقني، النادي الريا�سي لل�سم والبكم، وجمعية املكفوفني.
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• افتتاح قرية رجيمي الصحية

يف اط��ار �س��عيها لتعزيز مفهوم احلياة ال�س��حية يف املجتمع، افتتحت ال�س��ركة قرية »رجيمي« 

ال�سحية يف جممع )360(. وت�ستمل القرية على اأجنحة لعدد من اأهم مراكز و�سركات االأغذية 

ال�سحية واملنتجات الطبيعية، عالوة على عدد من اأهم واأ�سهر خرباء التغذية.

• مشاركة مدرسة الوفاء احتفالها بافتتاح الملتقى التربوي للخدمة 
االجتماعية والنفسية

وا�س��لت ال�سركة اهتمامها بفئة متحدي االإعاقة، اإذ �س��اركت طالبات مدر�سة الوفاء )بنات( 

لذوي االحتياجات اخلا�س��ة مبحافظة حويل من فئة متالزمة الداون احتفالهم بانطالق فعاليات 

امللتق��ى الرتبوي الثاين للخدمة االجتماعية والنف�س��ية املقام حتت �س��عار »موهبتي �س��ر متيزي 

واإبداعي«. وزودت ال�سركة املدر�سة بعدد من الو�سائل التعليمية احلديثة، والتي �سمت لوحات 

تفاعلية واأجهزة حا�س��ب اآيل كان لها انعكا�س��ات ونتائج اإيجابية على الطالبات، وزيادة تفاعلهم 

م��ع املواد العلمية املقدمة لهم من خالل تلك الو�س��ائل التفاعلية احلديثة، االأمر الذي انعك�ض 

على قدراتهم وم�ستواهم الدرا�سي.

• رعاية مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الهندسة البحرية والمنصات 
النفطية

�س��اركت ال�س��ركة يف رعاية فعاليات موؤمتر ومعر�ض تكنولوجيا الهند�س��ة البحرية واملن�سات 

النفطي��ة الذي اأقيم يف املجم��ع التكنولوجي باملعهد الع��ام للتعليم التطبيقي. وتاأتي م�س��اركة 

ال�س��ركة يف املوؤمتر انطالقاً من االهتمام مبخرجات التعليم، وتاأهيل الكوادر الوطنية املتخ�س�س��ة 

ودعمها، اإذ قدمت ال�سركة خالل م�ساركتها اأكرث من ورقة عمل يف املوؤمتر تركزت جميعها على 

كيفية اال�س��تغالل االأمثل للخربات يف عمليات ا�س��تخراج النفط من املناطق البحرية، واإعطاء 

فكرة كاملة للطلبة وامل�ساركني عن عملها يف منطقة العمليات امل�سرتكة.
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الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

توؤمن ال�س��ركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود)كافكو( اأن للعمل اخلريي والتطوعي دوراً 

رائ��داً يف تطوي��ر وتنمية املجتمع الكويت��ي، ومبا اأنها جزء من هذا املجتمع فقد قامت ال�س��ركة 

بدعم العديد من االأحداث والفعاليات االجتماعية على راأ�سها:

• المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات )غراس( 

انطالقاً من اإميان ال�سركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود)كافكو( باأن املخدرات هي اإحدى 

اأكرب اآفات املجتمع التي يجب علينا جميعاً حماربتها والت�س��دي لها بكل الو�س��ائل، �ساركت 

ال�س��ركة كراٍع رئي�س��ي يف اأعمال امللتقى االإقليمي الذي عقده امل�س��روع التوعوي للوقاية من 

املخ��درات )غرا���ض( حتت عنوان )دور االإع��الم احلديث يف وقاية ال�س��باب من املخدرات(، 

وال��ذي اأقيم يف مار�ض 2015، و�س��ارك في��ه جمموعة من اأبرز االإعالمي��ني واخلرباء يف دول 

جمل���ض التعاون اخلليجي، وذلك اإمياناً منها بدور االإعالم الفعال يف التوعية والوقاية من خطر 

املخدرات، و�س��رورة توحيد اجلهود والروؤى عرب جميع و�س��ائل االإعالم للحّد من تلك االآفة 

وتاأثرياتها اخلطرية على املجتمع.

• دعم جمعية صندوق إعانة المرضى 

وا�س��لت )كافكو( جهودها يف العمل اخلريي والتطوعي يف املجتمع الكويتي باعتبارها جزءاً 

ال يتجزاأ من هذا املجتمع ومكوناته، وقامت بتقدمي دعم جلمعية �س��ندوق اإعانة املر�س��ى الإعانة 

مر�س��ى الكلى املع�سرين، اأماًل منها يف رفع املعاناة عن تلك الفئة، ور�سم الب�سمة على وجوههم 

من جهة، وتر�سيخ لقيمنا الدينية من جهة اأخرى.
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• التبرع لجمعية التكافل الخيرية:

ا�س��تكمااًل مل�س��رية العطاء التي تلتزم بها ال�س��ركة، قامت )كافكو( بالت��ربع جلمعية التكافل 

اخلريية، والتي تعمل على دعم اأ�س��ر ال�س��جناء، وتفريج كرب امل�ساجني، واحلر�ض على حماولة 

مل �س��مل االأ�سر واإعادة ترابطها كاأ�س��ا�ض للمجتمع القومي، اإذ اإن التكافل اأحد �سمات املجتمع 

الكويتي منذ ن�ساأته مبا يحمل من قيم نبيلة.

• تنظيم حملة تبرعات بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي 

لّبت ال�س��ركة نداء اال�س��تغاثة الذي اأطلقه ح�سرة �ساحب ال�س��مو اأمري البالد ال�سيخ �سباح 

االأحم��د اجلابر ال�س��باح- حفظه اهلل ورع��اه- بتنظيم حملة اإغاثة ملنكوب��ي والجئي اجلمهورية 

العربية ال�سورية، وذلك يف يناير من العام 2014، بالتعاون مع جمعية الهالل االأحمر الكويتي 

جلمع التربعات من قبل جميع العاملني.
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• الحملة الوطنية )I Can( لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة 

حر�س��اً من)كافكو( للم�س��اهمة يف دمج ذوي االحتياجات اخلا�سة باملجتمع وجعلهم عن�سراً 

فعااًل فيه، قامت ال�س��ركة بامل�س��اهمة يف م�س��اريع احلملة التطوعية ال�س��بابية )I Can( القائمة 

على جهود تطوعية باأياٍد  خمل�س��ة من ال�سباب الكويتي، والتي تهدف اإىل تقدمي الدعم والعون 

اإىل ذوي االحتياجات اخلا�س��ة وت�س��جيعهم ملمار�س��ة هواياتهم، وحثهم على امل�ساهمة واالإجناز 

واالبتكار كونهم اأحد مكونات هذا املجتمع. 

• نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات 

كان لل�سركة دور اإيجابي يف دعم الريا�سة والريا�سيني وتنمية هوايات ال�سباب الوطني، وحتفيز 

ال�س��باب وم�س��اعدتهم على رفع علم الكوي��ت يف جميع املحافل الدولية، ل��ذا قامت )كافكو( 

بامل�س��اهمة يف جتهيز ا�س��توديو متكامل يف نادي با�س��ل ال�سباح ل�سباق ال�س��يارات والدراجات 

يعمل على خدمة جميع االأغرا�ض االإعالمية، واإبراز اإجنازات تلك الريا�سة ب�سورة م�سرفة تليق 

ب�سمعة و�سورة وطننا احلبيب الكويت.
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الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية 

تاأت��ي امل�س��وؤولية االجتماعية على راأ���ض قائمة اأولويات ال�س��ركة الكويتية لال�ستك�س��افات 

البرتولية اخلارجية )كوفبك(، ومن اأجل ذلك قامت ال�س��ركة، ومنذ تاأ�سي�س��ها يف العام1981 

بالعديد من امل�س��اهمات واملبادرات االجتماعية، والتي �سملت بناء الطرق واملدار�ض وامل�ساجد 

واملرافق الطبية والبنية التحتية، وذلك تنفيذاً لر�س��التها بامل�ساهمة يف حت�سني م�ستوى ومنط حياة 

املجتمعات التي تن�سط يف اأو�ساطها، وتتمثل اأهم هذه املبادرات يف االآتي:
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• رعاية وإصدار كتاب "الشعاب المرجانية في الكويت"

عملت )كوفبك( بالتعاون مع منظمة التنوع البيولوجي يف ال�سرق- منظمة غري حكومية وغري 

ربحية- على اإ�س��دار كتاب توثيقي جديد يحمل عنوان »ال�سعاب املرجانية يف الكويت« تولت 

ال�سركة رعايته بالكامل.

وي�ستعر�ض الكتاب جميع اأ�سناف ال�سعاب املرجانية يف الكويت البالغة 30 �سنفاً، باالإ�سافة 

اإىل البيئات البحرية.

ويعد هذا االإ�س��دار االأول من نوعه يف الكويت، خا�س��ة اأنه ي�س��تهدف تعزيز الوعي باأهمية 

ال�سعاب املرجانية والبيئة البحرية الكويتية، اإىل جانب احلث على حماية البيئة واحلفاظ عليها.
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• إطالق كتاب "طيور الكويت"

اأطلقت ال�س��ركة يف العام 2012 اإحدى اأكرث املبادرات ال�س��ديقة للبيئة، واملتمثلة يف اإ�سدار 

كتاب يحمل عنوان »طيور الكويت«. وي�س��كل هذا االإ�سدار التوثيقي املكون من 400 �سفحة 

اأول دليل م�س��ور �س��امل لكافة الطيور التي تقطن الكويت، اأو تعربها خالل هجرتها املو�سمية، 

والتي تقدر باأكرث من 400 ف�س��يلة طيور. وقد خ�س���ض الكتاب �س��وراً فوتوغرافية دقيقة ونبذة 

موجزة لكل طائر مبفرده.

ويف ع��ام 2013 قامت )كوفبك( باإطالق الن�س��خة االإلكرتونية م��ن كتاب »طيور الكويت«، 

وتد�سني موقع اإلكرتوين لهذا الكتاب املرجعي اإىل جانب جمموعة الربامج اخلا�سة بذلك، مثل 

تطبيقات املوبايل.

وتكمن اأهمية هذا االإ�س��دار يف امل�س��اهمة يف حماية جانب بالغ االأهمية من البيئة الكويتية 

من خالل جتميع وتوثيق وتو�سيف كل ف�سيلة من الطيور التي تقطن الكويت، اأو تعربها خالل 

هجرتها املو�سمية.
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• تدعيم خدمة الطبيب الطائر الملكية األسترالية

وا�س��لت )كوفبك( القيام مب�س��وؤولياتها االجتماعية يف الدول التي تعمل بها، ويف هذا االإطار 

قامت "كوفبك اأ�س��رتاليا" بتق��دمي الدعم ملنظمة الطبيب الطائر امللكية االأ�س��رتالية من خالل 

تقدمي تربعات لهذه املنظمة لتمكينها من موا�سلة خدماتها الطبية يف منطقة غربي اأ�سرتاليا.

وتعمل منظمة الطبيب الطائر امللكية االأ�س��رتالية على توفري خدمة بالغة احليوية واحل�سا�س��ية 

للتجمعات الب�س��رية القاطنة يف غرب اأ�س��رتاليا، مبا يف ذلك العديد من املناطق التي تدير فيها 

)كوفبك( اأن�سطتها وعملياتها اال�ستك�سافية واالإنتاجية للنفط والغاز.
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• مساهمات اجتماعية متعددة في السودان:

قامت �س��ركتا )كوفبك( و)وتال لال�ستك�ساف واالإنتاج( بالتعاون مع بقية �سركائهما بتمويل 

العديد من الربامج االجتماعية واالقت�سادية التنموية يف والية جونغلي مبيزانية م�سرتكة.

وحظيت هذه املبادرة التي حملت الكثري من ب�سمات )كوفبك( املعهودة على تقدير وامتنان 

اأبناء املنطقة وامل�سوؤولني يف والية جونغلي يف جنوب ال�سودان.

وا�س��تملت املبادرة على بناء خمترب للفيزياء على م�ساحة 400 مرت مربع يف جامعة جوبا، بناء 

مدر�س��تني ابتدائيتني يف بلدة هاي ماكور وبلدة بيان بايول يف مقاطعة تويك اإي�س��ت، وبناء مركز 

لالأن�سطة الن�سائية، وبناء مدر�سة مالك الثانوية الإعادة التاأهيل يف بلدة بور.




