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العامة  االستراتيجية   التوجهات  بانطالق  الكويتية  البترول  مؤسسة  احتفلت 
تسعى  التي  ا�هداف  بوضوح  حددت  التي  االستراتيجية   وهي   2030 بـ  المعروفة 

االستقرار  وترسيخ  التنمية  أجل  من  المقبلة  المرحلة  ومتطلبات  تحقيقها  إلى  المؤسسة 
والرخاء، تلبية لطموحات شعبنا نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري، وبناء مستقبل أفضل لUجيال 

القادمة. 

نحن في القطاع النفطي نعيش في بيئة متغيرة وذات تحديات كبيرة تتطلب منا التكيف دومM مع 
المتغيرات والتحديات المحلية والعالمية التي تواجهنا، وذلك لكي نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من 

.Mمكانة رائدة عالمي

ومن هنا كان على المؤسسة إتباع منهجية علمية في عمليات التخطيط لمستقبل الصناعة النفطية 
الكويتية، تبدأ بوضع توجهاتها االستراتيجية  بعيدة المدى ومن ثم تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات 

والتطورات الداخلية والخارجية.

ال يخفى على أحد أن عملية تحديث التوجهات االستراتيجية  2030 لم تكن با�مر السهل، فقد كانت 
التابعة،  وشركاتها  المؤسسة  في  المعنيين  بين   gشهور استغرقت  حثيثة  وجهود  مناقشات  نتيجة 
التابعة،  وشركاتها  للمؤسسة  العامة  والقيم  والرؤية  للرسالة  بتحديث  الخروج  عبر  ثمارها  جنينا  وقد 

والتوجهات االستراتيجية  طويلة ا�مد لجميع أنشطة المؤسسة.

إن ما حققته مؤسسة البترول الكويتية في الفترة الماضية من إنجازات على صعيد فتح أسواق نفطية 
جديدة في كل من قارتي آسيا وأفريقيا، وقدرتها على المساهمة في تأمين إمدادات النفط الخارجية 
الفترة  في  بالعالم  أحاطت  التي  الصعبة  الجيوسياسية  الظروف  ظل  في  الزبائن  بمتطلبات  واJيفاء 
الجهد  نتيجة  هو  وإنما  فراغ  من  يأت  لم  هذا  كل  المحلية،  باالحتياجات  اJيفاء  على  عالوة  الماضية، 
العمل  البناء مع فرق  المؤسسة وتعاونها  العمل في  التي تسود فرق  الواحد  الفريق  واJخالص وروح 

في الشـركات التابعـة.

كلمة 
الرئيس التنفيذي

فاروق حسين الزنكي
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إن عوامل النجاح للمرحلة المقبلة المتمكنة من تحقيق توجهاتنا االستراتيجية  
وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  بين  والتنسيق  الجهود  تضافر  تتطلب 

التابعة لتحقيق ا�هداف المرجوة وإبراز الوجه الحضاري الحقيقي لمؤسسة البترول 
الكويتية التي حققت في بضع سنين مكانة متميزة بين كبرى شركات النفط العالمية،  

العام  الرأي  امام  التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  صورة  تعزيز  هو  الجوهري  فهدفنا 
الكويتي وأمام المساهمين، وبالتالي تعزيز صورة المؤسسة على الصعيدين اJقليمي والعالمي.

مما ال شك فيه أن التواصل يلعب دورg أساسيM في الحصول على المساندة المطلوبة لتنفيذ توجهاتنا 
االستراتيجية  وتعجيل تحقيق التقدم والتطور المطلوب من تلك االستراتيجية  ، وقد أخذنا على عاتقنا 
مهمة ترسيخ مفهوم التواصل بين قطاعات المؤسسة، والتي قطعنا فيها شوطM طويًال، الزالت تتطلب 
المزيد من الجهد والعمل، لمواكبة التطور ولضمان مزيد من التفاعل مع احتياجاتنا. فالتواصل البناء 
الداعم ا�ساسي  إليه، وهو  الداخلي والخارجي هو السبيل ا�مثل لتحقيق ما نطمح  على الصعيدين 
للتوجهات االستراتيجية  للمؤسسة، ومن هذا المنطلق وسعيM للوصول إلى ا�هداف المرجوة عملت 
الى  تهدف  االستراتيجية   للتوجهات  توعوية  لحملة  ومفصلة  متكاملة  خطة  رسم  على  المؤسسة 
التواصل واالتصال بين المؤسسة وشركاتها التابعة ، وكذلك مع المجتمع الخارجي ، والتي من خاللها 
 gيتم نشر وزيادة الوعي بالتوجهات االستراتيجية  ، وتحوي هذه الحملة على العديد من ا�نشطة بدء
أسرني  الذي  المشرف  وتفاعلكم  بحضوركم  النفطي  المجمع  بهو  في  أقيم  الذي  الجميل  بالحفل 

.gوأسعدني كثير

 لذا أدعوكم وأنا معكم إلى االستمرار في التفاعل والتواصل مع هذه الحملة ومد يد العون للفرق 
التي تعمل على إنجاز التوجهات االستراتيجية  العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2030، حتى 

نمضي قدمM لنبني معM مستقبًال واعدg لكويتنا.



اشتدت  الماضي  القرن  من  الثمانينات  بداية  في 
الحاجة إلى تحقيق التكامل بأنشطة صناعة النفط 
الكويتية ، حيث هدف المنافسة العالمية ال يمكن 
النفطي،  القطاع  أنشطة  بتكامل  سوى  تحقيقه 
تحـت  وطنيـة  مؤسـسة  إنشـاء  تطلـب  الـذي  ا�مـر 
كمؤسسـة  الكويتيـة  البترول  مؤسسـة  اسـم 
النفطيـة  المصالـح  وتنميـة  لرعايـة  مستقلـة 
متسارعة  بوتيرة  التـنوع  فـي  اrخذة  الكويتيـة 
متجانسة  عمل  وأساليب  أنظمة  خالل  من  وذلك 

ومتكاملة.

عام  يناير  في  تأسيسها  منذ  المؤسسة  ورفعت 
التكامل»  خالل  من  ا�داء  في  «التميز  شعار   1980

وذلك عن طريق تحقيق التكـامـل فـي عملياتهـا، 
بالصناعة  االرتقاء  مسؤوليـة  عاتقهـا  علـى  آخذًة 
تهدف  التي  العمليات  من  سلسلة  عبر  النفطية 
االستكشاف  من   gبدء المضافة  القيمة  زيادة  إلى 
والنقل  والبتروكيماويات  التكرير  ثم  ومن  واJنتاج 
محققة  والعالمي،  المحلي  التسويق  إلى  وصوًال 
بذلك ما يعرف بالتكامل الرأسي من القاعدة إلى 

القمة ومن اJنتاج إلى منافذ البيع.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهت المؤسسة في بداية مشوارها إال أن مؤسسيها ا�وائل كانوا 
يملكون رؤية واضحة وبرنامج عمل متكامل يقوم على أسس سليمة ويهدف إلى تحقيق النمو في 

كافة مراحل العمل النفطي، سواء كان ذلك النمو في ا�رباح أو رأس المال مع تنويع مصادر الدخل.

ولقد قامت المؤسسة على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي وضعتها في مصاف الشركات 
برسالتها  اJيفاء  على  قدرتها  في  العالم  تجاه  مسؤوليتها  من  ضاعف  الذي  ا�مر  الكبرى،  العالمية 
ا�نشطة  إدارة  خالل  من  الكويتية  الهيدروكربونية  للموارد  المثلى  القيمة  وتحقيق  ضمان  إلى  الرامية 
االستكشاف  عمليات  في  التشغيلي  التميز  على  التركيز  عن  فضًالً  فعال،  وتكامل  بتناغم  لها  التابعة 

واJنتاج والتكرير والتسويق والبتروكيماويات والنقل.

مما الشك فيه بأن المؤسسة وشركاتها التابعة علي يقين بأن التكامل الفعال والتوافق با�داء هو سالح 
النجاح ويعتبر من المتطلبات ا�ساسية للمرحلة الحالية والمقبلة من أجل ومواكبة التطور السريع في 

مجالي النفط والغاز وتطوير ا�داء والنمو.

ا�داء 
من خالل التكامل
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عملـت  المستـقبـل  آفـاق  نحـو  ولـالنطـالق 
توجهاتها  وتحديث  مراجعة  على  المؤسـسة 
فـي  لتتـناسب  مستمرة  بصفة  االستراتيجية  
والمتغيرات  متطلباتها  مـع  نفسـه  الوقـت 
التوجهـات  من  حزمة  ووضعت  العالمية، 
حتـى  للمؤسـسة  المستـوى  عاليـة  االستراتيجية  

عـام 2030. 

وكانت البداية بدراسة المتغيرات الداخلية والخارجية مع تحليل الوضع الحالي والمستقبلي للصناعة 
النفطية، وا�خذ بعين االعتبار الفرص المتاحة للمؤسسة، ومن ثم تم تحديد المحاور ا�ساسية للرسالة  
التوجهات  العمل على تحديث  المقبلة، وبعدها تم  المرحلة  المستقبلية وصياغتها لتعكس  والرؤية 

االستراتيجية  لتتواكب مع التطور السريـع في مجالي النفط والغاز.

مواكبة التطور السريع
في مجالي النفط والغاز 
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لمؤسسة  المعالم  واضحة  رسالة  وضع  تم  قد 
البترول الكويتية لتحقيق النمو المطلوب والوصول 
مؤسسة  بأن  الرسالة  هذه  وتفيد  العالمية،  إلى 
الرئيسية  شركات  إحدى  تعتبر  الكويتية  البترول 
للنفط والغاز في العالم وهي مؤسسة وطنية 
متخصصة في مجال النفط والغاز ومتواجدة 
في جميع انحاء العالم ومملوكة بالكامل لدولة 

الكويت، وتدار وفق أسس تجارية.

وتعتمد المؤسسة على ا�داء المتميز لتحقيق القيمة المثلى للموارد الهيدروكربونية الكويتية 
الموارد  قيمة  تعظيم  خالل  من  وذلك  فعال،  وتكامل  بتناغم  لها  التابعة  ا�نشطة  إدارة  خالل  من 
التميز التشغيلي في عمليات االستكشاف  الهيدروكربونية الكويتية والمحافظة عليها والتركيز على 

واJنتاج والتكرير والتسويق والبتروكيماويات والنقل.

الدولة  المثال  االهتمام بمصالح ا�طراف ذات الصلة بها، وعلى سبيل  إلى  المؤسسة  كما تسعى 
عن  البيئة،  وكذلك  والمساهمين  والمجتمع  والشركاء  والمقاولين  والموردين  والعمالء  والموظفين 
الصلة  العاملة والبيئة والمجتمع وبناء عالقات متينة مع جميع ا�طراف ذات  بالقوى  طريق االهتمام 
بها لتكون مبنية على أساس الثقة المتبادلة، كما أن المؤسسة شديدة الحرص على دعم عجلة التنمية 

بالدولة من خالل تعزيز دورها في االقتصاد المحلي.

مجـال  فـي  متخصصـة  وطنية  مؤسـسة  هـي  الكويتيـة  البتـرول  مؤسسـة 
النفط والغـاز ومتواجدة عالميI، وتعتمـد علـى ا�داء المتميـز لتحقيق القيمة 
التابعـة  ا�نشطـة  إدارة  خالل  من  الكويتية  الهيدروكربونية  للموارد  المثلى 
ذات  ا�طراف  بمصالح  االهتمام  على  وتعـمل  فعـال،  وتكامـل  بتـناغم  لها 
بها  تعمل  التي  المجتمعات  في  البيئة  على  والمحافظة  بالمؤسسة  الصلة 

المؤسسة.

رسالة 
مؤسسة البترول الكويتية

الرسالة 
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ومـن منطلـق رسالــة المؤسســة تم وضـع رؤيـة 
رائدة  مكانة  إلى  الوصول  إلى  تهدف  طموحة 
خالل  من  وذلك  والغاز  النفط  مجال  في   Mعالمي

التالي :
 أن تكـــون مصــدرg آمنــــM ومضمونـــM للمــــــوارد 

الهيدروكربونية
 إدارة عمليـاتـها وفقــــM �عـلى معــاييـر الصحــة 

والسالمة وا�من والبيئــة

رؤيـــة
مؤسسة البترول الكويتية

التّميز والتكامل نهجنــا للوصول إلى العالمية الرؤية

 تحقيـق أعلى مستــوى في ا�داء والربحيــة
 أن تكـون منظومة متكاملة في أنشطتها وذات فكر مؤسسي موحد

 أن تكون جهــة العمـل المفضلــة
 أن تكون المثال النموذجي في دعم المجتمع الكويتي
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مـن  مجـموعـة  تحديـد  تـم  الرؤيـة  ولتحقـيق 
تحث  التي  المؤسسة  بها  تتـعامل  التي  القيـم 
الصلة  ذات  ا�طراف  مع  بانفـتــاح  التعامل  على 
والعـدالـة  واالحـتـرام  الثـقـة  أســاس  وعـلـى 
بأسمى  االلتزام  مـع  والصـدق،  والشـفافـية 
المسؤولية،  وتحمل  والمهنية  العمل  أخالقيات 
علـى  والمحافظـة  التـشغيـلـي،  التميز  عن  فضًالً 
مستـوى عـاٍل لـUداء، والتـطـور المستـمر، وتـقديم 
منتـجات وخدمـات ذات جـودة عاليـة، واالهـتمـام 
بتلبـيـة احتيـاجات العـمالء، واالستجابة للمتغيرات 
البيئة  بحماية  االلتزام  إلى  باJضافة  العالمية، 
على  عالوة  وصحي،  آمن  عمـل  مكان  وتوفير 
دولة  في  اJجتماعية  بالمسؤولية  االلتزام 
الكويت والمجتمعات ا�خرى المحتضنة �نشطة 

المؤسسة.

القيم العامة
لمؤسسة البترول الكويتية

التّميز

االستقامة

التحفيز

التفكير المؤسسي

االلتزام بالصحة  
والسالمة والبيئة  
وا�من والمجتمع

الشراكة

المرونة

مستـوى عـاٍل لــUداء، التمـيز التشغـيلــي، التـطـور 
المستـمر، تقديـم منتـجات وخـدمات ذات جـودة 

عالية، االهتمام بتلبية احتياجات العمالء

واالحتــرام  الثقــة  مــن  أســاس  وعلــى  بانفتــاح  التعامــل 
بأســمى  االلتــزام  مــع  والصــدق،  والشــفافية  والعدالــة 

أخالقيات العمل والمهنية وتحمل المسئولية

تـوفـير بيئـة عمـل يسـودها الـوالء والتعـاون 
وروح الفريق الواحد والتميز في ا�داء

االهتمـــام الـمشـــترك بقضـايــا المؤسـســة 
للمؤسســـة  العامـــة  المصلحـــة  لتحقـيــق 

ككـل وليـس جـزء منها

االلتــزام بحمايــة البيئة وتوفير مــكان عمل آمن 
وصحي. االلتــزام بالمســؤوليـة االجتماعية فـي 
دولة الكـويت والمجتمعــات ا�خرى المحتضنة 

�نشطة المؤسسة

البنـــاء والمحافظـــة علـى شــراكـات بعيـدة 
الـمــدى، وذات قيمــة مضـافــــة لدعـم النمـو 

وتعـزيز التميـز التشغيلي

االستجابة للمتغيرات، تقبل التغيير  واالبتكار
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لم تكـن مؤسـسة البتـرول الكويتيـة يومM بعيـدة 
دون  اrمال  آفاق  في  تحلق  ولم  الواقع،  عن 
دراسة متأنية للخطـوات التي تـم اتخاذها لتـنفيذ 
فضًالً  تحققت،  التي  واJنجازات   2020 إستراتيجيه 
عن الصعوبات التي واجهتها عند تنفيذ المشاريع 

الكبرى.

استطاعت  الصلة  ذات  الدراسات  خالل  ومـن 
 2030 االستراتيجية   توجهاتها  تحديد  المؤسسة 
تنفيـذها  حال  فـي  والتـي  المقـبلة  للمرحـلة 
سيـخطو القطـاع النفـطي خطوات واسـعة إلـى 
ا�مـام حينـها يستطيع مقارعة الشركات الكبرى 

العاملة في مجال النفط والغاز.

عام   حتى  العامة  االستراتيجية   التوجهات  ترتكز 
للمؤسسة 2030 على مجموعة من ا�نشطة جاء 
يليها  واJنتاج،  االستكشاف  نشاط  مقدمتها  في 
نشاط التكرير والتصنيع، وصناعة البتـروكيماويـات، 
المحليـة  االحتياجات  وتلبية  والنـقل،  والتسـويق 
 Mالمساندة طبق الطـاقـة وا�نشطـة ا�خرى   مـن 

للتالي:

نشاط االستكشاف وا
نتاج
نشاط االستكشاف وا�نتاج داخل دولة الكويت:

 الوصــول إلـى معـــدالت الطاقة اJنتاجيــة المســتدامــة للنفـط الخـام في دولــة الكــويت لتبلـغ 3.5  
مليــون برميل يوميM بحلول عام 2015، و4.0 مليون برميل يوميM بحلول عام 2020 مع المحافظة  على 

هذا المعدل حتى عام 2030. 
 تطويـــر القــدرة علــى فصل النفــوط المنتجــة عنـد ثبوت الجــدوى االقتصاديــة لذلك (خــام التصدير 

الكويتي، والنفط الثقيل، والنفط الخفيف)
 الوصـــول إلى معدالت الطاقـة اJنتاجيـة المســتـدامة للـغـــاز غير المـصـاحب تبـلـــغ 2.1 بليـون قـدم 
مكعــب يوميM بحلول عــام 2020، 2.6 بليون قـدم مكعب يوميM بحلـول عـــام 2025 و3.0 بليون  قدم 

مكعب يوميM بحلول عام 2030
 العمــل على تعويض الكميــات الهيدروكربونية المنتجة بإضافة كميـات مــن االحتياطيـات المـؤكـدة 
ســنـــويــM تـــعـــادل متــوســـــط الكمـــيـــــات الهيدروكربونية المنتجة خالل ا�عوام الثالثة الســابقة 
وذلك عن طريق تحسين طرق االستخراج من المكامــن الهيدروكربونيـة المعـروفة حـاليـM ومواصـلـة 
عمـلـيات االستكشـــاف المكثـفة فـي المناطق البرية والبحـرية لتغطيـة االحتياجات المستقبليـة من 

معـدالت اJنتـاج (نسبة تعويض االحتياطيات = %100)

وتم تحديـد بعض المتطلبات الخاصـة بالمرحلة المقبلة وذلك لتســـهيـل وضمــان تحقــيق التوجـهات 
المنــشـودة، ومن أهمها ما يلي:

 تطبيق أحدث وأنســب التكنولوجيا باالســتعانة بالشــركات النفطيـة العالميـة وتنمية القدرات الفنية 
الالزمة في المجاالت التالية: 

- النفط الثقيل والنفط الخفيف وتحسين طرق االستخالص

التوّجهات االستراتيجية  لمؤسسة 
البترول الكويتية حتى عام 2030
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- إنتاج الغاز العميق 
- عمليات استكشاف وإدارة المكامن

 توفر القوى العاملة ذات الخبرة والكفاءة

دولــة  خــارج  وا
نتــاج  االستكشــاف  نشــاط 
الكويت:

 الوصـــول إلــــى معــدالت إنتـــاج تبلــغ 130 ألـف 
برميـــل نفط مكـافئ يوميــM بحلول عام 2015، 
و200 ألــف برميــل نفــط مكافئ يوميــM بحلول 
عـــام 2020 مـــع المحافظة على هــذا المعدل 

حتى عام 2030
 الوصول إلى معدالت االحتياطيـات الهيـدروكربـونية  
تبلغ 430 ألف برميــل نفـط مكـافـئ يوميــM بحلـول  
  Mعـام 2015، و650 ألـف برميـل نفـط مكافـئ يومـيـ
بحلول عام 2020 مع المحافظة على هـذا المعدل 

حتى عام 2030
 إعطـــاء ا�فضـليـة للفـــرص االســتثـمـارية التـي 
والخبـــــرات  التـكنـولـوجـيـــــا  نـــقــــل   تضمــن 
بـيــــن عمـليـــــات االستكشــــاف واJنتـاج داخـل 

دولة الكـويت وخـارجها
 الوصــول والمحافظــة على نســبة خليط مثلى 
للنفط  والغاز ضمن محفظة اســتثمارات نشاط 

االستكشاف واJنتاج خارج دولة الكويت
 الســعي للعمــل كمشــغل لبعض اســتثمـارات 

نشاط االستكشاف واJنتاج خارج دولة الكويت.

ومن أهم المتطلبات الخاصـــة بالمرحلة المقبلة 
وذلك لتســـهيـل وضمــان تحقــيــق التوجـهات 

المنــشـودة كالتالي:
 بناء عالقات اســتراتيجية  مــع مجموعة مختارة 
من الدول والشــركات لتوســيع نطاق الحصول 
مــن  واالســتفادة  االســتثمارية،  الفــرص  علــى 
مســتوى التكنولوجيــا والخبــرات المتوفرة في 

السوق.
 المراجعة الدورية للمحافظ االستثمارية للشركة 
من أجل االستعاضة عن الفرص االستثمارية ذات 

الحجم الصغير بفرص استثمارية أكبر

نشاط التكرير والتصنيع
نشاط التكرير والتصنيع والبتروكيماويات داخل دولة الكويت:

 التوســع في الطاقة التكريرية في دولة الكويت لتصــل إلـى نحو 1.4 مليـون برميل يوميـM على المدى 
المتوسط

 زيــادة الطاقة التكريرية في دولــة الكويت لتصل بحد أقصى إلى 1.6 مليون برميل يوميـM علـى  المدى 
البعـيد من خالل التوســـع في مصـافي التكريـر القائمـة وبناء طاقـة تكريريـة جديـدة أو باســتخدام 

تقنية IGCC وذلك لسد متطلبات الطاقة المحلية
 تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية

 تحقيــق أعلى مســتوى مــن الطاقة التحويليــة في المصافــي المحلية مــع ا�خذ في االعتبــار تلبية 
االحتياجات المحلية من الطاقة

 توفيـــر المنتجـــات البتروليـــة الالزمـــة لتلـبيـة االحتياجــات المحـليــة لـلطـاقـة واحتـياجـات ا�ســــواق 
العالمية، وذلك وفقM للكميات والمواصفات المطلوبة

 تشغيل جميع مصافي التكرير المحلية وفقM �على المعايير التشغيلية
Mتحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتر وكيماويات محلي 

وقـد حـددت مؤسســة البتـرول الكويتيـة أهم متطـلباتهـا الرئيســية لتحقيـق التوجهات المرجـوة في 
مجموعة من النقاط هي: 

 االنتهاء من مشروع المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي في الوقت المناسب. 
 توفر موارد بشرية ذات كفاءة وخبرة

نشاط التكريـر والتصنيع خارج دولة الكويت:
 التوسـع في الطاقـة التكريريـة خـارج دولـة الكويت بما يضمن منفذg آمنM لتصريف نحو 700 ألف برميل 

يوميM في عام 2015 و800 ألف برميل يوميM في عام 2020 من النفوط الكويتية
 الدخول في الفرص االستثمارية المجدية اقتصاديM بمشـاركـة شريـك عالـمـي أو بالتـحالـف مـع إحـدى 

الشركات النفطية، وبالتركيز على ا�سواق ذات النمو المرتفع وعلى ا�خص ا�سواق اrسيوية
 التخلــص من االســتثمارات غيــر المجدية والتــي ال تحقق عوائد مالية مناســبة في أوروبــا على المدى 
القصيــر مع العمل على دمج عمليات المؤسســة الحالية في أوروبا مع عمليات المنافســين لها في 
ا�ســواق ا�وروبيـة الرئيسيـة عـن طـريق الدخـول فـي نظـام مشـاركـة / تحـالـف أو عـدة مشـاركـات / 

تحـالفـات وذلك لتحسين مستـوى ا�داء
 إعـطــاء ا�فضـليـة للفـــرص االســـتثـمـاريـة التـي يتولـى فيها الشــريك العالمـي المهام التشــغيـلية 

لUصـول
 تحقيـــق أعلى مســتــوى من الطـاقـــة التحويليـة فـي مصافي التكرير خارج دولــة الكويت لتصل إلى 

%100

 تشغيـل مصافـي التكريــر خـارج دولة الكويـت بـمـا يحقق التصنيف ا�على لمستوى ا�داء
 تحقيق التكامل الفعال بين عمليات التكرير وعمليات البتروكيماويات وبما يعظم القيمة المضافة
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تــم تحديــد أهــم المتطلبــات للمرحلــة المقبلة 
وذلــك لتســـهيـل وضمــــان تحقــيــق التوجـهات 

المنــشـودة من أهمها:
العقبــات  علــى  والتغلــب  المســتثمرين،  توفــر   
المرتبطــة بتصفيــة االســتثمارات التــي ال تحقق 

عوائد مالية مناسبة 
 وضع حوكمة واضحة وثابتة للمشاركات 

 توظيف الموارد البشــرية ذات الكفــاءة والخبرة 
المطلوبة 

نشــاط التكرير والتصنيع خــارج دولة الكويت 
(التسويق بالتجزئة)

 التخلص من االســتثمارات غيــر المجدية والتي ال 
تحقق عوائد مالية مناسبة في أوروبا على المدى 
القصير مع العمل على دمج عمليات المؤسسة 
الحاليــة في أوروبا مع عمليـات المنافســين لها 
في ا�سواق ا�وروبية الرئيسية عن طريق دخول 
في نظام مشاركة / تحالف أو عدة مشاركات / 

تحالف وذلك لتحسين  مستوى ا�داء
المجديــة  االســتثمارية  الفــرص  فــي  الدخــول   
اقتصاديM والمرتبطة بنشــاط التكرير لمؤسســة 
البتــرول الكويتيــة فــي الخــارج بالتركيــز علــى 
ا�ســواق ذات النمــو المرتفــع وعلــى ا�خـــص 
ا�ســـواق اrســيوية، وذلــك لكــي تعمــل علــى 
تأميــن منافذ آمنة لتصريــف منتجات المصافي 
الخارجيــة وبمــا ال يؤثر علــى الوضع التنافســي 

للمؤسسة في هذه ا�سواق
 إعطــاء ا�فضلـيــة للـفــرص االســتثمـاريـة التـي 
المهــام  العالمـــي  الشــريـك  فيهـــا  يتولـــى 

التشغيليـة لUصول
 الوصول إلى مستـويات عالية ومتميزة في ا�داء 
بحـيث تتماشـــى مــع أداء الشــركـات العالميـة 

المماثلة لضمان استمرارية القدرة التنافسية

ومــن أهــم المتطلبــات للمرحلــة القادمــة هــي 
كالتالي:

العقبــات  علــى  والتغلــب  المســتثمرين،  توفــر   

المرتبطة بتصفية االستثمارات التي ال تحقق عوائد مالية مناسبة
 الدعم أثناء المفاوضات وعند دخول ا�سواق

البتروكيماويات:
 الخروج من نشاط ا�سمدة داخل دولة الكويت على المدى القصير أما عن طريق الخصخصة أو االغـالق 

بعد دراسة البدائل المناسبة
 التوســع في نشاط البتروكيماويات داخل دولة الكويت وخارجها مشاركًة مع شريك عالمي مناسب 
مــن خــالل بناء و / أو شــراء أصول مجديــة اقتصاديا وذلك للمحافظــة على مكانة رائــدة في صناعة  
ا�وليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع، مع التركيز على ا�سواق اrسيوية وا�سواق النامية ا�خرى 
  تعزيز مكانة المؤسسة في صناعة ا�وليفينات والعطريات على المدى الطويل من خالل الدخول في 

صناعة المنتجات الالحقة والتخصصية 
 تحقيــق التكامــل الفعال والشــامل بيــن العمليات البتــر وكيماويــة وعمليات المؤسســة داخل دولة 

الكويت وخارجها وبما يعظم القيمة المضافة 

ولتحقيق التوجهات المرجوة في صناعة البتروكيماويات تبلورت المتطلبات الرئيسية في النقاط التالية:
 توفر الكمية الالزمة من المادة ا�ساسية (مادة اللقيم) وعلى ا�خص الغاز - للتوسعات المحلية

 وضع نظام واضح لحوكمة المشاركات
 بناء الخبرات الالزمة في منتجات ا�وليفينات والعطريات ومشتقاتها الالحقة

التسويق العالمي والنقل:
التسويق العالمي:

 تعظيــم قيمة المــواد الهيدروكربونية الكويتية، وتســويقها في المنافذ اrمنــة والمتنوعة وطويلة 
ا�مد

 تحقيـق أعلـى قيـمة مضافـة لسـلسلـة عمليـات المـؤسسـة المتكامـلة 
 تعـزيـز القـدرة التســـويقيـة للمـوارد الهيدروكربونيـة الكويـتيـة عن طريق االستثمار في مشـاريع بـنى 

تحتيـة لمساندة عمليات التسويق داخل دولة الكويت وخارجها

واستطاعت المؤسسة من تحديد متطلباتها الرئيسية في هذا المجال بالنقاط التالية:
 تطوير وتحسين مرافق تصدير المواد الهيدروكربونية داخل دولة الكويت

 توفير القـوى العاملة المهنيـة المؤهلة للقيـام بالمهام وا�نشطة الموكلة إليها فـي قطاع التسويق 
العالمي، وبمساندة من الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية

 وضع آليات مناسبة وواضحة لمشاريع البنى التحتية 

النقل البحري:
 المحافظــة علــى حجــم ونوعية ا�ســطول البحري الــالزم لتلبية الغطــاء االســتراتيجي طويل ا�مد 
واالحتياجات التســويقية من ناقالت النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المســال، وبما يتماشــى 

مع معدالت اJنتاج المستهدفة داخل دولة الكويت
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 االلتــزام بتشــغيل وتأجير الناقــالت الفائضة عن 
االحتياجــات التســويقية فــي الســوق العالمي 

الزمني أو الفوري على أسس تجارية
 التوســع في نشــاط النقل البحري بالدخول في 
نقــل المنتجــات البتروكيماوية وذلــك في حال 

ثبوت جدواها االقتصادية
 الدخول في تحالفات أو مشــاركات مجدية في 

مجال النقل البحري

ولتحقيــق هــذه التوجهــات وضعــت المتطلبات 
خاصة والتي جاءت على النحو التالي: 

 وضع السياسات وإيجاد المناخ المالئم لتسهيل 
السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات المتعلقة 

ببيع وشراء الناقالت
 إعداد كوادر فنية وإدارية مؤهلة في مجال نقل 

المواد البتروكيماوية
 توفر شريك موثوق ذي سمعة عالمية

تلبية االحتياجات المحلية من الطاقة:
 تلبيــة احتياجــات الطاقة الحالية والمســتقبلية 
لدولــة الكويــت عــن طريــق تزويــد أنــواع الوقود 
المختلفــة وا�مثــل اقتصاديــا وبيئيــM مــع توفيــر 

البديل االستراتيجي لها
- الحــث علــى االســتفادة مــن مصــادر الطاقــة 
البديلــة والمتجددة لتلبيــة االحتياجات المحلية 
والمســاهمة فــي الجهــود الرامية إلى ترشــيد 

استهالك الطاقة
- السعي إلى زيادة كميات إنتاج الغاز المحلي

- العمــل علــى تأميــن كافــة البدائــل المتاحــة 
الســتيراد الغــاز مــن الــدول المجــاورة لتقليــل 

االعتماد على الوقود السائل
- توفير الوقود الســائل المتوافق مع المتطلبات 
البيئية أو الســعي إلى تطبيق تكنولوجيا تحويل 

(IGCC) نتاج الكهرباءJ النفط الثقيل إلى غاز
-  توفير وسائل مالئمة لتخزين الوقود أو أية بدائل 
أخــرى لمواكبــة التباين الفصلي في اســتهالك 

الوقود بين الصيف والشتاء 

وتتلخص أهم متطلبات تحقـيق التوجهـات الخـاصة بتـلبية احتياجات دولة الكويت من الطاقة كالتالي:
 التنســيق الدوري مــع وزارة الكهربــاء والماء وتشــكيل فـرق عمـل مشــتـركـة للنظـر فــي احتيـاجـات 

Mوبيئي Mالوقـود  والمواصفات المطلوبة فني

القطاعات المساندة 
وتضمنت التوجهات االســتراتيجية  أيضا القطاعات المســاندة، وذلك للدور الحيــوي المهم الذي تلعبه 

تلك القطاعات في تحقيق ا�هداف االستراتيجية  لUنشطة الرئيسية في القطاع النفطي

الموارد البشرية
في مقدمة القطاعات المســاندة يأتي قطاع الموارد البشــرية الذي تنبــع أهميته من كونه أحد عناصر 
العمليــة اJنتاجية، فالتوســع الرأســي ل�نتاج هو توســع مكمل للتوســع ا�فقي وذلك برفع مســتوى 
الكفاءة اJنتاجية عن طريق توفير الموارد البشرية المحفزة والقابلة لعمليات التغيير والتأهيل والتدريب. 

ومن توجهات المؤسسة االستراتيجية  الخاصة بالموارد البشرية هي كالتالي:
 تطوير الممارســات والتطبيقات الحيويــة المتعلقة بتخطيط القوى العاملة وتأهيل الكوادر البشــرية 
والقيــادات مع العمل على تحقيــق التكامل بين جميع العناصر الخاصة  بــدورة حياة الموظف وذلك 

لرفع مستوى ا�داء واJنتاجية
 السعي لتكريس الجهود تجاه جذب الكوادر البشرية المتميزة والمحافظة عليها من خالل خلق بيئة 

عمل توفر مستوى عاليM للرضاء الوظيفي وتحقق الوالء واالنتماء
 الدعم الفعال تجاه الهوية المؤسسية الواحدة مع العمل على تعزيز القيم العامة لمؤسسة البترول 

الكويتية وبصورة خاصة ثقافة ا�داء المتميز 

الصحة والسالمة وا�من والبيئة:
 الوصول إلى مستوى أداء عالمي في مجاالت الصحة والسالمة وا�من والبيئة من خالل:

- التطبيق الشــامل لنظام المؤسسة للصحة والســالمة وا�من والبيئة وا�خذ بأفضل وأنسب المعايير 
العالمية المتعلقة بهذا المجال 

- االلتزام بالمعايير وا�نظمة المحلية للصحة والسالمة وا�من والبيئة 
- وضــع وتطبيق خطط عمل وبرامج لتخفيض وإدارة انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن جميع عمليات 

المؤسسة 
- تطبيق السياسات والمعايير الالزمة لتعزيز المنظومة ا�منية على جميع عمليات المؤسسة 

البحث والتكنولوجيا:
 بنــاء القدرات والخبــرات الالزمة لتنفيذ برامــج البحث العلمــي وتطوير وتطبيق وتســويق التكنولوجيا 
المرتبطة بأنشــطة المؤسســة، بما في ذلك إنشــاء مركز أبحاث عالمي للبترول بالتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة
 تبني وسرعة المبادرة في تطبيق التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بأنشطة المؤسسة



على الصعيدين المحلي والعالمي
 تأسيس مجموعات حوار وتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية والعالمية

 المبادرة بتطوير وإدارة قنوات االتصال الداخلية بصورة فعالة
 تعزيز المسؤولية االجتماعية لمؤسسة البترول الكويتية على الصعيدين المحلي والعالمي

االقتصاد المحلي
تطبيق برنامج شامل ومتكامل لزيادة دور المؤسسة في تطوير االقتصاد المحلي، بما يشمل:

 خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكويتيين
 تطوير الكوادر الكويتية بشكل مباشر وغير مباشر

 االعتماد على القطاع الخاص في تقديم أعمال المقاوالت والخدمات المساندة
 تبادل الممارسات المثلى

 إسناد بعض الخدمات المشتركة إلى شركات القطاع الخاص
 تنفيذ برنامج المسؤولية االجتماعية

 إشراك القطاع الخاص في بعض أنشطة المؤسسة
 تشجيع القطاع الخاص على استغالل مخرجات عمليات المؤسسة في إقامة صناعات الحقة

إشراك القطاع الخاص في بعض أنشطة المؤسسة
تعزيـز مشــاركة القطاع الخاص في أنشــطـة /  اســتثمارات المؤسســة بصورة تخــدم ا�هداف العامة 

التالية:
 تـمكين مؤسسـة البتـرول الكويتـيـة مـن التركيـز علـى أنشطتها الرئيسية

الموارد المالية:
 وضــع التوجيهات وإجراء التحليل الالزم للتمكن 
من التخطيــط حول ا�ســلوب ا�مثــل للتمويل 

وتوزيع الموارد المالية 
 تطوير الممارسات الحالية لدعم تحقيق القيمة 

المضافة لمؤسسة البترول الكويتية
 توحيــد وتحســين البنــود المتعلقــة بالميزانيــة 
العموميــة مــع التركيــز علــى إدارة رأس المــال 

العامل وا�صول الثابتة

إدارة المخاطر:
 تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر في 

جميع المجاالت المرتبطة بأنشطة المؤسسة
 ربط عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية  مع إدارة 
المخاطر فــي جميع مجاالت العمــل المرتبطة  

بأنشطة المؤسسة وتعظيم التكامل بينهما

تكنولوجيا المعلومات
المشــتركة  النظــم  فــي  التكامــل  تحقيــق   
لتكنولوجيــا المعلومات في القطــاع النفطي 
لضمــان االســتغالل ا�مثل لقواعــد المعلومات 
وبنــاء نظام إدارة معلومات شــامل، مع التركيز 
على الخدمات وا�نشــطة االســتراتيجية  لنظم 

المعلومات
 الوصــول إلــى مســتوى كفــاءة عــال ا�نشــطة 
ا�نشــطة  بتوحيـــد  المعلومـــات  تكنولوجيــا 
غيـــر الرئيســية لتكنولوجيــا المعلومــات وتبني 

النمــوذج اJداري ا�نسب Jدارتها

الخدمات المشتركة
إنشاء خدمات مشتركة لبعض أنشطة المؤسسة 
وبشــكل رئيســي في مجــال نظــم المعلومات، 
المالية، الموارد البشرية، وإدارة المرافق والخدمات.

االتصال الداخلي والخارجي:
وتدعيــم  المؤسســة  هويــة  بتعزيــز  المبــادرة   
مكانتهــا وإبــراز الجانب اJيجابي من أنشــطتها 
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 المســـاهمـــة فــي تـنـميـــة القطــــاع الـخـــاص 
الكـويتــي وتوســيع دوره التنمــوي في القطاع 

الخاص
 توســيع مشــاركة القطاع الخاص في الصناعة 

النفطية
 تنمية وتطوير ا�نشطة التي يتم تخصيصها

الكويتـيــة  البتـــرول  مؤسســة  كفــاءة  تعزيــز   
وقـدرتهــا على العمــل وفق أســس تجارية مع 
المرشــحة  ا�نشــطة  اختيــار  بمعــاييـــر  ا�خــذ 

لمشاركة القطاع الخاص:
 عدم وجود أية موانع دستورية أو قانونية

 نشــاط رئيســي / غير رئيســي لمؤسســة البترول 
النفــط  بصناعــة  المباشــر  (اJرتبــاط  الكويتيــة 
والغاز الكويتية / االرتباط والتكامل مع أنشــطة 
المؤسســة ا�خرى / وجــود أهمية اســتراتيجية  

حالية أو مستقبلية)
 جـدوى النشــاط مـن منظــور القـطــاع الـخـاص 

(مـدى ربحية النشاط/فرص نمو النشاط)



البتــرول  إن التوجهــات االســتراتيجية  لمؤسســة 
الكويتيــة ذات أهميــة قصــوى، نظــرgً الرتباطهــا 
بالعديد من الجهات الحيوية داخل دولة الكويت 
و خارجهــا مثــل الــوزارات ذات الصلــة والجهــات 
السيادية واJعالم والشركـاء المحليين والدولييـن 
والمقاوليـن والمجتـمع، فالمـؤسـسة هـي ممـثل 
القطاع النفطي المســاهم الرئيســي في عوائد 
الدولـة، ونجاح التوجهات االستراتيجية  يعتبر شيء 
رئيســي وأساســي لدعم اقتصــاد الدولــة ، ومـن 
هـــذا المنطلـق توصلت المؤسســة إلى مجموعة 
من العوامل المساعدة الداخلية التي تدعم نجاح 

التوجهات االستراتيجية  منها:
 االهتمــام بتطــويــر وتــأهيـل الكـوادر البشـريـة 

فـي جميع  المجاالت
 تطوير إدارة المشاريع الرأسمالية

 االســتعانة بالشــركات العالمية لالرتقــاء با�داء 
وبناء الخبرات والقدرات الالزمة

 بنــاء ونشــر ثقافــة ا�داء المتميــز فــي القطــاع 
النفطي

 االهتمام بتطـوير أداء القطاعات المســـاندة من 
خالل بنــاء القــدرات الالزمة باالســتعانة بجهات  

خارجية من أجل تحويل دور هذه القطاعات من تقديم الخدمات ليصبح الشريك اJستراتيجي لها
Health Check متابعة تنفيذ التوجهات االستراتيجية  من خالل تطبيق أسلوب المتابعة 

 تحديث نظام إدارة ا�داء باستخدام البطاقات المتوازنة
 التركـيز على إدارة التحـالفات والمـشاركات بشكـل فعـال لضمان النمو المنشود وبناء القدرات الالزمة 

لعمليات المؤسسة
 تحســين أســلوب إدارة أنشــطة المؤسســة على شــكل محفظة لضمــان تحقيق التكامــل والقيمة 

المضافة المثلى بين هذه ا�نشطة
 تطبيق أسلوب عمل مؤسسي لتطوير ا�عمال / االندماجات والشراء بهدف دعم اتخاذ القرار

أما بالنسبة لعوامل النجاح ذات صلة بأطراف خارجية:
 مراجعــة ا�دوار والمســئوليات بين كل من المؤسســة والمجلس ا�على للبتــرول ووزارة النفط لفض 

التشابك وتحديد ا�دوار والمسئوليات بوضوح 
 االستعانة بالشركات العالمية لالرتقاء با�داء وبناء الخبرات والقدرات الالزمة

العوامل الرئيسية لنجاح التوجهات 
االستراتيجية  2030
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نشاط االستكشاف وا
نتاج
مــن المعروف أن اJدارة االســتراتيجية  هي رحلة شــيقة وممتعة تمر بمراحــل ومحطات متعددة 
ُتسلم كل مرحلة منها إلى ا�خرى إلى أن تنتهي الرحلة في النهاية، وقد تم تحقيق الفوز وتحقيق 
الهدف المطلوب، ومن هذا المنطلق، عبر عدٌد من ا�عضاء المنتدبين في المؤسســة وشــركاتها 

التابعة عن رؤيتهم للمرحلة المقبلة rلية تنفيذ التوجهات االستراتيجية  الخاصة بقطاعهم.

وفي هذا السياق، يرى السيد سامي الرشيد رئيس مجلس ا
دارة والعضو المنتدب لشركة 
نفــط الكويــت أن الشــركة قامت باالشــتراك مع شــركات قطاع االستكشــاف واJنتــاج وقطاع 
التخطيط بمؤسســة البتــرول الكويتية بوضع الخطة االســتراتيجية  لقطاع االستكشــاف واJنتاج 
داخل دولة الكويت وذلك لتحقيق التوجهات االســتراتيجية  لمؤسسة البترول الكويتية، والوصول 
لطاقــة إنتاجيــة تعادل 4 مليون برميل مــن النفط الخام يوميا في عــام 2020 والمحافظة عليها 
إلى عام 2030، وتتلخص هذه الخطة فيما يخص شركة نفط الكويت في الوصول لطاقة إنتاجية 
تعادل 3,650 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2020 والمحافظة على هذه الطاقة إلى عام 

.2030

وأوضح الرشــيد أن شــركة نفط الكويت وضعت خارطة طريق لتحقيق هذه الخطة االســتراتيجية  
التــي بنيت على آليــة « تعاقب الفــرص» لتحقيق ا�هداف االســتراتيجية ، إذ تعمل هــذه اrلية على 
متابعة تنفيذ البرامج االستراتيجية  للشركة، وتعمل كذلك  على تصنيف هذه البرامج حسب مدى 

التقدم الناتج في تطورها كالتالي:
برامــج مخططة: تعرف هــذه البرامج بأنها إما أن تكون في طور التنفيــذ حاليM، أو أنه قد تم رصد 

الميزانيات الالزمة لتنفيذها.

آليات تنفيذ التوجهات االستراتيجية
في المؤسسة وشركاتها التابعة

سامي الرشيد

رئيس مجلس ا�دارة ـ العضو المنتدب 
لشركة نفط الكويت
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برامج ممكن تنفيذها: تعرف هذه البرامج بأنها البرامج التي تم تحديد نطاق العمل لها وتنتظر وضع الميزانيات الالزمة للبدء بتنفيذها.
برامــج محتملــة: تعرف هذه البرامج بأنها برامج لم يتم التأكد من دقتها وتتطلب القيام بدراســات أو مشــاريع تجريبية أو حفر آبار استكشــافية للتأكد من 

دقتها وبالتالي جدواها االقتصادي.

وأشــار الرشــيد إلى أن شــركة نفط الكويت تقوم بمراجعة الخطة التطويرية ل�نتاج بصورة دورية، إذ يتم مراجعة برامج جميع مناطق اJنتاج سواء قصيرة أو 
طويلة ا�مد بصورة سنوية، وذلك لمتابعة مدى التقدم في تطوير هذه البرامج، وإذا ما وجد هناك أي تغير أو تأخير في احد هذه البرامج فإنه يتم وضع برامج 

بديلة لضمان تحقيق الخطة اJنتاجية.

وفيمــا يتعلــق بمتطلبات نجاح خطة شــركة نفط الكويت ضمن اســتراتيجية  2030، قال الرشــيد أن تحقيق أهداف اســتراتيجية  2030 لشــركة نفط الكويت 
يتطلب عددا من مقومات النجاح التي يمكن تلخيصها كالتالي:

 التعاقــد مع شــركات الخدمات العالمية المتخصصة وشــركـــات النفـط العالميــة الكبرى فــي مجــاالت الغاز غير المصاحــب والنفــط الثقيــل وعمليـــات 
«EOR» نتاجJتحسين ا

 الحصــول علــى التكنولوجيا الحديثة والمتخصصة في مجـاالت االستكـشــــاف والتطويــر واJنتــاج لكل من الغاز غير المصاحب والنفــط الثقيل وعمليــات 
«EOR»  نتاجJتحسين ا

 توفــر العمالة الماهرة المتخصصة في كل من الغاز غير المصاحب والنفط الثقيل وعمليات تحســين 
اJنتاج

 التمويل المالي لمشاريع بناء الطاقة اJنتاجية
 تحســين وتطوير أســاليب العمــل في مجاالت مختلفــة عديدة متعلقــة في الوصول إلــى ا�هداف 

االستراتيجية  لسنة 2030

تحت مظلة نشــاط االستكشــاف واJنتاج أوضح كذلك السيد هاشــم الرفاعي رئيس مجلس ا�دارة 
والعضو المنتدب للشركة الكويتية لنفط الخليج، أن الشركة عملت على تطوير خطتها الخمسية 
فــي ضوء الخطة االســتراتيجية  2030 طويلة المدى، وقامت بالتعاون مع عدد من الشــركات النفطية 
المعنية باJنتاج بتطوير رؤيتها لUهداف طويلة المدى للمنطقة المقسومة، وهي ا�هداف التي تتضمن 
الوصول إلى إنتاج 350 ألف برميل من النفط يوميM عام 2015، والمحافظة على هذا المعدل حتى 2030، 
باJضافــة إلى إنتــاج 500 مليون قدم/ مكعب يوميM من الغاز غير المصاحب في عام 2016. وفي الوقت 

نفسه تسعى الشركة إلى تقليل نسبة حرق الغاز والوصول إلى معدل 1% في عام 2015.

 ولتحقيق تلك ا�هداف عملت الشركة على تنفيذ عددg من المشاريع والبرامج تتلخص في التالي:
 مشروع مكمن ا�يوسين ا�ول للحقن بالبخار

 مشروع تطوير مكمن ا�يوسين الثاني
 مشروع حقل جنوب الفوارس للغمر بالماء

 مشروع حجر الرطاوي السرئي بحقل جنوب الفوارس
 تطوير حقول الغاز غير المصاحب

 تطوير حقول لولو و الحوت
 استكشاف حقول نفط وغاز جديدة

هاشم الرفاعي

رئيس مجلس ا�دارة ـ العضو المنتدب  
للشركة الكويتية لنفط الخليج
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وبين الرفاعي أن الشــركة حددت مجموعة من المبادرات ذات التأثير اJيجابي لتحســين الفعالية في ا�مور التقنية وغير التقنية، ومنها إدارة التخطيط وا�داء 
المتكامل، إدارة التزويد، وإدارة البحوث والتكنولوجيا، وإدارة الصحة والســالمة وا�من والبيئة، إدارة التوظيف والتطوير، وإدارة االستكشــاف واJنتاج وغير ذلك 

من اJدارات، باJضافة إلى تشكيل عدد من اللجان والمجالس لتوطيد التعاون البناء مع الشركات العاملة في هذا المجال. 

وحول عوامل النجاح قال الرفاعي  إن نجاح استراتيجية  الشركة يتوقف على عدة عوامل يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
 موافقة الشركاء من الجانب السعودي ( شيفرون وأرامكو)على المشاريع  لتنفيذها بشكل ناجح وفقM للتصور الذي وضع في  الخطة االستراتيجية  2030

 توفير العمالة الالزمة والموارد المالية 
 الدعم الالزم من مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط

 دعم أنشطة االستكشاف في المنطقة المقسومة (البرية والبحرية)

وفيمــا يتعلــق بآليــة تنفيذ التوجهــات االســتراتيجية  في الشــركة الكويتيــة لالستكشــافات البترولية 
الخارجيـة قـال الســـيد نـزار العدســـاني رئيـس مجلـس ا�دارة والعضـو المنتدب إن الشـركة تقوم 
بمتابعة أصولها الخارجية المكونة من  51 مشـــروعM موزعـــة علـى امتداد أربع قارات من خالل التعـاون 
مع الشـــركاء الحاليين JV Partners لتنـفيذ البرامـج االستكـشافية والتطـويريـة وكذلك متابعة خطوط 

اJنتاج لكل حقل.

كمــا تقوم بالعمــل الدائم على اســتكمال نموها الحيوي وتوســيع نطاق اســتثماراتها والســعي وراء 
االستثمارات والفرص الجديدة في مجال البحث والتنقيب  والتطوير و اJنتاج  لتعزيز أهدافها االستراتيجية  

في نمو اJنتاج واالحتياطيات.

 كذلــك تقــوم بتعزيــز عالقاتها بالشــركاء والمشــغلين والمؤسســات الحكومية بالــدول العاملة بها 
وكذلك الشــركات التابعة لمؤسســة البترول الكويتية لتسهيل فرص االســتثمارات المستقبلية وتبادل 

الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال البحث والتنقيب والتطوير واJنتاج.

 وتسعى الشــركة جاهدة لتحقيق التوجهات االســتراتيجية  الممتدة لعام 2030 وذلك بزيادة معدالت 
اJنتــاج الحاليــة من 80 ألف برميل نفط يومي مكافئ  إلى 130 ألــف برميل نفط مكافئ يوميM في عام 
2015 معززا باحتياطيات قدرها 430 مليون برميل نفط مكافئ، ومن ثم زيادة االنتاج الى  200 ألف برميل 

نفــط مكافئ يوميM في عام 2020 معززا باحتياطيات قدرهــا 650 مليون برميل نفط مكافئ، ومن ثم 
المحافظة على هذه المعدالت حتى عام 2030.   نزار العدساني

رئيس مجلس ا�دارة ـ العضو المنتدب  للشركة 
الكويتية لالستكشافات  البترولية الخارجية 



 هذا باJضافة إلى ا�ولويات التي توجهها الشركة لرفع كفاءة موظفيها وصقل مهاراتهم من خالل 
برامج التدريب والتطوير المهنية المطلوبة لتنفيذ أهداف الشركة. 

وتوقــع العدســـاني أن تحقـيــق الشــركـة �هدافـهــا ســيعزز قــدرة القطــاع النفطـــي فـــي اJنتـــاج 
واالحـتياطيات الخارجية، مما سيصب في النهاية لمصلحة القطاع النفطي ككل واالقتصاد الكويتي.

نشاط التكرير والتصنيع والبتروكيماويات
ويــرى الســيد فهد ســالم العجمــي رئيــس مجلــس ا�دارة والعضــو المنتدب لشــركة البترول 
الوطنية الكويتية أن آليات تنفيذ اســتراتيجية  الشــركة  تبدأ من خالل مجموعة من المبادرات تتلخص 

في النقاط التالية:

في مجال عمليات التكرير
 تنفيذ مشــروعي الوقود البيئــي والمصفاة الجديدة للوصول إلى طاقة تكريريــه مقدارها 1.4 مليون 

Mبرميل يومي
 إنشــاء المزيــد مــن خزانات زيــت الوقود منخفــض الكبريــت (LSFO) بناء علــى التباين في موســمية 

االستهالك
 إعداد دراســة منتظمة لتقييم التباين بين العرض والطلب للسوق المحلي والتعرف على الحيود (في 

الكميات والمواصفات) الستهالك المحلي للتحقق من جدوى :
- إنشاء وحـدة انتاج جازولين اضافيه بطاقة إنتاجية لزيادة إنتاج وقود السيارات

- زيــادة الطاقــة اJنتاجية للبيتيومن من خالل تحديث الوحدة الحاليــة للبيتيومين أو إغالقها مع وحدة 
اJيوسين

لجميــع  دوريــة  بصفــة  العمليــات  أداء  مراقبــة  نظــام  تطبيــق   
المستويات اJدارية 

 تنفيذ مشاريع رئيسية لعمليات التكرير(مشروع إنشاء مرافق 
جديــدة وتحديث المرافــق الحالية لمناولــة الكبريت في 

مصفــاة ميناء ا�حمــدي ، تحديث ا�نظمــة القديمة 
للكشــف واJنذار ومنــع الحرائــق بأنظمة جديدة 

والتخلــص من نظــام الهالون فــي مصافي 
الشــركة الثالث ومســتودعات التســويق 

المحلي)
فهد سالم العجمي

رئيس مجلس ا�دارة ـ العضو المنتدب
لشركة البترول الوطنية الكويتية

و كذلك تعمل الشــركة علــي تحقيق التوجيهات 
لUهــداف  المســاندة   ا�خــرى  االســتراتيجية  

التشغيلية و الملخصة كاالتي:  
التــي  االســتثمارية  للفــرص  ا�فضليــة  إعطــاء   
تضمــن نقــل التكنولوجيــا والخبرات بيــن عمليات 
االستكشاف واJنتاج داخل دولة الكويت وخارجها
 الوصــول والمحافظــة على نســبة خليط مثلى 
للنفط والغاز ضمن محفظة اســتثمارات نشاط 

االستكشاف واJنتاج خارج الكويت
 الســعي للعمــل كمشــغل لبعض اســتثمارات 
نشــاط االستكشــاف واJنتاج خارج دولة الكويت 
وفقا للنســب التاليــة: %5 من اJنتــاج في 2015 ، 
%10 من اJنتــاج في 2020 ، %15 مــن اJنتاج في 

2025، %20 من اJنتاج في حلول عام 2030.
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 متابعــة تنفيذ مشــاريع الحالة ا�ساســية للخطة الخمســية التابعة لمجال التســويق المحلي (مثال: 
إنشاء مستودعات جديدة للتسويق المحلي)

وقد قامت الشركة بإعداد آلية لتنفيذ هذه المبادرات ومتابعتها عن طريق اrتي:
 إطــالق الحملة اJعالمية لتعريف وتفعيل المشــاركة في تنفيذ الخطة االســتراتيجية  لقطاع التكرير 

المحلى في المكتـب الرئيسـي وكـافـة مواقع الشركة 
 تطوير قدرات ومهارات الموظفين كعنصر أساســي لنجاح استراتيجية  الموارد البشرية لقطاع التكرير 

والتسويق والبتروكيماويات
 االلتزام بتعزيز القدرات التشــغيلية والتقنية، والحفاظ علـى أعلى مســتويات ا�داء طبقM �على معايير 

الصحة والسالمة وا�من والبيئة
التكريــر والتســويق  البرامــج االســتراتيجية  لقطــاع  إدارة  تــم تشــكيل لجنــة توجيهيـــة ومكتــب   
والبتروكيماويات لمؤسسة البترول الكويتية، بهدف متابعة تنفيذ مبادرات الخطة االستراتيجية  2030 
لمؤسسة البترول الكويتية لهذا القطاع ، وذلك بقيادة شركة البترول الوطنية الكويتية ويضم أعضاء 
من شــركة البتــرول الكويتية العالمية والشــركة الكويتية لتزويــد الطائرات بالوقود وشــركة صناعة 

الكيماويات البترولية.

في مجال عمليات تصنيع الغاز
 تـنفيـــذ وحــدة إنتــــاج الغــــاز المـســــال رقـم 4 
للوصـــول إلـــى طاقــــة إنتـاجية بمقـــدار 2.780 

Mمليـون قدم مكعب معياري يومي
 تنفيذ وحدة إنتاج الغاز المسال رقم 5

 اســتــمــرار تعـظيــــم فـــرص الـتـكـامــــل مـــع 
التكامــل  لتحقيــق  البتروكيماويـــات  قطــــاع 
ا�مثل وذلــك عـند إضـافة الـوحــدات التحويلية 

للمصفاة الجديدة
تصنيــع  لعمليــات  رئيســية  مشــاريع  تنفيــذ   
وحــدة  المســال،  للغــاز  جديــدة  الغاز(خزانــات 

معالجة الغازات الحمضية)

في مجال التسويق المحلي
 االســتـثمار فــي بـنــاء محطات جديدة لشـــبكة 
شـــركة البتـرول الوطنيـــة الكويتـيـــة لتـغطيـة 
مناطـــق الـنمـو الســكاني المرتفعة والجـديدة 

إلى حين استكمــال عملية الخصخصة
تــم  التــي  المحطــات  االســتمرار فــي مراقبــة   
تخصيصهــا واســتكمـال عمليــة الخصخصـــة 

لمحطات الوقود



وحــول آلية شــركة البتــرول الكويتيــة العالمية في تنفيــذ التوجهات االســتراتيجية  لمؤسســة البترول 
الكويتية، قال الســيد حســين إســماعيل رئيس مجلس ا�دارة والعضو المنتدب «بعد قيام قطاع 
التكرير والتســويق للمؤسســة والذي يشمل شركة البترول الوطنية الكويتية وشــركة البترول الكويتية 
العالمية والشــركة الكويتيــة لتزويد الطائرات بالوقود بتطوير اســتراتيجية  بعيــدة المدى 2030، قامت 
شــركة البترول الكويتية العالمية في عام 2010 بوضع اســتراتيجيات الشــركات التابعــة لها في أوروبا، 
فضًال عن مشــاريعها التوســعية في آســيا، وتم ا�خذ بعين االعتبار خصوصية ا�ســـواق ا�وروبيـة كـٍل 
على حـده، وتحلـيل أداء شركاتنـا ومـنافسيـها في ا�سـواق المـعنية مثـل السوق اJيطالي وخصائصه 
والفرص المتاحة فيه وكذلك في غيره من ا�سواق، وذلك للوصول إلى ا�هداف االستراتيجية  المرتقبة». 
مضيفــM وقد تم وضــع خطط واضحة مشــتقة من الخطوط العريضـة الســتراتيجية  الشــركـة ووفق 
جــدول زمنـى محـدد لربـــط تنـفيذ االســتراتيجية  بالميزانيـة والخطة الخمســية وتطوير مؤشــرات أداء 
الشــركة المالية والفنية لكـي تتـم المقارنة باالســتراتيجية  في إطار ا�هداف والمبادرات االســتراتيجية  

ا�وروبية واrسيوية.

وفيما يخص متطلبات النجاح للمرحلة المقبلة أوضح السيد حسين إسماعيل أن شركة البترول الكويتية 
العالمية تمثل الذراع االســتثماري خارج دولة الكويت للمؤسســة في مجالي التكرير والتسويق، لذا فإن 
مــن متطلبات النجاح وجود توقعات دقيقة بكميات إنتــاج ونوعية النفوط الكويتية، وذلك لتوفير مخرج 
آمن لهذه النفوط من خالل المشــاريع اrســيوية، فضًال عن توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة والخبرة 
المطـلوبــة لنوعـيــة المشـــاريع االســتراتيجية  للشـــركة (خاصة تلـــك المرتبطة بدمج وشــراء ا�صول)، 
وكذلك التخطيط الفعال والتواصل مع الشركات ا�خرى والقطاعات التابعة لمؤسسة البترول لتحقيق 

التكامل بين مشاريع التكرير داخل وخارج الكويت ونشاط البتروكيماويات التابع للمؤسسة. 

ورأت السيدة مها مال حسين رئيس مجلس ا�دارة والعضو المنتدب لشركة صناعة الكيماويات 
البترولية أن ا�هداف االســتراتيجية  لمؤسســة البتــرول الكويتية لقطــاع البتروكيماويات تتمحور حول 
التوســع في مجال البتروكيماويات داخل وخارج دولة الكويــت ، وذلك لتحقيق قيمة مضافة لالقتصاد 
الكويتي، ومن هذا المنطلق فإن الشــركة تســعى للنمو في صناعة البتروكيماويات من خالل التوســع 
في مشــاريع ا�وليفينات والعطريات والدخول في صناعة البتروكيماويات المتخصصة ، وبناء على ذلك 

اعتمدت الشركة في تنفيذ إستراتجيتها على ثالث محاور هي:
المحور ا�ول:  بناء مشــاريع جديدة تعتمد على توفر المادة الخام ، أو ما يسمى باللقيم سواء داخل 

أو خارج دولة الكويت
المحور الثاني:  تعزيز التكامل مع أنشطة مؤسسة البترول الكويتية داخل وخارج دولة الكويت

المحور الثالث: االستحواذ على مصانع بتروكيماوية قائمة خارج دولة الكويت

وأوضحت السيدة مها مال حسين أن الشركة ومن منطلق تطبيق استراتيجية  المؤسسة بادرت لتطوير 
كفاءات المهندســين في إدارة وتنفيذ المشــاريع الكبرى من خالل تطوير عمليات تنفيذ المشاريع وفق 
التطبيقات العالمية المثلى وبعقد عدة دورات متخصصة في هذا المجال، مما يســاعد على التخطيط 
الجيد لعدد من المشــاريع االستراتيجية  التي ستقوم الشركة بتنفيذها حتى عام 2030 بما يتواءم مع 

محاور االستراتيجية  ومن هذه المشاريع هي:

حسين إسماعيل

مها مال حسين

رئيس مجلس ا�دارة ـ العضو المنتدب 
لشركة البترول الكويتية العالمية

رئيس مجلس ا�دارة ـ العضو المنتدب  
لشركة صناعة  الكيماويات البترولية
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أسعد السعد

رئيس مجلس ا�دارة والعضو المنتدب 
للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

 مشــروع ا�وليفينات الثالــث المزمع إقامته في 
دولة الكويت

 PET/PTA مشروع صناعة البوليستر 
 مشــروع مجمــع صناعــي متكامل بين نشــاط 

التكرير والبتروكيماويات في الصين
 مشــروع ا�وليفينــات فــي مناطق تتوفــر فيها 

مواد اللقيم المناسبة لمثل هذه المشاريع
 مشروع ا�وليفينات الرابع في دولة الكويت

وحول نجاح االستراتيجية  وتأثير ذلك على القطاع 
النفطي ومن ثم االقتصاد الكويتي قالت السيدة 
مهــا مال حســين «إن تنفيذ اســتراتيجية  الشــركة 
ســيؤدي إلى تحقيــق قيمة مضافة أعلــى لموارد 

دولــة الكويت الطبيعية من خالل التوســع في صناعة البتروكمياويات ا�ساســية والدخول في صناعة 
البتروكيماويــات المتخصصــة وكذلك من خالل تنفيذ فــرص التكامل الممكنة مع نشــاط التكرير في 

دولة الكويت.

وســتحقق صناعة البتروكيماويات عوائد مجزية للدولة ، مما يســاهم  في التنمية االقتصادية الوطنية 
مــن خــالل إيجاد فــرص عمل للعمالــة الكويتية ، وخلــق صناعة تحويليــة جديدة للقطــاع الخاص في 

الكويت يعتمد على منتجات الشركة .

وبشــأن متطلبــات النجــاح للمرحلــة المقبلة، أوضحت الســيدة مهــا مال حســين أن هنــاك العديد من 
المتطلبات لتحقيق استراتيجية  الشركة والتوجهات االستراتيجية  للمؤسسة ومنها التالي:

 توفير المواد اللقيم لمشــاريع البتر وكيماويات ، لذلك نتطلع إلى االستكشافات الجديدة للغاز آملين 
أن تكون مشجعه  بتوفير الغاز الالزم للمشاريع المستقبلية .

 تعاون الجهات المعنية في الدولة لتوفير ا�راضي الصناعية المؤهلة بالخدمات ا�ساسية 
 الحاجــة إلــى ســرعة اتخاذ القــرار من الجهــات المتخصصة في بعض المشــاريع للمضــي قدما في 

تنفيذها
 االستمرار في تنمية وتطوير الكوادر الكويتية 

وقد أفـاد الســـيد أســـعد الســـعد رئيـس مجلــس ا�دارة والعضـو المنتدب للشـــركة الكويتية 
لتـزويــد الطائــرات بالوقــود  أن الشــركة دأبت على التوســع فــي عملياتها مــن توزيــع وتزويد وقود 
الطائــرات في مطار الكويت الدولي والقواعد الجوية لســالح الطيران بحيث تحقق الرؤية االســتراتيجية  

لقطاع التكرير والتسويق وهي زيادة القيمة المضافة لمنتج وقود الطائرات الكويتي. 

ولعل من أهم المشاريع التي ستؤثر إيجابM على القطاع النفطي مشروع بناء المستودع الجديد لزيادة 
الطاقة التخزينية ومن ثم زيادة طاقة التزويد لكل من مطار الكويت الدولي والقواعد العســكرية هذا 
باJضافة إلى مشــروع ربط المســتودع الجديد مع مدينة الشــحن الجديدة المزمع إنشاؤها غرب مطار 
الكويت الدولي وكذلك مبنى الركاب الجديد، وبذلك ســوف تتضاعف الطاقة التخزينية وطاقة التزويد 
إلى الضعف ومن المتوقع أن تتضاعف ربحية الشــركة بعد تشــغيل هذين المشروعين مما سيكون له 
 Mمالي gتأثير ايجابي على االقتصاد الكويتي تماشــيا مع الخطــة التنمويــــة لدولة الكويت لجعلهـا مركز

.Mواقتصادي

والحقيقــة أن المرحلــة المقبلــة تتطلب جاهزية الشــركة مــن جانب المــوارد البشــرية والمالية لتنفيذ 
المشــاريع المطلوبة وربطها مع مشــاريع الهيئة العامة للطيران المدني بــذات الخصوص، وذلك حتى 

يتحقق النجاح المطلوب.



ناصر المضف

العضو المنتدب  لقطاع التسويق العالمي

التسويق العالمي والنقل:
نظــرg �هميــة وفعالية دور قطــاع التســويق العالمي فــي تكامل العمليات التشــغيلية والتســويقية 
لمؤسســة البتــرول الكويتية ولما للقطــاع من دور بارز ورئيســي في إعداد وتنفيذ توجهات المؤسســة 
اJستراتيجية 2030، قال السيد ناصر المضف العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي «إنه تتلخص 
رسالة التســويق العالمي في تســويق المواد الهيدروكربونية الكويتية داخل وخارج دولة الكويت ومن 
خالل المنافذ اrمنة والمتنوعة وذلك لتعظيم إيرادات دولة الكويت على المدى البعيد وبالطرق المثلى 
كمــا يتطلع القطاع إلى أن يكون في مصاف المســوقين العالميين للمنتجــات الهيدروكربونية بحيث 
يكون االختيار ا�ول للعمالء من خالل رؤيته االســتراتيجية  2030، ولتحقيق تلك التطلعات يقوم القطاع 
بالتنســيق المستمر وعلى مدار الساعة مع الشركات النفطية التابعة للتأكد من تلبية متطلبات العمالء 
مــن ناحية جودة المنتج وتحميله فــي الوقت المحدد كما يقوم القطاع وبصــورة دورية بعمل خطط 
ودراســة مشاريع خاصة تهدف إلى ضمان تســويق المنتجات في المنافذ اrمنة وتعظيم إيرادات دولة 
الكويــت،  ويولــي القطاع أهمية بالغة لعمالء المؤسســة حيث يعكف القطاع عــن طريق ممثليه في 
الكويت والمكاتب اJقليمية على المحافظة وتوطيد العالقات مع عمالء المؤسسة عن طريق التواصل 

الدائم وحضور المحافل الدولية. 

وقد أضاف الســيد المضــف أنه باJضافة إلــى ذلك أخذ القطاع علــى عاتقه تحقق االســتخدام ا�مثل 
لسلسلة عمليات المؤسسة (Value Chain Optimization) حيث قام القطاع برئاسة فريق من الشركات 
التابعة ذات الصلة بإعداد الدراســة للوقوف على أهم االعتبارات والوســائل والممارسات التي تقوم بها 
الشــركات النفطية العالمية الكبرى للحصول علــى أعلى قيمة مضافة من إدارة عملياتها التشــغيلية 

وذلك لمعرفة إمكانية تطبيقها على العمليات التشغيلية المتكاملة للمؤسسة وشركاتها التابعة.

هذا وفي حال التطبيق الكامل لجميع توصيات الدراســة ســيكون هناك تنظيم للعمليات التشــغيلية 
المتداخلة للشــركات التابعة للمؤسسة بصورة متكاملة ومتوافقة مع الشركات النفطية الكبرى، مما 
ســيكون له ا�ثر اJيجابي في تحســين ا�داء وتحقيق أعلى عائد للمؤسســة، والذي من شــأنه أن يرفع 

القيمة المحققة المضافة القتصاد دولة الكويت.

وفيمــا يتعلــق بآلية شــركة ناقالت النفط الكويتية، قال الســيد بدر الخشــتي رئيــس مجلس ا�دارة 
والعضو المنتدب «اتبعت شركة ناقالت النفط الكويتية منهجM تفصيليM وشامًال في ترجمة التوجهات 
االستراتيجية  2030 ، التي وضعتها مؤسسة البترول الكويتية - متمثًال في تأمين التغطية االستراتيجية  
وتوفيــر النقل البحري للمشــتقات الهيدروكربونيــة لدولة الكويت إلى خطة اســتراتيجية  قابلة للتنفيذ 
 Mمع قطاع التســويق العالمي بالمؤسســة، وقد نتــج عن الخطة أهداف Mتغطــي كافة المجاالت توافق
استراتيجية  ترجمت إلى 13 مبادرة استراتيجية  تشمل الطرق التفصيلية المطلوبة لتحقيق تلك ا�هداف 

االستراتيجية «.

وأوضــح كذلــك بأنــه تم وضع آليــة للتنفيذ بحيــث تضمن تلــك اrلية تكامــل وتناغم عمليــات القطاع 
النفطي بمرحلتي التســويق والنقل ، بحيث يتم تحقيق النتائج المرجوة وإرضاء رغبات عمالء المؤسســة 
وكذلك الطريقة المالئمة لنقل النفط الكويتي بما يعظم أرباح مؤسسة البترول الكويتية بصورة عامة ،  بدر الخشتي

رئيس مجلس ا�دارة ـ العضو المنتدب  
لشركة ناقالت النفط الكويتية
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وكذلك العودة بالمنفعة على االقتصاد الكويتي 
مــن خالل االســتثمار فــي بنــاء الناقــالت وتحقيق 
ا�ربــاح خالل فترات الرواج ، كما أن امتالك اســطول 
حديث ومهيــئ يوفــر لالقتصاد المحلــي موقع 
متيــن وميزة اضافيـة في حالـة الطوارئ أو حدوث 

أية اضطرابات في منطقة الخليج العربي .

النتائــج المتوقــع تحقيقهــا مــن تنفيــذ  وحــول 
اســتراتيجية  الشركة عدد السيد بدر الخشتي تلك 

النتائج في النقاط التالية:
 الحفاظ على حجم وتشكيل ا�سطول بما يلبي 
الغطاء اJســتراتيجي طويل المدى والمتطلبات 
التســويقية لمؤسســة البترول الكويتية للنفط 
الخــام والمنتجــات البترولية والغاز المســال بما 
يتماشى مع معدالت اJنتاج المستهدفة داخل 

دولة الكويت
  من المتوقع التوســع في نشــاط النقل البحري 
ليشمل نقل المنتجات البتروكيماوية، والدخول 
في شراكة استراتيجية  في مجال نقلها، وذلك 

في حالة ثبوت جدواها االقتصادية
 تطويــر المــوارد البشــرية ومراعــاة بنــاء الكوادر 
الوطنيــة والخبــرات مــع التــزام شــركة ناقالت 

النفط الكويتية تجاه المجتمع الكويتي

وأشار الخشتي إلى أن متطلبات النجاح للمرحلة المقبلة تتلخص في التالي:
 متابعة دقيقة لمراحل تحديث ا�سطول وذلك بالتنسيق مع قطاع التسويق العالمي وكذلك قطاع 
التخطيط االستراتيجي بمؤسســة البترول الكويتية لضمان استكمال عمليات تحديث ا�سطول وفق 
ا�هداف المرصودة ، للوصول إلى حجم ونوع ا�سطول المطلوب حتى عام 2030، وذلك لمقابلة إنتاج 

النفط الكويتي المستهدف لعام 2030 واالزدهار المنتظر لعمليات تكرير النفط وتسويقه 
 كمــا تتطلب تطبيــق برنامج قياس ا�داء بصــورة دوري، وذلك لضمان تنفيذ الشــركة لتلــك المبادرات 

وتحقيق أهدافها
 وكذلك االلتزام بالتوجهات الدولية ومعايير الجودة والسالمة وبالبيئة ومعايير إدارة الناقالت



 تشــكيل هيكل تنظيمــي متكامل ونموذج إداري مناســب للقيادة واJشــراف ومتابعة االســتراتيجية  
الخاصة بالبحث والتطوير في مراحلها المتعددة والتخاذ القرارات العملية الســليمة والفعالة لضمان 

تحقيق ا�هداف المرجوة والطموحات المستقبلية لمؤسسة البترول الكويتية
 تطوير وتعزيز ثقافة البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار وإشاعتهما في القطاع النفطي الكويتي 

 إعداد خارطة طريق للتكنولوجيا للمؤسسة وشركاتها التابعة
 تنفيذ مشــاريع بحثيــة تطبيقية مع جهات بحث عالميــة رائدة لدعم الجانب الفنــي وتطوير القطاع 

النفطي بتكنولوجيا حديثة
 تنفيذ نظام متكامل Jدارة المعرفة في مجال التكنولوجيا في القطاع النفطي

 التعاون المستمر وااللتزام اJيجابي من قبل الشركات التابعة لتحقيق ا�هداف االستراتيجية  

وقد أشــار بورســلي إلى أن الخطة االســتراتيجية  في قطاع الشــؤون اJدارية والبحــث والتطوير وتقنية 
المعلومات تشمل المؤسسة وشركاتها التابعة وال تقتصر فقط على المؤسسة.

كمــا أفاد بأن القطاع يقــوم بخطوات تنفيذية لتحقيق االســتراتيجية  على الوجــه ا�كمل، وذلك على 
النحو التالي:

 فقد تم تشكيل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي خاصة بالموارد البشرية يتم من خاللها متابعة تطبيق 
المبادرات الخاصة بالموارد البشرية (الشئون اJدارية والتدريب والتطوير الوظيفي)

 وكذلك تم تشــكيل لجنة على مســتوى القطاع النفطي وذلك لمتابعة تقدم سير العمل للمبادرات 
االستراتيجية  الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، ورفع تقارير دورية للجنة التنفيذية العليا برئاسة الرئيس 
التنفيذي وذلك لضمان ودعم تنفيذ خطة العمل الموضوعة من خالل تذليل العقبات التي قد تواجه 

عملية التنفيذ
 تم تشكيل لجنة التوجيه العليا لتنفيذ استراتيجية  البحث و التكنولوجيا لمؤسسة البترول و شركاتها 
التابعــة و ايضا تم تشــكيل فريــق ادارة تنفيذ الخطة االســتراتيجية  2030 �نشــطة البحث العلمي و 

التكنولوجيا
 العمل على تحسين أساليب تطبيق أحدث وأنسب التكنولوجيا والتقنيات المتوفرة

 تحديــد االحتياجــات المســتقبلية المطلوبــة من التقنيــات والتطبيقــات الحديثة في جميع أنشــطة 
المؤسسة والسعي لتطوير خبرات ومهارات العاملين الستخدام هذه التقنيات والتطبيقات

 تنظيم وإعداد الندوات واللقاءات المتخصصة بمجال البحث العلمي والتكنولوجيا لتبادل الخبرات في 
المؤسسة

 االســتعانة واالســتفادة من البيوت االستشــارية المتخصصة لمســاندة تحقيق أهداف االســتراتيجية  
لبعض المبادرات

 المشاركة اJيجابية بالمؤتمرات وورش العمل الخارجية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا وحول 
النتائج المتوقعة وتأثيرها على القطاع النفطي ومن ثم االقتصاد الكويتي

 توثيق التعاون والتنســيق مع المؤسســات والهيئات البحثية في داخل وخارج دولة الكويت في مجال 
الدراســات والبحــوث مثل (جامعة الكويــت، معهد الكويــت لUبحاث العلمية، معهد ماساشــوتس 
للتكنولوجيا، جامعة كامبردج والمعهد الفرنســي للدراسات البترولية ( وتبادل المعلومات المتعلقة 
بالصناعة النفطية، حيث قامت المؤسســة وبالتعاون مع معهــد الكويت لUبحاث العلمية وجامعة 
الكويت بتنفيذ مشــاريع ودراسات بحثية لتحسين مواصفات المنتجات البترولية وJيجاد حلول عملية 

نبيل بورسلي

العضو المنتدب للشئون ا�دارية
والبحث والتطوير

القطاعات المساندة
وفيمــا يتعلق بقطــاع الشــؤون اJداريــة والبحث 
والتطويــر، فقــد أوضــح الســيد نبيــل بورســلي 
العضــو المنتــدب للشــئون ا�داريــة والبحــث 
المؤسســة  اســتراتيجية   تنفيــذ  بــأن  والتطويــر، 
2030، هدفهــا تبوؤ موقع الصدارة بين الشــركات 

إال  يتحقــق  ال  والــذي  المنطقــة،  فــي  النفطيــة 
بالمتطلبات التالية:

 توظيف الكوادر ذات المؤهالت العلمية والخبرات 
العملية المطلوبة لتنفيذ االستراتيجية 
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الشيخة شذى الصـباح

العضـو المنـتدب للتـدريب
والتطـوير الوظيـفي

علي الهاجري

العضو المنتدب 
للشؤون المالية

للتحديات الفنية واالرتقاء بكفاءة العمليات في مجال االستكشاف واJنتاج سواء فيما يتعلق بطبيعة 
المكامــن والحقول وإنتاج النفــط الثقيل أو فيما يتعلق بالجانب التشــغيلي كإنتــاج المياه المصاحبة 

ل�نتاج النفطي وظهور مشاكل التآكل وغير ذلك من المشاكل الفنية

وشــدد الســيد/ بورسلي على أن االلتزام بقيم المؤسســة وأخالقيات العمل، عالوة على ذلك رفع قيم 
الــوالء فــي الموظف وحثه على اJبــداع واJنتاج وتوفيــر البيئة المالئمــة لذلك من أهــم العناصر لنجاح 

االستراتيجية  ، فالنجاح يتحقق ببذل الجهود وتعاون الجهات المختلفة .

وفيـمــا يتعـلــق بتنفـيذ المـبــادرات االســتراتيجية  التي تخــص قطـاع التـدريــب والتطـويـــر الوظـيفـي،  
أوضحت الشيخة شذى الصـباح العضـو المنـتدب للتـدريب والتطـوير الوظيـفي بأنه تـم  التعــاون 
والتنســيـق بين قطاعـات المؤسسـة والشــركات النفطية التابعة لعمل خطة استراتيجية  موحدة ذات 
أهــداف ونتـائــج متفـق عليهـــا، وذلـك لتحقـيق اســتراتيجية  المـوارد  البـشــريـة التي تصــب بدورها في 

تحقيق استراتيجية  المؤسسة 2030.

ومن أهم ا�هداف الذي يسعى قطاع الموارد البشرية لتحقيقها هي:
 توحيــد وتطويــر كفاءة العامليــن في الموارد البشــرية في القطــاع النفطي وتزويدهــم بالمهارات 
والمعــارف لتحديد االحتياجات المســتقبلية من القــوى العاملة، وتدريبها لتكــون ذات كفاءة وخبرة  

لتنفيذ استراتيجية  المؤسسة ومواجهـة التحديـات العالميـة في مجـال النفط والغاز
 تهيئــة العاملين في الموارد البشــرية ليكونوا شــريك إســتراتيجي لــه القدرة على تحديــد احتياجات 
القطاع النفطي، وذلك عن طريق التخطيط السليم للقوى العاملة من جانب تطوير الموظفين ذوي 

(Talent ) مهنية عالية
 التعـــاون مع الجـهــات التعليمية للتـنســيق بتـحديد المناهـــج العلميـة بمــا يتوافق مــع احتياجـــات 

القطاع النفطي المستقبلية

وفيما يتعلق بقطاع الشؤون المالية ، أوضح السيد علي الهاجري العضو المنتدب للشؤون المالية 
أن قطاعــه ال يختلــف عن القطاعــات ا�خرى من جانب آلية تنفيذ اســتراتيجية  المؤسســة 2030، إذ تم 
تشــكيل لجنة على مستوى القطاع وذلك لمتابعة تقدم ســير العمل للمبادرات االستراتيجية  الخاصة 
بالماليــة، ويتم من خــالل رفع التقارير الدورية للجنة التنفيذية العليا برئاســة الرئيس التنفيذي وعضوية 
جميــع ا�عضاء المنتدبين وذلك لضمان ودعم تنفيذ خطة العمل الموضوعة للقطاع ، من خالل تذليل 

العقبات التي قد تواجه عملية التنفيذ.

وأشــار الهاجري إلى أن الخطة االســتراتيجية  في قطاع الشــؤون المالية ال تتوقف عند حد المؤسســة 
وحسب، إنما تغطي القطاع النفطي بأكمله، وقد تم تشكيل عدة فرق عمل والتي تطمح على تحقيق 

وإنجاز المبادرات والمهام المناطة بها وذلك لتحقيق ا�هداف االستراتيجية  المرجوة.

وعن متطلبات النجاح للمرحلة المقبلة، وبالتالي تنفيذ االســتراتيجية  على الوجه ا�كمل، أفاد الهاجري 
أن توافر العنصر البشــري القادر على تنفيذ الخطط االستراتيجية  يأتي في مقدمة متطلبات النجاح، 



وذلك في ظل ما يزخر به القطاع النفطي من عناصر شبابيه تمتلك الكفاءة والقدرة، لكنها تحتاج فقط 
إلى التوجيه وفق طموحات وتوجهات المؤسسة.

وأوضح الهاجري أن من أهم عناصر نجاح االستراتيجية  اJيمان بها، وااللتزام بالقيم وا�خالقيات المهنية 
تجاه المؤسســة وشــركاتها التابعــة، إضافة إلى ترســيخ قيم الوالء لــدى الموظف، وحثــه على اJبداع 
واJنتــاج، فضًال عن الــدور الكبير الذي يمثله اJعالم في توصيل الرســالة وتحقيق أهداف االســتراتيجية ، 

فالنجاح ال يتحقق إال بتضافر الجهود.

أمـــا بـخصـــوص دور قـطـــاع التـخـطيـــط ومســـاهمـتـه بتســـهـيل تـنـفيـــذ توجـهـــات االســتراتيجية  
لمـؤسـســـة البتـــرول الكـويتـية، قـال الســـيد عبداللطـيف الحوطـي العضــو المنتـدب للتخطـيط  
بعــد أن وضـعــت جميع القطاعــات خططها االســتراتيجية  حتى عام 2030، تم إعــداد خطة مجمعة 
للخطة االســتراتيجية  للمؤسســة حتى عام 2030 التي من أهدافها مساعدة اJدارة العليا في معرفة 
مستقبل المؤسسة وخارطة الطريق للقطاع، وكذلك ضمان التكامل ومواءمة وتناسق جميع قطاعات 

المؤسسة،  ومعرفة القدرة على تخصيص الموارد بكفاءة وبصورة تسهل عملية تحقيق أولوياتها.

وبعد إعــداد الخطــة المجمعة، كــان لــدى قطـــاع التخطيط في المؤسسة تساؤل حول الطريقة التي 
ســيتم من خاللها إدارة وتنفيذ جميع المبادرات االســتراتيجية  وذلك نظرg لكثرة المبادرات التي تسعى 
كل القطاعات الى تنفيذها وصعوبتها وترابطها وتشــابكها، ومــن هذا المنطلق عمل جهاز التخطيط 
علــى وضع تصور شــامل لكيفيــة إدارة ومتابعة تنفيذ المبــادرات وقياس أداء تنفيذهــا ومدى الوصول 
الــى ا�هــداف المرجوة منهــا وتعميمها على القطاعات في المؤسســة وشــركاتها، وقــد تم تحديد 
المســؤوليات في تنفيــذ المبادرات وذلك لمتابعــة تنفيذها وإدارتهــا  وبالتالي ضمــان تنفيذ التوجهات 

االستراتيجية  بنجاح.

 كما تم إنشاء نظام حوكمة لدفع عجلة تنفيذ التوجهات االستراتيجية  2030 على النحو التالي:
 مستوى القطاع النفطي: تشكيل لجنة تنفيذية عليا تتكون من الرئيس التنفيذي وا�عضاء المنتدبين، 

مع جهاز التخطيط الشامل، وذلك للعمل كجهاز Jدارة تنفيذ مبادرات القطاع

عبداللطيف الحوطي
العضو المنتدب للتخطيط
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المبادرات الخاصة بالصحة والسالمة وا�من والبيئة هي كما يلي:
 تعزيز السياسات والمعايير والنظم الخاصة بالبيئة

 تعزيــز نظام إدارة المقاولين بناء على السياســات والمعايير والنظم الخاصة بإدارة الصحة والســالمة 
وا�من والبيئة

 وضع وتطوير السياسات والمعايير الخاصة با�من
 تحسين نظم إدارة الصحة والسالمة وا�من والبيئة

 تعزيز سياسات ومعايير الصحة المهنية
 إنشاء نظام متكامل Jدارة الجودة الخاصة بإدارة الصحة والسالمة وا�من والبيئة

 
ومن ناحية أخري فقد قامت المؤسسة بإعداد ووضع خطة استراتيجية  للقطاع النفطي خاصة بإدارة 
انبعاثات غاز ثاني أكســيد الكربون والغازات الدفيئة ا�خرى لتكون من بين المبادرات االستراتيجية  ،حيث 
نصــت على أن تتبوأ المؤسســة دورا قياديا على المســتوى اJقليمي في أنشــطة إدارة انبعاثات الغازات 
التي تسبب االحتباس الحراري وظاهرة تغير المناخ، ويعتبر مشروع  إعداد استراتيجية  المؤسسة الخاصة 
بــإدارة انبعاثــات غاز ثاني أكســيد الكربون والغازات الدفيئة ا�خرى مشــروع ذو أهميــة كبيرة وذلك  بما 
يحقق ا�هداف االســتراتيجية  طويلة ا�مد للمؤسسة وما يمكن أن يعوده بفوائد ومكاسب مالية في 
حال تطبيق مشــروعات آليــة التنمية النظيفة في القطاع النفطي الكويتي . وتعكف المؤسســة حاليا 

وبالتنسيق مع شركاتها التابعة على تنفيذ خطتها االستراتجية في هذا المجال.

 مســتوى البرامج: تم تشــكيل لجـان لUنشــطة 
التشــغيلية والقطاعات المسـاندة، وتم تحديـد 
نشــاط  لــكل  المبــادرات  لتنفيــذ  المســؤولية 

تشغيلي وقطاع مساند
 مســتوى المشــروعات: ســيكون لكل مشــروع 

راعٍي ومدير للمشروع لدفع تنفيذه

كمــا قــام جهــاز التخطيــط بالنظــر فــي عــدد 
المبــادرات االســتراتيجية  الهائل والقيــام بتحديد 
ا�ولويات لها لضمان تركيز اJدارة العليا على أهم 
المبادرات االستراتيجية  و تقديم الدعم الالزم من 

أجل إدارة محفظة المبادرات المتنوعة بسهولة.

 ومن جهة أخــرى، يقوم جهاز التخطيط بشــكل 
دوري بالتحقــق مــن أهــم االفتراضات التــي بنيت 
عليهــا التوجهات ســواء كانت داخليــة أو خارجية 
العالميــة  با�ســواق  تســتجد  التــي  (المتغيــرات 
ووضعية المنافســين)، وذلك لهــدف التحقق من 
صحة التوجهات االســتراتيجية  ومــدى مالءمتها 

للوضع الخارجي والداخلي.

وبالنسبة للخطة االستراتيجية  في مجال الصحة 
والســالمة والبيئة ، أشــار الحوطي بأن المؤسســة 
تعكــف للوصــول إلــى مســتوى أداء عالمــي في 
مجال الصحة والســالمة وا�من والبيئة من خالل 
تنفيــذ مجموعة مــن المبــادرات، ولضمــان تنفيذ 
هذه المبادرات قد تم تشــكيل اللجنة التوجيهية 
لتنفيــذ الخطة االســتراتيجية  للصحة والســالمة 
والبيئة برئاسة العضو المنتدب للتخطيط وعضوية 
كل مــن رئيــس مجلــس إدارة والعضــو المنتــدب 
لشــركة خدمات القطاع النفطــي (نائب الرئيس) 
ومــن نــواب ا�عضــاء المنتدبيــن مــن المؤسســة 
والشــركات التابعة، حيث يتــم من خاللها متابعة 
تطبيــق المبــادرات الخاصــة بالصحــة والســالمة 

وا�من والبيئة.



ونظــرg �همية تحقيق التواصل والفهم المشــترك بيــن موظفي القطاع النفطي، ومع أفراد وشــرائح 
المجتمــع الكويتي، قال الشــيخ طالل الخالد الصباح العضــو المنتدب للعالقــات الحكومية والبرلمانية 
والعالقــات العامــة واJعالم «أن قطــاع العالقــات الحكومية والبرلمانيــة والعالقــات العامة واJعالم 
يســعى إلى تســخير وســائل اJعالم الجماهيرية (اJعــالم المقروء، اJعــالم المرئي، ووســائل التواصل 
االجتماعــي كافة)، Jنجاح برامج وخطط المؤسســة من خالل إظهار الحقائق وا�رقــام المتاحة متبعا 

في ذلك أسلوب الوضوح والشفافية».

وأوضح الخالد أن الخطة االستراتيجية  للقطاع وضعت لتحقيق التواصل والفهم المشترك بين موظفي 
القطاع النفطي وأفراد وشرائح المجتمع الكويتي، وتضمنت ضرورة بناء قاعدة اتصال إعالمية قوية مع 
ا�شــخاص المعنيين داخل الوســائل اJعالمية، والعمل على توطيد سبل التعاون مع اJعالميين لدعم 

أهداف المؤسسة وقضاياها من خالل مؤسساتهم اJعالمية.

وفي ســبيل تحقيق االهداف المنشودة تم وضع خطة تنفيذية تمتد إلى خمسة سنوات تضمنت نحـو 
12 مـبادرة تـتوافق مع الرؤية الهادفة إلـى تعزيز صورة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بين 

المســاهمين، وتم اختيار مجموعة من المبادرات ليتم تنفيذها ضمن المرحلة ا�ولى من االستراتيجية ، 
تتمثل في التالي:

 دمج وظائف االتصاالت لمؤسسة البترول الكويتية وشـركاتها التابعـة من خالل تطوير نموذج التشغيل 
الجديد والهيكل التنظيمي 

 توحيــد جهود العاملين في قطــاع العالقات الحكومية والبرلمانية والعالقــات العامة واJعالم في 
القطاع النفطي 

الشيخ / طالل الخالد الصباح

العضو المنتدب للعالقات الحكومية 
والبرلمانية والعالقات العامة وا�عالم
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 تطوير العمليات واJجراءات والسياسة المتبعة في قطاع االتصال التابع للعالقات اJعالمية واJعالم 
 تعزيز صورة المؤسسة من خالل وسائل اJعالم الداخلية والخارجية 

 تأصيل مفاهيم المسئولية االجتماعية المشتركة 

وتعتمــد اســتراتيجية  قطاع العالقــات الحكوميــة والبرلمانية والعالقــات العامة واJعــالم على مبدأ 
الشــفافية وذلك من خــالل العمل على  تقديم رســائل إعالمية تعكس ما تقوم به مؤسســة البترول 
الكويتية من دور فعال تجاه دولة الكويت، على اعتبار أنها عصب االقتصاد الحقيقي والمورد االساسي 

لتحقيق االزدهار والرفاهية للمواطن الكويتي . 



ونظرg لUهمية التي توليها اJدارة العليا للتوجهات 
االســتراتيجية ، كان هنــاك ضــرورة وضــع شــعار 
يتناســب مع المرحلة الجديــدة، ويحقق ا�هداف 
المرجــوة، فضًال عــن توفير عالمة تجارية يســهل 
التعــرف إليهــا مــن قبــل ا�طـــراف ذات الصـلــة 
للـتواصـــل  اســتخـدامها  ويتـــم  بالمـؤسـســة، 
الـداخـلــي والـخـارجي، ومـن هـذا المـنـطلـق ارتأت 
اJدارة العلـيــا ضـرورة إشـــراك أكـبــر عـدد ممكن 
مـن مـوظـفــي الـقـطـــاع النفـطـي فـــي وضــع 
تـصـــور لشــعار الحملة اJعالمية التي ســتصاحب 
التوجهــات االســتراتيجية  2030، وذلك عـن طـريق 
طـــرح مســـابقة الخـتيــار أفضـل شـــعـار لفـظـي 
ال تـزيــد كلمـاتــه عـــن 6 كلمــات، وقد شــارك في 
الحملة نحو 473 مشارك من المؤسسة وشركاتها 
التابعــة، ووقع االختيــار على ثالثة شــعارات عبرت 

عن مضمون الحملة، وهي:

”التطوير المستمر من أجل مستقبل أفضل“  للسيد فهد مبارك السبيعي.
”مؤسسة البترول الكويتية.. طاقة... الحاضر والمستقبل“  للسيد ياسر إبراهيم الرفاعي.

”طموح وطني لتأثير عالمي...2030“ للسيدة هديل الحربي. 

وقد قام الســيد فــاروق الزنكــي الرئيس التنفيذي لمؤسســة البترول الكويتية يرافقه الســيد هاشــم 
الرفاعــي العضــو المنتدب للتخطيط ســابقَاـ  ورئيس مجلــس إدارة والعضو المنتدب لشــركة الكويتية 

لنفط الخليج الحالي بتكريم الفائزين في المسابقة. 

هذا وقد عكس شــعار التوجهات االســتراتيجية  2030 فلســفة وثقافة ورؤية المؤسسة، وذلك بعد أن 
قامت بتطوير أداتين رئيسيتين في هذا الخصوص ليكونا عالمة مميزة في شعار التوجهات االستراتيجية  
2030 وهما حرف K، والسهم المتحرك، عالوة على استخدام اللون ا�سود الذي يرمز إلى رؤية مؤسسة 

البترول الكويتية، بينما ترمز ا�لوان العشــرة ا�خرى إلى الشركات العشــر التابعة للمؤسسة، إضافة إلى 
ذلك فان ا�حد عشــر ســهمM المتحركة مع ألوانهم يعكس مدى التكامل بين المؤسســة وشركاتها 

التابعة.

و�ن ا�لوان تثير االستجابة المعنوية والجسدية لمن يشاهدها فقد تم اختيار 3 ألوان رئيسية وظاللهم 
بحرص لنقل الرسائل التالية:

يعكس الثقة والطموح (السماء). ا�زرق: 
يعكس الطاقة والقوة (الشمس). ا�حمر: 
يعكس الفائدة واالهتمام بالبيئة. ا�خضر: 

شعار  التوجهات االستراتيجية  
للمؤسسة 2030 
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فكل لون من تلك ا�لوان العشرة يرمز لشركة من شركات المؤسسة التابعة، إضافة إلى ما يمنحه مزج 
ا�لــوان والرموز من انطباعات جيدة تصب في جوهر الشــعار، وما يرمز إليه له الحرف (K) من داللة على 

دولة الكويت واختصارg �سماء مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. 
هــذا وقد عملت المؤسســة كذلك علــى إيجاد مجموعة أخرى مــن قنوات التواصل يتم اســتخدامها 
لتوصيل رسائل المؤسسة حول التوجهات االستراتيجية  حتى 2030، التي تضمنت انشاء موقع إلكتروني 
وإقامــة احتفاليــة كبيرة للقطاع النفطي ووضع ملصقات ونشــرات إعالنية وكتيبات وتدشــين حمالت 

إعالنية في وسائل ا�عالم المختلقة المرئية والمقروءة وغيرها.

وقد شــنت المؤسســة حملتهــا التوعوية المكثفــة وذلك لضمان فهــم أصحاب العالقــة للتوجهات 
االستراتيجية  وأهدافها وأولوياتها، والسعي للحصول على الدعم المطلوب لتحقيق ا�هداف الرئيسية 
وأولويــات التوجهــات االســتراتيجية ، والتأكد مــن موائمة اJجــراءات والقــرارات الداخلية مــع االهداف 

االستراتيجية  للمؤسسة.



عظمة ا�مــم ال تقاس فقــط بمتانــة اقتصادها، 
بل أيضــا بمتانــة نســيجها االجتماعــي، وال تقاس 
فقــط بغناهــا المــادي بــل أيضــا بثرائهــا الروحي 
وا�خالقي والمعرفي. وأيضا ال تقاس فقط بكثرة 
ا�صحــاء، بل بندرة المرضــى والضـعفاء. ومن هذا 
المنطـلــق فـــإن مؤسســـة البـتــرول الكويتـيــة ال 
تـقيـــس نجاحـاتها فقط بمـــا حققـته مـن تطـور 

في الجانب االقتصادي والمادي فحســب، بل تقيس نجاحها كذلــك بما قدمته وتقدمه من قيمة إلى 
المجتمع الكويتي، من خالل االضطالع بمســؤوليتها االجتماعية والتركيز على التنمية المستدامة التي 
تتمثــل فــي رعاية وتنفيــذ العديد من المشــاريع التي تخدم فئات وشــرائح المجتمع كافــة، فضًال عن 
االهتمــام بذوي االحتياجات الخاصة والمرضى، وقد تجســد هذا واضحM للعيان في دعم المؤسســة لـ 
”بيت عبدا�“ الصرح الطبي والترفيهي الذي يوفر الدعم الطبي لUطفال المرضى وأســرهم، ويســعى 
إلى تحســين نوعية حياة االطفال من خالل التركيز على تحســين نوعية حياة االطفال الذين عجز الطب 

عن إيجاد عالج لهم.

مؤسسة البترول الكويتية
ودورها في تنمية المجتمع
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تحت رعايــة الرئيــس التنفيذي لمؤسســة البترول 
الكويتيــة الســـيد فـــاروق الزنـكي أطـلــق جـهـاز 
التخـطيـــط بالمؤسســة حمـلـــة توعويـــة بهدف 

تعـريف موظـفي المؤسـســة والقطاع النفطي بالتوجهات االستراتيجية  العامة للمؤسسة حتى عام 
2030، وذلك في الحفل الذي نظمته المؤسســة بهذه المناسبة يوم ا�ربعاء الموافق 21 ديسمبر 2011 

في بهو المجمع النفطي.

تحت شعار
«Iتحدى لتمضي قدم»
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