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كان  إذ  الكويت،  دولة  لنهضة  ا�ساسية  المرتكزات  أحد  النفط  يشكل 
النهضة  تحقيق  في  مهم(  دور+  تجارية  بكميات  واستخراجه  الكتشافه 
التي بدورها عملت  الدولة  التي شهدتها  االقتصادية والعمرانية واالجتماعية 
الثروة  بتنمية  الكفيلة  التنموية  والبرامج  ا@ستراتيجية  الخطط  وضع  على 

النفطية واستغاللها االستغالل ا�مثل الذي يحقق اGمال في دولة عصرية.

خريطة  على  متميزة  مكانة  سنين  بضع  في  الكويت  دولة  احتلت  وقد 
صناعة النفط والغاز في العالم، بعدما استطاعت بجهود أبنائها تطوير تلك 
الصناعة المتنوعة بدء+ من عمليات االستكشاف والحفر وا@نتاج، مرور+ بصناعة 
الخارجي  العالم  إلى  االنطالق  إلى  وصوًال  البتروكمياويات،  وصناعة  التكرير، 
لم  المضمار  هذا  وفي  الهيدروكربونية،  المواد  وتصنيع  وإنتاج  الستكشاف 
تغفل دولة الكويت محور+ أساسيا من محاور الصناعة النفطية، والذي يتمثل 
في المحافظة على البيئة الكويتية، والعمل على وضع الخطط والبرامج التي 

تحقق التنمية المستدامة لها. 

وفي إطار منهج الشفافية الذي ينتهجه القطاع النفطي، وفي إطار التواصل 
من  المعلومات  على  الحصول  عن  فضًال  شرائحه،  بكافة  المجتمع  مع 
مصادرها ا�صلية، كانت هذه النشرة التي تركز على أنشطة القطاع النفطي 

ومشاريعه الرأسمالية المستقبلية .  

د. علي صالح العمير
وزير النفط

ووزير الدولة لشئون مجلس ا�مة
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مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة ذات طابع اقتصادي تدار على 
شركات  إحدى  وتعتبر  للدولة،  بالكامل  ومملوكة  تجارية  أسس 
النفط والغاز الرئيسة في العالم، ترتكز أنشطتها على االستكشاف 
وا@نتاج والتكرير والتسويق وصناعة البتروكيماويات والنقل. وتقوم 
أنحاء  في  المتكاملة  ا�نشطة  هذه  وتشغيل  بإدارة  المؤسسة 
إلى  با@ضافة  وفاعلية،  كفاءة  ا�ساليب  بأفضل  كافة،  العالم 
تعظيم القيمة والمردود المالي للمساهمين مع ضمان االستغالل 
ا�مثل للموارد الهيدروكربونية الكويتية. ولدى المؤسسة دور هام 
وتطوير  المحلي،  االقتصاد  وتنشيط  دعم  في  المساهمة  في 
التجارية  الخبرة  على  والمحافظة  الوطنية،  العاملة  القوى  وتنمية 
والفنية العالية وإدارة الشئون المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة 
نشاطها  ممارسة  من  المؤسسة  تتمكن  ولكي  فعال.  بشكل 
المقبلة  للمرحلة  ا@ستراتيجية  التوجهات  برسم  قامت  بإتقان، 
المستمر،  النجاح  من  آفاق  نحو  النفطي  القطاع  دفة  لتوجيه 
يلي  وفيما  المؤسسة،  أنشطة  جميع  التوجهات  هذه  غطت  وقد 

ملخص لهذا التوجهات.

مقدمة
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نشأة مؤسسة البترول الكويتية 
 تأسست مؤسسة البترول الكويتية في العام 1980 كمظلة تنضوي تحتها جميع أنشطة القطاع النفطي الكويتي. 
المتنوعة بدء من اكتشاف حقول  النفط والغاز  التابعة في أوجه صناعة  النفطية  تضطلع المؤسسة وشركاتها 
الزراعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.  إنتاج وقود السيارات والطائرات والبواخر ووقود ا�غراض  إلى  جديدة 
الذي يعد حيوي( في تصنيع  «االوليفينات»  البتروكيماوية ا�ساسية كمنتج  المنتجات  المؤسسة على توفير  تعمل 

عديد المنتجات الضرورية لحياتنا اليومية.

على  وتشرف  التابعة  شركاتها  عمل  استراتيجيات  المؤسسة  تنسق  الكويت،  مدينة  في  الرئيسي  مقرها  من   
أنشطتها وتمول عملياتها وتتابع تسويق النفط الخام ومنتجات النفط المكررة والغاز في ا�سواق العالمية، كما 
ا�وبك.  منظمة  أعضاء  من  غيرها  مع  تعامالتها  إطار  في  الكويتية  النفط  وزارة  مساعدة  في  المؤسسة  تسهم 
العالم  المكاتب ا@قليمية في مدن  المؤسسة عدد من  أنشأت  العالمية،  وفي سعيها لدعم محفظة أعمالها 
االستراتيجية بدءا من هيوستن إلى لندن، ومن مومباي وباكستان مرورا بسنغافورة وطوكيو وبكين. وتسهم هذه 
المكاتب في تعزيز أنشطة قطاع التسويق في المؤسسة وشركاتها التابعة، انطالق( من استراتيجياتها المرسومة 
على المدى القصير والبعيد ضمن إطار إعداد دراسات تحليل ا�سواق ا@قليمية، وإقامة عالقات العمل الوطيدة مع 

الجهات البترولية الرئيسة، وتعزيز حصة المؤسسة السوقية في هذه ا�سواق والنفاذ إلى أسواق جديدة.

وتشمل محفظة أعمال المؤسسة جميع أوجه صناعة المواد الهيدروكربونية في المناطق البرية والبحرية وترتكز 
أنشطتها على االستكشاف وا@نتاج والتكرير والتسويق وصناعة البتروكيماويات والنقل البحري.

ولقد رفعت مؤسسة البترول الكويتية شعار «ا�داء من خالل التكامل» منذ تأسيسها وقد وضعت المؤسسة ومنذ 
عبر  الخام  بنفطها  االرتقاء  مسؤولية  عاتقها  على  وأخذت  عملياتها.  في  التكامل  تحقيق  هدف  تأسيسها  بداية 
للمستهلك  البيع  إلى  وصوال  والنقل  التكرير  ثم  ومن  االستخراج  من  بدءا  المضافة  القيمة  زيادة  عمليات  سلسلة 

النهائي محققة بذلك ما يعرف بالتكامل الرأسي من القاعدة الى القمة ومن ا@نتاج إلى منافذ البيع.
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رسالة مؤسسة البترول الكويتية 
والغاز  النفط  مجال  في  متخصصة  وطنية  مؤسسة  هي  الكويتية  البترول  مؤسسة 

ومتواجدة عالمًيا، وتعتمد على ا�داء المتميز لتحقيق القيمة المثلى للموارد الهيدروكربونية 
االهتمام  على  وتعمل  فعال،  وتكامل  بتناغم  لها  التابعة  ا�نشطة  إدارة  خالل  من  الكويتية 

بمصالح ا�طراف ذات الصلة بالمؤسسة(@)، والمحافظة على البيئة في المجتمعات التي تعمل بها 
المؤسسة .

رؤية المؤسسة 
رؤيتنا هي الوصول إلى مكانة رائدة عالمي( في مجال النفط والغاز من خالل النقاط التالية :

أن نكون مصدًرا آمًنا ومضموًنا للموارد الهيدروكربونية.  

إدارة عملياتنا وفق( �على معايير الصحة والسالمة وا�من والبيئة.  

تحقيق أعلى مستوى في ا�داء والربحية.  

أن نكون منظومة متكاملة في أنشطتها وذات فكر مؤسسي موحد.  

أن نكون جهة العمل المفضلة.  

أن نكون المثال النموذجي في دعم المجتمع الكويتي.  

قيم المؤسسة 
  االستقامة: التعامل بانفتاح وعلى أساس من الثقة واالحترام والعدالة والشفافية والصدق، مع االلتزام بأسمى أخالقيات 

العمل والمهنية وتحمل المسئولية.

التحفيز: توفير بيئة عمل يسودها الوالء والتعاون وروح الفريق الواحد والتميز في ا�داء .

التفكير المؤسسي: االهتمام المشترك بقضايا المؤسسة لتحقيق المصلحة العامة للمؤسسة ككل وليس جزء منها.

االلتزام بالصحة والسالمة والبيئة  وا�من والمجتمع : 

     - االلتزام بحماية البيئة وتوفير مكان عمل آمن وصحي.

     - االلتزام بالمسئولية االجتماعية في دولة الكويت والمجتمعات ا�خرى المحتضنة �نشطة المؤسسة.

الشراكة: بناء والمحافظة على شراكات بعيدة المدى، وذات قيمة مضافة لدعم النمو وتعزيز التميز التشغيلي.

المرونة: االستجابة للمتغيرات، تقبل التغيير واالبتكار.

التميز: مستوى عاٍل لuداء، التميز التشغيلي، التطور المستمر، تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، االهتمام بتلبية 
احتياجات العمالء.
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الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية

شركة نفط الكويت
اGن  المعروفة  ا@يرانية  االنجليزية  النفط  شركة  أسستها  1934م،  عام  في  المحدودة  الكويت  نفط  شركة  تتأسست 

باسم شركة البترول البريطانية (BP) وشركة غالف للزيت ا�مريكية (المعروفة اGن بشركة شيفرون).

دولة  احتلت  وقد  العالمية  النفط  شركات  اكبر  إحدى  وهي  الكويتي،  االقتصاد  دعامة  تمثل  الكويت  نفط  وشركة 
الكويت مكانة مرموقة في أسواق النفط العالمية بفضل سياستها ا�كثر ديناميكية وفاعلية، وبذلك فهي تكتسب 
عوائد قياسية للدولة مكنتها من تنفيذ برامجها التنموية على طريق تقدم وتطور دولة الكويت على جميع ا�صعدة.

أسواق  في  مرموقة  مكانة  تحتل  الكويت  دولة  جعلت  عالمية،  بمستويات  نجاح(  ا@ستكشاف  عمليات  حققت  وقد 
على  العالمي  الطلب  ازدياد  مع  وتزامنا  عليه.  يعتمد  الهيدروكربونية  للمواد  رئيسي  مزود  واعتبارها  العالمية،  النفط 
الطاقة، وفي الوقت نفسه لتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي تبنت شركة نفط الكويت استراتيجية واضحة المعالم 

في مجال ا@ستكشاف وا@نتاج نابعة من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية.

 رسالة شركة نفط الكويت في مجال ا�ستكشاف وا�نتاج:
المقسومة،  المنطقة  إلى  إضافة  وخارجها،  الكويت  دولة  داخل  الهيدروكربونية  الموارد  وإنتاج  وتطوير  استكشاف 
وتحقيق مصدر آمن من الطاقة لعمالء مؤسسة البترول الكويتية، إلى جنب العمل على تطوير ورعاية العاملين في 
بالتزاماتها تجاه الجهات ذات الصلة، وفق القوانين واللوائح المعمول بها عالميا، وبشكل مربح وآمن  الشركة، االيفاء 

ومراع للبيئة.

 رؤية شركة نفط الكويت في مجال ا�ستكشاف وا�نتاج:
تحقيق مكانه رائدة عالميا في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، والعمل على تعظيم القيمة من خالل:

 �تعظيم القيمة االستراتيجية من النفط الخام.
 �االستغالل ا�مثل للقيمة الكامنة في الغاز.

 �انماء االحتياطيات النفطية لضمان استدامة ا@نتاج.



8

 �أن يكون القطاع جهة عمل مفضلة .
 �االستفادة من التقنيات الحديثة.

 �تعزيز االلتزام بقواعد الصحة والسالمة وا�من والبيئة.
 �السعي إلى التميز في ا�داء. 

 �تقديم مساهمات إيجابية تجاه المؤسسة والدولة.
 أهداف شركة نفط الكويت االستراتيجية في مجال ا�ستكشاف وا�نتاج

  ��تعظيم القيمة االستراتيجية من النفط الخام
القدرات  تنمية  خالل  من  العمالء  احتياجات  يلبي  ومضمون(  أمن(  مصدر+  وا@نتاج  ا@ستكشاف  قطاع  يكون  أن 
الفنية والطاقة التشغيلية، وتحقيق أعلى قيمة للتكامل بين سلسلة العمليات مع تنويع درجات جودة النفط 

الخام.

  ��االستغالل ا�مثل للقيمة الكامنة في الغاز
لدولة  الطاقة  احتياجات  لسد  المصاحب  غير  الغاز  إنتاج  وزيادة  المصاحب  للغاز  ا�مثل  واالستخدام  ا@نتاج  

الكويت، وتحقيق ا�هداف البيئية والقيمة المرجوه.

  ��انماء االحتياطيات النفطية لضمان استدامة ا8نتاج
تطوير برامج العمل والمشاريع المتعلقة باالحتياطيات الهيدروكربونية ومتابعتها بشكل يدعم ويحافظ على 
نمو الطاقة ا@نتاجية من خالل تكثيف النشاط ا@ستكشافي في البحر، وعلى اليابسة وعن طريق تملك حقول 

جديدة وتطبيق أنسب الممارسات @دارة المكامن النفطية.

��� أن يكون قطاع ا8ستكشاف وا8نتاج جهة العمل المفضلة
توظيف ذوي الكفاءة والموهبة مع المحافظة عليهم من خالل تهيئة بيئة عمل تشجع على ا�داء المتميز 

عن طريق تحفيز ودعم عملية التطوير  للقدرات القيادية والفنية.

��� االستفادة من التقنيات الحديثة
إتباع نهج مبني على استخالص القيمة في آليات البحث واختيار وتطوير وتطبيق الحلول التقنية المناسبة 

لuعمال الرئيسية والمساندة، وذلك من خالل االستثمار والشراكة ونقل التقنيات.

��� تعزيز االلتزام بقواعد الصحة والسالمة وا�من والبيئة
الثابتة في مجال الصحة  تحقيق مستوى أداء عالمي واالمتثال محلي( للسياسات والمعايير 

وا�من والسالمة والبيئة وذلك من خالل تعريفها وتطبيقها وااللتزام بها وتبادل أفضل 
الممارسات في هذا المجال.

��� السعي إلى التميز في ا�داء
ويدير  القيمة  يعظم  بشكل  التجاري  والمفهوم  المتميز  ا�داء  ثقافة  ترسيخ 
كفاءة  وزيادة  المسؤوليات  وتوضيح  المعايير  أعلى  تطبيق  خالل  من  المخاطر 

طرق العمل في قطاع يعمل على مواكبة المتغيرات.

��� تقديم مساهمات إيجابية تجاه المؤسسة والدولة
تجسيد الشراكة الوطنية عن طريق المبادرة ببناء مؤسسة متكاملة واشراك القطاع الخاص 

والقيام بدور إيجابي قيادي ومثالي تجاه دولة الكويت وبالمساهمة في تعزيز االقتصاد المحلي 
بصورة واضحة.
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شركة البترول الوطنية الكويتية 
تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية في أكتوبر عام 1960، كمشروع مشترك بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف 
وبيع  تسويق  إلى  ووصوال  با@نتاج،  ومرورا  النفط،  عن  التنقيب  من  بدءا  كافة  النفطية  الصناعة  ميادين  في  العمل 
الكويتية  الوطنية  البترول  شركة  ركزت  الوقت  مرور  ومع  ولكن  والعالمي.  المحلي  السوق  في  النفطية  المشتقات 
العالمية،  ا�سواق  وفي  المحلي  المستهلك  إلى  البترولية  المنتجات  وتسويق  النفط  تكرير  صناعة  على  اهتمامها 
قامت ببناء مصفاة لتكرير النفط الخام عام 1968، وهي مصفاة الشعيبة التي شيدت - آنذاك - وفق أحدث التقنيات 
المعروفة في صناعة تكرير النفط الخام، لتكون ثالث مصفاة للنفط في الكويت بعد مصفاتي ميناء االحمدي، وميناء 
عبدا~ ,وكانت ا�ولى  تتبع شركة نفط الكويت والثانية تملكها شركة الزيت ا�مريكية. وكانت الشركة تتولى تسويق 
المنتجات البترولية من مصفاتي الشعيبة وا�حمدي في ا�سواق العالمية من خالل شبكة مكاتب منتشرة في أوروبا 
وأمريكا وشرق آسيا، وهي المكاتب التي آلت إلى مؤسسة البترول الكويتية، وأصبحت عماد دائرة التسويق العالمي في 
المؤسسة. وامتلكت الشركة كذلك بعض ناقالت المنتجات النفطية والتي آلت ملكيتها بعد هيكلة القطاع النفطي 

إلى شركة ناقالت النفط الكويتية، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. 

المساهمين في  بتعويض  1975، اصدرت قرارا  بالكامل عام  النفطية  ثروتها  امتالك  الكويتية  الحكومة  وعندما قررت 
إلى  بالكامل  الشركة  وآلت  الشركة،  أسهم  من   % 40 نحو  يملكون  كانوا  والذين  الكويتية،  الوطنية  البترول  شركة 
الدولة. وبعد صدور قرار إنشاء مؤسسة البترول الكويتية عام 1980، وإعادة هيكلة القطاع النفطي الكويتي اصبحت 
شركة البترول الوطنية الكويتية إحدى أهم الشركات التابعة للمؤسسة، خاصة بعدما أصبحت المسؤولة الوحيدة عن 
صناعة تكرير النفط وإسالة الغاز وتسويق المنتجات البترولية في السوق المحلية. االمر الذي أدى إلى توسع مسئولياتها 

لتشمل مصافي التكرير في ميناء ا�حمدي وميناء عبدا~ والشعيبة ومصنع إسالة الغاز في ميناء ا�حمدي.

(@) تشمل ا�من، الخدمات الصحية والطبية والنقل والتغذية وا@طفاء وغيرها
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 رسالة شركة البترول الوطنية الكويتية في صناعة التكرير
- رسالة قطاع التكرير والتسويق والبتروكيماويات

الهيدروكربونية الكويتية من خالل  القيمة المضافة للموارد  الوطنية الكويتية في تعظيم  البترول  تتلخص رسالة شركة 
عمليات التكرير والتسويق المحلي والعالمي والبتروكمياويات 

 أهداف شركة البترول الوطنية الكويتية في صناعة التكرير
�  وضعت شركة البترول الوطنية الكويتية مجموعة من ا�هداف تسعى إلى تحقيقها وذلك من خالل االستراتيجية النابعة 

من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية تتلخص في التالي:

التوسع في الطاقة التكريرية في دولة الكويت لتصل إلى نحو (1.4)  مليون برميل يومي( على المدى المتوسط.

(1.6) مليون برميل يومي( على المدى البعيد من خالل  إلى  أقصى  بحد  لتصل  الكويت  دولة  في  التكريرية  الطاقة  زيادة 
IGCC وذلك لسد متطلبات الطاقة  التوسع في مصافي التكرير القائمة/ بناء طاقة تكريرية جديدة أو باستخدام تقنية 

المحلية.

تعظيم تصنيع النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية.

تحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية مع ا�خذ في االعتبار تلبية االحتياجات المحلية من 
الطاقة النظيفة.

للكميات  وفق(  وذلك  العالمية  ا�سواق  واحتياجات  للطاقة  المحلية  االحتياجات  لتلبية  الالزمة  البترولية  المنتجات  توفير 
والمواصفات المطلوبة، وبما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

تشغيل جميع مصافي التكرير المحلية وفق( �على المعايير التشغيلية.

تحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محليا.

 المرافق والمصانع والمنشآت التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية 
مصفاة الشعيبة. بطاقة تكريرية  تبلغ 200,000 برميل يوميا  

مصفاة ميناء عبدا~ بطاقة تكريرية تبلغ 270,000 برميل يوميا  

مصفاة ميناء ا�حمدي بطاقة تكريرية  تزيد عن 460,000 برميل  يوميا  

مصنع إسالة الغاز في مصفاة ميناء ا�حمدي بطاقة   تصنيع تربو على1480 مليون قدم مكعب في اليوم   
(أضيفت اليه حديثا وحدة جديدة بطاقة 805 مليون قدم مكعب في اليوم) .

رصيف تصدير الزيت في مصفاة الشعيبة.  

رصيف التحميل الجنوبي الجديد والرصيف الجنوبي القديم ورصيف التحميل الشمالي في مصفاة ميناء ا�حمدي.    
ويصدر منها النفط الخام والمشتقات البترولية والغاز.  
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الجزيرة االصطناعية التابعة لمصفاة ميناء عبدا~.  

39 محطة لتعبئة الوقود.  

مستودعان رئيسيان للوقود ا�ول في منطقة صبحان، واGخر في مدينة االحمدي.   

المكتب الرئيسي لشركة البترول الوطنية الكويتية في ا�حمدي.  

نادي بيت الوطنية في الفنيطيس.   

 مجمع التكرير التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية 
لمواكبة  وذلك  المستمرين  والتحديث  التطوير  على  تعتمد  الكويتية  الوطنية  البترول  شركة  سياسة  أن  المعروف  من 
المتغيرات العالمية في عالم صناعة التكرير، ومن هذا المنطلق اخضعت الشركة مصافي التكرير الثالث إلى عمليات 
936,000 برميل/ اليوم. ونظرا لقرب المسافة بين المصافي الثالث  تحديث وتوسعة حتى بلغت طاقتها التكريرية نحو 
فإن مشاريع تحديث المصافي جعلتها تعمل كمجمع تكرير واحد ونظام تبادل للمنتجات يعمل بشكل فعال من 

أجل تحسين مواصفات المنتجات وتحقيق المرونة المطلوبة لتزويد ا�سواق العالمية بالمشتقات النفطية. 

 ويعتبر مجمع التكرير التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية ا�كثر تطورا في منطقة الشرق ا�وسط بفضل الوحدات 
ذات التقنية العالية التي أضافتها مشاريع تحديث مصافي التكرير في الثمانينات من القرن الماضي، وبفضل عمليات 
التوسعة والتحديث المستمرة التي تجرى للمصافي التي تتميز كل منها بمميزات خاصة بها، فمصفاة الشعيبة هي 
أول مصفاة في العالم تعمل كليا بالهيدروجين، ومصفاة ميناء ا�حمدي واحدة من أكبر المصافي في العالم بفضل 
تتضمن  كونها  عن   فضال  العميق،  التحويل  على  بالقدرة  فتتميز  عبدا~  ميناء  مصفاة  أما  العالية،  التكريرية  طاقتها 

وحدة التفحيم الوحيدة في منطقة الخليج. 

الفراغي،  الغاز  زيت  (لقيم  معالجة  على  تعمل  التي  الهيدروجيني  للتكسير  وحدات   4 أيضا  التكرير  مجمع  ويضم 
والمخلفات)، ووحدة التفحيم، ووحدة التكسير عن طريق العامل المساعد المائع، ومجموعة من وحدات استخالص 

الكبريت من قاع برج التقطير الجوي التي تعمل على معالجة المقطرات والمخلفات.

ويعد مجمع التكرير أيضا مجمعا للتصدير، إذ تبلغ نسبة المشتقات النفطية المصدرة منه نحو 80 % من مجمل ا@نتاج. 
ويتم التصدير عبر المرافق التابعة للشركة والمتمثلة في كل من رصيف التحميل الجنوبي، ورصيف التحميل الشمالي 
بميناء ا�حمدي، إلى جانب رصيف تصدير الزيت في مصفاة الشعيبة، والجزيرة االصطناعية في ميناء عبدا~ . وتضطلع 
شركة البترول الوطنية حاليا بتنفيذ المشروعين االستراتجيين العمالقين مشروع الوقود البيئي و مشروع مصفاة الزور، 

وعدد آخر من المشاريع الهامة ا�خرى.
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شركة صناعة الكيماويات البترولية 
تأسست شركة صناعة الكيماويات البترولية عام 1963، لتكون بمثابة ذراع دولة الكويت في مجال البتروكيماويات. وفي 
1966، تمكنت من إنشاء اول مجمع في الكويت لصناعة ا�سمدة الكيماوية في  غضون بضع سنين وتحديدا في عام 
منطقة الشعيبة الصناعية  وعلى مر السنين تم توسعة المصانع واالضافة عليها وتحسين طاقاتها وقدرتها ا@نتاجية. 

 رؤية شركة صناعة الكيمياويات البترولية 
تتطلع الشركة أن تحقق مكانة متميزة عالميا في مجال البتروكيماويات عن طريق دعم موارد الكويت الوطنية، ومن 

خالل مشاركات ذات قيمة مضافة تحقق النمو، وأن نكون موضع اعتزاز للمساهمين والمستفيدين.

 المشاركات ا�قليمية:
33.33 % من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات @نتاج ا�مونيا واليوريا والميثانول (مملكة البحرين)

- المشاركات العالمية مع شركة داو كيميكال:

 PETو ،PTA50 % من شركة أم إي جلوبال @نتاج ا@يثيلين جليكول  و
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 رسالة شركة صناعة الكيماويات البترولية 
ذات  البتروكيماويات  مجال  في  التوسع  خالل  من  متميزا  موقعا  لتحقيق  البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  تسعى 

القيمة العالية وتعزيز التكامل مع أنشطة مؤسسة البترول الكويتية المحلية والخارجية من خالل:

تعظيم القيمة المضافة لموارد الكويت الهيدروكربونية. 

التفوق في ا�داء التنظيمي المعتمد على تفويض السلطات للعاملين وتأصيل أساليب العمل المثلى في الصناعة.

خلق بيئة عمل تنمي روح المنافسة والتحدي وتحفز تطوير المهارات والقدرات.

التعاون الوثيق مع الشركاء نحو تحقيق نمو مستمر ومتنوع.

المساهمة في تنمية االقتصاد الوطني.

 قيم شركة صناعة الكيماويات البترولية 
التفكير المؤسسي من خالل االهتمام المشترك بقضايا المؤسسة لتحقيق المصلحة العامة للمؤسسة ككل وليس 

جزء منها.

االلتزام بالصحة والسالمة وحماية البيئة وتوفير مكان عمل آمن وصحي.

االلتزام بالمسئولية االجتماعية في دولة الكويت والمجتمعات ا�خرى المحتضنة �نشطة الشركة .

الشراكة عن طريق المحافظة وبناء شراكات بعيدة المدى ذات قيمة مضافة لدعم النمو وتعزيز التميز التشغيلي. 

التحفيز بتوفير بيئة عمل يسودها الوالء والتعاون وروح الفريق الواحد والتميز في ا�داء. 

المرونة باالستجابة للمتغيرات وتقبل التغيير واالبتكار. 

تلبى  عالية  جودة  ذات  وخدمات  منتجات  لتقديم  المستمر  والتطور  التشغيلي  لuداء  عال  مستوى  بتحقيق  التميز 
احتياجات العمالء. 

والمهنية  العمل  اخالفيات  بأسمى  االلتزام  مع  والشفافية  واالحترام  الثقة  اسس  وعلى  بانفتاح  بالتعامل  االستقامة 
وتحمل المسئولية. 
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 شركة ناقالت النفط الكويتية 
المستثمرين  من  رائدة  مجموعة  قبل  من  خاصة  كشركة   ،1957 إبريل  في  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  تأسست 
الكويتيين. وكان لدى هؤالء المستثمرون رؤية مستقبلية أن النقل البحري سيكون له أهمية  في تطوير صناعة النفط. 
وبعد أن غدا النفط مصدر+ رئيسًيا للطاقة ومع ازدياد الطلب عليه بشكل ملحوظ، أصبح نقل النفط الخام ومشتقاته 
المكررة والمسالة يمثل جزء+ هام( بالفعل من النشاط التسويقي. وبناًء عليه، قررت الحكومة في عام 1976 أن تصبح 
شريك( مع شركة ناقالت النفط الكويتية بحصة نسبتها 49 % من رأس المال، ا�مر الذي وفر دعم( قوي( وحيوي( لتطوير 
الشركة. وبعد ثالثة سنوات من تلك الشراكة وتحديد+ في شهر يونيو من عام 1979 وتماشي( مع خططها لدمج كافة 
عملياتها النفطية بدء+ من حقل النفط ووصوًال إلى المستخدم النهائي، قامت الحكومة بشراء كامل رأسمال الشركة. 
وبعد تأسيس مؤسسة البترول الكويتية في شهر يناير من عام 1980 ُعهد إلى شركة ناقالت النفط الكويتية مسؤولية 
قطاع النقل ضمن مؤسسة البترول الكويتية. وتقدم شركة ناقالت النفط الكويتية نقل بحري فعال واقتصادي وكفؤ 
لدعم تسويق المنتجات الهيدروكربونية الكويتية، بينما تسعى لتعظيم إيراداتها من خالل توظيف بعض سفنها في 
الصحية  المعايير  أعلى  أداء تشغيلي فائق، واتباع وسائل كفؤة تضمن  المفتوح. واتباع وسائل فعالة تتضمن  السوق 

وا�منية والبيئية.

 رؤية شركة ناقالت النفط الكويتية في مجال النقل:
الهيدروكربونية  المشتقات  نقل  متصدرة  العالمي،  البحري  النقل  مجال  في  عالمي(  رائدة  تكون  أن  الشركة  تطمح 

الكويتية.

  مهام شركة ناقالت النفط الكويتية في مجال النقل:

تأمين التغطية االستراتيجية وتوفير النقل البحري للمشتقات الهيدروكربونية لدولة الكويت.

إدارة عملياتها وفق( �على مستويات الجودة والكفاءة، والتزام( بمعايير السالمة والمحافظة على البيئة العالمية.

السعي على تقييم الفرص التجارية المجدية المتاحة في مجال نقل المشتقات الهيدروكربونية.

تطوير الموارد البشرية، ومراعاة بناء الكوادر الوطنية والخبرات، مع التزام الشركة بمسؤولياتها اتجاه المجتمع.
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 قيم شركة ناقالت النفط الكويتية في مجال النقل:
التركيز على أداء عالي المستوى وتميز مستمر، وتحسين دائم للخدمات والمنتجات.

الرغبة في التغيير واالبتكار واالستجابة.

عالقة طويلة المدى ذات قيمة مضافة تدعم وتعزز التميز التشغيلي.

نعمل بانفتاح ونحرص على الثقة واالحترام والشفافية والصدق والموثوقية ومعايير أخالقية ومهنية عالية.

االهتمام بمصلحة مؤسسة البترول الكويتية وقضاياها وضمان االتفاق معها @نجاز االهداف العامة للمؤسسة.

في  المجتمع  تجاه  المؤسسة  مسؤولية  والصحة،  وا�من  بالسالمة  يتسم  عمل  مكان  وتوفير  البيئة  حماية 
الكويت وفي المجتمعات المضيفة.

توفير مكان عمل تعاوني والعمل الجماعي وبيئة يسودها الوالء وتدفع ثقافة ا�داء المالئم.

العاملة  القوى  وتطوير  الكويتي،  االقتصاد  وتنمية  دعم  في  هام(  دور+  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  تلعب  كما 
الوطنية، والحفاظ على الخبرة التجارية والفنية، وإدارة ذات مبادرة للجوانب البيئية والصحية وا�منية المتصلة بالنقل.
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شركة البترول الكويتية العالمية 
تأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983، لتكون الذراع العالمية لمؤسسة البترول الكويتية في الخارج، ومن 

أهم عملياتها التالي:

- مصفاة روتردام في هولندا بطاقة تكريرية نحو80 ألف برميل يوميا (100 %).

- مصفاة ميالزو في ايطاليا بطاقة تكريرية نحو  200 ألف برميل يوميا (50 %).

-  شبكتين لمحطات تزويد الوقود في اوروبا إحداهما تحمل شعار Q8 (حوالي 4000 محطة)، وهي مخصصة لخدمة 
سيارات الركاب، أما ا�خرى فهي شبكة الديزل العالمية.

- تصنع أكثر من 1600 نوع من زيوت التزييت من خالل 4 مصانع لمزج الزيوت (بلجيكا، إيطاليا، بريطانيا، والسويد).

-  تزويد العديد من شركات الطيران بالوقود في عدة مطارات سواء في هونغ كونج وسيدني والعديد من المطارات 
ا�وروبية الرئيسية.

وتدير الشركة عمليات بيع مباشر تحظى باالحترام والثقة على صعيد ا�سواق العالمية التي تتواجد فيها، وتقوم أيضا 
بإدارة قسم مباشر يتولى مسئولية تسويق وبيع الوقود والمنتجات البترولية ا�خرى. تملك الشركة خدمات تزويد الديزل 
عبر شبكة منافذ بيع تعمل بصورة آلية بالكامل على مدار 24 ساعة لتوفير الديزل لشبكة النقل البري المحلي والدولي 
الواسعة االنتشار في جميع انحاء اوروبا. كما تقوم الشركة بتوفير وقود الطائرات للعديد من المطارات الرئيسية في 

العالم فضال عن المطارات ا@قليمية ا�صغر حجم(.

 رسالة شركة البترول الكويتية العالمية في مجال صناعة التكرير خارج دولة الكويت: 
تجاريا  للنمو  والقابلة  والمتنوعة  اGمنة  االسواق  وفي  العالمي  النطاق  على  الكويتية  الهيدروكربونية  المواد  تسويق 
العاملة  القوى  وتطوير  تأهيل  وكذلك  الكويت  لدولة  االيرادات  اعلى  وتحقيق  القيمة  في  زيادة  عليه  ينعكس  والذي 

الكويتية المهنية والكفؤة . 

 الرؤية المستقبلية لشركة البترول الكويتية العالمية في مجال صناعة التكرير خارج دولة الكويت.
- الريادة في مجال تسويق المنتجات ذات الجودة العالية وتوفير افضل الخدمات في المنطقة . 

- التفاعل الديناميكي مع الفرص والتحديات في السوق النفطية . 

-  بذل ممارسات واجراءات مبنية وفق افضل معايير االداء . 

كافة العمليات تتسم بالثقة واالمان والكفاءة والتجاوب التام مع احتياجات الزبائن .
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الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ( كافكو)
بتزويد  المتعلقة  الخدمات  بكافة  لتقوم   ،1963 عام  كافكو)   ) بالوقود  الطائرات  لتزويد  الكويتية  الشركة  تأسست 
الطائرات بالوقود لجميع الطائرات العاملة على أرض مطار الكويت الدولي كما تقوم بتقديم االستشارات وخدمات 
الدعم الفني لوزارة الدفاع ممثلة بالقواعد الجوية ، عالوة وتسهم الشركة في تقديم افضل منتجات الوقود الخاص 

بالطيران وا�كثر تطورا الى عمالئها . 

وتدير كافكو مستودعا لوقود الطائرات يدار اليا ويقع على مساحة 120000 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تخزينية تقدر 
سعتها نحو 54 مليون لتر من وقود الطائرات، وتملك وتدير كذلك اسطوال من المعدات واGالت الحديثة التي تعمل 
بالوقود والتي تلبي احتياجات قاعدة عمالئها الذين بلغوا �كثر  3000 ) طائرة شهريا   ) بتقنية عالية لتزويد ما يقارب 
120 عميل. وتعد كافكو من الشركات الرائدة في مجالها، وذلك بعد حصولها على شهادات عدة في تطبيق  من 
معايير الجودة العالمية ، وحرصها على إتباع اجراءات الصحة والسالمة والبيئة والمعمول بها عالميا في مجال تزويد 

الطائرات بالوقود بصرامة شديدة، ا�مر الذي جعلها تحافظ على سجل جيد من العمليات خالية من الحوادث .
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الشركة الكويتية ل9ستكشافات البترولية الخارجية ( كوفبك ) 
1981، لتكون بمثابة الذراع العالمي لمؤسسة  البترولية الخارجية في عام  تأسست الشركة الكويتية لالستكشافات 
وتتواجد  الكويت.  دولة  خارج  الطبيعي  والغاز  الخام  النفط  وإنتاج  وتطوير  استكشاف  مجال  في  الكويتية  البترول 
الشركة حالي( في خمس قارات هي أفريقيا، آسيا، أستراليا، أوروبا امريكا. وتتركز أنشطتها وعملياتها في 15 بلد+ تضم: 
باكستان، اليمن، مصر، تونس، جنوب السودان، موريتانيا، المملكة المتحدة والنرويج (بحر الشمال)، أندونيسيا، ماليزيا، 
بحرية  استكشافية  امتيازات  للشركة   االستثمارية  ا�صول  محفظة  وتضم  وكندا.  الفلبين  الصين،  أستراليا،  فيتنام، 

وبرية، أصوًال نفطية وغازية تقييمية وتطويرية وأصوًل نفطية وغازية منتجة. 

وقد حققت الشركة استكشافات نفطية وغازية في كل من أستراليا والصين وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وتونس 
والجزائر ومصر واليمن، ولدى الشركة اتفاقيات لبيع الغاز في أستراليا والصين وإندونيسيا وباكستان.

وتقتضي إستراتيجية الشركة النابعة من إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية توسيع نطاق أنشطتها في الصناعة 
النفطية في جميع أنحاء العالم،  وذلك انطالق( من تبني سياسة استثمارية تتسم بالمرونة والتنوع، تدعمها خبرة 

تقنية عالمية تشكل ضمانة أكيدة لتحقيق ربحية طويلة ا�مد.
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صعيد  عـلــى  (كــوفــبــك)  الخارجــيــة  البــتــروليـــة  لالستكشافات  الكــويتية  الشـركة    رؤيــة 
االستكشاف واالنتاج  

الرئيسين في تكوين  البترولية الخارجية ( كوفبك) أن تصبح أحد المساهمين   تتطلع الشركة الكويتية لالستكشافات 
الدخل القومي لدولة الكويت، وفي الوقت نفسه المحافظة على متوسط عائد طويل المدى على االستثمار، مقارنة بما 

تحققه نشاطات البترول ا�خرى لمؤسسة البترول الكويتية.            

(كـوفـبـك) عـلى صعيـد  الخــارجـيـــة  البتــرولــيــة  الكويتية لالستكشــافـات  الشـركـة    أهـداف 
االستكشاف واالنتاج 

 تسعى الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية إلى تحقيق مجموعة من ا�هداف على النحو التالي :

200 ألف برميل نفط مكافئ يومي( بحلول عام 2020 مع المحافظة  الخام والغاز يبلغ  النفط  إنتاج  الوصول إلى معدل 
على هذا المعدل حتى عام 2030 .

الوصول إلى معدل احتياطي للنفط الخام والغاز يبلغ 650 مليون برميل نفط مكافئ بحلول عام 2020 مع المحافظة 
على هذا المعدل حتى عام 2030.

داخل  وا@نتاج  االستكشاف  عمليات  بين  والخبرات  التكنولوجيا  نقل  تضمن  التي  االستثمارية  للفرص  ا�فضلية  إعطاء 
دولة الكويت وخارجها.

20 % بحلول  تبلغ  بنسبة  الكويت  دولة  خارج  وا@نتاج  االستكشاف  نشاط  استثمارات  لبعض  كمشغل  للعمل  السعي 
عام 2030.
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الشركة الكويتية لنفط الخليج
الموارد الهيدروكربونية  الشركة الكويتية لنفط الخليج هي الجهة المسؤولة عن إدارة حصة دولة الكويت من 
المملكة  مع  الحدود  على  الواقعتان  المشتركة  الخفجي  وعمليات  المشتركة  الوفرة  عمليات  منطقتي  في 
وتتقاسم  السعودية.  العربية  والمملكة  الكويت  دولة  بين  الحدود  جانبي  على  تمتد  والتي  السعودية،  العربية 
الدولتان االحتياطيات النفطية في هاتان المنطقتان بالتساوي، حيث تعمالن معا على استكشافها وإنتاجها من 

أجل المنفعة المتبادلة.

تأسست الشركة الكويتية لنفط الخليج في 10 فبراير 2002 @دارة حصة دولة الكويت من الموارد الهيدروكربونية 
الواقعة في المنطقة المشتركة البحرية. وبدأت فعليا في مزاولة نشاكها رسميا في تاريخ 5 يناير 2003 وبتولي 
هذا الدور كممثل لمؤسسة البترول الكويتية،  تولت الشركة مهمة العمل في المنطقة المشتركة البحرية التي 

كانت تتوالها شركة الزيت العربية المحدودة منذ عام 1958.

وفي عام 2006 تولت الشركة الكويتية لنفط الخليج مسؤولية إدارة حصة دولة الكويت من الموارد الهيدروكربونية 
في المنطقة البرية من المنطقة المشتركة، والتي كانت تتوالها شركة نفط الكويت من خالل عمليات الوفرة 
الموارد  جميع  إدارة  عن  المسؤولة  هي  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة  اصبحت  الحين  ذلك  ومنذ  المشتركة. 

الهيدروكربونية في المنطقة المشتركة (البرية والبحرية).

وتعمل الشركة الكويتية لنفط الخليج بشكل وثيق من خالل شراكة ناجحة مع شركة أرامكو �عمال الخليج في 
منطقة العمليات البحرية المشتركة الخفجي، وشركة شيفرون العربية السعودية في منطقة العمليات البرية 
تسهيل  أجل  من  والبحرية-  البرية  العمليات  في  السعودية  العربية  المملكة  تمثالن  -اللتان  الوفرة  المشتركة 
المنطقة  في  الموجودة  والبحرية  البرية  الهيدروكربونية  لالحتياطيات  المتبادل  المفيد  واالستخدام  المسؤولية 

المشتركة.
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 رؤية الشركة الكويتية لنفط الخليج: 
تحقيق مكانة عالمية رائدة في قطاعات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وزيادة  القيمة االستراتيجية من النفط إلى الحد 
االقصى، إلى جانب تحقيق الطاقة القصوى للغاز، وزيادة االحتياطيات من أجل مستقبل مستدام، وتعزيز االلتزام بالصحة 

والسالمة وا�من والبيئة، إضافة إلى السعي للتميز في ا�داء، وتعزيز المساهمة في االقتصاد المحلي.

 أهداف قطاع االستكشاف واالنتاج في الشركة الكويتية لنفط الخليج: 
وضعت الشركة الكويتية لنفط الخليج منذ تأسيسها مجموعة من ا�هداف التي تسعى لتحقيقها في مجال االستكشاف 

وا@نتاج تمثلت في التالي:

المشتركة،  العمليات  منطقتي  في  والغاز  النفط  موارد  عن  واالستكشاف  بالحفر  المتعلقة  ا�نشطة  بكافة  -  االلتزام 
وتطوير حقول النفط وانتاج النفط والغاز �غراض التصدير. 

-  االلتزام با�نشطة المتعلقة بعمليات التكرير، والمنتجات المكررة على شكل مركبات صناعية، ونقلها وتخزينها وتصديرها 
وتوزيعها. 

-  تسويق وبيع حصة دولة الكويت من النفط والغاز على شكل نفط خام أو على شكل مركبات صناعية ومشتقات. 

- حماية مصالح دولة الكويت في موارد العمليات المشتركة من أجل استغالل الموارد الطبيعية الهيدروكربونية.
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أنشطة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
قطاع االستكشاف وا�نتاج داخل دولة الكويت  

في إطار سعى شركة نفط الكويت للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 4 مليون برميل يوميا من النفط الخام في دولة 
الكويت عام 2020 ، تقوم الشركة بتنفيذ المشاريع الحالية :

إنشاء مركز تجميع رقم 16 في غرب الكويت .

إنشاء محطة تعزيز جديدة رقم – 132 .

إنشاء مرافق ل�نتاج المبكر للتعامل مع إنتاج الغاز الجوراسي – شمال الكويت .

مشروع إنشاء محطة تعزيز جديدة رقم – 171 .

تطوير النفط الثقيل فارس السفلي – 60 ألف برميل يوميا- مرفق ا@نتاج المركزي.

إنشاء مركز تجميع ( 29 - 30) في حقول الروضتين – شمال الكويت .

إنشاء مركز تجميع جدي (31) – في حقل الصابرية شمال الكويت. 

المحافظة على ضغط مكامن واره .

مشروع الحقن المركزي لمياه البحر – المرحلة الثانية وحقن المياه المعدة للطرح – المرحلة ا�ولى – شمال الكويت .

إنشاء وحدة لمعالجة وحقن المياه المصاحبة في شمال الكويت .

اما فيما يخص الشركة الكويتية لنفط الخليج وفي إطار سعيها للوصول إلى طاقة إنتاجية بنحو 350 ألف برميل يوميا من 
النفط الخام والمحافظة عليه، وذلك عن طريق تنفيذ المشاريع التالية :

  - المرحلة الثانية لمشروع الحقن بالبخار الشامل لمكمن ا�يوسين ا�ول والبدء في المرحلة الثالثة.

  - تحويل الحقن بالماء بطريقة (      ) إلى (    ) لحقل حما في طبقة المارات .

  - المرحلة الثالثة لمشروع وحدة معالجة الغاز المركزية .

   - االستمرار في تطوير وتطبيق نظام إدارة المخاطر، وذلك لتغطية عمليات الوفرة المشتركة .

   - تنفيذ مشروع المسح الزلزالي ثالثي ا�بعاد لكامل المنطقة المقسومة البرية ومعالجة البيانات المسجلة .

   -  تحليل البيانات الخاصة بمشروع المسح الجوي للجاذبية والمغناطيسية ا�رضية في منطقة عمليات الوفرة المشتركة 
ومعالجة البيانات المسجلة .
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قطاع االستكشاف وا�نتاج خارج دولة الكويت 
أماكن  في  المتاحة  االستثمارية  الفرص  وتقييم  دراسة  في  الخارجية  البترولية  لالستكشافات  الكويتية  الشركة  تستمر 
مختلفة من العالم لتعزيز محفظة أصولها الحالية. وفي إطار سعيها لتحقيق أهدافها ا@ستراتيجية حتى عام 2030 ، من 
الالزمة  الحكومية  والموافقات  القانونية  االجراءات  بمتابعة  الشركة  نقوم  النفطية  االحتياطات  وكمية  ا@نتاج،  كمية  جانب 

الستكمال عملية االستحواذ على 8 مشاريع استكشافية جديدة وإضافتها لمحفظة الشركة :

  - 3 مشاريع استكشافية جديدة في الصين 

  - مشروع استكشافي جديد في اليمن (      ) ستقوم فية الشركة بدور المشغل .

  - 4 مشاريع استكشافية جديدة في باكستان (                    ) ستقوم الشركة بدور المشغل في اثنين منها .

  -  استكمال دراسات المسح الزلزالي في مشروع ( ) الواقع في باكستان، والذي تقوم فيه الشركة بدور المشغل والتخطيط 
لحفر أول بئر استكشافي في ديسمبر 2014.

آبار تقييمية وتركيب المنصات  آبار تطويرية، و3   10 )    في ماليزيا وحفر       ) الثانية في مشروع    -  استكمال عمليات المرحلة 
والمرافق التطويرية .

قطاع التكرير والتصنيع داخل دولة الكويت
في إطار سعي شركة البترول الوطنية الكويتية للوصول إلى طاقة تكريريه تعادل 1,4 مليون برميل يوميا، وتحقيق أهدافها 

ا@ستراتيجية تقوم بتنفيذ المشاريع التالية :

أعمال  إلى  إضافة  بالموقع،  التحضيرية  ا�عمال  وتنفيذ  البيئي،  الوقود  لمشروع  وا@نشاء  والتوريد  الهندسة  أعمال    -  تنفيذ 
الهندسة والتوريد الخاصة والتوريد بعقود ا�عمال الكهربائية، وأعمال تحديث وحدة التكسير بالعامل الحفاز والوحدات 

المتعلقة بها في مصفاة ميناء ا�حمدي .

الهولندية   ( أورد           فان   ) شركة  مع  العقد  توقيع  تم  إذ  الزور،  المصفاة  مشروع  أرض  تجهيز  أعمال  تنفيذ  في    -  البدء 
المتخصصة في أعمال التجريف البحري واستصالح ا�راضي، با@ضافة إلى طرح مناقصات تنفيذ المشروع الخاصة بوحدات 

التصنيع الرئيسية والوحدات المساندة والمرافق والخدمات، وا�عمال البحرية ومرافق التخزين.

  -  االنتهاء من تشغيل وحدة إسالة الغاز الرابعة، واعتماد ميزانية مشروع إنشاء الوحدة الخامسة، وجاري طرح مناقصة أعمال 
الهندسة والتوريد وا@نشاء للمشروع وتقييم العروض المقدمة. 
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قطاع التكرير والتصنيع خارج دولة الكويت 
تسعى شركة البترول الكويتية العالمية لتحقيق أهدافها ا@ستراتيجية بقيامها من تنفيذ المشاريع التالية : 

تنفيذ الخيار ا@ستراتيجي ا�نسب لمصفاة يوروبورت بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

السوق  في  للشركة  التنافسي  الوضع  لتعزيز  وذلك  هوالندا  في  مربحة  الغير  المحطات  تطوير  أو  بيع  عمليات  تنفيذ 
الهولندي ورفع مستوى ربحها.

المحطات  شبكة  مع  إيطاليا  في  ((شل))  محطات   » المستحوذة  المحطات  بين  ما  في  تكامل  خلق  إلى  الشركة  تطمح 
القائمة للوصول إلى المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية في قطاع تكرير وتسويق المنتجات النفطية في الدولة وبناء 

قاعدة نمو مستدام لنشاط الشركة هناك.

االستمرار في البحث عن فرص استثمارية (دمج واستحواذ) في أوروبا تماشي( مع خطة الشركة االستراتيجية بعيدة المدى 
2030 لالستمرار في تحسين أداء الشركة في أوروبا والوضع التنافسي لها.

مصفاة  إنشاء  إلى  يهدف  الذي  المشترك  الفيتنامي  الكويتي  للمشروع  وا@نشاء  والتوريد  الهندسية  مرحلة  في  االستمرار 
تنافسية جديدة ومتكاملة مع مجمع للتبروكيماويات بعقود تزويد طويلة ا�مد للنفط الخام الكويتي في مقاطعة نغي 

سونج جنوب العاصمة الفتنامية هانوي.

مجمع نغي سون في فيتنام للتكرير والبتروكيماويات في فيتنام 

تم تدشين مشروع شراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة (ايديميتسو كوسان) اليابانية و شركة (بترو فيتنام) 
التكلفة  تبلغ  الفيتنامية @نشاء مصفاة في نغي سون في فيتنام.  الحكومية  (بترو فيتنام)  الفيتنامية وشركة  الحكومية 
كوسان)  (ايديميتسو  وشركة  العالمية  الكويتية  البترول  شركة  تمتلك  أمريكي  دوالر  مليارات   9 نحو  للمشروع  الرأسمالية 
(نغي  اسم  تحمل  التي  المشتركة  الشركة  في  منهما  لكل  المئة  في   35�1 بنسبة  المشروع  في  متساوية  حصصا  اليابانية 
يما  المئة  في   25�1 نسبة  الفيتنامية  الحكومية  فيتنام)  (بترو  شركة  تمتلك  حين  في  والبتروكيماويات  البترول  لتكرير  سون) 
ستعود الحصة المتبقية والبالغة 4�7 في المئة إلى شركة (ميتسوي) اليابانية للكيماويات .ويمر المشروع حاليا بمرحلة البناء 
وا@نشاءات الهندسية، ومن المتوقع االنتهاء من عمليات البناء والتشييد في نهاية عام 2016. على أن يتم تشغيل المشروع 

تجاريا خالل النصف االول من عام 2017 بقدرة تكرير اجمالية تبلغ 200 الف برميل يوميا من النفط الخام.
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المسئولية االجتماعية بالقطاع النفطي الكويتي 
إيمانا من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بالدور المهم والحيوي الذي تلعبه في تنمية موارد الدولة، وفي تشكيل 
التشغيل وا@نتاج والتصدير،  أبعد من عمليات  إلى ما هو  بأن رسالتها تمتد  إيمانها  إلى  االقتصادي، إضافة  الكويت  مستقبل 

اطلقت برنامج منظم للمسئولية االجتماعية الشاملة ارتكز على ثالث أبعاد رئيسية هي : 

البعد االجتماعي     

البعد البيئي     

البعد االقتصادي     

وفيما يلي عدد+ من النماذج التي تعكس التزام القطاع برعاية ا�نشطة االجتماعية والبيئية والمشاركة الفعالة فيها.

تشجيع التعليم     

سعيها  جانب  إلى  االعمار،  مختلف  من  المدارس  لطالب  الالزم  الدعم  تقدم  إلى  التابعة  وشركاتها  المؤسسة  تسعى 
الحثيث لنشر الثقافة النفطية بين المدارس ورعاية احتفاالت الطلبة المتفوقين. 

مساعدة اJطفال المرضى
 تتمتع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بسمعة طيبة وبتاريخ طويل في رعاية االطفال المرضى بدء+ من أطفال دور 
الرعاية االجتماعية، وانتهاء بأطفال الجمعيات الخيرية المهتمة برعاية االطفال المرضى، وخير مثال على اهتمام المؤسسة 
ورعايتها لuطفال المرضي تجسد في مشروع ”أرض المؤسسة“ ببيت عبدا~ المسئول عن ا�طفال من ذوي الحاالت الميئوس 
البيب، ا�مر الذي أكد على إيمان  التي بادرت برعاية هذا  من شفائها. إذ كانت المؤسسة في مقدمة المؤسسات والهيئات 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أن المسؤولية االجتماعية تتخطى أبعاد إدارة وتطوير صناعة النفط ، لتصل إلى 

دور اجتماعي فاعل .

حمالت التبرع بالدم 
 وفي إطار تنفيذ مفاهيم المسئولية االجتماعية تحث المؤسسة وشركاتها التابعة وعلى مدار العام موظفيها للمشاركة 
بفاعلية في حمالت التبرع بالدم التي تنظمها بالتعاون مع بنك الدم  المركزي، إلى جانب حثهم الصطحاب أسرهم للمشاركة 

في تلك الحمالت للمساهمة في سد النقص مخزون الدم . 
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دعم مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام 
تقوم المؤسسة وشركاتها التابعة بتقديم دعم مادي وعيني لمؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام على مدار 
العام، فتعمل على سبيل المثال توزيع على بطاقات وقود مجانية لوسائل المواصالت التي تستخدمها مراكز ذوي االحتياجات 
الخاصة بأنواعها وتخصصاتها كافة.اضافة إلى تقديم سيارة مجهزة بالمستلزمات الطبية والصحية كافة الستخدامها في 
نقل أفراد الفريق الفني العامل في الخدمة المنزلية المتنقلة لخدمة المسنين المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المسنين 
في مختلف محافظات ومناطق الدولة. كما يقوم القطاع النفطي ممثال بدوائر الصحة والسالمة والبيئة بتنظيم محاضرات 
لنشر الوعي الصحي والبيئي عدد كبير من المدارس على اختالف الشرائح العمرية، إضافة إلى المحاضرات التي تقدم لطلبة 

الجامعة .

خطوات ايجابية لتقليص استهالك الكهرباء
وضمن الحمالت التوعوية التي تعنى بالشئون العامة، يتخذ القطاع النفطي خطوات إيجابية لترشيد استهالك الماء والكهرباء، 
الضرورية  ا@نارة غير  المكاتب، وإغالق أجهزة  العمل في  العمل، بصورة ال تعيق سير  ا@نارة في أماكن  فيعمل على تخفيف 
خاصة في الواجهات الخارجية للمبانى الرئيسية للمؤسسة وشركاتها التابعة، ومداخل ا�دوار التي تحظى بإنارة قوية من 
أشعة الشمس. إضافة إلى إغالق أجهزة ا@نارة في الفترة المسائية بهدف المساهمة في ترشيد استهالك الكهرباء. وا�مر 
نفسه ينطبق على المياه، إذ استبدلت المؤسسة وشركاتها التابعة صنابير المياه بأخرى جديدة تعمل على ترشيد االستهالك . 

برنامج لوياك التطوعي 
وصقل  الشابة  الكوادر  تأهيل  إلى  الرامية  كافة،  التدريبية  والبرامج  التعليمية  ا�نشطة  بدعم  المطلق  ا@يمان  مع  انسجام( 
التطوعي“  ”لوياك  برنامج  مقدمتها  في  التدريبية  البرامج  كبيرةمن  مجموعة  التابعة  وشركاتها  المؤسسة  تتبنى  مهاراتها، 
والمهنية.  ا�كاديمية  بقدراتهم  االرتقاء  والجامعات  العليا  المعاهد  لطلبة  تتيح  التي  التدريب  فرص  توفير  على  يعمل  الذي 
كما يستقبل القطاع النفطي عدد كبير من طلبة الجامعات والمعاهد التطبيقية العليا لتعريفهم وتدريبهم على اساليب 

العمل في قطاعات وإدارات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. 

 اJنشطة االجتماعية عالميا: - 
عليه  تحرص  الذي  والحضاري  ا@نساني  وجهها   التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  لمؤسسة  االقتصادية  ا�بعاد  تخفي  ال 
يتجاوز  دورها  بأن  التابعة  وشركاتها  المؤسسة  إيمان  ا�بعاد  تلك  تخفي  وال  وعالميا.  إقليميا  عاليا  الكويت  دولة  اسم  لرفع 
على  العالمية،  الخارجية  عملياتها  في  حرصت  المنطلق  هذا  ومن  بكثير.  ذلك  من  أبعد  هو  ما  إلى  النفطية  الثروة  استثمار 
تدعيم عالقاتها مع الدول التي تعمل فيها، وعلى أن تترك بصمة واضحة في تلك الدول تأكيدا لمتانة وإيجابية تلك العالقات. 

وتتلخص جهود المؤسسة وشركاتها التابعة في هذا المجال في التالي : 
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حملة خيرية لمساعدة منكوبي المجاعة ا�فريقية

انطالقا من دورها ا@نساني والواجب ا�خوي بتخفيف أعباء الجوع والفقر الذي تتعرض له الشعوب الشقيقة والصديقة 
التبرعات  التابعة، حمالت إنسانية خيرية لجمع  البترول الكويتية وشركاتها  الفقر والجوع، سيرت مؤسسة  من كوارث 

@غاثة ومساعدة منكوبي المجاعة في أفريقيا .

المشاريع ا8نسانية في باكستان

اسست المؤسسة من خالل شركة االستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عدد من المشاريع الخيرية لمساعدة 
الشعب الباكستاني. فقامت (كوفبك) بتشييد عيادتين طبيتين، وتمويلهما بالخدمات الطبية ا�ساسية، وفي الوقت 
باكستان  القرى في منطقة كرثار في  إلى تدريب فتيات  الخدمات واستمرارها. إضافة  تلك  تأمين  العمل على  نفسه 
حتى يصبحن عامالت في تلك العيادات، وذلك لتوفير مصدر دخل ثابت لهن. وتقوم المؤسسة بتقديم المنح الدراسية 
حول  مطويات  وتوزيع  بطبع  (كوفبك)  قامت  ذلك  على  عالوة  كراتشي،  جامعة  في  للدراسة  الباكستانيين  للطالب 
النادرة  والطيور  الحيوانات  على  الحفاظ  أهمية  حول  الوعي  لنشر  وذلك   كيرثار“،   ” منطقة  في  الطبيعية  المحميات 
المؤسسة  إلى جانب مسارعة  البرية هناك.  للحياة  وإنشاء عشرة أحواض مياه في مناطق متفرقة  الواجب حمايتها 

لنجدة الشعب الباكستاني من أثر الفيضان المدمر لنهر السند عام 2010 .

المشاريع ا8نسانية في اندونيسيا

اندونيسيا، بهدف  بإنشاء مدارس عدة في منطقة حقل سيرام، ومنطقة بوال في  وفي ذات ا@طار قامت (كوفبك) 
بجميع  والتكفل  المدرسين  من  مجموعة  مع  والتعاقد  اندونيسيا،  في  النفط  بحقول  المحيطة  القرى  أبناء  تعليم 

مصاريفهم، لتأمين خدمة التعليم بالمجان للسكان، وفي الوقت نفسه السعى لتشغيل أبناء تلك المناطق .

المشاريع ا8نسانية في تونس

ساهمت  حيث  تونس،  في  المقاييس  بجميع  مميزة  كوفبك  وشركة  الكويتية،  البترول  مؤسسة  من  كل  بصمة  تعد 
في  جديدا  معماريا  صرحا  منه  جعل  الذي  االمر  مميز،  معماري  طراز  ذا  العاصمة،  في  عمالق  مسجد  ببناء  (كوفبك) 

العاصمة تونس، وكان لهذا الصرح مردود طيب لدى الحكومة التونسية والشعب التونسي.
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المشاريع االنسانية في اليمن

وتأكيدا لمسئوليتها االجتماعية تجاه اGخرين، ودعما لطلبة العلم، قامت ( كوفبك) بتوزيع حقائب مدرسية محلية 
الصنع من قبل الجمعيات الحرفية النسائية في إقليم ساح اليمني. وعلى ضوء اGثار المدمرة التي ألحقتها الفيضانات 
@عادة  زراعية  مشاريع  لتنفيذ  أمريكي  دوالر    850,000 مبلغ   بتخصيص   ( (كوفبك  بادرت   ،” ”حضرموت  وادي  بمنطقة 
المحلية في حضرموت. ويهدف المشروع إلى مساعدة  بالتعاون مع السلطات  المنطقة، وذلك  استصالح، وتأهيل 
السكان المتضررين عبر إعادة استصالح وإعادة تأهيل أراضيهم لتكون صالحة للزراعة مجدد+، وذلك في إطار الجهود 
المبذولة لتخفيف ا�ضرار التي لحقت بالمزارعين جراء الفيضانات. ويشتمل المشروع على تنظيف وتسوية ا�راضي، 
وتحسين وتعزيز أنظمة الري، وتوزيع الماشية على ا�سر التي فقدت ممتلكاتها خالل الفيضانات. اما المشروع  الثاني 
وادي  في  الطاقة  على  المحليين  السكان  حصول  طرق  وتحسين  توفير  في  تسهم  جدوى  دراسة  على  فيعمل 

حضرموت، ا�مر الذي سيسهم في تعزيز وتنويع مصادر الطاقة في المنطقة.

 القطاع النفطي الكويتي واالهتمام بالبيئة: 
ثاني  النفط غاز  المكررة، وينتج  البترولية  التابعة منتجا رئيسيا للمشتقات  الكويتية وشركاتها  البترول   تعد مؤسسة 
اكسيد الكربون وغيره من الـ ” غازات دفيئه ” (GHGs) عندما يحترق. وقد تم تعريف تلك الغازات على إنها عوامل عرضية 
المؤسسة االجراءات  اتخذت  للبيئة، فقد  النفط تسبب أضرارا كبيرة  الحراري. ولما كانت صناعة تكرير  في االحتباس 
مع  التعامل  ا@جراءات  تلك  ومن  البيئة،  على  لعملياتها  السلبي  ا�ثر  تقليل  خاللها  من  تضمن  التي  كافة،  الممكنة 
التابعة لuمم   (UNFCCC) التغير المناخى موضوع االحتباس الحراري من خالل اتفاقية االمم المتحدة االطارية حول 
المتحدة. إذ كانت مؤسسة البترول الكويتية وشركاته التابعة من اوائل المبادرين للتوقيع على تلك االتفاقية الدولية 
التي انبثقت عن مؤتمر االمم المتحدة الكبير للبيئة والتطوير (UNCED) وتفخر المؤسسة باعتبارها ممثل دولة الكويت 
بعضويتها بتوقيعها على االتفاقية التي تهدف بشكل رئيسي للوصول إلى اتفاق حول استقرار نسبة تركيز الغازات 

الدفيئه في الغالف الجوى. 
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ويواصل القطاع النفطي السير قدما في تنفيذ الخطط الطموحة التي تعمل على تقليل االثار الضارة على البيئة، وفي الوقت 
نفسه يعمل على إطالع مشاريع عمالقة جديدة للحفاظ على البيئة منها : 

مشروع الوقود البيئي 

من منطلق سعى شركة البترول الوطنية الكويتية لمواكبة التطورات البيئية العالمية وااللتزام بالمواصفات الدولية الخاصة 
بنسبة الكبريت في الوقود، اقرت الشركة البدء في تنفيذ مشروع الوقود البيئي وفق أحدث النظم المعمول بها في العالم، 

وذلك لتوفير احتياجات السوق وا�سواق العالمية من المنتجات البترولية وفق الكميات والمواصفات العالمية .  

مشروع المصفاة الجديدة 

يهدف مشروع المصفاة الجديدة غلى توفير مصدر آمن وثابت بشكل مستمر لتغطية احتياجات وزراة الكهرباء والماء في 
على  عالوة   .  (% 1 من  أقل   ) المنخفض  الكبريتي  المحتوى  ذو  الوقود  زيت  منتج  من  يوميا  برميل  ألف   225 والبالغة  الكويت، 
340 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطاقة للمواصفات العالمية بهدف التصدير إلى االسواق  إنتاج 

العالمية، أضافة إلى تكرير النفط الخام الكويتي الثقيل بهدف زيادة العوائد االقصادية لدولة الكويت 

مشروع إعادة التدوير 

وإعادة  الطبيعية  الموارد  على  للمحافظة  كبيرا  بجهدا  التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  بمؤسسة  الخدمات  دائرة  تبذل 
استخدامها، ولتحقيق هذا الهدف اطلقت مشروع إعادة تطوير النفايات، الذي يعتمد عزل النفايات المكتبية كالزجاج والورق 
وا�دوات المعدنية والبالستكية وغيرها من النفايات، وإرسالها إلى المصانع المختصة @عادة تدوير ما يصلح منها، والتخلص 

من الباقي بشكل فعال يحافظ على البيئة . 

مشروع الطاقات البديلة

الكربوني. وقد تم تشكيل  المحتوى  الكويتية عن اشكال جديدة ومختلفة @نتاج طاقة منخفضة  البترول  تبحث مؤسسة 
لجنة في مايو من عام 2010 تختص بالبحث عن مصادر للطاقة البديلة. وفي ذات ا@طار عقدت المؤسسة عدد من االتفاقيات 
مع معهد الكويت لuبحاث العلمية للدراسة امكانات استخدام الطاقة الشمسية، وبدأت المؤسسة بالفعل في استخدام 

الطاقة الشمسية في بعض مواقع العلميات .  
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المحميات الطبيعية 

التي تعمل على  بإنشاء مجموعة من المحميات الطبيعية  التابعة  بالبيئة قامت المؤسسة وشركاتها  كجزء من اهتمامها 
اكثار وحماية النباتات والحيوانات الفطرية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.  

أهم محميات القطاع النفطي : - 

محمية العبدلية 

@عادة  الظروف  هيأت  التى  الكويت  نفط  شركة  مسؤوليتها   وتتولى  مربع،  متر  ماليين   3 تقارب  إجمالية  مساحة  على  تقع 
الحياة والتنوع البيئي لتلك المساحة، @نشاء برك لتجميع المياه ( الخباري)، وتشكيل هضاب حول البحيرات للنباتات الصحراوية 

والفطرية.

محمية روح الصحراء 

في  اGبار  حرائق  آثار  من  المتضررة  المواقع  لتأهيل  الكويت  نفط  شركة  سعي  من  الصحراء  روح  محمية  إنشاء  فكرة  نبعت 
حقول كل من الجنوب والشرق. فكانت محمية روح الصحراء التي تشبه في معالمها الطبيعية خريطة دولة الكويت، والتي 

تقع على بعد 4 كم من بوابة ا�من الرئيسية في حقل على طريق ا�حمدي. 

محمية البحرية 

وكعادتها في البحث عن الريادة اطلقت شركة نفط الكويت محمية بحرية للحفاظ على الثروة البحرية التي تعتبر من أهم 
موارد الكويت الطبيعية، لتكون بذلك أول شركة نفطية في العالم تنشئ محمية بحرية .

محمية القرين الطبيعية 

تم إنشائها بالتعاون مع فريق الكويت للعمل التطوعي، لتكون واحة بيئية مميزة بعد ان كانت مرتعا لuغنام. وفي الوقت 
جهات  من  عدد  ورؤى  وجهود  تعاون  ثمرة  المحمية  وتعد  الكويت.  من  الجنوبية  المنطقة  في  الطبيعة  لحماية  نواة  ذاته 

ومؤسسات الدولة المعنية بالحفاظ على البيئة .

محمية واحة الكويت 

تعد واحة الكويت نموذجا مميزا للمحميات في دولة الكويت، إذ تحتوي على 3 واحات على ضفاف بحيرات مائية في منطقة 
الحقول، المحمية ا�ولى  على طريق برقان، وا�خرى شمال مركز التجميع رقم 2 التابع لشركة نفط الكويت، أما ا�خيرة فتقع 

على طريق المناقيش بجانب مكاتب شركة نفط الكويت ايضا.   

مركز شركة البترول الوطنية الكويتية 8كثار وحماية النباتات الفطرية

تبلغ مليون متر مربع في  الفطرية على مساحة مبدئية  النباتات  لتنمية وإكثار  الكويتية  الوطنية  البترول  أقيم مركز شركة 
منطقة الوفرة. وينفذ المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وقد بدأ تنفيذ المرحلة ا�ولى من 
المشروع ويتضمن بناء سور للمساحة المخصصة للشركة وتحديد احداثياتها . ويعتبر هذا المشروع بمثابة محمية طبيعية 
وإكثار  تنمية  مجال  في  العلمي  البحث  تشجيع  إلى  المركز  ويهدف   . البرية  للحياة  وحماية  الفطرية  النباتات  وإكثار  لتنمية 
النباتات الفطرية، مما سيكون له االثر االيجابي في االستفادة من ا�نواع النباتية ذات المردود البيئي، إضافة إلى تشجيع زراعة 
النباتات البرية، إلى جانب إعادة وتأهيل البيئة الكويتية وتدعيم روح العمل وغرس قيم العمل االجتماعي في نفوس ا�جيال 

القادمة وحثها على المحافظة على البيئة الطبيعية.

بيئي  وعي  لديها  التي  النفطية  الشركات  أكثر  من  واحده  أنها  التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  برهنت  لقد 
واجتماعي في المنطقة وبرهنت بكل دقة إنها تعير اهتماما بالغا بالبيئة والمجتمع . 
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