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    يس���ير القط���اع النفط���ي بخط���ى ثابت���ة لتحقي���ق األهداف 
اإلس���تراتيجية لدول���ة الكوي���ت والمتمثل���ة ف���ي زي���ادة اإلنتاج 
وتعزي���ز الق���درة التكريري���ة بم���ا يع���زز المكانة العالمي���ة التي 
وصلت إليها عالميًا، والحقيقة أننا في القطاع النفطي نعلم 
أن علينا مسؤوليات كبيرة، ولدينا طموحات متنوعة، وأمامنا 
تحدي���ات معقدة، ونعلم كذل���ك أن لدينا عقوالً نيرة وكفاءات 
مهنية قادرة على تحقيق طموحات دولة الكويت على الرغم 
من أجواء التنافس الش���ديد التي تش���هدها أس���واق النفط 

العالمية.

  ولع���ل النش���رة نص���ف الس���نوية الت���ي تصدره���ا مؤسس���ة 
البت���رول الكويتي���ة والمعني���ة بم���ا يحقق���ه القط���اع النفطي 
من إنج���ازات تؤكد وبما ال يدع مجاالً للش���ك أن القطاع يخطو 
خطوات واس���عة نح���و تحقي���ق التوجهات اإلس���تراتيجية في 
المج���االت كافة، بدءًا من عمليات االستكش���اف واإلنتاج، مرورًا 
بعملي���ات التكري���ر، وانته���اًء بالمس���ئولية االجتماعي���ة التي 
يوليه���ا القطاع النفط���ي اهتمامًا كبيرًا، وتعمل المؤسس���ة 
وش���ركاتها التابع���ة على ترس���يخ مفاهيمها داخ���ل القطاع 
النفط���ي وخارجه للتوصل إلى الهدف المنش���ود في تحقيق 

التنمية المستدامة.

 وال ش���ك أن تلك النشرة تحقق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه 
اس���تيقاء  مب���دأ  وتحق���ق  التابع���ة،  وش���ركاتها  المؤسس���ة 
المعلومات من مصادرها األصلية، إلطالع الرأي العام على آخر 

تطورات القطاع النفطي. 



المحتويات
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تس���عى مؤسس���ة البترول الكويتية إلى تحقي���ق مجموعة من األهداف 
الهام���ة الت���ي تصب في النهاية في مصلحة دول���ة الكويت، في مقدمة 
تل���ك األهداف تعزيز مكانتها بين الش���ركات العالمية العاملة في مجال 
صناع���ة النفط، وبالتالي تعزي���ز مكانتها االقتصادية على المس���تويين 
الخارج���ي والداخل���ي. وم���ن األه���داف الملح���ة أيض���ًا تحقي���ق المتطلبات 
المتع���ددة للمجتم���ع والت���ي تصب جميعه���ا في مفاهيم المس���ؤولية 

االجتماعية وتحقيق االستدامة .

وللوصول إلى األهداف المشار  إليها وغيرها من األهداف، تنفذ المؤسسة 
وشركاتها التابعة مجموعة مختلفة من المشاريع الرأسمالية في صناعة 
النفط الكويتية، تبدأ تلك المشاريع بمشروع المصفاة الرابعة ) مصفاة 
الزور(، وهو المش���روع الذي سيعزز القدرة التكريرية لدولة الكويت وفق 
المعايي���ر البيئي���ة الدولية في مج���ال التكرير، ثم يأتي مش���روع الوقود 
البيئي وهو المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تطوير وتوسيع مصفاتي 
مين���اء عبداهلل وميناء األحمدي ودعم ربطهم���ا ليصبحا مجمعًا تكريريًا 
متكام���اًل  يف���ي بمتطلبات األس���واق المحلي���ة والعالمية م���ن المنتجات 
البترولية، إلى جانب مشروعي إنشاء الخط الرابع والخط الخامس إلنتاج 
الغاز البترولي المسال، وغير ذلك من المشاريع التي يتضمنها الكتيب 
الذي تم تقسيمه إلى أبواب عدة تشمل قطاعات المؤسسة والخطوات 
الت���ي تتخذها تلك القطاع���ات لتحقيق األهداف المنش���ودة، عالوة على 
خط���وات تنفيذ المش���اريع الكبرى للش���ركات النفطي���ة التابعة، وهناك 
باب خاص بأنش���طة المؤسس���ة المتعلقة بمجلس األم���ة، وباب آخر ألبرز 

طموحات المؤسسة وشركاتها التابعة.

مقدمة
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قطاع الرئيس التنفيذي
يعنى قطاع الرئيس التنفيذي بأمور عدة، منها وضع الخطط والبرامج  
لتطوير القياديي��ن ضمن مجموعة من البرامج ف��ي مقدمتها برنامج 
الممارسات المثلى الذي تطبقه مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة.  ويتبع قطاع الرئيس التنفيذي وحدة تطوير القياديين، وهي 
جهة مس��تقلة تختص برفع تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي مباشرة. 
ولق��د أنش��أت إلدارة الموهب��ة التنفيذي��ة، وبه��دف تأس��يس عملية 
نش��طة لتطوي��ر القياديي��ن وتخطي��ط تعاقبهم عل��ى المناصب في 
القطاع النفطي، وتس��هل الوحدة عملي��ة تحديد القياديين الفاعلين 
وتذويدهم بفرص مناس��بة للتعليم والتطوي��ر وتتكون الوحدة من 

قسمين رئيسيين هما:

- قس���م إدارة األداء التنفي���ذي: وه���و مس���ئول عن األداء الس���نوي للقيادة 
العليا في القطاع النفطي ومكافأتهم السنوية.

- قس���م إدارة الموهبة: وهو مسئول عن تدريب وتطوير وتخطيط تعاقب 
القيادة العليا للقطاع النفطي.

ولق���د اتخذ القط���اع مجموعة من الخطوات التنفيذي���ة التي تحقق األهداف 
اإلستراتيجية 2030، جاءت على النحو التالي:

وحدة التدقيق الداخلي

حقق الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي العديد من اإلنجازات من أهمها:

• بل���غ ع���دد المدققي���ن الكويتيي���ن الحاصلين عل���ى الش���هادات المهنية 
 ،)CIA, CIDA, CISA( العالمي���ة المتخصصة في مجال التدقي����ق الداخلي

ما نسبته 69% من إجمالي عدد العاملين.

• أص����در الجه���از المركزي للتدقي�ق الداخلي ع���دد )80( تقريرًا عن العمليات 
التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، وتضمنت تلك التقارير توصيات 

متعددة بلغ ع�ددها )415( توصية أدت إلى:
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 K-Lead مرشوع تطوير القياديني الـ

• تعزيز كفاءة وأداء وفاعلية نظم الرقابة الداخلية.

• تطوير اإلجراءات والنظم المعمول بها في العديد من قطاعات المؤسسة 
وشركاتها التابعة.

• تحقيق وفورات مالية.

وحدة تطوير القياديين

تدشين مشروع ال� K-Lead  لتحديث وتطوير المناهج الخاصة بالقياديين في 
مؤسس���ة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ويتم تنفيذ البرنامج من خالل 

الجامعات والشركات العالمية المتخصصة.
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قطاع التسويق العالمي
يعتبر النش��اط التسويقي من األنشطة الرئيسية المصاحبة وبشكل 
أساس��ي للنش��اط اإلنتاجي، ويس��هم قط��اع التس��ويق العالمي في 
تنفيذ رؤية مؤسس��ة البترول الكويتية المتمثلة في إدارة وتس��ويق 
المنتج��ات الهيدروكربونية داخل الكويت وخارجه��ا. وذلك من خالل 
ش��بكة المكاتب اإلقليمية التابعة للمؤسسة، والموزعة في أهم مدن 
العالم. وينقس��م قطاع التس��ويق العالمي إلى مجموع��ة من الدوائر 
تعنى بإعداد دراسات تحليل األسواق اإلقليمية، وإقامة عالقات وطيدة 
م��ع العمالء الرئيس��يين حول العالم، فضال عن الس��عي الدؤوب لفتح 
أسواق جديدة لتعزيز حصة المؤسسة السوقية في األسواق العالمية. 
وتتمث��ل تلك الدوائر ف��ي دائرة عملي��ات التزويد، ودائ��رة التخطيط 
)التس��ويق(، ودائ��رة العمليات المثل��ى، ودائرة البحوث التس��ويقية، 
ودائ��رة تطوير المنتجات وضبط الج��ودة، ودائرة مبيعات زيت الوقود 
والمنتج��ات الخاص��ة ووق��ود الس��فن، ودائ��رة مبيع��ات المش��تقات 
الوس��طى، ودائ��رة مبيع��ات النف��ط الخام، ودائ��رة مبيع��ات النافثا/

البنزين/الغاز المسال، ودائرة تنظيم المبيعات، ودائرة البحرية.

وفي إطار سعي قطاع التسويق إلى تعظيم قيمة المواد الهيدروكربونية 
الكويتية، وقد تم إنجاز ما يلي:

• الدخول في أس���واق جدي���دة للنافثا مثل إندونيس���يا وتايلند، وتوقيع عقود 
جديدة لبيع الغاز المسال مع شركة يابانية وأخرى ماليزية، كما تم الدخول في 

أسواق جديدة للنفط الخام الكويتي مثل الفلبين، البرازيل وإيطاليا.

• عززت المؤسس���ة وجودها في األس���واق العالمية من خ���الل زيادة كمية مبيعات 
النفط الخام الكويتي المتعاقد عليه مع ش���ركة )UNIPEC9 الصينية ابتداًءمن 
يوليو 2014، وتبديل طريقة توصيل شحنات النفط من FOB إلى CIF، وذلك لزيادة 
نس���بة تش���غيل الس���فن التابعة لش���ركة ناقالت النفط الكويتية، كما تمت زيادة 
 )SIETCO( كمية مبيعات النفط الخام الكويتي المتعاقد عليها مع ش���ركة شل
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)SIETCO( توقيع عقد طويل املدى مع رشكة شل

االتفاق مع رشكة سوميد املرصية لتخزين النفط الخام الكويتي
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وإبرام عقود جديدة مع الشركة لبيع نفط الخفجي ابتداًء من يوليو 2014.

• حرصًا من مؤسسة البترول الكويتية على تلبية احتياجات الطاقة الحالية 
والمس���تقبلية لدولة الكويت تمت بنجاح تجربة اس���تقبال أول س���فينة غاز 
مس���ال Q-FLEX ذات الحجم الكبير في بداية شهر إبريل 2014، مما ساعد 
في إبرام اتفاقية استيراد الغاز مع شركة قطر للغاز، كما تمت بنجاح تجربة 
زيادة كمية الغاز الطبيعي المسال المستوردة وضخه في الشبكة من 550 

إلى 690 مليون قدم مكعبة يوميًا.

• إبرام عقد مع شركة SUMED المصرية لتخزين النفط الخام الكويتي في 
خزانات س���يدي كرير واستحداث نظام تس���عيرة جديد للشحنات النفطية 

المتوجهة لزبائن إقليم البحر المتوسط.

قطاع التخطيط
يعنى قطاع التخطيط بإدارة عمليات التخطيط في المؤسس��ة، وذلك 
لضمان تحقيق التوجهات اإلستراتيجية العامة، فضاًل عن إسهامه في 
تحقيق قيمة مضافة عبر التنس��يق بين المؤسسة وشركاتها التابعة 
لضم��ان التكام��ل بين األنش��طة، وفض��اًل ع��ن متابع��ة األداء وتقديم 
المس��اندة والدعم لإلدارة العليا ومتخذي الق��رار في القطاع النفطي.  
ومن المهام الرئيس��ية لقطاع التخطيط أيضًًا بل��ورة الخطط الطويلة 
والمتوس��طة والقصيرة األمد بالتنسيق مع قطاعات مؤسسة البترول 
الكويتية المختلفة، والشركات التابعة، وتقديم تلك الخطط للجهات 
العلي��ا المختص��ة، إلى جانب إدارة وتنس��يق وتس��هيل عملية إعداد 

التوجهات اإلستراتيجية العامة بعيدة المدى للمؤسسة. 

ويق���وم قطاع التخطي���ط أيضًًا بتقييم مس���توى األداء للش���ركات التابعة، 
ومتابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها 
التابع���ة، م���ع وض���ع أس���س تس���عير اللقي���م والوق���ود، وإع���داد الدراس���ات 
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مركز إدارة األزمات يف حلته الجديدة
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اإلس���تراتيجية، ومتابعة وتنس���يق احتياج���ات الغاز المس���تورد على المدى 
الطويل، وإعداد الخطة اإلستراتيجية لتزويد البالد بالوقود، وجاءت خطوات 

تنفيذ مشاريع القطاع على النحو التالي:

• إعداد تقرير متكامل عن صحة التوجهات اإلس���تراتيجية ومدى مالءمتها 
.)Health check Report(  للوضع الخارجي والداخلي

• إعداد دراسة تقييم فاعلية نظام الحوكمة لتنفيذ التوجهات اإلستراتيجية 
العامة للمؤسسة وعرضها على األعضاء المنتدبين

• االنتهاء من تحديث الدراس����ات الخاصة باالحتياجات التس����ويقية واحتياجات 
الغطاء اإلس����تراتيجي على المدى البعيد م����ن ناقالت النفط الخام والمنتجات 
البترولي��ة والغاز المسال واعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة في 2014/11/3.

• إعداد الخطة الخمس���ية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة 2016/2015 - 2020/2019.

• تحديث موازنة العرض والطلب على الطاقة في دولة الكويت حتى عام 2030.

• الب���دء في اتخاذ الخطوات إلعداد دراس���ات الجدوى ح���ول بناء خط أنابيب 
لنقل النفط الخام الكويتي إلى األس���واق العالمية مع كل من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة وسلطنة عمان.

• تحدي���ث آلي���ة تس���عير الغ���از النحيل بين المؤسس���ة وش���ركاتها التابعة 
للسنة المالية 2016/2017 وما بعدها.

• المشاركة في إعداد دراسة الجدوى المبدئية لبرنامج التكامل بين مصفاة 
الزور والبتروكيماويات )مصنعي األولفينات الثالث والعطريات الثاني(.

• الحصول على موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لتعديل 
س���عر كل م���ن منتجي الدي���زل والكيروس���ين في محط���ات التجزئ���ة، مما 

سيساهم في تخفيف العبء المالي على الدولة.

• االنتهاء من إعداد الموازنة الرأس���مالية المجمعة للمؤسس���ة وش���ركاتها 
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التابعة للعام المالي 2016/2015 واعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة.

• مش���اركة الش���ركات التابع���ة للمؤسس���ة ف���ي دراس���ة وتقيي���م فرصه���ا 
االس���تثمارية المقدمة للمؤسس���ة والحص���ول على موافق���ات مجلس إدارة 
المؤسس���ة عليها )على سبيل المثال مستقبل مصفاة يوربورت ، مشاريع 

كوفبك، مشاريع شركة نفط الكويت، ..الخ(.

• االتفاق مع وزارة النفط على لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية 
)المحدثة( وإرسالها إلى معالي وزير النفط العتمادها.

• تحدي���ث الخط���ة الموح���دة إلدارة األزم���ات لمؤسس���ة البت���رول الكويتي���ة 
وشركاتها التابعة.

• تحديث مركز إدارة األزمات لمؤسس���ة البت���رول الكويتية. وتزويده بأحدث 
التقني���ات الصديق���ة للبيئ���ة مثل أكبر شاش���ة عرض في القط���اع النفطي 
بمس���احة )6.5 متر x متر2(، وربطه بجميع مراكز إدارة األزمات في الش���ركات 

النفطية التابعة.

• اإلش���راف عل���ى عقد المؤتمر اإلقليم���ي الذي تم في فبراي���ر 2015، والخاص 
بالصحة والس���المة والبيئ���ة واألمن، وعقد تحت رعاية وزي���ر النفط الكويتي 

وبرعاية مؤسسة البترول الكويتية.

• إب���رام اتفاقية تقديم خدمات األمن بمجم���ع القطاع النفطي بين كل من  
مؤسسة البترول الكويتية وشركة ناقالت النفط الكويتية.

• اس���تحداث نظ���ام موحد لتحفي���ز المقاولين على االلت���زام بإجراءات الصحة 
والسالمة واألمن والبيئة وتعميمه على الشركات التابعة للتطبيق التجريبي.

• تنفيذ تدريب ميداني على عملية اإلخالء في مبنى مجمع القطاع النفطي 
في 3 ابريل 2014.

• إع���داد قائم���ة ش���املة بالتوصي���ات المتعلق���ة بح���وادث المقاولي���ن خالل 
السنوات الماضية 2012 و 2013 و تعميمها علي الشركات التابعة للتطبيق، 
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والبدء في عملية التدقيق على تطبيق هذه التوصيات.

• القيام بتنفيذ تدريب ميداني للتعامل مع الكوارث واألزمات على مستوى 
القطاع النفطي، إذ تم تفعيل مركز إدارة األزمات )CMC( في   9 أبريل 2014 

بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

• اجتياز دائرة الصح�ة والس�����المة واألمن والبيئ�ة إعادة التأهيل لش�����هادات 
ال�ISO  لنظام اإلدارة المتكامل بنجاح في 12مايو 2014.

• افتت���اح العيادة الطبية الجديدة في مبنى مجمع القطاع النفطي بتاريخ 
28 مايو 2014.

• التوقيع على مذكرة التفاهم بين مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابع���ة )KOC, KNPC, KOTC, PIC, KAFCO, KGOC( وبي���ن الهيئ���ة 

العامة للبيئة بتاريخ 11 سبتمبر 2014.

• تنظيم سلسلة من المحاضرات التوعوية الصحية منها:

• محاضرة تعزيز الصحة في 23 يونيو 2014.

• حملة التبرع بالدم في 26 أغسطس 2014.

• محاضرة عن استشارة ما قبل الزواج في 17 سبتمبر 2014.

• محاضرة وقائية صحية عن الحج • مرض االيبوال في 23 سبتمبر 2014.

• حمالت توعوية عن سرطان الثدي وسرطان البروستاتا في سبتمبر 2014.

• إص���دار العديد من المجالت اإللكترونية الخاصة بالصحة والس���المة واألمن 
والبيئ���ة في مؤسس���ة البت���رول الكويتي���ة تتضمن جمي���ع المواضيع التي 
تتعل���ق بالصحة والس���المة والبيئة واألمن بش���كل ربع س���نوي مثل كتيب 

اإلسعافات األولية ودليل الحج.

• البدء في تنفيذ دراس���ة خاصة بمش���روع »تنوع وانتشار ووفرة الك���ائنات 
الحيواني���ة ) ماكروفونا( في مناط���ق الم���د والجزر في الكويت بالتعاون مع 
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معهد الكويت لألبحاث العلمية.

• االنتهاء من دراس���ة إنش���اء مركز الكويت  الدولي لألبحاث والتكنولوجيا 
للقط���اع النفطي ذي كيان مس���تقل، والبدء في وض���ع الخطة التفصيلية 

إلنشاء المركز.

• بالتنسيق مع معهد الكويت لألبحاث العلمية، تم البدء بتنفيذ مشروع 
بحثي حول تطبيقات الطاقة الشمسية في القطاع النفطي الكويتي.

• تنظيم ورش���ة عمل حول »تطبيق���ات تكنولوجيا النانو في مجال صناعة 
النفط و الغاز«.

• إعداد ورقة علمية لترشيد فرص استهالك الطاقة في الصناعة البترولية 
الالحقة.

• تش���كيل فري���ق عمل غ���رس القيم العامة لمؤسس���ة البت���رول الكويتية 
وشركاتها التابعة.

• اختي���ار وتقييم مجموعة م���ن تطبيقات التكنولوجي���ا الحديثة المتعلقة 
بالصناعة النفطية.

• تش���كيل فريق عمل إلعداد خارطة طريق الس���تخدام تكنولوجيا الطاقة 
الشمسية في الشركات التابعة .

• تنفي���ذ ع���دد من  المش���روعات البحثية  التطبيقية بالتع���اون مع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية وجامعة الكويت.

• المعالجة الهيدروجينية العميقة إلزالة الكبريت من لقيم زيت الغاز ومن 
نفوط كويتية ثقيلة إلنتاج وقود الديزل الخالي من الكبريت.

• تقيي���م أداء مفاعل لوحدة إزال���ة الكبريت من مخلفات النفط في مصفاة 
ميناء عبداهلل باس���تخدام مفاعل نمذجة نمطية وتقني���ات مراقبة بالمواد 

المستخدمة عديمة االنتشار.
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قطاع الشؤون االدارية
قطاع الش��ؤون اإلداري��ة من القطاع��ات الهامة في مؤسس��ة البترول 
الكويتية نظرًا للمهام التي يضطلع بها ومنها اإلشراف على تطبيق 
ومتابع��ة النظم واإلجراءات الخاصة بش��ؤون الموظفي��ن ) تعيينات ، 
ترقي��ات ، نقل ...إلخ ( حس��ب القواعد واألنظمة الت��ي تحددها قوانين 
ولوائح المؤسس��ة، إلى جانب إعداد البيانات الالزمة لمشروع الميزانية 
الس��نوية للمؤسس��ة، وحفظ س��جالت وملفات الموظفين واس��تيفاء 
بياناتها وتحديث محتوياتها، وإعداد تقارير المتابعة الدورية ألنشطة 

اإلدارة ورفعها لإلدارة العليا.

ولقد حقق القطاع اإلنجازات التالية:

• توظي���ف ع���دد )520( كويتيًا وع���دد )104( غي���ر كويتيين خ���الل الفترة من 
)2014/4/1 إلى 2014/11/30(

• حرصًا على تنظيم س���ير العمل وتسهيل انسيابية المعلومة، استحدث 
القط���اع ع���ددًا من النظ���م اآللي���ة للنظ���م التالي���ة: المكافأة التش���جيعية،  
بطاقات الش���كر، مكافأة المش���اركة في النجاح، تقديم طلبات االستبدال، 

النظام اآللي لنهاية الخدمة.

• االنته���اء م���ن اعتماد خط���ة العمل للمرحل���ة الثانية من مش���روع األرتباط 
الوظيفي والبدء بتنفيذها على مستوى القطاع النفطي

• تس���وية العمالة المنتقلة من ش���ركة خدمات القط���اع النفطي إلى باقي 
شركات القطاع النفطي مع ميزانياتهم.

• تقدي���م دراس���ة بش���أن تعديل قيم���ة منحة األث���اث للعاملين على س���لم 
الدرجات وموافقة لجنة عالق���ات العمل على ذلك، وإحالة الموضوع للعرض 
في اجتم���اع الس���ادة الرؤس���اء التنفيذيين واألعض���اء المنتدبي���ن تمهيدًا 

لعرضه على مجلس إدارة المؤسسة.

• بل���غ إجمال���ي عدد العمالة الكويتي���ة العاملين في عق���ود المقاولين في 
القطاع النفطي حتى 2014/3/31 نحو )3301( عامل بنسبة )21.5 %(.

• اإلسهام في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي وذلك عن طريق اتباع 
التالي:
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- المشاركة في المعارض الوظيفية.  

- المش���اركة ف���ي اللق���اءات الس���نوية التح���ادات الطلب���ة )الواليات   
المتحدة األمريكية - بريطانيا(.

- الزيارات الميدانية للجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي   
والتدريب.

- اس���تيعاب القط���اع النفط���ي أع���دادًا أعلى من المرش���حين في   
إعالنات حديثي التخرج، والتي يفترض اس���تيعابها حس���ب خطط 

القوى العاملة.

رعاية املؤسسة التحادات الطلبة يف الخارج
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قطاع الشؤون المالية
يع��د قطاع الش��ؤون المالي��ة من أه��م القطاعات التي تع��ول عليها 
مؤسس��ة البت��رول الكويتي��ة في تطوي��ر النظ��م الكفيل��ة بتقديم 
المس��تويات المثلى من الخدم��ات المالية، ووفقًا ألفض��ل التطبيقات 
المهنية، وذلك لخدمة األهداف اإلس��تراتيجية لألنش��طة التشغيلية. 
ويعمل قطاع الش��ؤون المالية على وض��ع الهياكل التمويلية المثلى 
وتوفي��ر مص��ادر التموي��ل الالزم��ة لمقابل��ة احتياجات خط��ط وبرامج 
المؤسس��ة وش��ركاتها التابعة بأقل تكلفة وفي التوقيت المناس��ب، 
إضافة إلى إدارة التدفقات النقدية للعمليات التش��غيلية بكفاءة بما 
يحقق ترشيد التكلفة وتعظيم العوائد، وإدارة استثمارات المؤسسة 
المالية واس��تثمار فوائض األموال باألوعية والهياكل المناس��بة على 
الم��دى الزمني بم��ا يخدم األهداف اإلس��تراتيجية للصناع��ة النفطية 
الكويتية، عالوة على التنسيق والتعامل مع الجهات الرقابية الداخلية 

والخارجية بما يضمن تطبيق الحوكمة.

ونحو إنشاء خدمات مشتركة لبعض أنشطة المؤسسة في مجال الشؤون 
المالية، تم تحقيق عدد من اإلنجازات من أهمها:

- اعتماد إجراءات الدفع والقبض من قبل مجلس إدارة المؤسسة.
- تحصي���ل 698.5 مليون دينار كويتي من وزارة الكهرباء والماء خالل الربع 
الثال���ث لينخفض إجمال���ي المديونية إل���ى 187 ملي���ون دينار، وذلك بفضل 

البدء في تطبيق سياسة جديدة للتحاسب مع الوزارة .
- إنجاز دراس���ة تقييم أداء عمليات مش���اركة القطاع الخاص التي قامت بها 
المؤسس���ة في الس���ابق، وقياس وضع الش���ركات التي تم تخصيصها من 

الناحية المالية والفنية ومدى تحقيقها ألهداف التخصيص.
- ت���م إص���دار التقري���ر  ربع س���نوي ع���ن النتائج المالي���ة لمؤسس���ة البترول 
الكويتي���ة وش���ركاتها التابع���ة والمعد على أس���اس تجاري والمق���ارن بأداء 

شركات النفط العالمية.
- استخدام آلية)CFaR(  لتطبيق نموذج الحساب الكمي لألخطار المحتملة 

للخطة الخمسية بالنسبة لمؤسسة وشركاتها التابعة. 
- تجديد وثيقة تأمين الحياة وإصابات العمل والحوادث الشخصية لسنة 2015 
بنفس تكلفة قسط تأمين الوثيقة المنتهية بعام 2014 على الرغم من ارتفاع 
تكلفة تأمين الحياة في السوق المحلي وارتفاع معدل المطالبات المدفوعة. 
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- اعتماد اللجنة التش���غيلية للمخاطر)ROC(  ألخطر خمسة سيناريوهات، 
والخاص���ة بدراس���ة مخاط���ر توق���ف األعم���ال )Business Interruption( في 
عملي���ات القط���اع النفط���ي ودراس���ة أكث���ر الس���يناريوهات خطرًا بش���كل 
تفصيلي وتدريب فريق العمل المش���كل من مؤسسة البترول والشركات 

األخرى للتعامل مع ذلك الخطر.

قطاع التدريب والتطوير الوظيفي
يعن��ى قط��اع التدري��ب والتطوي��ر الوظيف��ي بتنفيذ رؤية مؤسس��ة 
البترول الكويتية المتمثلة في أن ثروتها الحقيقية تكمن في العنصر 
البش��ري إل��ى جانب النفط . ل��ذا فإن القط��اع يعنى بتدري��ب وتطوير 
الكوادر الوطنية لرفع كفاءتها  بما يتناس��ب والتطورات العالمية في 

مجال صناعة النفط. 

ويضع القطاع اإلستراتيجيات العامة للتدريب في القطاع النفطي، فضاًل 
عن دعم وتطوير دور القوى العامل��ة الوطنية على كافة المس��تويات 

وتشجيع المبادرات الذاتية للتعليم والتطوير في القطاع النفطي .

وق���د بذلت المؤسس���ة جه���ودًا حثيثة لدف���ع عمليات التطوير واالس���تثمار 
البش���ري بما ينعك���س إيجابًا على إنتاجي���ة هذا القطاع الحي���وي، ولقد تم 

تحقيق عدد من اإلنجازات من أهمها:

• م���ن أج���ل تفعي���ل المس���ؤولية االجتماعية )خدم���ة المجتمع( لمؤسس���ة 
البت���رول الكويتي���ة تم قبول ع���دد )20( طالب���ًا في إعالن البعث���ات لخريجي 
الثانوية العامة الكويتيين منهم )5( طلبة من أبناء العاملين و )15( طالبًا 
من أبناء غير العاملين بالقطاع النفطي، باالضافة إلى ذلك فقد تم تدريب 

وتأهيل عدد من طلبة الجامعات والكليات التطبيقية.

• االنته���اء م���ن إع���داد الخط���ة التدريبية لع���دد )15( برنامج���ًا تدريبيًا ضمن 
خطة تطوير موظفي الموارد البش���رية في القطاع النفطي للسنة المالية 
2015/2014، والت���ي تحت���وي عل���ى )144( محاض���رة تدريبي���ة وذل���ك بن���اء على 

إستراتيجية )HR( كما تم تعميمها على الشركات التابعة للمشاركة.

• البدء في تقييم رؤس���اء الفرق المش���اركة في  تنفيذ المرحلة الثالثة من 
مشروع)K-TEAM( وذلك باخضاع رؤساء الفرق لمركز التقييم والتطوير.
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• تعمي���م برنامج ال� Fast Track والذي يه���دف إلى تنمية مهارات موظفي 
القط���اع النفطي أصحاب المه���ارات والكفاءات العالية من خالل تنفيذ عدد 
م���ن البرامج المتخصصة داخل وخارج الكوي���ت، باإلضافة إلى تنظيم زيارات 
ميداني���ة للحقول والمواقع النفطي���ة وذلك لعدد )46( موظف/موظفة من 

الدرجات 14 وما فوق.

قطاع العالقات وتقنية المعلومات
  يضم قطاع العالقات وتقنية المعلومات عدد من الدوائر، في مقدمتها 
دائ��رة العالقات البرلماني��ة والحكومية والدولية، وه��ي الدائرة التي 
تخت��ص بتمثيل المؤسس��ة في االتفاقي��ات الدولية وتعزي��ز الموقف 
التفاوضي للمؤسس��ة وش��ركاتها، عالوة على كونها حلقة وصل بين 
المؤسسة وش��ركاتها التابعة وبين الجهات الحكومية، وأداة لتعزيز 
العالقة مع أعضاء مجلس في البرلمان األمة، أما دائرة تقنية المعلومات 
فتعمل على توفير الخدمات اإللكترونية لموظفي المؤسسة كافة وفق 
أح��دث النظم المعمول بها في العالم، فضال عن توفير الحماية الالزمة 
لقاع��دة معلومات المؤسس��ة من الجرائ��م اإللكتروني��ة. وتعد دائرة 
العالقات العامة واإلعالم العامة المرآة العاكس��ة ألنش��طة المؤسس��ة، 
وأداة مهم��ة م��ن أدوات التواصل االجتماعي م��ع المجتمعين المحلي 

والعالمي.

وتنفي���ذًا لتوجهات المؤسس���ة اإلس���تراتيجية نح���و المب���ادرة بتعزيز هوية 
المؤسس���ة وتدعي���م مكانتها وإب���راز الجانب اإليجابي من انش���طتها على 
الصعيدي���ن المحل���ي والعالمي، وكذلك إنش���اء خدمات مش���تركة لبعض 
أنش���طة المؤسسة وبش���كل رئيس���ي في مجال نظم المعلومات وسعيًا 
إل���ى تحقيق التكامل في النظم المش���تركة لتكنولوجي���ا المعلومات في 
القطاع النفطي لضمان االس���تغالل األمثل لقواع���د المعلومات، تم تحقيق 

عدد من اإلنجازات من أهمها:

• تدش���ين مش���روع آلي خ���اص بميكنة جمي���ع أعمال الموارد البش���رية في 
القطاع النفطي.

• رعاي���ة رحل���ة األمل، وكانت رحلة بحرية جريئة، كويتية المنطلق، إنس���انية 
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المضامي���ن، عالمية األبع���اد، بدأت برعاية أميرية من حضرة صاحب الس���مو 
أمي���ر الب���الد حفظه اهلل ورع���اه من الكويت وص���والً إلى العاصم���ة األمريكية 
)واش���نطن(، ث���م العودة إلى الكويت، ونش���أت الفكرة م���ن مجموعة أولياء 

أمور لديهم تجارب ناجحة مع أبنائهم من ذوي اإلعاقات الذهنية.

• تدش���ين مش���روع نفطي لرفع الوعي العام بالثقافة النفطية لدى الجيل 
الناشئ، وتم من خالله تنظيم 32 محاضرة تعريفية على مستوى المدارس 
الحكومي���ة والخاص���ة، وإقام���ة فعالي���ات نفطية ف���ي بيت عب���داهلل ومجمع 

األفنيوز وإصدار قصة األطفال الجديدة من حقل برقان إلى موانئ اليابان.

• المش���اركة في تنظيم العديد من الفعاليات على مس���توى المؤسس���ة 
بالتع���اون م���ع القطاع���ات المختلفة مث���ل المهرجان الخي���ري لصالح الجئي 
سوريا، حملة التبرع بالدم لتعزيز المخزون لدى بنك الدم الكويتي، الحملة 
اإلعالمية لمكافحة الس���رطان، الفعالية الثقافية اليابانية األولى من نوعها 

والحملة اإلعالمية الخاصة بمشروع االرتباط الوظيفي.

مرشوع غرس الثقافة النفطية
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قطاع االستكشاف واإلنتاج داخل دولة الكويت وخارجها
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قطاع االستكشاف واإلنتاج داخل دولة الكويت
يعن��ى قط��اع االستكش��اف واإلنت��اج داخ��ل دول��ة الكوي��ت وخارجها 
باالس��تثمار في أنش��طة صناعة النف��ط والغاز، فضال ع��ن بناء القدرات 
الالزمة لتنفيذ التوجهات اإلس��تراتيجية لمؤسس��ة البترول الكويتية 
الهادف��ة إلى رف��ع الطاقة اإلنتاجية إلى نحو أربع��ة ماليين برميل نفط 
يوميًا. وتتجل��ى في هذا القطاع روح الج��رأة واالبتكار، وذلك من خالل 
التعاون مع الش��ركات العالمية العاملة في حقول النفط حول العالم ، 
وهو التعاون الذي يعود بالنف��ع الكبير على صناعة النفط الكويتية 
خاص��ة في مجال نقل الخبرات العالمية للش��ركات التابعة لمؤسس��ة 

البترول الكويتية .

وتحرص المؤسس���ة على تعزيز نش���اطها في مجال االستكش���اف واإلنتاج 
وزيادة طاقتها اإلنتاجية من النفط الخام والغاز وفقًا للخطة اإلس���تراتيجية 
2030، والتي تس���تهدف زيادة الطاقة اإلنتاجي���ة للنفط الخام من 3.2 مليون 
برميل يوميًا داخل دولة الكويت لتبلغ 4 ماليين برميل نفط يوميًا في عام 
2020، والمحافظ���ة على هذا المعدل حتى عام 2030، والوصول لمعدل إنتاج 
2.5 بلي���ون قدم مكعبة من الغاز الحر بحلول عام 2030، وقد تمثلت إنجازات 
مؤسس���ة البترول الكويتية وش���ركاتها في نش���اط االستكش���اف واإلنتاج 

داخل دولة الكويت خالل هذا العام بما يلي:

• االنتهاء من مرحلة التعاقد لبناء 3 مراكز تجميع في شمال دولة الكويت 
وذل���ك بهدف زيادة إنتاج حقول الروضتين والصابرية بمقدار 300 ألف برميل 
نفط يوميًا، وبالتالي الوصول إلى الطاقة اإلنتاجية المستهدفة، إضافة إلى 
مش���رع حق���ن المياه )المرحلة الثانية( في ش���مال الكوي���ت للمحافظة على 
ضغط المكامن، إذ بلغ إجمالي التكلفة الرأسمالية المقدرة لهذه المشاريع 

ما يقارب 822.800.000 د.ك.
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سيارات املسح الزلزايل

مراحل جمع املعلومات
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• تم تدش���ين محطة تعزيز الغاز 132 في منطقة شمال الكويت خالل يناير 
2014، وذل���ك به���دف التعامل م���ع 250 مليون ق���دم مكعبةيومي���ًا من الغاز 
المصاحب، األمر الذي يزيد من مرونة وقابلية ش���بكة الغاز المنتج للتعامل 

مع الكميات المتوقعة من زيادة إنتاج الغاز.

• فحص طبقة فارس الس���فلية بنجاح في حقل أم نقا في ش���مال الكويت، 
وق���د بي���ن ذلك الفحص وجود احتياطيات من النف���ط الثقيل، كما أنه تمت 
ترس���ية مناقصة إنش���اء مرافق إنتاج النفط الثقيل بمعدل 6• ألف برميل/ 
الي���وم، باإلضاف���ة لالتفاق مع وزارة األش���غال العامة لتزوي���د حاجة اإلنتاج من 

المياه المعالجة لغاية عام 2026.

 • االنتهاء من مرحلة جمع المعلومات للمسح الزلزالي االستكشافي ثالثي 
االبع���اد في بر الكويت، والذي س���يعزز م���ن التن���وع الجيوفيزيائي لمكامن 
الش���ركة من خالل تحس���ين دقة المعلومات والتصوير والذي من ش���أنه أن 

يحدد األماكن األفضل لحفر اآلبار االستكشافية والتطويرية.

• تدش���ين مركز تجميع النفط رقم 16 في غرب الكويت في ش���هر ديسمبر 
2014 بطاق���ة إنتاجي���ة 100 أل���ف برمي���ل يومي���ًا وذل���ك بهدف المس���اهمة في 
المحافظة على طاقة إنتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، في غرب الكويت.

• تحقي���ق متوس���ط معدل إنت���اج في المش���روع التجريبي الموس���ع لحقن 
البخ���ار ف���ي مكمين األيوس���ين األول )1.630( برميل نفط يومي���ًا، وكذلك تم 
الب���دء في المرحل���ة الثالثة من المش���روع التجريبي للغم���ر بالبخار لمكمن 

األيوسين الثاني )الدراسات الهندسية للخيار األمثل(.

• إبرام عقد مع شركة ويسترن جيكو العالمية لتنفيذ مشروع إجراء المسح 
الزلزالي ثالثي األبعاد للمنطقة المقسومة البرية بين دولة الكويت والمملكة 
العربية السعودية والذي من المقرر أن يستغرق إنجازه عامين ونصف العام، 

وفق أحدث الطرق واألساليب الهندسية المعمول بها في هذا المجال.

• االنتهاء من تنفيذ مشروع تقليل حرق الغاز بالوفرة وزيادة كميات الغاز 
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المص���ّدرة لش���ركة نفط الكويت إذ تم تقليل مع���ّدل حرق الغاز من )%66( 
إل���ى )52%( ، كما بلغ معدل كميات الغاز المصّدرة لش���ركة نفط الك���ويت 

14,5 مليون قدم مكعبة يوميًا.

• بن���اء عل���ى نج���اح عملية الحف���ر متعدد االتجاه���ات األفقي���ة التجريبي في 
حقل جنوب الفوارس تم دراس���ة المعطيات لوضع خطة تنمية إستراتيجية 

شاملة لحقل جنوب الفوارس.

• إبرام اتفاقية نقل التكنولوجيا مع ش���ركة ش���يفرون العربية الس���عودية 
لتسهيل عملية تبادل ونقل التكنولوجيا والمعلومات بين الشريكين.

• للمرة الثالثة على التوالي حازت شركة نفط الكويت على الجائزة الذهبية 
العالمي���ة الت���ي تمنحها الجمعي���ة الملكي���ة البريطانية للصحة والس���المة 
المهنية )روسبا(، نظرًا  لألداء المتميز في مجاالت الصحة والسالمة المهنية، 
كما حصلت الش���ركة ممثلة ف���ي مجموعة الصحة والس���المة والبيئة على 

جائزة السالمة العالمية التي يمنحها مجلس السالمة البريطاني.

 Guardian-من جهة أخرى، فاز أحد موظفي الشركة بجائزة »المالك الحارس
Angel« لمس���اهمته الفعالة في مجال السالمة خالل 22 سنة مضت، ويعد 

هذا الفوز  هو األول الذي يحظى به أحد موظفي الشركة.

• ف���ازت ش���ركة نف���ط الكويت بالمرك���ز األول لجائ���زة مجلس ال���وزراء العرب 
المس���ؤولين عن ش���ؤون البيئة للعام 2014 في ش���هر نوفمبر عن مشروع 
إدارة االلت���زام بج���ودة اله���واء وخفض حرق الغاز، وتأتي مش���اركة الش���ركة 

ترجمة اللتزامها واهتمامها بالقضايا البيئية.

• وقعت ش���ركة نفط الكويت عقدي���ن لبناء مرادم للتربة الملوثة، أحدهما 
في جنوب ش���رق الكويت في ش���هر أكتوبر، واآلخر في ش���مال الكويت في 
ش���هر ديسمبر 2013، ويعد ذلك جزءًا من مشاريع تأهيل التربة الملوثة في 
إطار برنامج األمم المتحدة للتعويضات عن الغزو العراقي، وبالتنس���يق مع 

نقطة االرتباط الوطنية الكويتية.
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• تمت معالجة واستخالص حوالي 354 ألف برميل نفط من الحفر النفطية 
المبطن���ة الجدي���دة الصديق���ة للبيئ���ة وإعادة اس���تخدامها ف���ي العمليات 

اإلنتاجية في منطقة علميات الوفرة المشتركة منذ بداية العام 2014.

قطاع التكرير داخل دولة الكويت
تسعى مؤسسة البترول الكويتية للتوسع في الطاقة التكريرية في دولة 
الكوي���ت لتصل إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا على المدى المتوس���ط مع 
تحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية مع األخذ 
في االعتب���ار تلبية االحتياجات المحلية من الطاقة، وقد حققت المؤسس���ة 

العديد من اإلنجازات في هذا المجال من أهمها ما يلي:

مشروع الوقود البيئي:

المض���ي قدمًا في إج���راءات تنفيذ مش���روع مصفاة الزور ومش���روع الوقود 
البيئي واللذان يعتبران من أهم المش���اريع الرأسمالية اإلستراتيجية لدولة 
الكويت لضمان اإليفاء باحتياجات الس���وق المحلي المستقبلية، وتحسين 
جودة المنتجات لزيادة القدرة التنافس���ية بالسوق العالمي، إذ تمت ترسية 
مناقصات أعمال الهندس���ة والتوريد واإلنش���اء لمشروع الوقود البيئي في 
فبراي���ر 2014. وتوقي���ع العقود مع الش���ركات الفائزة ف���ي أبريل 2014 لكل من 
حزم���ة مصفاة األحمدي وحزمتي مصفاة ميناء عب���داهلل، والبدء في تنفيذ 
المش���روع، ويت���م حاليًا مراجع���ة التصاميم الهندس���ية والمخططات وفقًا 
للخطة الموضوعة، كما تم إصدار أوامر الشراء للمعدات الرئيسية باإلضافة 
إل���ى نظام التحكم الجديد لمصفاة ميناء عبداهلل. علما بأن العمل جار في 
أعمال تحديث وحدة التكس���ير بالعامل الحفاز والوحدات المتعلقة بها في 

مصفاة ميناء األحمدي، باإلضافة إلى األعمال الكهربائية للمشروع.

كما تم في س���بتمبر 2014 توقيع عقد االستش���ارات المالية لمشروع الوقود 
البيئي مع شركة الوطني لالستثمار، إذ ستقدم شركة الوطني لالستثمار 
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الخدم���ات االستش���ارية التنفيذية لمدة 12 ش���هرًا لضمان حصول الش���ركة 
على التمويل الالزم لتغطية تكاليف المشروع.

مشروع مصفاة الزور:

البدء بأعمال عقد تجهيز واس���تصالح موقع المش���روع في مارس 2014، كما 
تم طرح مجموعات األعمال الخمسة الرئيسية في المشروع من خالل لجنة 

المناقصات المركزية، وتشمل المجموعات التعاقدية ما يلي:

املجموعة 

التقاعدية
نطاق العمل

تاريخ إغالق مناقصات 

الهندس��ة  أع��ال 

والتوريد واإلنشاء

1

وحدات التصنيع الرئيسية وتشمل 

وح��دات تقط��ر النف��ط الخ��ام 

ووحدات إزالة الكربيت ووحدات 

معالجة النافثا والكروسني والديزل 

ووحدات الغاز املشبع

10 فرباير 2015

2

وحدات التصنيع املساندة وتشمل 

الهيدروج��ني  إنت��اج  وح��دات 

وتصني��ع  اس��رجاع  ووح��دات 

معالج��ة  ووح��دات  الكربي��ت 

الغازات العادمة ووحدات األمني

املرافق والخدمات والبنية التحتية3

الخزانات4

 2014 ديس��مرب   7

وتجرى حالياً عملية 

التقييم

مرافق التصدير البحرية5

 2015 يناي��ر   6

وتجرى حالياً عملية 

التقييم
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• مشروعا إنشاء الخطين الرابع والخامس إلنتاج الغاز البترولي المسال:

يأتي تنفيذ هذه المش���اريع بهدف مواكبة التوجه اإلس���تراتيجي لمؤسسة 
البت���رول الكويتي���ة والقاضي بزي���ادة إنتاج الغاز الطبيع���ي المصاحب وغير 
المصاح���ب للنف���ط الخام، ع���الوة على االس���تغالل األمثل والكام���ل للغازات 

الناتجة عن عمليات االستكشاف واإلنتاج.

ت���م االنتهاء من تنفيذ مش���روع الوحدة الرابعة، وم���ن المتوقع البدء قريبًا 
ف���ي عمليات التش���غيل، والتي ت���م تصميمه���ا بطاقة اس���تيعابية قدرها 
805 ماليي���ن  ق���دم مكعبةقياس���ي في الي���وم، و106 آالف برمي���ل في اليوم 
م���ن المكثفات، وذل���ك لمعالجة الزيادة المس���تقبلية المتوقعة من الغازات 
والمكثفات الناتجة من حقول النفط وحقول الغازات ومن ثم تحويلها إلى 

غازات مسالة للتصدير، وفصل كل من غازات الميثان واإليثان.

فيما يتعلق بمش���روع إنش���اء الخط الخامس، فقد تم طرح مناقصة أعمال 
الهندس���ة والتوريد واإلنش���اء في س���بتمبر 2014، وذلك بعد الحصول على 
موافق���ة مجلس���ي إدارة الش���ركة ومؤسس���ة البترول الكويتي���ة للبدء في 

تنفيذ المشروع.

مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال:

يأتي تنفيذ هذا المش���روع في إطار تحقيق الخطة اإلستراتيجية لمؤسسة 
البت���رول الكويتي���ة 2030 المتعلق���ة بتلبي���ة احتياج���ات الس���وق المحل���ي 
م���ن الوق���ود عل���ى المدى البعي���د. وقد تم االنته���اء من دراس���ة التصاميم 
الهندس���ية األولي���ة م���ن المش���روع وج���ار اتخ���اذ اإلج���راءات للحص���ول على 

الموافقات المطلوبة للمشروع.

• االنتهاء من تنفيذ مشروع وحدة استرجاع غاز الشغلة في مصفاة ميناء 
األحمدي في فبراير 2014، والذي يكتس���ب أهمية كبرى كونه أحد المش���اريع 
البيئية التي س���تتيح للش���ركة اس���ترجاع غاز الش���علة وإعادة اس���تخدامه، 
باإلضافة إلى تحقيقه لمردود اقتصادي، كما تم طرح العطاء الخاص بتنفيذ 
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مراحل العمل يف مصفاة الزور
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إنش���اء وحدة جديدة السترجاع غازات الشعلة بمصفاة ميناء عبداهلل، علمًا 
بأنه تم تس���جيل مشروع إنش���اء وحدة استرجاع غازات الشعلة في مصفاة 
ميناء عبداهلل ضمن مش���اريع آلية التنمية النظيفة CDM،  وذلك تماش���يًا 
مع متطلبات بروتوكول كيوتو للحد من تأثير الغازات الدفيئة على تغيرات 

المناخ.

• حصل���ت ش���ركة البت���رول الوطني���ة الكويتي���ة ممثلة في مصف���اة ميناء 
عبداهلل من قبل المجلس البريطاني للسالمة على جائزة أفضل شركة في 
قطاع األخطار الرئيس���ية، باإلضافة إلى الجائزة الدولية للمجلس البريطاني 

للسالمة لعام 2014.

• حصل���ت مصفاة ميناء عبداهلل والتس���ويق المحلي عل���ى الميدالية الذهبية 
لع���ام 2014، وذلك نتيجة الفوز بالجائزة الذهبية ألكثر من خمس س���نوات على 
التوال���ي، كما فازت كل م���ن مصفاة ميناء األحمدي ومصفاة الش���عيبة ودائرة 
المش���اريع بالجائ���زة الذهبي���ة ف���ي فئ���ة جوائ���ز اإلنج���ازات التي تمن���ح من قبل 
الجمعية الملكية لمنع الحوادث )RoSPA( في مجال الصحة والسالمة والبيئة.

• حصلت الش���ركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود على جائزة الجمعية 
الملكية لمنع الحوادث الكبرى لسنة 2014، والتي توصف بأنها )الثناء الرفيع 

في قطاع صناعة النفط والغاز(.

قطاع االستكشاف واإلنتاج خارج دولة الكويت
تسعى مؤسسة البترول الكويتية للوصول إلى معدل إنتاج 200 ألف برميل 
نف���ط مكافئ يوميًا وبمع���دل احتياطي 650 مليون برميل بحلول عام 2020 
ف���ي مجال استكش���اف وإنت���اج النفط الخ���ام والغاز خارج دول���ة الكويت مع 
المحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030، وقد حققت المؤسسة العديد 

من اإلنجازات في هذا المجال من أهمها ما يلي:

-WA( ضمن مشروع )1-Bunyip تحقيق 4 استكشافات غازية ناجحة : )بئر •
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)L Julimar-49-WA ( ضم���ن مش���روع  ) 1-Blackchook (. و)بئ���رP-355
الواقعين في اس���تراليا. )بئر RK10X( وكذلك )1X Azurite( ضمن مش���روع 
رأس كنايس في مصر. وجاري العمل على تقييم حجم الغاز المستكشف.

• إتم���ام اإلج���راءات القانوني���ة لعملي���ة ش���راء حص���ة إضافي���ة في مش���روع 
)ويتس���تون - إياجو( المش���ترك في أستراليا تبلغ نسبتها 8 % وكذلك في 

مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال والبالغة نسبتها %6.4

• بدأ اإلنتاج من حقل )Balnaves(  النفطي في أس���تراليا في منتصف أغس���طس 
2014  وبل���غ مع���دل حص���ة كوفبك من اإلنتاج ب���� 7,523 برميل نفط يوميًا لخمس���ة 

أشهر.

• االس���تحواذ عل���ى عل���ى حص���ة 30% م���ن مجموع أصول ش���ركة ش���يفرون 
المتعلق���ة بتطوير الموارد الصخرية الغنية بالمكثفات النفطية في حوض 

دوفرني في كندا.

• استكمال دراسات المسح الزلزالي في مشروع )Jati Block(  االستكشافي 
الواق���ع في باكس���تان والذي تق���وم فيه الش���ركة بدور المش���غل في زمن 
قياس���ي يقل عن الزمن المخطط له ب� 4 أس���ابيع، والتخطيط لحفر أول بئر 

استكشافي في الربع األول من عام 2015.

• االس���تحواذ على أصول ش���ركة جدي���دة في النرويج مكون���ة من 5 أصول 
استكشافية وتطويرية ومنتجة.

• ش���راء حصة إضافي���ة في مش���روع )YACHENG(  اإلنتاج���ي في الصين 
وزيادة حصة شركة كوفبك في المشروع من 14.7 إلى 30 %.

• االستحواذ على مشروع استكشافي جديد في بحر الشمال.

• االستحواذ على مشروعين تطويريين جديدين في النرويج بحصة قدرها %30.

• زيادة حصة الش���ركة في مش���روع ميوتنير - اكس���تير في اس���تراليا من 
33.4% إلى 37.5 % من خالل االستحواذ.
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قطاع التكرير والتسويق خارج دولة الكويت
تنفي���ذًا لتوجهات المؤسس���ة اإلس���تراتيجية نحو تحس���ين مس���توى األداء 
لعمليات الشركة في أوروبا من خالل دمج عمليات شركة البترول الكويتية 
العالمية مع عمليات المنافسين لها في األسواق األوروبية، وتحسين األداء 
والتخل���ص من االس���تثمارات غير المجدي���ة في أوروبا، وكذل���ك الدخول في 
الفرص االس���تثمارية المجدية اقتصاديًا بمشاركة شريك عالمي أو بالتحالف 
مع إحدى الش���ركات النفطي���ة، وبالتركيز على األس���واق ذات النمو المرتفع 

وعلى األخص األسواق اآلسيوية، تم تحقيق اآلتي:

• االس���تحواذ على أصول ش���ركة ش���ل في إيطاليا والتي تش���مل محطات 
تجزئة وعمليات تزويد وقود ومستودعات في فبراير 2014.

• االس���تحواذ عل���ى محط���ة وق���ود ضخم���ة عل���ى الطري���ق الس���ريع ف���ي 
لوكسومبورغ )األكبر في أوروبا( خالل فبراير 2014، وقد تم االفتتاح الرسمي 

للمحطة بعد تأهيلها في مايو 2014.

• االنتهاء من دراس���ة البدائل اإلس���تراتيجية لمصفاة يوروبورت خالل مارس 
2014، والب���دء ف���ي تطبيق التوصي���ات المنبثقة من الدراس���ة منذ الحصول 

على موافقة مجلس إدارة المؤسسة في مايو 2014.

• انته���ت الش���ركة م���ن دراس���ة ومراجع���ة اإلس���تراتيجية طويل���ة األمد مع 
مستش���ار عالم���ي، وتمثل الغرض الرئيس���ي من هذه الدراس���ة هو تحليل 

الوضع الحالي في آسيا، وأيضًًا التحقق من صحة وضع الشركة في أوروبا.

• ت���م إنج���از 30 % من األعمال الميكانيكية واإلنش���ائية ف���ي مصفاة فيتنام 
حتى نهاية ديس���مبر 2014، وفي بداية ش���هر يناير 2015 بدأ وصول المعدات 

الرئيسة الالزمة للمشروع.

• حازت ش���ركة البترول الكويتية العالمية على عدد من الش���هادات منها: 
الش���هادة المعتمدة للعناية المس���ؤولة الصادرة عن الجمعية الكيميائية 
األمريكي���ة والتي تش���مل الصحة والس���المة والبيئة واألم���ن لكل من مركز 
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البحوث والتطوير والوحدات التشغيلية، إضافة إلى جائزة السالمة الملكية 
)ROSPA( وشهادة الجودة أيزو 2230 الخاصة بإدارة استمرارية األعمال.

مرافق التصدير البحرية
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قطاع البتروكيماويات والنقل البحري
يختص قطاع البتروكيماويات بتعظيم القيمة المضافة لموارد الكويت 
الهيدروكربوني��ة، إل��ى جان��ب تعزيز التكامل مع أنش��طة مؤسس��ة 
البترول الكويتية المحلية والخارجية، فضال عنن التوس��ع في نش��اط 
البتروكيماويات بمش��اركة ش��ريك عالمي مناسب، وفي الوقت نفسه 
التركي��ز على األس��واق اآلس��يوية واألس��واق النامية. اما قط��اع النقل 
البحري فيضمن من خالل اس��طول حديث على اس��تمرار تصدير النفط 
الكويتي وااليفاء بالتزامات مؤسسة البترول الكويتية تجاه العمالء .  

ولقد حقق قطاعي البتروكيماويات والنقل التالي: 

• م���ن أج���ل المحافظ���ة عل���ى المكان���ة الرائ���دة للموسس���ة ف���ي صناع���ة 
األوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع وس���عت إلى التوسع في نشاط 
البتروكيماوي���ات داخ���ل دول���ة الكويت وخارجها، بمش���اركة ش���ريك عالمي 
مناس���ب مع التركيز على األس���واق اآلس���يوية واألس���واق النامية األخرى، تم 
الب���دء بأعم���ال الفحص النافي للجهال���ة لمش���اريع بتروكيماوية في الهند 
وكذل���ك تقيي���م بعض الفرص االس���تثمارية في منطقة الش���رق األوس���ط، 
واالنته���اء م���ن دراس���ة الج���دوى االقتصادي���ة األولي���ة لمش���روع األوليفينات 

والعطريات المتكامل مع مصفاة الزور.

• م���ن أج���ل المحافظ���ة على حج���م ونوعية األس���طول البح���ري مما يضمن 
استمرارية تصدير النفط وتعظيم القيمة اإلستراتيجية له، استلمت شركة 
ناق���الت النفط الكويتية عدد )9( ناق���الت حديثة،  )4( منها ناقالت نفط خام 
عمالقة )VLCC( حمولة كل منها 320 ألف طن متري ساكن، وناقلة واحدة 
منتجات بترولية )LR2( حمولة  110 آالف طن متري ساكن من شركة دايو في 
كوريا الجنوبية، و)4( ناقالت منتجات بترولية )MR( حمولة كل منها 50 ألف 
طن متري ساكن من شركة هيونداي في كوريا الجنوبية، وبهذا يكون قد 

تم االنتهاء من المرحلة الثالثة واألخيرة من خطة تحديث األسطول.
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• ت���م البدء في التش���غيل اإلبتدائ���ي لمصنع تعبئة الغاز المس���ال الجديد 
في منطقة أم العيش ش���مال الكويت، وتبلغ س���عته اإلنتاجية القصوى 20 

مليون أسطوانة بالسنة.

• حصلت شركة صناعة الكيماويات البترولية على جائزة )ROSPA( الذهبية 
في )OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY( والجائزة البرونزية في 

.)MANAGMENT OF OCCUPATIONAL ROAD RISK(

• حصل���ت ش���ركة ناقالت النفط الكويتي���ة على جائزة األمن والس���المة من 
قبل هيئة قائمة لويدز العالمية كأفضل ناقل في منطقة الش���رق األوسط 

وشبه القارة الهندية لسنة 2014.

• قامت الناقلة الس���المي المملوكة لش���ركة ناقالت النفط الكويتية بأكبر 
عملية إنقاذ ضخمة على مستوى العالم، إذ تمكنت من إنقاذ 536 الجئًا في 
المي���اه الدولية وقام فريق العمل بالناقلة بتوفير المأوى والطعام والرعاية 
الطبي���ة الالزمة للناجين في ظل حالتهم الصحية الحرجة بعد انتش���الهم 
م���ن ع���رض البحر، وتم توصيلهم إل���ى أحد الموانئ اإليطالي���ة بأمان، وكان 

لهذه العملية اإلنسانية أصداء في مختلف وسائل اإلعالم العالمية.

مجمع العطريات





املسؤولية االجتاعية ملؤسسة 

البرول الكويتية
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المسؤولية االجتماعية
إيمان���ا منها بترس���يخ مبادئ المس���ؤولية االجتماعية الت���ي تعد واحدًة من 
دعائم الحياة المجتمعية المهمة، ووس���يلة للتقدم الفردي والجماعي، إلى 
جانب كونها وس���يلة لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال 
المقبل���ة على تلبي���ة احتياجاتها الخاصة، رعت مؤسس���ة البترول الكويتية 

أنشطة وفعاليات متعددة داخل الكويت وخارجها، على النحو التالي:

•  رعاي���ة المؤتمر الس���نوي لالتح���اد الوطني لطلبة الكويت ف���رع )المملكة 
المتحدة وأيرلندا(، وفرع الواليات المتحدة األمريكية عام 2014.

• رعاية معرض التصميم الهندسي رقم ) 26( .

• رعاية الملتقى الخامس لخريجي كلية الهندسة والبترول 2014.

•  رعاية المؤسسة فعاليات المعرض الدولي السابع لالختراعات في الشرق 
األوس���ط ال���ذي نظمه الن���ادي العلمي الكويت���ي تحت رعاي���ة حضرة صاحب 

السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.

• رعاية رحلة الغوص السادس���ة والعشرين التي أقيمت تحت رعاية سامية 
من حضرة صاحب السمو أمير البالد .

• رعاي���ة قرية الش���يخ صب���اح األحمد التراثي���ة ومهرجان الموروث الش���عبي 
التراثي الخليجي.

• رعاية الحملة الوطنية للتعريف بقانون حماية البيئة.

• رعاي���ة جمعي���ة المكفوفي���ن الكويتية من خ���الل التبرع بش���راء )طبعات 
برايل( للطلبة المكفوفين.

• تجهي���ز فصول ذوي االحتياجات الخاصة )اإلعاق���ة الذهنية ( عدد 15 فصاًل، 
ودعم مركز التوحد للنساء والرجال فوق ال� 21 سنة.

• دعم ورش العمل التأهيلية التدريبية والتسويقية لمتالزمة الداون.
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مرشوع بيت عبدالله

غرس الثقافة النفطية
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• رعاية مش���روع تأهيل كوادر مدربة للعمل مع الفئات الخاصة في الكويت 
.2014 والوطن العربي مركز الكويت للتوحد 

• رعاية المعرض الدولي على هامش بطولة الكويت الدولية الثالثة أللعاب 
القوى لمتحدي اإلعاقة، في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين 2014.

• رعاي���ة المع���رض الدولي الس���ابع لألختراعات في الش���رق األوس���ط، والذي 
نظمه النادي العلمي الكويتي  2014.

• رعاية ملتقى القطاع النفطي ) برتون ميديا جروب( 2014.

• إعادة تجهيز وتأثيث اس���تراحة الطلبة بكلية الهندسة والبترول جمعية 
الخرسانة األمريكية )كلية الهندسة والبترول(، فرع جامعة الكويت 2015.

• التب���رع لتجهيز فصول دراس���ية + صبغ كامل لمدرس���ة الن���ور )بنات( من 
ذوي االحتياجات الخاصة .  

• التب���رع لتبدي���ل التالف من س���قف صالة األلعاب لمدرس���ة الرج���اء الخاصة 
)إعاقة حركية(2015.

• دع���م الصن���دوق الخيري لدور الرعاي���ة االجتماعية التابعة لوزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل 2015.

• التب���رع للنادي المس���ائي ل���ذوي االحتياجات الخاصة - اإلعاق���ة ) الذهنية / 
السمعية / الحركية(، إدارة مدارس التربية الخاصة 2014.

• رعاية مؤتمر ومعرض الكويت الدولي للصحة والسالمة والبيئة 2015.



 أنشطة املؤسسة املتعلقة مبجلس األمة
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 أنشطة المؤسسة المتعلقة بمجلس األمة والخاصة بقسم اللجان
إيمان���ًا م���ن مؤسس���ة البت���رول الكويتي���ة وش���ركاتها التابعة بال���دور الذي 
يضطل���ع ب���ه مجلس األمة في التش���ريع والرقابة وأهمي���ة تعزير العالقة مع 
المجلس، فقد حرصت المؤسس���ة وشركاتها على توطيد تلك العالقة من 

خالل المشاركة في اجتماعات الجلسات واللجان المختلفة.

أب��رز اجتماعات مؤسس��ة البت��رول الكويتية المتعلق��ة بمجلس األمة 
للسنة المالية 2015/2014

- عق���د اجتماع مش���ترك بين المجل���س والحكومة في ي���وم األحد الموافق 
2014/12/7 برئاسة رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم تم خالله مناقشة 
قضية انخفاض أس���عار النفط وتأثيرها على البالد، وحضر االجتماع كل من 
وزي���ر النفط ووزير الدولة لش���ؤون مجلس األمة الدكت���ور علي العمير ووزير 
المالي���ة ان���س الصال���ح ووزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء الش���يخ محمد 

العبداهلل الصباح وعدد من األعضاء.

- ش���ارك القط���اع النفط���ي في الجلس���ة التكميلي���ة لمجل���س األمة يوم 
الخمي���س المواف���ق 2014/12/18 والت���ي خصص منها س���اعتين لمناقش���ة 
تداعي���ات هبوط أس���عار النفط، تط���رق خاللها عدد من المس���ؤولين في 
وزارة النفط ومؤسس���ة البترول الكويتية إلى أس���باب تراجع تلك األس���عار 

في أسواق النفط العالمية.

- شارك القطاع النفطي في الجلسة التكميلية لمجلس األمة والمخصص 
منه���ا س���اعتين لمناقش���ة موض���وع رف���ع الدع���م الحكوم���ي ع���ن الدي���زل 
والكيروس���ين في ي���وم الخميس الموافق 2015/1/15 ، وتمت مناقش���ة أهم 
تداعيات رفع الدعم، وقد حضر عن مؤسسة البترول عدد من المسؤولين 

في هذا الشأن.
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أنش��طة مؤسس��ة البترول الكويتي��ة المتعلقة باجتماعات وأنش��طة 
لجان مجلس األمة خالل السنة المالية 2015-2014

لجنة الميزانيات والحساب الختامي

- موافاة اللجنة بالميزانيات التقديرية للمؤسسة والشركات التابعة للسنة 
المالية 2015/2014.

- اجتم���اع متعل���ق بمناقش���ة الميزاني���ات الخاصة بالمؤسس���ة والش���ركات 
التابعة للسنة المالية 2015/2014.

- مطالبة اللجنة بمبررات تصفية شركة خدمات القطاع النفطي.

- مش���روع القان���ون بربط ميزانية مؤسس���ة البترول الكويتية وش���ركاتها 
التابعة للسنة المالية 2015/2014.

- توصيات اللجنة بش���أن تقرير عن مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

- دراس���ة الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
ومالحظات ديوان المحاسبة بشأنها.

-  توصيات مجلس األمة ومالحظات الس���ادة النواب خالل مناقش���ة ميزانية 
مؤسسة البترول الكويتية والشركات  التابعة للسنة المالية 2015/2014.     

لجنة المرافق العامة

- مش���روع تركي���ب أنابي���ب نق���ل الوقود إل���ى محطتي الدوحة والش���عيبة 
لتوريد الطاقة.

- االقتراح برغبة المقدم من الس���يد العضو س���عود الحريجي بشأن إنشاء 
محطات وقود على مداخل محافظة الجهراء.

- االقت���راح برغب���ة المقدم من الس���يد العض���و محمد مروي الهدية بش���أن 
استغالل الساحات الترابية لزراعتها.
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لجنة العرائض والشكاوى

- تم الرد على أربع شكاوى مقدمة من موظفين بالقطاع النفطي.

اللجنة المالية واالقتصادية

- اقت���راح بقان���ون مقدم من الس���يد العض���و نبيل الفضل بش���أن تنظيم 
االستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية.

- اجتماع اللجنة بشأن المشاريع النفطية الواردة في الخطة اإلنمائي��ة. 

لجنة تحديد وترتيب األولويات

- مواف���اة اللجن���ة باألولوي���ات ل���دور االنعق���اد الع���ادي الثال���ث م���ن الفص���ل 
التشريعي الرابع عشر.

- اجتم���اع اللجنة بخصوص تحديد األولويات لمؤسس���ة البت���رول الكويتية 
وشركاتها التابعة لدور االنعقاد الحالي.

لجنة حماية األموال العامة

- االجتماع األول المتعلق بالعقد المبرم بين ش���ركة نفط الكويت وش���ركة 
شل العالمية.

- االجتماع الثاني المتعلق بالعقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة 
شل العالمية.

- االجتماع المتعلق بصفقة الداو كيميكال.

اللجنة التشريعية والقانونية

- االقتراح بقانون المقدم من بعض الس���ادة األعضاء بش���أن إنشاء الهيئة 
العامة إلدارة األزمات والكوارث.



49

ية
ط

نف
طة 

ش
أن

عدد املواضيعاللجنة

9لجنة امليزانيات والحساب الختامي

3لجنة املرافق العامة

4لجنة العرائض والشكاوى

2اللجنة املالية واالقتصادية

2لجنة تحديد وترتيب األولويات

3لجنة حامية األموال العامة

1اللجنة الترشيعية والقانونية

      جدول لعدد المواضيع الخاصة بقسم اللجان البرلمانية للسنة المالية 2015/2014

األسئلة البرلمانية:

ت���م توجيه ع���دد )120( س���ؤاالً برلمانيًا إلى معال���ي وزير النف���ط ووزير الدولة 
لش���ؤون مجل���س األم���ة رئيس مجل���س إدارة مؤسس���ة البت���رول الكويتية 
منذ بداية الفصل التش���ريعي الحالي حتى اآلن، وذلك من عدد )33( عضو 
مجل���س أم���ة وتم���ت اإلجابة على معظم���ا وجاٍر العم���ل على إع���داد الردود 

لبعض االسئلة المتبقية.

وكانت االستفس���ارات متنوعة ومتش���عبة في مختلف القطاعات النفطية، 
وم���ن أبرز المواضيع التي تم االستفس���ار عنها هي: )قضية الداو، تعيينات 
القياديي���ن ف���ي القط���اع النفط���ي، تطوي���ر الحق���ول والمصاف���ي، عق���ود 

المناقصات، قضية رفع الدعم عن الديزل والكيروسين،...(.

وفيما يتعلق بالعالقة مع الجهات الحكومية، فقد حرصت المؤسس���ة على 
تعزيز أطر التعاون ما بين كل من مؤسس���ة البترول الكويتية والش���ركات 
التابع���ة من جه���ة والمؤسس���ة، وش���ركاتها التابعة والس���لطة التنفيذية 
م���ن جه���ة أخرى، إلب���راز ص���ورة المؤسس���ة وش���ركاتها التابعة عل���ى أكمل 
وج���ه وحماية مصالحها من خالل التعامل مع كافة المراس���الت المحالة إلى 
دائ���رة العالق���ات الدولي���ة والحكومي���ة والبرلمانية في المؤسس���ة والواردة 
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من الجهات الرس���مية: مجل���س الوزراء واألجهزة التابعة، ال���وزارات، الهيئات 
والمؤسسات الحكومية بالدولة، والشركات النفطية التابعة.

• إنج���از كاف���ة األعمال المتعلقة بق���رارات مجلس ال���وزراء ومتابعة تنفيذها 
على مستوى القطاع النفطي.

• تزويد مكتب معالي وزير النفط بالبيانات والتقارير المطلوبة.

• تزويد األمانة العامة لمجلس الوزراء بكش����وفات المواضيع المحالة والخاصة 
بالقطاع النفطي والمطلوب عرضها في اجتماعات مجلس الوزراء لمناقشتها.

• إبراز صورة المؤسس���ة من خالل توفير الدعم الالزم لمتابعة كافة القضايا 
العالق���ة للش���ركات التابعة ل���دى الجه���ات الحكومية ومتابعته���ا حيث تم 
التوص���ل إلى ح���ل لع���دد 6 قضايا عالق���ة للش���ركات التابعة ل���دى الجهات 

الحكومية والتنسيق والمتابعة بشأن 8 قضايا عالقة أخرى.

• وضع آلية بش���أن رفع بعض القضايا العالقة لدى الش���ركات التابعة إلى 
معال���ي وزير النفط للتدخل ف���ي حلها ورفع بعضها إل���ى مجلس الوزراء 
في حال استلزم األمر استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأنها أو عرضها 
ضم���ن المواضيع المحالة للمجلس ف���ي اجتماعات اللج���ان الوزارية للنظر 
فيها، وقدتمت إحالة 5 قضايا عالقة  إلى معالي وزير النفط  للتدخل في 

حلها. 

• المس���اهمة ف���ي تنفيذ إس���تراتيجية المؤسس���ة المس���تقبلية من خالل 
تنفيذ كل ما يتعلق بمهمة توفير المواقع الصناعية لمش���اريع الش���ركات 
التابعة والتي أس���ندت إلى دائرة العالقات الدولي���ة والحكومية والبرلمانية  
في 2013 من خالل التنس���يق مع الجهات المعنية في الدولة بهذا الش���أن، 
إذ تم���ت الموافق���ة على تخصيص ثالث���ة مواقع من أص���ل 4 مواقع مطلوبة 
لمش���اريع المؤسس���ة وش���ركاتها التابعة، وتمت إحالة موقعين مقترحين 
إل���ى األمان���ة العامة لمجلس ال���وزراء لمناقش���تهما ف���ي اجتماعات مجلس 

الوزراء للتوصل إلى اتفاق بشأنهما بين األطراف المعنية.



أبرز طموحات مؤسسة البرول 

الكويتية ورشكاتها التابعة للعام 2015
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مؤسسة البترول الكويتية
قطاع الرئيس التنفيذي

وحدة التدقيق الداخلي:

• تعزيز واستمرار مبدأ الشراكة مع إدارة المؤسسة والشركات التابعة.

رفع نسبة أعداد المدققين الكويتيين الحاصلين على الشهادات المهنية 
في مجال التدقيق الداخلي إلى 80 %.

• تعزيز دور التدقيق الداخلي في دعم الحوكمة وإدارة المخاطر.

• اعتم���اد المخاط���ر المصنف���ة ضم���ن الفئ���ة )VERY HIGH( ف���ي س���جل 
مخاطر المؤسسة وشركاتها التابعة لتكون أساسًا إلعداد خطط التدقيق 
الداخلي السنوية، ومؤشرًا ألدائه وذلك سعيًا للتوافق األمثل مع التوجهات 

اإلستراتيجية للقطاع النفطي.

• تنفي���ذ زي���ارات إلدارات التدقي���ق الداخل���ي العامل���ة ف���ي بعض الش���ركات 
النفطية العالمية بهدف االطالع على التطبيقات والممارس���ات المثلى في 
مج���ال التدقيق الداخلي، ومقارنتها م���ع اآللية المهنية المتبعة في الجهاز 
المرك���زي للتدقي���ق الداخلي، وذلك به���دف تطوي���ر األداء المهني لوحدات 

التدقيق الداخلي.

• تنفي���ذ التوصي���ات والتحس���ينات ذات الصل���ة بالتقيي���م الداخلي لضمان 
الجودة )QUALITY ASSURANCE REVIEW( لعام 2014 / 2015.

قطاع التخطيط

• إعداد دراس���ة الج���دوى االقتصادية لمش���روع بناء مرافق دائمة الس���تيراد 
الغ���از الطبيعي المس���ال على المدى البعيد مع الحص���ول على االعتمادات 

الضرورية لتنفيذ المشروع بمرحلتيه.

• إدراج مفهوم العائد على رأس المال المعدل بعد احتساب تأثير المخاطر 
)RARO( كأحد المعايير عند تقييم الفرص االس���تثمارية للشركات التابعة 
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للمؤسسة قبل التقدم بطلب اعتمادها.

• الب���دء في إج���راءات تحديث التوجهات اإلس���تراتيجية العامة للمؤسس���ة 
وشركاتها التابعة حتى 2040.

• تحدي���ث النظ���ام اآلل���ي لمتابعة األداء ليش���مل وض���ع األهداف الس���نوية 
للمؤشرات والمشاريع وبرامج القطاع النفطي.

• عقد مؤتمر إقليمي عن الصحة والس���المة واألمن والبيئة تحت رعاية وزير 
النفط الكويتي وبرعاية مؤسسة البترول الكويتية.

• تحدي���ث كل من الرس���الة والرؤي���ة، عالوة على السياس���ة الخاصة بالصحة 
والسالمة واألمن والبيئة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

• القي���ام بتدري���ب ميداني ع���ن إدارة األزمات لمؤسس���ة البت���رول الكويتية 
وشركاتها التابعة بالمشاركة مع الجهات الحكومية.

• افتت���اح وتش���غيل غرف���ة إدارة األزم���ات الموح���دة ف���ي مؤسس���ة البترول 
الكويتية. وربطها بجميع الش���ركات التابع���ة، وتزويدها بأحدث ما توصلت 

إليه التكنولوجيا في علم إدارة األزمات.

• االنتهاء من المرحلة الثانية إلنشاء مركز الكويت الدولي لألبحاث البترولية.

• تنفيذ المزيد من البحوث التطبيقية إليجاد حلول تقنية للتحديات الفنية 
للقطاع النفطي.

• البدء في تطبيق خارطة الطريق الستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية 
في القطاع النفطي.

قطاع الشؤون المالية

• تطبي���ق نظ���ام آلي متكامل في إعداد الموازنة التش���غيلية للمؤسس���ة 
م���ع إمكاني���ة الربط م���ع النظام الخ���اص بالبيانات الفعلي���ة،  وبالتالي ربطه 
مس���تقباًل م���ع الش���ركات النفطية التابع���ة والزميل���ة في إع���داد الموازنات 

التشغيلية للشركات والموازنة المجمعة للمؤسسة.
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• العم���ل عل���ى ترش���يد وتخفي���ض المصروف���ات باألش���تراك مع الش���ركات 
التابع���ة، وذلك من خالل إجراء الدراس���ات وتقدي���م االقتراحات وزيادة الوعي 

في القطاع النفطي الذي من شأنه تحقيق الهدف المنشود.

 BUSINESS( إنجاز الدراسة المتعلقة بتحديد أخطر مواقع توقف األعمال •
INTEERUPTION( ف���ي عملي���ات القطاع النفطي ودراس���ة األثر المترتب 
عليه���ا، ووض���ع الحل���ول المناس���بة لمعالجته���ا، والخط���ط المس���تقبلية 

المناسبة لتقليل التعرض لهذه المخاطر.

• مش���روع إدارة بال ورق )لتوفير الورق والوقت على اإلدارة والموظف بحيث 
تكون كل المستندات محفوظة بالنظام(.

• البدء في تطبيق نظام الحسابات المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية.

• إنش���اء مخزن معلومات يتضمن فهرس���ًا مصنفًا حس���ب المواضيع التي 
ترد فيها أس���ئلة واستفسارات من الجهات الخارجية )مجلس األمة، مجلس 
ال���وزراء، وزارة النف���ط، وزارة المالية، ديوان المحاس���بة( لقطاع المالية، بحيث 
يش���مل الموضوع كافة المعلوم���ات المتعلقة به، وبتسلس���ل تاريخي مما 

يسهل عملية الرد على االستفسارات الالحقة.

• تقليص الفترة الزمنية إلقفال البيانات المالية ش���هريًا وفي نهاية السنة 
المالية تماشيًا مع الممارسات المثلى.

• تقلي���ص الفت���رة الزمنية إلع���داد واعتم���اد الموازنة المجمعة للمؤسس���ة 
وشركاتها التابعة.

• إع���داد إطار للتعاون بين الحكوم���ة والقطاع الصناعي المحلي في قطاع 
األعمال النفطية.

• تجمي���ع إنفاق ش���ركات القطاع النفطي وتحديد الف���رص التي يمكن من 
خاللها تعظيم اإلنفاق المحلي ضمن خطط المشاريع الرأسمالية للشركات 

النفطية.
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النفط���ي  القط���اع  ف���ي  المس���تخدمة  للم���واد  موح���د  تصني���ف  إنج���از   •
 .)MATERIALS TAXONOMY(

قطاع التسويق العالمي

• زي���ادة كمي���ات العق���ود الحالية م���ع عمالء المؤسس���ة لبيع النف���ط الخام 
والمنتج���ات البترولي���ة لتعزيز حصة المؤسس���ة في األس���واق العالمية في 

ظل المنافسة الشديدة.

• استكش���اف أس���واق جديدة لتس���ويق النفط الخام والمنتجات البترولية 
في األسواق العالمية.

• تحويل جزء من عقود البيع الحالية من نظام ال� FOB إلى نظام التوصيل 
.C & F

• االنته���اء م���ن توقي���ع االتفاقية بين مؤسس���ة البت���رول الكويتي���ة ووزارة 
الكهرب���اء والماء، وكذلك االنتهاء من توقيع عق���ود الغاز النحيل مع صغار 

مستهلكي السوق المحلي.

• س���د حاج���ة وزارة الكهرب���اء والم���اء من الغاز الطبيعي المس���ال بأس���عار 
تنافسية، وذلك لخفض التكاليف على الدولة.

• العمل على زيادة كميات تصدير زيت الوقود ذي الكبريت المنخفض.

• االنتهاء من الدراسة المتعلقة بإنشاء قسم العمليات المثلى في الدائرة 
مع تنفيذ خطة تجريبية لبعض التوصيات المدرجة في الدراسة.

• تحقيق نسبة التشغيل األمثل ألسطول ناقالت النفط الكويتية.
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الش�رك�ات الت�ابع�ة
       شركة نفط الكويت

• الوصول لمعدل طاقة إنتاجية تعادل 3.160 مليون برميل من النفط الخام 
يوميًا بحلول ش���هر ديسمبر 2015، والوصول إلى معدل طاقة إنتاجية 3.65 
ملي���ون برميل يوميًا من النفط الخام في ع���ام 2020، والمحافظة على تلك 
الطاق���ة حت���ى ع���ام 2030، وذلك طبقًا للتوجهات اإلس���تراتيجية لمؤسس���ة 

البترول الكويتية.

• االستمرار في تنفيذ مشاريع تطوير حقول الغاز الجوراسية شمال الكويت، 
وذل���ك من أجل تحقيق هدف الوصول بطاق���ة إنتاجية تعادل 2 بليون قدم 

مكعبة من الغاز الحر في عام 2030.

• تحقي���ق طاقة إنتاجية تعادل 60 ألف برمي���ل من النفط الثقيل يوميًا في 
عام 2019/2018، من خالل تطوير مكامن النفط الثقيل شمال الكويت، وذلك 

بالحصول على التكنولوجيا المطلوبة وتدريب كوادر الشركة عليها.

• الب���دء ف���ي تنفي���ذ مش���روع الحف���ر البح���ري، وذل���ك م���ن ضم���ن عمليات 
االستكش���اف البرية والبحرية لدعم طاقة الشركة اإلنتاجية، فمن المخطط 
زي���ادة الطاق���ة اإلنتاجي���ة للنف���ط الخ���ام ب���� 700 أل���ف برمي���ل يومي���ًا، وزي���ادة 
الطاق���ة اإلنتاجي���ة للغ���از الحر ب� مليار ق���دم مكعبة يوميًا نتيج���ة للعمليات 

االستشكافية وذلك بحول عام 2030.

• تحس���ين وتطوير ط���رق اإلنت���اج، وذلك باس���تخدام أفض���ل التكنولوجيا 
الحديثة والمتقدمة من خالل اآلتي:

• العم���ل عل���ى تنفي���ذ تطوير قدرات الش���ركة ف���ي اس���تخدام تكنولوجيا 
تحسين استخالص النفط )eor(، وذلك من خالل تنفيذ المشاريع التجريبية 

من أجل الوصول إلى طاقة إنتاجية فعلية بعد 2020.

• االس���تعانة بالش���ركات النفطية العالمية للمساعدة في تطوير المكامن 
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ونقل التكنولوجيا من خالل نموذج تحسين اتفاقية الخدمات الفنية.

• تنفيذ مش���اريع برنامج فصل النفط الخام، وذلك من أجل تحقيق القدرة 
عل���ى تصدير أربعة أنواع من النفوط الخام )خام التصدير الكويتي(، النفط 
الثقيل )فارس الس���فلي(، النفط الثقيل )رطاوي وش���رق أم قدير( و)النفط 
الخفي���ف( مقارن���ة بالق���درة الحالية عل���ى تصدير ن���وع واحد )خ���ام التصدير 

الكويتي(.

• االستمرار في تخفيض نسبة حرق الغاز إلى 1 % على مستوى شركة نفط 
الكويت.

• تنفيذ مشروع مستشفى األحمدي الجديد لخدمة القطاع النفطي.

• تنفيذ مشروع مدينة األحمدي النموذجية.
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        شركة البترول الوطنية الكويتية

• توقيع عقود المناقصات الرئيسية لمشروع مصفاة الزور الخاصة بوحدات 
التصنيع الرئيس���ية والوحدات المساندة والمرافق والخدمات، باإلضافة إلى 

مناقصات األعمال البحرية ومرافق التخزين والبدء في تنفيذ المشروع.

• االنتهاء من أعمال الهندسة والتوريد الخاصة بعقود األعمال الكهربائية، 
وأعم���ال تحديث وحدة التكس���ير بالعامل الحفاز والوح���دات المتعلقة بها 

في مصفاة ميناء األحمدي ضمن مشروع الوقود البيئي.

• الب���دء ف���ي تنفيذ أعمال الهندس���ة والتوريد واإلنش���اء لمش���روع إنش���اء 
الوحدة الخامسة.

• الب���دء ف���ي تنفيذ أعمال الهندس���ة والتوريد واالنش���اء لمش���روع إنش���اء 
الوحدة الخامسة.

• االنتهاء من أعمال بناء القس���م األول )أربعة خزانات( من مش���روع إنش���اء 
خزانات شمالية للغاز المسال -  مصفاة ميناء األحمدي.

• االنتهاء من تنفيذ مش���روع إنش���اء وحدة جديدة لمعالج���ة عادم الغازات 
الحمضي���ة )NEW TAIL GAS TREATMENT UNIT( في مصفاة ميناء 

األحمدي.

• الحص���ول عل���ى الموافق���ات المطلوب���ة لميزاني���ة مش���روع إنش���اء مرافق 
اس���تيراد الغاز الطبيعي المس���ال الدائمة على الم���دى البعيد من مجلس 
إدارة ش���ركة البترول الوطني���ة الكويتية، ومجلس إدارة مؤسس���ة البترول 

الكويتية وطرح المناقصات الخاصة بالعقد.

• االنتهاء من أعمال التصاميم الهندسية األولية لمشروع إنشاء مستودع 
جديد للمنتجات بمنطقة المطالع.

• االنتهاء من أعمال مشروع رفع وتعزيز جاهزية الرصيف الجنوبي لتسهيل 
استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2025.



59

ية
ط

نف
طة 

ش
أن

       شركة صناعة الكيماويات البترولية

.)MTO/ MTP( دراسة تحويل نشاط األسمدة إلى نشاط األوليفينات •

• مش���روع لزي���ادة الطاق���ة اإلنتاجية لمصن���ع البولي بروبلي���ن بالتعاون مع 
.KNPC شركة

• االنتهاء من دراسة الهيكل العام للجهة المسؤولة عن امتالك وتشغيل 
إدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات بمنطقة الزور.

• االنته���اء من دراس���ة الجدوى االقتصادية لمش���روع العطريات في مملكة 
البحرين.

• االنتهاء من دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء مجمع البولي بروبلين في 
كوريا.

        الشركة الكويتية لنفط الخليج

• الب���دء ف���ي المرحلة الثالثة من مش���روع الغمر بالبخار لمكمن األيوس���ين 
األول )الدراسات الهندسية للخيار األمثل(.

• االنته���اء م���ن تحويل الحق���ن بالماء لحقل )حم���ا ( في طبق���ة المارات من 
االعتماد على الجاذبية )dump flood( إلى الحقن بواسطة مضخات ضاغطة 

.)Power Water Injection(

)تطويري���ة  وأنواته���ا  أنواعه���ا  بمختل���ف  آب���ار جدي���دة  حف���ر  اس���تكمال   •
واستش���كافية وتحديدي���ة وتقييمي���ة( وإج���راء عمليات اإلص���الح والصيانة 

والتعميق وتغيير المسار لآلبار القائمة.

• االنتهاء من تنفيذ األعمال اإلنشائية لمشروع إعادة تأهيل مركز التجميع 
الرئيسي.

• التخطي���ط لحف���ر أول بئ���ر عميق���ة لطبق���ات الباليوزوي���ك ف���ي المنطقة 
المقسومة البرية الستشكاف إمكانات التجمعات الهيدروكربونية العميقة 
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في هذه الطبقات.

• االنتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع وحدة استغالل الغاز المركزية.

• االنته���اء من دراس���ة المرحل���ة الثانية من مش���روع تقليل ح���رق الغاز في 
عملي���ات الوفرة المش���تركة، وذلك لزيادة كمية الغاز المصدر لش���ركة نفط 
الكوي���ت، وتقلي���ل الحرق المس���تمر للغ���از المصاح���ب في عملي���ات الوفرة 

المشتركة.

• االنتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع الخزان )تصريف المياه(.

• الحص���ول عل���ى جائزة الس���المة من قب���ل المجلس البريطاني للس���المة 
.)rospa(
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       شركة ناقالت النفط الكويتية

• ب���دء تنفيذ المرحل���ة الرابعة من خطة تحديث األس���طول والتي تتضمن 
توقيع عقد ناقلتي غاز مسال حمولة 58 ألف طن متري خ�الل عام 2015.

• ضمن إطار المرحلة الرابعة من خطة تحديث األسطول، سيتم التجهيز 
خ����الل العام المالي 2016/2015 إلعداد الترتيبات الالزمة لطرح مناقصة بناء 
6 ناق����الت جدي����دة إضافي����ة مختلف����ة األحجام إل����ى ناقلتي الغاز المس����ال، 
وبذل����ك يصل إجمالي عدد ناقالت المرحل����ة الرابعة إلى 8 ناقالت جديدة، 

وفقًا لما يلي:

الحمولةنوع الناقلةالعدد

1
ناقلة نفط عمالقة 

VLCC
310 آالف طن مرتي

2
ناقلة غاز مسال 

VLGC
58 ألف طن مرتي

3
ناقلة منتجات برتولية 

MR
50 ألف طن مرتي
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        الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

• زي���ادة حجم مبيعات وقود الطائرات واس���تقطاب ش���ركات طيران جديدة 
في مطار الكويت الدولي.

• الحفاظ على أعلى مستويات معايير الجودة والسالمة.

 ENHANCE OPERATORS( رفع مس���توى كفاءة مزود وقود الطائرات •
.)COMPETENCY

• المس���اهمة ف���ي تنفيذ مش���اريع البني���ة التحتية لمش���روع مبنى الركاب 
الجديد مما يساهم في زيادة مبيعات الوقود وزيادة األرباح.
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         الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية

• زي���ادة مع���دل اإلنت���اج اليومي لكوفب���ك من النف���ط الخام والغ���از إلى 107 
براميل نفط مكافئ مع نهاية عام 2015.

• العمل على إبرام اتفاق تمويل خارجي جديد بقيمة 1.5 مليار دوالر أمريكي.

• اس���تمرار الش���ركة في دراس���ة وتقييم عدد من الفرص االس���تثمارية في 
أماكن مختلفة من العالم، وذلك لتعزيز محفظة أصولها.

• توفي���ر فرص تدريبي���ة لموظفي قطاع االستكش���اف واإلنتاج المحلي في 
مشاريع كوفبك الخارجية من أجل تعزيز عملية نقل التكنولوجيا والخبرات 

للعمالة المحلية.

• استكمال اإلجراءات القانونية للحصول على الموافقات الحكومية الالزمة 
التمام عملية االس���تحواذ على 7 مش���اريع استكش���افية جدي���دة إلضافتها 

لمحفظة أصول الشركة.

)PM304 (استكمال برنامج المرحلة التطويرية الثانية والثالثة في مشروع •
ف���ي ماليزي���ا والذي يتضم���ن حفر آب���ار تقييمية وتطويرية واستكش���افية ، 

باإلضافة إلى البدء في بناء المرافق التطويرية الخاصة بهذه اآلبار.

• اس���تكمال برنام���ج التطوير ف���ي مش���روع)NATUNA( في اندونيس���يا 
وال���ذي يتضمن حفر بئرين تطويريين وب���دء إنتاج الغاز من حقل )بيلكان(، 

واالنتهاء من دراسة )FEED( لحقل أغوانا االستكشافي.

• بدء العمل التطويري في مشروع )KAYBOB( في كندا، والذي يتضمن 
حف���ر آب���ار تقيمي���ة / تطويري���ة وإج���راء المس���وحات الزلزالي���ة، باالضافة إلى 
االنتهاء من بناء المرافق الخاصة باإلنتاج مع نهاية الربع األخير من عام 2015.
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         شركة البترول العالمية الكويتية

• التقدم في أعمال البناء واإلنشاء لمصفاة فيتنام، ومن المخطط تحقيق 
نسبة 75 % في نهاية العام المالي 2015/16.

• االنتهاء من دراسة وتقييم بعض الفرص االستثمارية في مجال االستحواذ 
والتخارج لنشاط الشركة في أوروبا.

• اتخ���اذ قرار في ما يخص البديل اإلس���تراتيجي لمصف���اة يوروبورت والبدء 
في تنفيذه.

• االستمرار في تنفيذ برامج لتخفيض التكاليف )التشغيلية والرأسمالية( 
في جميع أنشطة الشركة.

• مراجع���ة وتقييم بعض الفرص االس���تثمارية في التكرير والتس���ويق في 
أوروبا وآسيا.




