
المقدمة
فــي ظل الدور االقتصادي الذي تقوم  به مؤسســة البترول الكويتية 
وشــركاتها ، فأنها ال تنســى دورها االجتماعي النابع من مسؤوليتها 
تجاه المجتمع ،  والداعم ل:نشطة االجتماعية وا7نسانية المختلفة، 
وهــو الدور الذي يضعها في مصاف الشــركات العالميــة الكبرى التي 
تؤكد دورهــا االجتماعي الذي ال يقل أهمية عن الدور االقتصادي الذي  

تقوم  به.
وIن التاريــخ مصدر مهــم من مصادر المعرفة يتيــح لنا التعرف إلى 
نمــاذج من الظواهر االجتماعية، عالوة على أنه يكشــف عن عالقات 
ثابتــة تشــكل العديــد مــن القوانيــن االجتماعية، فقــد ارتــأت دائرة 
العالقات ا7عالمية في مؤسســة البترول الكويتية ضرورة تسجيل 
النشــاط االجتماعــي الذي تقــوم به المؤسســة، وهو النشــاط الذي 
يســتكمل الصــورة البراقة للمؤسســة علــى الصعيديــن ا7قليمي 
والعالمــي، ومن هنا كان كتــاب صور وأحداث الــذي يوثق لمجموعة 
من اIحداث واIنشــطة والفعاليات التي شــاركت فيها المؤسســة 

خالل عام  ٢٠١١.    





رعايات

عقود

أحداث

contents



المقدمة
فــي ظل الدور االقتصادي الذي تقوم  به مؤسســة البترول الكويتية 
وشــركاتها ، فأنها ال تنســى دورها االجتماعي النابع من مسؤوليتها 
تجاه المجتمع ،  والداعم ل:نشطة االجتماعية وا7نسانية المختلفة، 
وهــو الدور الذي يضعها في مصاف الشــركات العالميــة الكبرى التي 
تؤكد دورهــا االجتماعي الذي ال يقل أهمية عن الدور االقتصادي الذي  

تقوم  به.
وIن التاريــخ مصدر مهــم من مصادر المعرفة يتيــح لنا التعرف إلى 
نمــاذج من الظواهر االجتماعية، عالوة على أنه يكشــف عن عالقات 
ثابتــة تشــكل العديــد مــن القوانيــن االجتماعية، فقــد ارتــأت دائرة 
العالقات ا7عالمية في مؤسســة البترول الكويتية ضرورة تسجيل 
النشــاط االجتماعــي الذي تقــوم به المؤسســة، وهو النشــاط الذي 
يســتكمل الصــورة البراقة للمؤسســة علــى الصعيديــن ا7قليمي 
والعالمــي، ومن هنا كان كتــاب صور وأحداث الــذي يوثق لمجموعة 
من اIحداث واIنشــطة والفعاليات التي شــاركت فيها المؤسســة 

خالل عام  ٢٠١١.    



4

ventsE
مؤسسة البترول الكويتية في فعاليات االحتفال بأعياد الكويت 
الوطنية بمناسبة مرور خمسين عامًا على االستقالل وعشرين 
عامــًا علــى التحريــر وخمس ســنوات علــى تولي حضــرة صاحب 
الســمو أمير البالد المفدى الشــيخ صباح ا:حمــد الجابر الصباح 

مقاليد الحكم.

27 فبراير 2011
شارع الخليج العربي
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6Eventts

الملتقى الرابع «كويتي وافتخر» تحت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وبمشاركة  

المؤسسة تحت شعار «أحنا أمل الكويت».
15 مارس 2011

 أرض المعارض الدولية - مشرف
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8Eventts

وحضور الشــيخ أحمــد الفهد ا:حمــد الجابر الصبــاح نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة ووزيــر الدولــة لشــؤون 
التنميــة ووزيــر الدولــة لشــؤون اVســكان تــم أفتتــاح منتــدى 
االســتثمار فــي مشــاريع التنمية تحت شــعار «مشــاريع التنمية 

بوابة مستقبل الكويت».

من 18 إلى 19 يناير 2011
 فندق الشيراتون 
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10Eventts

رعت فعاليات المؤتمر الدولي السادس للمشاريع الكويتية 
(ميد 2010).

29 نوفمبر 2010
فندق جى دبليو ماريوت
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12Eventts

فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي العاشــر لتحســين اســتخدام 
الطاقة في المباني بمشاركة المؤسسة في رعايته.

 من 26 إلى 28 اكتوبر 2010 
معهد الكويت لcبحاث العلمية
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14Eventts

المؤسســة في رعاية المعــرض البيئي ا:ول تحت عنوان 
«شعارنا أخضر».

من 10  إلى 12 فبراير 2011
جسر مجمع المارينا



15



16Eventts

شــاركت في رعاية المؤتمر الســنوي التحاد الطلبة الكويتيين 
المتحــدة  و(الواليــات  وأيرلنــدا)  المتحــدة  (المملكــة  فرعــي 
ا:مريكيــة) المقام تحت رعاية ســمو رئيس مجلــس الوزراء 

الشيخ ناصر المحمد الصباح.
من 27 إلى 28 نوفمبر 2010
لندن - المملكة المتحدة 
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18Eventts

العضو المنتدب  للتســويق العالمي السيد عبداللطيف الحوطي 
المرحلة ا:ولى لمشروع المعلومات المتكاملة لدائرة البحرية 

التابعة لقطاع التسويق.
19 إبريل 2011

 ديوانيه المجمع النفطي
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P
atronages

المهرجــان الوطنــي «أني أهواك يا وطني» تحــت رعاية معالي 
وزيــر النفط ووزيــر اVعالم - رئيس مجلس إدارة مؤسســة 

البترول الكويتية الشيخ أحمد العبداl ا:حمد الصباح.

 16 مارس 2011
 مسرح العلوم الطبية – كلية الطب
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22Patroooonages

فعاليــات مســابقة ومعــرض الكويــت العلمــي الثالثــة تحت 
رعاية الشيخ أحمد العبداl ا:حمد الصباح وزير النفط ووزير 

اVعالم - رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

 19 مارس 2011
 فندق ريجنسي 
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24Patroooonages

دولــة الكويت فعاليــات مؤتمر ومعــرض النفط والغــاز الذي أقيم 
تحت رعاية معالي وزير النفــط ووزير اVعالم ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية الشيخ أحمد العبداl ا:حمد الصباح.

من 4 إلى 7 إبريل 2011
 فندق ريجنسي
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26Patroooonages

تكريم قدامى العاملين في مؤسسة البترول الكويتية بحضور 
الرئيس التنفيذي السيد فاروق الزنكي.

15 مارس 2011
بيت الوطنية - المسيلة
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28Patroooonages

الرئيس التنفيذي الســيد فاروق الزنكي الفائزين في مسابقة تحدي 
الصحة المثالية بحضور عدد من ا:عضاء المنتدبين.

 22 مارس 2011 
مسرح المجمع النفطي
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30Patroooonages

فعاليات ملتقــى الموارد البشــرية الثاني «معــًا للتميز» برعاية 
وحضور الرئيس التنفيذي السيد فاروق الزنكي.

 من 29 إلى 30 مارس 2011
منتجع هيلتون - المنقف
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32Patroooonages

الحكوميــة                                      للعالقــات  المنتــدب  العضــو  الخالــد  طــالل  الشــيخ 
و البرلمانيــة والعالقات العامة و اVعالم تم افتتاح معرض «دامت 
أفراحك يا كويت» الذي رعاه  نائب رئيس مجلس الوزراء للشــؤون 
االقتصاديــة ووزيــر الدولة لشــؤون التنمية ووزير الدولة لشــؤون 

اVسكان الشيخ أحمد الفهد.
20 فبراير 2011

 كلية الحقوق – جامعة الكويت



3333



34Patroooonages

 العضــو المنتــدب للعالقــات الحكوميــة والبرلمانيــة والعالقات 
العامة واVعالم الشــيخ طالل الخالد الصبــاح لمهرجان اVبداعات 

الشبابية.
من 6 إلى 8 إبريل 2011

 منتزه الشعب الترفيهي 



35



36Patroooonages

شعار «الدعم المجتمعي التنموي.. نجاح مجتمع» وبرعاية 
وحضور العضــو المنتدب للعالقات الحكوميــة والبرلمانية 
والعالقــات العامــة واVعــالم الشــيخ طــالل الخالــد الصباح 

شاركت المؤسسة في ملتقى ومعرض النجاحات ا:ول. 

من 5 إلى 6 نوفمبر 2010
 فندق جي دبليو ماريوت 
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38Patroooonages

 مع مكتب المؤسسة في لندن نظمت شركة البترول البريطانية 
«بــي بــي» دورة تدريبية لموظفي قطــاع التســويق العالمي  حول 

تداول النفط دون مقابل مادي.
من 22 إلى 24 مايو 2011

فندق هيلتون - المنقف
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40Patroooonages

المؤسسة لمعرض الوظائف ا:ول لذوي اVحتياجات الخاصة.
من 14 إلى 15 يونيو 2011 

مركز المؤتمرات والرويال سويت - المنطقة الحرة
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42Patroooonages

المؤسســة وفدا  من ديوان الخدمة المدنية Vلقاء محاضرة حول 
تطبيقات التوقيع اVلكتروني.

من 13 إلى 14 يونيو 2011
مبنى المجمع النفطي
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44Patroooonages

مركز التدريب البترولي مســؤولي معاهــد التدريب لدول منظمة 
ا:قطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).

18 أكتوبر 2010
مركز التدريب البترولي - ا:حمدي 
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46Patroooonages

من شركة «داو كيميكال» في ضيافة المؤسسة لتقديم ورشة 
عمل حول تطبيق نظام الـ  6 سيجما.

26 مايو 2011
مسرح المجمع النفطي
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48Patroooonages

ورشــة عمل حــول كيفيــة إدارة النزاعات اســتضافت المؤسســة 
النائب اللبناني جوزيف معلوف.

10 مايو 2011
ديوانية المجمع النفطي
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50Patroooonages

بعنوان «أنت تجني ما تقول» للمحاضر ا:مريكي جورج والثر.

27 سبتمبر 2010
مسرح المجمع النفطي
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52Patroooonages

محاضــرة بعنــوان «كيــف تحقق مــا تريد فــي العمل؟» اســتضافت 
المؤسسة المحاضر العالمي جون غراي.

1 فبراير 2011
مسرح المجمع النفطي
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54Patroooonages

اســتضافت بروفيســور التســويق الدولــي د. فيليب كوتلر 
Vلقاء محاضرة حول إستراتيجيات التسويق.

4 إبريل 2011
مسرح المجمع النفطي
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56Patroooonages

لجنة الصحة والســالمة المكتبيــة تحت رعاية الرئيــس التنفيذي 
السيد فاروق الزنكي ندوة حول مكافحة التدخين.

31  مايو 2011
مسرح المجمع النفطي
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58Patroooonages

المخيم الربيعي للمؤسســة السيد يوك ســنغ جاسبر تانغ رئيس 
المجلس التشريعي لهونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية.

3 فبراير 2011
مخيم مؤسسة البترول الكويتية - الجليعة
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60

ontractsC

عقد تصدير منتج الديزل مع الحكومة ا:ندونيسية.

31 يناير 2011
 المجمع النفطي
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Contr62

acts

قطاع التسويق العالمي مع الجمهورية ا:ثيوبية الفيدرالية 
الديمقراطية عقد تزويدهم  بمنتج وقود الطائرات.

 19 أكتوبر 2011
 المجمع النفطي
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Contr64

acts

 تعــاون  مع معهد الكويــت لcبحاث العلمية  والمؤسســة 
وشركاتها التابعة.

11 مايو 2011
جامعة الكويت - الخالدية
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Contr66

acts

 عقد تزويد شركة «بهارات» الهندية بالنفط الخام.

8 مايو 2011
 المجمع النفطي
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Contr68

acts

وفــد رفيــع المســتوى مــن شــركة «بتروليمكــس» الفيتناميــة 
للمؤسسة لتوقيع عقد استيراد زيت الغاز.

 12 ديسمبر 2010 
المجمع النفطي 
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