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Introductionالمقدمة
التاري��خ مرآة األم��م، يعكس ماضيها، ويترجم حاضرها، وتس��تلهم 
- من خالله- مس��تقبلها، ل��ذا كان من األهمية بمكان االهتمام به، 
والحف��اظ عليه، ونقله إل��ى األجيال نقاًل صحيحًا، بحيث يكون نبراس��ًا 

وهاديًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم . 
ومن هذا المنطلق س��عت مؤسس��ة البترول الكويتي��ة ممثلة في 
دائرة العالقات اإلعالمية إلى تسجيل وتأريخ أبرز وأهم االنشطة التي 
تقوم بها المؤسسة، حفاظا على مدخرات المؤسسة من األنشطة 
المختلف��ة، وهو األم��ر الذي يعكس صورتها البراق��ة على الصعيدين 

اإلقليمي والعالمي.
ولع��ل استحس��ان موظف��ي المؤسس��ة لكت��اب ص��ور وأح��داث في 
جزئي��ه االول والثاني، هو ما دفع دائرة العالق��ات اإلعالمية إلى العمل 
على اصدار الكتاب بش��كل نصف سنوي، ليشمل بذلك اهم االحداث 

واألنشطة والمشاريع التي تضطلع بها المؤسسة .

History is the mirror of nations as it reflects their past, in-
terprets their present and helps them inspire their future. 
Therefore, it is significant to preserve it and convey it cor-
rectly and honestly to the coming generations to guide 
their present and future. From this point, Kuwait Petroleum 
Corporation, represented by Media Relations Department, 
has diligently sought to register and chronicle the most 
prominent activities it carries out to archive them as an out-
standing image on the territorial and international levels. 
In fact, the applaud which KPC’s personnel paid to the first 
and second parts of “Images & Events” Book, urged Media 
Relations Department to publish the book in series bian-
nually to cover the most notorious events, activities and 
projects which KPC undertakes. 
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ventsE
منتدى 

افتت��ح حضرة صاحب الس��مو أمير البالد الش��يخ صب��اح األحمد 
الجابر الصباح مؤتمر منتدى الطاقة الدولي الثالث عشر، بحضور 
معال��ي وزير النفط - رئيس مجلس مؤسس��ة البترول الكويتية 

السيد هاني عبدالعزيز حسين .

فندق ريجنسي الكويت
من 12 � 14 مارس 2012 

His Highness the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
inaugurated the 13th International Energy Forum in the presence 
of HE Oil Minister, Chairman of KPC’s board of directors Mr. Hani 
Abdulaziz Hussein. 

المكان:
ال�تاريخ:

Regency Hotel KuwaitPlace:
Date: March 12-14,

Forum
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افتتاح 
تح��ت رعاي��ة صاحب الس��مو أمي��ر الب��الد المفدى الش��يخ صباح 
األحم��د الصب��اح افتت��ح س��مو الش��يخ ن��واف األحمد الصب��اح ولي 
العه��د األمي��ن مبنى بيت عب��داهلل لرعاية األطفال الذي تش��ارك 

فيه  المؤسسة بصرح ترفيهي يحمل اسم “كيه بي سي الند“ .

Under the patronage of HH the Amir Sheikh Sabah Al-Ah-
mad  Al-Jaber Al-Sabah, HH the Crown Prince Sheikh Nawaf 
Al-Ahmad  Al-Jaber Al-Sabah inaugurated Bayt Abdullah 
Children’s Hospice building. 
It is noteworthy that KPC participated through an entertain-
ing edifice dubbed “KPC Land” designated in the middle of 
Bayt Abdullah’s installations. It costs nearly  KD3 million.

بيت عبداهلل - منطقة الصليبيخات
 18 يناير 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

SulaibikhatPlace:
Date: January 18,

Inauguration
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ملتقى 
برعاي��ة وحضور س��مو الش��يخ ناص��ر المحم��د الصباح ش��اركت 
مؤسس��ة البت��رول الكويتية للس��نة الخامس��ة عل��ى التوالي في 

فعاليات ملتقى » كويتي وأفتخر«.

أرض المعارض الدولية - منطقة مشرف
من 7 إلى 10 مارس 2012 

Under the patronage and in the presence of HH Sheikh Nasser 
Al-Mohammad Al-Sabah, KPC took part for the 5th time succes-
sively in the activities of “Proud 2 Be Kuwaiti” (P2BK). 

المكان:
ال�تاريخ:

Kuwait International Fairs Ground, MishrefPlace:
Date: March 7-10,

Forum
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أعياد
تحت ش��عار )عس��ى ربي يحفظ لن��ا الكويت قولوا آمي��ن( احتفلت 
والخمس��ين  الحادي��ة  بالذك��رى  الكويتي��ة،  البت��رول  مؤسس��ة 
لالس��تقالل، والذك��رى الحادية والعش��رين للتحري��ر، وفي الوقت 
نفس��ه تم االحتف��اء بمعالي وزي��ر النفط � ورئي��س مجلس إدارة 
مؤسس��ة البت��رول الكويتي��ة الجدي��د الس��يد هان��ي عبدالعزي��ز 

حسين.
المجمع النفطي

22 فبراير 2012

Under the slogan (May Allah Protect Kuwait), Kuwait Petroleum 
Corporation celebrated the 51st anniversary of Independence 
Day and the 21st anniversary of Liberation Day. It also cele-
brated HE Hani Abdulaziz Hussein who has newly recruited as 
Minister of Oil, Chairman of KPC’s board of directors.

المكان:
ال�تاريخ:

Oil Sector ComplexPlace:
Date: February 22,

National Celebrations
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حملة
أطلق��ت دائ��رة التخطي��ط حمل��ة توعوية تح��ت رعاي��ة الرئيس 
التنفي��ذي لمؤسس��ة البت��رول الكويتي��ة الس��يد ف��اروق الزنكي 
ته��دف الى تعريف موظفي المؤسس��ة والقط��اع النفطي بأهداف 

التوجهات اإلستراتيجية 2030.
بهو المجمع النفطي

21 ديسمبر 2011 

Under the auspices of Mr. Farouq Al Zanki , CEO of Kuwait 
Petroleum Corporation, the Planning Department launched 
an awareness campaign to let the personnel of KPC and 
the entire oil sector be acquainted with the objectives of 
KPC 2030 strategic directions. 

المكان:
ال�تاريخ:

Oil Sector ComplexPlace:
Date: December 21,

Campaign
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معرض
افتتح الس��يد ف��اروق الزنكي الرئي��س التنفي��ذي فعاليات مؤتمر 
ومع��رض النف��ط والغاز ال��ذي اقيم تح��ت رعاية الدكت��ور محمد 

البصيري وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة.

فندق ريجنسي
من 12 إلى 15 فبراير 2012

Mr. Farouq Al- Zanki, KPC’s CEO, inaugurated the Oil & Gas 
Conference which was convened under the patronage of HE 
Dr. Mohammed Al-Busairi, Minister of Oil, Chairman of KPC’s 
board of directors and State Minister of Parliament Affairs.

المكان:
ال�تاريخ:

The Regency HotelPlace:
Date: February 12-15,

Exhibition
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بيئة
نظم قطاع البحث والتطوير والصحة والس��المة والبيئة برئاسة 
الس��يد ب��در الخش��تي العض��و المنت��دب للقط��اع “الي��وم البيئ��ي 
لمؤسس��ة البترول الكويتي��ة” بحضور عدد من قي��ادات القطاع 

النفطي.

حديقة الصداقة والسالم بمنطقة الشويخ 
 16 فبراير 2012 

The Research, Development, Health, Safety and Environment 
sector headed by Mr. Bader Al-Khashti, organized “KPC Envi-
ronment Day” in the presence of a number of senior officials 
from the oil sector.

المكان:
ال�تاريخ:

ShuwaikhPlace:
Date: February 16,

Environment
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ملتقى
عق��دت  مؤسس��ة البت��رول الكويتي��ة  “الملتقى الس��نوي لقيادات 

القطاع النفطي”  بحضور السيد فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي.

قاعة الشيخة سلوى الصباح - فندق المارينا
21 مايو 2012

المكان:
ال�تاريخ:

In the presence of Mr. Farouq Al-Zanki, KPC’s CEO, KPC held 
the annual forum of the Kuwaiti oil sector’s senior officials.

Sheikha Salwa Al-Sabeh Hall- Marina HotelPlace:
Date: May 21,

Forum
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مسابقة
ف��ي حف��ل ممي��ز ض��م مجموع��ة م��ن قيادي��ي القط��اع النفطي 
بالمؤسس��ة وش��ركاتها التابعة، أقيم حفل توزيع جائزة الرئيس 

التنفيذي األولى لمشاريع الصحة والسالمة والبيئة.

قاعة الشيخة سلوى الصباح  - منطقة السالمية
22مارس 2012 

In a special ceremony encompassing a number of senior of-
ficials from the oil sector, a celebration was held to distribute 
the awards of 1st CEO HSE Award.

المكان:
ال�تاريخ:

Sheikha Salwa Al-Sabah Hall, SalmiyaPlace:
Date: March 22,

Competition
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احتفال
احتفلت ش��ركة صناع��ة الكيماوي��ات البترولية بالي��وم العالمي 
لالمتن��اع ع��ن التدخين بحضور الس��يد ف��اروق الزنك��ي - الرئيس 

التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.
نادي بوبيان
31 مايو 2012

المكان:
ال�تاريخ:

Petrochemical Industries Company (PIC) marked the World No To-
bacco Day in the presence of Mr. Farouq Al-Zanki, CEO’s of KPC.

Boubyan ClubPlace:
Date: May 31,

Celebration
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انطالق
متخصص��ة  إلكتروني��ة  مكتب��ة  أضخ��م  المؤسس��ة  أطلق��ت 
لموظفيه��ا  إضاف��ة إل��ى اط��الق الغرف��ة اإلعالمي��ة للمؤسس��ة 
بحضور الشيخ طالل الخالد العضو المنتدب للعالقات الحكومية 

والبرلمانية والعالقات العامة واإلعالم.

ديوانية المجمع النفطي
22مارس 2012 

In the presence of Sheikh Talal Al-Khalid Al-Sabah, Managing Di-
rector of Governmental, Parliamentary, Public and Media Rela-
tions, KPC has launched the biggest specialized electronic library 
for its personnel besides launching KPC E-Media Chamber.

المكان:
ال�تاريخ:

Diwaniya of Oil Sector ComplexPlace:
Date: March 22,

Launch 
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مؤمتر 
تح��ت رعاي��ة وحض��ور معالي وزي��ر النف��ط ورئيس مجل��س إدارة 
مؤسس��ة البترول الكويتية المهندس هاني عبدالعزيز حس��ين 

افتتح مؤتمر الواقع البيئي في الوطن العربي .
فندق النخيل

من 15 إلى 16 ابريل 2012

Under the auspices and in the presence of HE Oil Minister, Chair-
man of KPC’s  board of director Mr. Hani Abdulaziz Hussein, the ac-
tivities of Environment Reality in Arab Homeland Conference was 
inaugurated.

المكان:
ال�تاريخ:

Palm HotelPlace:
Date: April 15-16,

Conference
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طاقة
افتت��ح معالي وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسس��ة البترول 
الكويتية السيد هاني عبدالعزيز حسين منتدى الكويت » الطاقة 
وقضاي��ا المجتمع« الذي ش��اركت ف��ي رعايته مؤسس��ة البترول 

الكويتية وشركاتها التابعة.
فندق هيلتون المنقف

من 22 إلى 23 إبريل 2012 

HE Hani Abdulaziz Hussein, Minister of Oil and Chairman of KPC’s 
board of directors, inaugurated the activities of Kuwait Energy 
& Community Forum which KPC and its subsidiaries along with 
other authorities sponsored. 

المكان:
ال�تاريخ:

Hilton Mangaf HotelPlace:
Date: April 22-23,

Energy
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جولف 
للم��رة األول��ى عل��ى مس��توى القط��اع النفط��ي المحل��ي نظم��ت 
المؤسس��ة ممثل��ة ف��ي  قط��اع التس��ويق العالم��ي تح��ت رعاية 
وحض��ور الرئيس التنفيذي الس��يد فاروق الزنك��ي بطولة الجولف 

لعمالئها وشركاء نجاحها حول العالم.
نادي صحارى للجولف 

15 فبراير 2012

Under the patronage and in the presence of Mr. Farouq Al 
Zanki, KPC’s CEO, KPC’s International Marketing sector orga-
nized, for the first time on the level of the Kuwaiti oil sector, 
the 1st Golf Tournament for its partners and clients around 
the world. 

المكان:
ال�تاريخ:

Sahara Golf ClubPlace:
Date: February 15,

Golf
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سالمة
تح��ت رعاية الرئي��س التنفيذي الس��يد ف��اروق الزنك��ي وبحضور 
الش��يخة أمث��ال األحم��د الجاب��ر الصب��اح رئيس��ة مرك��ز العم��ل 
التطوعي نظمت المؤسس��ة ملتقى ومعرض الصحة والسالمة 
والبيئة ال��ذي حمل عنوان “نحو حياة أس��عد وصحة أفضل وبيئة 

أمثل”.

 مسرح المجمع النفطي
8 مارس 2012

Under the patronage of KPC’s CEO Mr. Farouq Al-Zanki and 
in the presence of Sheikha Amthal Al-Ahmad Al-Jaber Al Sa-
bah, Chairperson of the Voluntary Work Center, KPC held the 
Health, Safety and Environment (HSE) Forum and Conference 
under the slogan “Towards a Happier Life, better health and 
Optimal Environment”.

المكان:
ال�تاريخ:

Oil Sector ComplexPlace:
Date: March 8,

HSE
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ماراثون 
تحت رعاية معالي وزير النفط الس��يد هاني عبدالعزيز حسين وبحضور 
الشيخ طالل الخالد العضو المنتدب للعالقات الحكومية والبرلمانية 
والعالقات العامة واإلعالم نظمت المؤسس��ة ماراثون المش��ي لذوي 

االحتياجات الخاصة.
ابتداء من مجمع الكوت  - منطقة الفحيحيل 

ووصواًل لفندق هيلتون بالمنقف
7 1  مارس 2012 

Under the patronage of HE Mr. Hani Abdulaziz Hussein, Oil 
Minister and Chairman of KPC’s board of directors, and in the 
presence of Sheikh Talal Al-Khalid Al-Sabah , Managing Director 
of Governmental, Parliamentary, Public and Media Relations, 
KPC organized a walkathon for people with special needs. 

المكان:

ال�تاريخ:

The walkathon commenced from Al-Kout Mall in 
Fahaheel and terminated at Hilton Mangaf Hotel

Place:

Date: March 17,

Walkathon
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مشاركة
ش��ارك الس��يد ف��اروق الزنك��ي الرئي��س التنفي��ذي ف��ي مؤتم��ر 

الممارسات المثلى لشركة نفط الكويت.
فندق هيلتون المنقف

 14 – 15 مايو  2012 

Mr. Farouq Al-Zanki, KPC’s CEO, took part in the 3rd KOC Sharing 
Best Practices Conference. 

المكان:
ال�تاريخ:

 Hilton Mangaf HotelPlace:
Date: May 14 - 15,

Participation 
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رعاية
تحت رعاية الشيخ طالل الخالد الصباح العضو المنتدب للعالقات 
الحكومي��ة والبرلماني��ة والعالق��ات العام��ة واإلع��الم وبحض��ور 
عمي��د كلية الهندس��ة والبت��رول الدكتور حس��ن الخي��اط أقيم 
حف��ل التكريم والملتق��ى األول لطالب وخريجي كلية الهندس��ة 

والبترول قسم الهندسة الكيميائية.

كلية الحقوق 
22 ديسمبر 2011 

Under the patronage of Sheikh Talal Al-Khalid Al-Sabah, 
Managing Director of Governmental, Parliamentary, Pub-
lic and Media Relations and in the presence of Dean of 
Petroleum and Engineering Faculty Dr. Hassan Al-Khayat, 
an honoring celebration was held  the graduates of Pe-
troleum and Engineering Faculty-  Chemical Engineering 
Section.

المكان:
ال�تاريخ:

 Faculty of LawPlace:
Date: December 22,

Sponsorship
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تصميم
تح��ت رعاي��ة الش��يخ ط��الل الخال��د العض��و المنت��دب للعالقات 
الحكومي��ة والبرلماني��ة والعالق��ات العام��ة واإلع��الم اختتم��ت 

مسابقة الكويت للتصميم الهندسي.

مسرح نادي بوبيان
7 مارس 2012 

Under the patronage of Sheikh Talal Al-Khalid Al-Sabah, Man-
aging Director of Governmental, Parliamentary, Public and 
Media Relations, the activities of Kuwait’s Engineering pa-
vilion competition were concluded. 

المكان:
ال�تاريخ:

Bobyaan Club AuditoriumPlace:
Date: March 7,

Pavilion



41



42Patronages

دعم
دعمت مؤسس��ة البترول الكويتية وش��ركاتها مدرس��ة الرجاء 

الخاصة ) بنين ( بسبورات تفاعلية وأجهزة حاسوب.

مجمع القطاع النفطي
15 ابريل 2012

المكان:
ال�تاريخ:

Kuwait Petroleum Corporation and its subsidiaries donate 
interactive whiteboards and computer systems for Al-Rajaa 
Private school for boys.

Oil Sector ComplexPlace:
Date: April 15,

Subsidy
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مبنى
افتتحت الش��يخة شذى العذبي الصباح العضو المنتدب للتدريب 
والتطوي��ر الوظيف��ي المبن��ى المس��اند لمركز التدري��ب البترولي 

)مبنى المدرسة األنجلو أمريكية سابقا(.
مبنى المدرسة األنجلو أمريكية سابقا - االحمدي

27 ديسمبر 2011 
المكان:
ال�تاريخ:

Sheikha Shatha Al-Azbi Al-Sabah, Managing Director of Train-
ing and Career Development, inaugurated the supportive 
building of Petroleum Training Center’s (PTC) headquarters – 
formerly was named the building of Anglo-American School.

Building of Anglo-American School earlier, AhmadiPlace:
Date: December 27,

Building 
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محاضرة
ألق��ى المحاضر االس��ترالي العالمي كيوريك أش��لي محاض��رة بعنوان 
“مفاتيح النجاح” على مدار يومين للموظفين حديثي التعيين )تحت 

التطوير( ولموظفي المؤسسة من الدرجات الوظيفية العليا. 

مسرح المجمع النفطي
16-17 يناير 2012 

The renowned Australian lecturer Kurek Ashley gave a lecture 
dubbed “Keys of Success”. The 2-day lecture targeted the 
newly-recruited employees (Under Development) and senior 
officials.

المكان:
ال�تاريخ:

Auditorium of the Oil Sector ComplexPlace:
Date: January 16-17,

Lecture
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إجنازات
محاض��رة تعريفي��ة لموظف��ي المؤسس��ة وش��ركاتها التابع��ة عن 
انج��ازات قطاع العالق��ات الحكومية والبرلماني��ة والعالقات العامة 

واإلعالم خالل الفترة الماضية، وتطلعاته المستقبلية. 

مسرح المجمع النفطي
15 يناير 2012 

An introductory lecture was held for the personnel of KPC and 
its subsidiaries to underscore the achievements fulfilled by 
the Governmental, Parliamentary, Public and Media Rela-
tions Sector within the past phase besides highlighting its 
future ambitions.

المكان:
ال�تاريخ:

Auditorium of the Oil Sector ComplexPlace:
Date: January 15,

Achievements
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رعاية 
تح��ت رعاية س��مو رئيس مجلس الوزراء الش��يخ جاب��ر المبارك 
الحم��د الصباح افتت��ح وزير المواص��الت ووزير الكهرب��اء والماء 
سالم األذينة معرض الكويت لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

)إنفوكونكت( ومعرض )إنفوبيز( .

أرض المعارض الدولية - منطقة مشرف
من 29 يناير إلى 2 فبراير 2012 

Under the auspices of HH the Prime Minister Sheikh Jaber          
Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, the Minister of Communica-
tions, Minister of Electricity and Water Salem Al-Authaina in-
auguratINFO-CONNECT conference. In addition, he inaugurated 
the activities INFO-BASE conference. 

المكان:
ال�تاريخ:

International Fairs Ground, MishrefPlace:
Date: 29 January to 2 February,

Sponsorship 
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مشروع
تحت رعاية مؤسس��ة البترول الكويتية افتتحت الشيخة شيخة 
العب��داهلل الرئيس الفخ��ري للن��ادي الكويتي الرياض��ي للمعاقين 
المشروع الكويتي لذوي االحتياجات الخاصة »نحن لها« في عامه 

الخامس.
فندق الشيراتون

14 فبراير 2012 

Under KPC’s auspices, Sheikha Sheikha Al-Abdullah, the Hon-
orary Chairperson of Kuwait’s Sports Club for Handicapped, 
inaugurated the 5th Kuwaiti project for people with special 
needs entitled “We’re here for it”.

المكان:
ال�تاريخ:

Sheraton HotelPlace:
Date: Feb 14,

Project
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رجل اإلطفاء
تح��ت رعاية س��مو رئيس مجلس الوزراء الش��يخ جاب��ر المبارك 
الصباح شاركت مؤسس��ة البترول الكويتية في رعاية وفعاليات 
مهرج��ان رج��ل اإلطف��اء العاش��ر والمق��ام  تح��ت ش��عار )حياتنا 

الغالية في األبراج العالية(.

سوق شرق
29 مارس 2012

Under the patronage of HH the Prime Minister Sheikha Jaber 
Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, KPC partook in sponsoring the 
activities of the 10th Firefighter Festival which was held under 
the slogan “Our dear life in high towers”.

المكان:
ال�تاريخ:

Souq SharqPlace:
Date: March 29,

Firefighter
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بطولة 
تحت رعاية الشيخ طالل الخالد الصباح العضو المنتدب للعالقات 
الحكومي��ة والبرلماني��ة والعالق��ات العام��ة واإلع��الم اختتم��ت 
بطول��ة مؤسس��ة البترول الكويتية الداخلية السادس��ة عش��رة 

لكرة القدم.

ملعب منطقة بنيد القار
6 مايو 2012 

Under the patronage of Sheikh Talal Al-Khalid Al-Sabah, Manag-
ing Director of Governmental, Parliamentary, Public and Media 
Relations, the activities of the 6th annual Internal KPC’s Football 
Competition were concluded.

المكان:
ال�تاريخ:

Bneid Al-Gar GroundPlace:
Date: May 6,

Championship
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تصورات
نظم قطاع التسويق العالمي ممثاًل في إدارة البحوث التسويقية 
محاضرة ح��ول التص��ورات المس��تقبلية للع��رض والطلب على 

النفط والغاز.
مسرح المجمع النفطي

10 مايو 2012

The International Marketing Sector represented by Market Re-
search Department conducted a lecture on the future visions on 
demand and supply of oil and gas.

المكان:
ال�تاريخ:

Auditorium of the Oil SectorPlace:
Date: May 10,

Visions
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مذكرة 

وقعت مؤسسة البترول الكويتية مذكرة تفاهم مع مركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع لدعم الموهوبين والمخترعين. 

مقر المجمع النفطي
22 ديسمبر 2011 

KPC signed a Memorandum of Understanding  with Sabah 
Al-Ahmad Creativity and Talent Center to support talented 
and creative individuals. 

المكان:
ال�تاريخ:

Oil Sector ComplexPlace:
Date: December 22,

Memorandum
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مباحثات
قام وفد من ش��ركة “إس تي” للش��حن البحري بزيارة المؤسسة  
للتباحث حول مس��تجدات السوق العالمي وطرق تعزيز العالقات 

التجارية مع المؤسسة.
المجمع النفطي 

 9 يناير 2012 

A delegation from ST Marine Cargo Co paid a visit to KPC to 
boost the commercial relations with KPC and tackle the lat-
est developments in the international oil market.

المكان:
ال�تاريخ:

Oil Sector ComplexPlace:
Date: January 9,

Discussions
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جتديد
جدد قطاع التسويق العالمي عقد منتجي الديزل و وقود الطائرات 

مع شركتي  شيل وبي بي .

شركة بي بي
6-5 فبراير 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

The International Marketing Sector at KPC renewed the con-
tract of diesel and jet fuel with BP and Shell Co.

BP HeadquartersPlace:
Date: February 5-6,

Renewal
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احتفال
احتفلت مؤسسة البترول الكويتية  ووفد من شركة ريو تينتو 

الكان )استراليا ( بتمديد العقد السنوي لزيت الوقود المكسر، 
وبمرور 40 عاما على تنفيذ أول عقد بين الطرفين.

المجمع النفطي
7 فبراير 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

Celebration
KPC celebrated along with a delegation from Australia’s Rio 
Tinto Alcan Co the step of expanding the annual contract 
of cracked fuel oil besides marking the 40th anniversary of 
signing the first contract with them.

Oil Sector ComplexPlace:
Date: feb 7,
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توقيع
وقعت مؤسس��ة البت��رول الكويتية وش��ركة البت��رول األثيوبية 

عقد تزويد الشركة األثيوبية بمنتج الديزل ووقود الطائرات.  

مجمع القطاع النفطي
10 ابريل 2012

المكان:
ال�تاريخ:

Signature 
KPC signed a contract with Ethiopian Petroleum Company to 
provide the latter with diesel and jet fuel.

Oil Sector ComplexPlace:
Date: April 10,
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جتديد
جدد قطاع التس��ويق العالمي العقد الس��نوي مع ش��ركة بهارات 

بتروليوم الهندية.
المجمع النفطي

29 ابريل 2012 

The International Marketing Sector renewed the annual contract 
with India’s Bharat Petroleum Company.

المكان:
ال�تاريخ:

Oil Sector ComplexPlace:
Date: April 29,

Renewal



71



ع
ي
وز

ت
ل
وا

ر 
�ش

ن
ل
وا

ة 
ع

با
ط

لل
ط 

خل
 ا
ع

اب
ط

م
 :

ة
ع

با
ط

و
ذ 

ي
ف

ن
وت

ج 
را

خ
اإ








