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ر�سالة الم�ؤ�س�سة

موؤ�س�سة البترول الكويتية ذات ط�بع تج�ري وتعتبر من 

ال�سرك�ت الرائدة في �سن�عة النفط والغ�ز في الع�لم، 

وتت�سمن اأن�سطته� الرئي�سية ا�ستك�س�ف واإنت�ج وتكرير وت�سويق 

النفط و�سن�عة البتروكيم�وي�ت، واإدارة تلك الأن�سطة ب�أف�سل 

الأ�س�ليب ف�علية مع �سم�ن ال�ستغالل الأمثل للموارد 

الهيدروكربونية، وذلك بهدف تحقيق اأعلى ع�ئد لدولة 

الكويت، اإلى ج�نب تنمية القوى الب�سرية الوطنية.



ال�سركات التابعة لم�ؤ�س�سة البترول الك�يتية

• �شركة نفط الكويت

• �شركة البترول الوطنية الكويتية

• �شركة �شناعة الكيماويات البترولية

• �شركة ناقالت النفط الكويتية

• ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)

• ال�شركة الكويتية لال�شتك�شافات البترولية الخارجية (كوفبك)

• �شركة البترول الكويتية العالمية

• ال�شركة الكويتية لنفط الخليج

• �شركة التنمية النفطية

• �شركة خدمات القطاع النفطي
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�سعد علي ال�سويب

الرئي�س التنفيذي

يحم���ل ي���وم 21 يناير 2010 ذكرى عزيزة على قلوبن���ا جميعاً، وهي مرور ثالثين عاماً على ميالد 

موؤ�ش�شة البترول الكويتية، والتي نعتز ونفخر بالعمل تحت لوائها، اإنها منا�شبة غالية لأن الموؤ�ش�شة 

التي اأظلت ال�شركات النفطية كافة تلعب دوراً اأ�شا�شياً في تاأكيد كفاءة التن�شيق على طول مراحل 

ال�شناع���ة النفطية ف���ي الكويت بق�شد تحقيق القيمة الم�شافة من خالل ال�شتفادة الق�شوى من 

الم���وارد المتوف���رة، والكوادر والخبرات الوطنية التي يمتلكها القطاع النفطي في كل عملياته، اإذ 

ت�شكل موؤ�ش�شة البترول الكويتية رافداً مهماً وحيوياً لالقت�شاد الوطني.

اإن مكان���ة ه���ذه المنا�شبة في نفو�شنا تجعلن���ا ن�شعى لتكري�شها عن طريق تذك���ر الإنجازات التي 

حققناه���ا مع���ا، وم���ن اأبرزها رفع الطاق���ة الإنتاجية اإ�شافة اإل���ى العمل على تعزي���ز مكانتنا في 

الأ�شواق العالمية واإيجاد اأ�شواقاً جديدة ت�شمل الأ�شواق الواعدة، كالأ�شواق الآ�شيوية التي تتميز 

بالق���درة ال�شتيعابي���ة مم���ا يجعلها من اأهم المناط���ق في عالم ت�شويق النف���ط الخام والمنتجات 

البترولي���ة، اإ�شاف���ة اإلى كونها �شوقاً واعدة تت�شم بالنمو ال�شريع والكبير في الم�شتقبل. لذا فلي�س 

م���ن الم�شتغرب اأن يكون للبلدان المنتجة للنفط في الخليج اهتماماً خا�شاً بهذه الأ�شواق، ونحن 

هنا في الكويت ن�شع اعتبارات خا�شة لأ�شواقنا في اآ�شيا التي تمثل اأ�شواقنا التقليدية والرئي�شية 

والواعدة، خا�شة اإذا علمنا اأن اآ�شيا ت�شتورد النفط الخام والمنتجات البترولية بمعدلت تفوق اأية 

منطقة اأخرى في العالم من اأجل الإيفاء باحتياجاتها للطاقة، عالوة على ا�شتخدام النفط الخام 

كلقيم لقطاع الم�شافي لعدم كفاية الإنتاج المحلي من النفط في اآ�شيا.

وفي هذا الإطار حر�شت الموؤ�ش�شة على ا�شتطالع اآفاق الم�شتقبل عن طريق الدخول في �شراكات 

عالمية خارج حدود دولة الكويت لبناء م�شافي جديدة مركزة على دول ال�شرق الأق�شى، اأو البدء 

في م�شاريع حيوية داخل الكويت مثل م�شروع الوقود البيئي الذي �شيعزز من قدرة الموؤ�ش�شة على 

الإيفاء باحتياجات ال�شوق النفطية من منتجات بموا�شفات معينة تتوافق مع ال�شروط البيئية.

اإنن���ا نعم���ل جاهدين على تو�شي���ع دور دولة الكويت في الم�شاهمة الفعال���ة لتلبية الطلب العالمي 

على الطاقة بو�شع خطط وم�شاريع �شخمة لتعزيز قدرتنا الإنتاجية، وهذا يتطلب تدريب وتطوير 

موظفين���ا والمحافظ���ة عليهم من اأج���ل تنفيذ واإدارة الم�شاريع الم�شتقبلي���ة، خا�شة اإذا علمنا اأن 

الموؤ�ش�شة ارت�شت لنف�شها ومنذ اإن�شائها نهج التميز والريادة في المجالت كافة، وركزت تركيزاً 

كبي���راً عل���ى الهتمام بالعن�شر الب�شري الث���روة الحقيقة التي تملكها الكوي���ت والعامل الأ�شا�شي 

والحيوي في تحقيق اآمال وطموحات القطاع النفطي. على ذلك فاإننا نولي العن�شر الب�شري ُجل 

اهتمامنا، كذلك فاإننا �شنوا�شل و�شع الم�شاريع لتعزيز اإنتاجنا من الوقود النظيف، وقد تم ر�شد 

ميزانيات �شخمة لال�شتثمار في مجالت اإنتاج الوقود النظيف وتح�شين فاعلية ا�شتخدام الوقود 

للمحافظة على البيئة.

الحقيق���ة اأنن���ا اأم���ام تحديات كبيرة تتطلب منا جه���ودا م�شاعفة للوقوف ف���ي م�شاف ال�شركات 

العمالق���ة ف���ي �شناع���ة النف���ط وتاأهيل الك���وادر الوطني���ة، فالمرحل���ة المقبلة ه���ي مرحلة بناء 

وتع���اون لتحوي���ل التحديات اإلى حقائق على اأر����س الواقع، لذا ليكن �شعارن���ا “معاً نحقق الكثير 

لموؤ�ش�شتنا”.

ريـادة وتميـز
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وزراء النفط الذين 

تعاقب�ا على رئا�سة 

م�ؤ�س�سة البرتول الك�يتية 

ال�شيد حممد عبداهلل العليمالدكتور عادل ال�شبيح ال�شيد بدر احلمي�شي ال�شيخ علي اجلراح ال�شباح ال�شيخ اأحمد الفهد ال�شباح

ال�شيخ �شعود نا�شر ال�شباحال�شيد علي البغلي ال�شيد عي�شى املزيدي ال�شبد عبداملح�شن املدعج

الدكتور حمود الرقبةال�شيخ علي اخلليفة ال�شباح الدكتور ر�شيد العمريي

مع�يل ال�سيخ 

اأحمد العبداهلل الأحمد ال�سب�ح 

وزير النفط ووزير الإعالم 
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طالل اخل�لد ال�سب�ح

الع�شو املنتدب للعالقات احلكومية

والب�رمل��انية والعالقات العامة والإعالم

كان ق���رار القي���ادة ال�شيا�شية الخا����س بتاأ�شي�س �شركة وطنية كويتية تح���ت م�شمى موؤ�ش�شة 

البترول الكويتية قراراً حكيماً لما له من مدلولت ونتائج اإيجابية عادت بالخير على القطاع 

النفط���ي خا�شة وعلى الكويت ب�شفة عامة، َفقب���ل تاأ�شي�س موؤ�ش�شة البترول كانت ال�شركات 

النفطي���ة الكويتي���ة المتع���ددة تعمل بجد واإخال�س وف���ق روؤيتها الخا�ش���ة ومنهجها من اأجل 

تحقيق مكانة متميزة لها على م�شتوى العالم، ولتوحيد هذه الجهود في بوتقة واحدة و�شمن 

مظلة موحدة كان قرار اإن�شاء موؤ�ش�شة البترول الكويتية.

لق���د جاء ق���رار تاأ�شي�س موؤ�ش�شة البترول الكويتية وان�شمام ال�ش���ركات النفطية تحت لوائها 

لي�ش���ع �شناع���ة النفط في الكوي���ت اأمام تحد جديد، تحد من نوع اأخ���ر لم تعرفه ال�شركات 

النفطية من قبل، وهو التحدي الذي تمثل في ت�شافر الجهود بين ال�شركات النفطية والتن�شيق 

فيم���ا بينها لرعاي���ة هذا الوليد الجديد وتعزي���ز مكانته عالمياً، وبالفع���ل تحقق للكويت ما 

اأرادت واأ�شبح���ت تملك موؤ�ش�شة وطنية ذات طابع اقت�ش���ادي وتعمل على ا�شتك�شاف واإنتاج 

وت�شوي���ق النفط و�شناعة البتروكيماويات، واإدارة تلك الأن�شطة باأف�شل الأ�شاليب فاعلية مع 

�شم���ان ال�شتغالل الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وخالل ب�شع �شنين ا�شتطاعت الموؤ�ش�شة 

م���ن تعزي���ز مكانتها في اأ�شواق النفط العالمية والرتقاء بم�شت���وى خدماتها لإر�شاء الزبائن 

والعمالء.

ولأن �شم���ت اأبن���اء الكويت قب���ول ومواجهة التحدي���ات المتتالية، واجه���ت موؤ�ش�شة البترول 

الكويتي���ة التحديات التي كانت في انتظاره���ا وفي مقدمتها الكارثة النفطية البيئية الناتجة 

عن الغزو ال�شدامي عام 1990م، والنتائج الوخيمة المترتبة على حرق عدداً كبيراً جداً من 

اآب���ار النف���ط الكويتية، وهو التحدي الذي اأثبت للعالم كل���ه اأن ثروة دولة الكويت الحقيقة ل 

تتمثل في النفط، بل تتج�شد في الإن�شان الذي ا�شتطاع بما يملك من عزيمة ومن قدرة على 

التفكي���ر والتخطي���ط من اجتي���از اأ�شعب واأجّل المحن التي مرت علي���ه، وفي غ�شون ب�شعة 

�شهور ا�شتطاعت الموؤ�ش�شة من ا�شتعادة عافيتها وترتيب اأولوياتها لتنطلق من جديد، را�شمة 

الب�شمة على �شفاه كل كويتي بما تحققه من اإنجازات، ومعززة مكانة الكويت محلياً واإقليمياً 

ودولياً كاأحد اأهم م�شدري النفط في العالم، وكالعب رئي�شي في اأ�شواق النفط العالمية.

ونح���ن نحتف���ل بم���رور ثالثين عام���ا على تاأ�شي����س الموؤ�ش�ش���ة ل نتذكر فقط ن�ش���اأة وتطور 

الموؤ�ش�ش���ة، اإنم���ا يملوؤنا الفخر والعتزاز بما �شطرت���ه الموؤ�ش�شة من مالحم محققة للقطاع 

النفطي خا�شة ولل�شعب الكويتي ولأجياله القادمة عامة الرخاء والزدهار.
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عبدالرزاق حممد مال ح�سني الرتكيت

نائب الرئي�س والع�شو املنتدب للتخطيط 

وال�شئون املالية والإدارية

(1993-1980)

ه�ين عبدالعزيز ح�سني

نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي

(2007-2004)

ن�در حمد �سلط�ن

نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي

(2004-1993)

�سعد علي ال�سويب

نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي
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ف���ي خطوة غير م�شبوقة ف���ي تاريخ ال�شناعة النفطية 

في الكويت �شهد عام 1974م ت�شكيل المجل�س الأعلى 

للبت���رول ليتول���ى مهمة ر�ش���م ال�شيا�ش���ة العامة للثروة 

النفطية، وا�شعا في اعتباره ح�شن ا�شتغاللها وتنميتها 

وتنمي���ة ال�شناع���ات المرتبط���ة به���ا والمنبثق���ة عنها 

واإيج���اد �شناعة بترولية وطني���ة متكاملة، وفي الوقت 

نف�شه العمل على و�شع الخطط والإ�شتراتيجيات التي 

ت�شم���ن للكويت ا�شتثم���ارا اأمثل لهذه الث���روة وتحقيق 

اأكبر عائد منها، وذلك �شمن اإطار ال�شيا�شة المر�شومة 

للتنمية القت�شادية والجتماعية في البالد.

ولق���د مهدت خطوة ت�شكيل المجل����س الأعلى للبترول 

الطريق اأمام حكومة دولة الكويت لتخاذ مجموعة من 

الق���رارات المهمة التي اعتبرت بمثابة نقلة نوعية في 

تاريخ ال�شناعة النفطية، ومن اأهم تلك القرارات تاأميم 

ث���روة البالد النفطي���ة بالكامل، اإذ �شه���د عام 1975م 

وتحدي���دا في �شهر مار�س توقيع دولة الكويت و�شركتا 

م�ؤ�س�سة البترول 

الك�يتية ق�سة 

نجاح وتحدي
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النف���ط الأجنبيتان اللت���ان ا�شتاأثرتا عل���ى مدى واحد 

واأربعي���ن عاماً بالمتياز النفط���ي للدولة (وهما �شركة 

النفط النجلو � فار�شية، و�شركة نفط الخليج) اتفاقية 

منحت الكويت كامل ال�شيطرة على مواردها النفطية، 

ودخل���ت هذه التفاقية حي���ز التنفيذ في ال�شاد�س من 

دي�شمب���ر 1975م، ومنذ ذلك التاري���خ و�شناعة النفط 

في الكويت ت�شهد تطورا ملحوظاً.

م�ؤ�س�سة البترول الك�يتية 

اقت�ش���ى التطور ال�شريع الذي ت�شه���ده �شناعة النفط 

في العال���م، اإلى جانب زيادة الطلب العالمي على تلك 

ال�شلع���ة الحيوية، قي���ام حكومة دول���ة الكويت باتخاذ 

مجموع���ة م���ن القرارات الت���ي تتواكب م���ع التطورات 

العالمي���ة، ف���ي مقدم���ة تل���ك الق���رارات ق���رار اإن�شاء 

موؤ�ش�ش���ة لتوحي���د ن�شاط���ات وتوجهات كام���ل القطاع 

النفطي في البالد، فكان قرار اإن�شاء موؤ�ش�شة البترول 

الكويتي���ة ف���ي ع���ام 1980م، كموؤ�ش�ش���ة م�شتقلة تعمل 

عل���ى رعاية وتنمية الم�شالح النفطية الكويتية الآخذة 

ف���ي التنوع بوتيرة مت�شارعة م���ن خالل اأنظمة موحدة 

ومتكاملة على �شعيد التخطيط والمالية والم�شتريات 

والت�شوي���ق، واألحق���ت به���ا كاف���ة ال�ش���ركات النفطية 

الحكومية الم�شئولة عن عمليات ال�شتك�شاف والإنتاج 

والتكري���ر، ووف���ق الأهداف الإ�شتراتيجي���ة المر�شومة 

للموؤ�ش�ش���ة فق���د اأخ���ذت عل���ى عاتقها حماي���ة موارد 

دول���ة الكويت الهيدروكربونية وال�شتغالل الحذر لتلك 

الموارد، وزيادة عائدات موارد الكويت الهيدروكربونية 

من خالل عمليات الت�شويق الفعالة للنفط الخام وغيره 

من المنتجات النفطي���ة الم�شاحبة، واللتزام بتطوير 

الق���درات التقني���ة والإدارية للقوى العامل���ة، واللتزام 

بالم�شاهم���ة ف���ي تنمية القت�ش���اد الوطن���ي من اأجل 

تحقيق اأه���داف وطموحات دولة الكويت. ولقد رفعت 

الموؤ�ش�ش���ة �شعار التكام���ل في اأن�شطته���ا عبر �شل�شلة 

�م���ن العمليات التي تهدف اإل���ى زيادة القيمة الم�شافة 



لذا قام���ت الموؤ�ش�شة بالبحث عن فر�س جديدة للنمو 

في مناطق جديدة حول العالم.

نح� �سناعة متكاملة

وعلى الرغ���م من ال�شعوبات الت���ي �شاحبت البدايات 

ا�شتمرت الموؤ�ش�ش���ة في �شعيها لإر�شاء قواعد جديدة 

لل�شناع���ة النفطي���ة الكويتية، وبن���اء محفظة قوية من 

الأ�ش���ول ال�شتثماري���ة وفق نظ���رة اإ�شتراتيجية طويلة 

المدى ل تعتمد عل���ى الربح ال�شريع، بل على الرتقاء 

بالمه���ام المنوط���ة بالموؤ�ش�شة والو�ش���ول اإلى م�شاف 

ال�ش���ركات الكب���رى ف���ي نهاي���ة المط���اف، وارتك���زت 

اإ�شتراتيجي���ة النمو على ال�شتثم���ار في المناطق التي 

تعط���ي الموؤ�ش�شة المزاي���ا التناف�شي���ة وال�شتفادة من 

نق���اط القوة التي تتمتع به���ا، وفي هذا ال�شاأن اتخذت 

الموؤ�ش�ش���ة ق���راراً بافتت���اح مكات���ب تمثيلي���ة لت�شاعد 

ف���ي اإدارة عملي���ات الموؤ�ش�شة الخارجي���ة في البلدان 

ب���دءاً من عمليات ال�شتخ���راج و�شولً اإلى الم�شتهلك، 

محقق���ة بذلك ما يعرف بالتكامل الراأ�شي من القاعدة 

اإلى القمة ومن الإنتاج اإلى منافذ البيع.

ال�سن�ات الأولى الحرجة

 عندم���ا اأر�شى الموؤ�ش�شون الركائ���ز الأولى للموؤ�ش�شة 

ل���م يكن با�شتطاعتهم توقع ما �شيوؤول اإليه حال الوليد 

الجديد، اأو توقع الهبوط الحاد لالأ�شعار اأو بالأف�شلية 

الت���ي �شيح�ش���ل عليها الغ���از كم�شدر لتولي���د الطاقة 

قيا�شاً اإلى النفط، ولم تكن بداية الموؤ�ش�شة خالية باأي 

حال من الأحوال من تحديات اأخرى خارجة عن نطاق 

�شيطرته���ا، اإذ �شهدت بداية الثمانين���ات هبوطا حاداً 

في اأ�شع���ار النفط بعد الرتف���اع المذهل خالل حقبة 

ال�شبعين���ات، فو�شلت الأ�شعار اإل���ى م�شتويات متدنية، 

اإ�شاف���ة اإل���ى الرك���ود القت�شادي الذي �شه���ده العالم 

مم���ا اأدى اإلى تراج���ع الطلب العالمي على النفط، اإلى 

جان���ب المبالغة في بناء مخزون���ات احتياطية تح�شبا 

م���ن ارتفاع اأكب���ر لالأ�شعار ف���ي الم�شتقب���ل، و�شهدت 

تلك الفت���رة كذلك التحول اإلى الوقود البديل وتر�شيد 

ا�شته���الك الطاقة وب���دء الإنتاج ال�شخم ف���ي األ�شكا 

والمك�شيك ونيجيريا وبحر ال�شمال.

وعل���ى الرغم من كل تلك التحديات امتلك الموؤ�ش�شون 

روؤي���ة وا�شحة وبرنامج عم���ل متكام���ل، وكان ال�شوؤال 

الأ�شا�ش���ي الذي طرح نف�شه ي���دور حول الهدف الذي 

ت�شعى الموؤ�ش�شة اإلى تحقيقه؟ وكانت الإجابة البديهية 

هي التطور والنمو في الأرباح والإيرادات وراأ�س المال 

وتنوي���ع م�ش���ادر الدخل، وبات م���ن البديهي اأن فر�س 

النمو ل تتوقف عن���د حدود دولة الكويت بل تتعداها،  �



الرئي�شي���ة الم�شتوردة للنفط، اإ�شاف���ة اإلى العمل على 

زيادة منافذ ت�شويق النفط الخام والمواد المكررة.

بداية الت��سع العالمي

قب���ل انق�شاء عام 1981م ب���داأت الموؤ�ش�شة في تنفيذ 

مجموع���ة من الم�شاري���ع ال�شتثماري���ة ال�شخمة التي 

ترك���ت اأث���اراً وا�شح���ة في م�شي���رة التط���ور والنه�شة 

الت���ي �شهده���ا القط���اع النفطي فيما بع���د، اإذ نظرت 

الموؤ�ش�ش���ة اإلى اأفاق اأرحب عن طري���ق ال�شتثمار في 

عملي���ات التكري���ر الت���ي تزاي���دت ب�شكل كبي���ر عقب 

تاأ�شي����س الموؤ�ش�شة وخا�شة اأن �ش���ادرات الكويت من 

منتج���ات النف���ط المك���رر كان���ت تقدر بخم����س كمية 

�شادراتها من النفط الخام خالل فترة الثمانينات، لذا 

و�شع���ت الترتيبات لإن�شاء �شبكة لبيع الوقود بالتجزئة 

في اأوروبا، وقد ب���داأت هذه الخطوة ب�شراء الموؤ�ش�شة 

ل�شل�شل���ة �شغيرة من محط���ات الوقود في بلجيكا عام 

1985م ف���ي اأول الأم���ر، ث���م قامت الموؤ�ش�ش���ة ب�شراء 

محالت لبيع الوقود في هولندا ولوك�شمبورغ واإيطاليا 

والدنم���ارك وال�شويد كما ج���رت محاولة للتفاو�س مع 

�شركة نفط الخليج ل�شراء �شبكة البيع بالتجزئة التابعة 

له���ا في المملكة المتحدة، لك���ن المفاو�شات لم تنجح 

مما دعا اإلى البحث عن بديل ل�شركة نفط الخليج، ولم 

يم���ر وقت طويل حتى ا�شترى مكت���ب ال�شتثمار التابع 

لحكومة دول���ة الكويت 830 محطة بنزين في المملكة 

المتحدة من �شركة هيز لخدمات البترول.

وف���ي الحقيقة فاإن موؤ�ش�شة البت���رول الكويتية امتلكت 

العدي���د م���ن اأ�شول �شرك���ة نفط الخليج ف���ي المملكة 

المتحدة، وابتكرت ا�شم “Q8” ليكون العالمة المميزة 

 ”Q8“ �للوقود الكويتي، وتم اإطالق العالمة التجارية ل

الجدي���دة الت���ي ت�ش���م اأ�شرع���ة تمثل ر�شي���د الكويت 

التاريخي ف���ي عالم التجارة البحرية، و�شرعان ما بداأ 

ه���ذا ال�شعار الجديد يحتل مواقع ب���ارزة على جوانب 

الطرق في اأنحاء اأوروبا الغربية.

ولم تقت�شر ا�شتثمارات الموؤ�ش�شة على عمليات التكرير 

والبيع عن طريق التجزئة، بل تعدت ذلك اإلى امتالكها 

لم�شال���ح ا�شتك�شافية خارجي���ة، فامتلكت ح�ش�س من 

حو�س ويلي�شتون في مونتانا ونورث داكوتا في اأمريكا، 

اإ�شاف���ة اإل���ى امتالكها ح�ش�س في المغ���رب وتحديداً 

ف���ي كل من حم���ام وميلولو وليبين وم���دا والدردار مع 

ال�شركة الم�شغلة “األف اأكيتين”، كما امتلكت الموؤ�ش�شة 

مجموع���ة من الح�ش�س الخا�ش���ة بالموؤ�ش�شة الدولية 

لتنمي���ة الطاقة، ي�شاف اإلى ذل���ك ن�شاط �شركة جلف 

�



ف���ي عمليات ال�شتك�ش���اف والإنتاج ف���ي اأماكن اأخرى 

جاء من بينها بحر ناتونا قبالة �شواحل اإندوني�شيا.

وكنتيج���ة منطقي���ة لنمو العلمي���ات الخارجي���ة ارتاأت 

الموؤ�ش�ش���ة العم���ل عل���ى تاأ�شي����س �شرك���ة متخ�ش�شة 

لمراقب���ة العمل مع الموؤ�ش�ش���ة الدولية لتنمية الطاقة، 

وذلك ف���ي الوقت ال���ذي كانت الموؤ�ش�ش���ة فيه ب�شدد 

الح�ش���ول على ن�شبة كبيرة م���ن ح�ش�س حقل �شيوان 

العمان���ي م�شاركة مع كل من الموؤ�ش�شة الدولية لتنمية 

الطاق���ة و�شركة �شوميتومو و�شركة األف اأكيتين ك�شركة 

م�شغلة، ونظرا لتنامي ح�ش�س الموؤ�ش�شة الخارجية جاء 

ق���رار اإن�شاء ال�شركة الكويتية لال�شتك�شافات البترولية 

الخارجية “كوفبك” لتتولى مهام عمليات ال�شتك�شاف 

والتنقيب عن النفط والغ���از خارج الأرا�شي الكويتية، 

ولعبت “كوفبك” من���ذ تاأ�شي�شها دور الذراع الم�شاعد 

في م�شاريع الموؤ�ش�شة العالمية لال�شتك�شاف.

وق���د انبثق���ت فك���رة ولدة “كوفب���ك” م���ن عن�شرين 

اأ�شا�شيي���ن اأولهم���ا الرتكاز على عملي���ات التو�شع في 

اإنتاج النفط من دون خرق الح�ش�س المعتمدة من قبل 

منظمة الأوبك، بينما اعتمد العن�شر الثاني على تعزيز 

ال�شتثم���ار في مجال الإنتاج وال�شتك�شاف عن النفط 

وتعزي���ز الم�شالح الكويتية الخارجية. وح�شلت �شركة 

“كوفب���ك” ذراع الموؤ�ش�ش���ة الخارج���ي على ثلث ح�شة 
ف���ي المنطق���ة (اأ) من �شركة جلف ف���ي �شهر يناير من 

ع���ام 1982م، وهكذا اأ�شبحت عملية امتالك ح�ش�س 

�شركة جل���ف ت�شمل عمليات ال�شتك�شاف والإنتاج اإلى 

جانب التو�شع في عمليات التكرير، واتجهت الموؤ�ش�شة 

نح���و عمليات ال�شتك�ش���اف والإنتاج عن طريق �شعيها 

لإمتالك موؤ�ش�ش���ة �شانتافي العالمي���ة الأمريكية التي 

تعد من اأكبر ال�شركات العالمية المتخ�ش�شة في تقديم 

خدمات الحف���ر، اإ�شافة اإلى ما تملكه من م�شالح في 

ال�شتك�شاف والإنتاج والأعمال الهند�شية والإن�شاءات، 

هذا اإلى جانب امت���الك الموؤ�ش�شة لحو�س ويلي�شتون، 

وبالتال���ي ت���م اتخاذ قرار �ش���م حو����س ويلي�شتون اإلى 

موؤ�ش�ش���ة �شانتافي، وفي المقابل قامت �شانتافي بنقل 

30٪ من ح�شة ال�شتك�شاف في بحر ال�شين الجنوبي 

ال���ذي يعرف بم�ش���روع يات�شين���غ ال�شخم اإل���ى �شركة 

“كوفب���ك” وهو الم�شروع الذي يعد جوهرة الإنتاج في 
تاج “كوفبك”.

 وح���ازت الموؤ�ش�شة كذلك على اأ�شول �شركة �شانتافي 

في بحر ال�شمال، وهي الأ�شول التي كانت تدار من قبل 

�شرك���ة �شانتافي اك�شبلوري�شن و�شمل���ت ب�شكل رئي�شي 

حق���ل ثي�شل، وخالل عقدي الثمانين���ات والت�شعينيات  �0



امتلك���ت الموؤ�ش�ش���ة المزي���د من الأ�ش���ول وانخرطت 

ف���ي عمليات التنقي���ب والتطوير مع �ش���ركاء عالميين 

مختارين.

ولدى اإعادة هيكلة �شانتافي عام 1989م بغية تمكينها 

من التركيز ب�شكل اأكثر فاعلية على ن�شاطها الجوهري 

المتمثل في تقديم خدم���ات الحفر، تم ف�شل اأ�شولها 

في بحر ال�شمال في اإطار �شركة تابعة منف�شلة اتخذت 

م���ن بريطانيا مقرا له���ا واأ�شبحت تعرف با�شم كي بي 

ن���ورث �شي هولدنجز كما تم تحويل عدة اأ�شول اأخرى 

من �شركة �شانتافي اإلى ال�شركة الكويتية لال�شتك�شافات 

البترولية الخارجي���ة “كوفبك”. وكان في حوزة �شركة 

ك���ي بي ن���ورث �شي هولدنج���ز اأربع ح�ش����س رئي�شية 

منتجة في حقول ميلروالبا وغريفون وثي�شل وعدد من 

الم�شالح ال�شتك�شافية والتطويرية.

ن�افذ الم�ؤ�س�سة الخارجية:

ت�شاع���د موؤ�ش�شة البترول الكويتية ف���ي اإدارة عمليات 

الت�شوي���ق العالمي���ة �شبكة من المكات���ب الخارجية في 

عدد من البلدان الرئي�شي���ة الم�شتوردة للنفط، وتعمل 

ه���ذه المكاتب على زيادة مناف���ذ ت�شويق النفط الخام 

والمواد المكررة، وتتاألف تلك ال�شبكة من مجموعة من 

المكاتب الخارجية موزعة في اأنحاء العالم كالتالي:

•  مكتب طوكيو

يع���د مكتب طوكي���و اأول مكتب ت���م تاأ�شي�ش���ه في عام 

1968م به���دف تعزي���ز تواج���د الموؤ�ش�شة ف���ي اأ�شواق 

اآ�شي���ا ليغطي عملي���ات اليابان وكوري���ا وتايوان. يعمل 

مكتب طوكي���و على توطيد العالقات م���ع الموؤ�ش�شات 

الإقليمية العاملة في مج���ال النفط، والبتروكيماويات 

والغ���از الم�شيل، و�ش���ركات ال�شحن والتج���ارة بغر�س 

م�شاندة اأن�شطة مكاتب الموؤ�ش�شة الرئي�شية الت�شويقية 

للمنتج���ات الهيدروكربوني���ة، وي�شطل���ع اأي�ش���ا بمهام 

��



تنظيم اجتماع���ات وفود الموؤ�ش�ش���ة، واإعداد التقارير 

الخا�شة باأ�شواق منطق���ة ال�شرق الأق�شى ورفعها اإلى 

المكتب الرئي�شي.

•  مكتب ب�ك�ست�ن

تعد باك�شتان من اأقدم عمالء موؤ�ش�شة البترول الكويتية 

وفي ع���ام 1979م وقعت حكومة باك�شتان اتفاق تعاون 

طويل الأمد مع الموؤ�ش�ش���ة يق�شي بم�شاعدة باك�شتان 

في مجال (التوريد والجدولة والتحميل) مما ا�شتدعى 

اإن�ش���اء مكتب ات�ش���ال في مدينة كارات�ش���ي. وفي عام 

1984م تول���ت الموؤ�ش�شة مهام الإ�شراف المبا�شر على 

المكتب الذي ي�شطلع بالعديد من المهام التقنية الفنية 

م���ن تن�شيق ج���داول �شير الناقالت، اأعم���ال المناولة، 

التخ�شي����س، التوزي���ع، و�ش���ول اإلى اإج���راءات �شداد 

المبالغ. وين�شط المكت���ب اأي�شا باإدارة عالقات العمل 

مع كب���ار الم�شئولي���ن المعنيين في �ش���ركات الت�شويق 

المحلية وم�شافي النفط وهيئات الموانئ.

•  مكتب �سنغ�فورة

تاأ�ش�س عام 1972م ليمثل م�شالح الكويت النفطية في 

جن���وب �شرق اآ�شي���ا. وي�شطلع مكت���ب �شنغافورة برفع 

التو�شي���ات ودرا�شات البح���وث والتحاليل الرامية اإلى 

تعزي���ز ح�شة الكويت ف���ي الأ�شواق القائم���ة، والنفاذ 

اإل���ى اأ�ش���واق جديدة ف���ي المنطق���ة، ويوف���ر المكتب 

خدمات اأخرى مت�شلة بعمليات ال�شتك�شاف والتمويل 

والإجراءات القانونية والعالقات العامة. وي�شعى كذلك 

اإلى متابعة تطورات اأداء ال�شوق النفطي وتوطيد عالقة 

الكوي���ت م���ع الموؤ�ش�ش���ات النفطية الكب���رى و�شركات 

النف���ط الوطني���ة والعامل���ة بتج���ارة النف���ط وال�شحن 

البحري والبنوك وغيرها.

•  مكتب اأوروب� الإقليمي

اأن�ش���ئ المكتب ف���ي لندن لتغطي���ة اأن�شطت���ه الأ�شواق 

النفطي���ة ف���ي كل من اأوروب���ا و�شم���ال افريقيا وهونغ  ��



كونغ وتايلندا. يعم���ل المكتب على الإيفاء باحتياجات 

�شركة البترول الكويتية العالمية من الأ�شواق العالمية، 

ف�شاًل ع���ن الت�شرف بفوائ�س اإنتاج م�شفاتي روتردام 

وميالتزو المملوكتين للموؤ�ش�شة.

تق����ع �شمن م�شوؤوليات المكت����ب الإ�شراف على �شركة 

KPIAC – ال����ذراع المالحي ل�شركة البترول الكويتية 
العالمي����ة واأي�ش����ا الإ�ش����راف عل����ى عق����ود �ش����ركات 

الطي����ران في كل من تايلن����دا وهونغ كونغ، وفي �شياق 

اإ�شتراتيجيت����ه، ي�شع����ى مكتب اأوروب����ا الإقليمي ب�شكل 

اأ�شا�ش����ي اإل����ى الم�شاهم����ة في تحقي����ق اأعلى معدلت 

المبيع����ات والت�شوي����ق الخا�ش����ة بعملي����ات الموؤ�ش�شة 

و�شركاته����ا التابع����ة وفق����اً للخط����ط المر�شوم����ة على 

الم����دى الق�شير والبعيد، اإذ يعه����د اإلى المكتب مهمة 

متابعة �شالمة تطبي����ق العقود الموقعة بين الموؤ�ش�شة 

وعمالئه����ا وتحدي����ث معلومات ه����وؤلء العمالء ب�شكل 

م�شتمر.

•  مكتب الهند

ف���ي ع���ام 1999م اأ�ش�ش���ت الموؤ�ش�ش���ة مكتب���ا لها في 

العا�شمة نيودلهي اأول، ثم تم نقل المكتب اإلى مومباي 

العا�شم���ة التجاري���ة لحق���ا. وياأتي تاأ�شي����س المكتب 

كنتيج���ة لتنامي العالقات النفطي���ة الكويتية في �شبه 

القارة الهندية، ويمار�س مكتب الهند مهام عدة ت�شمل 

تقدي���م الدعم لقط���اع الت�شويق العالم���ي في م�شمار 

درا�ش���ات بح���وث ال�شوق وجم���ع المعلوم���ات، واإعداد 

التقاري���ر عن عالق���ات العمالء لتعزي���ز فر�س العمل، 

واإج���راء درا�شات تقييم ال�شوق النفطي وبحث اإمكانية 

اإقامة م�شاريع م�شتركة في الهند.

•  مكتب هيو�ستن

اأن�شاأت الموؤ�ش�شة اأول مكاتبها في نيويورك عام 1982م 

بغر����س تعزيز عالقاتها مع العم���الء في اأمريكا، وفي 

عام 1994م ت���م انتقال المكتب اإلى هيو�شتن/تك�شا�س 

المعروف���ة بعا�شم���ة النف���ط في العال���م، حيث موطن 

للعدي���د من ال�ش���ركات التي تقع بج���وار حقول النفط 

الغني���ة الواقع���ة على �شاح���ل الخلي���ج الأمريكي. وقد 

ارت���اأت الموؤ�ش�ش���ة اأهمية تواجدها ف���ي هيو�شتن مما 

ي�شه���م في تعزي���ز عالقاتها مع كبرى �ش���ركات النفط 

المتواجدة في �شمال اأمريكا، حيث معدلت ا�شتهالك 

النف���ط الأعل���ى ف���ي العالم. يرع���ى المكت���ب ال�شئون 

القانوني���ة والأنظمة واإج���راءات التفوي�س ذات ال�شلة 

ب�شناع���ة النف���ط لتبين م���دى تاأثيرها عل���ى عمليات 

الموؤ�ش�ش���ة، ف�ش���ال عن التعرف على فر����س الت�شويق 

ليت�شنى للموؤ�ش�شة درا�شة جدواها القت�شادية وتقييم 

نتائجها.

•  مكتب ال�سين التمثيلي

با�شر المكتب اأعماله ب�شفة ر�شمية في فبراير 2005م، 

وت�شمل اأن�شطة المكتب الرئي�شة تطوير عالقات العمل 

وجم���ع المعلومات ورف���ع التقارير عن تطورات ال�شوق 

النفطي والتوا�شل مع العم���الء الحاليين والمحتملين 

في ال�شين، اإلى جانب تقديم الم�شاعدة اإلى الموؤ�ش�شة 

وال�ش���ركات التابعة عموماً، و�شركة البت���رول الكويتية 

العالمي���ة على وج���ه الخ�شو�س. تاأتي مب���ادرة افتتاح 

مكت���ب ال�شي���ن التمثيلي نتيجة لظه���ور ال�شين كثاني 

اأكب���ر اأ�شواق الطاقة ف���ي العالم، مما ي�شتوجب تواجد 

��الموؤ�ش�ش���ة وح�شورها ب�شكل فاعل وموؤثر. ومع تنامي 



الطل���ب على النفط في تلك الب���الد، ت�شعى الموؤ�ش�شة 

اإل���ى الم�شاركة ف���ي �شد حاجة الأ�ش���واق ال�شينية من 

الطاقة، وذلك في �شياق تحقيق ال�شتراتيجية الرامية 

اإلى ا�شته���داف البلدان والأ�ش���واق الم�شتهلكة للطاقة 

ب�ش���كل كبير. كما يغطي المكتب اأي�شا عمليات ال�شوق 

في ال�شين وهونغ كونغ.

المرحلة الحالكة

م���رت على الكويت مرحل���ة من اأ�شع���ب المراحل في 

تاريخه���ا الحديث، مرحلة احتار ف���ي تف�شيرها علماء 

النف����س والجتم���اع، ب���ل احتار ف���ي تف�شيره���ا كل ذو 

ب�شي���رة وعقل �شدي���د، وهي مرحلة الغ���زو ال�شدامي 

لدول���ه الكويت، وهي الفترة الت���ي �شكلت منعطفاً في 

تاري���خ موؤ�ش�شة البترول الكويتية الت���ي واجهت تحدياً 

من ن���وع جديد، تمثل في تدمير واإح���راق عدداً كبيراً 

من اآبار النف���ط الكويتية التي �شكلت كارثة طبيعية لم 

ي�شهد التاريخ مثلها من قبل، فلم تتاأثر بها دولة الكويت 

وح�شب ب���ل تاأثرت بها العديد م���ن البلدان المجاورة، 

والعدي���د من البل���دان في �شم���ال قارة اآ�شي���ا، وي�شير 

العلم���اء اإلى اأن كارثة احت���راق اآبار النفط اأثرت تاأثيرا 

بالغاً على بيئة الأر�س بوجه عام والبيئة الكويتية بوجه 

خا����س، فعلى الرغم م���ن مرور اأكثر م���ن ت�شعة ع�شر 

عام���اً على تلك المحنة، وعل���ى الرغم من كل الجهود 

التي تبذله���ا الموؤ�ش�شة و�شركاتها التابعة، ل تزال اآثار 

تدمير وحرائق الآبار ماثلة للعيان.

ونظراً لهول الكارثة و�شخامة وكثافة حرائق اآبار النفط 

توقع اأكثر الخبراء العالميين تفاوؤلً اأن ت�شتغرق عملية 

الإطفاء ثالث �شنوات عل���ى الأقل، ولكن اأبناء الكويت 

كان له���م راأياً اآخ���ر �شكل بدوره النطالق���ة الحقيقية 

لمعجزة الإعمار في قطاع النفط، فمن منطلق حر�س 

القي���ادة الر�شيدة عل���ى الحفاظ على الث���روة الوطنية 

وبتوجيهات من ح�شرة �شاحب ال�شمو الأمير المغفور 

له ب���اإذن اهلل ال�شي���خ جابر الأحمد ال�شب���اح، و�شعت 

الحكومة خطة اإ�شتراتيجية لل�شيطرة على اآبار النفط 

الم�شتعل���ة في زمن قيا�شي، وقد اعتمدت هذه الخطة 

عل���ى اإ�ش���راك اأكبر عدد ممكن من ال�ش���ركات والفرق 

التابع���ة لدول التحال���ف واإف�شاح المج���ال لأكبر عدد 

ممك���ن من الك���وادر الكويتية حتى تتاح له���ذه الكوادر 

الوطني���ة فر�ش���ة التدري���ب واكت�شاب الخب���رة تمهيداً 

لإ�شهامها في عمليات الإطفاء بفرق م�شتقلة.

وتع���د تلك الفت���رة من اأكب���ر واأق�شى التحدي���ات التي 

واجه���ت القط���اع النفط���ي الكويت���ي واأ�شع���ب محن���ة 

اأظه���رت �شالبة العزيم���ة الكويتية وق���درة الموؤ�ش�شة 

عل���ى اإدارة عملياته���ا بنجاح، اإذ و�ش���ع القائمون على 

الموؤ�ش�ش���ة خط���ة �شريع���ة للت�شدي للتح���دي الجديد 

انق�شم���ت اإل���ى ثالثة مراحل ب���داأت المرحل���ة الأولى 

بتجميع قي���ادات الموؤ�ش�شة، وتمثل���ت المرحلة الثانية 

في اإعداد خطة اإدارة العمليات من المقر الموؤقت في 

لندن، اأم���ا المرحلة الثالثة فترك���زت في اإعداد خطة 

برنام���ج “العودة”، وعمل���ت الموؤ�ش�ش���ة ووزارة النفط 

عل���ى جبهات عدة لإعادة زمام الأمور واإدارة العمليات 

بنجاح حتى يتم تحرير الكويت بنجاح.

اإدارة العمليات من لندن

 فور انت�شار خبر الغزو ال�شدامي لدولة الكويت تحولت 

اإدارة عمليات الموؤ�ش�شة اإلى مقر �شركة البترول الكويتية  ��



العالمي���ة في لندن وتراأ����س اإدارة العمليات في البداية 

ال�شي���خ علي جاب���ر العل���ي الع�شو المنت���دب للت�شويق 

العالم���ي الذي كان متواجدا في لندن في ذلك الوقت، 

وال���ذي كلف بدوره ال�شيد ن���ادر �شلطان نائب الرئي�س 

والرئي�س التنفيذي الأ�شبق لموؤ�ش�شة البترول الكويتية، 

ورئي�س �شركة البترول الكويتية العالمية الأ�شبق لتخاذ 

خط���وات عملية لمواجهة الكارثة، تمثلت في ا�شتدعاء 

قياديي الموؤ�ش�شة بال�شرعة المطلوبة، وا�شتطاع ال�شيد 

ن���ادر �شلطان الت�شال بال�شيد عبدالرزاق مال ح�شين، 

نائب الرئي����س والع�شو المنت���دب للتخطيط وال�شئون 

المالي���ة والإداري���ة للموؤ�ش�ش���ة اآن���ذاك، وال�شيد هاني 

عبدالعزي���ز ح�شي���ن، وكان المكتب عل���ى ات�شال بعدد 

كبي���ر من الم�شئولين والموظفي���ن الذين حر�شوا على 

التوا�ش���ل الدائم والم�شتمر م���ع بع�شهم البع�س، ومع 

المكتب للت�شدي لهذه الم�شكلة التي اأزالت الغبار عن 

كثي���ر من الأ�شي���اء كانت �شت�شيع ف���ي خ�شم خطوات 

التنمي���ة الت���ي اتخذتها الدولة من���ذ اأن بداأت بت�شدير 

النف���ط بكمي���ات تجاري���ة، اإذ ظهر المع���دن الحقيقي 

لأبن���اء الكويت، فت�شافرت الجه���ود لمواجهة التحدي 

وب���داأت ف���ي تنفي���ذ تو�شي���ات اإدارة الموؤ�ش�شة خالل 

فت���رة الغ���زو وذلك من خ���الل و�شع خط���ة اجتماعية 

ت���م بموجبه���ا تاأمين ال�شك���ن والم�شاري���ف للموظفين 

الكويتيي���ن ولفريق العاملين هن���اك، اإ�شافة اإلى و�شع 

جدول لتوزي���ع ال�شالحيات الجديدة، من خالل خطة 

لإدارة العمليات وتحديد الأولويات.

ا�ستعادة الأ�سط�ل

كان ف���ي مقدمة اأولوي���ات الإدارة التي تم ت�شكليها في 

مكت���ب لندن ا�شتع���ادة الأ�شط���ول الكويت���ي والحفاظ 

على �شج���ل الناقالت وتحديد اأماك���ن تواجد موظفي 

الموؤ�ش�ش���ة، وتحدي���د ودائع الموؤ�ش�شة خ���ارج الكويت 

واإع���داد �شج���ل بها، وق���د واجهت الموؤ�ش�ش���ة مع بدء 

الحتالل م�شكلة متابعة اأ�شطول الناقالت التابع ل�شركة 

ناق���الت النف���ط الكويتي���ة، وكذلك متابع���ة الناقالت 

الموؤجرة م���ن ال�شوق العالمية عن طريق مجموعة من 

الفرق قامت على الفور بتعقب الناقالت المنت�شرة في 

مختل���ف اأرجاء العالم للتع���رف على التزامها بمواعيد 

الت�شلي���م، وذلك حفاظاً على ال�شمعة الطيبة المعروفة 

ع���ن الموؤ�ش�ش���ة ف���ي اإيفائه���ا بالتزاماته���ا. ولالإيف���اء 

بالتزاماته���ا النفطية والعقود الت���ي اأبرمت قبل الغزو 

ال�شدام���ي قامت الموؤ�ش�شة ب�ش���راء كميات من النفط 

��



الخ���ام ال�شعودي ل�شتكمال جمي���ع اللتزامات المتفق 

عليه���ا، وبع���د ت�شليم الناق���الت لل�شحن���ات المحمولة 

برزت الحاجة ل�شتغالل الناقالت عن طريق تاأجيرها 

لل�شوق النفطية العالمية.

تف�ي�ض الإدارة

ومما ل �شك فيه اأن تلك المرحلة لم تخل من ال�شعاب 

والعقب���ات اإذ وقع حادث موؤ�ش���ف خالل عملية تنظيم 

ومتابع���ة حرك���ة ناقالت النف���ط وال�شحن���ات النفطية 

الكويتي���ة، تمثل في تمكن اإحدى الناقالت من الهروب 

بمليون برميل من النفط الخام الكويتي، ورف�شت تلك 

الناقلة ال�شتجابة لطل���ب الموؤ�ش�شة باإرجاع الحمولة، 

وفي ذلك الوقت نما اإلى علم الم�شئولين في الموؤ�ش�شة 

اأن �شخ�شاً يح���اول بيع مليون برميل من النفط الخام 

الكويت���ي، وعل���ى الف���ور با�ش���رت الموؤ�ش�ش���ة بتطبيق 

الإج���راءات الق�شائية ل�شتعادة ال�شحن���ة الم�شروقة، 

وعل���ى اأثر تلك الحادثة و�شع مجل����س اإدارة الموؤ�ش�شة 

ج���دولً لل�شالحيات وتوفير التفوي�س الر�شمي لجميع 

موظف���ي الموؤ�ش�ش���ة العاملي���ن في الخ���ارج لتح�شيل 

المبال���غ الم�شتحق���ة للموؤ�ش�شة من العم���الء في حين 

األغي���ت التفوي�شات المعطاه للموظفين الذين بقوا في 

الكويت.

وكخط���وة احترازية تم نقل مق���ر اإدارة عمليات �شركة 

ال�شتك�شاف���ات البترولية الخارجية اإل���ى لندن اأي�شا، 

بيد اأن الحاجة دعت فيما بعد لنتقاله اإلى دبي، وفي 

الوقت نف�شه برزت م�شكلة تنظيم ومتابعة العمل وتوفير 

حاج���ة العاملين في بع�س قطاعات ال�شركة في اأنحاء 

العالم، وتجلت م�شكل���ة �شداد الفواتير ودفع الرواتب، 

ف���ي ظل الحظ���ر الذي فر�شت���ه الأم���م المتحدة على 

العراق وتجميدها لالأر�شدة الكويتية من اأجل حمايتها 

من الختال�س العراقي، مم���ا اأدى اإلى اإ�شتغراق الأمر 

بع�س الوق���ت لتوفير التزامات �شرك���ة ال�شتك�شافات 

البترولية الخارجية ولتحرير الأموال الكويتية. وخالل 

اأ�شابي���ع قليلة ا�شتطاع فريق مكتب “كوفبك” بالتعاون 

والتن�شي���ق م���ع اإدارة الموؤ�ش�شة من و�شع خطة طوارئ 

لتمكين ال�شركة من حماية حقوقها والوفاء بالتزاماتها، 

ه���ذا اإلى جانب القيام بمتابع���ة اأو�شاع الموظفين في 

الكوي���ت وتاأمي���ن رعايتهم مع عائالته���م وتوفير المال 

الكافي لمعي�شتهم. ��



الك�يت ومنظمة اأوبك

كان ل���وزارة النف���ط ممثلة ف���ي الآن�شة �شه���ام رزوقي 

محاف���ظ الكوي���ت ال�شاب���ق ل���دى الأوبك والت���ي كانت 

ت�شغل من�ش���ب الوكيل الم�شاعد لل�شئ���ون القت�شادية 

ف���ي الوزارة اآنذاك دوراً بارزا في الت�شدي للمحاولت 

العراقية في اإلغ���اء ع�شوية الكويت في المنظمة، كما 

حر�شت على تن�شيط ح�ش���ور الكويت وم�شاركتها في 

مختلف اأعمال المنظمة وذلك بالتن�شيق مع وكيل وزارة 

النف���ط في تلك الفترة ال�شيد �شليمان العماني ومكتب 

اإدارة العملي���ات ف���ي لندن. وقامت رزوق���ي بالت�شال 

بم�شئول���ي �شركة الزي���ت العربية والتاأكي���د على عدم 

قب���ول اأي���ة ات�شالت اأو تعليمات م���ن النظام العراقي، 

وبحث���ت مع ال�شركة اإمكانية ا�شتخ���دام ح�شة الكويت 

من المنطقة المغمورة ل�شد احتياجات م�شافي الكويت 

في الخارج ولكن لم يتم ا�شتخدام تلك الح�شة بف�شل 

قي���ام المملك���ة العربي���ة ال�شعودية بتزوي���د الموؤ�ش�شة 

بالحتياجات الالزمة من النفط الخام الكويتي.

برنامج الع�دة لل�طن

بعد مرحلة تجميع القوى ونجاح الموؤ�ش�شة في ال�شيطرة 

عل���ى زم���ام الأم���ور واإدارة العملي���ات بنج���اح با�شرت 

اإدارة الموؤ�ش�ش���ة في ر�شم خطة الع���ودة، وخا�شة بعد 

اقت���راب موعد التحرير، فقام مجل����س الإدارة باإجراء 

المفاو�ش���ات م���ع اأف�ش���ل خم����س �شركات ف���ي العالم 

متخ�ش�ش���ة في اإطفاء حرائ���ق اآبار النفط تح�شبا لأي 

محاول���ة من قب���ل العدو العراقي خا�ش���ة بعد اأن فعل 

الطاغي���ة العراقي العمل نف�شه خالل الحرب العراقية 

الإيراني���ة. وتم و�ش���ع خطة العودة الت���ي اأخذت بعين 

العتبار جميع الحتمالت والحلول لأ�شواأ الحتمالت 

وف���ور بدء ح���رب تحرير الكوي���ت با�ش���رت الموؤ�ش�شة 

بو�ش���ع الخط���ط العملية للع���ودة اإلى الوط���ن، واإعادة 

اإعم���ار القطاع النفطي، وكما توقعت موؤ�ش�شة البترول 

الكويتي���ة قام جن���ود النظام ال�شدام���ي بتدمير وحرق 

اأكثر من 727 بئرا نفطيا اأي نحو 80٪ من اآبار النفط 

ف���ي الكويت، عالوة على تدمي���ر ع�شرة مراكز تجميع 

بالكامل، اأما محطات التعزيز وحظائر الخزانات فقد 

ت�ش���ررت بدرجات متفاوتة، وت���م تدمير 13 خزان في 

حظائ���ر الخزانات الجنوبية، و8 في حظائر الخزانات 

ال�شمالية، كما ت���م تدمير من�شاآت الجزيرة ال�شناعية، 

اإ�شاف���ة اإل���ى الأر�شف���ة الجنوبي���ة وال�شمالي���ة والتي 

احتاجت اإلى عمليات اإ�شالح مكثفة.

وفي ال�شاع���ة الرابعة من م�شاء يوم الخمي�س الموافق 

21 فبراي���ر عام 1991، بداأ جن���ود الحتالل العراقي 

بتفجي���ر اآب���ار النف���ط الكويتي���ة بهدف عرقل���ة قوات 

التحالف الدولي من دخول الكويت، وفي الوقت نف�شه 

��اتب���اع �شيا�شة الأر�س المحروق���ة في حال ان�شحابهم، 



وتم���ت عملية تلغي���م اآبار النفط بطريق���ة فنية نفذها 

مهند�ش���ون عراقي���ون متخ�ش�ش���ون، اإذ قام���وا بو�شع 

عبوات تفجيرية من مادة /تي. اإن. تي/ بحيث لي�شلم 

اأي بئ���ر من التفجي���ر، وو�شعوا له���ذا الغر�س �شبكات 

موقوت���ه مرتبطة بكل خم�شة اآب���ار مجتمعًة تم توقيتها 

لتنفجر بعد تركيبها على مدى يتراوح بين ثالث و�شت 

�شاع���ات ومن ثم ت�شهيل عملي���ة تفجير عدد هائل من 

الآب���ار ف���ي وقت ق�شي���ر ن�شبياً. كم���ا اأن التفجير كان 

يتم في ال�شمامات الرئي�شية في راأ�س البئر المتحكمة 

ف���ي الإنت���اج. وت���م توزي���ع خط���ة التفجير عل���ى عدة 

وح���دات، بحيث تتولى كل وحدة خا�شة تفجير خم�شة 

رْت  اآب���ار ل�شمان تدمير عدد كبير م���ن الآبار، وقد ُقدِّ

خ�شائ���ر القطاع النفطي بخم�شة و�شبعين مليار دولر، 

ت�شمل تدمير المن�شاآت النفطية وكمية النفط المهدور 

والمفق���ود، هذا بالإ�شافة اإل���ى الخ�شائر الناجمة عن 

تلف البيئة برا وبحرا وجوا.

ولق���د �شاهد موظفو �شركة نف���ط الكويت الذين ظلوا 

داخ���ل الكويت خالل فترة الحتالل، كما �شاهد العالم 

مع���دل الدمار الذي لح���ق بمن�شاآت النفط، ولم يتخيل 

اأحد اأن تتم ال�شيطرة على الحرائق والبحيرات النفطية، 

ولكن في مكان اأخر من العالم كان هناك اأع�شاء اآخرون 

يع���دون العدة لإطفاء الحرائق واإع���ادة الإعمار ممثلة 

في ت�شغيل الآبار، وقد اأطلق على الم�شروع الذي اأعده 

فريق العمل ا�شم (م�شروع العودة) والذي بداأ تنفيذه في 

يوم 11 مار�س عام 1991م بعد اأن تم تجنيد 4 �شركات 

متخ�ش�شة ث���الث منها اأمريكية وواحدة كندية. وتمت 

ال�شيط���رة عل���ى اأول بئر م�شتعلة وه���ي (بئر الأحمدي 

24) ف���ي 30 مار����س ع���ام 1991م بوا�شط���ة فريق من  ��



�شركة (رد اأدير Red Adair) الكندية. وتم اإطفاء اآخر 

بئ���ر في حقل الأحمدي وهي (بئ���ر الأحمدي 74) في 

10 اأغ�شط����س 1991م بوا�شطة فريق من �شركة (وايلد 

ول كونت���رول Wild Well Control) الأمريكي���ة. اأم���ا 

ف���ي حقل المقوع فقد تم اإطفاء اآخر بئر م�شتعلة وهي 

(مقوع 46) بتاريخ 14 اأغ�شط�س 1991م.

وم���ع حل���ول الذكرى الأولى للغ���زو ال�شدامي بلغ عدد 

الآب���ار التي تمت ال�شيطرة عليها 260 بئراً، ارتفع اإلى 

274 بئراً في 7 اأغ�شط�س 1991م، واإلى 292 بئراً في 

14 اأغ�شط����س 1991م، وفي 10 �شبتمبر 1991م، تمت 

ال�شيط���رة الكاملة عل���ى كل الآبار الم�شتعلة في حقول 

المقوع والأحمدي والوفرة والمناقي�س واأم قدير، وكان 

اأكب���ر عدد من الآبار التي تم ال�شيطرة عليها في حقل 

برقان 25 بئراً، يليه حقل المقوع 17 بئراً.

 وتوال���ت النج���ازات المتمثل���ة في ال�شيط���رة واإطفاء 

الآب���ار الم�شتعلة حتى كان �شباح يوم الأربعاء الموافق 

6 نوفمب���ر 1991م، اإذ احتفل���ت دول���ة الكويت برعاية 

وح�شور المغف���ور له اأمير البالد ال�شيخ جابر الأحمد 

ال�شب���اح، والمغف���ور ل���ه الأمي���ر الوالد ال�شي���خ �شعد 

العب���داهلل ال�شباح باإطفاء اآخر بئ���ر م�شتعلة وهي بئر 

(برق���ان 118)، وق���د �ش���ارك اأكث���ر من ع�ش���رة اآلف 

�شخ�س موزعين على 27 فريقاً في اإطفاء حرائق اآبار 

النف���ط، و�شاهمت خم�س �شركات اأمريكية باثني ع�شر 

فريق���اً متخ�ش�شاً قامت باإطف���اء 428 بئراً اأي حوالي 

58.5٪ من مجم���وع الآبار الم�شتعلة. و�شاهمت ثالث 

�شركات كندية ب�شت���ة فرق قامت باإطفاء 194 بئراً اأي 

حوال���ي 27٪ م���ن الع���دد الإجمالي لالآب���ار الم�شتعلة، 

اأم���ا الفري���ق الكويتي فق���د �شاهم باإطف���اء حوالي ٪6 

من مجم���وع الآبار الم�شتعلة رغم م�شاركته في توقيت 

متاأخ���ر مقارن���ة مع الف���رق الأخ���رى، اإذ ق���ام باإطفاء 

اأول بئ���ر ف���ي 14 �شبتمبر 1991م وبل���غ مجموع الآبار 

الت���ي اأطفاأها 41 بئ���راً و�شعته في المرتبة الثالثة بعد 

الفرق الأمريكية والكندية في الت�شنيف ح�شب الدولة 

وجن�شية ال�شركات.

وق���د وقف العال���م كله م�شدوه���ا بنج���اح الكويت في 

اإطفاء حرائ���ق النفط في �شبعة اأ�شه���ر ولي�س �شنوات 

كما توق���ع الخبراء العالميون. و�ش���رب فريق الإطفاء 

الكويت���ي اأروع المث���ل ف���ي الت�شحية م���ن اأجل الوطن 

الغالي والحفاظ على ثروته ومن ثم ا�شتحقوا الإ�شادة 

��والتقدير من اأبناء ال�شعب الكويتي.



بع���د النته���اء م���ن عملي���ة اإع���ادة الإعم���ار وا�شتعادة 

الموؤ�ش�ش���ة لكام���ل طاقتها، بداأت ف���ي و�شع الخطط 

وال�شتراتيجي���ات الت���ي تعزز مكانته���ا العالمية كاأحد 

اأهم م�شدري النفط ف���ي العالم، فعمدت اإلى التركيز 

على التو�شع في الم�شاريع الخارجية والبحث عن اآفاق 

جديدة اأم���ام م�شروعات مثمرة ف���ي مختلف مجالت 

ال�شناع���ة النفطية �ش���واء في مج���ال ال�شتك�شاف اأو 

الإنتاج والت�شويق العالمي والتنقيب عن الغاز، ونتيجة 

لتل���ك الخط���ط الإ�شتراتيجية امتد ن�ش���اط الموؤ�ش�شة 

عب���ر �شركاته���ا التابع���ة اإل���ى مختل���ف اأنح���اء العالم 

متمركزة ف���ي الأ�ش���واق الرئي�شية العالمي���ة لقتنا�س 

الفر�س الواعدة لتعزيز العوائد المادية وتو�شعة نطاق 

العملي���ات وفتح اأ�شواق جديدة ف���ي العديد من الدول 

الأوروبي���ة والعربية ودول ال�شرق الأدنى، وبالفعل عزز 

القطاع من تواج���ده في اأ�شواق �شنغافورة وهونغ كونغ 

وبنغالدي����س واإندوني�شيا وباك�شت���ان والهند ونجح في 

الولوج اإلى الأ�شواق الإ�شبانية وال�شينية.

�0



الم�ؤ�س�سة والبيئة

ارتب����ط مفه����وم التل����وث بال�شناعات النفطي����ة وذلك 

لحجم النفاي����ات التي تنتجها تل����ك ال�شناعات، ولقد 

انتب����ه القائم����ون عل����ى موؤ�ش�ش����ة البت����رول و�شركاتها 

التابعة اإلى خطورة الم�شاكل البيئية فعملوا على و�شع 

وتطبيق مجموع����ة من البرامج والأنظم����ة التي تعمل 

عل����ى الحد م����ن التل����وث والتقليل من ح����دة انبعاثات 

الغازات الناتجة عن حرق النفط، ونجحت الموؤ�ش�شة 

و�شركاته����ا التابع����ة في تحقي����ق نجاح����اً ملحوظاً في 

تخفي�����س ن�شبة حرق الغازات في الحقول من ٪17.5 

ع����ام 2005-2006م اإلى 2.5٪ في عام 2009م، وهي 

الن�شب����ة الأق����ل في تاري����خ موؤ�ش�شة البت����رول الكويتية 

ه����ذا اإلى جانب ما تم تطبيق����ه من م�شاريع مهمة في 

هذا المجال مثل م�شروع وحدة ا�شترجاع غاز ال�شعلة 

في م�شف����اة ال�شعيبة والذي يهدف اإلى ال�شتفادة من 

هذه الغازات، وفي الوقت نف�شه تعمل الموؤ�ش�شة على 

درا�ش����ة كل الختيارات المتاحة لال�شتفادة المثلى من 

النفاي����ات ال�شلبة مثل تدويره����ا، واإعادة ا�شتخدامها، 

وا�شتخال�س الم����واد المفيدة منها، وفي هذا المجال 

تعم����ل الموؤ�ش�ش����ة عل����ى ا�شتغ����الل الم����واد الحف����ازة 

الم�شتهلكة عن طريق اإر�شالها اإلى �شركات متخ�ش�شة 

(محلي����ة ودولي����ة) لتن�شيطها اأو ا�شتخال�����س الفلزات 

منه����ا اأو لإعادة ت�شنيعها، كذل����ك تعمل على التخل�س 

م����ن الحماأة الزيتية الناتجة من عمليات تكرير النفط 

ع����ن طريق اإر�شالها اإلى وحدة معالجة الحماأة الزيتية 

الواقع����ة في م�شفاة مين����اء عبداهلل، وذلك لال�شتفادة 

م����ن الم����واد الهيدروكربونية الت����ي تحتويه����ا، واإعادة 

ت�شنيعها ومعالجة المياه الناتجة عنها.

وف���ي الإطار ذاته انته���ت الموؤ�ش�شة م���ن اإعادة تاأهيل 

الترب���ة الت���ي ت�ش���ررت نتيج���ة الت�شرب���ات النفطي���ة 

ال�شخم���ة الناتج���ة ع���ن حرق اآب���ار النف���ط. وحفاظا 

عل���ى البيئ���ة البحري���ة فق���د �شاهم���ت الموؤ�ش�شة في 

رعاي���ة اأ�شخم م�ش���روع بيئي بحري ف���ي الكويت وهو 

اإن�ش���اء محميات جابر الكويت البحرية (محمية بنيدر 

الكبرى) والت���ي تعتبر اأ�شخم م�ش���روع وطني تطوعي 

لعم���ل وتاأهي���ل مواقع ا�شتيط���ان ال�شع���اب المرجانية 

والأ�شم���اك وقاطنيه���ا من الكائن���ات البحرية الأخرى 

في البحر، وتعتمد فكرة اإن�شاء محميات جابر الكويت 

البحرية عل���ى اإن�شاء مج�شم���ات خرا�شانية وتن�شيبها 

ف���ي قاع البحر، وباأعماق منا�شب���ة ل�شتيطان ال�شعاب 

المرجاني���ة والأ�شم���اك والكائن���ات الأخ���رى، وكان���ت 

الدواف���ع الرئي�شية لإن�ش���اء المحمي���ات ال�شطناعية 

ف���ي الكويت هي ندرة عوام���ل بناء ال�شعاب المرجانية 

ومحدودي���ة رقع���ة ال�شع���اب المرجاني���ة وانت�شاره���ا، 

��والدمار الطبيعي والب�شري لل�شعاب المرجانية.



و�شمن اهتم����ام موؤ�ش�ش����ة البترول الكويتي����ة و�شركاتها 

التابع���ة بالمحافظ���ة عل���ى البيئ���ة البحري���ة والعناية 

بمكوناته���ا والعمل عل���ى الحد من كل اأ�ش���كال التلوث 

ال���ذي ي�شيبه���ا ت�شارك الموؤ�ش�شة ب�ش���كل دائم في كل 

المب���ادرات الهادف���ة اإل���ى تنظيف ال�شواط���ئ والجزر 

الكويتي���ة بالتع���اون م���ع عدد م���ن ال�ش���ركات الأهلية 

والمدار�س الخا�شة.

وفيم����ا يخ�س جه����ود الموؤ�ش�ش����ة المتوا�شلة لمواجهة 

ظاهرة الت�شحر التي تهدد ال�شركات النفطية العاملة 

ف����ي الحقول، قامت وبالتعاون مع �شركة نفط الكويت 

ذراع الموؤ�ش�شة في مجال ال�شتك�شاف والإنتاج بتحويل 

اأح����د المواق����ع الملوث����ة بالنفاي����ات ال�ش����ارة اإلى بيئة 

منا�شب����ة للحياة الفطرية والطيور المحلية والمهاجرة 

وذل����ك في محمي����ة خا�شة اأطلق عليه����ا محمية (روح 

ال�شحراء).

جدي���ر بالذك���ر اأن الموؤ�ش�شة تعم���ل وفق مجموعة من 

الأ�ش�س البيئية التي تتلخ�س في النقاط التالية:

اللت���زام بالقواني���ن البيئي���ة المتعلقة بع���دم تلويث   •
البيئة واإعادة تاأهيل ما دمر منها.

��



اللتزام باإر�ش���ادات ال�شحة وال�شالمة والبيئة التي   •
تتمحور حول برام���ج التنمية الم�شتدامة، بما فيها 

�شمان ال�شحة وال�شالمة لالإن�شان وبيئته، والحفاظ 

على الم���وارد الطبيعية جنبا اإل���ى جنب مع برامج 

ال�شتثمار والتنمية.

تاأهيل مناهج البحث العلمي لخدمة التنمية والبيئة   •
وحماي���ة الم���وارد الطبيعي���ة عن طري���ق ا�شتخدام 

الو�شائل الحديثة في التنمية الم�شتدامة.

رعاية الم�ساريع التنم�ية

ت����رى الموؤ�ش�شة اأن ال�شتثمار ف����ي ال�شباب الذي يعد 

الث����روة الحقيقي����ة للب����الد ه����و ال�شتثم����ار الحقيقي 

له����ا، فمن منطل����ق الرتقاء بطاقات وق����درات الطلبة 

وتطويرها والعم����ل عل����ى تاأهي���لها عمليا ووظيفي������ا 

ليتزام���������ن ذل����ك م���ع التاأهيل الأكاديم����ي الذي يلقاه 

الطال����ب اأثن����اء الدرا�ش����ة، تق����وم الموؤ�ش�ش����ة برعاي����ة 

البرام����ج التدريبي����ة ال�شيفي����ة المعدة لطلب����ة جامعة 

الكوي����ت والهيئة العامة للتعلي����م التطبيقي، من خالل 

توفير فر�س عمل لت�شغيل الطلبة والطالبات في فترة 

ال�شي����ف، وترع����ى كذل����ك معر�س الفر�����س الوظيفية 

ال�شن����وي ال����ذي يتيح لل�شباب التع����رف عن قرب على 

الفر�����س الوظيفية التي توفره����ا الموؤ�ش�شة و�شركاتها 

التابع����ة اإ�شافة اإل����ى الفر�س الوظيفي����ة التي توفرها 

ال�شركات الكويتية المختلفة.

وان�شجام����ا م����ع ر�شالته����ا في ن�ش����ر الوع����ي بماهية 

��ال�شناع����ة النفطي����ة الكويتي����ة تعم����ل الموؤ�ش�شة على 



تنظي����م �شل�شل����ة م����ن المحا�ش����رات المكثف����ة لطلبة 

جامع����ة الكوي����ت ح����ول طبيع����ة عم����ل ودور موؤ�ش�شة 

البت����رول الكويتية في اإدارة ن�شاطات القطاع النفطي 

عب����ر ال�شركات النفطية التابعة له����ا، ومدى اأهميتها 

ف����ي القت�ش����اد الكويت����ي باعتباره����ا ع�ش����ب الحياة 

القت�شادية في الكويت.

وفي الإطار ذاته تعمل موؤ�ش�شة البترول الكويتية على 

تنمية الثقافة النفطية لدى الن�سء (جيل الم�شتقبل) 

م����ن خالل ما ت�شدره م����ن مطبوعات واأفالم وثائقية 

تخاط����ب عقلية الطف����ل وتتناول مراح����ل ا�شتك�شاف 

وا�شتخ����راج النف����ط حتى ي�شل اإلى العم����الء، واأي�شا 

م����ن خالل الن����دوات العملية التي تعق����د في مدار�س 

الكويت بالتعاون مع وزارة التربية.

الم�ؤ�س�سة والمجتمع

ل تخف���ي الأبع���اد القت�شادي���ة لن�ش���اط الموؤ�ش�شة 

و�شركاته���ا التابعة الوج���ه الإن�شاني الذي تتمتع به، 

والناب���ع من اإح�شا�شها بالم�شئولي���ة تجاه موؤ�ش�شات 

المجتم���ع المدن���ي وخا�شة الموؤ�ش�ش���ات التي تهتم 

وترعى فئة ذوي الحتياج���ات الخا�شة، اإذ تحر�س 

الموؤ�ش�ش���ة عل���ى توفي���ر الدع���م الذي يمك���ن تلك 

الموؤ�ش�ش���ات م���ن القي���ام بدورها عل���ى اأكمل وجه، 

ول يقت�ش���ر ذل���ك الدع���م على الجان���ب المادي بل 

يتعداه اإلى جوانب اأخرى من اأهمها الدعم المعنوي 

المتمث���ل ف���ي الحت�ش���ان الجتماعي ال���ذي ي�شعر 

ذوي الحتياج���ات الخا�شة باأنهم جزءاً ليتجزاأ من 

المجتمع.

دعم رحلة الغ��ض ال�سن�ية

ترع���ى الموؤ�ش�ش���ة �شنوي���اً رحل���ة الغو����س الت���ي تقام 

تح���ت رعاية �شمو اأمير البالد المف���دى، والتي يعكف 

الن���ادي البحري الريا�شي عل���ى اإقامتها، وتاأتي رعاية 

الموؤ�ش�شة لهذه المنا�شبة ان�شجاما مع رغبة �شمو اأمير 

الب���الد ف���ي اإحياء الت���راث البحري، وتخلي���داً لذكرى 

الآب���اء والأجداد والعت���زاز بت�شحياته���م وبما قدموه  ��



لتر�شي���خ روح النتماء والولء له���ذا الوطن العزيز. اإذ 

تج�شد رحلة الغو����س ارتباط ال�شباب من اأبناء الجيل 

الحا�ش���ر بتراث اأجداده���م المجي���د، م�شتلهمين منه 

العب���ر والمعان���ي والقيم الحميدة الت���ي تج�شدت عبر 

رحلة كفاحهم م���ن اأجل تاأمين الرزق الحالل. وتهدف 

رحلة الغو�س التي ترعاها الموؤ�ش�شة اإلى تعلم التحمل 

وال�شب���ر والعتماد عل���ى النف�س، والت���وكل على اهلل، 

وتعميق روح الوفاء والنتماء لهذا الوطن العزيز.

م�ساريع اإن�سانية خارج الك�يت

ول تقت�شر اأن�شطة الموؤ�ش�شة الجتماعية على الكويت 

وح�ش���ب، ب���ل تتعداها اإل���ى خارج الح���دود اإذ تحر�س 

الموؤ�ش�شة من خالل �شركاتها التابعة على ترك ب�شمة 

وا�شح���ة في ال���دول والمجتمع���ات الت���ي تمتلك فيها 

م�شاري���ع نفطية، فتعم���ل على تمديد الط���رق واإن�شاء 

المدار�س والعيادات الطبية. وغير ذلك من الخدمات 

الإن�شانية.

م�ساريع الم�ؤ�س�سة في ت�ن�ض

تعد ب�شم����ة الموؤ�ش�شة و“كوفبك” ف����ي تون�س متميزة 

بجميع المقايي�س، اإذ �شاهمت “كوفبك” ببناء م�شجد 

عمالق في العا�شمة التون�شية ذو طراز معماري مميز 

مم����ا جعله �شرحاً معمارياً جديدا اأحدث �شدى طيب 

��لدى كل من الحكومة التون�شية وال�شعب التون�شي.



م�ساريع الم�ؤ�س�سة في اإندوني�سيا

بهدف ن�شر العل���م وتوفير حياة اأف�شل لل�شكان، قامت 

“كوفبك” باإن�شاء عدة مدار�س في حقل �شيرام ومنطقة 
بول في اإندوني�شيا وتاأثيثها بالكامل واإح�شار مدر�شين 

له���ا والتكفل بجميع الم�شاريف من اأجل تاأمين خدمة 

التعليم بالمجان لل�شكان وت�شغيل العمالة المحلية.

م�ساريع الم�ؤ�س�سة في باك�ستان

قامت الموؤ�ش�شة عبر �شرك���ة ال�شتك�شافات البترولية 

الخارجي���ة “كوفب���ك” بتاأ�شي����س عدد م���ن الم�شاريع 

الخيري���ة لم�شاع���دة ال�شعب الباك�شتان���ي في الحقول 

الت���ي تعمل بها. اإذ قامت “كوفب���ك” بت�شييد عيادتين 

طبيتين وهي م�شتمرة في تمويل تلك العيادات لتاأمين 

الخدمات الطبية الأ�شا�شية بالإ�شافة اإلى تدريب فتيات 

الق���رى ف���ي منطقة كرثار في باك�شت���ان حتى ي�شبحن 

عام���الت في تلك العي���ادات لتوفير م�شدر دخل ثابت 

لهن. وتقوم الموؤ�ش�شة بتقديم المنح الدرا�شية للطالب 

الباك�شتانيين للدرا�شة في جامعة كرات�شي.

كما قام���ت الموؤ�ش�ش���ة بالتبرع للحكوم���ة الباك�شتانية 

عندم���ا حدثت فيا�شان���ات في نهر ال�شن���د لم�شاعدة 

المت�شرري���ن. اإ�شاف���ة اإل���ى ذل���ك قام���ت “كوفب���ك” 

باإ�ش���دار مطويات بيئية حول المحميات الطبيعية في 

منطقة كيرثار لن�شر التوعية حول اأهمية الحفاظ على 

الحيوان���ات والطيور النادرة الواج���ب حمايتها واإن�شاء 

ع�ش���رة اأحوا�س مياه في مناطق متفرقة للحياة البرية 

هناك.

��



إنجازات

عام 2009

��



حققت الموؤ�ش�شة من خالل دائرة البحرية وفر مالي   •
قدره 55.840.996 دولر اأمريكي من خالل تاأجير 

ناقالت منتج���ات نفطية باأ�شع���ار تناف�شية اأقل من 

ال�شوق العالمي من �شنة 2007 اإلى 2009م.

نجح���ت الموؤ�ش�ش���ة ف���ي ا�شتي���راد الغ���از الطبيعي   •
الم�شال خالل فترات ال�شيف لمدة 5 �شنوات وذلك 

لتوفي���ر زيت الغ���از والغاز الم�ش���ال للت�شدير وذلك 

لزيادة العوائد المالية لدولة الكويت.

الب���دء ف���ي اإنتاج زي���ت الغ���از منخف����س الكبري����ت   •
م���ن  2009م  �شبتمب���ر  �شه���ر  ف���ي   (500  PPM)

م�شفات���ي ميناء الأحمدي ومين���اء عبداهلل على اأن 

تن�شم م�شفاة ال�شعيبة في الإنتاج لهذه النوعية من 

زيت الغاز في بداية عام 2010م ومن ثم تم ت�شويق 

تل���ك ال�شحنات ف���ي ال�شوق الف���وري وبعوائد مالية 

م�شجعة للموؤ�ش�شة.

دعم تر�شي���د الم�شروف���ات الفعلية لل�شن���ة المالية   •
2009/2008م.

تحقيق اأرباح ق�درها 2051 مليون دينار كويتي منها   •
اإي�رادات ا�شتثم�ارات واإي�رادات اأخ�رى قدره�ا 605 

ملي����ون دين����ار كويت�ي وذل����ك ع�ن ال�شن����ة المالي�ة 

2009/2008م.

اإع���داد الدرا�شات الالزمة لتوفي���ر التاأمين ال�شحي   •
الجماع���ي الختي���اري للعاملي���ن ف���ي الموؤ�ش�ش���ة 

وال�شركات التابعة داخل الكويت.

تطبيق نظ���ام �شويفت (Swift) لنقل المعلومات بين   •
الم�شارف وتنفي���ذ التحويالت المالية والمعامالت 

.(Reuter Dealing System) بين البنوك ونظام

وق���ع قط���اع الت�شوي���ق العالم���ي مزي���د ف���ي العقود   •
الجديدة في الم�شتقات الو�شطى مع بع�س عمالئهم 

الحاليي���ن لفت���رات اأخ���رى (�شن���ة 2010م) باأ�شعار 

تناف�شية.

حققت دائ���رة مبيع���ات الم�شتق���ات الو�شطى قفزة   •
جديدة للدخول اإلى ال�شوق الفريقية.

زي���ادة عقد �شركة (Unipec) ال�شينية لي�شبح 160   •
األ���ف برميل يومي من النفط الخ���ام الكويتي و 20 

األف برميل يومي من منتج الخفجي.

زي���ادة المبيعات عن طريق �شف���ن التزويد للتعوي�س   •
عن عدم قابلية الموانئ النفطية للتزويد عن طريق 

الأنابيب عند ر�شو ال�شفينة بالميناء.

تحقي���ق توفير للموؤ�ش�ش���ة بزيادة ن�شب���ة �شراء زيت   •
الوقود م���ن “روتردام” عن ن�شب���ة “فجي�رة” وذلك 

لأن “روت���ردام” توفر اأرخ�س الأ�شعار عالمياً لزيت 

الوقود.

اأبرز واأهم 
اإنجـــــــازات
عام 2009

��



لإدارة  المعلوم���ات  اإدارة   (ERM) نظ���ام  تطبي���ق   •
المخاطر.

اإن�شاء دائرة تطوير القياديين بالموؤ�ش�شة في نوفمبر   •
2008م.

بل���غ اإجمالي عدد الم�شاركات في البرامج التدريبية   •
والتطويري���ة التي نفذت من خ���الل مركز التدريب 

البترولي وكذلك ال�شركات النفطية التابعة لموؤ�ش�شة 

البترول الكويتية (23084) م�شارك.

ح�ش���ول مرك���ز التدري���ب البترول���ي عل���ى (�شهادة   •
ال�شتثم���ار الب�ش���ري) - للم���رة الأولى ف���ي ال�شرق 

الأو�ش���ط - من قبل منظم���ة ذات خبرة عالمية في 

 Investor In) مراقب���ة وتقييم اأف�شل الممار�ش���ات

.(People

النتهاء من تحديث التوجهات الإ�شتراتيجية العامة   •
للموؤ�ش�شة و�شركاتها التابعة حتى عام 2030م.

و�شع اآلي���ة لو�شع الأ�ش�س العام���ة لتقييم الم�شاريع   •
الراأ�شمالي���ة وذل���ك بالتع���اون مع قطاع���ي المالية 

والت�شويق العالمي.

الراأ�شمالي���ة  ال�شتثم���ارات  توجي���ه  اآلي���ة  و�ش���ع   •
والب���دء بتطبيقه���ا عل���ى ميزاني���ة الع���ام المال���ي 

2010/2009م.

و�شع اآلية المتابعة الالحقة لال�شتثمارات الراأ�شمالية   •
والبدء بتطبيقها على عدد من الم�شاريع الراأ�شمالية 

الرئي�شية.

اكت�ش���اف حق���ل جديد للنف���ط الخفي���ف والغاز في   •
مطرب���ة تق���در طاقت���ه الإنتاجية المبدئي���ة للطبقة 

المكت�شف���ة في هذا الحق���ل ب� 80 األف برميل يوميا 

م���ن النفط الخفيف و 110 ملي���ون قدم مكعب من 

الغاز يوميا.

بلغ مع���دل الإنتاج من النفط الخ���ام 2.418 مليون   •
برميل يومياً.

زيادة الطاقة التخزيني���ة اإلى 24.54 مليون برميل،   •
وو�شل���ت الق���درة الت�شديري���ة اإل���ى 2.832 مليون 

برميل يومياً.

ت�شغيل المرحلة الأولى من مرافق الإنتاج المبكر في   •
ماي���و 2008، وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المرافق 

ب� 175 مليون قدم مكعب من الغاز الحر يومياً، و50 

األف برميل من النفط يومياً.

ت�شغيل وحدة ا�شترجاع غاز الإيثين في م�شفاة ميناء   •
الأحمدي.

 E-Tendering تطبيق نظام المناق�شات الإلكترونية  •
حتى 5 مليون دينار كويتي.

ا�شتكمال م�شروع اإن�ش���اء وحدات خا�شة ل�شترجاع   •
الأبخرة (VRU) في م�شتودعي �شبحان والأحمدي 

للمنتجات البترولية ومحطات تعبئة الوقود.

تحقيق رقم قيا�شي في الطاقة التكريرية الإجمالية   •
للم�شاف���ي الثالث، اإذ بلغ مع���دل اللقيم من النفط 

الخام 906.3 األف برميل في اليوم.

ح�ش���ول م�شف���اة ميناء عبداهلل عل���ى تقدير مرتفع   •
(91.2٪) م���ن الم�شح الميدان���ي لمخاطر التاأمين، 

ويعتبر هذا هو التقدير الأعلى على م�شتوى �شركات 

��القطاع النفطي في الخليج.



ا�شتكمال العمل في الم�شاريع الكبرى ل�شركة �شناعة   •
الكيماوي����ات البترولية، وهي العطريات والأوليفينات 

وال�شتايري����ن. حي����ث دخل����ت م�شانعها حي����ز الإنتاج 

اعتبارا من العام 2009م وذلك على النحو الآتي:

ت�شغيل وحدات الإنتاج لل�شركة الكويتية لالأوليفينات   -

لإنت����اج  وح����دة  عل����ى  ت�شتم����ل  والت����ي   ،(TKOC)

الإيثيلي����ن850 األف طن/�شنوي����اً والإيثيلين جاليكول 

600 األ����ف طن/�شنوي����اً، والبول����ي اإيثيلي����ن 300 األف 

طن/ �شنوياً.

قام����ت ال�شرك����ة الكويتي����ة للعطريات بب����دء الت�شغيل   -

لوحداتها الإنتاجية الموزعة على �شركتي:

(KPPC) ال�شركة الكويتية ل�شناعة البرازيلين  -

ل�شناع����ة  الكويتي����ة  ال�شرك����ة  وح����دات  ت�شغي����ل   -

البرازيلين.

(TKSC) ال�شركة الكويتية لل�شتايرين  -

 ،(TKSC) ت�شغيل م�شنع ال�شركة الكويتية لل�شتايرين  -

والت����ي ت�شتمل على وح����دة لإنت����اج ال�شتايرين بطاقة 

اإنتاجية 450 األف طن/�شنوياً من منتج ال�شتايرين.

اختيار البئرين ال�شتك�شافيين (عرق-1 وعرق-2) عام   •
2009م وو�شعهما على الإنتاج من تركيب جيولوجيي 

جديد (حقل عرق) جنوب المنطقة المق�شومة.

الب����دء بم�ش����روع الحق����ن بالبخار به����دف ا�شتخال�س   •
النفط الثقيل (مكمن اليو�شين).

النته����اء م����ن المرحل����ة الثانية من م�ش����روع ا�شتغالل   •
الغاز الم�شاح����ب لالإنتاج بهدف خف�س ن�شبة الحرق 

اإلى م�شتوى ٪1.

تطوير حقل جنوب اأم قدير عن طريق التركيز على   •
النفط المتبقي ذو النفاذية المنخف�شة.

 Block حي����ازة قطاعي����ن ا�شتك�شافي����ن جديدي����ن  •
19&20 الواقعين في جمهورية فيتنام ال�شتراكية، 

بح�شة م�شاركة قدره����ا 40٪، وجاري العمل على 

اإب����رام عقد جديد لحيازة قط����اع ا�شتك�شافي اآخر 

(Block 51) في فيتنام.

•  قي����ام “كوفب����ك” بالتع����اون م����ع �شرك����ة اأبات�ش����ي 
ال�شترالي����ة و�شرك�����ة �شيف����رون بتوقي����ع اتفاقي����ة 

ح�شرية لإمداد الغاز الطبيعي الم�شال.

انط����الق بواكير الإنتاج الأولي����ة من م�شروع �شمال   •
بردويل في م�شر في اأغ�شط�س 2009م.

“كوفب����ك” ف����ي مراحلها الأخي����رة للم�شادقة على   •
المرحل����ة الثاني����ة م����ن خط����ة التطوي����ر لم�ش�روع 

�شين����دور (Cendor) م����ع الجه����ات الحكومية في 

ماليزيا.

النته����اء من المرحلة الأولى لتجديد الأ�شطول، اإذ   •
ان�شم لالأ�شط����ول خالل الثالث اأعوام الما�شية 9 

ناق����الت جديدة مختلفة الأحج����ام والأنواع ب�شعة 

اإجمالية 1.013.858 طن �شاكن، ذات جودة عالية 

وفق����اً للقوانين العالمي����ة للمالحة محافظة بذلك 

على مكانتها التناف�شية في ال�شوق البحري.

بدء اأعم����ال المرحلة الثانية من تجديد الأ�شطول،   •
اإذ ت����م التعاقد ف����ي اأغ�شط�����س 2008م مع حو�س 

البن����اء دايو لبناء اأربعة ناقالت نفط خام عمالقة، 

ومن المتوق����ع ا�شتالمها خالل ال�شنتي�ن الماليتين 

2011/2010م - 2012/2011م. �0



النته���اء من م�شروع 6 خزان���ات للغاز الم�شال تحت   •
الأر�س ب�شع���ة 2.350 متر مكعب لكل خزان وذلك 

لزي���ادة ال�شع���ة التخزيني���ة للغاز الم�ش���ال ولتغطية 

احتياج���ات دولة الكويت لم���دة 12 يوماً في حالت 

الطوارئ.

تركي���ب وت�شغي���ل مرك���ز راب���ع لتعبئ���ة ا�شطوان���ات   •
الغاز الم�ش���ال حجم 12 كجم بقدرة اإنتاجية 1600 

ا�شطوانة/�شاعة مما يزيد من قدرة فرع تعبئة الغاز 

الم�شال الإنتاجية بن�شبة ٪40.

تزوي���د ال�شركات النفطية بم���ا يزيد على 1200 من   •
اأف���راد الأمن (رجال ون�شاءا) لتلبية احتياجات هذه 

ال�شركات من القوى العاملة.

قامت �شركة خدمات القطاع النفطي بتو�شيع نطاق   •
عملياته���ا، وتمث���ل ذلك ف���ي رفع م�شتوي���ات قواها 

الأمنية المتخ�ش�شة.

التعاقد مع وزارة الدف���اع الأمريكية DESC لتزويد   •
مركباته���ا بوق���ود الطائ���رات من م�شت���ودع ال�شركة 

 Through وتح�شيل تعرفة اأو ر�شوم خدمة التزويد

.Put Charges

ا�شت���الم ع���دد (2) مركبات تزويد وق���ود الطائرات   •
اأح���دث  وف���ق  م�شمم���ة  جدي���دة   (Fuellers)
الموا�شفات العالمية الم�شتخدمة في مجال تزويد 

الطائرات بالوقود واإدخالها في الخدمة.

 (Dispenser) ا�شت���الم ع���دد (6) م���زودات وق���ود  •
جديدة م�شممة وفق اأح���دث الموا�شفات العالمية 

الم�شتخدم���ة ف���ي مجال تزويد الطائ���رات بالوقود 

واإدخالها في الخدمة.

توقي���ع عدة مذك���رات تفاه���م للتعاون م���ع �شركات   •
البت���رول العالمي���ة (�شل/بي بي/توت���ال) في مجال 

ال�شتثم���ار في م�شاريع الت�شني���ع والت�شويق وتبادل 

الخبرات.

توقيع عدة مذك���رات تفاهم م���ع الحكومة ال�شينية   •
لإن�ش���اء م�شفاة ومجم���ع بتروكيماويات ف���ي اإقليم 

غوان���غ دونغ ال�شيني وذلك مع عدة �شركاء محليين 

وعالميين.

اإن�ش���اء �شركة نغي �شون المح���دودة وهي عبارة عن   •
�شراكة بين �شركات وموؤ�ش�شات تمثل كل من الكويت 

وفيتن���ام والياب���ان بهدف اإن�شاء م�شف���اة مع مجمع 

م�شترك للبتروكيماويات في �شمال فيتنام.

الدخول في اأ�شواق جديدة ل�� IDS في �شرق وجنوب   •
�شرق اأوروبا (رو�شيا – بولندا والت�شيك).

البدء بالتو�شع وتطوير واإعادة هيكلة �شبكة محطات   •
التجزئة التي تديرها ال�شركة ل�شيما في اإيطاليا.

 IDS) تحديث نظام التح�شيل المبا�شر في محطات  •
والم�شتخدم���ة   (on line authorization system
ف���ي جميع اأنح���اء اأوروب���ا وربطها بنظ���ام تح�شيل 

مركزي.

ال�شتثم���ار في ميناء Koper ف���ي �شلوفينيا لتطوير   •
�شبكة التزويد وذل���ك لت�شهيل دخول المطارات في 

فيينا وميونيخ ومط���ارات محلية في جنوب وو�شط 

��وغرب اأوروبا.



اإن م���ن دواع���ي الفخر للكويت اأن يثب���ت �شواب قرارها 

ف���ي الت�شريع لتاأ�شي�س موؤ�ش�شة البترول الكويتية اإذ تقف 

الموؤ�ش�شة اليوم وبعد م���رور ثالثين عاما على تاأ�شي�شها 

�شامخة قوية رغم ما واجهته من �شعاب، اأحدها تعر�س 

اأ�شوله���ا للدمار خالل الغ���زو العراقي لدولتنا بعد ع�شر 

�شن���وات م���ن تاأ�شي�شه���ا حيث توق���ف الإنت���اج والتكرير 

وحرق���ت الآبار، واآخرها العقبات الإدارية ال�شديدة التي 

عرقل���ت تنفيذه���ا للم�شروع���ات الكبرى ف���ي ال�شنوات 

الأخيرة.

فقد اأك���دت الموؤ�ش�شة نجاح �ش���م اأن�شطتها تحت مظلة 

واح���دة دون الم�شا����س با�شتقاللية الأن�شط���ة بتن�شيقها 

وم�شاندة توجهاتها معززة دورها الهام بالن�شبة لالقت�شاد 

في الذكرى الثالثين

��



عبدالرزاق حممد مال ح�سني الرتكيت

الوطني وتنميته عن طريق م�شاريعها المتنوعة وتوظيفها 

الآلف من الكويتيين في عملياتها.

وخالل فترة وجيزة اأ�شدرت ونفذت لوائح مالية واإدارية 

ورقابي���ة موحدة اأ�شهم���ت في تطوي���ر اأعمالها، وق�شت 

الموؤ�ش�ش���ة على كثي���ر من ازدواجية الأعم���ال وتكرارها 

وع���ززت دوره���ا محلي���ا وعالمي���ا مم���ا فت���ح المج���ال 

للم�شاركات مع نظيراتها فك�شبت �شمعة دولية طيبة.

اأما اليوم فاأمامه���ا تحديات اأخرى اأهمها يتعلق بتجديد 

اأ�شوله���ا والم�شي في م�شاريعها المتنوعة بعدما تمتعت 

ببنية اأ�شا�شية تم اإنجازها في الما�شي البعيد.

ث���م اإن هناك خطط للموؤ�ش�شة لزي���ادة قدرتها الإنتاجية 

للنف���ط الخام حي���ث تواجه تحولت كبي���رة تمثل تحدياً 

ف���ي نمط الإنتاج بعد ا�شته���الك حقولها النفطية �شابقاً 

ولعق���ود طويلة بطريقة تت�ش���م بال�شهولة والب�شاطة، وكل 

ذل���ك يج���ب اأن يت���م دون التاأثي���ر ال�شلبي عل���ى �شالمة 

المكام���ن م���ع المحافظة على ثروة الب���الد من الهدر اأو 

ال�شياع.

والأمل كبير في اأن ت�شتمر الموؤ�ش�شة في تحمل م�شئوليات 

واأعب���اء اأن�شطتها معتمدة عل���ى العن�شر الب�شري الكفء 

والموؤهل والذي اأثبت جدارته في الما�شي والحا�شر في 

اإدارة هذه الموؤ�ش�شة ال�شخمة ليبقى قادراً على مواجهة 

تحديات الم�شتقبل مع اإتاح���ة فر�س التدريب والتطوير 

الجيد والم�شتمر لتكتمل م�شيرة التنمية

شهادات

تاريخية
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ا�شمحوا لي باأن ابداأ كلمتي بتوجيه التهنئة اإلى موؤ�ش�شة البترول 

الكويتية بمنا�شبة مرور 30 عاما على تاأ�شي�شها.

ف���ي تاري���خ ال�شرك�ات العالمي�ة، فاإن 30 عام���ا �شن مبكرة جدا 

وخ�شو�شا عندما تقارن مع ال�شركات العالمية التي تبلغ عمره�ا 

120 عاما اأو �شركة نفط الكويت التي احتفلت بمرور 75 عاما 

على تاأ�شي�شها.

لق���د كان ل���ي ال�شرف ب���اأن اأك�ون جزءا م���ن موؤ�ش�ش���ة البترول 

الكويتي���ة في يومها الأول ع���ام 1980 قادماً من �شركة البترول 

الوطنية الكويتية.

وال�ش���وؤال الذي يطرح نف�شه ه���و: ماذا حققت موؤ�ش�شة البترول 

الكويتية على مدى ال�شنوات ال� 30 الما�شية؟

علين���ا اأن نتذك���ر، اأنه وقبل تاأ�شي�س موؤ�ش�ش���ة البترول الكويتية، 

كان القطاع النفطي في الكويت يتاألف من عدة �شركات مختلفة 

تعم���ل ب�شكل م�شتقل، على �شبيل المث���ال: �شركة نفط الكويت، 

�شركة �شناع���ة الكيماويات البترولية، �شرك���ة البترول الوطنية 

الكويتي���ة، AMINOIL، �شرك���ة ناق���الت النف���ط الكويتية، الخ 

لذل���ك فاإن الإنجاز الأول لموؤ�ش�ش���ة البترول الكويتية كان جمع 

ه���ذه ال�ش���ركات المختلفة تحت مظلة واح���دة بتن�شيق من�شجم 

تخدم فيها ال�شيا�شات والأهداف الوطنية للقطاع النفطي.

شهادات

تاريخية
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ن�در حمد �سلط�ن

والإنج���از الثاني لموؤ�ش�ش�ة البت���رول الكويتية هو خلقها لقاعدة 

�شلب���ة للنم�و، محلي���اً ودولي�اً، و�ش���وف توؤكد كت���ب التاريخ باأن 

موؤ�ش�ش���ة البت���رول الكويتي���ة كانت واح���دة من ال���رواد مقارنة 

بغيره���ا من �ش���ركات النفط الوطنية ذات النمو العالمي في كل 

م���ن عمليات ا�شتك�شاف البترول وعملي���ات التكرير والت�شويق. 

وفي الوقت نف�شه، اأ�شبح هناك تنوع �شخم للبتروكيماويات في 

الكويت. كان الم�شروع الم�شترك بين �شركة �شناعة الكيماويات 

البترولي���ة وايكويت اأول م�شروع م�شت���رك مع �شركة اأجنبية في 

قط���اع الط�اقة في الكويت. ولقد �شاهدن���ا اأي�شا التحديث في 

مين���اء الأحمدي ومين���اء عبداهلل ليكونا عل���ى م�شتوى تناف�شي 

عالم���ي ف���ي م�شافي التكري���ر ونمت الطاق���ة الإنتاجية للنفط 

الخام ليكون حاليا بمعدل 3 مليون برميل يوميا.

الجدي���د ه���و اأن هذا النمو كان نموا من�شقا تحت اإ�شراف اإدارة 

موؤ�ش�شة البترول الكويتية.

والإنجاز الثالث الذي تجاوز اأي�شا التن�شيق بين الإ�شتراتيجيات 

المختلف���ة لأن�شطة القطاع النفطي كان ف���ي اإيجاد روؤية بعيدة 

المدى لكل القطاع النفط���ي. والمعروف اأن ال�شن�اعة النفطية 

عملي���ة تحت���اج اإل���ى ا�شتثم���ارات مالي���ة �شخم�ة حي���ث تحتاج 

الم�شاري���ع اإل���ى زمن طوي���ل، والأ�شول الثاب�تة لب���د اأن ت�شتمر 

لفترة طويل�ة، لذا لبد من تحديد التجاهات الم�شتقبلية. ولقد 

اأدركت موؤ�ش�شة البترول الكويتية هذا وقامت بو�شع اإ�شتراتيجية 

للموؤ�ش�شة حتى ع����ام 2020 والتي تطورت لت�شبح اإ�شتراتيجية 

الموؤ�ش�ش����ة لع���ام 2030 وارتبط ذلك بخط���ط تنفيذية وا�شحة 

وعملية ر�شد ومراقبة.

الإنج���از الرئي�ش���ي الآخر كان ف���ي تطوير اأف�ش���ل الممار�شات 

الدولي���ة ف���ي اإدارة ال�ش���ركات عل���ى نط���اق الموؤ�ش�ش����ة. مثاًل 

ممار�ش���ات على نط����اق مجال����س الإدارة، حيثما يك���ون اأغلبية 

اأع�شاء مجل�س الإدارة م�شتقلين، واأي�شا في تطوير اإدارة الأداء 

بحي���ث يكون للقياديين مقايي�س وا�شحة ف���ي الأداء واأي�شا في 

ممار�ش���ات الرق�ابة المالي�ة. وفي ه���ذا ال�شياق تعتمد موؤ�ش�شة 

البت���رول الكويتية على اأعلى م�شت���وى من ال�شفافية المالية بين 

جميع �شركات النفط الوطنية.

وفي اإطار الم���وارد الب�شرية، لبد من العتراف بالدور التنموي 

للكويتيي���ن في القط���اع النفطي، والذي كان نتيجة جهود مركزة. 

وف���ي الوقت ذاته فاإن لدى موؤ�ش�شة البترول الكويتية اأعلى ن�شبة 

م�شارك���ة للمراأة في المنا�ش���ب التنفيذية في اإداراتها مقارنة مع 

ال�شركات النفطية الوطنية الأخرى.

واأخي���را، يج���ب اأن تفتخر موؤ�ش�شة البت���رول الكويتية ببرنامجها 

لتطوي���ر المهارات القيادي���ة، حيث يتم تطوير القادة ال�شباب من 

مختلف ال�ش���ركات لي�شبحوا قادة الم�شتقب���ل في قطاع النفط. 

بع���د تاأ�شي����س موؤ�ش�ش���ة البترول الكويتي���ة، تم ب���ذل المزيد من 

الجه���ود لإعط���اء ال�شب���اب وبع�س الق���ادة الخبرة ف���ي الأن�شطة 

النفطية المختلفة والمثال الجيد على ذلك هو الرئي�س التنفيذي 

ال�شاب���ق للموؤ�ش�ش���ة ال�شي���د هاني ح�شين الذي عم���ل في مجال 

التكري���ر، تخطيط الم���واد الكيميائية والت�شويق قب���ل اأن ي�شبح 

رئي�شا تنفيذيا للموؤ�ش�ش�ة.

وبالن�شب���ة للم�شتقب���ل، فاإنه من الوا�ش���ح باأن موؤ�ش�ش���ة البترول 

الكويتي���ة تواج���ه تحديات وهذا لي�س باأمر جدي���د ول تنفرد بها 

موؤ�ش�شة البترول الكويتية والتي واجهت العديد من التحديات في 

الما�شي. من اإحدى هذه التحديات غزو الكويت في عام 1990م 

وال���ذي ت�شبب ف���ي اأ�شرار فادح���ة في قطاع النف���ط، والتحدي 

الآخر كان الحرب على العراق في عام 2003م ولكن ا�شتط�اعت 

موؤ�ش�شة البترول الكويتية النجاة منهما واأ�شبحت اأقوى.

ف���ي الواقع، فاإن موؤ�ش�شة البت���رول الكويتية ت�شبه ناقل�ة عمالق�ة 

وه���ى في رحل���ة، ولبد لها في بع����س الأحيان ب���اأن تواجه �شوء 

الأح���وال الجوية ولبد لقيادة قوية ودع���م من الطاقم لم�شاعدة 

الناقل�ة كي تمر عبر العوا�شف.

اإن موؤ�ش�شة البترول الكويتية بحاجة اإلى التركيز دائم�ا على روؤية 

بعيدة المدى ل�شمان عدم تحويل الناقل�ة عن م�شاره�ا.

اأملي باأن تبني موؤ�ش�شة البترول الكويتية على نجاحاتها ال�شابقة 

وتواجه التحديات الجديدة التي تواجهها.

ن�ش���األ اهلل تعالى باأن يعطي اأولئك العاملين في موؤ�ش�شة البترول 

الكويتية الحكمة والقوة لتحقيق النجاح.

��



لقد كان اإن�شاء موؤ�ش�شة البترول الكويتية في عام 1980م 

اإنج����ازاً هام����اً وخط����وة كبي����رة لتنظي����م ونم����و ال�شناعة 

النفطية في الكويت، فمع ولدة الموؤ�ش�شة اأ�شبح للكويت 

�شرك����ة وطنية تمثل القطاع النفط����ي باأكمله اأمام العالم، 

وت����م توزيع الأ�شن����اف المختلف����ة بحي����ث تخ�ش�شت كل 

�شرك����ة في مجالها كالإنت����اج والتكرير والنقل بعد اأن كان 

هن����اك الكثير م����ن التداخل بل والت�شارب ف����ي اأعمالها، 

ومع وجودال�ش����ركات والقطاعات النفطي����ة جميعاً تحت 

مظلة موؤ�ش�شة البترول الكويتية فقد بداأ التن�شيق الفعلي 

في اأعمالها بما يخدم الكويت وال�شناعة النفطية، وعلى 

م����دى الثالثين �شن����ة ال�شابقة جنت الكويت ثم����ار اإن�شاء 

الموؤ�ش�ش����ة من خالل تقدم ونمو ال�شناعة النفطية داخل 

الكويت وخارجها.
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ه�ين عبدالعزيز ح�سني

وم���ع احتف���ال الموؤ�ش�شة بعيده���ا الثالثي���ن وبداية العقد 

الجدي���د فاإننا نتمنى اأن نرى الموؤ�ش�شة وقد اأخذت دورها 

الريادي بي���ن الموؤ�ش�شات الكويتي���ة والعالمية فقد طورت 

الموؤ�ش�ش���ة قيادات وخبرات قادرة على النهو�س بال�شناعة 

النفطي���ة على خي���ر وجه، ونحن نرجو اأن ن���رى الموؤ�ش�شة 

قد بادرت بتنفي���ذ م�شاريعها الكبرى التي تحتاجها البالد 

لتقوية ال�شناع���ة النفطية ودفع عجلة التنمية القت�شادية 

وال�شناعية في الكويت.

كما اأننا نتطلع اإلى الموؤ�ش�شة وقد اأخذت دورها في خدمة 

المجتم���ع الكويت���ي ف���ي �شت���ى الميادين خ���ارج ال�شناعة 

النفطي���ة كمجالت البيئة والقت�ش���اد وب�شورة خا�شة في 

مجال التنمية الب�شرية وتدريب وتطوير ال�شباب الكويتي.

شهادات

تاريخية
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