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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 األنشطة التي 
تقوم بها المؤسسة، حفاظا على مدخرات المؤسسة من األنشطة 
المختلف��ة، وهو األم��ر الذي يعكس صورتها البراق��ة على الصعيدين 

اإلقليمي والعالمي.
ولعل استحس��ان موظف��ي المؤسس��ة لكتاب »صور وأح��داث« في 
جزئي��ه األول والثاني، هو ما دفع دائرة العالق��ات اإلعالمية إلى العمل 
على اصدار الكتاب بش��كل نصف سنوي، ليشمل بذلك أهم األحداث 

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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P
atronages

رعايات

الغوص
تح��ت رعاي��ة حض��رة صاح��ب الس��مو أمي��ر الب��اد الش��يخ صباح 
األحمد الجاب��ر الصباح، وبحض��ور وزير المواصات وزير الش��ؤون 
االجتماعية والعمل بالوكالة س��الم األذينة، ش��اركت مؤسس��ة 

البترول الكويتية في رعاية رحلة الغوص الثانية والعشرين. 

النادي البحري
23 أغسطس 2012

المكان:
ال�تاريخ:

Under the auspices of His Highness the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, and in the presence of Minister of Communica-
tions and Acting Minister of Social Affairs and Labor Eng. Salem Al-Au-
thaina, KPC participated in sponsoring the 22nd diving expedition. 

Marine Club Place:
Date: August 23,

D i v i n g 
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6Patronages

غبقة
احي��اًء لم��وروث قدي��م جب��ل علي��ه أه��ل الكوي��ت، وانطاق��ا من 
الح��رص عل��ى تعزيز االنتم��اء للقط��اع  النفطي، أق��ام معالي وزير 
النف��ط رئي��س مجلس إدارة مؤسس��ة البت��رول الكويتية الس��يد 
هان��ي عبد العزيز حس��ين غبقه رمضانية جمع فيها أبناء األس��رة 
النفطية ) وزارة النفط، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها(.

المجمع النفطي
1 اغسطس 2012

المكان:
ال�تاريخ:

Under the patronage of HE Minister of Oil, Chairman of KPC 
board of directors Hani Abdulaziz Hussein, Ghabga was orga-
nized for the personnel of Oil Ministry, KPC and its subsidiaries. 
This came in liaison with the Kuwaiti tradition in Ramadan in an 
aim to underpin belongingness to the oil sector.

Oil complexPlace:
Date:

Ghabga

August 1, 
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إحياء
كعادته��ا الس��نوية أحي��ت المؤسس��ة ممثل��ة ف��ي الفري��ق 
التطوعي ألنش��طة الرئيس التنفيذي عادة القريش التراثية، 
برعاي��ة وحض��ور الس��يد هان��ي حس��ين وزي��ر النف��ط � رئي��س 

مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
المجمع النفطي

18 يوليو 2012
المكان:
ال�تاريخ:

As per its annual habit, KPC, represented by CEO Voluntary Team, 
held a celebration to mark the traditional habit of “Graish” which 
was held under the patronage of HE Minister of Oil, Chairman of 
KPC board of directors Hani Abdulaziz Hussein.

The Oil Complex Place:
Date:

Sponsorship 

July 18, 
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10Patronages

احتفالي��ة تراثي��ة بمناس��بة الذك��رى الخمس��ين للمصادق��ة عل��ى 
الدس��تور  تح��ت رعاي��ة الرئي��س التنفي��ذي الس��يد ف��اروق الزنك��ي 
وحضور معالي وزي��ر النفط رئيس مجلس إدارة مؤسس��ة البترول 

الكويتية السيد هاني عبدالعزيز حسين.

احتفال
المكان:
ال�تاريخ:

في مجمع القطاع النفطي 
11 نوفمبر 2012 

Under the patronage of Mr. Farouq Al-Zanki,  CEO of KPC and in 
the presence of HE Oil Minister and Chairman of KPC’s board of 
directors, Mr. Hani Abdul Aziz Hussein, a traditional celebration 
was held on the occasion of the fiftieth anniversary of approving 
to the Kuwaiti Constitution.

Oil Sector Complex Place:
Date: November 11,

C e l eb r a t i o n 
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حملة
برعاية الس��يد ف��اروق الزنك��ي الرئيس التنفيذي نظمت ش��ركة 
البت��رول الكويتي��ة العالمية حملة صحية توعوي��ة لكبار قياديي 

القطاع النفطي حول السمنة وأخطارها.

منتجع هيلتون المنقف
17 ديسمبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

Under the patronage of Mr. Farouq Al-Zanki, CEO, Kuwait Petro-
leum International organized a health awareness campaign for 
senior officials of the oil sector on obesity and its hazards.

Hilton Resort MangafPlace:
Date: December 17,

Campaign
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املرأة القيادية
افتتح الس��يد ف��اروق الزنكي الرئيس التنفيذي لمؤسس��ة البترول 
الكويتي��ة المؤتمر الدول��ي لمهنيي الطاقة الذي أقيم تحت ش��عار 
) تمكي��ن الم��رأة القيادي��ة ( ال��ذي عق��د تح��ت رعاي��ة الس��يد هاني 
عبدالعزي��ز حس��ين  وزي��ر النفط - رئي��س مجلس إدارة مؤسس��ة 

البترول الكويتية.

منتجع هيلتون المنقف
25 إلى 26 سبتمبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

Under the auspices of His Excellency Minister of Oil and Chairman 
of KPC’s board of directors Hani Abdulaziz Hussein, Mr. Farouq 
Al-Zanki, CEO of KPC, inaugurated the international conference 
for professionals in energy which was held under the slogan 
“Empowerment of Women Leadership”. 

Hilton resort MangafPlace:
Date: 25 to 26 September

Woman Leadership
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16Patronages

تكرمي
تح��ت رعاي��ة وحض��ور الس��يد ف��اروق الزنك��ي الرئي��س التنفيذي 
بقدام��ى  المؤسس��ة  احتفل��ت  الكويتي��ة  البت��رول  لمؤسس��ة 
العاملين. وذلك في حفل نظمه قطاع الش��ؤون اإلدارية والبحث 

والتطوير.

 مسرح المجمع النفطي
2 أكتوبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

Under the patronage of KPC’s CEO, Mr. Farouq Al-Zanki, KPC  held 
a celebration for its long-service employees. The celebration 
was organized by Administrative Affairs, Research and Develop-
ment Sector.

Oil Complex Theater Place:
Date:

Honoring 

October 2,
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18Patronages

مسابقة
ق��ام الش��يخ ط��ال الخال��د الصب��اح العض��و المنت��دب للعاقات 
الحكومي��ة والبرلماني��ة والعاق��ات العامة واإلعام بمؤسس��ة 
البترول الكويتية جريًا على عادته السنوية برعاية الحفل الختامي 

لمسابقة القرآن الكريم الثانية عشرة.

مسجد الكندري بمنطقة الجابرية
8 أغسطس 2012

المكان:
ال�تاريخ:

Sheikh Talal Al-Khalid Al-Sabah, Managing Director of Govern-
mental, Parliamentary, Public and Media Relations at KPC, spon-
sored the concluding celebration of the 12th Holy Quran Com-
petition.

Al-Kandari  Mosque – Al Jabriya area Place:
Date:

Competit ion 

August 8, 
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رعاية
رع��ى الش��يخ ط��ال الخال��د الصب��اح العض��و المنت��دب للعاقات 
الحكومي��ة والبرلماني��ة والعاق��ات العام��ة واإلع��ام مع��رض 
والمواه��ب  الصغي��رة  للمش��اريع  البت��رول  مهندس��ي  جمعي��ة 

الشابة.
فندق الموفنبيك بالمنطقة الحرة

5 - 8 اغسطس 2012 
المكان:
ال�تاريخ:

Sheikh Talal Al-Khalid Al-Sabah, Managing Director of Govern-
mental, Parliamentary, Public and Media Relations, patronized 
the Society Petroleum Engineers’ exhibition of small projects and 
youth talents.

Movenpick Hotel, Free Trade Zone Place:
Date: 5 to 8 August

Sponsorship 
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بيئة
من منطلق المس��ئولية االجتماعية التي تس��عى مؤسسة البترول 
الكويتي��ة لتأصيله��ا، رع��ت مب��ادرة فريق الغ��وص الكويت��ي التابع 

للمبرة التطوعية للبيئة.

 قبالة ساحل البدع
26  اغسطس 2012

المكان:
ال�تاريخ:

As per its social responsibility, which it seeks to deeply root in 
society, KPC sponsored the initiative of the Kuwaiti Diving Team 
which is affiliated to Environment Voluntary Society. 

Opposite to Al Bida’a CoastPlace:
Date:

Envi ronment 

August 26,
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مؤمتر 
برعاية مؤسس��ة البترول الكويتية افتتح الس��يد سامي الرشيد 
رئي��س مجل��س اإلدارة والعضو المنتدب لش��ركة نف��ط الكويت 

مؤتمر الكويت األول إلدارة المخاطر الشاملة.

فندق هوليداي إن
من 26 إلى 28 نوفمبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

Under the patronage of KPC, Mr. Sami Al-Rushaid, Managing Di-
rector and Chairman of Kuwait Oil Company (KOC), inaugurated 
the 1st Kuwait Enterprise Risk Management.

Holiday Inn Hotel, KuwaitPlace:
Date: November 26-28,

Conference
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مؤمتر 
رعت مؤسسة البترول الكويتية مؤتمر الكويت الرابع للعاقات 
العام��ة ال��ذي نظمت��ه الجمعي��ة الدولي��ة للعاق��ات العامة فرع 
الخلي��ج، وش��ركة »واي للخدم��ات اإلعامي��ة المتكاملة« تحت 

شعار »عصر العاقات العامة«. 
فندق شيراتون الكويت

19 و 20 ديسمبر 2012 
المكان:
ال�تاريخ:

KPC sponsored the Kuwait Fourth Conference of Public Relations 
dubbed “The Era of Public Relations” that was organized by In-
ternational Public Relations, Gulf branch and WAY Integrated 
Media Services Co. 

Sheraton Hotel, KuwaitPlace:
Date: December 19- 20,

Conference
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xhibitionsE معارض

معرض
تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
الجاب��ر الصباح افتت��ح معالي وزي��ر اإلعام ووزير الدولة لش��ؤون 
مجل��س الوزراء الش��يخ محمد العبداهلل الصباح ممثًا لس��موه 
فعاليات المعرض الدولي الخامس لاختراعات في الشرق األوسط 
تحت ش��عار “لقاء المس��تثمرين بالمخترعين ”الذي شاركت في 

رعايته مؤسسة البترول الكويتية.

مقر النادي العلمي الكويتي
من 19 إلى 22 نوفمبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

Under the auspices of His Highness the Amir Sheikh Sabah Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, HE Minister of Information, State Min-
ister for Cabinet Affairs Sheikh Mohammed Al- Abdullah Al-Sabah 
inaugurated, on behalf of HH the Amir the activities of the 5th 
International Exhibition for Inventions in the Middle East under 
the slogan of “Meeting Investors with Inventors” which KPC took 
part in sponsoring. 

Kuwait Science Club Place:
Date: On19 – 22, November,

E x h i b i t i o n 
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tions

الفرص الوظيفية 
افتت��ح معالي  الس��يد هاني عبدالعزيز حس��ين  وزي��ر النفط - رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتة معرض الفرص الوظيفية 

السادس عشر .
جامعة الكويت

من 27 إلى 29 نوفمبر 2012 
المكان:
ال�تاريخ:

HE Minister of Oil and Chairman of KPC’s board of directors Hani 
Abdulaziz Hussein inaugurated the 16th Career Opportunities 
Exhibition.

Kuwait UniversityPlace:
Date: November 27-29,

Career Opportunities Exhibition
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tions

ملتقى
نظمت مؤسس��ة البترول الكويتية الملتقى السنوي االجتماعي 

األول لقياديي القطاع النفطي الحاليين والمتقاعدين.

قاعة الشيخة سلوى الصباح
17 ديسمبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

KPC organized the 1st Annual Social Forum for the current and 
retired to officials of the oil sector.

Sheikha Salwa Al- Sabah HallPlace:
Date: December 17,

Forum
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tions

افتتاح
افتتح السيد فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول 
الكويتية نيابة عن معالي وزير النفط فعاليات المنتدى الصناعي 

النفطي الكويتي.

فندق جي دبليو ماريوت
3 اكتوبر 2012

المكان:
ال�تاريخ:

Mr. Farouq Al-Zanki, KPC’s CEO, inaugurated the activities of Ku-
waiti Oil Industrial Forum on behalf of the Minister of Oil.

JW Marriott Hotel Place:
Date:

Inauguration 

October 3,
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tions

افتتح  الس��يد فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي فعاليات الدورة 
الثامنة لمؤتمر مشاريع الطاقة والبنية التحتية والذي نظمته 

شركة »ميد« العالمية.

مؤمتر
المكان:
ال�تاريخ:

فندق كورت يارد ماريوت
من 5 إلى 8 نوفمبر 2012 

Mr. Farouq Al-Zanki, CEO of KPC, inaugurated the activities of 
the 8th Energy and Infrastructure Projects that were organized 
by MEED.

Court Marriott Hotel Place:
Date: On 5 – 8, November, 

Conference 
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tions

البترول
افتتح الس��يد فاروق الزنك��ي الرئيس التنفي��ذي مؤتمر ومعرض 
الكويت الدولي للبترول الذي نظمته جمعية مهندس��ي البترول 

العالمية بالتعاون مع جامعة الكويت.

منتجع هيلتون المنقف
من 10 إلى 14 ديسمبر 2012

المكان:
ال�تاريخ:

Mr. Farouq Al-Zanki, CEO of KPC inaugurated Kuwait Internation-
al Petroleum Conference and Exhibition that was organized by 
Petroleum Engineers Association in collaboration with Kuwait 
University.

Hilton Resort , MangafPlace:
Date: December 10-14,

Petroleum 
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elegationsd وفود

وفد 
اس��تقبل كل م��ن معالي الس��يد هاني عبدالعزيز حس��ين وزير 
النف��ط- رئي��س مجل��س إدارة مؤسس��ة البت��رول الكويتي��ة 

والسيد فاروق الزنكي، وفدا أمريكيًا رفيع المستوى.
المجمع النفطي
 6 ديسمبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

HE Minister of Oil and Chairman of KPC’s board of directors Hani 
Hussein along with CEO of KPC Mr. Farouq Al-Zanki received a 
high-level American delegation.

The Oil ComplexPlace:
Date: December 6,

Delegation 
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tions

تفاهم 
وقعت مؤسس��ة البترول الكويتية مذكرة تفاهم مع جمهورية 
باكس��تان اإلس��امية لتعزي��ز التع��اون النفط��ي بي��ن البلدي��ن . 
وحصول الش��ركة الكويتية لاستكش��افات الخارجية “كوفبك” 

على حق امتاك وتشغيل قطاع جاتي البترولي من باكستان. 
مجمع النفطي

11  سبتمبر 2012
المكان:
ال�تاريخ:

Kuwait Petroleum Corporation signed a memorandum of under-
standing with Pakistan to underpin the mutual oil cooperation 
between the two countries; in addition to documenting the right 
of operating Pakistan’s Jati petroleum sector which Kuwait For-
eign Exploration Company (KUFPEC) has attained. 

Oil complex Place:
Date: September  11,

Memorandum of Understanding
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tions

زيارة
اس��تقبل الس��يد ف��اروق الزنك��ي الرئي��س التنفي��ذي لمؤسس��ة 
البترول الكويتية بحضور السيد يوسف القبندي العضو المنتدب 
باإلنابة لقطاع التس��ويق العالمي، الس��يد كي��زو مويركاوا رئيس 
ش��ركة كوزم��و اوي��ل الياباني��ة والوف��د المراف��ق ل��ه بمناس��بة 

زيارتهم للباد.

المجمع النفطي
4 أكتوبر 2012

المكان:
ال�تاريخ:

CEO of Kuwait Petroleum Corporation Mr. Farouq Al-Zanki re-
ceived Vice of Japan’s Cosmo Oil Company, Mr. Kazoo Moirkawa, 
and the accompanying delegation in the presence of Mr. Yousif 
Al-Qabandi Acting Managing Director of International Marketing 
Sector. 

Oil Sector complex Place:
Date: October 4,

Visit 
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tions

عقد
وقعت المؤسس��ة عق��داً لتصدي��ر النفط الخام مع ش��ركة نفط 

الهند  بقيمة 7.5 مليارات دوالر سنويا. 

مبنى المجمع النفطي
4 نوفمبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

KPC signed a contract worth $7.5 billion with India Oil Company 
to export crude oil annually.

Oil Complex Headquarter Place:
Date: November 4, 

C o n t r a c t 
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tions

اس��تقبل الش��يخ ط��ال الخال��د العض��و المنت��دب للعاق��ات 
الحكومية والبرلمانية والعاق��ات العامة واإلعام وفداً رفيع 
المستوى من دولة منغوليا ترأس��ه معالي نائب وزير التعدين 
المنغولي ايردنبيلجان أوين، وسعادة سفير دولة منغوليا لدى 

الكويت سايران قادر.

استقبال

المكان:
ال�تاريخ:

المجمع النفطي
13 نوفمبر 2012 

Sheikh Talal Al-Khalid Al-Sabah, Managing Director of Gov-
ernmental, Parliamentary, Public and Media Relations at KPC 
received a high-level delegation from Mongolia headed by 
HE Deputy Minister of Mining  Erdenpeljan  Oyan accompa-
nied by HE Ambassador of Mongolia to Kuwait Siren Qadir. 

The Oil Complex Place:
Date: November 13,

Reception
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tions

تعاون
اس��تقبل قطاع التس��ويق العالمي وفداً من مؤسس��ة جيه أكس 
نيب��ون اليابانية للنف��ط والغاز العاملة في مج��ال التكرير وتداول 

المنتجات النفطية حول العالم. 

مبنى المجمع النفطي
15 أكتوبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

International Marketing Sector at KPC received a delegation from 
JX Nippon Oil & Gas Corporation.

Oil complex buildingPlace:
Date: October 15,

Cooperation



51



52

orkshopsWورش عمل

نظم
نظم��ت دائ��رة العاقات العام��ة بالتع��اون مع دائ��رة التدريب 
ومرك��ز تطوي��ر القياديي��ن برنامج��ًا إعامي��ًا مكثف��ًا لقيادات 

القطاع النفطي.

المجمع النفطي
2 1 ديسمبر 2012

المكان:
ال�تاريخ:

Media Relations Department organized an intensive media pro-
gram in collaboration with Leadership Development Center for 
the top officials of the oil sector.

Oil complex Place:
Date: December 12, 

Media program 
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محاضرة 
كعادته��ا الس��نوية نظم��ت دائ��رة الصح��ة والس��امة محاضرة 
صحية للقياديين من درجة األعضاء المنتدبين ونوابهم حملت 

شعار “قلب واحد..عالم واحد..منزل واحد”.

 ديوانية المجمع النفطي
25 سبتمبر2012

المكان:
ال�تاريخ:

As per its annual habit, HSE Department organized a health lec-
ture to Managing Directors and their deputies entitled “One 
Heart … One World … One Home”. 

The Oil Complex Diwaniah Place:
Date:

Lecture 

September 25,
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املرأ ة اخلليجية
الم��رأة الخليجي��ة  البت��رول الكويتي��ة ملتق��ى  رع��ت مؤسس��ة 
االقتص��ادي الثان��ي ال��ذي نظمت��ه ش��ركة غ��روب لاستش��ارات 
والتدريب، وحضره حشد من سيدات األعمال ونخبة من الخبراء 

والمختصين.

فندق جي دبليو ماريوت
25 إلى 26 سبتمبر 2012

المكان:
ال�تاريخ:

KPC patronized the 2nd Gulf Woman Economic Forum which was 
organized by Consultations and Training Group.  A large number 
of businesswomen, experts and specialists were in attendance.

JW Marriott Hotel Place:
Date: 25 to 26 September

Gulf Woman
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قدرات 
نظم��ت دائ��رة الم��وارد البش��رية الموحدة ورش��ة عم��ل لجميع 
موظف��ي القطاع النفطي لتعريفهم بخطة عمل تنفيذ المرحلة 

الثانية من مبادرة التعيين وبناء القدرات الذاتية. 

منتجع هيلتون المنقف
7 أكتوبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

HR Department organized a workshop for the employees of the 
oil sector to let them be acquainted with the plan of executing 
the second phase of the initiative of recruitment and developing 
self-capabilities. 

Hilton Resort, Mangaf Place:
Date:

A b i l i t i e s 

October 7,
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اجلواز التدريبي 
أطل��ق قط��اع التدري��ب والتطوير برئاس��ة الش��يخة ش��ذى ناصر 
العذبي الصباح مبادرة الجواز التدريبي الذي يوثق الدورات التدريبية 

للموظفين تحت التطوير.

ديوانية المجمع النفطي 
28 نوفمبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

Training and Career Development Sector headed by Sheikha 
Shatha Nasser Al-Azbi Al-Sabah launched the Training Passport 
initiative, which documents the training courses conducted for 
“Under Development (UD) employees.

The Oil Complex DiwaniahPlace:
Date: November 28,

Training Passport
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محاضرة
نظم��ت مؤسس��ة البت��رول الكويتي��ة ممثل��ة بقطاع الش��ؤون 
المالية بالتعاون مع معهد دس��مان للس��كري محاضرة توعوية 
صحية حول مرض الس��كري، بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية 

من مرض السكري.

مسرح المجمع النفطي
14  نوفمبر 2012 

المكان:
ال�تاريخ:

KPC represented by Financial Affairs Sector organized coincident-
ly with World Diabetes Day a lecture to highlight diabetes and 
its hazards in collaboration with Dasman Diabetes Institute.

Oil Complex Theater Place:
Date: November 14,

L e c t u r e 
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املكتبة اإللكترونية 
الكويتي��ة حمل��ه إعامي��ة خاص��ة   البت��رول  دش��نت مؤسس��ة 

بالمكتبة اإللكترونية لقياديي القطاع النفطي.

المجمع النفطي
 20 نوفمبر، 3 و4 ديسمبر 2012

المكان:
ال�تاريخ:

KPC launched media campaign regarding the Electronic Library 
for the senior officials of the oil sector.

The Oil ComplexPlace:
Date: November 20, & December 3-4,

Electronic Library 
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