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إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)

ألف مت زيادة عقود النفط اخلام في الصني إلى ١٤٩ • 

برميل يومي، أي بزيادة قدرها ٢٨٫٥٪.  

ألف  مت زيادة عقود النفط اخلام في الهند إلى ٢٩٥٫٥ • 

برميل يومي، أي بزيادة قدرها ٢٣٪.   

مت زيادة عقد النفط اخلام لشركة في تايوان من ١٠٣•  

ألف برميل يومي إلى ١٢٣ ألف برميل يومي.  

• مت تسويق نفط خام احلوت ألول مرة في السوق 

الكوري.  

 ،٪ مت زيادة عقود الغاز املسال في الهند إلى ٤٦٨ ألف طن متري، أي بزيادة قدرها ٣٣٫٣• 

وذلك على الرغم من االنتشار املتوسع للغاز الطبيعي في الهند.  

• لتغطية حاجة السوق احمللية من اجلازولني والديزل ذو املواصفات األوروبية مت استيراد 

شحنات من مصفاة KPI املوجودة في Europoort،  وقد قام قطاع التسويق   

العاملي بالتعاون مع شركة البترول الوطنية الكويتية بوضع آلية تسعير لهذين   

املنتجني للمستهلك احمللي،  وتعد طريقة استيراد منتج الديزل (والتي متت   

باستخدام احلاويات Iso-Tanks) سابقة من نوعها في دولة الكويت واملنطقة.  

. دخول السوق األفريقي من خالل عقود زيت الغاز في مدغشقر• 

• إجناز مشروع إدارة ااطر الشاملة بالتسويق العاملي للمساعدة في رصد وقياس وإدارة 

وحتديد ااطر الرئيسية اخلاصة بقطاع التسويق العاملي.   

• إدخال منوذج االستفتاء ملعرفة مستوى رضا العميل وحتليل البيانات إلكترونياً ألول مرة 

بالتنسيق مع إدارة  تقنية املعلومات مع إمكانية استرجاع وحتليل البيانات إلكترونياً.  

• حتديث نظام تأهيل العمالء ملؤسسة البترول الكويتية وأسس اختيارهم ومدى 

مطابقتهم للشروط املطلوبة.    

• حتديث نظام جلنة العقود طويلة األجل والتي جتتمع لتحديث أو إبرام عقود بيع النفط 

اخلام واملنتجات البترولية لعمالء مؤسسة البترول الكويتية.  

التسويق العامليمؤسسة البترول الكويتية
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• حتديث نظام إجراءات توقيع العقود اجلديدة والقائمة سواء قصيرة األجل أو طويلة 

األجل مع حتديد صالحيات ودور كل إدارة على حده في قطاع التسويق العاملي.   

• حتديث نظام اإلجراءات التنظيمية اخلاصة باملكاتب اخلارجية التابعة لقطاع التسويق 

.(R.O.S.P) العاملي    

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)

ألف برميل يومي إلى مستويات أعلى من  زيادة الكميات في السوق الصيني من ١٥٠ • 

٢٠٠ ألف برميل يومي، أي مبعدل ٥٣٪.  

ألف برميل يومي، علما  زيادة الكميات في السوق الهندي إلى مستويات أعلى من ٢٩٥ • 

بأن تلك الطموحات مرتبطة بقدرة زيادة اإلنتاج والتزام الكويت مع منظمة األوبك.  

. تزويد سلطنة عمان بالنافثا ملصنع العطريات اجلديد بحوالي ٣٠٠ ألف طن في السنة• 

ألف طن سنويا املنتجة من مصنع العطريات  تسويق النافثا اخلفيفة مبقدار ٩٠٠ • 

اجلديد.  

سنوات، ومن املتوقع  استيراد الغاز الطبيعي املسال LNG خالل فترات الصيف ملدة ٥ • 

استيراد الشحنة األولى للغاز الطبيعي املسال في أغسطس من العام احلالي.  

• الوصول إلى الصيغة النهائية التفاقية تزويد وزارة الكهرباء واملاء باحملروقات وتوقيعها 

خالل العام املالي  ٢٠١٠/٢٠٠٩.  

التسويق العاملي مؤسسة البترول الكويتية
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قطاع التخطيط

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)

التخطيط:
مكننة نظام إدارة األداء في املؤسسة وشركاتها 

التابعة.  
• بناء اخلارطة االستراتيجية للقطاع النفطي وتطبيق 

نظام البطاقة املتوازنة لقطاع التخطيط في   
املؤسسة.  

• االنتهاء  من حتديث التوجهات االستراتيجية العامة 
للمؤسسة وشركاتها التابعة حتى عام ٢٠٣٠.  

• وضع آلية لوضع االسس العامة لتقييم املشاريع
  الرأسمالية وذلك بالتعاون مع  قطاعي املالية

والتسويق العاملي.  
• وضع آلية توجيه االستثمارات الراسمالية  والبدء بتطبيقها على ميزانية العام املالي 

.٢٠١٠/٢٠٠٩  
• وضع آلية املتابعة الالحقة لالستثمارات الرأسمالية  والبدء بتطبيقها على عدد من 

املشاريع الرأسمالية الرئيسية.  

الصحة والسالمة والبيئة:
  •Oil) تدشني موقع خاص للصحة والسالمة والبيئة على موقع البوابة النفطية

Gate) للتواصل مع جميع العاملني في القطاع النفطي وتزويدهم مبعلومات   
وإرشادات صحية وبيئية وسالمة حديثة ومتنوعة.  

• البدء في عمليات التدقيق امليداني للتعرف على أداء الشركات التابعة ومدى التزامها 
بتطبيق أنظمة وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة واإلطفاء واألمن ومستوى أدائها،   

وقد مت تشكيل سبعة جلان متخصصة لهذا الغرض.  
• االنتهاء من مشروع مراقبة جودة الهواء الداخلي وتأثير البيئة احمليطة مع القطاع 

النفطي والذي مت تنفيذه بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية.  

البحث والتطوير:
• االنتهاء من تنفيذ مشروع بحثي لشركة البترول الوطنية الكويتية بالتعاون مع 

معهد الكويت لألبحاث العلمية، حول تطوير ارتباطات أداء املواد احلفازة املستخدمة   
في الوحدتني الصناعية والنمطية في املعاجلة الهيدروجينية لزيت الغاز.  

• االستثمار في صندوق سابع لتكنولوجيا الطاقة اجلديدة ضمن صندوق االستثمار 
االستراتيجي، كما مت االستثمار املباشر في شركة متخصصة بتكنولوجيا إنتاج     

النفط بنظام الرفع الهيدروليكي ومت تبني بحث في مجال خاليا الوقود يهدف إلى تطوير   
نظام لتوليد الطاقة.  

مؤسسة البترول الكويتية
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املمارسات املثلى:
• تأسيس ورعاية ستة مجتمعات مهنية 

Communities of) عبر املؤسسة   Practice)  
والشركات التابعة في ااالت التالية:  

.( ▪ Safety) السالمة
.( ▪ Environment) البيئة

.( ▪ Recruitment) التوظيف
.( ▪ Project Management) إدارة املشاريع

 ▪ Performance)  إدارة األداء
.(Management  

 & ▪ Inspection) التفتيش والتآكل
.(Corrosion  

التخصيص:
• دراسة جدوى نقل ملكية وادارة محطات الوقود 

املتبقية من شركة البترول الوطنية الكويتية إلى   
شركة البترول العاملية الكويتية.  

• إعداد السياسات واألسس العامة ألنظمة املوارد 
البشرية بالشركات التي تؤول إليها األنشطة اصصة.  

• إجناز األعمال التحضيرية إلنشاء وحدة إدارة 
 Post Privatization Monitoring) املشاركات  

.(Unit  
.(  •Shareholding Guidelines) إعداد سياسة التعامل مع املشاركات

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)

التخطيط:
. حتديث نظام إدارة األداء في املؤسسة وشركاتها التابعة• 

. إعداد اخلطة اإلستراتيجية امعة للمؤسسة وشركاتها التابعة حتى عام ٢٠٣٠• 
وضع أسلوب ملتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ التوجهات االستراتيجية ٢٠٣٠• 

.(Internal Health Check)  
. تطوير وحتديث أسلوب تقييم املشاريع الرأسمالية• 

. مراجعة سياسة تسعير اللقيم / الوقود للمستهلكني احلاليني واملستقبليني• 

الصحة والسالمة والبيئة:
لالهتمام   • (Health Promotion Unit) إنشاء شعبة خاصة بتعزيز الصحة

باجلانب الوقائي لصحة العاملني بالقطاع النفطي تتبع مستشفى األحمدي أو   
قسم الصحة الوقائية باملؤسسة.  

• إنهاء املرحلة الثانية من تطبيق نظام الصحة والسالمة والبيئة في امع النفطي 
حسب اخلطة املوضوعة لها وتشمل تطبيق (٨) إجراءات محددة للعام املالي   

.٢٠١٠/٢٠٠٩  

العالقات الدولية:
• إعداد إستراتيجية بعيدة املدى إلدارة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات 

الدفيئة في املؤسسة وشركاتها التابعة.  
• االنتهـاء من الدراســة املتعلقـة مبفاوضات الدخول إلى أسواق املنتجات غير الزراعية 

Non-Agricultural Market Access( NAMA) وتأثيرها على القطاع   
النفطي الكويتي.  

البحث والتطوير
• االنتهاء من مشروع بحثي لشركة البترول الوطنية الكويتية بالتعاون مع معهد 

الكويت لألبحاث العلمية حول اختيار املواد احلفازة لعملية املعاجلة الهيدروجينية   
للمخلفات النفطية.  

. البدء بتنفيذ ثالثة مشاريع بحثية مع جامعة الكويت • 
. إعداد دراسة تفصيلية إلنشاء مركز األبحاث• 

• إجراء دراسة مع معهد الكويت لألبحاث العلمية تتعلق باستغالل الطاقة الشمسية 
وتطبيقاتها في القطاع النفطي الكويتي .  

املمارسات املثلى:
• االستمرار في دعم اتمعات املهنية املوجودة حاليا مع العمل على إنشاء مجتمعات 

مهنية جديدة.  
• القيام مبشروع للمحافظة على املعرفة داخل املؤسسة وشركاتها التابعة 

.(Knowledge Retention)  
  •Lessons Learned System for) القيام مبشروع للدروس املستفادة في املشاريع

.(Projects  

التخصيص:
. إعداد اخلطة اإلستراتيجية إلشراك القطاع اخلاص في القطاع النفطي حتى عام ٢٠٣٠• 

• دراسة جدوى مشاركة القطاع اخلاص في نشاط النقل البحري، باإلضافة إلى إعادة 
تقييم جدوى تخصيص شركة االستكشافات البترولية اخلارجية.  

. دراسة املعوقات التي تواجه مشاركة القطاع اخلاص في مشاريع التخصيص باملؤسسة• 

قطاع التخطيطمؤسسة البترول الكويتية
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مؤسسة البترول الكويتية

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)

• حققت املؤسسة وشركاتها التابعة أرباحاً قدرها 
٢٠٥١ مليون دينار كويتي، وقد بلغت إيرادات   

االستثمارات واإليرادات األخرى ٦٠٥ مليون د.ك. كما   
بلغ العائد على رأس املال املستثمر ١٦٪.  

• سداد املديونية املستحقة على وزارة الكهرباء واملاء 
والبالغة ٨٩٨ مليون دينار.  

ونظام رويتر   • (SWIFT )  تطبيق نظام أوامر الدفع

(Reuter) للتداول.  
• وضع نظام التوظيف املركزي املوحد للمؤسسة 

والشركات التابعة.  
نظام مكافأة اللجان والفرق املؤقتة في  إقرار أنظمة للمكافآت واحلوافز التشجيعية (• 

املؤسسة وشركاتها التابعة، نظام تكرمي العاملني والقياديني أثناء وبعد انتهاء   
اخلدمة، نظام املوظف املثالي).  

. إقرار الئحة االفات واجلزاءات ونظام الندب واإلعارة في القطاع النفطي• 

لتحسني األداء واخلدمات  مواصلة تطبيق توصيات مشروع (لن نرضى إال بالريادة) • 

املقدمة وتنمية الوالء والتواصل بني املوظفني، حيث مت تطبيق حوالي ٨٠٪ من   
توصيات املشروع.  

. تطبيق نظام إدارة ااطر الشاملة في املؤسسة وشركاتها التابعة• 

. جتديد جميع وثائق التأمني املوحدة بشروط تأمينية أفضل وبأسعار مخفضة• 

  •WAN)  استكمال مشروع شبكة األلياف الضوئية بني املؤسسة والشركات التابعة

.(KOG) واستخدامها لتشغيل مشروع البوابة اإللكترونية (Project  

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
. إعداد هيكل احلسابات املوحد في املؤسسة والشركات التابعة• 

.(  •cash forecast) وضع نظام جدولة السيولة النقدية

. االنتهاء من مشروع الرضاء الوظيفي على مستوى القطاع النفطي• 

.(  •Re engineering) االنتهاء من مشروع إعادة طرق العمل واإلجراءات

. تطبيق نظم املعلومات املتكاملة لقطاع التسويق العاملي• 

.(  •Balanced Score Card) تطبيق مشروع بطاقة األداء املتوازن

الشئون املالية واإلدارية
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مؤسسة البترول الكويتية

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)
• مت إنشاء دائرة تطوير القياديني باملؤسسة في نوفمبر 
٢٠٠٨ التي تهدف إلى: املساعدة في تنمية القدرات   

القيادية من خالل وضع أدوات وأساليب التقييم   
والتطوير  لألعضاء املنتدبني، نواب األعضاء املنتدبني   

واملدراء.  
• بلغ إجمالي عدد املشاركات في البرامج التدريبية 

والتطويرية التي نفذت من خالل مركز التدريب   
البترولي وكذلك الشركات النفطية التابعة   

ملؤسسة البترول الكويتية (٢٢٩٨٨) مشارك.   
• مت االنتهاء من وضع نظام خاص لتحديد البرامج 

التطويرية العامة للوظائف القيادية   
بناءً على متطلبات الوظيفة احلالية، حيث عقدت ٤ برامج عامة للقياديني تنفذها   

 .(GE-MIT) اجلهات التدريبية العاملية  
• مت االنتهاء من تنفيذ مشروع توحيد السياسات واإلجراءات في القطاع النفطي 

املتعلقة بالتدريب.   
جهة بريطانية   •) Edexcel مت اعتماد مركز التدريب البترولي من قبل شركة

متخصصة في اعتماد الشهادات) لتقدمي شهادات (BTEC) في مجاالت عديدة   
منها اإلدارة / السكرتارية ورجال األمن والبرنامج التطويري حلديثي التخرج.   

شهادة  مت وللمرة األولى في الشرق األوسط حصول مركز التدريب البترولي على (• 
االستثمار البشري) من قبل منظمة  ذات خبرة عاملية في مراقبة وتقييم أفضل   

 .(Investor In People) املمارسات  
لبرنامج  حصل مركز التدريب البترولي على تقييم ”A“ في مطلع شهر أبريل ٢٠٠٨ • 
 (NVQ) كما مت اعتماد مركز التدريب البترولي كمركز معتمد لشهادة ،(NVQ)  

 .(PAAV QSET) من قبل شركة  
مشغل عمليات تابعني لشركة البترول الوطنية الكويتية  مت تخريج عدد (١١٩) • 

واجتيازهم للمستوى األول (NVQ-Level I)، ومت تخرج عدد (٩٢) من مشغلي   
املصافي من املرحلة الثانية (NVQ-Level II)، ومت تخرج اموعة الثانية من   

مشغلى املصافي (غرفة التحكم املركزية) وفقا للمستوى الثالث املعتمد دوليا   
 .(NVQ-Level III)  

ليصبح إجمالي  مت تخريج عدد (١٥٩) متدرب لدورة رجل أمن خالل العام (٢٠٠٩/٢٠٠٨) • 
عدد اخلريجني من هذه الدورة (١١٥٧) رجل أمن كويتي، كما مت تخريج عدد (١٠)   

متدربني من برنامج مساعد مدرب إطفاء.  
من اجلامعيني  واحلاصلني على شهادة الدبلوم حديثي االلتحاق  مت تخريج عدد (٨٢) • 

بشركة نفط الكويت وتأهيلهم للعمل بالوظائف، كما مت تخريج اموعة الثانية   
من (فني مختبر) التابعني لشركة (KOC)، وعددهم (٦).  

التدريب والتطوير الوظيفي
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مؤسسة البترول الكويتية

• مت تنفيذ برنامج سلوكيات العمل من خالل التعليم عن بعد بواسطة شبكة 
املعلومات الدولية، وذلك بهدف دعم توجه اإلدارة نحو حث موظفي املؤسسة   

والشركات النفطية التابعة مببادئ قواعد سلوك العمل، وستشمل املرحلة التالية   
تعارض املصالح وفق قواعد سلوك العمل.  

• مت تطبيق نظام تطوير املوظفني اخلريجني حديثي التعيني في املؤسسة على مدى 
سنتني باالستعانة بالنظام اآللي، وذلك ملتابعة اخلطط التطويرية، وقد ساعد   

استخدامه على فعالية جناح اخلطط آليا ومتابعتها.   
بناء على مخرجات مشروع توحيد نظام قياس   • (CBS) حتديث نظام قياس الكفاءات
الكفاءة للمؤسسة وشركاتها التابعة وذلك لعدد (١٥) وظيفة متشابهة فيما بينها.  

ملشروع العائد من االستثمار في  مت تطبيق املرحلة الثالثة (قياس السلوك واألداء) • 
التدريب (ROI) وذلك من خالل املشاركني في البرامج من املؤسسة وثالثة شركات تابعة.   

موظفني في القطاع النفطي للدراسة واحلصول على  مت قبول ترشيح عدد (٢٨) • 
شهادات البكالوريوس واملاجستــير والدكتـــوراه، كما مت قبول عدد (١٥) طالبا من   

أبناء العاملني في القطاع النفطي، وعدد (١٥) طالبا من خارج القطاع (خدمة   
اتمع) من احلاصلني على شهادة الثانوية العامة (من الكويتيني) للبعثات   

الدراسية، وذلك للدراسة في تخصصات علمية تلبي احتياجات القطاع النفطي.   
• بلغ عدد الكويتيني لدى املقاولني في القطاع النفطي في نهاية العام املالي 

(٢٠٠٩/٢٠٠٨) عدد (٢٢٣٤) كويتي، وبنسبة تكويت بلغت (٢٤٪)، والنسبة   
املستهدفة (٢٥٪) من حجم العمالة املاهرة وشبه املاهرة لدى املقاولني.  

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
املضي في تنفيذ اخلطط اإلستراتيجية للقطاع ومن أهمها:• 

استكمال جهود إعادة هيكلة قطاع التدريب والتطوير الوظيفي ليتناسب مع  ▪ 
حجم العمل والطموحات املعقودة على القطاع .  

العمل على رفع الطاقة االستيعابية ملواقع التدريب والتطوير الوظيفي  ▪ 
تفعيل اجلهود الرامية إلى إنشاء معهد تدريب كويتي لتقنيات الصناعة  ▪ 

النفطية ، ويكون مركز التدريب البترولي نواة له ليوفر مصدرا هاما للموارد   
البشرية التي يحتاجها القطاع في مراحله املستقبلية .  

تقدمي املزيد من جهود خدمة اتمع من حيث توفير املنح والبعثات الداخلية  ▪ 
واخلارجية للمواطنني.  

للكويتيني حديثي االلتحاق  دعم جهود إنشاء نظام تطويري (حديث)  ▪
بالقطاع النفطي.   

• دعم جهود برنامج تكويت العمالة في عقود املقاولني، واحلفاظ على ما حتقق من 
إجنازات في مجال التكويت خالل السنوات القليلة املاضية .   

• دعم اجلهود وتطوير البرامج التي تستهدف الصحة والسالمة واحلفاظ على سالمة 
البيئة .  

التدريب والتطوير الوظيفي
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مؤسسة البترول الكويتية

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)
• تصميم وإعداد احلمالت اإلعالمية اتلفة 

للمؤسسة (حملة للتوعية مبصفاة الزور- حملة   
مشروع كي داو-حملة إدارة ااطر الشاملة- حملة    

املمارسات املثلى- تنظيم أسبوع التكنولوجيا-   
تنظيم حمالت الصحة والسالمة والبيئة).    

• تدشني النشرة االلكترونية األسبوعية آلخر أخبار 
املؤسسة.   

. إنتاج أفالم وثائقية وتعريفية للمؤسسة• 
• املشاركة في تنظيم منتدى الشركات النفطية 

الوطنية والعاملية املقام في الكويت حتت عنوان   
«تعزيز أمن الطاقة العاملي من خالل التعاون   

. واملشاركة  
• تغطية فعاليات املؤسسة تلفزيونيا وبثها عن

طريق موقع بوابة نفط الكويت.   
• تأسيس فريق عدسة املؤسسة الحتضان مواهب موظفي املؤسسة في مجال 

التصوير الضوئي.  
إعداد «ضوابـط الرعاية والتبرعات ملؤسسة البترول الكويتية وشركاتهـا التابعـة •  

واحلصول على اعتماد مبدئي.  
• تفعيل العالقة مع جهاز متابعة األداء احلكومي والرد على أي استفسارات يوجهها 

اجلهاز بشأن القطاع النفطي باإلضافة إلى متابعة أعمال القطاع النفطي مع   
مجلس الوزراء واجلهات احلكومية اتلفة.  

• اجناز فهرسة كاملة لكافة األسئلة البرملانية الواردة للقطاع النفطي للفصول 
التشريعية املتعاقبة منذ عام ١٩٩٦ وحتى عام ٢٠٠٨.  

• تغطية عبر برنامج مختصر وقائع جلسة مجلس األمة ونشره على بوابة القطاع 
النفطي بهدف تزويد العاملني بالقطاع مبا يدور أوالً بأول في جلسات مجلس األمة   

العلنية عبر رسائل مندوبي اإلدارة املتواجدين في تلك اجللسات.  

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
• املساهمة في إعداد برنامج تدريبي مكثف للقياديني حول التعامل األمثل مع وسائل 

اإلعالم.  
 . تدشني املوقع املؤسسي اجلديد وتطوير املواقع االلكترونية احلالية• 

  . إصدار كتيب الرسالة االجتماعية للمؤسسة• 
 . إصدار دليل هوية املؤسسة• 

 . إصدار كتاب مصور( توثيقي ) حول أحدث املنشآت في القطاع النفطي• 
• إصدار كتيب حول خطوات استخراج النفط وعمليات اإلنتاج واملراحل الصناعية التي 

مير بها وصوال إلى املستهلك.  
. إعـداد نظام موحد للمؤسسة وشركاتها التابعة عن املسئوليـة االجتماعيـة• 

• إعـداد نظـام موحــد ملشاركة املؤسســة وشركاتهــا التابعـة فـي املـعـارض احملليـة 
واخلارجية.  

قطاع العالقات احلكومية والبرملانية والعالقات العامة
واإلعالم
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االستكشاف واإلنتاج:

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)
مليون برميل  بلغ معدل اإلنتاج من النفط اخلام  ٢٫٤١٨ • 

يومياً،حيث وصلت القدرة اإلنتاجية في جنوب وشرق   

الكويت إلى ١٫٧ مليون برميل من النفط يوميا بعد   

االنتهاء من مشروع حتديث املنشآت في ١٤ مركز جتميع،  

وبذلك بلغت إجمالي  القدرة اإلنتاجية للشركة ٢٫٤٩   

مليون برميل من النفط يوميا.   

مليون برميل،  مت زيادة الطاقة التخزينية إلى ٢٤٫٥٤ • 

ووصلت القدرة التصديرية إلى ٢٫٨٣٢ مليون برميل   

في اليوم وذلك عن طريق القيام بأعمال حتديث   

وتوسعة ملرافق اإلنتاج في جنوب وشرق الكويت، حيث مت تدشني املرحلتني األولى   

والثانية من مشروع تعزيز القدرات التخزينية وكذلك رفع القدرة االستيعابية حلظيرة   

التخزين الشمالية من خالل بناء ٨ خزانات جديدة.  

، وتقدر الطاقة  مت تشغيل املرحلة األولى من مرافق اإلنتاج املبكر في مايو ٢٠٠٨• 

اإلنتاجية لهذه املرافق بـ ١٧٥ مليون قدم مكعب من الغاز احلر  يومياً و ٥٠  ألف   

برميل من النفط يومياً، حيث بلغ اإلنتاج فيها ٨٢٫٨ مليون قدما مكعبا في اليوم من   

الغاز احلر  و ٢٧٫٦  ألف برميل في اليوم من النفط، كما مت االنتهاء من «التصميم   

الهندسي األولي» وإجراءات طرح املناقصة اخلاصة باملرحلة الثانية من هذه املرافق،   

وتقدر الطاقة اإلنتاجية لهذه املرافق بـ ٤٢٥مليون قدم مكعب من الغاز احلر  يومياً و   

١٥٠  ألف برميل من النفط يومياً.   

٪ على مستوى الشركة، أي أقل من النسبة  مت خفض نسبة حرق الغاز إلى ٣٫٩٨• 

املستهدفة لهذا العام ٤٫٨٪، وهذا أقل معدل حلرق الغاز منذ خمس سنوات، وقد   

حتقق هذا اإلجناز بعد تنفيذ عدة مشاريع أساسية وتطبيق مبادرات داخلية إضافية.  

 ، بلغت نسبة تعويض االحتياطيات الهيدروكربونية للعام املالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ (١١٣٪)• 

وذلك بزيادة قدرها ٢٠٪ عن العام املالي ٢٠٠٨/٢٠٠٧.  

حققت الشركة قيمة مضافة بلغت ١٦٠ مليون دوالرا خالل العام املالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨•  

نتيجة الستخدام تكنولوجيا جديدة، ومن أهم اإلجنازات:  

. ▪ Dyn pump تشغيل مضخات

. ▪ Equalizer  إدخال تكنولوجيا

شركة نفط الكويت
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االستكشاف واإلنتاج:

. املشروع التجريبي اخلاص بإزالة ومعاجلة احلمأة النفطية ▪

. تطبيق مشروع استخدام مواد كاسحة لغاز كبريتيد الهيدروجني ▪

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
 . الوصول إلى الطاقة اإلنتاجية املستهدفة للنفط اخلام والبالغة ٢٫٧٨٢ مليون برميل يومياً• 

 ،٪ تقليل نسبة حرق الغازات الناجتة عن عمليات االستكشاف واإلنتاج إلى ما دون ٣٫٤• 

حيث تعتبر هذه خطوة للوصول إلى نسبة حرق ضئيلة والبالغة ١٪ بحلول عام   

.٢٠١٥/٢٠١٤  

مليون قدم  االرتقاء وزيادة اإلنتاج من الغاز احلر والوصول إلى معدل انتاج يبلغ ١٤٠ • 

مكعب يومياً باستخدام وحدة اإلنتاج املبكر اصصة للغاز احلر.  

• االرتقاء بإنتاج النفط الثقيل في منطقة شمال الكويت، حيث مت البدء في مشروع 

ملعاينة وتقييم حقل lower fares من خالل حفر ٥ آبار ملعرفة خواص هذا احلقل   

ومدى قدرته اإلنتاجية.  

شركة نفط الكويت
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االستكشاف واإلنتاج:

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)
ألف  بلغ معدل إنتاج النفط اخلام حوالي ٢٧٤ • 

برميل يوميا مبا ميثل حصة دولة الكويت من إنتاج   
املنطقة املقسومة البرية والبحرية، في حني بلغ   

معدل إنتاج الغاز املصاحب حوالي ٨٣ مليون قدم   
مكعب يومياً (حصة دولة الكويت من إنتاج   

املنطقة املقسومة البرية والبحرية).  
• مت إجناز أجزاء كبيرة من تطوير حقل اخلفجى املرحلة 

األولى الذي يهدف لتحقيق أقصى سعة استيعابية   
تقدر بحوالي ٣٠٠ ألف برميل في اليوم للنفط اخلام   

وحوالي ١٢٠ مليون قدم مكعب من الغاز (١٠٠٪   
يكتمل املشروع مشاركة)، وهذا ومن املتوقع أن    

بنهاية عام٢٠٠٩.  
: و في إطار حتقيق االستغالل الكامل للغاز املصاحب• 

مت بالتنسيق مع شركة نفط الكويت وعمليات الوفرة املشتركة االتفاق على  ▪ 
.١٧٠-BS بدأ شحن الفائض من الغاز في منطقة عمليات الوفرة إلى  

االنتهاء من إعداد الدراسات األولية ملشروع مد خط أنابيب الغاز من عمليات  ▪ 
اخلفجى املشتركة إلى شركة البترول الوطنية الكويتية.  

 ( مت إجناز قدر كبير من عمليات التخطيط والتصميم ملسح املنطقة املقسومة ( الوفرة• 
بواسطة املسح اجلوي املغناطيسي واجلاذبية وكذلك املسح الزلزالي ثالثي األبعاد،   
كما مت االنتهاء من عملية معاجلة وتفسير معلومات املسح الزلزالي ثالثي األبعاد.  
• إجناز مشروع املسح الزلزالي ثنائي وثالثي األبعاد متهيداً للبدء باستكشاف وتطوير 

حقل غاز الدرة في عمليات اخلفجى املشتركة، وجارى حتليل نتائج هذا املسح   
الزلزالي والتي على ضوءها سيتم البدء بخطة التطوير.  

• مت حفر آبار تقييمية بحقل جنوب أم قدير وحقل جنوب فوارس وحقل الوفرة، مما أدى 
إلي زيادة إنتاج اخلام و فتح اال حلفر املزيد من اآلبار.  

• حفر آبار حقن إضافية في إطار تطوير إستراتيجية مشروع احلقن لتحسني اإلنتاج 
بالغمر باملاء ملكمن الرطاوى في حقل الوفرة للمحافظة على وزيادة ضغط املكمن   

في منطقة عمليات الوفرة املشتركة.  
• تطبيق عمليات احلقن بالبخار في املشروع التجريبي ملكمن األيوسني األول بهدف 

استخالص النفط الثقيل وزيادة معامل االسترجاع.  
• مت االنتهاء من التصميم الهندسي املبدئي ملشروع مرافق حقن املياه ومرافق معاجلة 

الشركة الكويتية لنفط اخلليج
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املياه اخلفجى- رطاوى املرحلة الثالثة.  

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
ألف برميل يوميا والتحكم في زيادة تكلفة  الوصول واحملافظة على معدل إنتاج ٢٦٤ • 

إنتاج برميل النفط اخلام للوصول إلى أقل تكلفة ممكنة.  
: تطوير املكامن وذلك عن طريق• 

تطبيق أفضل أساليب إدارة املكامن إلنتاج النفط والغاز بشكل فعال وتكلفة   ▪ 
مناسبة.  

تعويض النفط املنتج بإضافة احتياطيات من خالل االستكشاف وحتسني  ▪ 
.(٪١٠٠=RRR) مستوى اإلنتاج من املكامن احلالية  

دراسة و تخطيط حفر آبار تقييمية وحتديدية في املكامن املنتجة ملعرفة  ▪ 
امتداداتها وإمكانية زيادة إنتاجيتها لتعويض التناقص السريع في إنتاجية اآلبار.  

التخطيط حلفر آبار استكشافية عميقة الستكشاف طبقات امليزوزويك  ▪ 
والباليوزويك الختبار وتقييم إمكانيات وجود النفط والغاز واملتكثفات فى   

هذه الطبقات.  
حتليل نتائج عمليات املسح السيزمي ثالثي األبعاد حلقل الدرة وحقل لولو،   ▪ 

وحفر ٣ آبار في حقل الدرة و٢ بئر في حقل لولو.  
تركيب وتشغيل املضخات الكهربائية الغاطسة املرحلة األولى واملرحلة  ▪ 

الثانية لعدد ٤٠ بئر باعتبارها أحدى الوسائل الصناعية لرفع النفط اخلام   
في منطقة عمليات اخلفجى.  

شركة التنمية النفطيةالشركة الكويتية لنفط اخلليج

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)
• توقيع عقد خدمات استشارية وتقنية مع سبراول 

العاملية.  
• حتديث غرفة بيانات مشروع الكويت، حيث سوف 

تستخدم تلك البيانات للتقييم الفني لوضع   
املكامن في احلقول الشمالية وغيرها من   

التطبيقات احملتملة في عمليات مشروع الكويت.  

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
• تقدمي منوذج عقد اخلدمات التشغيلية املزمع عرضه 

على شركات النفط العاملية ونيل املوافقة عليه من   
السلطات العليا.  

• إجراء جولة ثانية من املشاورات مع شركات النفط العاملية بخصوص أية مالحظات 
على عقد اخلدمات التشغيلية بعد احلصول على موافقة السلطات العليا.  

• االنتهاء من جتهيز عقد اخلدمات التشغيلية متضمناً الترتيبات املالية بعد دراسة 
مالحظات شركات النفط العاملية.  

• االنتهاء من إستراتيجية التناقص واملوافقة على وثائق املناقصة، وإطالق عملية 
التناقص بعد تلقي املوافقة على املضي في املشروع من قبل مجلس األمة.  

مع وزارة النفط بخصوص تطبيق  االنتهاء من توقيع بروتوكول (الالئحة التنفيذية) • 
املهام الرقابية على شركات النفط العاملية بشأن احملافظة على مصادر الثروة البترولية.  

٢٧ ٢٦



الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية اخلارجيةاالستكشاف واإلنتاج:

إجنازات العام املالي (٢٠٠٨)
بلغ معدل اإلنتاج اليومي من النفط والغاز ٥٥,٩١٧•  

برميل نفط يومي مكافئ، ٣٢٪ منها نفط و ٦٨٪ غاز.  
• على الرغم من ظروف األسواق العاملية وتراجع 

أسعار النفط واصلت كوفبك استكمال منوها   
احليوي وتعزيز محفظة األصول التي متتلكها،  

  وقد أثمرت جهودها بــ : 
 ▪ Block حيازة قطاع استكشافي جديد

Marine IX في جمهورية كونغو   
الدميقراطية، بحصة مشاركة قدرها ٢٧٪.  
 ▪ Block حيازة قطاع استكشافي جديد
VIC-P الواقع في استراليا  بحصة   

مشاركة قدرها ٣٥٪. 
في استراليا، وقد مت تقييم   • P- -WA تواصلت عمليات احلفر والتقييم في مشروع

آبار الغاز.  
 (  •Cendor)استرداد جميع املبالغ املصروفة والقابلة لالسترداد في مشـروع شيندور

مباليزيا خالل سنتني من تاريخ بدء اإلنتاج.   
مليون قدم مكعب في  إبرام عقد في حقل ياشيغ في الصني لزيادة اإلنتاج من ٢١٦ • 

اليوم  إلى ٣٣٩ مليون قدم مكعب في اليوم.  
• إبرام عقد لبيع كمية إضافية من الغاز في حقل قادربور  في باكستان، كما مت إبرام 

ثالثة عقود لبيع الغاز في مشروع قطاع A ناتونا في إندونيسيا.   
.  •Pangkah حتقيق أول إنتاج نفطي من حقل باجنكاه

في جزيرة سيرام في   • Nief  Utara مت اكتشاف حقل نفطي جديد نيف أوتارا
اندونيسيا وجاري تقييم لالحتياطي واإلنتاج املتوقع.   

خطة العمل للعام املالي (٢٠٠٩)
• السعي وراء فرص استثمارية جديدة متكن الشركة من اقتناء ما ميهد لها الوصول إلى 

أهدافها اإلستراتيجية.  
في استراليا   • P- -WA العمل على دراسة سيناريوهات التطوير احملتملة حلقل

 -LNG بدراسة البدائل والعروض املتاحة في مجال الغاز الطبيعي املسال  
.liquefied natural gas  

. انطالق بواكير االنتاج األولية من مشروع شمال بردويل في مصر مع مطلع يوليو ٢٠٠٩• 
مع   • (Cendor) املصادقة على املرحلة الثانية من خطة التطوير  ملشـروع شيندور

اجلهات احلكومية في ماليزيا.  
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شركة البترول الوطنية الكويتيةالتكرير والتصنيع:

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)
• حتقيق رقم قياسي في معدل التكرير ملصافي التكرير 

الثالث التابعة للشركة، إذ بلغ معدل اللقيم من   

النفط اخلام ٩٠٦٫٣ ألف برميل في اليوم وهو رقم   

لم يسجل من قبل، وهذا يرجع إلى االرتقاء مبعايير   

السالمة وزيادة الكفاءة الصناعية وجناح برامج   

الصيانة وتراكم اخلبرات وبالطبع إخالص العاملني  

وتفانيهم.  

• استمرار الشركة في تنفيذ فرص حتسني الربحية 

«Profit Improvement» خالل هذه السنة،   

ولقد حققت مصافي الشركة أرباح إضافية قدرت بـ   

٢١٢٫٢٣ مليون دوالر نتيجة لالستمرار في تطبيق هذه الفرص.  

من املسح امليداني اطر  حصلت مصفاة ميناء عبداهللا على تقدير مرتفع (٩١٫٢٪) • 

التأمني، ويعتبر هذا هو التقدير األعلى على مستوى شركات القطاع النفطي في اخلليج.  

والذي يغطى طلبات الشراء   • E-Tendering مت تطبيق نظام املناقصات اإللكترونية

واخلدمات حتى ٥ مليون دينار كويتي.  

  •Enterprise Risk اطرمت االنتهاء من تنفيذ مشروع النظام الشامل إلدارة ا

Management (ERM)، ومن املتوقع أن يزيد هذا النظام من فعالية العمليات   

في الشركة وتعزيز عملية صنع القرار.  

على مستوى الشركة، وتعمل هذه   • (KRCM) تطبيق اجتماعات التواصل املنتظمة

االجتماعات كقناة يتم من خاللها إطالع كافة املوظفني على أبرز املستجدات   

واملعلومات التي متت مناقشتها خالل االجتماعات الشهرية لإلدارة العليا بكل   

شفافية، إضافة إلى إيصال اآلراء واملقترحات واألفكار من جميع املوظفني إلى اإلدارة   

العليا.  

مت تشغيل وحدة استرجاع غاز اإليثني في مصفاة ميناء األحمدي، ويقوم  في يناير ٢٠٠٩ • 

هذا املشروع بتزويد مصنع األوليفينات التابع لشركة ايكويت باللقيم.  

• مت االنتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية األولية ملشروع الوحدة الرابعة إلنتاج غاز 

البترول املسال، ويهدف هذا املشروع إلى تصنيع كميات الغازات اإلضافية واملكثفات   

املنتجة بطاقة تصل إلى ٨٠٥ مليون قدم مكعب قياسي/يوم، وبذلك تصبح إجمالي   

طاقة تصنيع الغاز ٢٫٤٨  بليون قدم مكعب قياسي/يوم.  

٣١ ٣٠



• املشاركة مع شركة صناعة الكيماويات البترولية في مشروع العطريات،وجتسد 

هذه  التوجهات اإلستراتيجية ملؤسسة البترول الكويتية لزيادة التكامل بني قطاعي   

التكرير والكيماويات البترولية وكذلك مع القطاع اخلاص الذي يساهم بـ ٢٠٪ من املشروع.    

 : مت حتقيق عدد كبير من ساعات العمل بدون حوادث في دوائر الشركة اتلفة كالتالي• 

. دائرة املشاريع: ٢٠ مليون ساعة ▪

. دائرة التسويق احمللي: ١٠٫٥ مليون ساعة ▪

. مصفاة ميناء األحمدي: ٧٫٩ مليون ساعة ▪

. مصفاة الشعيبة: ٦٫١ مليون ساعة ▪

. مصفاة ميناء عبداهللا: ٢٫١ مليون ساعة ▪

• حصول مصافي الشركة الثالث ودائرتي التسويق احمللي واملشاريع على جائزة السالمة 

العاملية من الس البريطاني للسالمة، كما حصلت مصافي الشركة والتسويق   

.(ROSPA) احمللي على جائزة اجلمعية امللكية البريطانية ملنع احلوادث  

لعدد من   •ISO – جتديد شهادة اآليزو ١٤٠٠١ البيئية، كما منحت شهادة اجلودة األيزو

أقسام ودوائر الشركة، كشهادة اآليزو ٩٠٠١  في مجال كفاءة النظم اإلدارية.  

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
اخلاصة مبشروع   • (FEED) االنتهاء من مرحلة إعداد الوثائق والتصاميم الهندسية

الوقود البيئي الذي يستهدف تطوير مصفاتي ميناء عبداهللا وميناء األحمدي لتكرير   

٨٠٠ ألف برميل في اليوم من الوقود الصديق للبيئة والقادر على املنافسة في   

األسواق العاملية.  

• جعل مصافي الشركة في مرتبة متقدمة بني مصافي التكرير العاملية وذلك من 

خالل التطوير املستمر للعناصر الثالثة التي تقوم عليها إستراتيجية الشركة وهي   

 .(Practice) واملمارسة أو األداء ،( People) العاملون ،( Performance) األداء  

  •Better Employee Service) تطبيق برنامج اخلدمة األفضل للموظفني

Transformation)، ويهدف املشروع إلى حتسني اخلدمات واإلجراءات واألنظمة   

اخلاصة باملوظفني.  

• إطالق برنامج املسؤولية االجتماعية الذي يهدف إلى تطوير تعاون الشركة مع هيئات 

اتمع املدني، وإبراز الدور الذي تلعبه شركة البترول الوطنية في حماية البيئة ونشر   

الوعي البيئي وكذلك صيانة املوارد الوطنية لكي تنتفع بها األجيال القادمة.  

الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقودشركة البترول الوطنية الكويتية

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)
، إضافة إلى شهادة اجلودة العاملية  •١٤٠٠١ ISO احلصول على شهادة نظام إدارة البيئة

.٩٠٠١ ISO  
حتقيق زيادة فعلية في مبيعات الوقود بنسبة ٨٪ مقارنة بالعام املالي ٢٠٠٨/٢٠٠٧•  

وكذلك زيادة بلغت ١٦٪ عن املبيعات التقديرية املعتمدة.  
• إعداد برامج تدريبية خاصة بأعمال تزويد الطائرات بالوقود لعدد من أفراد احلرس 

الوطني والقوة اجلوية الكويتية.  
شركات  إبرام عقود جديدة مع ( ١١ ) شركة طيران عاملية، وإعادة جتديد عقود مع ( ٣ ) • 

طيران متوقفة مت العمل على إعادة تشغيل رحالتها إلى مطار الكويت الدولي.   
• استضافة االجتماع األول للجنة الفنية املنبثقة عن امللتقى اخلليجي لشركات 

التزويد الطائرات بالوقود في دول مجلس التعاون اخلليجي.  

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
. توسعة شبكة الوقود داخل املطار متاشياً مع خطط التوسع في مطار الكويت الدولي• 

• توقيع اتفاقية تعاون بني كافكو وسالح اجلو الكويتي لتنفيذ مشروع بناء البنية 
التحتية لشبكة نقل الوقود للطائرات داخل قاعدة عبداهللا املبارك اجلوية في   

موقعها اجلديد.  
• التعاون مع الطيران املدني على وضع خطط لدفع كفاءة املطار وذلك الستقطاب 

شركات طيران عاملية.  

٣٣ ٣٢



شركة البترول الكويتية العامليةالتكرير والتصنيع:

• القيام بدراسة الرضا الوظيفي جلميع موظفي 
الشركة في املكتب الرئيسي والشركات التابعة.  

خارج أوروبا
بني كل  توقيع معاهده املشاركة في ١٤ أبريل ٢٠٠٨  • 

من الشركة وبالتحالف مع كال من ادميتسوكوسان   
اليابانية (Idemitsu Kosan-IKC) وميتسوي   

 (Mitsui Chemicals-MCI) كيميكالز اليابانية  
باإلضافة إلى شركة نفط فيتنام احلكومية بترو   
فيتنام (PetroVietnam-PVN) وذلك لغرض   

املالكة ملشروع مصفاة تكرير  إنشاء الشركة    
النفط ومجمع البتروكيماويات - نغي سون   

(Nghi-Son) جنوب العاصمة الفيتنامية هانوي.   
وقد مت البدء في مرحلة الدراسة الهندسية الفنية   

التفصيلية (FEED) حيث مت اختيار إحدى اكبر الشركات الهندسية املتخصصة   
في هذا اال  لعمل التصاميم األولية للمصفاة وحتديد التكلفة اإلجمالية   

للمشروع بشكل أكثر دقة.  
مايو  توقيع مذكرة التفاهم مع إحدى الشركات الهندية الرئيسية العمالقة في ٢ • 

٢٠٠٨ بعد حتديد فرصة استثمارية لالستحواذ على حصة مؤثرة في مصافي قائمة   
مملوكة لهذه الشركة في جنوب الهند.  

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
أوروبا

، وتأهيل بعض   •«Six Sigma» البدء في دراسة تطبيق نظام رفع كفاءة العمل املعروف
موظفي الشركة في هذا اال من خالل احلصول على الشهادات الدولية.  

. العمل على تطوير أنشطة التسويق املربحة• 
• القيام مبشاريع في نشاط التكرير لإليفاء باملتطلبات البيئية وكذلك اخلاصة 

مبواصفات املنتجات البترولية.  
• القيام بتحليل نتيجة دراسة الرضا الوظيفي جلميع موظفي الشركة في املكتب 

الرئيسي والشركات التابعة.  

خارج أوروبا
. االنتهاء من مرحلة الدراسة الفنية التفصيلية (FEED) ملصفاة فيتنام• 

• احلصول على املوافقات املطلوبة من قبل احلكومة املركزية واحلكومة احمللية على 
املوقع اجلديد ملشروع مصفاة تكرير ومجمع للبتروكيمياويات في جنوب الصني من   

بني أربع مواقع بديلة مقترحة في هذه املقاطعة، وسوف يتم التعاقد مع إحدى   
الشركات االستشارية لدراسة تلك املواقع واختيار األفضل منها، ويلي تلك اخلطوة   

أخذ املوافقات الالزمة للبدء في املشروع.  

٣٥ ٣٤

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)
أوروبا

ألنظمة إدارة اجلودة في كلٍ من املكتب   • ٩٠٠١-٢٠٠٨ ISO نالت الشركة شهادة اآليزو
الرئيسي في الكويت، مكتب التدقيق في لندن، كوبنهاجن، روتردام، روما، مكتب   

التزويد في لندن وروما، مكتب الشركة التابع لنشاط وقود الطائرات (لندن، روما،   
سنغافورة، بانكوك، هونغ كونغ).   

  •Balanced) قامت الشركة ببرمجة وحتويل نظام بطاقة األداء املتوازن الداخلي
Score Card) إلى نظام آلي على مستوى الشركة ككل، وتأتي مبادرة الشركة   

هذه في إطار حتويل هذا النظام املتكامل لعرض ومراقبة أداء الشركة في العديد من   
ااالت املهمة إلى نظام يسهل استخدامه.  

• القيام مببادرات خفض التكاليف على مستوى الشركة مما كان له األثر في حتقيق 
أرباح تشغيلية تبلغ ٣٣١ مليون دوالر تفوق تلك املعتمدة باملوازنة بحوالي ٧١ مليون   

دوالر وذلك بالرغم من الركود االقتصادي واألزمة املالية في األسواق األوروبية.  



شركة صناعة الكيماويات البتروليةالبتروكيماويات:

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)
• تشغيل وحدتي إنتاج جديدتني وهما مصنع االيثيلني 
جاليكول ومصنع االيثيلني بطاقة إنتاجية تصل إلى   

٦٠٠ ألف طن متري سنويا و ٨٥٠ ألف طن متري   
سنويا على التوالي.  

٪ من مشروع العطريات، ومن املتوقع أن يتم  تنفيذ ٩٩• 
تشغيل املصنع في النصف األول من عام ٢٠٠٩.  

٪ من مشروع مصنع الستايرين، ومن  تنفيذ ٩٩• 
املتوقع أن يتم تشغيل املصنع في النصف األول من  

  عام ٢٠٠٩.
• زيادة القدرة اإلنتاجية ملرافق شركة أم إي جلوبال 
بكندا كجزء من خطة النمو املستمر في إنتاج   

اإليثيلني جاليكول، كما مت زيادة هامش الربحية من   
خالل زيادة عمولة أنشطة شركة أم. إي. جلوبال   

التسويقية ملنتجات شركات الشركاء.  
ألف طن  بدأت  شركة أم أي جلوبال تسويق منتج اإليثيلني جاليكول والبالغ ٦٠٠ • 

سنوي من الشركة الكويتية لألوليفينات، مبا من شأنه تعزيز موقع الريادة في أسواق   
اإليثيلني جاليكول العاملية، مع العمل على استمرار النمو في أسواق الشرق األوسط   

والهند وباكستان.   
• مت البدء بالدراسة األولية إلنشاء مجمع األوليفينات الثالث في الكويت وفق ما يتوفر 

من مواد لقيم مناسبة لتنفيذ املشروع.   
 ،  •Six Sigma تلفة بتطبيق نظامحققت الشركة تقدماً ملحوظاً في قطاعاتها ا

وقد مت خالل العام املنصرم حتقيق ما يلي:  
مشروع في  توفير ما قيمته ٢٫٣ مليون دينار كويتي، من خالل تنفيذ عدد ١٧  ▪

قطاعات الشركة اتلفة.   
٪ من العاملني بالشركة ليكونوا رؤساء فرق مؤهلني للقيام بتنفيذ  تدريب ٦ ▪

.Six Sigma مشاريع  
: الصحة والسالمة والبيئة• 

 . حتقيق ٧٫٤ مليون ساعة عمل بدون حوادث وقت ضائع ▪
. عدم وجود أي حادث بيئي أو تسرب والتقليل من حوادث العالج الطبي ▪

. تشغيل مشروع مراقبة االنبعاث من مصانع اليوريا ▪
. جتديد لشهادة اجلودة البيئية ISO - ١٤٠٠١ واخلاص بنظام اإلدارة البيئية ▪

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
. تشغيل مصنع العطريات خالل النصف األول من عام ٢٠٠٩• 
. تشغيل مصنع الستايرين خالل النصف األول من عام ٢٠٠٩• 

. االنتهاء من دراسة جدوى مشروع األوليفينات الثالث وأخذ املوافقات الالزمة• 
• اإلنتهاء من دراسة اجلدوى االقتصادية والدراسة البيئية الالزمة ملشروع إنشاء مصفاة 

تكرير ومجمع للبتروكيماويات في الصني حسب املتطلبات الرسمية الصينية، مع   
استمرار املفاوضات للمضي قدماً باملشروع.  

. االستمرار في تطبيق نظام Six Sigma في كافة القطاعات والدوائر• 
مما يسهل عملية إدارة األداء وإصدار التقارير  • (Business Intelligent) تطبيق نظام

في الشركة.   
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شركة ناقالت النفط الكويتيةالنقل البحري:

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)

ألف  استالم ناقلة الوقود «سدرة ٢» ذات حمولة ٥ • 
طن متري ساكن في مايو ٢٠٠٨، وقد مت اختيارها   
«كناقلة عام ٢٠٠٨» حتت تصنيف ناقالت الوقود   
من قبل مجلة «النقل البحري والتجارة « والتي   
تصدر من اململكة املتحدة  وذلك في يناير ٢٠٠٩.  

  « بيع ناقلتني للمنتجات البترولية «وربة» و «كيفان• 
وذلك ضمن خطة الشركة لتحديث أسطولها   

واستبدال الناقالت القدمية بناقالت جديدة.  
• االنتهاء من مشروع إنشاء ست خزانات غاز مسال 

حتت األرض وذلك لتوفير مخزن استراتيجي من الغاز  
يغطي استهالك دولة الكويت ملدة ٣٠ يوم.  

، ومن   • VLCC توقيع عقد مع حوض البناء دايوو  لبناء ٤ ناقالت نفط خام عمالقة
املتوقع استالمها خالل العامني املاليني ٢٠١١/٢٠١٠ و ٢٠١٢/٢٠١١.  

مليون طن متري من النفط اخلام واملنتجات البترولية والغاز املسال أي  نقل أكثر من ٢٠ • 
.C&F ما يعادل ٤٧٪ من مجمل صادرات مؤسسة البترول الكويتية عن طريق  

كجم، وذلك استمرارا لتلبية  مت توزيع ما يقارب ١١٫٥ مليون اسطوانة غاز حجم ١٢ • 
االحتياجات احمللية املتزايدة.  

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)
ملشروع إنشاء   • (EPC) تأهيل مقاولني للقيام بأعمال التصميم والتوريد واإلنشاء

مصنع الغاز املسال اجلديد (أم العيش)،  ومن املتوقع طرح املمارسة في يونيو/يوليو   
٢٠٠٩ على املقاولني املؤهلني.  

. االنتهاء من مشروع املبنى الرئيسي للشركة واالنتقال إليه• 
.“ بيع ناقلة الوقود املتقادمة ”نفط ١• 

. طرح مناقصة بناء ناقلتني منتجات بترولية بحمولة ١٠٠ ألف طن متري ساكن لكل ناقلة• 
. طرح مناقصة بناء عدد ٢ قارب خدمة لفرع الوكالة البحرية• 

• طرح مناقصة لبناء مبنى إدارة جديد ملصنع الغاز املسال في الشعيبة وأخرى لبناء 
مبنى إدارة جديد لفرع الوكالة البحرية.  

. االنتهاء من دراسة إعادة هيكلة وتصميم وظائف أقسام الشركة• 
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شركة خدمات القطاع النفطياخلدمات املشتركة:

إجنازات العام املالي (٢٠٠٩/٢٠٠٨)

: املشاريع األمنية• 
 . تطبيق إستراتيجية اللجنة األمنية العليا حلماية املنشآت النفطية ▪

.( تزويد الشركات النفطية بعدد ١٢٠٠ من أفراد األمن (رجال ونساء ▪
حلماية احمليط اخلارجي  ▪  (CCTV) تركيب نظام الشبكة التلفزيونية املغلقة

للمنشآت النفطية.  
قوة احلماية الشاطئية حلماية  رفع مستويات القوة األمنية املتخصصة ( ▪

املصافي من جهة البحر/ قوة األمن الصناعي حلماية احمليط اخلارجي   
للمنشآت النفطية/ فرق الكشف عن املتفجرات ( الكالب البوليسية -   

.(K  

يهدف  إعداد اططات الهندسية إلنشاء مركز إسناد الطوارئ للقطاع النفطي (• 

املركز إلى تقدمي اإلسناد الكافي والفعال ابهة حاالت الطوارئ اتلفة في القطاع).  

: إعداد وتأهيل ضباط إطفاء للعمل في مركز اإلسناد• 
. تزويد الشركات النفطية بعدد (٣٨٦) من رجال اإلطفاء املؤهلني ▪

. إعداد عدد (١٠) مساعد مدرب و (١٩) رجل إطفاء أول ▪

التدريب املستمر أثناء اخلدمة لرجال اإلطفاء. ▪

خطة العمل للعام املالي (٢٠١٠/٢٠٠٩)

. توحيد ودمج اخلدمات األمنية للقطاع حتت قيادة مركزية موحدة• 

. إجناز مشروع مركز إسناد الطوارئ للقطاع النفطي• 

.(  •٩٠٠١: ٢٠٠٨ ISO) حصول الشركة على شهادة اجلودة

.( البدء مبشاريع مراكز اإلسناد الفرعية (الرتقة/املقوع• 

. دمج وإضافة بعض (اخلدمات املشتركة) للشركات الزميلة• 

.«  •Paperless Company» البدء مبشروع امليكنة املتكاملة للعمل بالشركة

وذلك بهدف تطوير جودة   • (Six Sigma) العمل على البدء مبشروع تطبيق نظام

اخلدمة من خالل االرتقاء بآلية وأنظمة العمل.  
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