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الشيخ طالل اخلالد 

د.عبدالرحمن احمليالن

مقر مؤسسة البترول الكويتية

عاطف رمضان
أكد رئي���س مجلس اإلدارة 
والعض���و املنت���دب لش���ركة 
القابضة  التعليمية  املجموعة 
د.عبدالرحم���ن احملي���ان أن 
املؤش���رات األولية ألنش���طة 
الع���ام 2009  الش���ركة خال 
جيدة، مما ساهم في تشجيع 
عدد من اجلهات على رأس���هم 
البنك الدولي للدخول كشركاء 
في مشاريع الشركة، موضحا أن 
البنك الدولي أبدى اهتماما قويا 
للدخول كشريك فيما نسبته 
20% من مش���اريع املجموعة 

التعليمية.
وأض���اف احملي���ان خال 
العمومية العادية وغير العادية 
للشركة أمس التي عقدت بنسبة 
حضور 80.49%، أن مش���اريع 
الش���ركة تترك���ز حاليا داخل 
الكوي���ت بنس���بة 65%، وأن 
النسبة املتبقية 35% تتركز في 
دول اململكة العربية السعودية 

واإلمارات ولبنان باإلضافة إلى 
إدارة مدرسة لذوي االحتياجات 
اخلاصة ف���ي مملكة البحرين 
وش���ركتي تدريب في الصني 

والهند.
ونف���ى احملي���ان ابتع���اد 
الش���ركة خارج إطار  أنشطة 
املش���اريع التعليمي���ة، مؤكدا 
أن نسبة املش���اريع التعليمة 
هي 90% والباقي في مشاريع 

استثمارية.
إل���ى أن املجموعة  ولف���ت 
التعليمي���ة قد ش���هدت خال 
العام املاضي وكنتيجة مباشرة 
ملعطيات األزم���ة االقتصادية 
ووفق البيانات املجمعة واملدققة 
تراجعا في قيمة موجودات مالية 
إلى جانب  متاحة للبيع لديها 
القيمة االستثمارية  انخفاض 
التي متتلكها في شركات زميلة 
بإجمالي يصل إلى 9.18 مايني 
دينار، تلك القيمة متثل 52% من 
إجمالي اخلسائر احملققة ضمن 

نفس البيانات عن العام والبالغة 
17.9 مليون دينار ما ميثل 72.5 
فلسا من قيمة السهم األساسية 
مشتملة على خسائر بيع محققة 
ملوج���ودات مالي���ة قدرها 1.5 
مليون دينار لتصبح محصلة 
اخلسائر املباشرة بسبب تراجع 
قيمة األسواق مقدرة ب� 60% من 
إجمالي قيمة اخلسائر اإلجمالية 

عن السنة املالية احلالية منها 
21% خسائر محققة.

وأشار احمليان إلى أنه في 
املقابل وبحس���ب ما مت ذكره 
أن قيمة الرس���وم الدراس���ية 
احملصلة لهذا الع���ام وامل�عب���رة 
عن صافي الدخل التش���غيلي 
ملؤسسات الشركة الناضجة قد 
بلغ���ت 4 مايني دينار، لتؤكد 
امتصاصها لتبعات األزمة، وقد 
شهدت أيضا زيادة طفيفة في 
مقدارها مقارنة مع بيانات العام 

املاضي.
وأوضح احمليان أنه وبالرغم 
من االنخفاض الكبير في العوائد 
احملققة من حص���ة املجموعة 
الزميلة  في نتائج الش���ركات 
عن الع���ام املاضي مبا يقدر ب� 
3.2 مايني دينار، فقد متكنت 
املجموعة من تقليص قيمة ديون 
املرابحات املترتبة على عمليات 
التوسع في تلك االستثمارات 
التابعة بنسبة تزيد على %48 

من القيمة اإلجمالية املستحقة 
إذ  العام املاضي،  وفق بيانات 
متكنت املجموعة من سداد ما 
قيمته 14.8 مليون دينار خال 
العام احلالي تلك الديون البالغة 

30.8 مليون دينار.
وأضاف احمليان ان املجموعة 
التعليمية قد عكفت خال العام 
املاضي على إعادة تقييم ودراسة 
جميع خططتها واستثماراتها 
بشكل تفصيلي ومعمق بحيث لم 
يستثن أي استثمار من اجراءات 
رفع الواقع وحتليله واجراءات 
إعادة الهيكلة الش���املة بهدف 
جعلها أكثر أهلية في التعامل مع 
معطيات الواقع السوقي اجلديد، 
ما أفضى إلى إعادة النظر في 
العديد من التوجهات اإلدارية 
التشغيلية، واالستثمارية وإلى 
تبني سياسات مالية صارمة 
فيما يتعل���ق بضبط النفقات 
وتخفي���ض العمالة، جاء ذلك 
من خال ما ص���در عن إدارة 

التعليمية من قرارات متعلقة 
عديدة بهذا الشأن، هذا وقد ترتب 
على ذلك إجراء تعديات واسعة 
في الهياكل اإلدارية والوظيفية 
والعمالة إلى جانب ما مت إعادة 
النظر فيه مبا يخص عددا كبيرا 
من التعاقدات التي كانت مبرمة 

مع جهات خارجية.
وأكد احمليان قدرة املجموعة 
التعليمية على جتاوز تبعات 
ما أفرزت���ه األزمة االقتصادية 
احلالية على محصلة هذا العام 
الربحية تلك احملصلة التي لم 
يشأ أحد تغييرها مرحليا مبا 
يؤثر على البعد االستراتيجي 

لاس���تثمارات الت���ي تديرها، 
فلم تلجأ املجموعة لتس���ييل 
الناضجة  أي من استثماراتها 
الواعدة به���دف حتقيق أرباح 
تكتيكي���ة ال تخ�����دم هدف���نا 
في بناء منظومة اس���تثمارية 
تعليمية عم���اقة قادرة على 
حتقيق أرباح تشغيلية مجزية 
ومتنامية بأقل هامش ممكن من 

املخاطرة.
العمومية  هذا، وقد وافقت 
العادية للشركة على توصية 
مجل���س اإلدارة بعدم صرف 
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 
وع���دم توزي���ع أرب���اح على 

املساهمني للسنة املالية املنتهية 
ف���ي 31 أغس���طس 2009، كما 
وافقت العمومية غير العادية 
على تخفيض أعضاء مجلس 
اإلدارة من س���بعة أعضاء إلى 
خمسة أعضاء وانتخاب مجلس 

إدارة جديد بالتزكية هم:
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعي���ة، ش���ركة معالي 
التعليمية، ش���ركة  للخدمات 
التف���وق للخدمات التعليمية، 
ش���ركة األندل���س للخدم���ات 
التعليمية، ش���ركة مجموعة 
وثيقة القابضة، وعضو احتياطي 

شركة وثيقة االستثمارية.

دول مجلس التعاون وخارجها، والتي من 
أبرزها اجتماع مجلس االحتاد في اللقاء 
السنوي املش���ترك الحتاد الغرف بدول 
املجلس واحتفاالت االحتاد مبناسبة مرور 
30 سنة على تأسيس���ه، وتنظيم ندوة 
حول السوق اخلليجية املشتركة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وكذلك املنتدى 
االقتصادي اخلليجي � الصيني في مملكة 
البحرين خال شهر مارس املقبل، واملنتدى 
اخلليجي � البريطاني في لندن خال شهر 
أكتوبر املقبل، إضافة إلى التحضير ملنتدى 
اقتصادي وجتاري في بوخارست خال 

عام 2010.
من جانبه، شكر األمني العام املساعد 
للشؤون اإلدارية واملالية واخلدمات باألمانة 
العامة الحتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليجي عثمان بوجليع األمني العام على 
جهوده املتواصلة من اجل توفير بيئة عمل 
صاحلة حتفز املوظفني على بذل املزيد من 
اجلهد والتفاني في العمل من اجل إجناح 
برامج وخطط االحتاد، ولفت الى ان العام 
احلالي سيشهد تنظيم عدد من األنشطة 
االقتصادية املهمة والتي حتتاج لتضافر 
جهود جميع املوظفني حتى تخرج بالثوب 
الذي يليق مبكانة االمانة العامة الحتاد 

غرف دول مجلس التعاون اخلليجي.

حتتاج ال���ى إيضاح 
وجهة نظ���ر القطاع 
اخلليجي  اخل���اص 
حولها، كم���ا قدمت 
االمانة العامة الحتاد 
غ���رف دول مجلس 
التع���اون اخلليجي 
ع���ددا م���ن املذكرات 
حول  واملقترح���ات 
عدد من املوضوعات 
ي���ة  د قتصا ال ا

والتجارية.
وأكد نقي على ان 
هذه االجنازات ما كانت 
لتحقق لوال تضافر 
جهود موظفي االمانة 
والعمل يدا واحدة م���ن اجل إنفاذ املهام 
املوكل���ة لهم والقيام بها على أكمل وجه، 
مشيرا ان أداء اإلدارات التابعة لألمانة خال 
الفترة املاضية اتسم باحليوية واملرونة 

والتعاون املثمر بني املوظفني كافة.
ودعا نقي موظفي االمانة العامة لبذل 
مزيد م���ن اجلهد من اج���ل تنفيذ خطة 
االمانة العامة لاحتاد خال العام 2010م 
والتي تتضمن عددا كبيرا من الفعاليات 
واملناسبات االقتصادية التي تعقد داخل 

في عدد من االنشطة 
إقليميا  االقتصادي����ة 
ال����ى جانب  ودولي����ا 
جناحها ف����ي توقيع 
عدد م����ن االتفاقيات 
املشتركة مع املؤسسات 
واملنظم����ات والغرف 
واإلقليمية  احمللي����ة 
والدولية التي تصب في 
مصلحة القطاع اخلاص 

واقتصاد املنطقة.
العام  وقال األمني 
خال ترؤسه اجتماع 
موظفي االمانة العامة 
الدمام  في مقرها في 
الع���ام  ان  مؤخ���را 

املاضي شهد توس���عا كبيرا في أنشطة 
وبرامج االمانة العام���ة في جميع أوجه 
املجاالت االقتصادية والتجارية والصناعية 
من خال مشاركتها الفعالة في عدد كبير 
من االنشطة االقتصادية وتنظيم برامج 
زيارات متبادلة بني االمانة العامة الحتاد 
غرف دول مجلس التعاون وعدد من الغرف 
واملؤسسات واملنظمات العاملية، كما قامت 
االمان���ة بإعداد دراس���ات وأوراق العمل 
حول كثير من القضايا االقتصادية التي 

عقدت االمانة العامة الحتاد غرف دول 
مجلس التع����اون اخلليجي اجتماعا مطلع 
الشهر اجلاري حضره كل موظفي اإلدارات 
التابعة لألمانة العامة ملناقشة سير العمل 
خال العام 2010 وكيفية االرتقاء بأداء االمانة 
العامة خ����ال الفترة املقبلة من اجل تقدمي 
خدمات مميزة متكن القطاع اخلاص اخلليجي 
من أداء دوره املنشود في اقتصاديات دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
ويأتي اجتماع األمني العام الحتاد غرف 
دول مجلس التعاون اخلليجي عبدالرحيم نقي 
استمرارا لنهج االمانة العامة الدائم وحرصها 
على عقد مثل هذه االجتماعات للتشاور مع 
موظفي االمانة العامة حول السبل الكفيلة 
التي تضمن تنفيذ برامج االحتاد من خال 
توفير كل التسهيات واإلمكانيات للموظفني 
حتى يتمكنوا من القيام باملهام املوكلة لهم 

على أكمل وجه.
وق����دم األمني العام الحت����اد غرف دول 
مجلس التعاون اخلليجي عبدالرحيم نقي 
التهنئة جلميع موظف����ي االمانة العامة ملا 
بذلوه من جهود متواصلة طيلة العام 2009 
مما كان له األثر الكبي����ر في إجناح تنفيذ 
برامج وخطط العامة الرامية إلى دعم القطاع 
اخلاص اخلليجي، حيث شهدت االمانة العامة 
خال العام املنصرم توسيع نطاق مشاركتها 

 أعلنت اللجنة التنظيمية العليا ملعرض »حملات 
من تاريخ الكويت االقتص����ادي« أن الدعوة التزال 
مفتوحة أمام جميع اجلهات والشركات واملؤسسات 
التي ساهمت في بناء االقتصاد الكويتي للمشاركة 
في املعرض واملق����رر إقامته في مجمع األڤنيوز في 
الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2010 في إطار احتفاالت 

الكويت بعيدي االستقال والتحرير. 
وقالت اللجنة التنظيمية في بيان صحافي امس، 
ان الهدف من املعرض الذي تنظمه مجموعة امللتقى 
اإلعامية بالتعاون مع مجم����ع األڤنيوز هو إتاحة 
الفرصة أمام مختلف الشركات واملؤسسات الكويتية 
لعرض تاريخها ومساهمتها في بناء االقتصاد الكويتي 

من خال ما لديها من صور ووثائق وغيرها.
 وأوضحت أن املع����رض يعتبر األول من نوعه 
على مستوى الكويت واملنطقة الذي يؤرخ ويحكي 
أجزاء من تاريخ املؤسسات والشركات احمللية ومدى 
مساهمتها في بناء االقتصاد الكويتي مشيرة إلى أن 
املعرض يؤكد أيضا حجم الدور الذي لعبه القطاع 
اخلاص الكويتي على مدى عقود طويلة خاصة في 
مرحلة ما قبل السبعينيات من القرن املاضي والتي 
كانت فترة ازدهار هذا القطاع الذي حمل على عاتقه 

مسؤولية البناء والتنمية والتجديد.
 وأضافت أن املعرض يؤكد أيضا مدى مساهمة 
الكثير من الشركات واملؤسسات الكويتية في حتمل 
أعباء املبادرة من أجل حتقيق القيمة املضافة لاقتصاد 
الكويتي خاصة أن العديد منها يعمل في القطاعات 
االقتصادية املختلفة منذ أكثر من 100 عام واليزال 

مستمرا في أداء دوره التنموي.
 وقالت اللجن����ة التنظيمية العليا للمعرض في 

بيانها ان املعرض الذي سيقام حتت شعار »شركاء 
في بناء التاريخ الكويتي« يحكي فصوال من التاريخ 
الكويتي وجوانب أساسية من رحلة بناء االقتصاد 
الكويت����ي احلديث بدءا من ظهور النفط وحتى اآلن 
مرورا بالنهضة التي شهدتها الباد من خال إنشاء 
مجموعة كبيرة من املؤسسات والشركات التي حملت 

على عاتقها مبادرة تكوين االقتصاد الكويتي.
وأوضحت اللجنة التنظيمية العليا أن املعرض 
يعتبر دعوة للشباب واألجيال القادمة لاطاع على 
اجنازات الكثير من الشركات واملؤسسات الكويتية 
والتى ساهمت على مدى عقود عدة في بناء االقتصاد 

الكويتي. 
وأضافت أن التاريخ يظل دائما اجلزء األكثر إثارة 
في حياة اإلنسان، حيث أثبتت الدراسات والبحوث 
العلمية مدى ش����غف اإلنس����ان دائما للتعرف على 
ماضي األجداد، كما أش����ارت العديد من الدراس����ات 
التي أجرتها مؤسسات أكادميية محلية الى مدى حب 
املواطن الكويتي السيما الشباب للتعرف أكثر على 
ماضيهم خاصة املرتبط بتكوين وتأس����يس الدولة 
احلديثة في الكويت. ولعل ابرز ما في املعرض انه 
يسلط الضوء على اجنازات كثيرة للقطاع اخلاص 
الكويتي ال يعرفها الكثيرون السيما الشباب ومنها 
أن أول شركة ناقات نفط في املنطقة أسسها القطاع 
اخلاص فيما تعتبر اخلطوط اجلوية الكويتية أول 
ناقل جوي في املنطقة ومن األوائل على مس����توى 
الشرق األوسط بينما يعتبر البنك الوطني أول بنك 
كويتي وأول ش����ركة مساهمة في اخلليج واجلميع 
تأسس مببادرات من القطاع اخلاص ورجال األعمال 

الكويتيني. 

في مجمع األڤنيوز خالل الفترة من 24 إلى 27 فبراير

»لمحات من تاريخ الكويت االقتصادي« 
يستعرض جهود الشركات في بناء االقتصاد

أشاد بجهودهم المتميزة خالل اجتماعه السنوي معهم

أكد أن البنك الدولي أبدى اهتمامًا للدخول كشريك بنسبة 20% في مشاريع المجموعة

نقي: األمانة العامة التحاد الغرف الخليجية شهدت 
توسعاً في األنشطة االقتصادية واالجتماعية بـ 2009

المحيالن: 65٪ من مشاريع »التعليمية القابضة« تتركز بالكويت
وتتمتع بمؤشرات جيدة ألنشطتها خالل 2009

عبدالرحيم نقي

)كرم دياب(جانب من عمومية املجموعة التعليمية القابضة

إجناز عدد 109 اسئلة برملانية وأرسلت إجاباتها ملجلس 
األمة باإلضافة إلى إجناز عدد 17 شكوى ملوظفي القطاع 
النفطي مقدمة للجنة العرائض والشكاوى وأرسلت الردود 
عليها ملجلس األمة وإجناز عدد 10 اقتراحات برغبة وأرسل 

الرأي بها ملجلس األمة.
وأوضح انه مت إجناز عدد 2 اقتراح بقانون وأرس����ل 
الرأي بها ملجلس األمة وإجناز أرشفة 442 سؤاال برملانيا 
بإجاباتها ومرفقاتها إلكترونيا منذ بدء العمل بالبرنامج 
اخلاص باألرش����فة اإللكتروني����ة ملواضيع مجلس األمة 

بتاريخ 8 يونيو 2009.
 وأضاف انه مت إعداد وتنفيذ خطة موسعة وشاملة 
لألنشطة الترفيهية والترويحية للموظفني وأسرهم، وذلك 
إلتاحة الفرصة للعاملني لتجديد النش����اط وشحذ الهمم 
لتقدمي املزيد من العطاء للمؤسس����ة، ولتعزيز الروابط 
والتواصل بني موظفي الشركات النفطية، وإتاحة الفرصة 
لهم لبناء عاقات اجتماعية متميزة باعتبارهم االستثمار 

احلقيقي للصناعة النفطية.
 وتق����دم اخلالد في نهاية تصريحه بالش����كر إلى كل 
العاملني في القط����اع النفطي على كل ما بذلوه من جهد 
وتفان ف����ي عملهم خال العام املاضي، متمنيا مزيدا من 
التفوق والنجاح للمؤسس����ة في ظ����ل القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد.

احلاليني لفترات أخرى )س����نة 2010( بأسعار تنافسية 
حسب التالي: Shell 120 ألف طن متري من وقود الطائرات 
و480 أل����ف طن متري من زيت الغاز، Shell 120 الف طن 
 180 Galana ،متري من زيت الغاز مبواصفات عالية اجلودة
الف طن متري من زيت الغاز مبواصفات عالية اجلودة 

وRepsol 210 آالف طن متري من وقود الطائرات.
 وعن اجنازات شركة البترول الوطنية الكويتية قال 
اخلالد انه مت تش����غيل وحدة اس����ترجاع غاز اإليثني في 
مصفاة ميناء األحمدي، ومت االنتهاء من مرحلة التصاميم 
الهندسية األولية ملش����روع الوحدة الرابعة إلنتاج غاز 
البترول املس����ال، مش����يرا إلى ان الشركة ساهمت كذلك 
مع ش����ركة صناعة الكيماويات البترولية في مش����روع 
العطريات وتنفيذ مشروع النظام الشامل إلدارة املخاطر، 
كما أن مصفاة ميناء عبداهلل حصلت على تقدير مرتفع 
)91.2%( في إدارة املخاطر ويعتبر هذا التقدير األعلى على 
مستوى ش����ركات القطاع النفطي في اخلليج، باإلضافة 
 E- Tendering الى تطبيق نظام املناقصات اإللكترونية

حتى 5 مايني دينار.

قطاع العالقات الحكومية

وعن قطاع العاقات احلكومية والبرملانية والعاقات 
العامة واإلعام باملؤسسة قال اخلالد ان القطاع استطاع 

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 خال بناء 8 خزانات جديدة.

حقل المطربة

وذكر اخلالد أن ش����ركة نف����ط الكويت حققت العديد 
من االجنازات في عام 2009/2008 ومن أهمها اكتش����اف 
حقل جديد للنفط اخلفيف والغاز في مطربة والذي تقدر 
طاقته اإلنتاجية املبدئية للطبقة املكتشفة في هذا احلقل 
ب� 80 أل����ف برميل يوميا من النفط اخلفيف و110 مايني 

قدم مكعبة من الغاز يوميا. 
وأش����ار إلى أن معدل إنتاج النف����ط اخلام بلغ 2.418 
ملي����ون برميل يوميا حيث وصلت القدرة اإلنتاجية في 
جنوب وشرق الكويت إلى 1.7 مليون برميل يوميا بعد 
االنتهاء من مشروع حتديث املنشآت في 14 مركز جتميع 
وبذلك بلغ اجمالي القدرة االنتاجية للشركة 2.49مليون 

برميل من النفط يوميا.
 وعن قطاع التخطيط مبؤسسة البترول قال اخلالد انه 
مت حتقيق عدد من االجنازات خال السنوات املاضية أهمها 
مكننة نظام إدارة األداء في املؤسسة وشركاتها التابعة 
وبناء اخلارطة اإلستراتيجية للقطاع النفطي وتطبيق 
نظام البطاقة املتوازنة لقطاع التخطيط في املؤسسة، كما 
مت االنتهاء من حتديث التوجهات اإلستراتيجية العامة 

للمؤسسة وشركاتها التابعة حتى عام 2030.
 وتطرق اخلالد في تصريحه ل� »األنباء« إلى أن قطاع 
التسويق العاملي باملؤسسة حقق جناحات كبيرة خال 
العام 2009 حيث حققت إدارة مبيعات املشتقات الوسطى 
مزيدا من التطوير في العقود اجلديدة مع بعض عمائهم 

قطاع التخطيط في املؤسسة متكن من االنتهاء من وضع 
آلية لوضع األسس العامة لتقييم املشاريع الرأسمالية 
وذل����ك بالتعاون مع قطاعي املالية والتس����ويق العاملي 
في حني مت االنتهاء من وضع آلية توجيه االس����تثمارات 
الرأس����مالية والبدء بتطبيقها على ميزانية العام املالي 
2010/2009 ووضع آلية املتابعة الاحقة لاس����تثمارات 
الرأس����مالية والب����دء بتطبيقها على عدد من املش����اريع 

الرأسمالية الرئيسية.
 وأش����ار اخلالد إلى أن مؤسس����ة البترول الكويتية 
جنحت في زيادة الطاق����ة التخزينية إلى 24.54 مليون 
برمي����ل ووصلت القدرة التصديري����ة إلى 2.832 مليون 

أحمد مغربي 
قال العضو املنتدب للعاقات احلكومية والبرملانية 
والعاقات العامة واإلعام مبؤسسة البترول الكويتية 
الشيخ طال اخلالد ان املؤسسة تبذل كل مساعيها لتعزيز 
مكانة الكويت كأحد الاعبني الرئيسيني في أسواق النفط 
العاملية ليس كمصدر للنفط اخلام فقط بل كأحد الاعبني 

الرئيسيني في الصناعة النفطية ومشتقاتها .
 وأوضح الش����يخ طال اخلالد ف����ي تصريح خاص 
ل�»األنباء« مبناسبة احتفال مؤسسة البترول الكويتية يوم 
اخلميس املقبل 21 اجلاري مبرور 30 عاما علي تأسيسها 
أن احتفال املؤسسة هذا العام مختلف متاما عن السنوات 
املاضية في ظل اخلطوات التي اتخذتها املؤسسة لتنفيذ 
إس����تراتيجية 2020 إلنتاج 4.2 مايني برميل من النفط 

يوميا واإلبقاء عليها عند هذا املستوى حتى 2030.
 وأش����ار اخلالد أن املؤسسة س����عت إلى مواكبة هذا 
احلدث من منطل����ق حجم اإلجنازات الت����ي حققتها في 
املجاالت كافة وفي مقدمته����ا االهتمام والرقي بالعنصر 
البشري الذي أصبح دعامة أساسية في إدارة هذا املرفق 
الوطني الذي ال نبالغ إذا قلنا انه هو األهم بني القطاعات 

االقتصادية الكويتية كافة.

امتالك أحدث التقنيات

وبنينّ أن املؤسسة جنحت خال السنوات املاضية في 
امتاك أحدث التقني����ات والقدرات الفنية والعلمية، إلى 
جانب ما حققته من اجنازات كبيرة في قطاعي االستكشاف 
واإلنتاج والتكرير وما نتج من اكتشافات جديدة للنفط 
والغاز، باإلضافة إلى ما حققته املؤسسة في مجال األمن 

والسامة والبيئة.
 وأوجز اخلالد عددا من االجنازات التي حققتها املؤسسة 
وشركاتها التابعة خال السنوات املاضية حيث قال ان 

بمناسبة احتفالها بمرور 30 عامًا على تأسيسها الخميس المقبل

الخالد لـ »األنباء«: »مؤسسة البترول« تخطط لتطوير قدراتها 
الحتالل موقع عالمي في الصناعة النفطية ومشتقاتها

المؤسسة تدخل عامها الحادي والثالثين بمزيد من النجاح والتطور وتنفيذ العديد من المشاريع العمالقة 


