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عمر راشد
قال رئيس مجلس إدارة شركة املجموعة املالية 
هيرميس إيفا للوس���اطة املالية خالد الصالح 
ان الشركة متكنت من حتقيق منو في إيرادات 
العمولة بالربع األول من العام احلالي بنسبة 
68%، مش���يرا إلى أنها احتلت املركز األول من 
حيث إيرادات العمولة على مس���توى شركات 
الوساطة في الربع الرابع من العام املاضي والربع 
 األول م���ن العام احلالي بفضل التطورات التي
الش���ركة م���ع »إيف���ا«  أحدثته���ا ش���راكة 

و»هيرميس«.
وأوضح الصالح في تصريح صحافي أدلى 
به على هامش عمومية الشركة، بنسبة حضور 
94%، ان الشركة طورت من قدرات البنية التحتية 
لديها من خالل زيادة عدد األجهزة وإدخال أنظمة 
حديثة في التداوالت االلكترونية، حيث متكنت 
الشركة من تطوير قدراتها بشكل يجعلها قادرة 
على تطبيق نظام التداول اآللي اجلديد مبراحله 
املختلفة، مضيفا ان الشركة على أمت االستعداد 

لتطبيق النظام.
 وفيما يتعلق بزيادة رؤوس أموال شركات 
الوساطة املالية، أوضح الصالح ان مالك الشركة 
يرون أن رأسمالها احلالي البالغ 6.3 ماليني دينار 
كاف لتلبية اخلدمات التي يحتاج إليها العمالء 
من األفراد والشركات، مبينا أنه في حالة زيادة 
تلك اخلدمات املقدمة فإن زيادة رأسمال الشركة 

في هذه احلالة سيكون واردا.
وفيما يتعلق بسياسة تكسير العظام التي 
تتبعها بعض ش���ركات الوساطة فيما يتعلق 
باخلصومات املقدمة منها والتي تصل إلى نسب 
90% أحيانا، بني الصالح أن تلك السياس���ات 
»ضارة« باجلميع دون استثناء، مبينا ان هذا 
األس���لوب لم تتبعه »هيرميس إيفا« في جذب 
العمالء وإمنا وضعت ما يعرف بسياسة الشرائح 
وفقا حلالة كل عميل على حدة من حيث قيمة 

محفظته وأدائها في السوق.
ونفى الصالح ما تردد عن قيام الشركة بتغطية 

انكشافات كبار عمالئها، مبينا ان الشركة ليس 
لديها اآلن أي حقوق جتاه عمالء متعثرين وكل 

قضاياها متت تسويتها بشكل ودي.
وأضاف ان الشركة تسعى لتدعيم تواجدها 
في الس���وق من خالل تطوير خدماتها املقدمة 
للعمالء وكذلك فتح مزيد من الفروع وتدعيم 
تواجدها في الس���وقني احمللي واخلارجي عبر 

مالكها في »هيرميس« ومجموعة »إيفا«.
وعن رؤيته للسوق في املرحلة الراهنة قال 
الصالح أن الترقب هو سيد املوقف ملا ستؤول 
إليه صفقتي »زين« و»أجيليتي«، موضحا أن 
العبور بأمان من تلك الصفقتني س���وف يغير 

من أداء السوق بشكل جذري.
وفي كلمته أمام اجلمعية العمومية، أش���ار 
الصالح إلى أن الشركة تأثرت بصفة عامة منذ 
النصف الثان���ي من 2008 بأزمة مالية عاصفة 
انعكست سلبا وبشكل كبير على قطاع الشركات 
االستثمارية وذلك كنتيجة طبيعية ملا أصاب 
القطاع املالي في جميع الدول وخاصة الكبرى 
منها، مما أدى إلى انهيار نظم البورصات العاملية 
وتدني أحجام التداول وانهيار أسعار األسهم، مما 
أثر سلبا على نتائج أعمال الشركة في النصف 
الثاني من 2008 حيث تسبب في حتقيق خسائر 

تشغيلية خالل تلك الفترة.
وبني ان تأثر الشركة جاء ضمن تأثر االقتصاد 
الكويتي في مجمله السيما التراجعات احلادة 
التي ألقت بظاللها على سوق الكويت لألوراق 

املالية بصفة عامة وهي األكثر إثارة.
وفي استعراضه للبيانات املالية للشركة، قال 
الصالح ان الشركة حققت صافي ربح عن 2009 
قدره 1.19 مليون دينار بعد تدعيم االحتياطي 
القانوني مببلغ 122.6 ألف دينار باإلضافة إلى 
األرباح املرحلة ع���ن 2008 وقدرها 413.4 ألف 

دينار.
وقد أقرت عمومية الشركة توصية مجلس 
إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23% من رأس 

املال املدفوع البالغ 6.3 ماليني دينار.

»كفيك« تبدأ باستقبال مساهمي
»دبي األولى« و»الواجهة المائية«

«كامكو« تطلق موقعها االلكتروني بحلة جديدة

أعلنت الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار )كفيك( 
أنها بدأت باس���تقبال  امس 
املس���اهمني في دبي األولى 
للتطوير العقاري والواجهة 
املائية العقارية املهتمني في 
االكتتاب اخلاص ألسهم املزايا 
القابضة، والتي عينت )كفيك( 
إلدارة صفقة االستحواذ على 
دبي األولى والواجهة املائية 
وتنفيذه���ا من خالل عملية 
مقايضة أس���هم الشركتني 

بأسهم شركة املزايا.
وسيتم تنفيذ هذه الصفقة 
على مرحلتني بدءا ببيع أسهم 
املس���اهمني األقلية في دبي 

األولى والواجهة املائية لش���ركة املزايا، ومن ثم 
بإصدار أسهم جديدة في املزايا ملساهمي دبي األولى 
والواجهة املائية حيث تقوم )كفيك( بتنفيذ عملية 
مقايضة األسهم واالكتتاب اخلاص. كما ستوفر 
»كفيك« فرقا خلدمة العمالء ملس���اعدة مساهمي 
دبي األول���ى والواجهة املائية على إمتام العملية 

بالنيابة عنهم.
وقد نفذت »كفيك« عمليات مماثلة للعديد من 
الشركات في منطقة اخلليج ومنها صفقات مقايضة 

األسهم، حيث ان هذا النوع 
من الصفقات يتطلب توظيف 
موارد كثيفة إلدارة العملية ما 

قدمته »كفيك« بنجاح.
وقالت الرئيس التنفيذي 
الكويتية للتمويل  للشركة 
واالستثمار )كفيك(، سناء 
جمعة: »ان هدفنا األول في 
»كفيك« كما ف���ي املزايا هو 
العملية للمساهمني  تسهيل 
وتقدمي خدم���ة ذات جودة 
عالية ملس���اهمي الشركتني 
دبي األولى والواجهة املائية. 
واليوم بدأنا باستقبال العمالء 

من مساهمي الشركتني«.
يذك���ر ان ش���ركة املزايا 
القابضة، املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 
وسوق دبي املالي تقدم أنواعا شاملة من اخلدمات 
واملنتجات العقارية في شتى املجاالت من بينها 
املشاريع السكنية إلنشاء الڤلل والشقق السكنية 

الفاخرة واألبراج اإلدارية.
أما »كفيك« فهي شركة استثمارية مت تأسيسها 
عام 2000 وتوفر اخلدمات االستثمارية وخدمات 
إدارة األصول واالستشارات االستثمارية وخدمة 

ومنتجات التمويل للشركات.

أعلن���ت ش���ركة مش���اريع 
الكوي���ت االس���تثمارية إلدارة 
األصول »كامكو« إطالق موقعها 
االلكتروني بحلة جديدة، وذلك 
بهدف االرتقاء به ومواكبة الهوية 
اجلديدة للشركة، ومبا يساهم 
في زيادة فاعليت���ه، من خالل 
العمل على تبسيط استخدامه 
عبر سهولة التصفح، واعتماد 
البساطة في تنظيم وتسلسل 
املعلومات املرتبطة باملنتجات 

واخلدمات.
ويسمح املوقع االلكتروني 
اخل���اص بش���ركة »كامك���و« 

للمستخدمني املس���جلني فيه بالدخول إلى بوابة 
التداول االلكتروني، ومتابعة محافظهم  خدمات 
املالية في الوقت نفس���ه، والدخول إلى األسواق 
املالية اإلقليمية والعاملية، كما أن املوقع اجلديد 
يسمح مبتابعة تقارير البحوث احملدثة، كما يتيح 
املوقع للمس���تخدمني املسجلني فيه اإلطالع على 

األدوات االس���تثمارية التي من 
التداول وخدمة  بينها شاشات 
القصيرة  النصي���ة  الرس���ائل 

.)SMS(
وفي ه���ذا الس���ياق قالت 
املبيع���ات  دائ���رة  رئي���س 
والتس���ويق بالوكال���ة روال 
سعيد احملتس���ب: »إن عملية 
التحديث التي خضع لها موقع 
شركة كامكو تعد خطوة مهمة 
للنهوض مبهامنا وأنشطتنا، 
انه يوفر للمس���تثمرين  كما 
منصة يستطيعون من خاللها 
التعرف على منتجات وخدمات 
الشركة في ظل التطورات املتسارعة في عالم 

االستثمار«.
وأضافت: »لقد مت تطوير موقعنا االلكتروني 
وإعادة تصميمه من جديد، مما يجعله أكثر سهولة 
وس���رعة أمام املستخدمني الراغبني في احلصول 

على اخلدمات واملعلومات«.

مرفق ميناء األحمدي لتصدير النفط واملنتجات التكريرية

)محمد ماهر( الصالح مترئساً عمومية الشركة ويبدو ممثل مجموعة  

مقر مؤسسة البترول الكويتية

روال احملتسب

الصالح: 68% ارتفاعًا في إيرادات »هيرميس إيفا« 
خالل الربع األول على مستوى شركات الوساطة

عموميتها أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 23% عن 2009

»مؤسسة البترول« تستعرض إنجازاتها
وخططها المستقبلية الممتدة حتى 2030

ترعى المؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشاريع الـ B.O.T تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد

3.2 ماليين برميل إنتاج الكويت من النفط خالل 2010
تسعى مؤسسة البترول الكويتية الى الوصول 
لطاقة إنتاجي��ة مقداره��ا 3.295 ماليني برميل 
يوميا من النفط اخلام، الوصول إلى معدل إنتاج 
للغاز احلر 130 مليون قدم مكعبة يوميا، االنتهاء 
م��ن وضع خطة تنمية حلقل ال��درة بنهاية عام 
2010 وإجناز مشروع رفع طاقة مركز التجميع 
28، وخ��ارج الكويت للوص��ول إلى معدل إنتاج 

يومي يقدر ب� 74.800 برميل نفط مكافئ.
 ومت احلصول عل��ى موافقة املجلس األعلى 

للبت��رول لتنفي��ذ مش��روعي الوق��ود البيئي 
واملصفاة اجلديدة، وبناء عليه طرح املناقصات 
اخلاص��ة ب��كل منهم��ا واالنته��اء م��ن مرحلة 
التصاميم الهندس��ية األولية اخلاصة مبشروع 
توس��عة مرافق معاجلة الغاز ف��ي مصفاة ميناء 
األحم��دي )اخلط اخلامس(، وخ��ارج الكويت مت 
البدء بتنفيذ بناء مشروع ڤيتنام وأخذ املوافقات 
النهائي��ة ملش��روع الص��ني وعمل الدراس��ات 

الهندسية التفصيلية الالزمة.

خططه����ا  م����ع  انس����جاما 
اإلس����تراتيجية الرامية إلى دعم 
حركة التنمية في الكويت كونها 
احملرك الرئيسي لالقتصاد، أكدت 
الكويتية أن  البترول  مؤسس����ة 
القطاع  ل����دور  رعايتها للمؤمتر 
اخلاص في مش����روعات التنمية 
التي تقام وفق  التحتية  والبنية 
نظام ال� B.O.T والذي تنظمه كل من 
شركة مجمعات األسواق التجارية 
بالتعاون مع شركة اخلليج لتنظيم 
املعارض والذي يقام حتت رعاية 
الوزراء  نائب رئي����س مجل����س 
للش����ؤون االقتصادي����ة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
الدولة لش����ؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد خالل الفترة من 9 إلى 
10 ماي����و املقبل والذي يقام حتت 
ش����عار »الكويت 2030«، انبثقت 
من أهمي����ة الدور وامل����كان الذي 
تشغله املؤسسة كونها املسؤولة 
عن إدارة أهم مصدر دخل للدولة، 
حيث يعتبر املؤمتر فرصة لتقوم 
العام  الرأي  املؤسس����ة بتعريف 
بأهمية املش����اريع التي تقوم بها 
واهم االجنازات التي حققتها هي 

وشركاتها التابعة.
وقال����ت مؤسس����ة البت����رول 
الكويتية أمس ان محفظة أعمالها 
تشمل جميع أوجه صناعة املواد 
ف����ي املناطق  الهيدروكربوني����ة 
البرية والبحرية وترتكز أنشطتها 
عل����ى االستكش����اف واإلنت����اج 
والتكرير والتس����ويق وصناعة 
البتروكيماويات والنقل البحري.

يذك����ر ان مؤسس����ة البترول 
الكويتية تأسست في العام 1980 
كمظلة تنضوي حتتها جميع أنشطة 
القطاع النفطي الكويتي. تضطلع 
املؤسسة وشركاتها النفطية التابعة 
في أوجه صناع����ة النفط والغاز 
املتنوعة بدءا من اكتشاف حقول 
جديدة إلى إنتاج وقود السيارات 
والطائ����رات والبواخ����ر ووقود 
األغراض الزراعية ومحطات توليد 
الطاقة الكهربائية وتعمل على توفير 
املنتجات البتروكيماوية األساسية 
كمنت����ج »االوليفينات« الذي يعد 
حيويا في تصنيع عديد املنتجات 

الضرورية حلياتنا اليومية.
وم����ن مقره����ا الرئيس����ي في 
مدينة الكويت، تنس����ق املؤسسة 
استراتيجيات عمل شركاتها التابعة 
وتشرف على أنش����طتها ومتول 
عملياتها وتتابع تس����ويق النفط 
املكررة  النفط  اخلام ومنتج����ات 
العاملية،  ف����ي األس����واق  والغاز 
كما تس����هم املؤسسة في مساعدة 
وزارة النف����ط الكويتية في إطار 
تعامالتها م����ع غيرها من أعضاء 

منظمة األوپيك.
وفي سعيها لدعم محفظة أعمالها 

العاملية، أنشأت املؤسسة عددا من 
العالم  املكاتب اإلقليمية في مدن 
اإلستراتيجية بدءا من هيوسنت إلى 
لندن، ومن مومباي وباكستان إلى 
سنغافورة وطوكيو وبكني. وتسهم 
هذه املكاتب في تعزيز أنشطة قطاع 
التسويق في املؤسسة وشركاتها 
التابعة، انطالقا من استراتيجياتها 
املرس����ومة على املدي����ني القصير 
والبعيد ضمن إطار إعداد دراسات 
حتليل األسواق اإلقليمية، وإقامة 
عالقات العمل الوطيدة مع اجلهات 
البترولية الرئيسة، وتعزيز حصة 
املؤسسة السوقية في هذه األسواق 

والنفاذ إلى أسواق جديدة.

رسالة المؤسسة

وتنص رسالة املؤسسة على أنها 
مؤسسة ذات طابع اقتصادي تدار 
على أسس جتارية ومملوكة بالكامل 
للدولة، وهي تعتبر إحدى شركات 
النفط والغاز الرئيسية في العالم 
وترتكز أنشطتها على االستكشاف 
واإلنت����اج والتكرير والتس����ويق 
وصناعة البتروكيماويات والنقل، 
ورسالة املؤسسة هي إدارة وتشغيل 
هذه األنشطة املتكاملة في كل أنحاء 
العال����م بأفضل األس����اليب كفاءة 
إلى تعظيم  وفاعلية، باإلضاف����ة 
القيمة واملردود املالي للمساهمني 

مع ضمان االستغالل األمثل للموارد 
الهيدروكربونية الكويتية.

كما ان للمؤسس����ة دورا مهما 
في املس����اهمة في دعم وتنشيط 
االقتصاد احمللي وتطوير وتنمية 
القوى العاملة الوطنية واحملافظة 
التجاري����ة والفنية  على اخلبرة 
العالية وإدارة الش����ؤون املتعلقة 
بالصحة والسالمة والبيئة بشكل 

فعال.
وفيما يخص الرؤية املستقبلية، 
فإن املؤسس����ة تس����عى لتحقيق 
التال����ي: الوصول إلى مس����توى 
عال ومتميز م����ن حيث الربحية 
واألداء، املساهمة بشكل كبير في 
دعم وتنش����يط االقتصاد احمللي، 
السعي لتعزيز السمعة واملكانة 
العاملية لكل أنشطة املؤسسة، العمل 
على تشجيع العاملني على التعلم 
املستمر في جميع املجاالت املتعلقة 
بأنشطة املؤسسة والوصول إلى 
مس����توى رائ����د ف����ي املنطقة في 
األداء املتعلق بالصحة والسالمة 
والبيئة والعمل على تطبيق أحدث 
وأنسب التكنولوجيا في عمليات 

املؤسسة.

إنجازات وطموحات

أوال: االستكشاف واإلنتاج داخل 
التش����غيل  الكويت حيث مت بدء 

التجريبي ملركز التجميع رقم 24 
اجلديد في شمال الكويت، حيث مت 
االنتهاء من هذا املشروع في زمن 
قياس����ي )قبل املوعد املخطط له 
بستة أشهر(، الوصول إلى طاقة 
إنتاجية مقدارها 3.1 ماليني برميل 
يوميا من النفط اخلام، الوصول إلى 
معدل إنتاج للغاز احلر 123 مليون 
قدم مكعبة يوميا، اكتشاف النفط 
وألول مرة في حقل مطربة في شمال 
الكويت، حيث أشارت التقديرات 
املبدئي����ة املتوقعة إلنتاج حوالي 
80 ألف برمي����ل يوميا من النفط 
اخلفي����ف و110 ماليني قدم مكعبة 
يوميا من الغاز، وّقعت شركة نفط 
الكويت عقد خدمات فنية مطورة 
)ETSA( ملدة خمس س����نوات مع 
ش����ركة ش����ل لتقدمي الدعم الفني 
لتطوير حقول الغاز اجلوراسية، 
االنتهاء من مشروع خطة تطوير 
حقول اخلفج����ي � املرحلة األولى 
بهدف الوصول بالطاقة اإلنتاجية 
للنفط اخلام إلى 350 ألف برميل 

يوميا.

التكرير والتصنيع

شملت استراتيجية املؤسسة 
داخل الكويت في تنفيذ وتشغيل 
مرافق مشروع استيراد الغاز املسال 
لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء 

وامل����اء م����ن الوقود خ����الل فترة 
الصيف، إجناز مرحلة التصاميم 
الهندسية األولية FEED اخلاصة 
مبشروع الوقود البيئي، واحلصول 
على موافقة كل من مجلس إدارة 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
البترول  إدارة مؤسسة  ومجلس 
الكويتية، ف����ي مجال التكامل مع 
صناعة البتروكيماويات، مت بنجاح 
تشغيل جميع املرافق في مصفاة 
ميناء عب����داهلل اخلاصة بتزويد 
مجمع العطريات بالنافثا واستقبال 

املواد الثانوية املرجتعة.
وخارج الكويت مت االنتهاء من 
مرحلة التصاميم الهندسية األولية 
)FEED( ملصفاة ڤيتنام واحلصول 
على املوافقات الالزمة للمضي في 
املراحل الالحقة للمشروع، البدء في 
عمل جميع الدراسات التفصيلية 
املتعلقة مبشروع مصفاة تكرير 
ومجم����ع للبتروكيماوي����ات في 
جنوب الص����ني، واحلصول على 
املوافق����ات املطلوب����ة على املوقع 
املزايا  اجلديد، والتباح����ث حول 
التي سيحصل عليها الشركاء في 

املشروع.
البتروكيماوي����ات مت  وع����ن 
البتروكيماوية  تشغيل املشاريع 
الكبرى داخل الكويت )العطريات، 
البولي  الس����تايرين وتوس����عة 
إيثيلني( وتنفيذ مش����روع وقف 
االنبعاث لغاز األمونيا في مشاريع 
األسمدة وبدء العمل به، ومت طرح 
مناقصة مشروع إنشاء مصنع الغاز 
املس����ال اجلديد )أم العيش( على 
الشركات التي مت تأهيلها واالنتهاء 
من إعداد الدراسات األولية للجدوى 
االقتصادية للدخول في مجال نقل 
املنتجات البتروكيماوية، ومت إبرام 
عقد ملشروع إنشاء مركز اإلسناد 
الرئيسية  والطوارئ والعمليات 
والتوقيع على اتفاقية تعاون مع 
وزارة الداخلية بشأن حماية املرافق 
واملنشآت احليوية من جهتي البر 

والبحر.

المؤسسة.. تاريخ يزخر بالنجاحات واإلنجازات
كوفبك من عنصرين أساسيني، 
حيث ارتكز العنصر األول على 
التوس��ع في إنتاج الكويت من 
النفط من دون خرق احلصص 
املعتم��دة م��ن قب��ل منظم��ة 
العنصر  اعتمد  بينم��ا  األوپيك 
الثان��ي على تعزيز االس��تثمار 
في مجال اإلنتاج واالستكشاف 
ع��ن النف��ط وتعزي��ز املصالح 
الكويتي��ة اخلارجية، ويعد عام 
1983 منعطف��ا هام��ا في تاريخ 
املؤسس��ة حيث اش��ترت أول 
منافذها لبيع التجزئة في أوروبا 
من ش��ركة جلف أويل، وهكذا 
خرجت شركة البترول الكويتية 
العاملي��ة إل��ى حي��ز الوج��ود، 
حيث مت تأس��يس الش��ركة في 
لندن وباش��رت في بناء شبكة 
والتجزئة  لبيع اجلملة  أوروبية 
عن طريق احلي��ازة والتطوير. 
وقد عمدت الكويت إلى ش��راء 
املصاف��ي ومحطات الضخ التي 
ميكن اس��تعمالها لتلقي النفط 
اخلام الكويت��ي. وهكذا وفرت 
تلك الشركات للمؤسسة فرص 
النم��و م��ن هام��ش عملي��ات 
االستكشاف واإلنتاج والتكرير 
املؤسس��ة  عمليات  جع��ل  مما 
متكامل��ة عل��ى غ��رار كبريات 
الش��ركات النفطية. واليوم تعد 
مؤسس��ة البت��رول الكويتي��ة 
إحدى كبريات ش��ركات النفط 
العالم،  ف��ي  الرئيس��ية  والغاز 
وحتظى مسيرتها بسجل يزخر 

بالنجاحات واالجنازات.

إلى تأس��يس شركة متخصصة 
ملراقبة العمل مع املؤسسة الدولية 
لتنمية الطاقة وكانت املؤسس��ة 
بصدد احلصول عل��ى 25% من 
حقل صيوان العماني مع كل من 
املؤسس��ة الدولية لتنمية الطاقة 
وشركة سوميتومو وشركة ألف 
اكيتني كش��ركة مش��غلة. وتبعا 
لذلك مت تأس��يس شركة جديدة 
في الع��ام 1981 تتول��ى عمليات 
ع��ن  والتنقي��ب  االستكش��اف 
النف��ط والغاز خ��ارج األراضي 
الكويتية. وس��ميت تلك الشركة 
بالشركة الكويتية لالستكشافات 
البترولي��ة اخلارجي��ة )كوفبك(. 
لعبت ش��ركة  تأسيس��ها  ومنذ 
كوفب��ك دور الذراع املس��اعدة 
في مش��اريع املؤسس��ة العاملية 

لالستكشاف. 
وق��د انبثقت فك��رة والدة 

الت��ي ربطت ب��ني الكويت وهذه 
الثالثينيات عندما  الى  الش��ركة 
األساسيني  الشريكني  أحد  كانت 
الكوي��ت.  نف��ط  ش��ركة  ف��ي 
وكانت املؤسس��ة متتلك مصالح 
استكش��افية خارجي��ة كبي��رة 
جدا، حيث كانت متتلك 50% من 
حصص حوض ويليس��تون في 
مونتانا ونورث داكوتا في أميركا 
إلى جانب 45% من املمتلكات في 
املغ��رب وه��ي حم��ام وميلولو 
وليبني ومدا والدردار مع الشركة 
املشغلة »الف اكيتني«. كما كانت 
املؤسس��ة متتل��ك 21.25% م��ن 
الطاقة.  لتنمية  الدولية  املؤسسة 
يضاف إلى ذلك كان لشركة جلف 
مصالح في عمليات االستكشاف 
واإلنتاج في أمكنة أخرى جاء من 
بينها بحر ناتونا قبالة س��واحل 
لذا دع��ت احلاجة  إندونيس��يا. 

تعتمد على الربح السريع بل على 
أن تصل املؤسس��ة إلى مصاف 
الش��ركات الكب��رى ف��ي نهاية 
املطاف، وارتكزت إس��تراتيجية 
النمو على االستثمار في املناطق 
الت��ي تعط��ي املؤسس��ة املزايا 
نقاط  التنافسية واالستفادة من 

القوة التي تتمتع بها.

بداية التوسع العالمي 

 1981 الع��ام  انقض��اء  وقبل 
مش��اريع  املؤسس��ة  ب��دأت 
له��ا  كان  كبي��رة  اس��تثمارية 
األثر الكبير ف��ي مجال تطورها 
ونهضته��ا. فف��ي البداية أخذت 
املؤسسة باالستثمار في عمليات 
التكري��ر في الق��ارة األوروبية، 
والتي اش��تمل جانب منها على 
ش��راء أصول شركة جلف أويل 
األميركية. وتعود العالقة الوثيقة 

مع تأسيس مؤسسة البترول 
الكويتي��ة كمظلة تض��م حتتها 
النفطي،  القطاع  أنش��طة  جميع 
فق��د واجه��ت الش��ركة الفتية 
اخلاصة  األسواق  تطوير  حتدي 
بالنف��ط الكويت��ي واملش��تقات 
النفطي��ة، حيث كان��ت تفتقد ما 
الش��ركات  ل��دى معظم  يتوافر 
النفطية العاملية أي املصافي ذات 
القدرة التحويلية الكبيرة إلضفاء 
القيمة املضافة على نفطها اخلام 
وش��بكات بيع اجلملة والتجزئة 
الت��ي تضم��ن منافذ بي��ع آمنة 

إلنتاجها. 
وسرعان ما اتخذت املؤسسة 
خط��وات إليجاد حلول على هذا 
الصعي��د، فبعد وقت قصير من 
املؤسس��ة جرت عمليات  إنشاء 
حتس��ني عل��ى مصف��اة ميناء 
األحم��دي التي كان��ت قد بنيت 
أساس��ا ف��ي ع��ام 1949 وبلغت 
دوالر.  ملي��ار   2.5 قيمته��ا 
وأجريت عمليات مماثلة ملصفاة 
ميناء عبداهلل بلغ��ت كلفتها 2.1 

مليار دوالر. 
القدرة  الكويت  لدى  وأصبح 
على إنت��اج منتجات مكررة ذات 
قيم��ة أفضل ب��دال م��ن النفط 
القيمة  اخلام واحملروق��ات ذات 
املؤسس��ة  ولك��ن  املنخفض��ة. 
اس��تمرت في س��عيها إلرس��اء 
النفطية  للصناعة  جديدة  قواعد 
الكويتية وبناء محفظة قوية من 
األصول االستثمارية وفق نظرة 
إس��تراتيجية طويل��ة امل��دى لم 


