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 ٥٣٥ فريح العنزي. د.إعداد أ

 ي حسن عبداهللا الشراحرمضان عل ثـــــاسم الباح
تقويم السياسيات االستثمارية النفطيـة الخارجيـة        ثــــعنوان البح

 لدولة الكويت
 أسيوط ةـــــــجامع

 التجارة بسوهاج ةــــــــكلي
 إدارة األعمال  م ــــــــقس

 )م١٩٩٣(دكتوراه  ةـــــــالدرج

  البحثمستخلص
 هدف الدراسة 

  .بحثلالتحقق من مدى صحة فروض ا -١
تقويم السياسيات الحالية لالستثمارات الخارجية النفطية لدولة الكويت         -٢

  .وتحديد نقاط القوة والضعف فيها
التواصل إلى توصيات ومقترحات يمكن بها تالفي أوجه القصور في        -٣

السياسات االستثمارية النفطية الحلية بما يمكن الكويت من الحفـاظ          
ا الماليـة واالجتماعيـة فـي       على ثروتها الوطنية وتعظيم عائداته    

 .األسواق المختلفة
  منهج الدراسة

  :اعتمد الباحث في دراسته على أسلوبين أساسيين هما 
  : الدراسة النظرية أو المكتبية -١

حيث اعتمدت على اإلطالع على مختلف المراجع العربية واألجنبية،         
قتـصاد  والدوريات والتقارير والبحوث والدراسات التـي تتعلـق بعلـوم اال    



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  
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والتمويل والتي تتناول قضايا االستثمارات الخارجية أو الدوليـة مـستخدما           
  .الطرق الكمية واإلحصائية المالئمة

والواقع أن الغرض األساسي من الدراسة النظرية من مصادرها المـذكورة           
أنحصر في تكوين وتدعيم الخلفية العلمية للباحث، حتى يـتمكن مـن تقيـيم      

ية الخارجية النفطية واقتراح سبل ترشيدها مـن خـالل       السياسيات االستثمار 
  .تطبيق المفاهيم العليمة

  : الدراسة الميدانية -ب
اعتمدت هذه الدراسة على بحث ميداني تم إجراؤه بأسلوب العينـات           
حيث تم تجميع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة بأسلوب المقـابالت           

ارات االستثمارية للعوائد النفطية لدولة الشخصية مع المسئولين عن اتخاذ القر
ـ الكويت، وباستخدام استمارة استقصاء صممت واخت      رت خصيـصا لهـذا     ي

دارة االستثمار  إالغرض فقد تم اختيار عينة عمدية من مجتمع المسئولين عن           
 مسئوال وهو عدد يمثل نصف هـذا المجتمـع،          ٢٥النفطي وعدد هذه العينة     

  .تية  شركاتها التابعة داخل وخارج الكويتممثلين لمؤسسة البترول الكوي
  استنتاجات الدراسة

   في مجال اإلطار الفكري لالستثمار  :أوال
على ركنين  بينت الدراسة أن القرار االستثماري الكفؤ هو الذي يقوم          

 هو اإلدراك الكامل بالجوانب العلمية التـي تحكـم          الركن األول  : أساسيين
 فـي الجوانـب     الركن الثـاني  ة بها ويتمثل    االستثمارات والمخاطر المرتبط  

المتعلقة ببيئة االستثمار والتخطيطي االستراتيجي إلدارة االسـتثمارات فـي          
  .األسواق المختلفة
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    في مجال المالمح األساسية لالقتصاد الكويتي :ثانيا 
إن االستثمارات النفطية الكويتية قد نشأت وتنامت باالستناد إلى ثالثة          

تمع سكاني صغير وقوة عمل محدودة نسبية، هيكل اقتصادي           مج :متغيرات  
 تيمثل النفط النسبة الكبرى فيه، إطار مؤسـسي يحكـم إدارة االسـتثمارا            

  .الخارجية ممثال في الهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة البترول الكويتية
 : في مجال توصيف االستثمارات النفطية لدولة الكويت :ثالثا 

ي لالستثمارات النفطية الخارجية الكويتية قد تطور     إن الهيكل المؤسس  
تطوراً بالغا منذ نشأته استجابة للتغيرات التي طرأت على أسعار وإيـرادات            

وقـد  .. النفط من ناحية وعلى حجم االستثمارات الخارجية من ناحية أخرى         
تركز هذا اإلطار منذ مطلع الثمانينات في مؤسسة البترول الكويتيـة التـي             

سؤولية عن تنفيذ السياسة النفطية وتحقيق أهـدافها اإلسـتراتيجية          أصبحت م 
متمثلة في تحقيق قدر أمثل لنمو وتطوير قطاع النفط في الكويت،تحقيق أعلى            
قدر من األرباح من عمليات النفط دون اإلخالل بشرط المحافظة على الثروة            

 الـصناعة   النفطية، دعم إنماء وتكوين الخبرات والكفاءات الوطنية في مجال        
ومن أهم النتائج لتطور هذا اإلطار تكوين شبكة استثمارات نفطيـة           . النفطية

  .في السوق العالمية تركزت في أوربا والواليات المتحدة
  
  
  
  


