
احتفلت شــركة البترول الوطنية الكويتية اليوم بتشــغيل خط الغاز المســال الخامس 
بمصفــاة مينــاء األحمــدي، والــذي يعــد ثانــي أكبــر مشــاريع الشــركة االســتراتيجية مــن 
حيــث األهميــة واإلنتاجيــة بعــد مشــروع الوقــود البيئــي، الــذي ســبق للشــركة تشــغيله 

فــي شــهر مــارس الماضــي.

وأكــد الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة البتــرول الكويتيــة الشــيخ نــواف ســعود الصبــاح، 
فــي كلمــة ألقاهــا خــال الحفــل الــذي أقيــم تحــت رعايتــه فــي مبنــى الشــركة الرئيســي 
بمدينــة األحمــدي، أن المشــروع يحظــى بأهميــة كبيــرة، الرتباطــه باألهــداف الرئيســية 
الســتراتيجية المؤسســة للعــام 2040، الســاعية إلــى االســتغال األمثــل لمــوارد بادنــا 
الهيدروكربونيــة، وعلــى وجــه الخصــوص التوســع فــي استكشــاف وتصنيــع الغــاز 
ــة ذات  ــاج مشــتقات نفطي ــر المصاحــب للنفــط الخــام، وإنت الطبيعــي المصاحــب وغي
ربحيــة عاليــة، تلبــي متطلبــات األســواق العالميــة، وتتوافــق مــع اشــتراطاتها البيئيــة.

وقــال الصبــاح ان دولــة الكويــت رائــدة فــي مجــال االبتــكار، وان القطــاع النفطــي يســتثمر 
فــي الطاقــات الوطنيــة لتأميــن مســتقبل البــاد، مشــيرا إلى ان هذا المســتقبل مرهون 

بنجاحنــا فــي توظيــف مواردنــا بمشــاريع تحافــظ علــى مكانــة الكويــت كمورد 
أساســي للطاقة النظيفة.

ونــوه الصبــاح إلــى أن اســتخدام الغــاز فــي توليــد الطاقــة أصبــح 
ــة،  ــًا مــن الناحيتيــن البيئيــة واالقتصادي ــًا ُمَفضَّ ــارًا عالمي خي

مقارنــة بأنــواع الوقــود األحفــوري األخــرى، حيــث يســهم 
تقليــل  خــال  مــن  البيئــة،  المحافظــة علــى  فــي  الغــاز 

االنبعاثــات الضــارة بالمنــاخ.

“العصــر  مرحلــة  حاليــًا  يعيــش  العالــم  أن  وأوضــح 
الذهبــي لصناعــة الغــاز الطبيعــي”، وهــو مــا يحتــم علــى 
القطــاع مضاعفــة االســتثمارات فــي مشــاريع تؤمــن 

“البترول الوطنية” تحتفل بتشغيل خط الغاز المسال الخامس



إمــدادات المــواد الهيدروكربونيــة لألســواق العالميــة، منوهــا إلــى ان مشــروع خــط الغــاز 
ــة. المســال الخامــس يعــد جــزءًا مــن هــذه المعادل

وأضــاف ان القطــاع النفطــي الكويتــي يلعــب دورًا حيويــًا ورئيســيًا فــي دعــم اقتصــاد 
الدولــة، وفــي تحقيــق رؤيــة كويــت جديــدة 2035، لــذا فــإن شــركات القطــاع تعمــل بــكل 
جديــة مــن أجــل توفيــر مصــادر جديــدة للطاقــة النظيفــة، ُتتيــح أمــام اقتصادنــا الوطنــي 

المزيــد مــن فــرص الربــح والنمــو المســتقبلي المســتدام.

واختتــم الصبــاح كلمتــه بتهنئــة إدارة وموظفــي “البتــرول الوطنيــة” علــى تحقيــق هــذا 
ــه الشــركة، كمــا أعــرب عــن  ــد الــذي تؤدي ــدور الحيــوي والتنمــوي الرائ اإلنجــاز، منوهــا بال
تطلعــه إلــى المزيــد مــن اإلنجــازات، التــي تعــزز مــن نجاحــات القطــاع النفطــي الكويتــي، 
وتســهم فــي المحافظــة علــى المكانــة المتميــزة لدولــة الكويــت فــي صناعــة النفــط 

والغــاز العالميــة.

مــن جانبهــا، قالــت الرئيــس التنفيــذي لشــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة وضحــة أحمــد 
الخطيــب فــي كلمــة مماثلــة ان إنشــاء خــط الغــاز المســال الخامــس جــاء لتمكيــن 
الشــركة مــن اســتيعاب الزيــادة المســتقبلية المتوقعــة فــي كميــات الغــاز والمكثفــات، 
التــي تنتجهــا شــركة نفــط الكويــت والشــركة الكويتيــة لنفــط الخليــج، إضافــة إلى كميات 

الغــاز البترولــي التــي تنتجهــا مصافــي الشــركة.

وأوضحــت أن مصنــع الغــاز المســال فــي مصفــاة مينــاء األحمــدي بخطوطــه الخمســة 
يلبــي احتياجــات الســوق المحلــي مــن الغــاز البترولي المســال، ويســاهم فــي تزويــد وزارة 
الكهربــاء والمــاء باحتياجاتهــا مــن غــاز الوقــود المســتخدم فــي توليــد الكهربــاء، كما يعد 

المــزود الرئيســي للصناعــات التحويلية المحلية.

وأضافــت أن المصنــع يصــدر منتجــات بتروليــة عالية الجودة لألســواق العالمية، تتمثل 
فــي غــازي البروبــان والبيوتــان، ممــا يحقــق عائــدًا ربحيــًا أعلــى لمنتجــات 

الشــركة، ويجعــل مصفــاة مينــاء األحمــدي هــي القلــب النابــض للغــاز 
فــي البــاد.

الوطنيــة  البتــرول  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وتقدمــت 
الكويتيــة فــي ختــام كلمتهــا بالشــكر لــكل مــن ســاهم 

فــي إنجــاز المشــروع، وخصــت بالذكــر الكــوادر الوطنيــة، 
وفــرق العمــل فــي مصفــاة مينــاء األحمــدي، وقطــاع 
ــر المســاندة والشــركات المنفــذة،  المشــاريع، والدوائ
الذيــن قالــت انهــم عملــوا جميعــًا كفريــق واحــد متناغم 

ومتجانــس.



ــاء األحمــدي شــجاع العجمــي فــي  ــذي لمصفــاة مين ــب الرئيــس التنفي ــدوره، قــال نائ ب
كلمتــه ان خــط الغــاز المســال الخامــس يضيــف مــا يقــارب %30 إلــى الطاقــة اإلنتاجيــة 
اإلجماليــة لمصنــع الغــاز بمصفــاة مينــاء األحمــدي، موضحــا أن التكلفــة اإلجمالية لهذا 
المشــروع بلغت حوالي 428 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل )1.4 مليار دوالر أمريكي(.

وأوضح أن نصيب القطاع الخاص المحلي من إجمالي الميزانية الكلية للمشــروع بلغ 
مــا نســبته %29.7، وهــي نســبة تتجــاوز نســبة الحــد األدنــى المطلوبــة لإلنفــاق والبالغــة 
%20، منوهــا إلــى أن هــذا يظهــر حــرص الشــركة علــى دعــم المحتــوى المحلــي، وتشــجيع 

شــركات القطــاع الخــاص علــى المشــاركة بفاعليــة فــي تنفيــذ مشــاريعها الكبرى.

وأشــار العجمــي إلــى أن عــدد العمالــة التــي شــاركت فــي تنفيــذ المراحــل المختلفــة 
للمشــروع قاربــت 7 آالف عامــل، مؤكــدا أن الشــركة تفخــر بأنهــا نجحــت فــي توفيــر أعلــى 
معايير األمن والســامة لهذا العدد الكبير من العمالة، حيث بلغ عدد ســاعات العمل 

قرابــة 58 مليــون ســاعة عمــل دون تســجيل أيــة حــوادث.

ونــوه العجمــي إلــى أن نجــاح الشــركة فــي تنفيــذ ثــم تشــغيل مشــروع بهــذه الضخامــة 
لــم يخلــو مــن مواجهــة العديــد مــن التحديــات والصعوبــات، مشــيرا إلــى أن مــن أهمهــا 
ــة الربــط بيــن خطــوط الغــاز الطبيعــي القادمــة مــن شــركة نفــط الكويــت  إنجــاز عملي
وخــط الغــاز الجديــد دون التأثيــر علــى ســامة التشــغيل واســتمرار عمليــة اإلنتــاج، ونــوه 
بهــذا الصــدد إلــى أن كــوادر الشــركة نجحــت فــي التغلــب علــى كافــة التحديــات، وإنجــاز 

المشــروع بالشــكل األمثــل.

وتضمــن برنامــج الحفــل عــرض فيلــم قصيــر عــن خــط الغــاز المســال الخامــس، وآخــر 
تضمــن لقــاءات مــع مهندســي المشــروع، كمــا قــدم اثنــان مــن المهندســين الشــباب 
عرضــا للتفاصيــل المتعلقــة بــه منــذ بداياتــه األولــى وحتــى االنتهــاء مــن كافــة أعمالــه 

اإلنشــائية والفنيــة. 

يشــار إلــى أن خــط الغــاز المســال الخامــس يعــزز الطاقــة اإلنتاجيــة 
ــة تقــدر  ــة إضافي لخطــوط الغــاز األربعــة القائمــة بطاقــة إنتاجي

بـــ 805 ماييــن قــدم مكعــب قياســي مــن الغــاز، و106 آالف 
برميــل مــن المكثفــات والغــاز المســال فــي اليــوم، بحيــث 

تصبــح الطاقــة اإلنتاجيــة اإلجماليــة اليوميــة للخطــوط 
الخمســة مجتمعــة 3 مليــار و125 مليــون قــدم مكعــب 
قياســي مــن الغــاز، و332 ألــف برميــل مــن المكثفــات 

والغــاز المســال.


