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إلى األجيال المتعاقبة من العاملين في "البترول الوطنية"، الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية 
وإخالصهم  جهودهم  لوال  والذين  مسيرتها،  من  عامًا  ستين  مدى  على  بالشركة  النهوض 

وتفانيهم ما كانت الشركة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم.

الشركة منذ  تاريخ  الذي يستعرض لمحات من  المتواضع،  الجهد  إلى كل فرد منهم هذا  نهدي 
حبهم  دائمًا  دافعهم  وكان  بأيديهم،  صنعوه  الذي  التاريخ  وهو  هذا،  يومنا  وحتى  تأسيسها، 

لشركتهم، والوفاء لوطنهم الغالي الكويت.

إهداء
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ثة من كتاب »دور رائد في صناعة التكرير« مع ذكرى مرور ستين عامًا  يتزامن إصدار هذه النسخة الُمحدَّ
األميري  المرسوم  صدر   1960 العام  من  أكتوبر  ففي  الكويتية،  الوطنية  البترول  شركة  تأسيس  على 
الصباح، طيب اهلل  السالم  الشيخ عبداهلل  الكويت األسبق  أمير  الشركة، وكان ذلك في عهد  بتأسيس 

ثراه.

منذ ذلك الحين، حرصت الشركة على أداء دورها، والقيام بمسؤولياتها في إطار عملية التنمية الشاملة 
للدولة والمجتمع، حيث تتولى الشركة مهمة تكرير النفط وتسويق مشتقاته، وهي تعمل تحت مظلة 
التي تقدم بدورها نموذجًا للتعاون  التابعة لها،  البترول الكويتية، وضمن منظومة الشركات  مؤسسة 
والتكامل، يسهم في االستغالل األمثل لثروة البالد النفطية، ويعزز من مكانة وفرص االقتصاد الكويتي.

أعمالها  نطاق  واتسع  اليوم،  عليه  هي  ما  إلى  تصل  أن  قبل  عديدة  وأطوار  بمراحل  الشركة  مرت  لقد 
وأنشطتها، وشهدت زيادة كبيرة في أعداد موظفيها، والعاملين ضمن الشركات المقاولة المتعاقدة 
المصرح لها أضعافًا مضاعفة،  المال  إنتاجها، وترافق ذلك كله مع زيادة رأس  معها، كما زادت كميات 

تعكس حجم ونوعية التطورات المتالحقة التي شهدتها الشركة منذ تأسيسها، وحتى يومنا هذا. 

الشركة،  بتاريخ  القارئ  لتعريف  الوطنية«،  »البترول  عن  لمحة  تقديم  إلى  الكتاب  هذا  خالل  من  نسعى 
محطات  عبر  للجمهور  تقدمها  التي  المباشرة  الخدمات  ذلك  في  بما  المتنوعة،  وأنشطتها  ومهامها، 
تعبئة الوقود التابعة لها، والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى دورها تجاه المجتمع والبيئة 

وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة.

مقدمة





الباب األول
النفط في دولة الكويت
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احتلت الكويت قبل ظهور النفط مكانة اقت�صادية 

مميزة كميناء جتاري فيما اعتمد اأهلها على مهنتني 

اأ�صا�صيتني هما �صيد اللوؤلوؤ والتجارة

الموقع والمساحة 
تقع دولة �لكويت يف جنوب غرب قارة �آ�سيا، وحتديد�ً على �جلانب �لغربي من ر�أ�س 

�خلليج �لعربي، �لذي ميثل �حلدود �ل�سرقية لها، ويحدها من �ل�سمال و�ل�سمال �لغربي 

�جلمهورية �لعر�قية، ومن �جلنوب و�جلنوب �لغربي �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

تبلغ �مل�ساحة �لإجمالية للكويت 17.818 كيلو مرت�ً مربعاً، ويبلغ طول �ل�سريط �ل�ساحلي 

�ساماًل �سو�حل �جلزر 500 كيلومرت تقريباً، ويعترب جون �لكويت �أهم �ملعامل �ل�ساحلية.

السكان
و�سـل عــدد �سكــان دولــة �لكويت �إلــى 4.776.407 ن�سمــة، منهـم 1.432.045 كويتــياً، 

و3.344.362 غري كويتـي )ح�سـب �إح�ساء�ت هيئـة �ملعلومـات �ملدنيـــة يف 31 دي�سمرب 

.)2019

األقسام اإلدارية
تنق�سم دولة �لكويت �إىل 6 حمافظات، هي:

حمافظة �لعا�سمة.

حمافظة �جلهر�ء.

حمافظة حويل.

حمافظة �لفرو�نية.

حمافظة مبارك �لكبري.

حمافظة �لأحمدي.

وبالإ�سافة �إىل �ملحافظات �ل�ست، ت�سم دولة �لكويت ت�سع جزر، هي: بوبيان، وفيلكا، 

ووربة، وكرّب، و�أم �ملر�دم، وم�سكان، و�أم �لنمل، وقاروه، وعوهة.

أصل التسمية
ُعرفت �لكويت قدمياً با�سم �لقرين (ت�سغري لكلمة قرن)، وهي �لأر�س �ملرتفعة، �أو �لتل، 

لكن مع �لزمن تغري هذ� �ل�سم، و�أ�سبح ��سمها �لكويت يف بد�ية �لقرن �ل�سابع ع�سر، 

وهو ��سم ماأخوذ من كلمة (كوت)، �لتي تعني �لقلعة �أو �حل�سن �ملنيع، �لذي يتّم بناوؤه 

الفصل األول: دولة الكويت
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بالقرب من بحر �أو نهر، وهو ما ينطبق على دولة �لكويت، حيث موقعها �جلغر�يف على 

�خلليج �لعربي.

االقتصاد الكويتي
كمدينة  �لكويت،  مدينة  تاأ�سي�س  مع  بد�أت  �لأوىل  مبرحلتني؛  �لكويتي  �لقت�ساد  مر 

جتارية على �خلليج �لعربي، فيما بد�أت �ملرحلة �لثانية مع �كت�ساف �لنفط وت�سديره.

● مرحلة ما قبل �لنفط:
�لذي  �لأمر  كميناء جتاري،  هامة  �قت�سادية  مكانة  �لنفط  قبل ظهور  �لكويت  �حتلت 

�لإقليمية. �لتجارة  دور هام يف  لعب  �ساهم يف متكينها من 

وتاأثر �لكويتيون يف تلك �حلقبة بعن�سرين �أ�سا�سيني من �لبيئة، هما: �لبحر، و�ل�سحر�ء، 

�لرتكيبة  �إىل  بالإ�سافة  و�لتقاليد،  �لعاد�ت  تكوين  يف  �لكبري  �لأثر  لهما  كان  حيث 

�للوؤلوؤ،  عن  بحثاً  �لغو�س  مهنتا  كانت  وقد  للبالد،  �لقت�سادية  و�لبنية  �لجتماعية، 

�ملا�سي. يف  �لر�ئجتان  هما  و�لتجارة، 

و�زدهرت يف ذلك �لوقت مهن و�سناعات مرتبطة بالبحر، مثل: �سناعة �ل�سفن باأنو�عها، 

و�ل�سناعات �ملرتبطة باأعمال �لغو�س، و�سناعة �ل�سباك و�أدو�ت �ل�سيد.

هاماً  دور�ً  لعبت  �لتي  �لتجارية،  �لأ�سو�ق  �نتع�ست  �لكويت،  لدولة  �لطبيعة  هذه  ومع 

يف تنمية �لقت�ساد �ملحلي، وبرع �لكويتيون يف �سناعة بيوت �ل�سعر و�خليام، و�لغزل 

و�لن�سج و�حلياكة ل�سناعة �لب�سوت، و�حلد�دة، و�سناعات �لذهب، و�لأ�سلحة، ودباغة 

�جللود.

● مرحلة ما بعد �لنفط:
�أكرب  �إحدى  �لكويت  باتت  �ملا�سي،  �لقرن  منت�سف  �لكبرية  �لنفطية  �لكت�سافات  مع 

للنفط. و�مل�سدرة  �ملنتجة  �لدول 

ومتتلك �لكويت خام�س �أكرب �حتياطي نفطي يف �لعامل، حيث يتو�جد يف �أر��سيها %10 

من �حتياطي �لنفط �لعاملي.

ويتمتع  �لأو�سط،  �ل�سرق  منطقة  يف  �لقت�ساد�ت  �أهم  �أحد  �لكويتي  �لقت�ساد  ويعد 

بالعديد من �ملقومات و�لعو�مل �لبارزة �لتي �أ�سهمت يف ت�سكيل و�سناعة �قت�ساد مهم 

وعاملياً. �إقليمياً  وجاذب  وموؤثر 

موقع الكويت 
المميز في الجانب 
الغربي من رأس 
الخليج العربي 
أكسبها بعداً 
استراتيجيًا هامًا قبل 
ظهور النفط
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االكتشاف.. والبدايات
يج�سد تاريخ �لنفط �لكويتي وبد�ية �كت�سافه ع�سر�ً من �لطموح و�حلكمة، �ت�سم بهما 

�ملغفور له �ل�سيخ �أحمد �جلابر �ل�سباح (�أمري دولة �لكويت يف تلك �حلقبة)، �لذي توىل 

مقاليد �حلكم يف عام 1921، فقد كان لديه روؤية ثاقبة وتطلعات كبرية لتحويل �لكويت 

�إىل دولة ع�سرية مزدهرة تنعم باكت�سافات نفطية على غر�ر ما حدث يف �لدول �ملجاورة.

�لتي  �ل�سديدة  �ملالية  �ل�سائقة  ب�سبب  �ملرحلة  تلك  �لعاملي يف  �لقت�ساد  تدهور  ورغم 

�أعقبت �حلرب �لعاملية �لأوىل، وتر�جع جتارة �للوؤلوؤ �لتي كانت مورد�ً للدخل وم�سدر 

عي�س لكثري من �أهل �لكويت قدمياً، ب�سبب ظهور �للوؤلوؤ �ل�سناعي، و�سيق �ل�سبل �أمام 

متم�سكاً  بقي  �جلابر  �أحمد  �ل�سيخ  �أن  �إل  �آنذ�ك،  و�لغو��سني  و�لنو�خذة  �لطو��سني 

بالأمل، وكان لديه �إميان كبري يف م�ستقبل م�سرق للكويت.

ومن �أجل حتقيق �مل�ستقبل �لذي كان يحلم به �ل�سيخ �أحمد �جلابر للكويت، تابع هو ورجاله 

�ل�سعودية،  �لعربية  بالدول �ملجاورة، كاململكة  �لنفطية  كل ما ي�ستجد يف �ل�ستك�سافات 

و�لبحرين، و�لعر�ق، وكذ� متابعة جناحات �سركة �لنفط �لإجنليزية �لفار�سية يف جنوب 

�إير�ن، وهو ما جعله على �إدر�ك كبري بن�ساطات منّقبي �لنفط يف �لدول �ملجاورة.

يف  �لنفطية  �لكت�سافات  بعد جناح  �أف�سل  م�ستقبل  يف  كثري�ً  و�لأمل  �لطموح  و�زد�د 

�لبحرين عام 1932، وتفاءل �لكويتيون حينها باأن �لبقع �ل�سود�ء �لتي ظهرت على �أجز�ء 

وتنع�س  �أن حتيي  �سلعة ميكن  �لأر�س حتوي  �آبار حتت  �أر��سيهم تدل على وجود  من 

�قت�ساد �لكويت.

وقد حتقق �حُللم، فلم مي�ِس وقت طويل حتى �سدر تقرير فني يف �لأول من يونيو عام 

1935 حمل عنو�ن »جيولوجية �أر�س �لكويت ووجود �لنفط فيها«، يب�سر باكت�ساف يحّول 
�أر�س �لكويت �ل�سغرية �ل�سحر�وية �إىل دولة ع�سرية مزدهرة.

 اتفاقية االمتياز النفطي 
يف 23 دي�سمرب عام 1934، وّقع �ل�سيخ �أحمد �جلابر �ل�سباح �تفاقية �متياز �لتنقيب عن 

�لنفط يف �لأر��سي �لكويتية.

ومنحت �لتفاقية �متياز �لتنقيب عن �لنفط �إىل �سركة نفط �لكويت �ملحدودة، و�لتي 

�لإجنليزية  �لنفط  �سركة  من  كل  بني  م�سرتكة  مبلكية   1934 عام  تاأ�ّس�ست  قد  كانت 

�لفار�سية، و�لتي تغري ��سمها فيما بعد �إىل �سركـة �لبتـرول �لربيطانيـة، و�سركة �خلليج 

للزيت �ملعروفة حالياً با�سم �سركة �سيفرون �لأمريكية. 

مت اكت�صاف النفط يف »برقان الأول« عام 1983 وبداأ 

الإنتاج منه عام 1945 مبعدل 30  األف برميل يوميًا

الفصل الثاني: عصر النفط
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سمو األمير الراحل 
الشيخ أحمد الجابر 
الصباح يدير العجلة 
الفضية مدّشنًا بدء 
تصدير أول شحنة 
للنفط الخام

وبد�أ �مل�سح �جليولوجي �لبتد�ئي بحفر �أول بئر ��ستك�سافية �سنة 1936 مبنطقة بحرة، 

�لو�قعة يف �سمال جون �لكويت، ولكنها مل تكن تب�سر باإنتاج جتاري، فتم �لبحث يف مكان 

�آخر، وحتول �ل�ستك�ساف �إىل منطقة برقان.

اكتشاف النفط 
بد�أت ب�سائر �كت�ساف �أول حقل نفطي يف �لكويت بعد م�سح جيولوجي للمنطقة �أجرته 

�سركة نفط �لكويت �ملحدودة، وذلك بناًء على تقرير فني �أجرته �سركة »كوك�س ورود�س«.

ويف �سوء هذ� �لتقرير حتّولت �لأنظار �إىل منطقة برقان، ومت �إجر�ء عمليات حفر فيها 

عام 1937، ومطلع 1938، ودلت �ختبار�ت �لإنتاج على �أنها م�سجعة جد�ً.

ويف 22 فرب�ير 1938، كانت �ملنطقة و�لكويت على موعد مع حدث تاريخي، حيث مّت 

�كت�ساف �لنفط يف بئر برقان �لأول، ولكن �لعمل توقف بعد ذلك، ب�سبب ن�سوب �حلرب 

�لعاملية �لثانية �إىل �أن ��ستوؤنف يف �سهر نوفمرب من �سنة 1945، وبد�أ �إنتاج �لنفط مبعدل 

30 �ألف برميل يومياً.

تصدير أول شحنة نفط
�أد�ر  تاريخية، حيث  �لكويت حلظات  1946 عا�ست  يونيو عام  �لثالثني من  يف �سباح 

�سمو �لأمري �لر�حل �ل�سيخ �أحمد �جلابر �ل�سباح، يف ذلك �ليوم �لعجلة �لف�سية، مد�ّسناً 

بذلك بدء ت�سدير �أول �سحنة من �لنفط �لكويتي.

�لتي  �لناقلة �لربيطانية »بريت�س فوزيلري«،  �إىل  �أنابيب  �لنفط بي�سر عرب خط  وتدّفق 

بـ 10567 طناً من �لنفط �خلام، وبذلك �ن�سمت �لكويت �إىل �سفوف منتجي  ُحّملت 

وم�سدري �لنفط �لرئي�سيني يف �لعامل.

و�سهدت �لكويت يف �ل�ساعة �ل�سابعة من �سباح ذلك �ليوم �حتفالً مهيباً ببدء ت�سدير 

�لنفط، برعاية وح�سور �ملغفور له، �ل�سيخ �أحمد �جلابر �ل�سباح، وح�سور كبار �مل�سوؤولني 

يف �لبالد، �إ�سافة �إىل �ملقيم �ل�سيا�سي �لربيطاين يف منطقة �خلليج، و�ملعتمد �ل�سيا�سي 

لدى �لكويت �لكولونيل هارولد ديك�سون، ومدير عام �سركة نفط �لكويت �ملحدودة يف 

ذلك �لوقت، �ل�سيد فيليب �ساوثويل، وح�سد كبري من �ملدعوين.

وجاء يف كلمة �سمو �ل�سيخ �أحمد �جلابر �ل�سباح، بتلك �ملنا�سبة: »ما من فرد من �سعب 

بالدي و�أ�سدقائي �إل و�سيبتهج معي بهذ� �حلدث �ل�سعيد، �لذي هو بف�سل �هلل حدث 

ي�سب يف �سالح م�ستقبلنا ورفاهنا... �أ�سكر �هلل �لذي منحنا هذه �لفر�سة لال�ستمر�ر 

يف تنفيذ خمتلف �لإ�سالحات �لتي نن�سدها من �أجل �سعادة ورفاه �ل�سعب �لكويتي«. 
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تطورات متالحقة 
�سهدت �سناعة �لنفط �لكويتية تطور�ت كبرية على مدى �لعقود �لثالثة �لالحقة لتاريخ 

�لنفط مب�سفاة ميناء  بد�أت بعد ذلك عمليات تكرير  �أول �سحنة نفط، حيث  ت�سدير 

�لأحمدي يف عام 1949.

ميناء  يف  �جلنوبي  �لر�سيف  �إن�ساء  مت   1949 و   1946 عامي  بني  ما  �لفرتة  وخالل 

�لأحمدي، ومعمل �لتكرير بطاقة 25 �ألف برميل يومياً، ثم �رتفعت �إىل 30 �ألف برميل 

يومياً فيما بعد، كما مت بناء حمطة لتوليد �لكهرباء وتقطري ماء �لبحر.

ثم مت بناء مدينة �لأحمدي كبلدة كاملة، ت�سم �ملكاتب �لرئي�سة، و�لور�س، و�أحياء �سكنية، 

و�ملر�فق �لالزمة.

من  �لإنتاج  وبد�أ  �لآبار،  حفر  ن�ساط  تو�سع  حيث  كبري�ً،  تطور�ً  �لفرتة  هذه  و�سهدت 

حقلي �ملقوع و�لأحمدي، كما �كت�سف �لنفط يف �لرو�ستني �سمال �لكويت، ويف �أو�خر 

�ل�سمايل. �لر�سيف  ت�سغيل  وبد�أ  �ملناقي�س،  يف  �لنفط  �ُكت�سف  �خلم�سينيات 

وتو��ساًل مع هذه �لتطور�ت �ملتالحقة، تاأ�ّس�ست �سركة ناقالت �لنفط �لكويتية يف عام 

1960، ك�سركة مملوكة من  تاأ�ّس�ست �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية عام  1957، كما 
قبل �لقطاعني �لعام و�خلا�س، وبد�أت عملياتها يف م�سفاة �ل�سعيبة عام 1968، وكذلك 

�حلكومة  بني  كم�سروع   ،1963 عام  يف  �لبرتولية  �لكيماويات  �سناعة  �سركة  تاأ�ّس�ست 

و�لقطاع �خلا�س �أي�ساً، وبد�أت يف �ل�سنة �لتالية عمليات ت�سنيع �مل�ستقات �لنفطية.

االنضمام إلى منظمة »أوبك«
�ن�سمت دولة �لكويت �إىل منظمة �لبلد�ن �مل�سدرة للنفط (�أوبك) يف �سبتمرب 1960، ومع 

بد�ية عام 1968 �ن�سمـت �أي�سـاً �إلــى منظـمة �لأقطـار �لعربيـة �مل�سـدرة للبتـرول (�أو�بك).

بدء مشروعات الغاز
يف نوفمرب من �لعام 1976، قام �ملغفور له �ل�سيخ �سباح �ل�سامل �ل�سباح (�أمري �لبالد يف 

ذلك �لوقت)، بو�سع حجر �لأ�سا�س مل�سروع �لغاز يف ميناء �لأحمدي، ثم د�سن �ساحب 

�ل�سمو �ملغفور له، �ل�سيخ جابر �لأحمد �جلابر �ل�سباح، �مل�سروع يف عام 1979، وتز�من 

ذلك مع ت�سغيل �ملر�سى �لرحوي ذي �ملربط �ملفرد بالقرب من �جلزيرة �ل�سطناعية 

ل�ستقبال �لناقالت �لتي ت�سل حمولتها �إىل ن�سف مليون طن.

ان�صمت الكويت اإىل منظمة البلدان امُل�صدرة للنفط 

»اأوبك« يف �صبتمرب 1960 كما ان�صمت اإىل منظمة 

الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول »اأوابك« عام 1968
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تأميم صناعة النفط 
�لنفطية،  ثروتها  لإد�رة  مفاو�سات  �ل�سبعينيات  من  مبّكر  وقت  يف  �لكويت  بد�أت 

للزيت  �خلليج  و�سركة  �لإجنليزية،  برتوليوم«  »بريتي�س  �سركة  مع  متبادلة  وباتفاقيات 

�أ�سهم �لدولة  �لأمريكية، �ملت�ساركتني يف ملكية �سركة نفط �لكويت �ملحدودة، �زد�دت 

عليها. �لكاملة  �ل�سيطرة  �إحكام  مّت  حتى  �لكويت،  نفط  �سركة  يف  تدريجياً 

ويف �خلام�س من �سهر مار�س عام 1975، مت توقيع �تفاقية بني دولة �لكويت و�ل�سركتني 

�لأجنبيتني ��ستطاعت من خاللها �لكويت �إد�رة م�سادرها �لنفطية ب�سكل كامل.

مؤسسة البترول الكويتية
لتدير جميع  �لكويتية،  �لبرتول  بتاأ�سي�س موؤ�س�سة  �أمريي  1980 �سدر مر�سوم  يف عام 

�لأن�سطة �لنفطية من خالل جمموعة من �ل�سركات �لتابعة لها.

ويف �أغ�سط�س من عام 1990 �سهدت �ل�سناعة �لنفطية �لكويتية حتدياً كبري�ً بتعر�س 

بتدمري   1991 فرب�ير  يف  �ملحتلة  �لقو�ت  وقيام  �لغا�سم،  �لعر�قي  لالحتالل  �لكويت 

وتفجري 792 بئر�ً نفطية، وزرعت �لألغام و�ملتفجر�ت يف مناطق �لعمليات �لنفطية.

ومبجرد �أن مت �لتحرير بد�أت عمليات �إطفاء حر�ئق �لآبار �لنفطية، وخالل �أ�سهر مت 

ت�سدير �أول �سحنة من �لنفط �خلام، كما ��ستوؤنفت عمليات �حلفر يف حقل �ملقوع.

ويف �سبتمرب 1992، مت ت�سدير �أول �سحنة مـن نفـط �لبحـيـر�ت (تكونت هذه �لبحري�ت 

�ملر�سى  ت�سغيل  �إعادة  متت  عامني  وخالل  �مل�ستعلة)،  �لآبار  من  �لنفط  تدفق  نتيجة 

�لرحوي، ومعاجلة 97% من نفط �لبحري�ت، وفاقت �لطاقة �لإنتاجية لدولة �لكويت 

مليوين برميل يومياً.  

ول �سك �أن تطّور �سناعة �لنفط يف �لكويت، وو�سولها �إىل هذه �ملرتبة �لرفيعة، يعود 

�إىل نعمة كبرية من �هلل تعاىل، ثّم �إىل �لتوّجه �لر�سيد حلكام �لكويت يف �إد�رة م�سالح 

�لبالد.

وحتى �لوقت �لر�هن ماز�ل �لتاريخ يتحدث عن تطور�ت �لقطاع �لنفطي �لكويتي يوماً 

بعد يوم، حيث ت�ستمر �سركات �لقطاع يف ت�سييد �مل�ساريع �ل�سخمة مبختلف �لقطاعات، 

بحثاً عن رفع ر�ية �لبالد، وتوفري حياة كرمية لأبنائها، فالكويت �ليوم تعد �أحد �أهم 

منتجي وم�سّدري �لنفط يف �لعامل.

مؤسسة البترول 
الكويتية تأسست 
في عام 1980 
لتدير جميع 
األنشطة النفطية 
عبر مجموعة من 
الشركات التابعة لها





الباب الثاني
شركة البترول الوطنية الكويتية
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 التأسيس
تاأ�س�ست �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية يف �أكتوبر عام 1960، ك�سركة م�ساهمة عامة 

مملوكة من قبل �حلكومة �لكويتية و�لقطاع �خلا�س، بن�سب 60%، و40% على �لتو�يل، 

وقتها  ي�سغل  كان  و�لذي  �ل�سباح،  �جلابر  �لأحمد  جابر  �ل�سيخ  له  �ملغفور  من  بدعوة 

من�سب وزير �ملالية، لتكون �أول �سركة نفطية وطنية يف �لكويت ومنطقة �خلليج �لعربي، 

ثم يف عام 1975 �أ�سبحت �ل�سركة مملوكة بالكامل للحكومة �لكويتية.

وبعد تاأ�سي�س موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية عام 1980 كاأ�سل متتلكه �لدولة �أ�سبحت �سركة 

�لبرتول �لوطنية �لكويتية تابعة لها، لتكون ذر�ع �ملوؤ�س�سة يف جمال �سناعة تكرير �لنفط 

�خلام و�إ�سالة �لغاز، وت�سويق �ملنتجات �لبرتولية يف �ل�سوق �ملحلي.

 رؤساء الشركة
�أحمد �سيد عمر- رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�سو �ملنتدب )1960 - 1970(.

�أحمد عبد�ملح�سن �ملطري- رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�سو �ملنتدب )1971 - 1998(.

هاين عبد�لعزيز ح�سني- رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�سو �ملنتدب )1998 - 2004(.

�سامي فهد �لر�سيد- رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�سو �ملنتدب )2004 - 2007(.

فاروق ح�سني �لزنكي- رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�سو �ملنتدب )2007 - 2011(.

فهد �سامل �لعجمي- رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�سو �ملنتدب )2011 - 2013(.

�أ�سعد �أحمد �ل�سعد- رئي�س جمل�س �لإد�رة )2013 - 2016(.

جمال عبد�خلالق �لنوري- رئي�س جمل�س �لإد�رة )2016 - 2019(.

حممد غازي �ملطريي- �لرئي�س �لتنفيذي )2013 - 2019(.

حمزة عبد�هلل بخ�س- رئي�س جمل�س �لإد�رة )2019(.

وليد خالد �لبدر- �لرئي�س �لتنفيذي )2019(.

المهام
يبلغ ر�أ�سمال �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية �ملُ�سرح به و�ملدفوع بالكامل 1.587 مليار 

دينار كويتي.

ومتتلك �ل�سركة يف �لوقت �حلايل م�سفاتني لتكرير �لنفط )بعد �إغالق م�سفاة �ل�سعيبة 

يف مار�س 2017(، وهما م�سفاة ميناء عبد�هلل، وم�سفاة ميناء �لأحمدي بطاقة �إجمالية 

قدرها 800 �ألف برميل يف �لوقت �حلايل )بو�قع 454 �ألف برميل مل�سفاة ميناء عبد�هلل 

�صركة البرتول الوطنية الكويتية ذراع املوؤ�ص�صة يف 

�صناعة تكرير النفط اخلام واإ�صالة الغاز وت�صويق 

املنتجات البرتولية بال�صوق املحلي

الفصل األول: »البترول الوطنية«
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مصنع إسالة الغاز 
في مصفاة ميناء 
األحمدي يتألف من

4 وحدات الستخالص 
غاز البروبان وغاز 
البيوتان والغاز 
الطبيعي

وتعمل �ل�سركة على تنفيذ م�سروع خط �لغاز �خلام�س بطاقة مماثلة، لزيادة �لطاقة 

�لإجمالية مل�سنع �إ�سالة �لغاز �إىل 3.125 مليار�ت قدم مكعبة قيا�سية من �لغاز يومياً، 

و332 �ألف برميل من �ملكثفات يومياً.

وي�ستخدم �لغاز �لطبيعي يف حمطات �لطاقة �لكهربائية، ويف �لعديد من �ل�سناعات، 

وكذلك لإنتاج �لغاز �مل�سال لال�ستخد�مات �ملنزلية.

ويحقق ��ستخد�م �لغاز عدة فو�ئد �قت�سادية وبيئية، �أهمها: تخفي�س �لنبعاثات �ل�سارة 

�لكربون(،  �أك�سيد  وثاين  �لنيرتوجني،  و�أكا�سيد  �لكربيت،  )�أكا�سيد  م�ستوى  �أدنى  �إىل 

وتوفري ��ستخد�م �أنو�ع �لوقود �لأخرى، كالنفط �خلام، وزيت �لغاز، وزيت �لوقود.

وتنتج �ل�سركة جزء�ً من �لغاز �لطبيعي يف �مل�سايف �لتابعة لها، �إ�سافة �إىل �إنتاجه من 

عدة �آبار نفطية �أخرى، ويتم جتميعه يف مر�كز �لتجميع قبل �إر�ساله �إىل م�سنع �إ�سالة 

�لغاز مب�سفاة ميناء �لأحمدي عرب خطوط �لأنابيب.

● �إد�رة حمطات �لوقود:  
يف عام 1961 بد�أت �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية بامتالك 14 حمطة تعبئة وقود، 

ثم تو�سعت لتمتلك جميع �ملحطات يف �لكويت، و�لتي بلغ عددها 119 حمطة حتى عام 

2004، وقبل قر�ر خ�سخ�سة �ملحطات يف عام 2005.

يومياً، و346 �ألف برميل مل�سفاة ميناء �لأحمدي(، وذلك بعد �إغالق وحدة تكرير �لنفط 

�خلام رقم )3( يف م�سفاة ميناء �لأحمدي. 

وتقوم �ل�سركة باملهام �لتالية:

● تكرير �لنفط �خلام: 
�أي�ساً  �ل�سركة  وتقوم  �لرئي�سي،  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  عمل  هو  �لتكرير، 

بت�سنيع و��ستري�د �لغاز، كما �أنها تقوم بت�سويق جزء من منتجاتها �ملكررة حملياً، فيما 

يُ�سدر معظمها �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية.

وتوفر م�سايف تكرير �لنفط �لتابعة لل�سركة �لعديد من �ملنتجات �لبرتولية، وهي:

- زيت �لوقود ملحطات �لطاقة �لكهربائية �لتابعة لوز�رة �لكهرباء و�ملاء.

- �لإيثان كلقيم ملر�فق �إنتاج �لأوليفني )يف �إيكويت1، و�إيكويت2(، وهي م�ساريع م�سرتكة 

�لبرتول  ملوؤ�س�سة  �لتابعة  �ل�سركات  )�إحدى  �لبرتولية  �لكيماويات  �سناعة  �سركة  بني 

�لكويتية(، و�سركة »د�وكيميكالز« �لأمريكية.

- �لغاز �لبرتويل �مل�سال لل�سوق �ملحلي و�لت�سدير.

- �لنافثا �لبرتوكيماوية للت�سدير.

- �جلازولني )وقود �ل�سيار�ت( لل�سوق �ملحلي.

- �لكريو�سني ووقود �لطائر�ت لل�سوق �ملحلي و�لت�سدير.

- �لديزل باأنو�ع درجاته لتلبية �حتياجات �ل�سوق �ملحلي و�لت�سدير.

- وقود �ل�سفن )بنكر( لل�سوق �ملحلي وللت�سدير.

- منتجات �لكربيت، و�لفحم �لبرتويل، و�لبيتومني )�لقار( للطلب �ملحلي. 

● �إ�سالة �لغاز:
ي�سكل ت�سنيع �لغاز جزء�ً �أ�سا�سياً من �أعمال �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية، حيث متتلك 

1978، ويتاألف  �لغاز مب�سفاة ميناء �لأحمدي، مت �فتتاحه عام  لإ�سالة  �ل�سركة م�سنعاً 

حالياً من 4 وحد�ت ل�ستخال�س وت�سييل غاز �لربوبان وغاز �لبيوتان و�لغاز �لطبيعي، 

بطاقة تبلغ 2.320 مليار قدم مكعبة من �لغاز يومياً، و226 �ألف برميل من �ملكثفات يومياً.

ووفقاً ل�سرت�تيجية موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية، �لهادفة �إىل �لتو�سع يف �إنتاج و��ستري�د 

�لت�سنيعية  �لطاقة  لزيادة  �لهامة  �مل�ساريع  من  عدد�ً  �لوطنية«  »�لبرتول  نفذت  �لغاز، 

ميناء  مب�سفاة  �لغاز  �إ�سالة  م�سنع  يف  �لر�بع  �لغاز  خط  م�سروع  منها  و�لتخزينية، 

�لأحمدي بطاقة ت�سل �إىل 805 ماليني قدم مكعبة من �لغاز يومياً، و106 �آلف برميل 

من �ملكثفات يومياً. 
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وتنفذ �ل�سركة حالياً خطة لإن�ساء 100 حمطة جديدة لتلبية �حتياجات �لزيادة �ل�سكانية 

و�لتو�سع �لعمر�ين.

المشاريع الرأسمالية
تو��سل �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية تنفيذ و�إجناز �لعديد من �مل�ساريع �ل�سرت�تيجية 

�ل�سخمة، و�لتي متثل م�ستقبل �سناعة �لتكرير يف �لبالد.

وتطوير  �ملتمثلة يف حتديث  �ل�سركة،  �أهد�ف  من  �أ�سا�سياً  �مل�ساريع جزء�ً  وت�سكل هذه 

قدر�تها وحت�سني منتجاتها، وزيادة �لقيمة �مل�سافة لرثوة �لكويت من �ملو�د �لهيدروكربونية، 

مع �حلد من �لأ�سر�ر �لبيئية، �إ�سافة �إىل �إيجاد فر�س عمل للكفاء�ت �لوطنية.

ومن �مل�ساريع �ل�سرت�تيجية �لهامة �لتي نفذتها وتنفذها �ل�سركة، بهدف تعزيز دورها 

يف تطوير �لقت�ساد �لوطني، �لآتي:

● م�سروع �لوقود �لبيئي:
يعد م�سروع �لوقود �لبيئي �أحد �أهم و�أ�سخم �مل�ساريع يف تاريخ �لقطاع �لنفطي �لكويتي، 

وهو مبثابة قفزة نوعية كبرية ينقل دولة �لكويت �إىل مرحلة جديدة، وي�سعها يف م�ساف 

�لدول �ملتقدمة عاملياً يف �سناعة تكرير �لنفط.

ويهدف �مل�سروع �إىل تطوير وتو�سيع �لقدر�ت �لإنتاجية مل�سفاتي ميناء عبد�هلل، وميناء 

�إنتاج مو�د برتولية تتالءم مع �أ�سد �ل�سروط �لبيئية  �لأحمدي، مبا مُيكن �ل�سركة من 

�لأ�سو�ق  �لكويت يف  �لبرتولية لدولة  للمنتجات  �لت�سويقية  �لعاملية، مما يعزز �حل�سة 

�لعاملية.

ومع �كتمال �مل�سروع �ست�سبح �لطاقة �لتكريرية مل�سفاة ميناء �لأحمدي 346 �ألف برميل 

يومياً، وم�سفاة ميناء عبد�هلل 454 �ألف برميل يومياً، لي�سبح �إجمايل �لطاقة �لتكريرية 

للم�سفاتني 800 �ألف برميل يومياً.

ويربط �مل�سروع �مل�سفاتني معاً لي�سبحا جممعاً تكريرياً متكاماًل يتمتع باملرونة ب�سكل 

من  و�ملحلية  �لعاملية  لالأ�سو�ق  �ملتغرية  باملتطلبات  �لإيفاء  على  �لقدرة  �ل�سركة  مينح 

�ملنتجات �لبرتولية �ملختلفة عالية �جلودة.

● خط �لغاز �خلام�س:
من  وهو  �لكويت،  لدولة  �لتنموية  �خلطة  من  جزء�ً  �خلام�س  �لغاز  م�سروع خط  يعد 

وحدة  لبناء  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  تنفذها  �لتي  و�ل�سخمة  �ملهمة  �مل�ساريع 

جديدة يف م�سفاة ميناء �لأحمدي ملعاجلة �لزيادة �ملتوقعة يف �إنتاج �لغاز و�ملكثفات من 

�حلقول �لتابعة ل�سركة نفط �لكويت، بعد تنفيذ �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير ��ستك�سافات 

�لغاز بحقول �لنفط و�لغاز.

وتقع �لوحدة �جلديدة جنوب م�سفاة ميناء �لأحمدي بجو�ر وحدة �إ�سالة �لغاز �لر�بعة، 

وتبلغ طاقتها �لإنتاجية 805 ماليني قدم مكعبة قيا�سية من �لغاز يومياً، و106 �آلف 

برميل من �ملكثفات يومياً.

وبعد �لنتهاء من تنفيذ �مل�سروع �ستبلغ �لطاقة �لإجمالية خلطوط �لغاز �خلم�سة �لتابعة 

لل�سركة 3.125 مليار�ت قدم مكعبة قيا�سية من �لغاز يومياً، و332 �ألف برميل يومياً 

من �ملكثفات.

�إن�ساء وحدة  وتبلغ �لقيمة �لإجمالية للم�سروع 433 مليون دينار كويتي، وي�سمل �أي�ساً 

جديدة م�سرتكة ملعاجلة غاز �لوقود لكل من خطي �لغاز �لر�بع و�خلام�س يف �مل�سفاة، 

ومن �ملخطط �أن تكون هذه �لوحدة مماثلة للوحدة �لر�بعة، �لتي مت �لنتهاء من تنفيذها 

مب�سفاة ميناء �لأحمدي.

�صهدت حمطات تعبئة الوقود عمليات حتديث كبرية 

منذ افتتاح اأول حمطة يف الكويت عام 1948 
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مشروع مرافق 
معالجة الكبريت 
السائل تنفذه 
الشركة تماشيًا مع 
توجهات مؤسسة 
البترول الكويتية 
وباالتفاق مع شركة 
نفط الكويت

● �إن�ساء وحدة جديدة ملعاجلة عادم �لغاز�ت �حلم�سية:
�حلم�سية �لغاز�ت  عادم  ملعاجلة  جديدة  وحدة  �إن�ساء  م�سروع  �ل�سركة  نفذت 

منطقة  يف  �لكربيت  ��ستخال�س  وحد�ت  من  �لناجتة   )Tail Gas Treatment Unit(
460 طناً  �إنتاجية  بطاقة  �لأحمدي،  ميناء  )FUP( مب�سفاة  �لإ�سايف  �لتطوير  م�سروع 

كربيتيد  غاز  �إز�لة  وحدة  و�ملعد�ت يف  �ملر�فق  بع�س  و�إ�سافة  �ليوم،  �لكربيت يف  من 

.)HSR-90( لهيدروجني�

�لغاز�ت �حلم�سية،  �لكربيت من  ��سرتجاع  كفاءة  زيادة  �إىل  �لوحدة �جلديدة  وتهدف 

و�حلد من كمية �لغاز�ت �مللوثة للبيئة �لتي تنتج من عملية �حلرق يف حالة عدم ت�سنيعها.

ويحقق �مل�سروع �لذي بلغت تكلفته �لإجمالية 34.74 مليون دينار كويتي، �ملعايري �ملطلوبة 

من قبل �لهيئة �لعامة للبيئة �لكويتية، و�خلا�سة بانبعاث غاز ثاين �أك�سيد �لكربيت من 

مدخنة �ملحرقة بحيث ل تتعدى ن�سبته 250 جزء�ً يف �ملليون.

● �إن�ساء مر�فق جديدة وحتديث �ملر�فق �حلالية ملناولة �لكربيت:
يهدف هذ� �مل�سروع �إىل زيادة �لقدرة على مناولة كميات �لكربيت �ملتوقع �إنتاجها من 

باإن�ساء مر�فق جديدة وحت�سني وتطوير معد�ت  �لوحد�ت �حلالية و�مل�ستقبلية، وذلك 

● مر�فق ��ستري�د �لغاز �لطبيعي �مل�سال:
�جلنوبي  �لر�سيف  يف  �مل�سال  �لطبيعي  �لغاز  ��ستري�د  مر�فق  �إن�ساء  م�سروع  يهدف 

مل�سفاة ميناء �لأحمدي �إىل تزويد �ل�سبكة �ملحلية بالغاز، و�لإيفاء بالحتياجات �حلالية 

و�مل�ستقبلية من �لوقود ملحطات �إنتاج �لكهرباء �لتابعة لوز�رة �لكهرباء و�ملاء، خ�سو�ساً 

يف فرت�ت �ل�سيف، حيث ي�سل ��ستهالك �لكهرباء �إىل ذروته. 

وت�سمن �مل�سروع �إعادة تاأهيل وتطوير �لر�سيف �جلنوبي مب�سفاة ميناء �لأحمدي، وذلك 

ل�ستقبال �لبو�خر �ملحملة بالغاز �مل�سال، ومن ثم �إعادة تبخريه و�سخه يف �سبكة �لغاز 

�ملحلية عن طريق باخرة �أخرى جمهزة لهذ� �لغر�س.   

وبد�أ تنفيذ �مل�سروع يف مار�س عام 2008، ومت ت�سغيــله خالل �سهر �أغ�سط�س 2009، 

وبلغت تكلفته �لإجمالية حو�يل 75.650 مليون دينار كويتي.

● �إن�ساء خز�نات �سمالية جديدة للغاز �مل�سال:
يعترب م�سروع �إن�ساء خز�نات �سمالية جديدة للغاز �مل�سال يف م�سفاة ميناء �لأحمدي 

من �مل�ساريع �ملهمة لل�سركة، وياأتي تنفيذه متا�سياً مع �خلطط �ل�سرت�تيجية ملوؤ�س�سة 

�لبرتول �لكويتية، وخطط �إنتاج �لغاز بكل من �سركة نفط �لكويت، و�ل�سركة �لكويتية 

لنفط �خلليج.

وتبلغ �لقيمة �ملاليـة للم�سـروع 156 مليــون دينـار كويتـي، و�سيعمل على زيادة قدرة 

�لربوبان  )غازي  �لإ�سافية  �لغاز  منتجات  وت�سدير  وتربيد  تخزين  على  �ل�سركة 

�مل�سال يف  �لغاز  �إنتاج  تو�سعة مر�فق  �لنتهاء من  بعد  �إنتاجها  �ملتوقع  و�لبيوتان(، 

م�سفاة ميناء �لأحمدي.

ويت�سمن �مل�سروع بناء 5 خز�نات لغاز �لربوبان، و5 خز�نات �أخرى لغاز �لبيوتان على 

�لالزمة  �ملر�فق  من  عدد  تنفيذ  �إىل  �إ�سافة  مربع،  مرت  �ألف   350 �إجمالية  م�ساحة 

تعزيز  وحمطات  )�لكمربي�سر�ت(،  �لتربيد  �سو�غط  مثل:  �خلز�نات،  تلك  لت�سغيل 

�لكهرباء، وخطوط �لت�سدير �ملتعلقة بامل�سروع، ويف �ملقابل متت �إز�لة 6 خز�نات قدمية 

لتهالكها ح�سب خمطط �مل�سروع. 

�أرباحاً  يدر  مما  �لوقت،  نف�س  يف  للت�سدير  باخرتني  لتحميل  �ملجال  �مل�سروع  ويتيح 

�إ�سافية على �ل�سركة، ويقلل من �أي خ�سائر �أو غر�مات نتيجة �أي تاأخري قد يحدث يف 

حتميل �لبو�خر، بالإ�سافة �إىل ذلك يت�سمن �مل�سروع تقنية �مل�سخات �لعائمة يف د�خل 

�خلز�نات �لتي من خاللها ميكن رفع معدل �لتحميل �إىل 2000 طن مرتي مكعب يف 

�ل�ساعة، وهذ� �أي�ساً يعطي جودة عالية يف �لتحميل.
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مناولة �لكربيت �حلالية يف م�سفاة ميناء �لأحمدي، لزيادة معدلت �لتحميل من �أجل 

��ستخد�م �سفن كبرية يف عمليات �لت�سدير، بالإ�سافة �إىل تلبية متطلبات وقو�نني �لهيئة 

�لعامة للبيئة �لكويتية فيما يخ�س �لأعمال �ملرتبطة بال�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

وطرحت مناق�سة �أعمال �لهند�سة و�لتوريد و�لإن�ساء للم�سروع يف �أغ�سط�س عام 2012، 

ومت توقيع عقوده مع �إحدى �ل�سركات �ملتخ�س�سة و�لبدء يف عمليات �لتنفيذ يف يوليو 

عام 2013.

وقد مت �لنتهاء من تنفيذ وت�سليم �ملر�فق �جلديدة مبا فيها ر�سيف �لت�سدير �جلديد 

مبيناء �لأحمدي، وبد�أت �أعمال �لت�سغيل بت�سدير �أول �سحنة من حبيبات �لكربيت من 

هذ� �لر�سيف يف نوفمرب 2017، كما مت بنجاح �لت�سغيل �لفعلي لوحدة معاجلة �لكربيت 

�ملجددة رقم )64( �سمن �مل�سروع، وت�سدير �أول �سحنة من �لكربيت �ل�سلب عن طريق 

ر�سيف �لكربيت �ملحدث يف ميناء �ل�سعيبة يف دي�سمرب 2019.

و�سرعة  تخزين  ب�سعة  تتمتع  �أ�سبحت  �إذ  لل�سركة  نوعية  نقلة  �لوحدة  ت�سغيل  وي�سكل 

حتميل �أكرب، �إ�سافة �إىل �ملرونة �لكاملة يف ت�سدير منتجات �لكربيت عن طريق ر�سيف 

�لكربيت �جلديد مبيناء �لأحمدي، و�لر�سيف �ملحدث يف ميناء �ل�سعيبة.

وبلغت �مليز�نية �ملعتمدة لتنفيذ �مل�سروع 210 ماليني دينار كويتي.

● م�سنع معاجلة �لغاز�ت �حلم�سية �جلديد:
 يعترب م�سنع معاجلة �لغاز�ت �حلم�سية �جلديد من �أهم �لوحد�ت يف م�سفاة ميناء 

�لأحمدي وعلى م�ستوى دولة �لكويت من �لناحية �لبيئية، حيث ي�ساهم يف حتقيق روؤية 

�ل�سركة و��سرت�تيجية موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية، و�ملتمثلة يف خف�س �لنبعاثات �لغازية 

�ل�سارة بالبيئة �إىل �أقل من %1.

ويقوم �مل�سنع �جلديد مبعاجلة �لغاز�ت و�ملكثفات �حلم�سية �مل�ساحبة لإنتاج �لنفط 

�خلام، و�لتي يتم �إنتاجها حتديد�ً يف غرب دولة �لكويت من قبل �سركة نفط �لكويت، 

ومن ثم يتم �إر�سالها �إىل م�سنع �لغاز يف م�سفاة ميناء �لأحمدي، لتحويلها �إىل غاز�ت 

ذ�ت مردود �قت�سادي، مثل: غاز �لربوبان، وغاز �لإيثان، وغاز �لبيوتان، وذلك لزيادة 

من  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  �إنتاج  زيادة  يف  و�مل�ساهمة  �لإنتاجية  �لطاقة 

منتجات �لغاز �ملختلفة ذ�ت �جلودة �لعالية، و�لتي تعد من �أهم م�سادر توليد �لطاقة 

�لكهربائية، وكذلك لتوفري �حتياجات �لبالد من �لغاز �لبرتويل �مل�سال، و�لت�سدير �إىل 

�ل�سوق �لعاملي.  

بني ما  �لإنتاجية  طاقته  ترت�وح  حيث  �لإنتاجية،  �لطاقة  مبرونة  �مل�سنع  ويتميز 

ن�سبة  حلالة  طبقاً  �حلم�سي،  �لغاز  من  يومياً  قيا�سية  مكعبة  قدم  مليون   )231-146(
كربيتيد �لهيدروجني )2.5 - 5% على �لتو�يل(، بالإ�سافة �إىل �إنتاج 39 �ألف برميل من 

�ملكثفات �حلم�سية يومياً.

وقد مت تزويد �مل�سنع باأف�سل �لتقنيات، خا�سة فيما يتعلق بالتحكم و�ل�سالمة �ل�سناعية، 

مما يزيد من كفاءة �لأجهزة ونظم �لتحكم.

لتلبية   ،)8( رقم  �جلديدة  �لغالية  وحدة  وت�سغيل  �إن�ساء  بنجاح  مت  ذلك  �إىل  �إ�سافة 

�حتياجات م�سفاة ميناء �لأحمدي من بخار �ملاء عايل �ل�سغط، بطافة �إنتاجية تزيد 

عن 182 طناً بال�ساعة.

● تعزيز جاهزية �لر�سيف �ل�سمايل يف م�سفاة ميناء �لأحمدي:
لر�سيف  �لالزمة  �لتجديد  وعمليات  �ل�سرورية  �لإ�سالحات  �إجر�ء  �مل�سروع  يت�سمن 

�ل�سمايل يف  �لر�سيف  تاأهيل  �إعادة  �سمن  �لتابعة  و�ملر�فق  �لرئي�سي  و�جل�سر  �لنفط 

م�صنع معاجلة الغازات احلم�صية اجلديد من اأهم الوحدات 

يف م�صفاة ميناء الأحمدي وعلى م�صتوى دولة الكويت من 

الناحية البيئية
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خط الغاز الخامس 
من المشاريع 
المهمة التي تنفذها 
الشركة ضمن 
الخطة التنموية 
لدولة الكويت

در��سة �سركة )AMEC(، بعد مر�جعة نتائج �ملرحلة �لثانية من در��سة �جلدوى مع دو�ئر 

نتائج در��سة  �ل�سركة على  �مل�ساريع يف  �ملعنية، و�حل�سول على مو�فقة جلنة  �ل�سركة 

�جلدوى، �إ�سافة �إىل �لهيئة �لعامة للبيئة.

�لنفط  ��ستخد�م  على  بناًء  وذلك  للم�سروع،  �لأولية  �لهند�سية  �لت�ساميم  در��سة  وتتم 

�لكويتي للت�سدير، ونفط غرب �لكويت، و�لنفط �لكويتي �لثقيل، �إ�سافة �إىل بناء �سعة 

تخزينية ملادة �لبيتومني )�لقار( تكفي ملدة 30 يوماً كمخزون ��سرت�تيجي.

● م�سروع تو�سعة وحتديث م�ستودع �لأحمدي:
يعد هذ� �مل�سروع �ملرحلة �لأوىل من خطة لتلبية �لتوقعات �مل�ستقبلية للطلب �ل�سرت�تيجي 

على �ملنتجات �لبرتولية بال�سوق �ملحلي حتى عام 2030.

ويت�سمن �مل�سروع �إن�ساء خز�نات للم�ستقات �لنفطية، و�أذرع حتميل، ومر�فق للخدمات 

�مل�ساندة، وبلغت �مليز�نية �ملعتمدة له 75.670 مليون دينار كويتي. وقد مت �لنتهاء من 

تنفيذه، وت�سغيل معظم مر�فقه.

م�سفاة ميناء �لأحمدي، وذلك لت�سهيل و�سمان �ل�ستمر�رية يف ت�سدير �لنفط �خلام 

و�ملنتجات �لبرتولية حتى دي�سمرب 2030.

7.3 ماليني  تبلغ  تقديرية  2019، مبيز�نية  يونيو  �مل�سروع يف  �أعمال  تنفيذ  بد�أ  وقد 

دينار كويتي.

● در��سة تقييم �لطلب �ل�سرت�تيجي على �ملنتجات �لبرتولية حتى عام 2045:
لتلبية  �لبرتولية  �ملنتجات  على  �ل�سرت�تيجي  �لطلب  تقييم  بدر��سة  �ل�سركة  تقوم 

�حتياجات �ل�سوق �ملحلي، وحتديد �ملتطلبات �للوج�ستية لتلبية هذه �لحتياجات حتى 

مبنطقة  �لبرتولية  للمنتجات  م�ستودع  لإن�ساء  �ل�سركة  روؤية  �سمن  وذلك   ،2045 عام 

�ملطالع، وحتديث �لدر��سات �لفنية �ملتعلقة به، بعد �لأخذ بعني �لعتبار �آخر �لتوقعات 

�مل�ستقبلية من قبل �مل�ستهلكني، ودر��سة �لتوزيع �جلغر�يف للطلب على هذه �ملنتجات.

�لتحميل  ومر�فق  �ملحلي،  �لت�سويق  ملر�فق  �لت�سغيلي  �لعمر  وتقييم  در��سة  تتم  كما 

و�ملر�فق  و�لتعديالت  �لتحديثات  كافة  وحتديد  �ملنتجات،  نقل  وخطوط  �مل�سايف،  يف 

�جلديدة �ملطلوبة.

�لكويتية،  �لبرتول  موؤ�س�سة  مب�ساركة  �ل�سركة،  يف  �ملعنيني  من  فريق  ت�سكيل  مت  وقد 

و�ل�سركة �لكويتية لل�سناعات �لبرتولية �ملتكاملة )كيبك( ملتابعة هذه �لدر��سة، بعد �أن 

مت حتديد و�عتماد نطاق عملها.

● در��سة بناء وحدة تقطري �لنفط �خلام ووحدة �إنتاج �لبيتومني:
و�لت�سويق  �لتكرير  لقطاع  �ل�سرت�تيجية  �لتوجهات  �سمن  �مل�سروع  هذ�  تنفيذ  ياأتي 

�ل�سوق  �حتياجات  توفري  ل�سمان   ،2030 �لكويتية  �لبرتول  ملوؤ�س�سة  و�لبرتوكيماويات 

�ملحلي �مل�ستقبلية من هذ� �ملنتج.

وقد مت تنفيذ در��سة �جلدوى على مرحلتني، حيث ت�سمنت �ملرحلة �لأوىل، تاأكيد 

�ملتبقي  �لزمني  �لعمر  لتقييم  �ل�سركة،  بها  قامت  �لتي  �لدر��سة  نتائج  ومر�جعة 

لوحد�ت �لبيتومني )�لقار(، و�لأيو�سني )نفط �لأيو�سني �خلام �لثقيل عايل �ملحتوى 

مادة  على  للطلب  �مل�ستقبلية  �لتوقعات  در��سة  وحتديث  ومر�جعة  �لكربيتي(، 

�إىل  �إ�سافة  )فلور(،  �ل�سركة �ل�ست�سارية  بال�سوق �ملحلي، ح�سب در��سة  �لبيتومني 

حتديد وو�سع �لبد�ئل �لالزمة لتحقيق متطلبات �ل�سوق �ملحلي على �ملدى �لق�سري 

و�ملتو�سط و�لبعيد.

على  بناء  و�لتو�سيات،  �ملقرتح  للبديل  �جلدوى  در��سة  فتت�سمن  �لثانية،  �ملرحلة  �أما 

نتائج وتو�سيات در��سة �ملرحلة �لأوىل )�إن�ساء وحد�ت بيتومني و�أيو�سني جديدة(، ح�سب 
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�ل�سرت�تيجية  خطتها   2018 عام  نهاية  مع  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  �أطلقت 

��سرت�تيجية  وتوجهات  روؤية  مع  وتتو�فق   ،2040 عام  حتى  متتد  و�لتي  �ملدى،  طويلة 

موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية �مل�ستقبلية.

وتت�سمن �ل�سرت�تيجية روؤية، ور�سالة، و�أهد�ف �ل�سركة، بالإ�سافة �إىل �أ�س�س ومبادئ 

حتقيق �لريادة و�ل�ستد�مة يف �سناعة �لنفط و�لغاز، و�لو�سول �إىل �أعلى �ملعايري �لعاملية 

للتميز يف �لت�سغيل، وتوفري �لوقود و�لطاقة �لالزمة لل�سوق �ملحلي، و�لوفاء بالتز�مات 

تنمية  فعال يف  ب�سكل  ي�ساهم  ومبا  �لعاملية،  �لأ�سو�ق  �لكويتية جتاه  �لبرتول  موؤ�س�سة 

�لقت�ساد �لكويتي.

وتاأتي هذه �ل�سرت�تيجية لترتجم �أهد�ف روؤية »كويت جديدة 2035«، �لتي تنطلق من 

�لأحمد  �ل�سيخ �سباح  �لر�حل  �لبالد  �أمري  �ل�سمو  له �ساحب  �ملغفور  وتوجيهات  روؤى 

جاذب  �إقليمي  وثقايف  وجتاري  مايل  مركز  �إىل  �لكويت  بتحويل  �ل�سباح،  �جلابر 

لال�ستثمار، مبا يج�سد طموحات �أبناء �لكويت.

بتحديث توجهاتها �ل�سرت�تيجية لقطاع  �لكويتية موؤخر�ً  وقد قامت موؤ�س�سة �لبرتول 

�لتكرير حتى عام 2040، يف ظل ما �أ�سفرت عنه نتائج �لفح�س �لدوري �لذي قامت 

�لأ�سا�سات  للوقوف على �سحة   ،2019 عام  بد�ية  �إجر�وؤه يف  و�لذي مت  �ملوؤ�س�سة،  به 

�لتي بُنيت عليها �لتوجهات �ل�سرت�تيجية للموؤ�س�سة، ومدى تاأثرها باملتغري�ت �لد�خلية 

و�خلارجية. 

وتنق�سم �لتوجهات �ل�سرت�تيجية ملوؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية حتى عام 2040 �إىل: 

�أولً: �لتوجهات �ل�سرت�تيجية �لعامة، وت�سمل:

1- تطبيق �أعلى �ملعايري �لعاملية للتميز يف �لت�سغيل و�ملحافظة عليها، لتحقيق �لريادة 
و�ل�ستد�مة يف جمال �سناعة �لنفط و�لغاز.

خالل  من  �ملثلى  �ملحفظة  �إىل  للو�سول  �لت�سغيلية  للمحفظة  �مل�ستمرة  �ملر�جعة   -2
�سميم  من  لي�ست  و�لتي  �ملربحة،  غري  �لأ�سول  و��ستبعاد  �ملتاحة،  �لفر�س  ��ستغالل 

عمليات و�أن�سطة �ملوؤ�س�سة.

3- تلبية �حتياجات �لطاقة �حلالية و�مل�ستقبلية لدولة �لكويت عن طريق توفري خليط 
�لبديل  توفري  على  �حلر�س  مع  وبيئياً،  �قت�سادياً  و�لأمثل  �لوقود  �أنو�ع  خمتلف  من 

�ل�سرت�تيجي لها.

حال  يف  �لأخرى  �لطاقة  وم�سادر  و�ملتجددة،  �لبديلة  �لطاقة  م�سادر  ��ستغالل   -4
حتقيقها قيمة م�سافة لأن�سطة وعمليات موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية.

5- و�سع ��سرت�تيجية رقمية �ساملة، وتطبيق �لإطار �لعام �خلا�س بها لتحقيق �لتميز 
يف �لت�سغيل.

ت�صعى ال�صركة من خالل ا�صرتاتيجيتها طويلة املدى 

اإىل حتقيق الريادة وال�صتدامة يف �صناعة النفط والغاز 

والو�صول اإىل اأعلى املعايري العاملية للتميز يف الت�صغيل

الفصل الثاني: استراتيجية 2040
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د�خل  و�لتجزئة  و�لت�سنيع  �لتكرير  بقطاع  �خلا�سة  �ل�سرت�تيجية  �لتوجهات  ثانياً: 

�لكويت، وت�سمل:

1- �لو�سول �إىل 1.6 مليون برميل يومياً كحد �أق�سى من �لطاقة �لتكريرية يف عام 2025 
وباأعلى م�ستوى حتويلي، مع �لأخذ بعني �لعتبار �سمان تعظيم ت�سريف �لنفوط �لكويتية 

�لثقيلة يف م�سايف �لتكرير �ملحلية، وكذلك تلبية �لحتياجات �ملحلية من �لطاقة.

2- توفري �ملنتجات �لبرتولية �ملطابقة للمو��سفات �ملحلية و�لعاملية �ملطلوبة.
3- تعظيم �لتكامل بني عمليات �لتكرير و�لبرتوكيماويات د�خل دولة �لكويت.
4- �لنظر بالدخول يف �سر�كات ب�سناعة �لتكرير لتعزيز ورفع كفاءة �لت�سغيل.

�لوقود، مع  �لتجزئة �ملحلي من  لتلبية �حتياجات �سوق  �لقطاع �خلا�س  �لعمل مع   -5
�لرتكيز على تعزيز �لتناف�سية وزيادة م�ساركة �لقطاع �خلا�س.

وقد روعي يف �سياغة �خلطة �ل�سرت�تيجية ل�سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية 2040، 

�لأخذ يف �لعتبار توقعات خطط �إنتاج �لنفط و�لغاز �مل�ستقبلية، و�حتياجات �ل�سوقني 

�ملحلي و�لعاملي من �ملنتجات �لنفطية باملو��سفات �لعاملية، وذلك من خالل حتقيق �أربعة 

�أهد�ف �أ�سا�سية هي:

- زيادة �لطاقة �لتكريرية للم�سايف بكفاءة عالية د�خل �لكويت.

- تعزيز �إمكانية �لتو�سع يف جمال �إنتاج ومعاجلة �لغاز �لطبيعي.

- حتقيق �أد�ء ت�سغيلي �أمثل وم�ستد�م.

- تلبية �لحتياجات �ملحلية و�لطلبات �لعاملية من �لوقود.

أهم مبادرات االستراتيجية
ت�سمل �ل�سرت�تيجية عدة مبادر�ت، �أهمها:

- زيادة �لطاقة �لتكريرية �لإجمالية �إىل 1.6 مليون برميل يومياً من �لنفط �خلام بحلول 

عام 2025 يف �مل�سايف �ملحلية (م�سروع �لوقود �لبيئي/ م�سفاة �لزور)، حيث يتم حالياً 

در��سة �إمكانية، وكيفية، وكمية، زيادة �ل�سعة يف �مل�سايف �لقائمة. 

- حتقيق �لتكامل بني عمليات �لتكرير و�لبرتوكيماويات حملياً.

- قيام �ل�سركة بدر��سة بناء وحدة �ساد�سة لإنتاج غاز �لبرتول �مل�سال بحلول عام 2025، 

وذلك من �أجل حتقيق �لهدف �ل�سرت�تيجي ملوؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية، �ملتمثل يف متكني 

زيادة �إنتاج �لغاز �مل�ستخرج من قطاع �ل�ستك�ساف و�لإنتاج.

- حت�سني �لأد�ء �لت�سغيلي للو�سول �إىل �أعلى م�ستوى من �لتميز �لت�سغيلي و�ملايل.

للبيئة،  �ل�سديقة  �لتكنولوجيا  و��ستخد�م  و�لبديلة  �ملتجددة  �لطاقة  مفهوم  تطبيق   -

وو�سع خطط لتعظيم �ل�ستفادة من �لطاقة �ل�سم�سية يف �ملباين �لقائمة، �أو �جلديدة، 

�لطاقة  �ألو�ح  باإ�سافة  �ل�سركة  قامت  حيث  �ملتجددة،  �لطاقة  ��سرت�تيجية  من  كجزء 

�ل�سم�سية لعدد من حمطات �لوقود �لقائمة، وجميع �ملحطات �جلديدة �لتي مت بناوؤها 

موؤخر�ً، كما �ستقوم باإ�سافة هذه �لألو�ح يف �ملحطات �ملخطط بناوؤها.

- �لتخطيط لبناء 143 حمطة تعبئة وقود جديدة لتلبية �لحتياجات �مل�ستقبلية حتى 

عام 2040، كما تقوم �ل�سركة بدر��سة �إن�ساء م�ستودع للمنتجات �لبرتولية لتغطية زيادة 

�لطلب، ول�سمان توفري خمزون ��سرت�تيجي من هذه �ملو�د.

- تلبية �ملو��سفات �ملطلوبة عاملياً (مو��سفات زيت وقود �ل�سفن بحد �أق�سى 0.5% من 

�لكربيت بحلول عام 2020)، حيث متكنت م�سفاة ميناء عبد�هلل من �إنتاج زيت وقود 

�ل�سفن وفقاً لهذه �لن�سبة.

الرسالة
للمو�رد  �مل�سافة  �لقيمة  تعظيم  على  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  ر�سالة  تقوم 

�لهيدروكربونية �لكويتية، من خالل �إنتاج وقود عايل �جلودة يلبي �حتياجات �ل�سوقني 

�ملحلي و�لعاملي.

الرؤية 
روؤية �ل�سركة قائمة على �عتالء مرتبة عاملية مرموقة يف �سناعة تكرير �لنفط عرب �أد�ء 

ت�سغيلي ومايل متميز.





الباب الثالث
مصافي الشركة
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وتر�فق مع هذ� �لتحديث �إن�ساء �لر�سيفني �ل�سمايل و�جلنوبي رقم )14( و)15( لت�سدير 

�لنفط �خلام و�ملنتجات �لبرتولية.

ويف عام 1979 مت ت�سغيل وحدة �لبيتومني )�لقار(، �جلديدة رقم )12(، وكذلك م�سروع 

�إىل  بالإ�سافة  و)33(،  و)32(   )31( �أرقام:  وحد�ت  ثالث  ت�سمن  و�لذي  �لغاز،  �إ�سالة 

م�ستودع خز�نات �لغاز �مل�سال �جلنوبية، كما مت �إن�ساء وحدتني لإنتاج وقود �ل�سيار�ت 

با�ستخد�م �لعامل �حلفاز �مل�ستمر رقم )25( و)26( عام 1980.

ومع تاأ�سي�س موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية يف عام 1980، و�إعادة هيكلة �لقطاع �لنفطي، 

�ن�سمت م�سفاة ميناء �لأحمدي �إىل �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية. 

ويف عام 1984 �نطلق �أحد �أكرب �مل�ساريع لتحديث �مل�سفاة، و�لذي مت على مرحلتني:

)RMP( مشروع تحديث المصفاة - المرحلة األولى
ت�سمن هذ� �جلزء من �مل�سروع �لوحد�ت �لتالية:

وجودة  �لقيا�سية  �ملو��سفات  وحت�سنت  للم�سفاة،  �لتكريرية  �لطاقة  �رتفعت  وبذلك 

�ملنتجات تو�كباً مع متطلبات �ل�سوق �لعاملية و�ملحلية.

الطاقةاسم الوحدة
200000  برميل باليوموحدة تكرير النفط اخلام )CDU( رقم 40

)ARD( وحدتا اإزالة الكربيت من املتخلف الثقيل

رقم 41 و42
36000 برميل باليوم/وحدة

20838 برمياًل باليوموحدة اإزالة الكربيت من الكريو�صني )KDU( رقم 43

55417 برمياًل باليوموحدة اإزالة الكربيت من الديزل )GOD( رقم 44

84000 مرت مكعب باليوم/وحدةوحدتا ف�صل وا�صرتجاع الكربيت )SRU( رقم 51 و52 

)HP( وحدتا اإنتاج غاز الهيدروجني

رقم 48 و49
53000 مرت مكعب باليوم/وحدة

130000 مرت مكعب باليوموحدة معاجلة املياه احلم�صية )SWT( رقم 56

700 مرت مكعب باليوموحدة معاجلة املياه ال�صناعية )RETF( رقم 63

26 خزانًا خمتلف ال�صعاتجممع اخلزانات رقم 61

ب�صعة 54 األف طنوحدة مناولة الكربيت 64

�ملحدودة،  �لكويت  نفط  �سركة  قبل  من   1949 عام  �لأحمدي  ميناء  م�سفاة  �إن�ساء  مت 

من  �ملحلي  �ل�سوق  �حتياجات  لتغطية  يومياً،  برميل  �ألف   25 قدرها  تكريرية  بطاقة 

ووقود  �مل�سال،  و�لغاز  و�لكريو�سني،  و�لديزل،  �لبنزين،  مثل:  �لبرتولية،  �ملنتجات 

�لطائر�ت، و�لبيتومني )�لقار(، وغري ذلك من �مل�ستقات �لأ�سا�سية �آنذ�ك.

وتقع �مل�سفاة مبا�سرة على �ساطئ �خلليج �لعربي على بعد 45 كيلومرت�ً جنوب مدينة 

�لكويت، وتبلغ �مل�ساحة �لإجمالية �لتي �أقيمت عليها 10.5 كم2.

وعلى مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية مرت �مل�سفاة بعدة مر�حل من �لتحديث و�لتطوير، ففي 

عام 1958 مت �إن�ساء وحدتني �إ�سافيتني لتكرير �لنفط �خلام )CDU( رقم )40( و )80(، 

لرتتفع �لطاقة �لتكريرية للم�سفاة �إىل 240 �ألف برميل يومياً، ومت �ل�ستغناء عن وحدة 

�لتقطري رقم )1(. كما مت �إن�ساء وحدة �إنتاج �لبيتومني )�لقار(، ووحدتني لإ�سالة �لغاز 

 ،)4( رقم  �مل�ستمر  �حلفاز  �لعامل  با�ستخد�م  �ل�سيار�ت  وقود  ووحدة  و)2(،   )1( رقم 

تتمتع م�صفاة ميناء الأحمدي بتقنيات متطورة وقدرات 

هائلة متكنها من اإنتاج املنتجات البرتولية املختلفة

الفصل األول: مصفاة ميناء األحمدي
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وخالل عام 2001 مت ت�سغيل وحدة معاجلة �لغاز�ت �حلم�سية رقم )10( بطاقة 230 

(�لبنزين)  �ل�سيار�ت  وقود  لإنتاج  وحدتني  �إن�ساء  مت  كذلك  يومياً،  مكعبة  قدم  مليون 

با�ستخد�م �لعامل �حلفاز �مل�ستمر )CCR( رقم )25( و)26( بطاقة �إنتاجية تقدر بـ 36 

�ألف برميل يومياً خلفاً لوحدة �لبنزين �لتي متت �إز�لتها.

�أما يف عام 2005 فقد مت �إن�ساء �لر�سيف �جلنوبي �جلديد �لذي يت�سع ل�سبع �سفن 

باآن و�حد، وهو �لأ�سخم من نوعه، وي�ستقبل �ل�سفن �لكبرية �لتي ت�سل حمولتها �إىل 

160 �ألف طن من �ملنتجات و�لنفط �خلام، وقد مت حتويل �لر�سيف �جلنوبي �لقدمي 
�لطاقة  تزويد حمطات  �أجل  من   )LNG( �مل�سال  �لغاز  �سفن  ل�ستقبال   2009 عام 

بالغاز �لنحيل.

ثم يف عام 2008 مت ت�سغل م�سروع وحدة ف�سل غاز �لإيثان )ERU( رقم )35( بغر�س 

تزويد �سركة "�إيكويت" مبنتج �لإيثان عايل �لنقاوة.

ورغبة من �ل�سركة يف �حلفاظ على �لبيئة �لبحرية، مت يف عام 2012 حتديث و�إن�ساء 

900 مرت  )63( بطاقة ��ستيعابية قدرها  )RETF( رقم  �ملياه �ل�سناعية  وحدة معاجلة 

مكعب من مياه �ل�سرف �ل�سناعي لتو�كب �ملعايري �لدولية ملعاجلة �ملياه �ل�سناعية.

ويف عام 2014 مت ت�سغيل �خلط �لر�بع مل�سروع �إ�سالة �لغاز بطاقة �إنتاجية ت�سل �إىل 

805 ماليني قدم مكعبة يومياً، لرتتفع طاقة وحد�ت �إ�سالة �لغاز �إىل 2.320 مليار قدم 
مكعبة قيا�سية من �لغاز يومياً، و226 �ألف برميل من �ملكثفات يومياً. 

ول�ستيعاب �لغاز �مل�سال، مت �إن�ساء وت�سغل م�سروع خز�نات �لغاز �مل�سال �جلديدة عام 

مناولة  م�سروع  �إن�ساء  مت  كما  خز�ن،  لكل  مكعب  مرت  �ألف   72 تقارب  ب�سعة   2017
�لكربيت رقم )64(، و�لذي يحتوي على خم�س وحد�ت �إ�سافية لتحويل �لكربيت �ملن�سهر 

�إن�ساء ر�سيف حتميل  145000 طن، كذلك مت  للكربيت بطاقة  �إىل حبيبات، وخمزن 

لت�سدير �لكربيت بطاقة تبلغ 1500 طن بال�ساعة. 

ويجري حالياً �لعمل على �لت�سغيل �لبتد�ئي مل�سروع �خلط �خلام�س مل�سنع �إ�سالة �لغاز 

بطاقة ��ستيعابية تقدر بـ 805 ماليني قدم مكعبة من �لغاز يومياً، و106 �آلف برميل 

من �ملكثفات يومياً.

 )FUP( مشروع اإلضافات - المرحلة الثانية
تعترب هذه �ملرحلة تكملة مل�سروع �لتحديث، ومت فيها �إن�ساء �لوحد�ت �لتالية:

وبعد تنفيذ هذه �ملرحلة �رتفعت �لطاقة �لتكريرية للم�سفاة �إىل 586 �ألف برميل يومياً، 

وبعد �إيقاف وحدة �لتكرير رقم )2(، و�لتي كانت تبلغ طاقتها 120 �ألف برميل يف �ليوم، 

�نخف�ست �لطاقة �لتكريرية �إىل 466 �ألف برميل يومياً. 

�إنتاج مادة "�لألكليت"، ومادة "ميثيل ثالثي  �إن�ساء م�سروع وحد�ت  ويف عام 1997 مت 

بيوتيل �لإيرث )MTBE(، وبذلك مت �إيقاف �إ�سافة مادة �لر�سا�س �إىل �لبنزين، متا�سياً 

مع �لتو�سيات �لعاملية حلماية �لبيئة.

الطاقةاسم الوحدة
122000 برميل باليوموحدة تكرير النفط اخلام )CDU( رقم 80

18000 برميل باليوموحدة تكرير النفط اخلام )اأيو�صني( رقم 39

ARD وحدتا اإزالة الكربيت من املتخلف الثقيل

رقم 81 و82
33000 برميل باليوم/وحدة

135000 مرت مكعب باليوموحدة ا�صرتجاع غاز الهيدروجني )HR( رقم 98

43000 برميل باليوموحدة التك�صري الهيدروجيني )HCR( رقم 84

43000 برميل باليوموحدة التك�صري باحلافز املائع  )FCC( رقم 86 

77000 برميل باليوموحدة التقطري الفراغي )VRU( رقم 83

)SRU( وحدتا ف�صل وا�صرتجاع الكربيت

رقم 91 و92
12000 مرت مكعب باليوم/وحدة

)HP( وحدتا اإنتاج غاز الهيدروجني

رقم 88 و89
53000 مرت مكعب باليوم/وحدة

130000 مرت مكعب باليوموحدة معاجلة املياه احلم�صية )SWT( رقم 96

900 مرت مكعب باليوموحدة معاجلة املياه ال�صناعية )RETF( رقم 63

27 خزانًا خمتلف ال�صعاتجممع اخلزانات تكملة خزانات رقم 61

ب�صعة 54 األف طنوحدت مناولة الكربيت رقم 64
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تقع م�سفاة ميناء عبد�هلل على بُعد حو�يل 53 كيلومرت�ً جنوب مدينة �لكويت، وتطل 

مبا�سرة على �ساحل �خلليج �لعربي.

يومياً يف عهد  برميل  �ألف   30 تبلغ  تكريرية  1958، بطاقة  ت�سييدها يف عام  وقد مت 

�ملغفور له �ل�سيخ عبد �هلل �ل�سامل �ل�سباح، وكانت متلكها يف ذلك �لوقت �سركة �لزيت 

�لأمريكية �مل�ستقلة )AMIN OIL(، قبل �أن تنتقل ملكيتها �إىل دولة �لكويت يف عام 1977، 

وكانت حينها تابعة ل�سركة وطنية حتت �لتاأ�سي�س هي �سركة »نفط �لوفرة«، ثم �نتقلت 

ملكيتها �إىل �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية عام 1978.

طاقتها  معها  �رتفعت  و1963،   ،1962 عامي  يف  �لتو�سعات  لبع�س  �مل�سفاة  خ�سعت 

�لتكريرية �إىل حو�يل 145 �ألف برميل يومياً.

وتبلغ �مل�ساحة �ملقامة عليها من�ساآت �مل�سفاة (بعد م�ساريع �لتحديث �لتي خ�سعت لها) 

7.835 كم 2.

�أو�ئل  يف  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  �عتمدتها  �لتي  �ل�سرت�تيجية  �سوء  ويف 

�ل�سركة  نفذت  عبد�هلل،  وميناء  �لأحمدي،  ميناء  م�سفاتي  لتحديث  �لثمانينيات، 

م�سروعاً طموحاً لتحديث �مل�سفاة �كتمل تنفيذه عام 1988، ومت خالله جتديد �لوحد�ت 

و�ملر�فق �لقائمة فيها وزيادة كفاءتها، كما �أ�سيفت 15 وحدة ت�سنيع جديدة ��ستخدمت 

فيها �أحدث �أنو�ع �لتكنولوجيا حينها، لإنتاج منتجات عالية �جلودة ومنخف�سة �ملحتوى 

�لكربيتي، وفيما بعد متت �إ�سافة وحدة معاجلة �لكريو�سني )�ملريوك�س( رقم )21(.

مشروع تحديث المصفاة األول
تعود فكرة حتديث م�سفاة ميناء عبد�هلل، وقبلها م�سروع حتديث م�سفاة ميناء �لأحمدي 

�إىل ت�سور ��سرت�تيجي لو�سع �لطاقة يف �لبالد، ففي �سوء �لدر��سة �لتي �أعدتها جلنة 

متخ�س�سة من �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية، وموؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية، وُجد �أن 

تاأمني حاجة �لكويت من �لوقود لتغذية حمطات توليد �لطاقة، و�سد �حتياجات �لبالد 

من �ملنتجات �لبرتولية �لأخرى، وفتح �أ�سو�ق جديدة �أمام �ملنتجات �لبرتولية �لكويتية، 

و��ستيفاء �ملعايري �ملت�سددة �لتي تطبقها دول عديدة بالن�سبة للمنتجات �لبرتولية للحد 

من �لتلوث �لبيئي، كل هذ� يتطلب تو�سعة وحتديث م�سفاتي ميناء �لأحمدي، وميناء 

تناف�سية يف  �لكويتية قدرة  �لنفطية  �ملنتجات  و�إدخال تقنيات جديدة تعطي  عبد�هلل، 

�ل�سوق �لعاملية وجتعلها قادرة على �لوفاء بهذه �ل�سروط �لبيئية.

در��سة  باإجر�ء   ،1980 عام  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  �إىل  ُعهد  فقد  وهكذ�، 

م�صفاة ميناء عبداهلل مت ت�صييدها يف عام 1958 بطاقة 

تكريرية تبلغ 30 األف برميل يوميًا وتقع على ُبعد حوايل 

53 كيلومرتًا جنوب مدينة الكويت

الفصل الثاني: مصفاة ميناء عبداهلل
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لتحديث م�سفاة ميناء عبد�هلل، و�ختيار �لنظام �لأمثل للتحديث.

ويف عام 1981 �كتملت �لدر��سة، و�أ�سدرت �للجنة �مل�سكلة لهذ� �لغر�س تقريرها �لذي 

ت�سمن ت�سور�ً متكاماًل مل�سروع �لتحديث، وبد�أ تنفيذ �لأعمال يف عام 1982.

و�سمل م�سروع حتديث �مل�سفاة ما يلي:

1- جتديد �لوحد�ت و�ملر�فق �لقائمة يف �مل�سفاة وزيادة كفاءتها.

2- �إ�سافة وحد�ت ت�سنيع ومر�فق م�ساندة جديدة ذ�ت تقنية متقدمة ت�ستخدم �لعو�مل 
�حلفازة للو�سول �إىل �إنتاج م�ستقات برتولية خفيفة ذ�ت قيمة عالية، وتقليل ن�سبة زيت 

�لوقود �إىل �أدنى حد ممكن.

��سطناعية  جزيرة  بناء  ذلك  يف  مبا  �لت�سدير،  ومر�فق  �لبحرية  �ملن�ساآت  تطوير   -3
ت�ستخدم كمرفاأ لت�سدير منتجات �مل�سفاة، وزيادة كفاءة �لر�سيفني �ل�سمايل و�جلنوبي 

مبيناء �لأحمدي.

ومع �كتمال �مل�سروع يف �أو�خر عام 1988، و�فتتاحه ر�سمياً يف فرب�ير 1989، �زد�دت 

�لطاقة �لتكريرية للم�سفاة �إىل �أكرث من 240 �ألف برميل يومياً.

ومن �لأهد�ف �لتي حققها م�سروع حتديث �مل�سفاة، �مل�ساهمة يف ربطها وتكاملها مع كل 

من م�سفاتي �ل�سعيبة (قبل �لإغالق)، وميناء �لأحمدي، بحيث حتولت �مل�سايف �لثالث 

�إىل جممع تكريري متكامل، مما حقق مرونة عالية يف عمليات خلط وت�سنيع و�سحن 

�ملنتجات �لبرتولية و�ل�ستجابة ملتطلبات �لت�سدير �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية. 

الوحدات الجديدة
 ،)Full Conversion Refinery( تُعد م�سفاة ميناء عبد�هلل ذ�ت قدر�ت حتويلية متكاملة

حيث يتم فيها حتويل �لزيت �خلام �إىل مو�د خفيفة ذ�ت قيمة مرتفعة.

وقد ت�سمن م�سروع حتديث �مل�سفاة بناء وحد�ت ت�سنيع جديدة، وحتديث �لوحد�ت 

�لقائمة، مثل: وحدة تقطري �لنفط �خلام، ووحدة �إنتاج �لهيدروجني، ووحدة ��ستخال�س 

�لكربيت وغريها.

ومن �أهم وحد�ت �لت�سنيع و�ملر�فق �جلديدة �لتي �أ�سيفت ما يلي: 

- وحدتا تقطري �لنفط �خلام 1 و 11.

- وحدة �إز�لة �لكربيت من �ملتخلف �جلوي �لثقيل رقم 12.

- وحدة �لتقطري �لفر�غي رقم 13.

- وحدة �لتك�سري �لهيدروجيني رقم 14.

- وحدة �لهيدروجني ومعاجلة �لغاز�ت رقم 18.

- وحدة ��سرتجاع �لهيدروجني رقم 19.

- وحدة �لكربيت رقم 23.

- وحدتا �إنتاج �لفحم رقم 20.

الوحدات المساندة
من �أهم �لوحد�ت �مل�ساندة يف م�سفاة ميناء عبد�هلل، �لآتي:

- وحد�ت نقل وتخزين �لنفط ومنتجاته �أرقام: 65/55/53/52/51/50.

- �جلزيرة �ل�سطناعية رقم 74.

- وحدتا نقل وتخزين �لفحم 47 و72.

- وحده ��سرتجاع غاز �ل�سعلة.

التحديثات المتتالية 
جعلت من مصفاة 
ميناء عبداهلل واحدة 
من أكثر مصافي 
النفط في العالم 
تطوراً
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أنظمة التحكم المركزي
يعترب مبنى �لتحكم �ملركزي يف م�سفاة ميناء عبد�هلل �سورة حية جت�سد �لتقنية �ملتطورة 

�لتحكم  يتم  حيث  �مل�سفاة،  حتديث  م�سروع  يف  �أدخلت  �لتي  �مل�ستقبلي  �ملنظور  ذ�ت 

مركزياً وعن بُعد يف كل وحد�ت �مل�سفاة، وقد �أعيد بناء �ملبنى من جديد مطلع عام 

1994، و�أدخلت فيها تقنية �أكرث حد�ثة.  
باأنه »�لنظام �لذي يقوم بالقيا�س و�لتحكم يف  وميكن تعريف نظام �لتحكم �لرئي�سي، 

عمليات �لت�سنيع بامل�سفاة، ويتكون من نظام حتكم �أ�سا�سي و�أجهزة �حلا�سب �لآيل«.

�أما نظم �لتحكم �لفرعية و�ملرتبطة بنظام �لتحكم �لرئي�سي، فت�سم: �لإنذ�ر، و�لتوقيف 

�لآمن، ونظام قيا�س من�سوب �خلز�نات، ونظم �لتحكم �لآيل يف منطقة �خلز�نات، ونظام 

�ل�سطناعية،  باجلزيرة  و�لتحكم  �لقيا�س  ونظام  �لت�سنيع،  لعمليات  �لتحاليل  �أجهزة 

وقيا�س حالة �جلو.

وقد �ختريت �أنظمة �لتحكم �لآيل جلميع �لوحد�ت يف �مل�سفاة لتو�كب �أحدث �لنظم 

�لتكنولوجية �آخذة يف �لعتبار �لأ�سا�سيات �لتالية:

1- توفري �لأمان و�ل�سمان لعمل هذه �لأجهزة، وتوفري �لوقاية �لتي متنع حدوث �خللل 
فيها، مما ي�سمن ��ستمر�ر �لت�سغيل دون �نقطاع.

2- توفري و�سائل و�أجهزة �لتدريب �ملنا�سبة، وذلك لتدريب م�سغلي �مل�سفاة على ��ستعمال 
كفاءة  رفع  على  ي�ساعد  مما  �ملختلفة،  �لت�سغيل  حالت  جميع  يف  �حلديثة  �لأجهزة 

�لت�سغيل على �لأجهزة �لعاملة.

3- تزويد غرف �لتحكم برب�مج و�أنظمة وحا�سبات �آلية لتتم متابعة ت�سغيل وحت�سني �أد�ء 
�مل�سفاة و�إعطاء �لتقارير �لالزمة.   

لإ�سافة   ،2018 عام  مايو  �سهر  �ملركزي يف  �لتحكم  مبنى  تو�سعة وحتديث  وقد متت 

وحد�ت �لوقود �لبيئي �جلديدة مع وحد�ت م�سفاة ميناء عبد�هلل �لرئي�سية، ومت حتديث 

�أنظمة �لتحكم �لآلية عن بعد لتو�كب �آخر �لتطور�ت �لتكنولوجية �حلديثة.

ت�صمن م�صروع حتديث م�صفاة ميناء عبداهلل يف اأوائل 

الثمانينيات بناء وحدات ت�صنيع جديدة وحتديث الوحدات 

القائمة
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الطاقة اإلجماليةالعددالوحدة
270.000 برميل/ اليوم2وحدتا التقطري اجلوي للنفط اخلام رقم 1 و11

35.000 برميل/ اليوم1وحدة اإزالة الكربيت من املتخلف اجلوي الثقيل )RCD Unibon( رقم 2

84.000 برميل/ اليوم2وحدتا اإزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي الثقيل )ARDS( رقم 12

156.800  برميل/ اليوم2وحدة التقطري الفراغي رقم 13

42.500 برميل/ اليوم1وحدة التك�صري الهيدروجيني رقم 14

40.000 برميل/ اليوم1وحدة معاجلة الكريو�صني بالهيدروجني رقم 15

40.000 برميل/ اليوم1وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني رقم 16

10.000 برميل/ اليوم1وحدة معاجلة النافثا بالهيدروجني رقم 17

81.000 برميل/ اليوم2وحدة التفحيم املوؤجل رقم 20

22.000 برميل / اليوم1وحدة معاجلة الكريو�صني )املريوك�س( رقم 21

3.800 برميل/ اليوم2وحدتا معاجلة النافثا )املريوك�س( رقم 22

150 مليون قدم3/ اليوم3وحدات اإنتاج الهيدروجني رقم 18

38.500 مليون قدم3/ اليوم1وحدة اإنتاج الهيدروجني القدمية رقم 3

39.5 مليون قدم3/ اليوم1وحدة ا�صرتجاع الهيدروجني رقم 19

140 طنًا مرتيًا/ اليوم1وحدة ا�صتخال�س الكربيت القدمية رقم 5

1200 طن مرتي/ اليوم3وحدات ا�صتخال�س الكربيت رقم 23

108.000 ماليني قدم3/ اليوم2وحدة معاجلة الغازات العادمة رقم 24

3.6 ماليني غالون/ اليوم2وحدة معاجلة املياه احلم�صية رقم 26

6.156 ماليني غالون/ اليوم3وحدة املعاجلة بالأمني رقم 25

الوحدات الرئيسية فـي مصفاة ميناء عبداهلل
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تعترب م�سفاة �ل�سعيبة �إحدى �ملحطات �لرئي�سية يف تطور �سناعة تكرير �لنفط �لكويتية، 

�إذ كانت �أول م�سفاة تقوم �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية ببنائها بالكامل على م�ستوى 

�ملنطقة، حيث بد�أ �لعمل يف ت�سييدها عام 1966، و�فتتحت ر�سمياً يف �أبريل عام 1968، 

بطاقة تكريرية تبلغ 95 �ألف برميل يومياً.

ويف عام 1975 نفذت �ل�سركة م�سروعاً لتو�سعتها �زد�دت معه طاقتها �لتكريرية �إىل 200 

�ألف برميل يومياً، وبن�سبة 21% من �لطاقة �لتكريرية �لإجمالية لل�سركة يف ذلك �لوقت.

وتقع �مل�سفاة �سمن حدود منطقة �ل�سعيبة �ل�سناعية، وتبعد حو�يل 50 كيلومرت�ً جنوب 

خز�ناً   72 على  وحتتوي  كم2،   1.3 ملن�ساآتها  �لإجمالية  �مل�ساحة  وتبلغ  �لكويت،  مدينة 

ل�ستقبال �لنفط �خلام و�ملنتجات �لبرتولية.

وقد مت ��ستخد�م تقنيات متطورة يف �مل�سفاة، حيث كانت يف ذلك �لوقت �أول م�سفاة يف 

�لعامل تعمل كلياً بالهيدروجني، و��ستملت على �أكرب وحدة لت�سنيع �لهيدروجني بالكويت، 

وكذلك وحد�ت لتكرير نفط خام ثقيل، ونفوط عالية �ملحتوى �لكربيتي، و�إنتاج م�ستقات 

برتولية ذ�ت مو��سفات عالية وُمعدة للت�سدير �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية.

�أبرزها:  من �ملنتجات �لبرتولية �خلفيفة و�لثقيلة،  30 نوعاً  وكانت �مل�سفاة تنتج نحو 

�لغاز، و�لنافثا �لبرتوكيماوية، و�لنافثا �لعادية، و�ملحروقات �ملختلفة، مثل: �جلازولني

(وقود �ل�سيار�ت)، ووقود �لطائر�ت، وزيت �لديزل للمحركات �لعادية و�لبحرية، وزيت 

�لوقود باأنو�عه �ملختلفة.

وترتبط �مل�سفاة ب�سبكة مع م�سفاتي ميناء �لأحمدي، وميناء عبد�هلل، للم�ساعدة يف 

عملية مزج وتخزين �ملنتجات �لبرتولية، لتلبية �لطلبات �لعاملية.

قرار اإلغالق 
�تخذ قر�ر �إغالق �مل�سفاة يف �سنة 2004، بعد تنفيذ در��سات م�ستفي�سة فنية و�قت�سادية 

حملية ومع م�ست�سارين عامليني لإمكانية تطويرها، وذلك �سمن �لدر��سات �لتي نفذتها 

�ل�سركة يف عام 2004 لتطوير م�سافيها.

مع  �مل�سفاة،  تطوير  لإمكانية  و�قت�سادية  فنية  در��سة  تنفيذ  �لدر��سات  هذه  و�سملت 

�لأخذ بعني �لعتبار �ملتطلبات �لبيئية للمنتجات و�ملو��سفات �ملطلوبة ح�سب معطيات 

�لأ�سو�ق �لعاملية.

وخل�ست نتائج هذه �لدر��سات �إىل �سعوبة تطوير �مل�سفاة، وعليه تقرر �إغالقها بعد 

مو�فقة جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية، و�ملجل�س �لأعلى للبرتول يف عام 2004، 

ومت ربط �لإغالق مع تنفيذ م�سروع م�سفاة �لزور.

م�صفاة ال�صعيبة اأول م�صفاة تقوم ال�صركة بت�صييدها 

بالكامل على م�صتوى املنطقة والأوىل يف العامل التي 

تعمل كليًا بالهيدروجني

الفصل الثالث: مصفاة الشعيبة
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ويف عام 2007، قامت �ل�سركة بدر��سة �أخرى لبحث �إمكانية حتديث �مل�سفاة، كما مت يف 

عام 2008 �إعادة �لدر��سة لتقييم �إمكانية عملية �لتحديث، وحت�سني م�ستوى �لت�سغيل 

�لآمن و�ملربح للم�سفاة على �ملدى �لطويل، وزيادة �لعتمادية و�لطاقة �لتحويلية، و�إنتاج 

معايري  على  �ملحافظة  مع  �لعاملية،  لالأ�سو�ق  �ملطلوبة  للمو��سفات  مطابقة  منتجات 

لتقييم  �ل�سركة مب�ست�سار عاملي  و��ستعانت  �لبيئية،  باملعايري  و�للتز�م  لل�سالمة  عالية 

�خليار�ت �لفنية و�لقت�سادية �ملمكنة لعملية �لتحديث، وقد �أيدت هذه �لدر��سة �أي�ساً 

قر�ر �لإغالق.

ومن ثم خل�ست كل هذه �لدر��سات �إىل تاأييد قر�ر �إغالق �مل�سفاة، نظر�ً لعدم وجود 

�لد�خلي  �لعائد  �نخفا�س معدل  �لتحديث، من حيث  بعد  لها حتى  �قت�سادية  جدوى 

على  للعائد  �لأدنى  �حلد  حتقيق  عدم  يعني  مما  بال�سالب،  �حلالية  �لقيمة  و�سايف 

�ل�ستثمار لقطاع �لتكرير، و�أي�ساً ل�سعوبة عملية �لتطوير نظر�ً ملحدودية �مل�ساحة.

وخل�ست �لدر��سات �سعوبة تطوير �مل�سفاة، وعدم جدوى حتديثها يف �لأ�سباب �لتالية:

- تقادم �لتقنيات �لتي �سممت عليها �مل�سفاة (�إذ� ما قورنت بالتقنيات �حلديثة)، مما 

�أثر على �أد�ئها �لبيئي و�لقت�سادي.

وحت�سني  حتديثها  فر�س  من  قلل  مما  �مل�سفاة،  د�خل  �ملتاحة  �مل�ساحة  حمدودية   -

�إ�سافة وحد�ت ت�سنيع جديدة  �إن عملية �لتطوير تتطلب  �أد�ئها �لبيئي و�ملايل، حيث 

�مل�سفاة،  �أكرب، وهي غري متو�فرة يف موقع  �إىل م�ساحات  بتكنولوجيا خمتلفة حتتاج 

نظر�ً ملحدودية �ملوقع.

- تقادم �لوحد�ت و�ملر�فق، و�لذي نتج عنه تعطل �ملعد�ت ب�سكل متكرر، بالإ�سافة �إىل 

فرت�ت �لإغالق �لطويلة للوحد�ت.

�مل�سفاة يف  ��ستمر�ر  �أجل  من  �سخه  يجب  �لذي  �ملايل  �لإنفاق  حجم  �سخامة   -

�لعمل، مع �ملحافظة على �مل�ستويات �لأ�سا�سية يف كل من �ل�سالمة و�لأمن �ل�سناعي 

وحماية �لبيئة.

إيقاف العمل
تتكون م�سفاة �ل�سعيبة من ثالثة �أجز�ء، هي:

- وحد�ت �لت�سنيع.

- مر�فق تخزين �ملنتجات.

- مر�فق �لت�سدير.

تقادم تقنيات 
ومعدات مصفاة 
الشعيبة ومحدودية 
المساحة المتاحة 
أسباب جعلت من 
الصعوبة تحديثها
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ويف 30 مار�س 2017، بد�أ �لإيقاف �لتدريجي لوحد�ت �لت�سنيع بامل�سفاة، بينما �سيتم 

��ستغالل مر�فق تخزين �ملنتجات، ومر�فق �لت�سدير، بحيث تتبع م�سروع �لوقود �لبيئي 

يف م�سفاة ميناء عبد�هلل، وذلك مع بدء ت�سغيل �مل�سروع، و�سوف تنتقل م�سوؤولية �لت�سغيل 

يف �جلزء �ملتبقي من مر�فق �مل�سفاة �إىل �إد�رة م�سفاة ميناء عبد�هلل.

ح�سب  كل  �مل�سفاة،  �لعاملني يف  من خرب�ت  لال�ستفادة  �ل�سركة خططاً  و�سعت  وقد 

تخ�س�سه يف �مل�سايف �لثالث (ميناء عبد�هلل - ميناء �لأحمدي - �لزور)، كما توجد خطة 

يف  �جلديدة  �لوحد�ت  يف  ل�ستيعابهم  �ل�سعيبة  م�سفاة  يف  �لعاملني  وتطوير  لتدريب 

م�سروع �لوقود �لبيئي، نظر�ً لأن �ل�سركة تويل �هتماماً كبري�ً بالعن�سر �لب�سري، و�لذي 

يعترب �أبرز عنا�سر جناحها و�أهم مو�ردها، و�سوف حتافظ عليه وت�ستمر يف تنميته.

تأثير اإلغالق على السوق المحلي 
من و�قع �لدر��سات �لتي مت �إجر�وؤها قبل �إغالق م�سفاة �ل�سعيبة، فاإن عملية �لإغـالق 

�إ�سافة  متت  حيث  �ل�سيار�ت)،  (وقود  �جلازولني  �إمـد�د�ت  علـى  تاأثيـر  �أي  لهـا  لـي�س 

تاأثري  فاإنه ل  من ذلك  و�نطالقاً  �لبيئي،  �لوقود  لإنتاج �جلازولني يف م�سروع  وحدتني 

لإغالق �مل�سفاة على �ل�سوق �ملحلي، حيث �ست�ستمر �ل�سركة يف توفري خمتلف �مل�ستقات 

�لنفطية من خالل م�سفاتي ميناء عبد�هلل وميناء �لأحمدي.

تزامن اإلغالق مع المشاريع الجديدة 
 2040 �ل�سرت�تيجية  �لتوجهــات  �لكويتيـــة �سمــن  �لوطنيـــة  �لبتـــرول  �سركــــة  تعمــــل 

�أ�سا�سي  ب�سكل  تهدف  و�لتي  �لكويت،  �لتكرير د�خل  لقطاع  �لكويتية  �لبرتول  ملوؤ�س�سة 

�إىل تلبية متطلبات �ل�سوقني �ملحلي و�لعاملي من �ملنتجات �لنفطية ذ�ت �جلودة �لعالية، 

وخا�سة فيما يتعلق باإنتاج ديزل وجازولني (وقود �ل�سيار�ت) مبحتوى كربيتي منخف�س 

ل يتجاوز 10 �أجز�ء باملليون.

�لبيئي �لوقود  م�سروع  منها:  �مل�ساريع،  من  �لعديد  �ل�سركة  تنفذ  �ملنطلق  هذ�  ومن 

�إىل  بالإ�سافة  عبد�هلل)،  ميناء  وم�سفاة  �لأحمدي،  ميناء  م�سفاة  وتطوير  (تو�سعة 

م�ساريع �أخرى، مثل بناء وحد�ت جديدة ملعاجلة �لغاز �لبرتويل �مل�سال.

و�لروؤية  �ملوحدة  �لر�سالة  �إىل حتقيق  �مل�ساريع  تنفيذ هذه  �ل�سركة من خالل  وت�سعى 

�مل�ستقبلية لقطاع �لتكرير و�لت�سويق �ملحلي و�لعاملي و�لبرتوكيماويات ملوؤ�س�سة �لبرتول 

�لكويتية، و�ملتعلقة بتعظيم �لقيمة �مل�سافة للمو�رد �لهيدروكربونية �لكويتية، وقد جاء 

�إغالق م�سفاة �ل�سعيبة متا�سياً مع هذه �لتوجهات �ل�سرت�تيجية، نظر�ً لعدم �جلدوى 

�لقت�سادية ل�ستمر�رها يف �لعمل.

التصدير من »الشعيبة«
�سيتم ��ستغالل مر�فق تخزين �ملنتجات، ومر�فق �لت�سدير يف م�سفاة �ل�سعيبة، بحيث 

لتخزين  مر�فق  �إىل  لتتحول  عبد�هلل،  ميناء  م�سفاة  يف  �لبيئي  �لوقود  م�سروع  تتبع 

وت�سدير �لنفط، وذلك مع بدء ت�سغيل �مل�سروع، و�ستكون عملية �لت�سدير عرب ر�سيف 

�لزيت يف ميناء �ل�سعيبة، وهو ر�سيف يحتوي على �أربعة مر��س، بو�قع �ثنني يف �خلارج 

بطاقة 100 �ألف طن، و�آخرين د�خليني بطاقة 50 �ألف طن، حيث يتم نقل �ملنتجات عرب 

�ملر��سي �لأربعة عن طريق خطوط �لأنابيب �لتي يبلغ طول كل منها نحو 3 كيلومرت�ت.

مت اتخاذ قرار اإغالق امل�صفاة يف عام 2004 بعد تنفيذ 

درا�صات م�صتفي�صة فنية واقت�صادية بالتعاون مع م�صت�صارين 

عامليني وجميعها اأكدت �صعوبة تطويرها 
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الوحدات الرئيسية فـي مصفاة الشعيبة

الطاقة اإلجماليةالعددالوحدة
 600 طن مرتي/ اليوم2وحدات ا�صتخال�س الكربيت

222 مليون قدم3/ اليوم3وحدات اإنتاج الهيدروجني

15.000 برميل/ اليوم1وحدات اإ�صالح النافثا

200.000 برميل/ اليوم1وحدات تقطري النفط اخلام

46.000 برميل/ اليوم2وحدات تك�صري الزيت الثقيل )ات�س اأويل(

90.000 برميل/ اليوم1وحدات التقطري الفراغي للنفط اخلام املقطر

26.000 برميل/ اليوم1وحدات تنقية النافثا

65.000 برميل/ اليوم1وحدات جتزئة النافثا

35.000 برميل/ اليوم1وحدات تنقية الكريو�صني

17.000 برميل/ اليوم1وحدات تنقية زيت الغاز اخلفيف

12.000 برميل/ اليوم1وحدات تنقية زيت الغاز الثقيل

17.000 برميل/ اليوم1وحدات معاجلة الكريو�صني »املريوك�س«

36.000 برميل/ اليوم2وحدات التك�صري الهيدروجيني »اآيزوماك�س«

46.000 برميل/ اليوم1وحدات التك�صري الهيدروجيني »اآيزوكراكر«

فبالن�سبة  �ملنتجات،  نوعية  ح�سب  �لأربعة  �ملر��سي  يف  �لتحميلية  �لطاقة  وتختلف 

�ساعة،  طن/   1600 �لتحميلية  �لطاقة  تبلغ  و�لبنزين)  (�لنافثا  �خلفيفة  للمنتجات 

و�ملنتجات �ملتو�سطة (�لكريو�سني و�لديزل) 2600 طن/ �ساعة، و�ملنتجات �لثقيلة (زيت 

�لوقود و�لديزل) 2600 طن/ �ساعة.

استغالل مرافق 
التخزين والتصدير 
في مصفاة الشعيبة 
واالستفادة منها 
بمشروع الوقود 
البيئي 
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�خلام  �لنفط  لت�سدير  �لبحرية  �ملر�فق  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  ت�ستخدم 

و�ملنتجات �لبرتولية �ملكررة و�لكربيت، وتتوزع �أر�سفة �لت�سدير و�لتحميل على م�سفاة 

ميناء �لأحمدي، وم�سفاة ميناء عبد�هلل، �إ�سافة �إىل ر�سيف �لزيت مبيناء �ل�سعيبة.

وميناء  �لأحمدي،  ميناء  م�سفاتا  بها  مرت  �لتي  و�لتو�سعات  �لتطور�ت  مع  وتز�مناً 

�أر�سفة  و�إن�ساء  مر�ت،  عدة  �لت�سدير  �أر�سفة  وتو�سعة  وتطوير  حتديث  مت  عبد�هلل، 

جديدة من �أجل زيادة �لكميات �ملُ�ّسدرة من �ملو�د �ملختلفة.

أواًل: مصفاة ميناء األحمدي
تتكون مر�فق �لت�سدير و�لتحميل �لتابعة مل�سفاة ميناء �لأحمدي من: �لر�سيف �جلديد، 

و�لر�سيف �ل�سمايل، و�لر�سيف �جلنوبي، وفيما يلي تو�سيح لكل منها:

● �لر�سيف �جلديد )وحدة - 01(:
�لغاز  لت�سدير  �أر�سفة   8 2005، ويتكون من  بالكامل يف عام  ت�سغيله بعد جتديده  مت 

)�لربوبان و�لبيوتان(، و�مل�ستقات �لبرتولية، و�لنفط �خلام وتزويد �ل�سفن بالوقود �لثقيل 
)Bunker(، وكذلك ��ستري�د "�مليثانول" �ملُ�ستخدم يف �ل�سناعات �لبرتولية، وت�سم هذه 

�لأر�سفة 48 ذر�ع حتميل تت�سل بال�سفن لتحميلها بامل�ستقات �لبرتولية.

غازي  لتحميل  و)2(   ،)1( �لر�سيفني  تخ�سي�س  مت  �لأر�سفة،  هذه  تق�سيم  وح�سب 

�مل�ستقات  لتحميل  و)4(   )3( و�لر�سيفني  �مليثانول،  و��ستري�د  و"�لبيوتان"،  "�لربوبان" 
ما  �إىل  طولها  ي�سل  �لتي  �لكبري  )�لأبعاد(  �لقيا�س  ذ�ت  لل�سفن  خ�سو�ساً  �لبرتولية، 

يقارب 350 مرت�ً. 

وتقع هذه �لأر�سفة يف �جلانب �خلارجي للر�سيف �جلديد من جهة �خلليج �لعربي، ومت 

جتهيزها ل�ستقبال �لديزل.

وقد مت تخ�سي�س �لر�سيفني )5( و)6( لتحميل �مل�ستقات �لبرتولية لل�سفن ذ�ت �لقيا�س 

)�لأبعاد( �لأقل �سخامة، و�لر�سيف رقم )7( لل�سفن �ل�سغرية )Tugs(، و�لتي ت�ستخدم 
لقطر )�سحب( �لبو�خر لتو�سيلها �أو �إخر�جها من �لر�سيف.

�أما �لر�سيف رقم )8( فقد مت تخ�سي�سه لتزويد �ل�سفن بالوقود �لثقيل )Bunker(، و�لتي 

بدورها تزود �سفن نقل �لنفط بالوقود يف عر�س �لبحر بعيد�ً عن �لر�سيف، كما يتو�فر 

�لوقود �لثقيل يف جميع �لأر�سفة بحيث تُزود �سفن نقل �لنفط بالوقود �أثناء حتميلها 

بامل�ستقات �لبرتولية.

وتبلغ قدرة �لتحميل للر�سيف 30 �ساعة لتحميل �ل�سفينة ب�سكل كامل.

جميع  تزويد  مت  �ملطلوبة،  بالكميات  �لبرتولية  باملنتجات  �ل�سفن  حتميل  ول�سمان 

تتوزع اأر�صفة الت�صدير والتحميل يف �صركة البرتول الوطنية 

الكويتية على م�صفاتي ميناء الأحمدي ميناء عبداهلل اإ�صافة 

اإىل ر�صيف الزيت مبيناء ال�صعيبة

الفصل الرابع: أرصفة التصدير والتحميل
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�لأر�سفة بعد�د�ت دقيقة متطورة لقيا�س كميات �لنفط �خلام �أو �مل�ستقات �لنفطية �لتي 

يتم حتميل �ل�سفن بها، وكذلك يوجد يف كل ر�سيف نظام ل�ستقبال ت�سريف خطوط 

�لتحميل، ونظام للتعامل مع �ل�سغوط �لز�ئدة خلطوط �لتحميل، ونظام متقدم للتعامل 

مع �لظروف �لطارئة، �إ�سافة �إىل نظام متكامل لالإطفاء و�لإنقاذ. 

ويتمتع �لر�سيف �جلديد بعدة مز�يا، �أهمها:

�إىل   )22000 DWT( من  �لبرتولية  و�مل�ستقات  �خلام  �لنفط  �سفن  �إمكانية حتميل   -1
)DWT 160000(، وذلك ب�سكل كامل )DWT ت�سري �إىل جمموع �حلمولة �لتي حتملها 

�ل�سفينة وتبحر بها باأمان(.

�إىل   )50000 DWT( من  �لبرتولية  و�مل�ستقات  �خلام  �لنفط  �سفن  �إمكانية حتميل   -2
)DWT 350000(، وذلك ب�سكل جزئي.

.)60000 DWT( إىل� )10000 DWT( من )3- �إمكانية حتميل �لغاز �مل�سال )�لربوبان و�لبيوتان
4- تزويد �ل�سفن بالوقود �لثقيل، بحيث تزود �سفن نقل �لنفط وم�ستقاته بالوقود يف 

.)5000 DWT( إىل� )3000 DWT( عر�س �لبحر من

5- يتميز كل ر�سيف باإمكانية تزويد �سفن �ل�سحن بالوقود �أثناء حتميلها.
6- مت جتهيز �لر�سيف بحيث يتنا�سب مع زيادة �لإنتاج بعد ت�سغيل م�سروع �لوقود �لبيئي.

● �لر�سيف �ل�سمايل )وحدة - 14(:
 15 �لأحمدي على بعد حو�يل  �أ�سو�ر م�سفاة ميناء  �ل�سمايل خارج  �لر�سيف  يقع 

كيلومرت�ً، ويتم عن طريقه ت�سدير �لنفط �خلام بو��سطة خطوط )�أنابيب( قادمة من 

�سركة نفط �لكويت، وموؤخر�ً مت ت�سدير �لنفط �خلفيف )KSLC( عن طريق نف�س 

�خلطوط، �إ�سافة �إىل ذلك يتم من خالله ت�سدير بع�س �مل�ستقات �لبرتولية، مثل: 

�لنافثا، و�جلازولني )وقود �ل�سيار�ت(، ووقود �لطائر�ت )ATK(، وزيت �لغاز �خلفيف 

)EGO(، وزيت �لوقود �لثقيل )HFO(، وجميع هذه �ملنتجات يتم �سخها من م�سفاة 
ميناء �لأحمدي من خالل 6 خطوط )�أنابيب( حتت �ملاء.

ويتكون �لر�سيف �ل�سمايل من 4 �أر�سفة، مزودة بعدد 24 ذر�ع حتميل تت�سل بال�سفن 

�أربعة منها لتحميل  �أذرع حتميل لكل ر�سيف،   6 بو�قع  �لنفطية،  بامل�ستقات  لتحميلها 

�لنفط �خلام و�مل�ستقات �لبرتولية، وذر�عني لتحميل �ل�سفن بالوقود.

وتبلغ قدرة �لتحميل للر�سيف �ل�سمايل 36 �ساعة لتحميل �ل�سفينة ب�سكل كامل، وميكنه 

.)276000 DWT( ستقبال �ل�سفن حتى حجم��

�أو �مل�ستقات  ومت جتهيز جميع �لأر�سفة بعد�د�ت دقيقة لقيا�س كميات �لنفط �خلام 

ل�ستقبال  نظام  ر�سيف  كل  يف  يوجد  وكذلك  بها،  �ل�سفن  حتميل  يتم  �لتي  �لنفطية 

�لتحميل،  خلطوط  �لز�ئدة  �ل�سغوط  مع  للتعامل  ونظام  �لتحميل،  خطوط  ت�سريف 

ونظام متقدم للتعامل مع �لظروف �لطارئة، �إ�سافة �إىل نظام متكامل لالإطفاء و�لإنقاذ.

�ل�سمايل مل�سروع جتديد وتطوير لي�ستمر يف �خلدمة حتى عام  وقد خ�سع �لر�سيف 

2030، وت�سمنت �أعمال �لتجديد و�لتطوير، �لتايل:

�أثناء  �ل�سفن  حلماية  ر�سيف  كل  يف  �ملتو�جدة  �ل�سفن  دعامات  و�سيانة  جتديد   -1

تو�جدها يف �لر�سيف.

2- جتديد و�سيانة دعامات �لر�سيف.

3- جتديد و�سيانة مر�بط �حلبال �لتي تتحكم يف ربط �ل�سفينة بالر�سيف.

4- تبديل �لقطع �خل�سبية �لتي تغطي �لطريق )�مل�سار( �ملوؤدي �إىل �لر�سيف.

5- جتديد و�سيانة خطوط �لت�سدير.

6- جتديد �لكابالت �لكهربائية.

7- جتديد و�سيانة نظام �حلماية �لكاثودية.

8- �سيانة �لأعمال �خلر�سانية و�لهيكلية.

9- جتديد و�سيانة خطاف �لإفر�ج �ل�سريع. 

تم تزويد جميع 
األرصفة بعدادات 
دقيقة لقياس 
كميات النفط 
الخام والمشتقات 
النفطية التي يتم 
تحميل السفن بها
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يحتوي الر�صيف اجلنوبي على ر�صيفني اأولهما خم�ص�س 

للباخرة FSRU والر�صيف الثاين خم�ص�س ل�صفن الغاز امل�صال

● �لر�سيف �جلنوبي:
 FSRU وهو خم�س�س للباخرة ،)GP-9( يحتوي �لر�سيف �جلنوبي على ر�سيفني، �أولهما

)وحدة �إعادة تغويز �ملخزن �لعائم(، و�لثاين )GP-10(، وهو خم�س�س ل�سفن �لغاز �مل�سال 
)LNGC(، حيث تقوم هذه �ل�سفن بتحويل كميات �لغاز �مل�سال �ملوجودة يف خز�ناتها �إىل 
خز�نات �ل�سفينة �لعائمة )FSRU(، لتقوم �لأخرية بتحويل غاز �مليثان �مل�سال �إىل غاز �مليثان، 

و�سخه يف �ل�سبكة �ملوجودة مب�سفاة ميناء �لأحمدي و�ملت�سلة ب�سبكة �لغاز �لتي تربط بني 

�سركة نفط �لكويت ووز�رة �لكهرباء و�ملاء، ل�ستخد�مه يف حمطات �إنتاج �لكهرباء.

 وينتقل �لغاز �مل�سال من �سفينة �لتحميل )LNGC( �إىل �ل�سفينة )FSRU( مبعدل 5000 

مرت مكعب بال�ساعة، يف حني ت�سل �لقدرة على تبخري �لغاز �مل�سال و�سخه لل�سبكة عن 

طريق �ل�سفينة )FSRU( �إىل 900 مليون قدم مكعبة قيا�سية باليوم كحد �أق�سى.

ويوجد بكل ر�سيف 3 �أذرع، و�حد لغاز �مليثان، و�ثنني لغاز �مليثان �مل�سال، وهذه �لأذرع 

تربط بني �ل�سفينة )LNGC(، و�ل�سفينة )FSRU(، بينما يقوم ذر�ع حتميل �لغاز باإرجاع 

نظام  يوجد  كما   ،)LNGC( �ل�سفينة  �إىل   )FSRU( �ل�سفينة  من  �لز�ئد  �مل�سال  �لغاز 

للتعامل مع �حلالت �لطارئة، �إ�سافة �إىل نظام متكامل لالإطفاء و�لإنقاذ.

وتعمل �ل�سفينة )FSRU( وفق نظام �لتعاقد مع �سركة �لبرتول �لوطنيــة �لكويتيــة، وقـــد 

مت موؤخر�ً جتديد �لعقد حتى عام 2020 /2021 �إىل �أن يتم ت�سغيل نف�س هذ� �مل�سروع يف 

م�سفاة �لزور و�مل�سمى )LNGI(، و�لذي ت�سل �سعته �إىل 3000 مليون قدم مكعبة قيا�سية 

باليوم، باملقارنة مع �لقدرة �حلالية �ملقدرة بـ 900 مليون قدم مكعبة قيا�سية باليوم. 

�لعائم،  تغويز �ملخزن  �إعادة  �لكبرية من م�سروع وحدة  �لفائدة  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر 

هي حماية �لبيئة من خالل ��ستخد�م �لغاز �لنظيف )LNG( لإنتاج �لكهرباء، بدلً من 

��ستخد�م �لنفط �خلام �أو �لديزل، هذ� بالإ�سافة �إىل �جلانب �لقت�سادي �ملتمثل يف 

توفري �لنفط �خلام وتكريره ل�ستخر�ج م�ستقات نفطية متنوعة.

ثانيًا: مصفاة ميناء عبداهلل
ت�ستمل مر�فق �أر�سفة �لت�سدير و�لتحميل يف م�سفاة ميناء عبد�هلل على �لآتي:

● �جلزيرة �ل�سطناعية:
تبعد �جلزيرة �ل�سطناعية عن �مل�سفاة مب�سافة 5 كيلومرت�ت، ومتتد بطول 390 مرت�ً، 

وبعمق 18 مرت�ً، وت�سم مر�سيني لت�سدير �ملنتجات �لبرتولية �ل�سائلة بطاقة ��ستيعابية 

ت�سل �إىل 80 �ألف طن مرتي.
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تبعد الجزيرة 
االصطناعية عن 
مصفاة ميناء 
عبداهلل بمسافة

5 كم وتمتد بطول 
390 متراً

أرصفة التصدير والتحميل في شركة البترول الوطنية الكويتية

المواد المصدرة عدد المراسي الميناء المصفاة
منتجات بترولية سائلة

النفط اخلام 4 الرصيف الشمالي
)أبو حليفة(

ميناء 
األحمدي

الغاز املسال )استيراد( 1 الرصيف اجلنوبي
منتجات بترولية سائلة - 
غاز مسال - النفط اخلام 6 رصيف الشحن 

اجلديد

منتجات بترولية سائلة *4 رصيف الزيت 
)ميناء الشعيبة( الشعيبة

منتجات بترولية سائلة 2 اجلزيرة 
االصطناعية

ميناء 
عبداهلل

باالضافة إلى رصيف حتميل مادتي الكبريت والفحم
)*( يتم ��ستخد�م �أحد �ملر��سي من قبل �سركتي �لبرتوكيماويات و�إيكويت لتحميل منتجاتهم

�أو  �خلام،  �لنفط  كميات  لقيا�س  متطورة  دقيقة  بعد�د�ت  �أر�سفتها  تزويد  مت  وقد 

�مل�ستقات �لنفطية �ملحملة يف �ل�سفن.

وتبلغ قدرة �لتحميل للر�سيف 30 �ساعة لتحميل �ل�سفينة ب�سكل كامل، وكذلك يوجد 

يف كل ر�سيف نظام ل�ستقبال ت�سريف خطوط �لتحميل، ونظام للتعامل مع �ل�سغوط 

�لز�ئدة خلطوط �لتحميل، ونظام متقدم للتعامل مع �لظروف �لطارئة، �إ�سافة �إىل نظام 

متكامل لالإطفاء و�لإنقاذ.

● ر�سيف �لزيت مبيناء �ل�سعيبة:
�لكيماويات  �سناعة  �سركة  قبل  من  ��ستخد�مهما  يتم  منها  �ثنان  مر��سي،   4 ي�سم 

�لبرتولية، و�سركة �إيكويت لتحميل منتجاتهما.

وتختلف �لطاقة �لتحميلية يف �ملر��سي �لأربعة ح�سب نوعية �ملنتجات.





الباب الرابع
مشروع الوقود البيئي
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عن المشروع
ي�ستهدف م�سروع �لوقود �لبيئي تطوير م�سفاة ميناء �لأحمدي وم�سفاة ميناء عبد�هلل، 

وهو من �أهم �مل�ساريع يف ��سرت�تيجية موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية بقطاع �لتكرير، لإنتاج 

م�ستقات برتولية عالية �جلودة مطابقة لال�سرت�طات و�ملعايري �لبيئية �لدولية.

ويحقق �مل�سروع �لروؤية �ل�سرت�تيجية �لعامة ل�سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية، لتكون 

�سمن �سركات �لتكرير �لأكرث تناف�سية وتقدماً يف �لعامل، �إذ �سيمكنها من تلبية �ملتطلبات 

�ل�سحة  �أنظمة  ملتطلبات  �ل�ستجابة  �إىل  �إ�سافة  و�لعاملي،  �ملحلي  لل�سوقني  �مل�ستقبلية 

و�ل�سالمة و�لبيئة.

على  و�سيعمل  كويتي،  دينار  مليار�ت   4.680 للم�سروع  �لر�أ�سمالية  �لتكلفة  وتبلغ 

تطوير قدر�ت �ل�سركة �لتحويلية، ويدعم ��ستخد�م �لطاقة بكفاءة عالية، بحيث تنتج 

�لعاملية  �لبيئية  �ل�سرت�طات  مع  متو�فقة  �جلودة  عالية  نفطية  م�ستقات  �مل�سفاتان 

)يورو4(،  مثل:  و�آ�سيا،  و�أوروبا  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  حالياً  بها  �ملعمول 

خمتلف  يف  و�مللوثات  لل�سو�ئب  ق�سوى  حدود�ً  تت�سمن  ��سرت�طات  وهي  و)يورو5(، 
فتح  يف  ي�ساهم  مما  وغريها،  و�ل�سناعة  �لنقل  و�سائل  يف  �مل�ستخدم  �لوقود  �أنو�ع 

�أ�سو�ق جديدة �أكرث ربحية �أمام منتجات �ل�سركة، ويدعم ح�سور �لكويت كدولة موؤثرة 

�سر�مة يف خمتلف  تزد�د  �لتي  و�ل�سرت�طات  �ملتطلبات  تلبية  على  قادرة  ومناف�سة 

�لأ�سو�ق �لعاملية، ل�سيما تخفي�س ن�سب �لكربيت و�ملعادن، وبقية �ل�سو�ئب �لأخرى يف 

�مل�ستقات �لنفطية لتكون �سديقة للبيئة.

تقنية عالية  تتمتع مبو��سفات  �مل�سفاتني،  �إن�ساء وحد�ت جديدة يف  �مل�سروع  وي�سمل 

وت�ستخدم �أحدث تكنولوجيا يف �سناعة �لتكرير، �إ�سافة �إىل حتديث و�إغالق وحد�ت 

�أخرى، لت�سبح �لطاقة �لتكريرية مل�سفاة ميناء �لأحمدي 346 �ألف برميل يومياً، وم�سفاة 

ميناء عبد�هلل 454 �ألف برميل يومياً، لي�سكال جممعاً تكريرياً متكاماًل بطاقة تكريرية 

تبلغ 800 �ألف برميل يف �ليوم من �لنفط �خلام.

ويعترب �مل�سروع فريد�ً من نوعه على �مل�ستوى �لعاملي، �إذ مل ي�سبق ل�سركة تكرير نفط �أن 

متكنت من حتديث م�سافيها �لقائمة بهذ� �حلجم مع ��ستمر�رها يف �لوقت ذ�ته بعملية 

�أنه �سيوفر فر�س  �لإنتاج و�لوفاء بالتز�ماتها جتاه عمالئها يف �لد�خل و�خلارج، كما 

عمل جديدة للعمالة �لوطنية، و�سيعمل على تعزيز وت�سجيع �لتنمية �لقت�سادية �ملحلية، 

وذلك من خالل �لآلية �ملتبعة لتوظيف �لعمالة �لوطنية يف عقود �ل�سيانة و�خلدمات مبا 

يعادل 25% من ن�سبة �لعمالة يف كل عقد.

م�صروع الوقود البيئي.. قفزة نوعية كبرية تدخل بها الكويت 

مرحلة جديدة ت�صعها يف م�صاف اأهم الدول يف �صناعة 

تكرير النفط
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التمويل
ج�سدت خطة متويل م�سروع �لوقود �لبيئي تنوعاً �إيجابياً جديد�ً يف متويل م�ساريع �سركة 

يف  �لكربى  �مل�ساريع  متويل  جمال  يف  جديد�ً  نهجاً  و�سكلت  �لكويتية،  �لوطنية  �لبرتول 

�ل�سركة  �إنه للمرة �لأوىل تقوم موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية بتوجيه  �لقطاع �لنفطي، حيث 

لالعتماد على م�سادر متويل خارجية )�لقرت��س( كجزء �أ�سا�سي يف متويل �مل�سروع.

وتعد عملية متويل �مل�سروع �أ�سخم �سفقة متويل للم�سروعات �ل�سناعية �لنفطية يف تاريخ 

�لعبء  وتخفي�س  �مل�سروع،  على  �لعائد  تعظيم  �إىل  �لعملية  هذه  وهدفت  �لكويت،  دولة 

�لتمويلي عن �ملوؤ�س�سة حتى يت�سنى لها متويل م�ساريعها �لأخرى.

�لتمويلية  �لحتياجات  بدر��سة  مايل خمت�س  م�ست�سار  مع  بالتعاون  �ل�سركة  قامت  وقد 

للم�سروع، و�قرت�ح �أف�سل �لطرق و�ل�سيناريوهات لعملية �لتمويل، �إ�سافة �إىل �قرت�ح هيكل 

متويل �مل�سروع، و�لن�سبة �ملثلى لال�ستثمار )قيمة مبلغ �لقرت��س مقابل ر�أ�س �ملال �لذي 

�ستقوم �ل�سركة بدفعه(.

�لبرتول  موؤ�س�سة  خاللها  من  قامت  حيث   ،70/30 ن�سبة  على  �لتمويل  خطة  و�رتكزت 

�لكويتية بتمويل 30% من قيمة �مل�سروع مبا�سرة من مو�ردها �لذ�تية، يف حني مت متويل 

�لـ 70% �لباقية من م�سادر خارجية، ح�سب �ل�سريحتني �لتاليتني:

● �ل�سريحة �لأوىل - �لقرت��س بالدينار �لكويتي من �لبنوك �ملحلية:
مت تعيني كل من بنك �لكويت �لوطني، وبيت �لتمويل �لكويتي، كبنكني قائدين لرتتيب 

�ل�سريحة �لأوىل من عملية �لتمويل، و�لتي متثل قر�ساً طويل �لأجل بالدينار �لكويتي من 

�لبنوك �لتقليدية و�لإ�سالمية �ملحلية، وذلك بقيمة 1200 مليون دينار كويتي.  

● �ل�سريحة �لثانية - �لقرت��س بالدولر �لأمريكي من وكالت �ئتمان �ل�سادر�ت:
�أمريكي،  دولر  مليون   6245 قيمته  عاملي  قر�س  خالل  من  مت  �ل�سريحة  هذه  متويل 

و�ليابان  كوريا  دول  من  �لعاملية  و�لبنوك  �ل�سادر�ت  �ئتمان  وكالت  من  عدد  مب�ساركة 

و�إيطاليا وهولند� وبريطانيا.

دفعات  ��ستالم  بعد  وذلك  �مل�سروع،  �لنتهاء من عملية متويل   2019 مار�س  وقد مت يف 

�لبنوك  �لكويتي من  بالدينار  �ملتعلقة بالقرت��س  �ل�سريحة �لأوىل  بلغت  �لقرو�س، حيث 

�لثانية،  �ل�سريحة  بلغت  فيما  كويتي،  دينار  مليون   1200 �ملحلية  و�لإ�سالمية  �لتقليدية 

و�ملتعلقة بالقرت��س بالدولر �لأمريكي من وكالت �ئتمان �ل�سادر�ت ما قيمته 6146.5 

�لقيمة  مع  باملقارنة  �أمريكي،  دولر  مليون   98.5 قدره  وبنق�سان  �أمريكي،  دولر  مليون 

�لتعاقدية لل�سريحة �لثانية.

» الوقود البيئي« 
يهدف إلى تطوير 
قدرات مصفاتي 
ميناء عبداهلل 
وميناء األحمدي 
إلنتاج مشتقات 
بترولية عالية الجودة 
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ونظر�ً ل�سخامة حجم �مل�سروع، فقد مت تق�سيم تنفيذه �إىل ثالث جمموعات تعاقدية رئي�سية، 

هي: حزمة م�سفاة ميناء �لأحمدي، وحزمة م�سفاة ميناء عبد�هلل )1(، وحزمة م�سفاة ميناء 

عبد�هلل )2(، ومت �لتعاقد مع ثالثة حتالفات من �ملقاولني �لعامليني، وفقاً ملا يلي:

● حزمة م�سفاة ميناء �لأحمدي:
فاز بهذه �حلزمة حتالف مكون من: �سركة )JGC( �ليابانية، وكل من )GS( للهند�سة 

و�ملقاولت، و)SK( للهند�سة و�ملقاولت من كوريا �جلنوبية.

● حزمة م�سفاة ميناء عبد�هلل )1(:
�ململكة  من  �ملحدودة"  �لعاملية  "برتوفاك  �سركات:  حتالف  �حلزمة  هذه  على  ح�سل 

�ملتحدة، و"�سام�سوجن �لهند�سية �ملحدودة" من كوريا �جلنوبية، و)CB&I( من هولند�.

● حزمة م�سفاة ميناء عبد�هلل )2(:
فاز بهذه �حلزمة حتالف مكون من �سركات: "فلور �ملحدودة" من �ململكة �ملتحدة، و"د�يوو 

للهند�سة و�ملقاولت �ملحدودة" من كوريا �جلنوبية، و"هيوند�ي لل�سناعات �لثقيلة �ملحدودة" 

من كوريا �جلنوبية.

وحدات التصنيع فـي المشروع
يبلغ عدد �لوحد�ت �جلديدة يف م�سفاتي ميناء �لأحمدي وميناء عبد�هلل �سمن م�سروع 

مع  لتتما�سي  �أخرى  وحد�ت   7 �إىل حتديث  بالإ�سافة  هذ�  وحدة،   39 �لبيئي  �لوقود 

�لتقنيات �ملتطورة �مل�ستخدمة يف �مل�سروع، يف حني �سيتم �إيقاف عدد 7 وحد�ت.

العددوحدات التصنيع
39وحدات جديدة

7وحدات �صيتم حتديثها

7وحدات �صيتم ايقافها

عقود المشروع األخرى
وصف العقداسم المقاولرقم العقد
الأعمال التح�صريية

)CFP-B /EPC/0047(

�صركة �صام�صوجن �صي اآند تي 

كوروبري�صن - كوريا

 اأعمال الهند�صة والتوريد والبناء لتح�صري م�صروع 

الوقود البيئي

وحدة التك�صري بالعامل 

احلفاز املائع

)CFP·A/EPC/0051(

�صركة دايليم ال�صناعية 

املحدودة -  كوريا

الهند�صة والتوريد والبناء - حت�صري بدء الت�صغيل 

- امل�صاعدة اأثناء/ التكليف/ الت�صغيل/ اختبار اأداء 

FCC، FCC SWT، وبرج التربيد مل�صروع الوقود 
البيئي )MAFP( يف م�صفاة ميناء الأحمدي

م�صروع اجلهد العايل

)CFP/CNSL/0045(

�صركة �صيمنز للكهربائيات 

واخلدمات الإلكرتونية 

-  الكويت

 )C -AHRF( توريد وتركيب حمطة 132 ك. ف

يف ميناء الأحمدي، وحمطة 132/300 ك. ف 

W( - MARF( يف ميناء عبداهلل

عقد ا�صت�صاري امل�صروع

)CFP/CNSL/0045(

�صركة وود - اأميك فو�صرت 

ويلر )�صابقًا(

عقد ا�صت�صاري اإدارة امل�صروع

م�صروع الوقود البيئي �صيعمل على تعزيز احل�صة الت�صويقية 

للمنتجات البرتولية الكويتية يف الأ�صواق العاملية



47

الطاقة التكريرية
بعد جناح ت�سغيل حزمة م�سفاة ميناء �لأحمدي �سمن م�سروع �لوقود �لبيئي �أ�سبحت 

�لطاقة �لتكريرية للم�سفاة 346 �ألف برميل يومياً، مبا يعني تر�جعاً يف كمية �لإنتاج 

�لتي كانت ت�سل �إىل 466  �ألف برميل يف �ليوم قبل ت�سغيل �مل�سروع، لكن مو��سفات 

�ملنتجات �جلديدة �ستكون �أكرث ربحية ومتو�فقة مع �ل�سرت�طات �لبيئية �لعاملية.

يف �ملقابل، �رتفعت �لطاقة �لتكريرية مل�سفاة ميناء عبد�هلل من 270 �ألف برميل يومياً 

�إىل 454 �ألف برميل يومياً.

ما  تكرير  على  قادرة  �لوطنية"  "�لبرتول  �ستكون  �مل�سفاتني  �إنتاج  دمج جمموع  وعند 

يعادل 800 �ألف برميل يومياً، مقارنة بـ 736 �ألف برميل يومياً قبل تنفيذ �مل�سروع.

ويو�سح �لر�سم �لتايل �لطاقة �لتكريرية لل�سركة قبل وبعد تنفيذ �مل�سروع:

وحدات مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء األحمدي
�لبيئي يف م�سفاة  �لوقود  �لتي مت تنفيذها وحتديثها �سمن م�سروع  تنق�سم �لوحد�ت 

ميناء �لأحمدي �إىل ق�سمني، هما:

- �لق�سم �لأول: �إن�ساء وحد�ت جديدة باملنطقة �جلنوبية من �مل�سفاة.

- �لق�سم �لثاين: حتديث بع�س �لوحد�ت �لقائمة يف �مل�سفاة.

ويو�سح �جلدول �لتايل وحد�ت �لتكرير �جلديدة �لتي مت �إن�ساوؤها بامل�سفاة.

وحدات التكرير الجديدة - مصفاة ميناء األحمدي
السعة ) ألف برميل / اليوم (الوحدات

50وحدة اإزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي رقم 141

42 وحدة ا�صتخال�س الأيزوبنتان رقم 137

6.8وحدة ا�صتخال�س الأيزوبيوتني رقم 146

60 مليون قدم3 قيا�صي/ اليوموحدة اإنتاج الهيدروجني رقم 148

26وحدة معاجلة النافثا الناجتة عن )FCCU( رقم 186

2×200  طن مرتي/ يوميًاوحدتا ا�صتخال�س الكربيت رقم 151 و152

500 مرت3 / �صاعةوحدة املعاجلة بالأمني رقم 150

140 مرت3 / �صاعةوحدة املعاجلة بالأمني رقم 153

220 مرت3 / ال�صاعةوحدة معاجلة املياه احلم�صية رقم 156

72وحدة التقطري الفراغي  )Vacuum Rerun( رقم 183

37وحدة التفحيم املوؤجل  )Delayed Coker( رقم 136

وحدة معاجلة النافثا الناجتة من )DCU( رقم 135
8.4 )تت�صمن وحدة معاجلة الغاز الناجت 

من وحدة تك�صري الفحم البرتويل(

30وحدة اإنتاج اجلازولني )ISOM( رقم 107

45وحدة معاجلة زيت الغاز بالهيدروجني رقم 144

2.2وحدة معاجلة الغاز البرتويل امل�صال رقم 125

8وحدة معاجلة الأيزوبنتان )املريوك�س( رقم 138

الطاقة التكريرية قبل م�صروع الوقود البيئي

736 األف برميل / اليوم

الطاقة التكريرية بعد م�صروع الوقود البيئي

800 األف برميل/ اليوم

م�صفاة ميناء الأحمدي

466 األف برميل/ اليوم

م�صفاة ميناء الأحمدي

346 األف برميل/ اليوم

م�صفاة ميناء عبداهلل

270 األف برميل/ اليوم

م�صفاة ميناء عبداهلل

454 األف برميل/ اليوم
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وحدات تم تحديثها - مصفاة ميناء األحمدي
السعة بعد التحديث
)ألف برميل/ اليوم(

السعة قبل التحديث
)ألف برميل/ اليوم( الوحدة

35×2 29.1×2
 )CCR( وحدتا اإنتاج اجلازولني

رقم 25 و 26

77 77
وحدة التقطري الفراغي 

)Vacuum Rerun( رقم 83

6.4 4.88
)Alkylation( وحدة الألكلة

رقم 46

42.5 40.0
وحدة التك�صري بالعامل احلفاز 

)FCC( رقم 86

)وقود  �جلازولني  �إنتاج  وحدتا  فت�سمل:  بامل�سفاة،  حتديثها  مت  �لتي  �لوحد�ت  �أما 

رقم  �لألكلة  )83(، ووحدة  رقم  �لفر�غي  �لتقطري  و)26(، ووحدة   )25( رقم  �ل�سيار�ت 

)46(، ووحدة �لتك�سري بالعامل �حلفاز رقم )86(، كما هو مو�سح باجلدول �لتايل:

يعترب م�صروع الوقود البيئي فريدًا من نوعه اإذ مل ي�صبق 

ل�صركة تكرير نفطية اأن متكنت من حتديث م�صافيها القائمة 

بهذا احلجم مع ا�صتمرارها يف الإنتاج والوفاء بالتزاماتها
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وحدات مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبداهلل
وحدة  �أبرزها  عبد�هلل،  ميناء  م�سفاة  يف  �جلديدة  �لوحد�ت  من  جمموعة  �إن�ساء  مت 

�إز�لة �لكربيت من �لزيت �لثقيل، ووحدة �لتحويل �لهيدروجيني، ووحدة )CCR(، ووحدة 

�لتك�سري بالعامل �حلفاز �ل�سائل.

كما مت حتديث وحد�ت قائمة، لتتو�ئم مع م�سروع �لوقود �لبيئي، ولتحقيق �لربط �لالزم 

مع �لوحد�ت �جلديدة، وحت�سني جودة �ملنتجات م�ستقباًل.

ويو�سح �جلدول �لتايل �لوحد�ت �جلديدة بامل�سفاة.

وحدات التكرير الجديدة - مصفاة ميناء عبداهلل
السعة )ألف برميل / اليوم( الوحدات

264 وحدة تقطري جوي رقم 111

50/100
وحدة اإزالة الكربيت من متخلف التقطري 

اجلوي رقم 112 و 212

18 وحدة اإنتاج اجلازولني )CCR( رقم 127

50
 )Vacuum Rerun( وحدة التقطري الفراغي

رقم 213

50/70 وحدة التك�صري بالهيدروجني رقم 114و214

73×2
وحدتا معاجلة الديزل بالهيدروجني

رقم 116 و 216

39
وحدة معاجلة الكريو�صني بالهيدروجني

رقم 115

23.5 وحدة معاجلة النافثا بالهيدروجني رقم 117

 قيا�صي/ يوم
3
3×185 مليون قدم وحدة اإنتاج الهيدروجني رقم 118

 قيا�صي/ يوم
3
83 مليون قدم وحدة ا�صرتجاع الهيدروجني رقم 119

3×450 طنًا/ اليوم وحدة ا�صتخال�س الكربيت رقم 123

3/ ال�صاعة
2×325 مرت وحدة املعاجلة بالأمني رقم 125

3/ ال�صاعة
2×325 مرت وحدة معاجلة املياه احلم�صية رقم 126

 
3
13000 برميل/ اليوم غاز م�صال + 47 مرت

معياري / �صاعة غازات خفيفة
وحدة تركيز الغاز رقم 129

تحديث وحدات قائمة 
في مصفاتي ميناء 
عبداهلل وميناء 
األحمدي لتتوائم مع 
مشروع الوقود البيئي
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وحدات تكرير تم تحديثها - مصفاة ميناء عبد اهلل
السعة بعد 

التحديث
)ألف برميل/ اليوم(

السعة قبل 
التحديث

)ألف برميل/ اليوم(
الوحدة

64×2* 78.4×2*
وحدة التقطري الفراغي

)Vacuum Rerun( رقم 13

190 190 وحدة تقطري جوي رقم 11

�أما �لوحد�ت �لتي مت حتديثها بامل�سفاة، فت�سمل وحدة �لتقطري �لفر�غي رقم )13(، 

ووحدة �لتقطري �جلوي رقم )11(، كما هو مو�سح باجلدول �لتايل:

نسب اإلنتاج من المشتقات النفطية قبل وبعد تنفيذ المشروع 
تعترب �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية مركز�ً ربحياً يعمل على تعظيم �لقيمة �مل�سافة 

للمو�رد �لهيدروكربونية �لكويتية من خالل عمليات �لتكرير.

ويعد م�سروع �لوقود �لبيئي �لذي تنفذه �ل�سركة من �أهم �مل�سروعات �لتي تهدف �إىل زيادة 

�لقدرة �لتحويلية للم�سايف، بحيث يتم حتويل �مل�ستقات �لثقيلة ذ�ت �لقيمة �لقت�سادية 

�ملنخف�سة، كمادة زيت �لوقود ذي �ملحتوى �لكربيتي �لعايل (�ملنتجة حالياً بن�سبة ت�سل 

�إىل 20.7% من جممل �لإنتاج) �إىل منتجات برتولية ذ�ت قيمة �قت�سادية عالية �جلودة، 

كوقود �لطائر�ت، و�لبنزين، ف�ساًل عن �لرتقاء مبو��سفات كافة �ملنتجات �لأخرى. 

م�سروع  تنفيذ  وبعد  قبل  �لنفطية  �مل�ستقات  من  �لإنتاج  ن�سب  �لتايل  �لر�سم  ويو�سح 

�لوقود �لبيئي.

مواصفات المنتجات البترولية بعد تنفيذ المشروع
م�سروع �لوقود �لبيئي له فو�ئد عديدة، �أبرزها حتويل كل منتجات �ل�سركة �إىل منتجات 

لت�سويقها  �أو�سع  و�أ�سو�قاً  جديدة  �آفاقاً  يفتح  مما  �لعاملية،  �ل�سرت�طات  مع  متو�فقة 

عاملياً، �إ�سافة �إىل تلبية �حتياجات �ل�سوق �ملحلي. 

على  �سيعمل  حيث  �لنفط،  تكرير  �سناعة  يف  �لعاملية  �لكويت  مكانة  �مل�سروع  ويعزز 

�ل�سركة،  مبنتجات  �لأخرى  و�مللوثات  و�لكربيت  �لنيرتوجني  �أكا�سيد  حمتوى  تقلي�س 

وخف�س حمتوى �لكربيت يف �لبنزين من 500 جزء يف �ملليون �إىل 10 �أجز�ء يف �ملليون، 

)*( متثل �لحتياجات �ملطلوبة لوقود �ل�سفن منخف�س �لكربيت

                                                              
                

            6.9 20.7 30.3 17.6 21.9 2.6

                 8.2 5.7 26.4 30.8 26.1 2.8
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�صخامة م�صروع الوقود البيئي دفعت ال�صركة اإىل تق�صيم 

تنفيذه اإىل ثالث جمموعات رئي�صية ت�صرف عليها ثالثة 

حتالفات من املقاولني العامليني
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و�أي�ساً خف�س حمتوى �لكربيت يف �لديزل من 5000 جزء يف �ملليون �إىل 10 �أجز�ء يف 

�ملليون، كما �أن �ملنتجات �لأخرى لن تقل �أهمية عن �ملنتجني �ل�سابقني، كما هو مو�سح 

يف �جلدول �لتايل: 

مواصفات المنتجات البترولية بعد تنفيذ المشروع )2-1(

بعد التشغيل قبل التشغيل المنتجات

500

1

700

1

النافثا

● ن�صبة الكربيت - جزء من املليون

)احلد الأق�صى(

● الأولفينات - الن�صبة املئوية حجمًا

)احلد الأق�صى(

10

1

35

18

500

4

-

18/-/-

جازولني خاٍل من الر�صا�س

)اأوكتني 91، 95، 98(

● ن�صبة الكربيت - جزء من املليون

)احلد الأق�صى(

● البنزين - الن�صبة املئوية حجمًا

)احلد الأق�صى(

● العطريات - الن�صبة املئوية حجمًا 

)احلد الأق�صى(

● الأولفينات - الن�صبة املئوية حجمًا

)احلد الأق�صى(

10 / 1000 / 1000

25

25

2000 / 3000/3000

25

19 / 25

 )DPK/JP5/ ATK( وقود الطائرات

● ن�صبة الكربيت - جزء من املليون

)احلد الأق�صى(

● العطريات -  الن�صبة املئوية حجمًا

)احلد الأق�صى(

● نقطة الدخان مم )احلد الأدنى(

مواصفات المنتجات البترولية بعد تنفيذ المشروع )2 - 2(

بعد التشغيل قبل التشغيل المنتجات

)*( 10/10/10 5000 / 5000 / 2000
)DESC-MEW -زيت الغاز )املحلي

● ن�صبة الكربيت - جزء من املليون

)احلد الأق�صى(

10 5000 – 500
زيت الغاز )املوا�صفات الآ�صيوية املوحدة(

● ن�صبة الكربيت - جزء من املليون

)احلد الأق�صى(

10

51
7- / 1-

360

بني 0.820 اإىل 0.845

غري منتج

زيت الغاز )عاملي املوا�صفات(

● ن�صبة الكربيت -  جزء من املليون

)احلد الأق�صى(

● الرقم ال�صيتيني- )احلد الأدنى(

● نقطة ال�صباب )�صيف/ �صتاء( - درجة 

مئوية )احلد الأق�صى(

● درجة احلرارة عند ن�صبة التقطري %95 

)درجة مئوية(

● الكثافة النوعية

0.5 4.5
زيت الوقود ال�صفن

● ن�صبة الكربيت - وزن ن�صبي %

)احلد الأق�صى(

)*( ت�سميم �مل�سروع يت�سمن �إنتاج زيت �لغاز بن�سبة كربيت 500 جزء من �ملليون ل�ستهالك وز�رة �لكهرباء و�ملاء.
وز�رة  �لكويتية ل�ستهالك  �لبرتول  موؤ�س�سة  بقر�ر من  �ملليون  من  �أجز�ء   10 �إىل  �لكربيت  ن�سبة  تخفي�س  وقد مت 

�لكهرباء و�ملاء، ومتا�سياً مع حتويل م�سفاة ميناء �لأحمدي كلياً �إىل 10 �أجز�ء من �ملليون لزيت �لغاز.
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موظفاً على وحد�ت م�سابهة لوحد�ت �مل�سروع، وتوفري تدريب متخ�س�س لهم من قبل 

مهنيني بالوحد�ت، وكذلك حر�ست �ل�سركة على توفري بر�مج �ملحاكاة للتدريب �مل�سماة 

 280 يفوق  ما  تدريب  �لوحد�ت �جلديدة متاماً، ومت من خاللها  يحاكي  )OTS(، مبا 
موظفاً، وقد جت�سدت نتائج �لتدريب �مل�ستمر يف �لت�سغيل �لناجح لوحد�ت �مل�سروع دون 

م�ساكل وب�سكل منتظم.

التكامل بين المصافي وقطاع البتروكيماويات
�لقرن �حلايل تغري�ت �سريعة من خالل تكاملها  �لنفط خالل  �سهدت �سناعة تكرير 

مع �سناعة �لبرتوكيماويات من �أجل �حل�سول على منتجات ذ�ت قيم متنوعة، وحتقيق 

عو�ئد مالية عالية مقرتنة بتطور تقني.

مو�سوع  تويل  ثم  ومن  جيد�ً،  �لأهمية  هذه  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  وتدرك 

�أهمية كبرية، حيث ت�سق طريقها يف م�ستقبل هذ� �لنوع من  �لتكامل بني �ل�سناعتني 

�ل�سناعة، �لذي هو وثيق �ل�سلة باأبعادها �لت�سغيلية و�لت�سويقية. 

وبعد تنفيذ كامل وحد�ت م�سروع �لوقود �لبيئي �سوف يتح�سن م�ستوى عمليات �لتكامل 

بني �مل�سايف وقطاع �لبرتوكيماويات، من خالل زيادة �ملرونة �لت�سغيلية وجودة �للقيم 

�مل�ستخدم، مما �سيعمل على حت�سني هام�س ربح م�سايف �ل�سركة.

ويو�سح �لر�سم �لتايل علمليات �لتكامل �حلالية بني �مل�سايف وقطاع �لبرتوكيماويات.

عمليات التكامل بين المصافي وقطاع البتروكيماويات

äÉjhÉª«chÎÑdG

Ú∏«HhôH ‹ƒH

‹ƒÑdGh Ú∏«K’G
Ú∏«ãjG

Ú∏HhÈdG

¿Éãj’G

ÉãaÉædG ΩÉÿG §ØædG

¿ÉJƒ«ÑdGh ÚLhQó«¡dG
áØ«ØÿG ÉãaÉædGh

RÉ¨dG
»`aÉ°üŸG
äGóMhh

RÉ¨dG êÉàfEG
∫É°ùª`dG

RÉ¨dG êÉàfEG
ΩÉÿG §ØædGh

Benzene,
Para-xylene &

Styrene

�سوف يتح�سن م�ستوى عمليات �لتكامل بزيادة �ملرونة �لت�سغيلية و�للقيم �مل�ستخدم مما �سيعمل على حت�سني هام�س ربح �مل�سايف ب�سكل عام

العمالة 
و�سل عدد �لعمالة يف م�سروع �لوقود �لبيئي خالل مر�حل �لتنفيذ �ملختلفة �إىل 60 �ألف 

عامل، وذلك نظر�ً ل�سخامة �مل�سروع و�ت�ساع حجم نطاق �لأعمال به، حيث يعد �لأ�سخم 

يف م�ساريع �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية.

مل�ساعدة  �لدولة،  يف  �جلهات  من  �لعديد  مع  �لتعاون  �ل�سركة  من  تطلب  �لأمر  وهذ� 

�ملقاولني يف جلب �لعمالة �لالزمة لتنفيذ �مل�سروع و�للتز�م باجلدول �لزمني �ملتفق عليه.

 وحر�ست �ل�سركة منذ �لبد�ية على حل كل �مل�سكالت �لتي و�جهت �ملقاولني لإجناز 

�أزمة  خالل  حتى  �ملختلفة،  �لتنفيذ  مر�حل  خالل  �ملطلوبة  �لعمالة  وتوفري  �مل�سروع، 

�نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد )كوفيد- 19( �لتي �سربت �لعامل �أجمع.

�إ�سافة �إىل ذلك، مت تدريب �لعديد من موظفي �ل�سركة للتاأكد من جاهزيتهم لعمليات 

�لت�سغيل، وقامت د�ئرة ت�سغيل �مل�سروع بعقد بر�مج تدريبية د�خلية وخارجية لنحو 650 

فوائد عديدة يحققها م�صروع الوقود البيئي اأبرزها تطوير 

منتجات ال�صركة للتوافق مع ال�صرتاطات العاملية
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التكامل مع الشركات الكويتية والمؤسسات الحكومية
تعمل �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية على حتقيق �لقيمة �ملثلى للمو�رد �لهيدروكربونية 

�أ�س�س جتارية، وب�سكل متكامل وم�ستد�م، مبا  �إد�رة عملياتها على  �لكويتية من خالل 

ي�ساهم يف تطوير �لقت�ساد �لكويتي.

وتهدف �ل�سركة �إىل �لتو�سع يف �لطاقة �لتكريرية تدريجياً من �أجل تلبية �لحتياجات 

بني  �لتكامل  حتقيق  وكذلك  �خلارج،  �إىل  و�لت�سدير  �لنفطية  �مل�ستقات  من  �ملحلية 

�سناعتي �لتكرير و�لبرتوكيماويات د�خل دولة �لكويت.

وتوؤمن �ل�سركة باأن �لتكامل �لّفعال مع �ل�سركات �لنفطية، �سو�ء �لتابعة ملوؤ�س�سة �لبرتول 

�لكويتية �أو غريها، �أو �ملوؤ�س�سات �حلكومية �لأخرى، من �ملتطلبات �لأ�سا�سية للمرحلة 

�حلالية و�ملقبلة، من �أجل مو�كبة �لتطور �لعاملي �ل�سريع يف جمال �سناعة �لنفط و�لغاز، 

وتطوير �لأد�ء و�لنمو، فال�سمود يف وجه �ملناف�سة �لعاملية ل ميكن حتقيقه �إل من خالل 

تكامل �أن�سطة �لقطاع �لنفطي ووجود �أنظمة و�أ�ساليب عمل متجان�سة ومتكاملة.

و�ل�سركات  �لوطنية«  »�لبرتول  بني  تتم  �لتي  �لتكامل  عمليات  �لتايل  �لر�سم  ويو�سح 

�لكويتية و�ملوؤ�س�سات �حلكومية.
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عمليات التكامل مع الشركات الكويتية والمؤسسات الحكومية
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تعمل �صركة البرتول الوطنية الكويتية ممثلة يف دائرة الت�صويق 

املحلي على اإن�صاء وت�صغيل و�صيانة حمطات تعبئة الوقود داخل 

الكويت

تطور دائرة التسويق المحلي 
تولت �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية مع تاأ�سي�سها عام 1960، �إن�ساء وت�سغيل و�سيانة 

حمطات تعبئة �لوقود د�خل دولة �لكويت.

وللقيام بهذ� �لدور مت �إن�ساء د�ئرة �لت�سويق �ملحلي عام 1961، ونقلت ملكية حمطات 

تعبئة �لوقود من �سركة نفط �لكويت �إىل �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية.

وكانت �لبد�ية بامتالك 14 حمطة، ومع �لتطور و�لتو�سعات �لعمر�نية �مل�ستمرة، قامت 

�ل�سركة ببناء �لعديد من �ملحطات لي�سل �إجمايل عددها �إىل 119 حمطة يف عام 2004، 

موزعة يف جميع �أنحاء دولة �لكويت خلدمة �مل�ستهلكني.

حمطة  �أول  �فتتاح  منذ  كبرية  حتديث  عمليات  �لوقود  تعبئة  حمطات  �سهدت  وقد 

بالكويت عام 1948 يف غرب �لأحمدي.

)وقود  و�جلازولني  �لديزل  منتجات  لل�سركة  �لتابعة  �لوقود  تعبئة  حمطات  وتوفر 

�ل�سيار�ت( باأنو�عه �ملختلفة، مثل: �جلازولني �ملمتاز )91 �أوكتني(، و�جلازولني �خل�سو�سي

)95 �أوكتني(، و�جلازولني �خل�سو�سي )98 �أوكتني - �ألرت�(، خلدمة كافة �أنو�ع �ملركبات، 
ويتم توريد �ملنتجات �إليها عن طريق م�ستودعات �ل�سركة يف منطقتي �سبحان و�لأحمدي. 

وت�سارك د�ئرة �لت�سويق �ملحلي ب�سكل كبري مع بلدية �لكويت، و�لهيئة �لعامة للطرق، 

لدر��سة  بها  يقومون  �لتي  �لدر��سات  معظم  يف  �ل�سكنية  للرعاية  �لعامة  و�ملوؤ�س�سة 

و��ستحد�ث مناطق �سكنية جديدة، لختيار مو�قع لإن�ساء حمطات وقود بهذه �ملناطق، 

�ل�سركة. تقدمها  �لتي  باخلدمات  وتغطيتها 

مشاريع الخصخصة 
مع قر�ر خ�سخ�سة حمطات تعبئة �لوقود بعد تو�سية �سدرت يف عام 2005 من جمل�س 

�إد�رة موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية، و�ملجل�س �لأعلى للبرتول بتحويل �إد�رة ن�ساطات حمطات 

خ�سخ�سة  �لبالد، متت  تنمية  يف  �إ�سر�كه  بهدف  �خلا�س،  �لقطاع  �إىل  �لوقود  تعبئة 

40 حمطة، و�نتقلت ملكيتها من �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية �إىل �ل�سركة �لأوىل 
للت�سويق �ملحلي للوقود، بالإ�سافة �إىل 3 مو�قع (غرب �ل�سعيبة، ومبارك �لعبد�هلل، وكبد 

�سركــة  �إىل  ملكيتها  و�نتقلت  �أخرى،  40 حمطة  كما متت خ�سخ�سة  �ملز�رع)،  طريق 

�ل�ســور لت�سويــق �لوقــود، بالإ�سافـة �إلــى 3 مو�قـع (�لعقيلة، و�مل�سيلة »�سرق �لقرين«، 

و�ل�ساملي)، و�حتفظت "�لبرتول �لوطنية" بـ 39 حمطة، مت دعمهم بعد ذلك بـ 4 حمطات 

جديدة، لي�سل �لعدد �لإجمايل �إىل 43 حمطة منت�سرة يف خمتلف مناطق �لبالد خلدمة 
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وضعت الشركة 
خطة طموحة 
إلنشاء محطات 
وقود جديدة في 
مختلف مناطق 
الكويت لتلبية 
احتياجات البالد خالل 
السنوات المقبلة

�مل�ستهلكني، بالإ�سافة �إىل حمطات متنقلة تعمل ب�سفة موؤقتة خلدمة �ملناطق �لتي ل 

توجد فيها حمطات تعبئة ثابتة.

ثم �رتفع عدد �ملحطات يف �لوقت �حلايل �إىل 57 حمطة، بعد �فتتاح 14 حمطة �سمن 

خطة م�ستقبلية طموحة تنفذها �ل�سركة لإن�ساء 100 حمطة وقود جديدة، ل�سد حاجة 

خمتلف مناطق �لبالد من �ملحطات، مبا يلبي �لتو�سع �لعمر�ين وزيادة عدد �ل�سكان.

�إ�سافة مهام جديدة �إىل د�ئرة  وبعد تنفيذ م�سروع خ�سخ�سة حمطات �لوقود، متت 

�لأمن  �سروط  على  و�لرتكيز  �ملحطات،  ت�ساميم  مر�جعة  �ملحلي، متثلت يف  �لت�سويق 

حمطات  و�إن�ساء  لت�سميم  دليل  �إعد�د  مت  �ل�سدد  وبهذ�  فيها،  و�ل�سحة  و�ل�سالمة 

عاملي. ��ست�ساري  مكتب  مع  بالتعاون  �لوقود،  وخز�نات 

�إ�سافة �إىل ما �سبق متار�س �لد�ئرة �لرقابة على �سركتي »�لأوىل«، و»�ل�سور« للتاأكد من 

تطبيق جميع �ل�سروط و�ملو��سفات �لتي ت�سرتطها �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية.  

الحفاظ على البيئة والصحة والسالمة  
و�ل�سحة  �لبيئة  على  �حلفاظ  �أجل  من  كبرية  جهود�ً  �ملحلي  �لت�سويق  د�ئرة  تبذل 

بالتايل: قامت  ذلك  �أجل  ومن  و�ل�سالمة، 

.)VRU( تزويد جميع �ملحطات بوحدة ل�سرتجاع �لأبخرة �ملتطايرة -

- �حتو�ء �لن�سكابات �لبرتولية.

 .)ATG( نظام قيا�س �ملنتوج -

- نظام تفريغ �ل�سحنات �ل�ستاتيكية بو�سع مل�سقات بجو�ر �مل�سخات حلماية �لزبائن 

من �حلر�ئق.

- و�سع لوحات حتذيرية و�إر�سادية د�خل �ملو�قع.

- ��ستخد�م �لطاقة �ملتجددة (�لطاقة �ل�سم�سية).
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مشاريع التسويق المحلي
تنفذ د�ئرة �لت�سويق �ملحلي جمموعة من �مل�ساريع، �أهمها:

● �إن�ساء حمطات تعبئة وقود جديدة:
�ملا�سية،  �ملرحلة  �لكويتية خالل  �لبرتول  موؤ�س�سة  بها  قامت  ��ست�سارية  در��سة  �أكدت 

ملو�كبة  �لقادمة  �ل�سنو�ت  يف  جديدة  وقود  تعبئة  حمطات  �إن�ساء  �إىل  �لكويت  حاجة 

�لتو�سع �لعمر�ين و�لزيادة يف �أعد�د �ل�سكان، و�لتغلب على �لزحام باملحطات �لقائمة، 

لذلك و�سعت �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية خطة طموحة لإن�ساء عدد 100 حمطة 

وقود جديدة يف خمتلف مناطق �لكويت لتلبية �حتياجات �لبالد خالل �ل�سنو�ت �لقادمة، 

ومت تق�سيم هذه �ملحطات على خم�س جمموعات، كالتايل:

- �ملجموعة �لأوىل: ت�سمل �إن�ساء 18 حمطة.

- �ملجموعة �لثانية: ت�سمل �إن�ساء 15 حمطة. 

- �ملجموعة �لثالثة: ت�سمل �إن�ساء 25 حمطة.

- �ملجموعة �لر�بعة: ت�سمل �إن�ساء 16 حمطة.

- �ملجموعة �خلام�سة: ت�سمل �إن�ساء 26 حمطة.

وقد مت بالفعل �فتتاح 14 حمطة من حمطات �ملجموعة �لأوىل يف مدن: �سباح �لأحمد، 

�ل�سليبيخات، ومنطقة مز�رع  �سمال غرب  �لعبد�هلل، ومنطقة  و�سعد  �لأحمد،  وجابر 

�لعبديل.

15 حمطة  لإن�ساء  �لأولية  �لهند�سية  و�لت�ساميم  �جلدوى  در��سة  من  �لنتهاء  كما مت 

�لهند�سية  و�لت�ساميم  �جلدوى  در��سات  عطاء  طرح  ذلك، مت  �إىل  بالإ�سافة  جديدة، 

�لأولية للمجموعة �لثالثة، و�لتي تت�سمن �إن�ساء 25 حمطة جديدة، ومت تقييم �لعرو�س 

�ملقدمة.

و�ُسممت �ملحطات �جلديدة ب�سكل متميز، وطابع معماري ع�سري يتما�سى مع �ملعايري 

ونظام جلمع   ،)VRU( �ملتطايرة  �لأبخرة  ل�سرتجاع  بوحدة  تزويدها  مت  كما  �لدولية، 

�لبيانات �خلا�سة بالتعبئة )RFID(، وهو ما يعك�س �هتمام �ل�سركة باحلفاظ على �لبيئة، 

وتوفري �أق�سى درجات �ل�سالمة.

�ل�سوق �ملركزي للمحطة،  �لت�سوق يف  �إ�سافية متعددة، مثل:  وتوفر �ملحطات خدمات 

�ل�سيار�ت، وغريها. �ملحرك، وغ�سيل  زيت  تبديل  وخدمة 

ومت تركيب �ألو�ح �سم�سية يف بع�س �ملحطات �لقدمية وجميع �ملحطات �جلديدة، تزودها 

بالطاقة �لكهربائية �ملتجددة مبا يكفي لتغطية 30% من �حتياجاتها.

تزويد جميع حمطات ال�صركة بوحدة ل�صرتجاع الأبخرة 

املتطايرة )VRU( وهو ما يعك�س اهتمام »البرتول الوطنية« 

باحلفاظ على البيئة
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● تو�سعة وحتديث م�ستودع �لأحمدي:
قامت د�ئرة �لت�سويق �ملحلي يف �ل�سركة باإجر�ء در��سة عام 2009 لتقدير �حتياجات 

وبناًء على هذه �لحتياجات،   ،2030 �لبرتولية حتى عام  �ملنتجات  �ملحلي من  �ل�سوق 

�أو�ست �لدر��سة بتو�سعة م�ستودع �لأحمدي، كحل متو�سط �ملدى، ملو�كبة �لزيادة �ملطردة 

يف �ل�ستهالك �ملحلي ملنتجات �لوقود. 

وي�سمل م�سروع تو�سعة وحتديث �مل�ستودع �إ�سافة 11 خز�ناً للمنتجات �لبرتولية، و15 

من�سة لتحميل �سهاريج نقل �لوقود، لتعزيز �لقدرة �لتخزينية و�لتحميلية للم�ستودع، 

وكذلك حتديث �أنظمة �لتحكم �لإ�سر�يف وحت�سيل �لبيانات، ومكافحة �حلريق و�أنظمة 

�لأمن و�ل�سالمة، وبع�س �ملباين، بتكلفة �إجمالية 75.670 مليون دينار كويتي.

ويعد �مل�سروع من �أبرز �مل�ساريع حالياً، و�سنف �سمن �مل�ساريع �ل�سرت�تيجية لل�سركة.

● نظام ��سرتجاع �لأبخرة:
على خمتلف  موزعة  وقود  تعبئة  57 حمطة  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  متتلك 

مناطق دولة �لكويت.

ومن منطلق �مل�سوؤولية �لجتماعية لل�سركة وحر�سها على �حلفاظ على �لبيئة، و�سحة 

�أفر�د �ملجتمع، قامت بتنفيذ م�سروع ��سرتجاع �لأبخرة يف هذه �ملحطات.

ويقوم �مل�سروع يف مرحلته �لأوىل على ��سرتجاع �لأبخرة �لهيدروكربونية �لناجتة عن 

عمليات تزويد حمطات �لوقود باملنتجات �لبرتولية، وذلك عرب منعها من �خلروج �إىل 

باملنتجات  �ملحطات  تزود  �لتي  �لنقل  �سهاريج  خز�نات  �إىل  �إعادتها  عن طريق  �جلو 

�لبرتولية.

�أما �ملرحلة �لثانية، فهي ت�ستهدف منع �لأبخرة �لهيدروكربونية من �لنبعاث �إىل �جلو 

�أثناء عمليات تزويد �ملركبات بالوقود، بالإ�سافة �إىل منع �لأبخرة �أي�ساً من �لنبعاث من 

خز�نات �لوقود �ملوجودة باملحطات، من خالل تركيب وحد�ت متطورة خا�سة ل�سرتجاع 

من  �لهيدروكربونية  �لعنا�سر  با�ستخال�س  �لوحد�ت  هذه  تقوم  حيث  �لأبخرة،  هذه 

�لأبخرة قبل �لنبعاث �إىل �جلو.

تجهيز بعض 
المحطات القديمة 
وجميع المحطات 
الجديدة بألواح 
شمسية تزودها 
بالطاقة الكهربائية 
المتجددة





الباب السادس
األمن والسالمة
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�أن تكون ر�ئدة يف �سناعة تكرير �لنفط،  �إىل  تهدف �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية 

و�أي�ساً يف جمال �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

موظفيها،  و�سالمة  �سحة  على  �لرتكيز  مع  �أعمالها  �ل�سركة  تنفذ  �ملنطلق  هذ�  ومن 

وكذلك �ملقاولني، و�لزو�ر، و�ملجتمعات �ملحيطة مبر�فقها، ويف ذ�ت �لوقت حماية �لبيئة. 

�قت�سادي  مردود  ذ�ت  �سخمة  م�ساريع  بتنفيذها  جديدة  مرحلة  �ل�سركة  دخول  ومع 

كبري، كم�سروع �لوقود �لبيئي، �لذي يُعد و�حد�ً من �أهم و�أ�سخم �مل�ساريع يف �لقطاع 

�لنفطي، وم�سروع خط �لغاز �خلام�س، وم�سروع معاجلة �لغاز�ت �حلم�سية، وم�سروع 

خز�نات �ملطالع، وغريها من �مل�ساريع �حليوية �لتي حتقق قيمة م�سافة لرثو�ت �لكويت 

�لنفطية، حتر�س �ل�سركة وب�سفة دورية على تطوير ومر�جعة �أنظمة �ل�سحة و�ل�سالمة 

و�لبيئة بها، ومو�كبة �أحدث �لنظم �لتقنية و�لتكنولوجية على �مل�ستوى �لعاملي يف هذ� 

�لإنتاجية،   ومن�ساآتها  وم�سافيها  م�ساريعها  يف  �ملخاطر  وتقليل  �حلو�دث  ملنع  �ل�ساأن، 

و�ل�ستعد�د للتعامل مع هذه �ملخاطر ب�سكل فعال يف مر�حلها �ملبكرة، لدرء �لأ�سر�ر 

و�لتاأثري�ت �ل�سلبية.

جائزة األداء المتميز  
 حتر�س »�لبرتول �لوطنية« على تعزيز ثقافة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة بني موظفيها 

تنفيذ  �نطالق  من  بدء�ً  وناجح،  �آمن  ب�سكل  �لأعمال  تاأدية جميع  �أجل  من  و�ملقاولني 

�مل�سروعات، و�سولً �إىل �لت�سغيل �لفعلي لها، ولتدعيم هذ� �لتوجه وم�ساهمة منها يف 

�لتوعية باأهمية جمال �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة يف �لعمل و�ملجتمع، تنظم �ل�سركة كل 

عام »جائزة �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية لالأد�ء �ملتميز يف جمال �ل�سحة و�ل�سالمة 

و�لبيئة«، حيث يتم خالل هذه �لفعالية تكرمي �أ�سحاب �لأد�ء �ملتميز يف جمال �ل�سحة 

خارجية،  وجهات  وموظفيها  �ل�سركة  �إد�ر�ت  من  و��سعة  مب�ساركة  و�لبيئة،  و�ل�سالمة 

وز�رة  مد�ر�س  وبع�س  �ملدين،  �ملجتمع  وجمعيات  وموؤ�س�سات  هيئات حكومية،  ت�سمل: 

�لرتبية، وم�ساركات فردية.

وت�ستقطب �جلائزة �سنوياً �أف�سل �ملبادر�ت و�لأفكار و�مل�ساريع و�لدر��سات �لتي جت�سد 

�للتز�م باأف�سل معايري �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

وتتنوع �مل�ساركات ما بني بر�مج توعية وتثقيف �سحي، وحمالت �لزر�عة و�لتخ�سري، 

�ملو�د  تدوير  و�إعادة  �ل�سخ�سية  �ل�سالمة  و�أدو�ت  �ملياه،  على  للمحافظة  ودر��سات 

�ل�سناعية، �إ�سافة �إىل عدد من �لأن�سطة �لجتماعية �لتي ت�سب يف جمال زيادة �لوعي 

تهتم �صركة البرتول الوطنية الكويتية كثريًا بحمالت التوعية 

والتثقيف وحمالت الزراعة والتخ�صري

الفصل األول: الصحة والسالمة والبيئة
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�أفر�د �ملجتمع، وذلك بهدف تعزيز م�ستويات �لأد�ء يف �ل�سحة و�ل�سالمة  �لبيئي بني 

عرب  ككل،  و�ملجتمع  �مل�سلحة  �أ�سحاب  بني  بل  فح�سب،  �ل�سركة  د�خل  لي�س  و�لبيئة، 

ت�سجيع جميع قطاعات �ملجتمع لتعزيز ثقافة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

ويتخلل �حلفل �ل�سنوي للجائزة عر�س �أبرز �إجناز�ت »�لبرتول �لوطنية« يف جمال �ل�سحة 

و�ل�سالمة و�لبيئة خالل �لعام، كما يتم ��ستعر��س حالت حلو�دث حملية وعاملية و�سرح 

�لدرو�س �مل�ستفادة منها، و�لعمل على عدم وقوع مثلها يف م�سايف �ل�سركة، وقد طبقت 

.)IRIS( ل�سركة يف هذ� �ل�سدد نظام �لإبالغ عن �حلو�دث�

يوم الصحة والسالمة والبيئة للمقاولين
�لإد�رة  للمقاولني فيها، بح�سور  و�لبيئة  و�ل�سالمة  لل�سحة  يوماً  �سنوياً  �ل�سركة  تنظم 

مبجالت  و�ملهتمني  �ملعنيني  �إىل  �إ�سافة  �لفرق،  وروؤ�ساء  �ملجموعات  ومديري  �لعليا، 

بال�سركات  �لعاملني  من  وعدد  و�لفرق،  �لدو�ئر  جميع  من  و�لبيئة  و�ل�سالمة  �ل�سحة 

�لنفطية �لتابعة ملوؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية.

و�لتقنيات  �لتكنولوجيات  عر�س  يتم خالله  م�ساحب  معر�س  �حلدث  هذ�  وير�فق 

�أور�ق عمل  ��ستعر��س  يتم خالله  كما  �ل�ساأن،  يف هذ�  عاملياً  بها  �ملعمول  �لأحدث 

فنية وتقنية يف جمالت �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة مب�ساركة مقاويل �ل�سركة، بهدف 

تعزيز �لثقة و�لأد�ء بني �جلانبني، وتبادل �خلرب�ت لإجناز �لأعمال �ملطلوبة ب�سكل 

�سحي و�آمن.

برنامج تحسين ثقافة الصحة والسالمة والبيئة
�أطلقت �ل�سركة م�سروع برنامج حت�سني ثقافة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة يف عام 2017، 

و�لذي ��ستمر لثالث �سنو�ت، بغر�س تطوير ثقافة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة، وثقافة 

�سالمة �لعمليات لدى موظفي م�سايف �ل�سركة ود�ئرة �لت�سويق �ملحلي، خللق بيئة عمل 

�آمنة، ومو�كبة �لتطور�ت �لعاملية يف هذ� �ملجال.

�لدعم  له  �مل�سروع، ووفرت  لتنفيذ هذ�  كبري�ً  لل�سركة �هتماماً  �لعليا  �لإد�رة  و�أعطت 

�ل�سحة  جمال  يف  �لإيجابية  �لثقافة  ن�سر  �أجل  من  جناحه  ل�سمان  �لكاملة  و�ملو�رد 

و�ل�سالمة و�لبيئة، حيث �إنها متثل �حلجر �لأ�سا�سي لتحقيق �لريادة و�لتميز يف �لأد�ء 

و�سالمة �لعاملني و�ملمتلكات.

تنفيذ  و�لثانية  �لأوىل  �ملرحلتان  �سملت  رئي�سية،  مر�حل  ثالث  �إىل  �لربنامج  وينق�سم 

��ستبيان مب�ساركة موظفي �ل�سركة من خمتلف �ملو�قع لتقييم ثقافة �ل�سحة و�ل�سالمة 

�ملقرتحة  �حللول  وو�سع  �لثغر�ت  وحتديد  �حلالية،  �لثقافة  م�ستوى  ومعرفة  و�لبيئة، 

لتح�سني ثقافة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة وكيفية تطبيقها من خالل خطة عمل حمكمة، 

�ل�سحة  ثقافة  ون�سر  �لإ�سر�ف  مهار�ت  حت�سني  تتناول  تدريبية  بر�مج  عقد  وكذلك 

و�ل�سالمة و�لبيئة، وذلك بالتعاون مع �سركة ��ست�سارية عاملية متخ�س�سة يف هذ� �ملجال.

�أما �ملرحلة �لثالثة من �لتدريب ف�سملت �لر�سد و�لقيا�س ملدى فاعلية ثقافة �ل�سحة 

و�ل�سالمة و�لبيئة.

�ملتعلقة  لالأمور  �أكرث  وفاعلية  م�سوؤولية  خلق  على  �ل�سركة  م�ساعدة  ذلك  �ساأن  ومن 

بال�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة و�سالمة �لعمليات، وو�سع �أ�سا�س للتح�سني �مل�ستمر و�مل�ستد�م 

يف هذ� �ل�ساأن لرفع �أد�ء �ل�سركة �إىل م�ستوى �لأد�ء �لعاملي.

تنظم الشركة 
بصفة دورية حمالت 
تطوعية تهدف 
إلى غرس ثقافة 
خدمة المجتمع 
لدى الموظفين 
والمساهمة في 
الحفاظ على البيئة
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)IMS( اإلدارة المتكاملة
 ،)ISO 14001( ونظام �إد�رة �لبيئة ،)ISO 9001( دجمت �ل�سركة �سهاد�ت نظام �إد�رة �جلودة

ونظام �إد�رة �ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية )ISO 45001(، لتكون جميعها �سمن برنامج و�حد، 

.)IMS( هو نظام �لإد�رة �ملتكاملة

وي�سم �لربنامج كل موظفي �ل�سركة ومقاوليها، لتعزيز ثقافة �ل�سالمة من �أجل توفري 

�لوقت و�جلهد و�لتكلفة، وحتقيق �لأهد�ف �ملخطط لها.

وقد مت و�سع �سيا�سة جديدة لتقييم �جلودة يف جمال �ل�سحة و�ل�سالمة و�لأمن و�لبيئة 

على م�ستوى موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية و�سركاتها �لتابعة بدء�ً من يناير 2018.

حت�سني  على  عديدة  �سنو�ت  طو�ل  جاهدة  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  وعملت 

�ل�سنو�ت  �أعمالها وم�ساريعها ومن�ساآتها، وجنحت خالل  �ل�سالمة يف جميع  م�ستويات 

�لع�سر �ملا�سية يف تخفي�س معدل �حلو�دث �مل�سيعة للوقت.

المشتريات الخضراء
و�خلدمات  �ملو�د  من  �حتياجاتها  لتلبية  �لكويتية  �لوطنية  �لبرتول  �سركة  ت�سعى 

)�مل�سرتيات �خل�سر�ء(، بهدف تعزيز �لأد�ء �لبيئي يف جميع مر�حل �إجر�ء�ت وعمليات 
و�أن�سطة �لتوريد و�ملقاولت.

الحمالت التطوعية 
تنظم �ل�سركة وب�سفة دورية م�سابقات د�خلية وخارجية لزرع �لثقافة �لتطوعية وثقافة 

�أمثلة ذلك �حلمالت �لتطوعية  �حلفاظ على �لبيئة بني موظفيها وفئات �ملجتمع، ومن 

�لتي  بالدم  �لتربع  وحمالت  �لأماكن،  من  �لعديد  يف  �ل�سو�طئ  لتنظيف  تنظمها  �لتي 

تنظمها �ل�سركة بالتعاون مع بنك �لدم �ملركزي، و�لكثري من �لأن�سطة و�لفعاليات �لأخرى. 

الحمالت التوعوية 
�لتوعية وتعزيز �لثقافة �ل�سحية و�لطبية هدف رئي�سي من �أهد�ف �ل�سركة، حيث تنظم 

توعوية  عقد حما�سر�ت  �إىل  �إ�سافة  طبية،  �ل�سحية وحما�سر�ت  للتوعية  عدة حمالت 

لطلبة �ملد�ر�س حول �لإ�سعافات �لأولية، و�لعديد من �ملو�سوعات �ل�سحية و�لطبية �لآخرى.

تنظم ال�صركة ب�صفة دورية حمالت للتوعية ال�صحية والفح�س 

الطبي للعاملني اإ�صافة اإىل عقد حما�صرات توعوية لطلبة 

املدار�س حول الإ�صعافات الأولية
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يومان للصحة المهنية للعمالة البسيطة 
نظمت �ل�سركة على مد�ر �ل�سنو�ت �ملا�سية يومني منف�سلني لل�سحة �ملهنية يف منطقتي 

�لأحمدي و�لفحيحيل �ل�سناعيتني، بناء على توجيهات �لإد�رة �لعليا، لتقدمي ��ست�سار�ت 

طبية جمانية للعمال يف �ملنطقتني.

وت�سمل �لفحو�سات �لتي يتم تقدميها للعمال قيا�س �لوزن و�لطول و�ل�سغط و�لنب�س 

وقوة  �لأنيميا،  لفح�س  �لهيموجلوبني  وقيا�س  و�لكولي�سرتول،  �لدم،  �ل�سكر يف  ون�سبة 

�لتنف�س لفح�س وظائف �لرئة، وقوة �ل�سمع، �إ�سافة �إىل �إجر�ء فح�س تخطيط �لقلب 

�لكهربائي جماناً، وذلك يف �إطار م�سوؤوليتها جتاه �ملجتمع.

�لطبية  تقاريرهم  و��سطحاب  �لعمال  لتوعية  �حلمالت  لهذه  �إعالمياً  �لرتتيب  ويتم 

�لطبية  �لن�سائح  لتقدمي  �لتخ�س�سات  ��ست�ساريني من جميع  على  وعر�سها  �لقدمية، 

�ملنا�سبة لهم، وي�سارك يف هذه �خلطوة �ملتقدمة لن�سر �لوعي �ل�سحي يف �ملجتمع �إد�رة 

�ل�سحة �ملهنية يف وز�رة �ل�سحة، وبنك �لدم �ملركزي �لكويتي.

وقد �أ�سفرت �لفحو�سات على مد�ر �لأعو�م �ملا�سية لآلف �لعمال عن �كت�ساف �أمر��س 

لإجر�ء  �مل�ست�سفيات  �إىل  بع�س �حلالت  بها، ومت حتويل  يكن عندهم علم  مزمنة مل 

�ملزيد من �لفحو�سات. 

مشاريع بيئية
وحماية  �لتلوث  ملكافحة  م�سافيها  يف  �مل�ساريع  من  بتنفيذ جمموعة  �ل�سركة  تقوم 

�لبيئة، ومن �أهم هذه �مل�ساريع م�سروع �لوقود �لبيئي، �لذي يهدف لإنتاج م�ستقات 

وم�سروع  �ل�سعلة،  غاز  ��سرتجاع  م�سروع  وكذلك  منخف�سة،  كربيت  بن�سب  نفطية 

��ستخد�م  يف  تتو�سع  �أنها  كما  �لبحرية،  �لبيئة  تلويث  لعدم  �ل�سرف  مياه  معاجلة 

هذ�  يف  �مل�ساريع  و�أهم  للبيئة،  و�سد�قة  ��ستد�مة  �لأكرث  و�ملو�رد  �ملتجددة  �لطاقة 

�ل�ساأن، هي:

● م�ساريع �لطاقة �ملتجددة مبحطات تعبئة �لوقود:
قامت �ل�سركة باإعد�د در��سة لتوفري وتركيب �ألو�ح �لطاقة �ل�سم�سية يف من�ساآت د�ئرة 

�لت�سويق �ملحلي، حيث مت �لبدء برتكيب �ألو�ح �سم�سية يف عدد من حمطات تعبئة �لوقود 

�لقدمية تزودها بالطاقة �لكهربائية �ملتجددة مبا يكفي لتغطية 30% من �حتياجاتها من 

�لكهرباء، على �أن تعمم �لتجربة يف جميع حمطات �لوقود �جلديدة.

● م�سروع ��سرتجاع غاز�ت �ل�سعلة:
مت ت�سجيل م�سروعي �إن�ساء وحدة ��سرتجاع غاز�ت �ل�سعلة يف م�سفاتي ميناء �لأحمدي، 

وميناء عبد�هلل �سمن م�ساريع �آلية �لتنمية �لنظيف )CDM(، وذلك متا�سياً مع متطلبات 

بروتوكول "كيوتو" للحد من تاأثري �لغاز�ت �لدفيئة على تغري�ت �ملناخ.

وقد مت �إدر�ج �مل�سروعني �سمن �ملوقع �لر�سمي لالأمم �ملتحدة باعتبارهم من م�ساريع 

دولة �لكويت، كما مت تقييم و�عتماد �مل�سروع �خلا�س مب�سفاة ميناء �لأحمدي من قبل 

�لهيئة �ملخت�سة �لتابعة لالأمم �ملتحدة. 

الجمعية األميركية لمهندسي السالمة  
و�ل�سالمة  �ل�سحة  جمال  يف  �لوطنية«  »�لبرتول  تبذلها  �لتي  �لكبرية  للجهود  تقدير�ً 

و�لبيئة، حتر�س �جلمعية �لأمريكية ملهند�سي �ل�سالمة - فرع �لكويت، وب�سفة دورية، 

على تكرمي �ل�سركة و�ملقاولني �لعاملني يف م�ساريعها عن �أد�ئهم �ملتميز يف هذ� �ملجال.

تسجيل مشروعي 
وحدة استرجاع 
غازات الشعلة في 
مصفاتي ميناء 
األحمدي وميناء 
عبداهلل ضمن 
مشاريع آلية التنمية 
النظيف
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التزامات رئيسية 
�أد�ء �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة  �إن عملية حتقيق �لتميز �ل�سناعي و�لدور �لريادي يف 

م�سوؤولية جماعية تتطلب �لعمل بروح �لفريق �لو�حد، وعلى كل موظف ومقاول �للتز�م 

بهذ� �لهدف، ومن هذ� �ملنطلق تتمثل �للتز�مات �لرئي�سية ل�سيا�سة �ل�سحة و�ل�سالمة 

و�لأمن و�لبيئة يف �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية فيما يلي:

- قيام �لعمالة يف �ل�سركة باأد�ء �أعمالها بطريقة �آمنة و�سديقة للبيئة و�لتقيد باأنظمة 

�ل�سحة و�ل�سالمة، و�للتز�م بجميع �ملتطلبات �لقانونية وغريها من �ملتطلبات �ملعمول 

بها.

�ملخاطر  وتقييم  و�لبيئة،  و�ل�سالمة  �ملهنية  بال�سحة  �ملتعلقة  �ملخاطر  - حتديد جميع 

�ملرتبطة بها، وتنفيذ �لرب�مج ذ�ت �ل�سلة لتقلي�س �ملخاطر، و�حلفاظ على �لقوة �لعاملة 

و�ملقاولني و�لزو�ر و�ملجتمع.

مثل  �لأخرى،  و�حلو�دث  �ملهنية  بال�سحة  �ملتعلقة  و�حلو�دث  �لإ�سابات  تقليل عدد   -

�حلر�ئق، وغريها من حو�دث عمليات �لت�سنيع.

- �حلد من �لنبعاثات و�ملخلفات و�لنفايات �ل�سارة بالبيئة و�للتز�م مبنع �لتلوث.

لإعادة  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  بعد  وم�سوؤولية  باأمان  �لنفايات  من  �لتخل�س   -

��ستخد�مها وتدويرها.

- تطبيق نظام لتح�سني �سالمة �لت�سنيع.

- �غتنام جميع �لفر�س ومر�جعتها لتحقيق �لنمو �مل�ستمر لعمليات �ل�سركة، و�للتز�م 

باإجر�ء�ت �لرقابة و�لتكنولوجيا و�ملنتجات.

- �لتحقق و�لتعلم من �حلو�دث �ل�سابقة و�ملمار�سات �لتاريخية.

وتوفري  للعاملني،  و�لبيئة  و�ل�سالمة  �ل�سحة  و��سحة يف جمال  م�سوؤوليات  - حتديد 

�ملختلفة  للجو�نب  �لفعال  �لتطبيق  لتحقيق  �لعمل  بيئة  وخارج  د�خل  �لالزم  �لتدريب 

لل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

- توفري �ملو�رد �لكافية و�لتوجيه من �أجل تخفيف ومكافحة �ملخاطر �ملتعلقة بال�سحة 

و�ل�سالمة و�لبيئة.

با�ستمر�ر، وحتديد مو�قع  و�لبيئة  و�ل�سالمة  �ل�سحة  �أد�ء  وقيا�س ومر�جعة  متابعة   -

�لتميز وتعزيزها.

- �إد�رة �أمن مو�قع �ل�سركة لتحقيق �أهد�ف نظام �إد�رة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

اإجراءات احرتازية م�صددة طبقتها ال�صركة يف كل مرافقها 

بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة لتوفري احلماية الكافية ملوظفيها 

من الإ�صابة بفريو�س كورونا
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- �لتنفيذ �لفعال و�لتطوير �مل�ستمر للحفاظ على نظام �إد�رة �ل�سحة و�ل�سالمة وحتقيق 

�لأهد�ف.

- متابعة وتنفيذ خطط �ل�ستجابة للطو�رئ حلماية موظفي �ل�سركة و�لعمالء و�جلمهور 

و�لبيئة خالل �حلو�دث.

- �لقيام بدور فعال بني �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �ل�سناعية لتبادل وتعلم �أف�سل �ملمار�سات 

�ل�سناعية.

- �ملحافظة على �ل�سدق و�لأمانة و�لنز�هة يف جميع تعامالت �ل�سركة، و�إظهار �أعلى 

و�مل�ساركة  �ملنفتح  �لتو��سل  على  ي�سجع  مبا  �أعمالها،  �إد�رة  يف  �لأخالق  من  م�ستوى 

و�لت�ساور د�خل �ل�سركة، ومع �ملوردين و�لعمالء و�ملجتمع.

- تُ�سارك »�لبرتول �لوطنية« موظفيها وزو�رها ومقاوليها يف �أن�سطة �ل�سحة و�ل�سالمة 

و�لبيئة ملنع كل �أنو�ع �حلو�دث، مبا يف ذلك �لإ�سابات و�لأمر��س �ملهنية و�لتلوث. 

)COVID-19( أزمة فيروس كورونا المستجد
بد�أت �أزمة فريو�س كورونا �مل�ستجد )COVID-19( يف �ل�سني، �لتي ��سطرت يف غ�سون 

�أ�سابيع بعد �نت�سار هذ� �لفريو�س يف يناير 2020 �إىل �حلجر �ل�سحي على �أكرث من 

60 مليون مو�طن.

�لدول  �أزمة عاملية �سملت جميع  �إىل  �لأمر  ويف غ�سون �سهري فرب�ير ومار�س حتول 

تقريباً.

�إىل �سلل �لقت�ساد  �أدت  �ملعا�سر، فقد  �لب�سرية  تاريخ  وتعد هذه �لأزمة �لأ�سعب يف 

�لعاملي، و�أ�سبح يف حالة من �لركود �ملدمر، هذ� �إ�سافة �إىل تقييد حركة �لب�سر، و�نهيار 

�ل�سياحة.

● �إجر�ء�ت �سحية ملو�جهة �لفريو�س:
كانت دولة �لكويت من �أوىل �لدول �لتي طبقت �لتد�بري �لحرت�زية للحد من �نت�سار 

فريو�س كورونا يف �لبالد، وكانت موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية و�سركاتها �لتابعة من �جلهات 

�ل�سـّبـاقة يف �تباع �لتعليمات و�لإر�ساد�ت �ل�سادرة من وز�رة �ل�سحة �لكويتية للوقاية 

من هذ� �لوباء.

ورغم �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �مل�سددة �لتي طبقتها يف كل مر�فقها بالتن�سيق مع وز�رة 

�ل�سحة، و��سلت �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية �أعمالها وفق �خلطة �ملر�سومة، �إدر�كاً 

منها باأهمية ��ستمر�ر �لعمل و�لإنتاج، ملا لذلك من �نعكا�سات مبا�سرة على �لقت�ساد 

�لوطني وحياة �لنا�س وكافة �لفعاليات �لقت�سادية و�ملعي�سية وغريها، ويف ذ�ت �لوقت  

تلبية كافة �حتياجات �ل�سوق �ملحلي من �ملنتجات �لنفطية، وعدم �لإخالل بالعقود مع 

�لعمالء يف �لأ�سو�ق �خلارجية. 

وكان من �أهم �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �لتي �تخذتها، �لآتي:

- و�سع �أجهزة لفح�س جميع �لعاملني يومياً عند بو�بات �لدخول، مع �رتد�ء �لكمامات 

طو�ل �لوقت و�ملحافظة على �لنظافة ب�سورة م�ستمرة.

- �إلز�م �ل�سركات �ملقاولة باإجر�ء فحو�سات للعمالة �لتابعة لها قبل �لتوجه �إىل مو�قع 

»�لبرتول �لوطنية«، وخ�سوع هذه �لعمالة �أي�ساً لفح�س �آخر قبل �لدخول ملو�قع �لعمل، 

مع �إعفاء �ملر�سى من �لقدوم للعمل حتى ولو ظهرت عليهم �أعر��س خفيفة.

- مت �عتماد بروتوكول خا�س للتعامل مع �حلالت �لتي ي�ستبه باإ�سابتها، بحيث يتم �أولً 

عزلها قبل �إبالغ وز�رة �ل�سحة لتخاذ �إجر�ء�تها �لالزمة. 

فحص العاملين 
يوميًا عند بوابات 
الدخول للكشف عن 
أي حاالت مشتبه 
بإصابتها بفيروس 
كورونا
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و�ملطهر�ت،  و�ملعقمات  و�لأدوية  و�لكمامات  �لقفاز�ت  من  و�فية  كميات  توفري  مت   -

غرف  �إن�ساء  مت  كما  �ل�ساعة،  مد�ر  على  للعمل  �مل�سايف  عياد�ت  �ل�سركة  وخ�س�ست 

عزل للتعامل مع �حلالت �مل�ستبه باإ�سابتها بالفريو�س، وزودت هذه �لعياد�ت ب�سيار�ت 

�لب�سمة  نظام  تعليق  ذلك مت  �إىل  �إ�سافة  فور�ً،  �لطو�رئ  مع حالت  للتعامل  �إ�سعاف 

�لوطنية«،  »بيت  نادي  و�إغالق  �لتدريبية،  و�لدور�ت  �ملوؤمتر�ت  و�إيقاف  �لإلكرتونية، 

وحتديد مهام وم�سوؤوليات كل �ملوظفني مبختلف منا�سبهم.

- تز�منت كل هذه �لإجر�ء�ت مع حملة �إعالمية توعوية، ت�سمنت ن�سر معلومات عن 

بال�سركة  �لتو��سل �خلا�سة  وو�سائل  �لإلكرتوين  �لربيد  ور�سائل على  كورونا،  فريو�س 

�لعمل  معد�ت  تعقيم  و�أهمها:  �لعمل،  �أثناء  �تباعها  يجب  �لتي  �لإجر�ء�ت  حول 

�ملوظفني  بني  �لتباعد  ل�سمان  ترتيبات  و�إدخال  و�حلمامات،  و�لكمبيوتر�ت  و�ملكاتب 

وتوزيع �ملكاتب، �إ�سافة �إىل �إعطاء ن�سائح و�إر�ساد�ت لتجنب �لإ�سابة، وطرق �لنظافة 

�لتحية،  تبادل  عند  و�لت�سرف  و�مل�ساعد،  �مل�سرتكة  �ملر�فق  و��ستخد�م  �ل�سحيحة، 

�ملخ�س�سة  �لهو�تف  �أرقام  ن�سر  مت  كما  �إ�سابة،  بوجود  �ل�سك  عند  �لت�سرف  وكيفية 

لال�ستف�سار�ت عن كل ما يخ�س �إجر�ء�ت �لوقاية من هذ� �لفريو�س.

- نظر�ً لأن �لعمل يف �مل�سايف يتطلب تو�جد عدد كبري من �لفنيني و�ملهند�سني و�لعمالة 

من كافة �لخت�سا�سات، ومع �سرورة تو��سل �لعمل يف هذه �ملر�فق، مت �تخاذ �إجر�ء�ت 

�أكرث �سر�مة وت�سدد�ً ل�سمان �سالمة �جلميع، وعدم �إ�سابة �أحد من �لعاملني بالعدوى 

بهذ� �لفريو�س.

- �تُخذت �ل�سركة عدة �إجر�ء�ت يف �آلية عمل حمطات تعبئة �لوقود متا�سياً مع هذه 

وتخ�سي�س  بيان،  حمطة  يف  �ل�سيار�ت  غ�سيل  �إيقاف  منها:  �ل�ستثنائية،  �لظروف 

حمطات تعبئة تعمل على مد�ر �ل�ساعة خالل فرت�ت �حلظر �جلزئي، و�إعادة جدولة 

�حلكومية  �لقر�ر�ت  ومو�كبة  �لعمالء  �حتياجات  لتلبية  �ملحطات  بع�س  مو�عيد عمل 

فيما يتعلق مبو�عيد �حلظر �ملطبقة، و�إقامة حمطة موؤقتة يف منطقة �ملهبولة �لتي طبق 

عليها نظام �لعزل.

● �لعمل عن بعد:
يتطلب  ل  �لتي  �لدو�ئر  يف  بعد)  عن  (�لعمل  �ملنزل  من  �لعمل  نظام  �ل�سركة  طبقت 

فيها �إجناز �لأعمال �حل�سور �إىل مقر�ت �لعمل، وذلك للمحافظة على ��ستمر�ر �لعمل 

نتائج  �لنظام  �لوباء، وحقق هذ�  �نت�سار هذ�  �لدو�ئر، و�حلد من  و�لإنتاجية يف كافة 

جيدة.

خ�ص�صت ال�صركة عيادات للعمل على مدار ال�صاعة  وزودتها 

ب�صيارات اإ�صعاف للتعامل مع اأي حالت اإ�صابة بالفريو�س
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ل�سو�بط  وفقاً  و�خلربة،  �لعمل  بح�سب طبيعة  �ملوظفني  على  �لأعمال  توزيع  وقد مت 

و�إجناز  �ملوظفني  بني  �لتو��سل  لت�سهيل  �إلكرتونية  حلول  و�سع  كما مت  لذلك،  حمددة 

�لأعمال، على �أن يعود نظام �لعمل �ملعتاد بعد �لق�ساء على هذ� �لوباء.

● مو��سلة �لإجناز�ت:
�مل�سي  �ل�سركة  و��سلت  بل  لل�سركة،  �لعادية  �لأعمال  ت�سيري  على  �لأمر  يقت�سر  ومل 

قدماً يف تنفيذ م�سروعاتها �ل�سرت�تيجية و�لر�أ�سمالية، وحققت �إجناز�ت مهمة يف هذه 

�مل�ساريع، وكان من �أبرز ما �أجنزته �ل�سركة خالل �لأ�سهر �لأوىل لالأزمة �لتي �متدت من 

�سهر مار�س حتى �سهر يونيو 2020، �لآتي:

- �لنتهاء من كل �لوحد�ت �لإنتاجية يف حزمة م�سفاة ميناء �لأحمدي �سمن م�سروع 

�لوقود �لبيئي، بعد جناح ت�سغيل �آخر وحدتني �إنتاجيتني �سمن �مل�سروع، وبذلك �أجنزت 

�لعمل  ��ستمر  �ل�سخم، يف حني  �مل�سروع  هذ�  منها  يتكون  ثالث حزم  �إحدى  �ل�سركة 

بوترية مت�سارعة لإجناز ما تبقى من وحد�ت �مل�سروع يف م�سفاة ميناء عبد�هلل.

- �نتهت �ل�سركة من �لعمل يف م�سروع م�سنع معاجلة �لغاز�ت �حلم�سية، مب�سفاة ميناء 

�لأحمدي، و�لذي �سيقوم مبعاجلة �لغاز�ت و�ملكثفات �حلم�سية �لتي تنتجها �سركة نفط 

�لكويت من حقولها �لو�قعة يف غرب �لكويت.

- �فتتحت �ل�سركة خالل �لفرتة �ملا�سية عدد 14 حمطة جديدة يف مدينة جابر �لأحمد 

ومدينة �سباح �لأحمد ومنطقة �لعبديل، ومدينة �سعد �لعبد�هلل، وذلك يف �إطار خططها 

�مل�ستقبلية لت�سييد �ملزيد من �ملحطات يف خمتلف مناطق �لبالد.

�إىل  �لبرتويل عايل �جلودة  �لفحم  �أول �سحنة من  �لأحمدي  - ت�سدير م�سفاة ميناء 

�لأ�سو�ق �لعاملية، عرب مرفاأ ميناء �ل�سعيبة بو��سطة �لباخرة (بول �إلي�سافيتا)، وذلك بعد 

��ستيفاء كافة �ملتطلبات و�ل�سرت�طات �لالزمة للت�سدير، رغم �لتد�عيات �لناجمة عن 

�أزمة فريو�س كورونا.

وبلغت كمية �ل�سحنة 15 طناً مرتياً، وهي تعد باكورة �إنتاج م�سروع �لوقود �لبيئي من 

وحدة �إنتاج �لفحم �لبرتويل مب�سفاة ميناء �لأحمدي، �لتي مت ت�سغيلها مطلع �سهر �أبريل 

2020، بطاقة �إنتاجية ت�سل �إىل 37 �ألف برميل يومياً.

● مر�كز �لإيو�ء:
�حلكومية  و�جلهات  �لدولة  وجهود  م�ساعي  م�ساندة  على  �ل�سركة  حر�س  �إطار  يف 

�ملخت�سة للحد من �نت�سار فريو�س كورونا، ومن منطلق �إن�ساين، بادرت �ل�سركة بتجهيز 

ثالثة مر�كز موؤقتة خم�س�سة لإيو�ء �لعمالة �لو�فدة، حيث �إن تكد�س �لعمالة يف بع�س 

�ملناطق يعد �أحد �أبرز �لتحديات �لتي تعرت�س هذه �مل�ساعي.

�إذ�  زيادتها  �سخ�ساً، ميكن   3854 �لثالثة جمتمعة  للمر�كز  �ل�ستيعابية  �لطاقة  وتبلغ 

دعت �حلاجة لت�سل �إىل 8048 �سخ�ساً.

بادرت الشركة 
بتجهيز مراكز 
مؤقتة إليواء العمالة 
الوافدة دعمًا لجهود 
الدولة
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مت �إن�ساء د�ئرة م�ستقلة لالأمن و�لإطفاء ب�سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية يف عام 2013، 

حيُث كانت فرق �لأمن و�لإطفاء تتبع يف �لبد�ية د�ئرة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة، وكان 

يتم �لتن�سيق مع �سركة خدمات �لقطاع �لنفطي يف ذلك �لوقت فيما يتعلق باخلدمات 

�ل�سركة،  تخ�س  �لتي  �لأمنية  �ملهام  بكافة  �لد�ئرة  ت�سطلع  ذلك �حلني  ومنذ  �لأمنية، 

�إ�سافة �إىل مهام �لإطفاء.

ومنذ ن�ساأتها، حملت �لد�ئرة على عاتقها تطوير وحتديث �لعمل �لأمني بال�سركة، مبا 

يتو�فق مع �آخر �مل�ستجد�ت و�لتطور�ت �لتي مت �لتو�سل �إليها يف جمايل �لأمن و�لإطفاء، 

حيث مت �إجناز �لعديد من �مل�سروعات �لتي تهدف �إىل تطوير �ملنظومة �لأمنية لل�سركة 

لتغطي كافة �ملر�فق وفقاً لأحدث �لأنظمة �لتكنولوجية.

وتقوم �لد�ئرة بالتن�سيق مع وز�رة �لد�خلية و�جلهات �حلكومية �ملعنية لتوفري �خلدمات 

�لأمنية وم�ستلزماتها �ملطلوبة، ول�سيما يف حالت �لطو�رئ و�لأزمات.

 

مهام ومسؤوليات الدائرة
�ل�سرت�تيجي  �لهدف  يتما�سى مع  �لأمنية، مبا  �أف�سل �خلدمات  بتقدمي  �لد�ئرة  تلتزم 

ل�سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية لتاأمني �ملر�فق و�لتخطيط و�ل�ستعد�د و�ل�ستجابة لأية 

حالت طارئة، بهدف منع �خل�سائر يف �لأرو�ح و�لأ�سر�ر باملمتلكات يف من�ساآت �ل�سركة.

ويقع على عاتق �لد�ئرة �لعديد من �ملهام و�مل�سوؤوليات �ملتعلقة مبجايل �لأمن و�لإطفاء، 

ومنها:

- تطوير نظام �لإجر�ء�ت �لأمنية.

- مر�قبة �لدخول يف جميع مر�فق �ل�سركة بالتن�سيق مع �جلهات �لأمنية �ملعنية بالدولة.

�لالزمة  و�ملعد�ت  �لتحتية  �لبنية  توفري  ذلك  �لطو�رئ، مبا يف  حالت  مع  �لتعامل   -

و�لأنظمة �لأمنية �ملعتمدة.

- �لتدريب و�لتوعية ملوظفي �ل�سركة، وموظفي �ملقاول على جميع متطلبات �لأمن و�لإطفاء.

 

الهيكل اإلداري
يتكون �لهيكل �لإد�ري للد�ئرة من مدير، يتبع له �أربعة �أق�سام، هي: ق�سم �لأمن و�لإطفاء 

لالإ�سناد و�لتطوير، وق�سم �لأمن و�لإطفاء مب�سفاة ميناء �لأحمدي و�ملكتب �لرئي�سي، 

وق�سم �لأمن و�لإطفاء مب�سفاة ميناء عبد�هلل، وق�سم �لأمن و�لإطفاء بالت�سويق �ملحلي، 

ولكل ق�سم منها رئي�س فريق.

تقوم دائرة الأمن والإطفاء بتطوير وحتديث العمل الأمني 

بال�صركة مبا يتوافق مع اآخر امل�صتجدات والتطورات العاملية

الفصل الثاني: األمن واإلطفاء
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�أمن  و�إبالغ  �لأمني،  �ل�سياج  على  د�خلية  دوريات  بعمل  و�لقيام  �ملن�ساآت،  �أمن  �أفر�د 

�ملن�ساآت فور�ً يف حال وجود ثغر�ت �أمنية و�لعمل على �سيانتها.

- �إحالة كل من ي�ستبه به من �أفر�د ومركبات �إىل �أمن �ملن�ساآت فيما يخ�س �ملخالفات 

و�لثغر�ت �لأمنية.

● مهام ق�سم �لإطفاء:
ق�سم �لإطفاء، هو خط �لدفاع �لأول �لذي تعتمد عليه �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية 

يف حماية من�ساآتها وم�سافيها من �أي خطر �أو حادث قد تتعر�س له.

و�لت�سربات  �لطارئة، وحو�دث �حلر�ئق،  بالتعامل مع �حلالت  �لإطفاء  ويخت�س ق�سم 

�إىل  ت�سل  عالية  بن�سب جاهزية  �لورديات  بنظام  �ل�ساعة  ويعمل على مد�ر  �لنفطية، 

100%، حتى يف �أيام �لعطالت و�لأعياد، وذلك لتفادي �خل�سائر قدر �لإمكان.

وينفذ �لق�سم �لعديد من �لتدريبات، ويتمتع باملهنية و�للياقة �لعالية، مما يجعله قادر�ً 

على مو�جهة �ملهام �ل�سعبة �لتي تُوكل �إليه يف �أي وقت.

وبالنظر �إىل تلك �ملهام �ملُوكلة �إىل �لد�ئرة، يتبني لنا مدى �أهميتها ودورها �لبارز يف 

● مهام ق�سم �لأمن:
يخت�س ق�سم �لأمن يف د�ئرة �لأمن و�لإطفاء بتاأمني كافة �ملر�فق �لتابعة لل�سركة، وتوفري 

رجال �أمن على م�ستوى عال من �لكفاءة، للقيام باملهام �لأمنية و�لتن�سيق مع �جلهات 

و�ملر�فق  �مل�سايف  يف  �لأمني  �لعمل  لدعم  �لد�خلية،  وز�رة  ول�سيما  بالدولة،  �ملعنية 

�لتابعة �ل�سركة، و�إحكام �ل�سيطرة على مد�خل وخمارج �ملر�فق �لنفطية، وحتقيق �لردع 

�لأمني، وجتنب وجود �أية ثغر�ت �أمنية قد ت�سكل خطر�ً على تلك �ملر�فق.

�إ�سافة �إىل ذلك يقوم �لق�سم بالعديد من �لو�جبات و�مل�سوؤوليات، منها ما يلي:

- �إ�سد�ر ت�ساريح �لدخول لالأفر�د و�ملركبات لكافة مر�فق �ل�سركة من خالل �ملنظومة 

.)Yasser System( لآلية �ملوحدة لإ�سد�ر �لت�ساريح�

- ت�سهيل وتنظيم حركة �ملرور، خ�سو�ساً يف �ساعات �لذروة �أثناء دخول وخروج �ملوظفني 

ملنع  �لأوقات  هذه  خالل  و�ل�ساحنات  �ملعد�ت  وخروج  دخول  يحظر  بحيث  و�لعمال، 

�لزدحام و�لتكد�س.

يتم  بحيث  موؤقتة،  بهويات  وتزويدهم  ومر�فقها،  �ل�سركة  �إىل  �لزو�ر  ت�سهيل دخول   -

�إدر�ج كافة �لزو�ر يف نظام �لتحكم بالدخول.

- �لتحقق من �أن جميع �لأفر�د لديهم ت�ساريح للدخول وللمو�د و�لأجهزة (كمبيوتر�ت 

�لأفر�د  كافة  �أن  من  و�لتاأكد  �ملفعول،  �سارية  كامري�ت)   - نقالة  هو�تف   - حممولة 

ملتطلبات  �لأفر�د، وذلك طبقاً  بالدخول �خلا�س بح�سر  �لتحكم  بنظام  ت�سجيلهم  يتم 

�ل�سالمة و��سرت�طات �لتاأمني �خلا�سة باملو�قع.

�لغاز  �أ�سطو�نات  �أو خطرة: مثل  �أي مو�د ممنوعة،  �ل�ساحنات من  ُخلّو  �لتاأكد من   -

�خلا�سة بالطبخ، و�ملو�د �لكيماوية، �أو �ملو�د �لقابلة لال�ستعال، �إل بت�سريح خا�س يف 

�لدخول و�خلروج، و�لتاأكد من �سالمة �ل�ساحنة من �لناحية �لفنية، و�سالمة �لإطار�ت، 

�أو  �ملو�د  حتميل  حالة  من  �أي�ساً  و�لتاأكد  �ل�سوئية،  �لإ�سار�ت  يف  تلف  وجود  وعدم 

�أ�سطح  وتغطية  �لأحزمة،  ربط  مثل:  �آمنة،  بطريقة  حُمكمة  تكون  بحيث  �ملنقولت، 

�ل�ساحنات.

- �لتحقق من ت�ساريح دخول �ملو�د، مثل: �لأجهزة، و�ملعد�ت �ملحمولة �خلا�سة باأعمال 

�لفح�س و�لختبار و�ل�سيانة ومطابقتها للت�ساريح �خلا�سة بها.

- ت�سغيل ومر�قبة و�سيانة �لأنظمة �لأمنية �خلا�سة بالبو�بات، بالتن�سيق مع �أفر�د �أمن 

�ملن�ساآت بوز�رة �لد�خلية، حيث ي�سمل ذلك: ت�سغيل �ملعد�ت و�أنظمة �ملر�قبة، و�أجهزة 

ك�سف �ملتفجر�ت، و�أجهزة �مل�سح �ل�سوئي.

- فتح و�إغالق بو�بات �لطو�رئ عند حدوث حالت �لطو�رئ �لق�سوى، و�لتن�سيق مع 

قسم األمن يقوم 
على تأمين كافة 
المرافق التابعة 
للشركة بالتنسيق 
مع الجهات المعنية 
بالدولة
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�حلفاظ على �لأمن مبر�فق �ل�سركة �ملختلفة، وحتقيق �ل�ستجابة �ل�سريعة للتعامل مع 

حالت �لطو�رئ فور وقوعها.

 

تحديث أسطول اإلطفاء
ت�سعى د�ئرة �لأمن و�لإطفاء ب�سكل د�ئم �إىل تطوير وحتديث معد�ت مكافحة �حلر�ئق 

لل�سركة مبعد�ت  �لتابع  �لإطفاء  �أ�سطول  وتزويد  �لعاملية،  �لأنظمة  �أحدث  وفق  لتكون 

جديدة، لتعزيز عمليات مكافحة �حلر�ئق.

كما يتم با�ستمر�ر تطوير مر�كز �لإطفاء يف م�سفاتي ميناء �لأحمدي، وميناء عبد�هلل، 

ومركز �لإ�سناد �لرئي�سي، و�ل�سركة �لكويتية لتزويد �لطائر�ت بالوقود (كافكو)، وذلك 

�لناجتة عن  �خل�سائر  وتقليل  �لطو�رئ،  �ل�ستجابة يف حالت  �سرعة  ل�سمان حتقيق 

�حلر�ئق.

ويبلغ �إجمايل عدد ُمعد�ت �لإطفاء �ملتوفرة لدى �ل�سركة ما يقارب 75 ُمعدة، تت�سمن: 

�سيار�ت مكافحة �حلر�ئق، وم�سخات �ملاء، ومد�فع �لرغوة )Foam( و�ملاء �ملخ�س�سة 

ملكافحة حر�ئق �خلز�نات، ف�ساًل عن معد�ت �لإطفاء �ل�سغرية و�ملحمولة.

 

مواكبة أحدث التقنيات العالمية 
�لأمن  جمايل  يف  �مل�ستخدمة  �لعاملية  �لتقنيات  تطور  مو�كبة  على  �لد�ئرة  حتر�س 

طو�قم  توفري  مع  �حلر�ئق،  مكافحة  و�أجهزة  معد�ت  �أحدث  ��ستخد�م  عرب  و�لإطفاء 

�إطفاء مدربة تدريباً جيد�ً، وتتمتع بالكفاء �لعالية، لتنفيذ خطط �ل�ستجابة للطو�رئ، 

لتلك  �لدورية  �ل�سركة و�ملقاول، و�ملر�جعات  �لتدريب ملوظفي  وذلك من خالل تكثيف 

�ل�سركة �حلالية و�مل�ستقبلة، ويتم ذلك  �لفني مل�ساريع  �خلطط، ل�سمان تقدمي �لدعم 

بالتن�سيق �لكامل مع �جلهات �حلكومية �ملعنية.

وقد قامت �لد�ئرة بتطوير �لعديد من �لأنظمة لتتو�كب مع �لتطور�ت �لعاملية، ومنها:

وذلك   ،)Yasser System( �لدخول  ت�ساريح  لإ�سد�ر  �لإلكرتوين  �لنظام  تطوير   -

بالتن�سيق مع �لدو�ئر �ملعنية بال�سركة، وهو ما �أ�سهم يف ت�سهيل عملية �إ�سد�ر �لت�ساريح 

بكافة مر�فق �ل�سركة.

�ملتفجر�ت  عن  �لك�سف  يف  متخ�س�ستني  متنقلتني  �سيارتني  ب�سر�ء  �لد�ئرة  قامت   -

منافذ  وتطوير  تدعيم  �أجل  من  ل�ستخد�مهما  �لد�خلية  وز�رة  مع  بالتن�سيق   ،)MVS(
�لدخول مبر�فق �ل�سركة.

برامج تدريبية ملوظفي الأمن والإطفاء لتعزيز املهارات يف 

التعامل مع حالت الطوارئ
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ف�ساًل عن ذلك يتم �إعد�د بر�مج للتدريب �ملتقدم للعاملني بالإطفاء، وت�سمل �لتدريب 

مع  �لتعامل  وكيفية  �لفعلية،  �حلر�ئق  مكافحة  على  و�لتدريب  �لتنف�س،  �أجهزة  على 

�حلر�ئق �لناجمة عن �مل�ستقات �لبرتولية، و�لتدريب على عمليات �لإنقاذ، وذلك لتعزيز 

مهار�ت مكافحة �حلر�ئق لدى موظفي �لإطفاء.

من  �ل�سالمة  مثل  خمتلفة،  مو�سوعات  تتناول  توعوية  حمالت  �أي�ساً  �لد�ئرة  وتنظم 

و�لتوعية  �لعمل،  وخارج  د�خل  �حلر�ئق  من  و�ل�سالمة  �لربيعية،  �ملخيمات  حر�ئق 

بال�سالمة �ملرورية و�ملمار�سات �ل�سليمة �أثناء �لقيادة، وذلك بهدف ن�سر �لوعي �لأمني 

بني كافة �ملوظفني و�ملقاولني. 

 

آليات التدريب المتبعة في الدائرة
و�لإطفاء،  �لأمن  ملوظفي  �ملُتخ�س�سة  �لتدريبية  �لرب�مج  تكثيف  على  �لد�ئرة  حتر�س 

�سو�ء يف مركز �لإ�سناد و�لطو�رئ �لرئي�سي )MSEOC(، �أو يف مركز �لتدريب �لبرتويل، 

�أو من خالل �لدور�ت �لتدريبية �خلارجية.

وقد مت تدريب موظفي وز�رة �لد�خلية على هذه �ل�سيار�ت، ومت ن�سرها على بو�بات 

م�سفاتي ميناء عبد�هلل، وميناء �لأحمدي.

للمركبات  �ملرور  حركة  لت�سهيل  �ل�سركة  �لدخول مب�سايف  بو�بات  من  عدد  تطوير   -

لقر�ءة  �إلكرتوين  بنظام  مدعومة  لالأفر�د  دو�رة  حو�جز  تركيب  مت  حيث  و�لأفر�د، 

ت�ساريح �لدخول للعمل ب�سكل �أوتوماتيكي، وذلك بالتن�سيق مع د�ئرة تقنية �ملعلومات، 

ووز�رة �لد�خلية.

- تنفيذ م�سروع نظام �لتحكم مبنافذ �لدخول باملكتب �لرئي�سي لل�سركة، �ساماًل �آلية 

ح�سر �أعد�د �ملوظفني وفق �أحدث �لتقنيات.

 

مركز اإلسناد والتدريب 
قيام  بال�سركة،  �لعمل  م�سار  نقطة حتوُّل جديدة يف  تعترب  �لتي  �ملهمة  من �خلطو�ت 

د�ئرة �لأمن و�لإطفاء بافتتاح مركز �لإ�سناد و�لتدريب لالإطفاء و�لأمن )MSEOC( يف 

يناير من عام 2018.

وي�ستمل �ملركز على �لعديد من �ملر�فق �حليوية �لتي تخدم كافة دو�ئر �ل�سركة، حيث 

ي�سم مكتب �لت�ساريح �ملركزي لإ�سد�ر �لت�ساريح لكافة مو�قع �ل�سركة، ومركز تدريب 

�لإطفاء �ملُجهز بالعديد من �ملن�ساآت (منها مركز �للياقة �لبدنية و�ل�سباحة - قاعات 

�لتدريب)، �إ�سافة �إىل غرفة �لتحكم �لرئي�سية )C4I( ملر�قبة �ملنظومة �لأمنية لل�سركة.

 

برامج التدريب 
تنظم د�ئرة �لأمن و�لإطفاء عدد�ً من �لرب�مج �لتدريبية �ملتطورة �لتي تهدف �إىل حت�سني 

عن  ف�ساًل  �ل�سركة،  مر�فق  جميع  يف  �لأمن  موظفي  مهار�ت  ورفع  �لأمنية،  �لثقافة 

تدريبات �لإخالء للعاملني يف �لإطفاء لتعزيز �ملهار�ت يف �لتعامل مع حالت �لطو�رئ، 

ل�سيما يف وحد�ت �لتخزين �لكبرية، مثل: وحد�ت تخزين �لكربيت، ووحد�ت تخزين 

�لفحم، وم�ستودعات تخزين �ملو�د �لنفطية.

كما تقوم �لد�ئرة بالتن�سيق مع �جلهات �لأخرى، لتنفيذ جتارب �لإخالء �لوهمي �ل�ساملة 

على م�ستوى �لقطاع �لنفطي، لت�سمل: موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية، و�سركة �لبرتول �لوطنية 

�ل�ستجابة  كفاءة خطط  �ختبار  �أجل  من  وذلك  �لزميلة،  �لنفطية  و�ل�سركات  �لكويتية، 

�لطو�رئ،  حالت  يف  �ملو�رد  تن�سيق  وكذلك  �لتابعة،  و�سركاتها  �ملوؤ�س�سة  لدى  للطو�رئ 

و�ختبار قدر�ت �إد�رة �لأزمات، و�لتن�سيق مع �ل�سركات �لزميلة و�جلهات �حلكومية �ملعنية.

تطوير وتحديث 
أسطول اإلطفاء 
التابع للشركة 
بمعدات جديدة 
وفق أحدث األنظمة 
العالمية
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كما حتر�س �أي�ساً على عقد بر�مج تدريبية م�سرتكة مع �لعديد من �جلهات �حلكومية، 

مثل وز�رة �لد�خلية، لتدريب موظفي �لأمن بال�سركة ورفع �حل�س �لأمني و�أ�ساليب �لتنبوؤ 

و�ل�ستدلل لديهم.

�إ�سافة �إىل ذلك يتم عقد دور�ت تدريبية م�سرتكة مع �لإد�رة �لعامة لالإطفاء، للم�ساركة 

�لتقنيات �ملطبقة يف جمال �لإطفاء، وقد مت  �أحدث  يف تدريب موظفي �لإطفاء على 

توقيع بروتوكول تعاون م�سرتك مع �لإد�رة �لعامة لالإطفاء يت�سمن �مل�ساركة يف �لدور�ت 

و�لتدريبات و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س وور�س �لعمل �لتي يعقدها �لطرفان.

 

البعثات الخارجية
�لو�سائل  لأحدث  وفقاً  بالد�ئرة  �لعاملني  وجتهيز  �إعد�د  على  �حلر�س  منطلق  من 

يف  لإر�سالهم  �لد�ئرة  موظفي  بع�س  �ختيار  يتم  عاملياً،  �ملعتمدة  و�ملعايري  �لتدريبية 

بعثات تدريبية خارجية، بهدف �إك�سابهم �خلرب�ت و�سقل مهار�تهم، مبا ي�سمن حتقيق 

�لأهد�ف �مُلوكلة �إليهم على �لوجه �لأمثل.

بالدور�ت  يتعلق  فيما  �لوطنية"  "�لبرتول  يف  �ملتبعة  �لآلية  وفق  �لختيار  عملية  وتتم 

�لتدريبية �خلارجية، وبالتن�سيق مع �لدو�ئر �ملعنية بال�سركة. 

�سابط  دورة  مثل  �لإطفاء،  ملوظفي  �ملُخ�س�سة  �لتدريب  بر�مج  �لبعثات،  هذه  وت�سمل 

على  بالتدريب  �خلا�سة  و�لدور�ت  �ملتحدة،  باململكة  �لإطفاء  كلية  من  معتمد  �إطفاء 

�لتعامل مع حر�ئق �خلز�نات �لتي تُعقد يف �إ�سبانيا، ودور�ت تدريب موظفي �لأمن على 

�لتفتي�س و�ل�سيطرة �لأمنية و�لتي تُعقد يف تركيا، وغري ذلك من �لدور�ت �ملُتخ�س�سة.

�لدول �خلارجية  �لعديد من  للتدريب يف  و�لإطفاء  �لأمن  �إر�سال موظفي  كذلك  ويتم 

من  لال�ستفادة  وذلك  وغريهما،  �ملتحدة،  �لعربية  و�لإمار�ت  قطر،  ومنها:  �لأخرى، 

خرب�ت وجتارب �لآخرين يف جمايل �لأمن و�لإطفاء.

 

العمالة
تعترب د�ئرة �لأمن و�لإطفاء من �لإد�ر�ت �لكبرية بال�سركة، و�لتي ت�سم عدد�ً �سخماً من 

�ملوظفني، حيث يوجد بها حو�يل 900 موظف من خمتلف �لتخ�س�سات، �سو�ء يف ق�سم 

�لأمن، �أو �لإطفاء، ف�ساًل عن �ملهند�سني و�لفنيني و�لإد�ريني.

 

تنفيذ جتارب الإخالء الوهمي ال�صاملة من اأجل اختبار كفاءة 

خطط ال�صتجابة للطوارئ بال�صركة
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أزمة فيروس كورونا
بذلت د�ئرة �لأمن و�لإطفاء خالل �أزمة فريو�س كورونا �مل�ستجد (كوفيد - 19)، و�لتي 

�سربت �لعامل �أجمع مطلع �لعام 2020 جهود�ً كبرية، حيث قامت بالتن�سيق مع وز�رة 

�لد�خلية وجميع �جلهات �ملعنية لتوفري ت�ساريح عدم �لتعر�س لعدد كبري من �ملوظفني 

�لتجول يف  لل�سركة خالل فرتة حظر  �لتابعة  �لأخرى  و�ملر�فق  �مل�سايف  و�لعاملني يف 

�لبالد.

ومت توفري �آلف �لت�ساريح �لالزمة لالأفر�د و�ملركبات ملختلف �لدو�ئر �لتابعة لل�سركة 

�إد�ر�ت �ل�سركة لطلبات  �لتعامل مع �ل�سغط �لكبري من جميع  �أية معوقات، ومت  دون 

�لت�ساريح خالل تلك �لفرتة و��ستيعاب جميع �ملتطلبات من خالل �لتن�سيق �مل�ستمر على 

مد�ر �ل�ساعة.

مت  حيث  �لأزمة،  هذه  مع  للتعامل  �لوقائية  و�لإجر�ء�ت  �لتد�بري  كافة  �تخاذ  مت  كما 

تركيب كامري�ت حر�رية متطورة عند �أبو�ب �لدخول بامل�سايف و�ملر�فق �لتابعة لل�سركة، 

للتز�حم،  و�خلروج جتنباً  �لدخول  مبنافذ  �ملوظفني  وخروج  دخول  عملية  تنظيم  ومت 

وكذلك مت تطبيق كافة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملعمول بها للحد من �نت�سار �لعدوى بهذ� 

�لفريو�س بني �ملوظفني.

قسم اإلطفاء خط 
الدفاع األول الذي 
تعتمد عليه الشركة 
في حماية منشآتها 
ومصافيها من أي 
خطر





الباب السابع
مجتمع »الوطنية«
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حتر�س ال�صركة على م�صاركة كافة اأطياف املجتمع احتفالتهم 

بالأعياد الوطنية لدولة الكويت وذلك انطالقًا من حر�صها على 

القيام مب�صوؤوليتها جتاه املجتمع

�أولت �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية مفهوم �مل�سوؤولية �لجتماعية �هتماماً بالغاً، حيث 

تنفذ �ل�سركة با�ستمر�ر بر�مج �جتماعية ت�سم �أن�سطة متعددة ت�ستهدف خدمة وتنمية 

�ملجتمع، وحماية وحت�سني �لبيئة، و�حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية، بالإ�سافة �إىل دعم 

وموؤ�س�سات  هيئات  مع  �لفعال  و�لتعاون  �خلا�سة،  �لحتياجات  ذوي  ورعاية  �لتعليم، 

�ملجتمع �ملدين وجمعيات �لنفع �لعام، وغريها.

�ملوؤمتر�ت  ورعاية  و�لريا�سية،  �لثقافية  �لأن�سطة  ودعم  بت�سجيع  �ل�سركة  تقوم  كما 

و�ملعار�س و�لندو�ت وور�س �لعمل �ملتخ�س�سة �لتي ت�سب يف م�سلحة �ملجتمع. 

ويتلخ�س مفهوم �مل�سوؤولية �لجتماعية يف �لتز�م �ل�سركة بال�سلوك �لأخالقي و�لبيئي، 

و�مل�ساهمة يف �لنمو �لقت�سادي، ومو��سلة حت�سني بيئة �لعمل ملوظفيها و�أفر�د �أ�سرهم، 

و�ملجتمع �ملحيط.

وتطبق �ل�سركة هذه �ل�سيا�سة يف كل عملياتها و�أن�سطتها، �إمياناً منها �أن هذ� هو �لطريق 

�لأمثل يف بناء جمتمع قوي، وخلق قاعدة �سلبة لأجيال »كويت �مل�ستقبل«.

 

أنشطة اجتماعية وترفيهية  
موظفيها  جلميع  و�آمنة  �سحية  عمل  بيئة  لتوفري  كربى  �أهمية  �ل�سركة  �إد�رة  تعطي 

و�أفر�د �أ�سرهم، وترتجم هذ� �لهتمام مبجموعة و��سعة من �لفعاليات و�لأن�سطة �لتي 

تهدف �إىل تقدير جهود موظفيها، و�إ�سفاء جو �أ�سرى على بيئة �لعمل، وتعزيز �لتو��سل 

�أهم هذه �لفعاليات على �مل�ستوى �لد�خلي،  �لفعال بني �لعاملني و�لإد�رة �لعليا، ومن 

تكرمي �ملوظفني، وتنظيم �لرحالت، و�إقامة حفالت لتكرمي �لطالب و�لطالبات �ملتفوقني 

كمار�ثون  �لعام،  مد�ر  على  ريا�سية  م�سابقات  �ل�سركة  تنظم  كما  �لعاملني،  �أبناء  من 

�مل�سي و�جلري للعاملني، بهدف تعزيز �لوعي �ل�سحي لديهم، و�إبر�ز �أهمية منط �حلياة 

�ل�سليم.

أنشطة تعليمية وثقافية
وثقافية،  علمية  فعاليات  فهناك  �لرتفيهي،  �جلانب  على  �ل�سركة  �أن�سطة  تقت�سر  ل 

�لعام، و�إقامة م�سابقة يف جمال  كتنظيم جمموعة من �ملحا�سر�ت �لطبية على مد�ر 

�ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

�لفنية  �ملو�هب  ت�سجيع  بغر�س  �أي�ساً  �ل�سركة  تنظمها  �لتي  �لثقافية  �لفعاليات  ومن 

م�سابقة  �ملجتمع عموماً،  و�أفر�د  و�أفر�د عائالتهم  لدى موظفيها  �لإبد�ع  روح  وتعزيز 

الفصل األول: المسؤولية االجتماعية
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قدرة على �لإبد�ع و�لبتكار، و�لرتقاء مب�ستوياتهم بال�سكل �لذي يعينهم فيما بعد على 

�لنجاح يف حتقيق �أهد�فهم و�إتاحة �لفر�سة �أمامهم لالندماج يف �سوق �لعمل، و�لتعرف 

على �لتحديات �لتي قد تعرت�سهم بعد �لتخرج.

وقد �أ�سبح هذ� �لربنامج تقليد�ً ر��سخاً يف �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية.

االستدامة
ل  بطرق  �لإنتاج  و�سائل  تطوير  يعني  �جتماعي،  �قت�سادي  م�سطلح  هي  �ل�ستد�مة، 

توؤدي �إىل ��ستنز�ف �ملو�رد �لطبيعية للبالد، ل�سمان ��ستمر�ر �لإنتاج و�حلياة �ل�سحية 

لالأجيال �لقادمة.

�لتعاون  جمل�س  ودول  �لكويت،  دولة  م�ستوى  على  �سباقة  �لوطنية«  »�لبرتول  وتعد 

�خلليجي يف �إطالق مبادرة تخ�س �ل�ستد�مة، و�إ�سد�ر تقارير دورية تو�سح من خاللها 

�لعديد من ممار�ساتها �لجتماعية، وهو ما يعك�س �سفافيتها و�لتز�مها ك�سركة وطنية 

تنظم الشركة 
العديد من الفعاليات 
خالل شهر 
رمضان المبارك 
منها مسابقات 
رياضية وترفيهية 
متنوعة لموظفيها 
وعائالتهم

»جائزة �لبرتول �لوطنية للفنون �لت�سكيلية«، و�لتي ي�سارك فيها عدد كبري من �ملبدعني 

من د�خل وخارج �ل�سركة، حيث تقدم للفائزين جو�ئز قيمة.

وعلى م�ستوى �لتنمية �ملجتمعية لل�سباب �أطلقت �ل�سركة، وبالتعاون مع جمعية »�إجناز 

�لكويت«، برنامج »كن ريادياً«، �لذي ترعى من خالله تدريب 1800 طالباً وطالبة يف 

�لهيئة �لعامة للتعليم �لتطبيقي و�لتدريب و�ملد�ر�س �حلكومية.

ويهدف �لربنامج �إىل �مل�ساهمة يف تاأهيل �لأجيال �لقادمة وجعلهم �أكرث ن�سجاً ووعياً، 

وم�ساعدتهم على �لتعرف على متطلبات �لعمل، ومنحهم �ملهار�ت �خلا�سة خارج نطاق 

�لتدري�س �لتقليدي، مما يوؤهلهم للنجاح و�حتالل مو�قع قيادية يف �مل�ستقبل.

اهتمامات دينية ووطنية
من  جمموعة  خالله  تنظم  حيث  خا�س،  ب�سكل  �لكرمي  رم�سان  ب�سهر  �ل�سركة  تهتم 

�أمام  تقيمها  �لتي  �سائم«،  »�إفطار  خيمة  �أبرزها  من  و�لدينية،  �لجتماعية  �لأن�سطة 

مبناها �لرئي�سي يف حمافظة �لأحمدي كل عام. 

وت�ستقبل �خليمة حو�يل 1000 �سائم يومياً طو�ل �أيام �ل�سهر �لف�سيل، هذ� بالإ�سافة 

»بيت  نادي  �ل�سهر يف  طو�ل  بتنظيمها  �ل�سركة  تقوم  �لتي  �لرم�سانية  �مل�سابقات  �إىل 

�لوطنية« �لتابع لها، ومنها م�سابقة حفظ �لقر�آن �لكرمي، وعدد من �مل�سابقات �لريا�سية 

و�أفر�د  �ل�سركة  ملوظفي  �لرم�سانية  �ل�سلع  ومعر�س  �لقرقيعان،  وحفل  و�لرتفيهية، 

عائالتهم.

كما تقوم �ل�سركة �أي�ساً خالل �ل�سهر �لكرمي بتوزيع وجبات �لإفطار ومياه �ل�سرب على 

عمالء حمطات تعبئة �لوقود، وتوفر �مل�ستلزمات �ل�ستهالكية �لتي يحتاجها �مل�سلون 

خالل �سالة �لرت�ويح بعدد من �مل�ساجد يف خمتلف �ملحافظات.

معايدة  مثل  �لبناءة،  �لجتماعية  �لأدو�ر  من  بالعديد  �ل�سركة  تقوم  �لعام  مد�ر  وعلى 

�لأعياد  فرت�ت  خالل  �ملر�سى  �لأطفال  على  �لهد�يا  وتوزيع  بامل�ست�سفيات،  �ملر�سى 

و�ملنا�سبات �لوطنية، و�مل�ساركة يف م�سرية �لأعياد �لوطنية.

تدريب أبناء العاملين
برناجماً  �ملوظفني  �أبناء  مهار�ت  تنمية  ��سرت�تيجية  �إطار  �سمن  �سنوياً  �ل�سركة  تنظم 

مو�قع  خمتلف  يف  �لطلبة  لتدريب  �لفر�سة  يتيح  و�ملعاهد،  �جلامعات  لطلبة  �سيفياً 

�ل�سركة ح�سب تخ�س�ساتهم لإك�سابهم �خلرب�ت �مليد�نية �لالزمة، بحيث يكونون �أكرث 
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جتاه عمالئها �لد�خليني و�خلارجيني و�ملجتمع �ملحيط وجميع �أ�سحاب �مل�سلحة.

وت�سدر �ل�سركة تقرير�ً عن �ل�ستد�مة كل عامني، تو�سح من خالله �لعديد من ممار�ساتها 

و�أ�سحاب  و�سركائها  �ملجتمع  م�سوؤوليتها جتاه  و�آليات ممار�سة  و�أ�ساليب  �لجتماعية، 

�مل�سلحة، بالإ�سافة �إىل �لتز�مها جتاه �لبيئة من خالل حمايتها من �لنبعاثات �ل�سارة 

و�ملخلفات، كما ي�ستعر�س �لتقرير �إ�سهامات �ل�سركة يف جمالت �لتنمية �لقت�سادية.

ومُيكن هذ� �لتقارير �ل�سركة من تقييم وفهم �أد�ئها على �جلو�نب: �لقت�سادية، و�لبيئية، 

و�لجتماعية، و�لقانونية، مما ي�ساعد يف و�سع �لأهد�ف �مل�ستقبلية ب�سكل �أكرث فاعلية، 

وقد �أ�سدرت �ل�سركة �أربعة تقارير عن �ل�ستد�مة خالل 10 �أعو�م.

�إليها  �أ�سندت  فقد  �جلانب،  هذ�  يف  �ل�سركة  بها  تتمتع  �لتي  �لكبرية  للخربة  ونظر�ً 

�للتز�م  يربز  لال�ستد�مة،  موحد  تقرير  �أول  �إعد�د  قيادة  �لكويتية  �لبرتول  موؤ�س�سة 

بال�سفافية و�لأد�ء �لأمثل يف خمتلف �جلو�نب لكل �سركات �لقطاع �لنفطي.

ويف �حتفالية �أقيمت بح�سور قياد�ت نفطية، وّقع �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لبرتول 

�ل�ستد�مة  �سيا�سة  على  �لوطنية"،  "�لبرتول  لـ  �لتنفيذي  �لرئي�س  ير�فقه  �لكويتية، 

�خلا�سة باملوؤ�س�سة و�سركاتها �لتابعة.

فكر باستدامة  
يف و�حدة من �خلطو�ت �ملهمة، �أطلقت �ل�سركة م�سابقة »فكر باإ�ستد�مة« لالبتكار�ت 

و�لأفكار �جلديدة و�خلالقة �لتي ت�ساهم يف ��ستد�مة �ملو�رد �لبيئية للبالد، بهدف دعم 

جهود �لدولة و�ملجتمع وتعزيز �لوعي �لبيئي لدى طالب �ملد�ر�س و�جلامعات، وحثهم 

للحفاظ على �لبيئة.

وفتحت هذه �مل�سابقة �أفاقاً للطالب لتقدمي �أفكار عن ��ستخد�م م�سادر نظيفة ومتجددة 

للطاقة، وتقليل �لنفايات �ل�سخ�سية و�ل�سناعية، وت�سجيع معاجلتها وتدويرها، وزر�عة 

و�لتقنيات  �لع�سوية  �لأ�سمدة  على  �ملعتمدة  �لزر�عية  �ملنتجات  وت�سجيع  �لأ�سجار، 

و��ستخد�م  للبيئة،  �ل�سديقة  �خل�سر�ء  �لأبنية  على  �أكرث  و�لعتماد  للبيئة،  �ل�سديقة 

تقنيات معاجلة تلوث �لهو�ء و�ملاء.

توقيع اتفاقية التقرير املوحد لال�صتدامة الذي يربز اللتزام 

بال�صفافية والأداء الأمثل يف القطاع النفطي
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على مدارالعام تقوم ال�صركة بالعديد من الأدوار الجتماعية 

البناءة ومنها امل�صاركة يف الحتفالت الوطنية 
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اكت�صاب املزيد من اخلربات والتجارب �صمن اأولويات ال�صركة يف 

التعامل مع اأ�صحاب امل�صلحة 

بناء عالقات قوية وم�ستد�مة مع �أ�سحاب �مل�سلحة، ياأتي د�ئماً على ر�أ�س �هتمامات 

�سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية، �إذ حتر�س �ل�سركة على م�ساركتهم يف نتائج �أعمالها، 

ويف قيمهم وثقافتهم و�أولوياتهم �لتي هي من �أولوياتها، وتربز �أمامهم �سورتها يف حتقيق 

موؤ�سر�ت جناحها يف حتقيق  �أهم  من  ر�ساهم  لأن  �أجلها،  من  �أن�سئت  �لتي  �لأهد�ف 

�أهد�فها، وهم مْن يقّيمون �أعمالها.

ويق�سد باأ�سحاب �مل�سلحة )stakeholders( كل �سخ�س �أو هيئة لديها �هتمام باأعمال 

�ل�سركة، وميكن �أن يوؤثرو� �أو يتاأثرو� باإجر�ء�ت �ل�سركة و�أهد�فها و�سيا�ساتها �أي موؤ�س�سة 

�لتي  �جلهات  من  و�لعديد  �لكويتية،  و�حلكومة  �لتابعة،  و�سركاتها  �لكويتية  �لبرتول 

ت�سمل: �لوز�ر�ت، جمل�س �لأمة، �لبلديات، �لهيئة �لعامة للبيئة، ديو�ن �ملحا�سبة، و�سائل 

�لإعالم، �جلامعات و�ملد�ر�س، �لهيئات �ل�سحية، �لنقابات، �ملوؤ�س�سات �ملالية، �ل�سركاء 

من �ل�سركات �لعاملية و�ملقاولني، �لعمالء و�لزبائن، و�لعاملني يف �ل�سركة، و�أفر�د �ملجتمع.

تو�سيع  �ل�سركة، مما يدفعها نحو  �أعمال  من  �أ�سا�سياً  �أ�سحاب �مل�سلحة جزء�ً  ويعترب 

�لعالقات و�لتو��سل معهم، ل�سمان جناح �أعمالها وم�ساريعها يف كل �ملجالت، وحتقيقاً 

م�ست�سار�ً   )KPMG( �لعاملية  �ل�ست�سارية  �ل�سركة   2016 عام  يف  �ل�سركة  عينت  لهذ� 

�مل�سروع على حتديد  يتوقف هذ�  ومل  �أعمالها،  �مل�سلحة يف  �أ�سحاب  �إ�سر�ك  ملتابعة 

�لفجو�ت يف عملية �لتو��سل، بل جتاوز ذلك �إىل حتديد �أ�سحاب �مل�سلحة �لأ�سا�سيني، 

وغري �ملبا�سرين.

در��سات  وو�سع  �لتو��سل،  عملية  �إعد�د  يف   )KPMG( �سركة  عن  ممثلون  �سارك  وقد 

ميد�نية خا�سة مت خاللها ��ستطالع �آر�ء عدد من �أ�سحاب �مل�سلحة حول �لقطاع �لنفطي.

وتكمن �أهمية �لتو��سل مع �أ�سحاب �مل�سلحة يف تو�سيح دور �ل�سركة �لريادي يف �لقت�ساد 

�أعمالها وم�ساريعها، حيث تدرك �ل�سركة  �لكويتي، وتعزيز �سورتها �ملجتمعية، وت�سهيل 

�أ�سحاب �مل�سلحة يحول دون حل �مل�ساكل، ويوؤدي �إىل  �أن عدم وجود تو��سل فعال مع 

تباطوؤ �مل�ساريع �حليوية فيها، لوجود ق�سايا معلقة مع جهات عديدة تتطلب وجود منهجية 

وحت�سري م�سبقني وفريق متخ�س�س يف مثل هذه �لأمور، كما �أن تعزيز �لعالقة مع �أ�سحاب 

�مل�سلحة ياأتي �نطالقاً من روؤية ومهمة �ل�سركة وتوجهاتها �ل�سرت�تيجية، وتوحيد �جلهود 

لل�سري يف �جتاه و�حد، بحيث تكون �لعالقة مع �أ�سحاب �مل�سلحة �أكرث تفاعلية.

وقد طورت �ل�سركة عملية �لرتباط مع �أ�سحاب �مل�سلحة كي ت�سيف قيمة من خالل 

�إ�سر�كهم يف �أعمالها و�أهد�فها، وت�سعى �أي�ساً �إىل �أن ت�ساهم كل دو�ئرها بهذ� �لن�ساط، 

كي متتلك �ملعرفة �لالزمة لإد�رة عملية �لرتباط بفاعلية.

الفصل الثاني: أصحاب المصلحة
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تنفيذ عملية االرتباط 
لتحقيق �ملنفعة من عملية �لرتباط مع �أ�سحاب �مل�سلحة، من �ل�سروري حتديد ماذ� 

تريد �أن حتقق �ل�سركة ��سرت�تيجياً؟، وما �أهم �ملو��سيع �لتي يجب مناق�ستها؟، ومع من 

يتم �لرتباط؟  

و�أثناء تنفيذ عملية �لرتباط يتم �إن�ساء حو�ر بّناء مع �أ�سحاب �مل�سلحة، و�لرتكيز على 

�لنقاط �لأ�سا�سية �لتي تهم �لطرفني ليتم �لعمل ب�سكل متنا�سق و�سفاف، مع �حلر�س 

على �لدقة و�ل�ستجابة �ل�سريعة و�ملرونة.  

�أو �جلهات �لتي  �أ�سحاب �مل�سلحة لإ�سر�ك �لأفر�د  �أي موؤ�س�سة بالرتباط مع  وتقوم 

قد تتاأثر نتيجة قر�ر�ت تتخذها هذه �ملوؤ�س�سة، وقد يكون لهوؤلء �لأ�سخا�س �أو �جلهات 

�لقدرة على �لتاأثري يف قر�ر�ت �ملوؤ�س�سة و�أعمالها و�أرباحها و�أ�سا�سياتها.

مع  �لتفاهم  �مل�سوؤولة خللق  �لكبرية  �ل�سركات  ت�ستخدمها  �أد�ة  هي  �لرتباط،  وعملية 

معقدة.  م�ساكل  لأي  و�لتو�سل حللول  �مل�سلحة  �أ�سحاب 

�مل�سوؤولية �لجتماعية، ومن  من  �أ�سا�سياً  ركناً  �مل�سلحة  �أ�سحاب  وي�سكل �لرتباط مع 

متطلبات �ملنظمة �لدولية للمعايري )ISO(، كما �أنه جزء من مفهوم �مل�ساءلة.

يشكل االرتباط مع 
أصحاب المصلحة 
ركنًا أساسيًا 
من المسؤولية 
االجتماعية للشركة

سبب االرتباط مع أصحاب المصلحة
ت�سعى �ل�سركة من خالل تعزيز �لرتباط مع �أ�سحاب �مل�سلحة �إىل �كت�ساب مزيد من 

�خلرب�ت منهم، ومن جتاربهم، وحتديد �مل�سائل �لأ�سا�سية �لتي تهم م�سلحة كل �لأطر�ف 

�ملعنية، و�لت�سرف مبزيد من �مل�سوؤولية عند حل �مل�ساكل، و�متالك معرفة مو�سعة عن 

و�إد�رة  �ل�سوق،  وديناميكيات  ظروف  ل�سيما  �ل�سركة،  فيها  تعمل  �لتي  �ملعقدة  �لبيئة 

�ملخاطر بطريقة �أف�سل، وتعزيز �سورتها و�سمعتها، وبناء عالقات م�ستندة على �ل�سفافية 

و�لثقة، و�إبقاء �أ�سحاب �مل�سلحة على �طالع باأعمالها، وتعزيز �لقدرة يف �لتاأثري عليهم.    

مراحل االرتباط  
تُق�سم عملية �لرتباط مع �أ�سحاب �مل�سلحة �إىل ثالثة م�ستويات، هي:

1- �رتباط يهدف �إىل تخفيف �ل�سغوط، وبناء رد فعل متنا�سب مع �ل�سغوط �خلارجية.
2- �رتباط منهجي فيما يخ�س �إد�رة �خلطر، مرت�فق بتفهم وحو�ر تفاعلي متو��سل مع 

�أ�سحاب �مل�سلحة.

باتخاذ  �خلا�سة  �ملعلومات  وجمع  �مل�ستمرة،  �لكفاءة  لتحقيق  ��سرت�تيجي  �رتباط   -3
�رتباط  تكامل  ي�سمن  ومبا  �لريادة،  ي�سمن  ب�سكل  �ل�سرت�تيجيات  وتوجيه  �لقر�ر 

�أ�سحاب �مل�سلحة مع �أهد�ف �ل�سركة.

تحقيق التوقعات
م�ساألة �لرتباط مع �أ�سحاب �مل�سلحة عملية معقدة لل�سركات، تتطلب مو�جهة �ملفاهيم 

وحتقيق �لتوقعات لدى �أ�سحاب �مل�سلحة، ولذلك توؤخذ بعني �لعتبار عدة نقاط مهمة 

ل�سمان جناح عملية �لرتباط، مثل �متالك مهار�ت �سخ�سية خا�سة وخربة  فنية.  

و�أ�سحاب �مل�سلحة قد يوؤثرون يف قدرة �ل�سركة على ممار�سة ن�ساطها، ويف نف�س �لوقت 

ي�سكلون فر�سة منا�سبة لل�سركة للتحقيق مايلي:

- حتليل نو�جت �لرتباط وتوزيعها د�خلياً، وو�سع �خلطط وفقاً لذلك.

- تطبيق خطط �لعمل ب�سكل من�سق و�إد�رتها مركزياً.

- مر�جعة �لردود من �أ�سحاب �مل�سلحة، كونها متثل موؤ�سر�ت على �لبيئات �ل�ساعدة 

و�لجتاهات �لجتماعية و�حلوكمة. 

- من �ملهم �أن يكون �ملوظفون على �طالع كامل، و�أن يتم توفري �ملعلومات �ملنا�سبة يف 

�سبيل فهم �أف�سل للم�سائل و�لتحديات �لجتماعية.
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وت�سعى �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية لتعزيز �حلو�ر مع �أ�سحاب �مل�سلحة كي حتدد 

�أكرث �مل�سائل �لجتماعية و�لبيئية �أهمية و�رتباطها باأد�ئها من �أجل حت�سني �أعمالها، مع 

�لتنويه باأن مل�ساهمة �أ�سحاب �مل�سلحة تاأثري يف �سنع �لقر�ر يف �ل�سركة. 

ولكي يتحقق �لهدف من �لرتباط، يجب �أن يكون مل�ساهمات �أ�سحاب �مل�سلحة تاأثري�ً 

يف �سنع �لقر�ر.

مع  لتتو�فق  �لأعمال  ممار�سات  تن�سيق  يف  �مل�سلحة  �أ�سحاب  مع  �لرتباط  ويفيد 

�لحتياجات و�لتوقعات �لجتماعية للدفع نحو حتقيق ��ستد�مة طويلة �لأمد، كما �أنه 

يهدف �إىل تعزيز �لقدر�ت �لتناف�سية لل�سركة يف عامل متغري متز�يد �لتعقيد، و�عتماد 

�لعمل.  منهجية يف 

التدريب على عملية االرتباط
تهدف �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية من �لتدريب على عملية �لرتباط مع �أ�سحاب 

�مل�سلحة �إىل �لآتي:

- حتقيق قيمة م�سافة عن طريق تن�سيق فعاليات �أ�سحاب �مل�سلحة مع �أهد�ف و�أعمال 

�ل�سركة.

- �سمان ��سرت�ك كل �أق�سام �ل�سركة وكل فعالياتها يف عملية �لرتباط.

- نقل �ملعرفة د�خلياً.

- تقدمي �ملعلومات و�ملعرفة �لعملية من خالل �لتدريب.

ومن كل ما �سبق ميكن تلخي�س �أ�سباب �لرتباط مع �أ�سحاب �مل�سلحة يف �لآتي:

- �لتعلم منهم.

- حتديد �مل�سائل �لأ�سا�سية.

- �لت�سرف مبزيد من �مل�سوؤولية.

- دمج �ملو�رد مع �أ�سحاب �مل�سلحة.

- فهم �لبيئات �ملعقدة (�لديناميكيات �لثقافية و�لأ�سو�ق).

- �إد�رة �ملخاطر ب�سكل �أف�سل وتعزيز �سورة �ل�سركة.

- بناء عالقة م�ستندة على �ل�سفافية و�لثقة.

- �إبقاء �أ�سحاب �مل�سلحة على �طالع، وتعزيز �لقدرة يف �لتاأثري عليهم. 

- جمع �ملعلومات �خلا�سة باتخاذ �لقر�ر، وتوجيه �ل�سرت�تيجيات ب�سكل ي�سمن تكامل 

ريادة �أ�سحاب �مل�سلحة مع �أهد�ف �ل�سركة.

من اأولويات ال�صركة اإن�صاء حوار بّناء مع اأ�صحاب امل�صلحة 

والرتكيز على النقاط الأ�صا�صية التي تهم الطرفني ليتم العمل 

ب�صكل متنا�صق 
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جنحت ال�صركة على مر ال�صنوات يف بناء ج�صور من العالقات 

القوية وامل�صتدامة مع و�صائل الإعالم والكتاب وفقًا لأ�ص�س 

ت�صودها ال�صفافية والثقة





الباب الثامن
التدريب والتطوير الوظيفي
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توؤمن �سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية باأن تقدمها يرتبط �رتباطاً وثيقاً باأد�ء موظفيها، 

لتحقيق  �لأ�سا�سية  �لركائز  من  و�لتطوير  �لتدريب  عملية  يف  �ل�ستثمار  تعترب  لذلك 

�لتميز يف �لعمل.

من  و��سعاً  طيفاً  �ل�سركة  تنظمها  �لتي  �لوظيفي  و�لتطوير  �لتدريب  بر�مج  وتغطي 

وتلبية  �لع�سرية  �لعمل  بيئة  ملو�كبة  �لدو�ئر،  خمتلف  يف  و�لتخ�س�سات  �ملجالت 

�حتياجات ومتطلبات �ل�سركة.

وت�ستهدف بر�مج �لتدريب دمج �خلرب�ت �لعلمية للعاملني مع خرب�تهم �لعملية، و�لعمل 

ت�ساعدهم على  و�إك�سابهم معارف ومهار�ت  على تطويرها وحتديثها ب�سفة م�ستمرة، 

لل�سركة،  �ل�سرت�تيجية  �لأهد�ف  لتحقيق  وفعالية،  بكفاءة  �لوظيفية  �أدو�رهم  تنفيذ 

وحت�سني وتنظيم �لأد�ء �لوظيفي.

ولهتمامها بال�ستثمار يف �لعن�سر �لب�سري، عقدت �ل�سركة و�ساركت خالل �لعام �ملايل 

�لدر��سية  و�حللقات  و�لندو�ت  �لتطويرية  �لدور�ت  من  كبري  عدد  يف   2020  /2019
و�لكفاء�ت  للموظفني،  �لوظيفية  باملتطلبات  تتعلق  مو��سيع خمتلفة  و�ملحا�سر�ت، يف 

مبركز  ممثلة  �لكويتية،  �لبرتول  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  وذلك  وغريها،  لهم  �ل�سلوكية 

�لتدريب �لبرتويل، بالإ�سافة �إىل موؤ�س�سات و�سركات حملية وخارجية.

بلغت  موظفاً، يف حني   2842 فيها  �سارك  دورة،   215 �ملحلية  �لدور�ت  بلغ عدد  وقد 

�إ�سافة �إىل دور�ت متعددة  �لدور�ت �خلارجية 512 دورة، �سارك فيها 1184 موظفاً، 

يف مركز �لتدريب �لبرتويل، �سارك فيها 3591 موظفاً. �أما �لعام �ملايل 2018/ 2019، 

فقد �سهد �إجناز�ت متعددة يف جمال �لتدريب و�لتطوير �لوظيفي، حيث عقدت �ل�سركة 

�لعديد من �لدور�ت �لتدريبية، �سارك فيها عدد�ً كبري�ً من موظفي �ل�سركة.

المكافآت التشجيعية
طورت �ل�سركة نظام �ملكافاآت �لت�سجيعية �ل�سنوية للمديرين، ومت �إن�ساء نظام �ملكافاآت 

لر�سد ومر�قبة  �آلية فعالة  و��ستحد�ث  �ل�سركة،  �لفرق، ومن�سقي  لروؤ�ساء  �لت�سجيعية 

�لأد�ء وربط �لأهد�ف بني �مل�ستويات �لإ�سر�فية بال�سركة.

نظام مسار اإللكتروني
�سممت �ل�سركة نظام م�سار �لإلكرتوين )MASAAR(، ملر�قبة ن�سب ما مت حتقيقه من 

و�سهولة  باملرونة  �لربنامج  وميتاز  و�لو�سطى،  �لعليا  لالإد�رة  �ل�سنوية  �ل�سركة  �أهد�ف 

�لت�سجيعية  �ملكافاآت  بر�مج  لأهد�ف  �مل�ستقبلية  �لتغيري�ت  ملو�كبة  م�ستقباًل  تطويره 

ال�صتثمار يف العن�صر الب�صري ركيزة اأ�صا�صية لدى ال�صركة 

باعتباره من اأهم ركائز اإدارة عملياتها
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�أنه يعطي مرونة يف بناء بر�مج �ملكافاآت �لت�سجيعية �ل�سنوية وت�سنيف  �ل�سنوية، كما 

�لأهد�ف وربطها بني �مل�ستويات �لوظيفية �مل�ستهدفة.

ويرتبط �لربنامج مع نظام �ملو�رد �لب�سرية، ويتم عر�س �لأهد�ف بالربنامج وفق �لهيكل 

�لتنظيمي لل�سركة، ويحتوي على تقارير وميزة �لتنبيه لالإد�رة �لعليا و�لو�سطى ملر�قبة 

�لأد�ء و�لإجناز�ت.

ويحتوي  �إلكرتونياً،  و�لإجناز�ت  �لأهد�ف  �لتقييم من مر�جعة  �لربنامج جلان  ومُيكن 

لت�سهيل  �ل�سامل  �مل�ستخدم  دليل  �إىل  بالإ�سافة  مب�سطة،  تعليمية  فيديو  مقاطع  على 

عملية ��ستخد�مه.

إدارة القدرات
�لنفط  لقطاع  �لرئي�سية  �ل�سرت�تيجية  �ملتطلبات  �أحد  هو  �لقدر�ت،  �إد�رة  برنامج 

باأد�ء موؤ�س�سة �لبرتول  �أ�سحاب �لكفاء�ت �ملتميزة، وبالتايل �لرتقاء  �لكويتي لتحديد 

�لكويتية و�ل�سركات �لتابعة لها، ��ستناد�ً �إىل ��سرت�تيجية �ملو�رد �لب�سرية 2040، �لتي 

تبنتها �ملوؤ�س�سة وجعلتها جزء�ً من ثقافتها �ملوؤ�س�سية.

وقد �أعطت "�لبرتول �لوطنية" �هتماماً خا�ساً لهذ� �لربنامج، نظر�ً لأنه ي�ستهدف تطوير 

لو�سع  �لطريق  ومتهيد  �لفر�س،  �إطارها حتديد خمتلف  يف  يتم  موحدة  ��سرت�تيجية 

منهج موحد لإد�رة �لقدر�ت على م�ستوى �سركات �لقطاع �لنفطي �لتابعة للموؤ�س�سة.

● �أهد�ف �لربنامج:
ي�ستهدف �لربنامج حتقيق جمموعة من �لأهد�ف، منها:

�لبرتول  موؤ�س�سة  �ملختارة من موظفي  بالفئة  - حتديد وو�سع خطة تطويرية خا�سة 

�لكويتية و�ل�سركات �لتابعة لها.

- تاأهيل ومتكني �لفئة �ملختارة لتويل مهام ومنا�سب �أعلى.

- �ختيار �لأ�سخا�س �ملنا�سبني للقيام بالأدو�ر �ملنا�سبة يف �لأوقات �ملنا�سبة.

- حتقيق �لتميز �لتنظيمي يف �ملوؤ�س�سة.

- بناء ثقافة يتم فيها �لتعرف على �ملو�هب �ملتميزة ورعايتها من قبل �مل�سوؤولني.

- حتديد �إمكانيات �لقيادة وتوفري �لتنمية �مل�ستهدفة وتطوير �لقدر�ت.

● قو�عد �لربنامج:
يقوم �لربنامج على جمموعة من �لقو�عد، �أهمها:

- ��ستهد�ف فئة �ملوظفني حتى م�ستوى رئي�س فريق.

- يطبق �لربنامج من قبل كل �سركة على حدة، ولكن حتت �إ�سر�ف موؤ�س�سة �لبرتول 

بكافة  �ملوؤ�س�سة  يف  �لقياديني  وتطوير  �ملوهبة  �إد�رة  ق�سم  تزويد  طريق  عن  �لكويتية 

�ملعلومات و�لتقارير �لالزمة.

- ل يحتاج �لأمر �إىل تر�سيح �ملوظفني، لأن فريق �إد�رة �لقدر�ت يحدد قائمة �لأ�سماء 

من �لنظام وفقاً للمعايري �لتي و�سعتها �ملوؤ�س�سة، ومن ثم يتم تطبيق �آلية �لختيار على 

�ملجموعة �ملحددة.

● فو�ئد �لربنامج:
�إىل  لالن�سمام  موؤهلني  يعتربون  �ملعتمدة  �لختيار  معايري  يجتازون  �لذين  �ملوظفون 

برنامج �إد�رة �لقدر�ت، وعند �لن�سمام للربنامج، ي�ستفيد �ملوظف من �لتايل:

- تدريب وتطوير مكثف. 

- معاجلة �سريعة للثغر�ت يف �لكفاءة.

- تعلم مهار�ت و�أدو�ت جديدة.

- �لتاأهيل لتويل مهام وم�سوؤوليات �أعلى.

- �لتميز على م�ستوى �ل�سركة.

نظام البعثات واإلجازات الدراسية
يف  �لبكالوريو�س  درجة  على  للح�سول  �سنوياً  �ل�سركة  موظفي  من  عدد  �إيفاد  يتم 

�لتخ�س�سات �لتي تتطلبها �حتياجات �ل�سركة، �سمن نظام �لبعثات و�لإجاز�ت �لدر��سية، 

بعد �عتماد �لرت�سيحات من قبل جلنة عالقات �لعمل يف موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية بناًء 

على  �لكويتيني  �ملوظفني  ت�سجيع  بهدف  �ل�ساأن،  بهذ�  معتمدة  و�سو�بط  �سروط  على 

حت�سني م�ستوياتهم �لتعليمية، ورفع م�ستوى �أد�ئهم وتطويرهم وظيفياً، و�مل�ساهمة يف 

�سيا�سة �إحالل �لعمالة �لوطنية.





الباب التاسع
الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود )كافكو(
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ك�سركة   ،1963 عام  (كافكو) يف  بالوقود  �لطائر�ت  لتزويد  �لكويتية  �ل�سركة  تاأ�س�ست 

كويتية مملوكة بن�سبة 51% ل�سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية، و49% ل�سركة "بريتي�س 

و�لتابعة  �مل�ستقلة،  �ل�سركات  �إحدى  "كافكو"  �أ�سبحت  ولحقاً  �لربيطانية،  برتوليوم" 

ملوؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية.

ويف مار�س عام 2017، �ن�سمت جمدد�ً ل�سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية، بعد ��ستكمال 

�إجر�ء�ت نقل ملكية �أ�سهمها من موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية ك�سركة تابعة، على �أن ت�ستمر 

بحمل ��سم "كافكو"، حفاظاً على تاريخها �لعريق.

مطار  بالوقود يف  �لطائر�ت  بتزويد  �خلا�سة  �خلدمات  كافة  بتقدمي  "كافكو"  وتنفرد 

�لكويت �لدويل، كما تقوم بتقدمي �ل�ست�سار�ت وخدمات �لدعم �لفني لوز�رة �لدفاع.

وي�سكل �ن�سمام "كافكو" ل�سركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية �إ�سافة جديدة، خ�سو�ساً بعد 

جناحها ل�سنو�ت عديدة يف تنفيذ عملياتها بكفاءة كبرية، وتقدمي خدمات متميزة لآلف 

�لطائر�ت �سهرياً.

وتتعامل �ل�سركة مع كل �سركات �لطري�ن �لتي تقلع وتهبط يف �لكويت، ولديها عقود مع 

�ل�سركات �لكويتية و�لإقليمية و�لعاملية ووز�رة �لدفاع �لكويتية، وتعترب �سركتا �خلطوط 

�جلوية �لكويتية، وطري�ن �جلزيرة من �أكرب عمالئها.

وقد جهزت �ل�سركة مر�فقها من خز�نات، وخطوط �أنابيب، وفوهات، لت�سغيل �ملطار 

�أعدت خطتها �ل�سرت�تيجية منذ �سنو�ت  �ل�سركة  �إن  �مل�ساند، و�ملطار �جلديد، حيث 

ثم  ومن  �جلديدة،  �ملطار�ت  بناء  يف  �لكويت  وخطة  �مل�ساريع  تلك  تنفيذ  مع  لتتو�كب 

و�مل�ساند  �حلايل،  للمطار  تكفي  �لتخزين  م�ستودع  و�سعة  �لتزويد،  �سبكة  �أ�سبحت 

و�جلديد، وت�ستوعب �أي زيادة يف رحالت �لطري�ن م�ستقباًل، �سو�ء ل�سركات �لطري�ن 

�ملحلية، �أو �أي خطوط طري�ن جديدة.

دائرة العمليات
�لدويل  �لكويت  بالوقود مبطار  �لطائر�ت  تزويد  قدر�تها يف عمليات  "كافكو"  عززت 

بعد حتديث وزيادة �أ�سطولها من معد�ت �لتزويد بكل �أنو�عها، ملو�كبة �لزيادة �ملتوقعة 

للطلب على وقود �لطائر�ت، حيث ت�سلمت معد�ت جديدة )�سملت ُمزودتني، ومزودتني 

ب�سهريج، و�سهريج نقل وقود جديد(، وذلك بالتز�من مع �إجناز م�سروع حتديث نقاط 

�لطو�رئ على بو�بات �ملطار، كما مت حتديث نقاط تعبئة �لوقود يف مو�قف �لطائر�ت 

لرفع كفاءة و�سرعة عملية �لتزود بالوقود.

ومت �لنتهاء من ت�سميم وت�سغيل نظام حاب�س �لوقود )Fuel Hydrant System(، لتزويد 

�لطائر�ت على بو�بات مبنى �لركاب رقم )4(، ومبنى طري�ن �جلزيرة، وم�سروع تو�سعة 

يف مار�س عام 2017 ان�صمت جمددًا »كافكو« اإىل �صركة البرتول 

الوطنية الكويتية بعد ا�صتكمال اإجراءات نقل ملكية اأ�صهمها 

من موؤ�ص�صة البرتول الكويتية ك�صركة تابعة
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مو�قف �لطائر�ت، لتزويد �لطائر�ت من خالل 13 بو�بة يف مطار �لكويت �لدويل، كما 

مت ت�سميم وت�سنيع جهاز فح�س لل�سمامات �لعازلة لهذ� �لنظام.

دائرة التسويق
متلك "كافكو" وتدير �أ�سطولً من �ملعد�ت و�ملزود�ت �حلديثة، لتنفيذ عملياتها يف تزويد 

�لطائر�ت بالوقود، ويقوم خمترب �جلودة و�لنوعية يف �ل�سركة باإجر�ء جميع �لفحو�سات 

�ملخربية وب�سورة م�ستمرة، ل�سمان جودة و�سالمة �لوقود قبل تد�وله، وفق �ملو��سفات 

و�ملعايري �لعاملية �ملعمول بها.

�أنها حا�سلة على  وتعد "كافكو" ع�سو�ً يف �لحتاد �لدويل للنقل �جلوي )IATA(، كما 

تطبيق  على  وحتر�س   ،)ISO 9001( و )ISO 14001( و )OHSAS 18001( �سهاد�ت 

�أ�سد �أنظمة و�إجر�ء�ت �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة و�ملعمول بها عاملياً يف جمال تزويد 

�لطائر�ت بالوقود، �لأمر �لذي جعلها حتافظ على �سجل جيد من �لعمليات �خلالية 

من �حلو�دث.

وت�سعى �ل�سركة ب�سفة د�ئمة �إىل تقدمي �أف�سل منتجات وقود �لطائر�ت و�أكرثها جودة، 

�لأول  �لختيار  تكون  �أن  �إىل  ت�سعى  كما  تطور�ً،  �لأكرث  �خلدمات  توفري  �إىل  �إ�سافة 

لل�سركات يف جمال تزويد �لطائر�ت بالوقود، معتمدة يف ذلك على �لتز�مها مبعايري 

�جلودة وتقدمي �خلدمات �ملتميزة.

وقد جنحت �ل�سركة خالل �لأعو�م �ملا�سية يف زيادة عدد �سركات �لطري�ن �لتي تزودها 

بالوقود يف مطار �لكويت �لدويل.

برامج تدريبية 
تهتم "كافكو" بتنظيم وتنفيذ �لرب�مج و�لدور�ت �لتدريبية و�لفعاليات �لهادفة لتطوير 

قدر�ت �لعاملني فيها، وذلك بالتن�سيق مع موؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية، و�سركة �لبرتول 

�لوطنية �لكويتية.

�إد�رة �ملو�هب وتطوير  �أبرز �لرب�مج �لتي حتر�س �ل�سركة على تنفيذها، برنامج  ومن 

�لكفاء�ت �لقيادية �مل�ستقبلية، وتطبيق �لنظام �ملوحد لإد�رة �لتعلم �خلا�س بالكفاء�ت 

�لوظيفية، �لأمر �لذي ينعك�س على �سرعة وكفاءة �إجناز �لأعمال.

تملك "كافكو" 
وتدير أسطواًل من 
المعدات والمزودات 
الحديثة لتنفيذ 
عملياتها في تزويد 
الطائرات بالوقود
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نرجو أن نكون قد وفقنا من خالل هذا الكتاب في تقديم مادة يستفيد منها الطلبة، والباحثون، 
والقراء المهتمون بشكل عام، وتجعل الجميع يتعرفون بشكل أفضل على شركة البترول 
من  التي  البناءة،  واقتراحاتكم  مالحظاتكم  باستقبال  سعداء  وسنكون  الكويتية،  الوطنية 

شأنها تطوير هذا العمل مستقباًل، وتحقيق أهدافه المنشودة.

خاتمة




