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إهداء
إلى األجيال المتعاقبة من العاملين في "البترول الوطنية" ،الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية
النهوض بالشركة على مدى ستين عام ًا من مسيرتها ،والذين لوال جهودهم وإخالصهم
وتفانيهم ما كانت الشركة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم.
نهدي إلى كل فرد منهم هذا الجهد المتواضع ،الذي يستعرض لمحات من تاريخ الشركة منذ
تأسيسها ،وحتى يومنا هذا ،وهو التاريخ الذي صنعوه بأيديهم ،وكان دافعهم دائم ًا حبهم
لشركتهم ،والوفاء لوطنهم الغالي الكويت.
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مقدمة
المحدَّ ثة من كتاب «دور رائد في صناعة التكرير» مع ذكرى مرور ستين عام ًا
يتزامن إصدار هذه النسخة ُ
على تأسيس شركة البترول الوطنية الكويتية ،ففي أكتوبر من العام  1960صدر المرسوم األميري
بتأسيس الشركة ،وكان ذلك في عهد أمير الكويت األسبق الشيخ عبداهلل السالم الصباح ،طيب اهلل
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
مؤسسة البترول الكويتية ،وضمن منظومة الشركات التابعة لها ،التي تقدم بدورها نموذج ًا للتعاون
والتكامل ،يسهم في االستغالل األمثل لثروة البالد النفطية ،ويعزز من مكانة وفرص االقتصاد الكويتي.
لقد مرت الشركة بمراحل وأطوار عديدة قبل أن تصل إلى ما هي عليه اليوم ،واتسع نطاق أعمالها
وأنشطتها ،وشهدت زيادة كبيرة في أعداد موظفيها ،والعاملين ضمن الشركات المقاولة المتعاقدة
معها ،كما زادت كميات إنتاجها ،وترافق ذلك كله مع زيادة رأس المال المصرح لها أضعاف ًا مضاعفة،
تعكس حجم ونوعية التطورات المتالحقة التي شهدتها الشركة منذ تأسيسها ،وحتى يومنا هذا.
نسعى من خالل هذا الكتاب إلى تقديم لمحة عن «البترول الوطنية» ،لتعريف القارئ بتاريخ الشركة،
ومهامها ،وأنشطتها المتنوعة ،بما في ذلك الخدمات المباشرة التي تقدمها للجمهور عبر محطات
تعبئة الوقود التابعة لها ،والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة ،إضافة إلى دورها تجاه المجتمع والبيئة
وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة.
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الباب األول
النفط في دولة الكويت

الفصل األول :دولة الكويت
الموقع والمساحة
تقع دولة الكويت يف جنوب غرب قارة �آ�سيا ،وحتديداً على اجلانب الغربي من ر�أ�س
اخلليج العربي ،الذي ميثل احلدود ال�شرقية لها ،ويحدها من ال�شمال وال�شمال الغربي
اجلمهورية العراقية ،ومن اجلنوب واجلنوب الغربي اململكة العربية ال�سعودية.
تبلغ امل�ساحة الإجمالية للكويت  17.818كيلو مرتاً مربعاً ،ويبلغ طول ال�شريط ال�ساحلي
ال �سواحل اجلزر  500كيلومرت تقريباً ،ويعترب جون الكويت �أهم املعامل ال�ساحلية.
�شام ً

السكان
و�صـل عــدد �سكــان دولــة الكويت �إلــى  4.776.407ن�سمــة ،منهـم  1.432.045كويتــياً،
و 3.344.362غري كويتـي (ح�سـب �إح�صاءات هيئـة املعلومـات املدنيـــة يف  31دي�سمرب
.)2019

األقسام اإلدارية
احتلت الكويت قبل ظهور النفط مكانة اقت�صادية
مميزة كميناء جتاري فيما اعتمد �أهلها على مهنتني
�أ�سا�سيتني هما �صيد الل�ؤل�ؤ والتجارة

تنق�سم دولة الكويت �إىل  6حمافظات ،هي:
حمافظة العا�صمة.
حمافظة اجلهراء.
حمافظة حويل.
حمافظة الفروانية.
حمافظة مبارك الكبري.
حمافظة الأحمدي.
وبالإ�ضافة �إىل املحافظات ال�ست ،ت�ضم دولة الكويت ت�سع جزر ،هي :بوبيان ،وفيلكا،
وكب ،و�أم املرادم ،وم�سكان ،و�أم النمل ،وقاروه ،وعوهة.
ووربةّ ،

أصل التسمية
عُرفت الكويت قدمياً با�سم القرين )ت�صغري لكلمة قرن( ،وهي الأر�ض املرتفعة� ،أو التل،
لكن مع الزمن تغري هذا اال�سم ،و�أ�صبح ا�سمها الكويت يف بداية القرن ال�سابع ع�شر،
وهو ا�سم م�أخوذ من كلمة )كوت( ،التي تعني القلعة �أو احل�صن املنيع ،الذي يت ّم بنا�ؤه
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بالقرب من بحر �أو نهر ،وهو ما ينطبق على دولة الكويت ،حيث موقعها اجلغرايف على
اخلليج العربي.

االقتصاد الكويتي
مر االقت�صاد الكويتي مبرحلتني؛ الأوىل بد�أت مع ت�أ�سي�س مدينة الكويت ،كمدينة
جتارية على اخلليج العربي ،فيما بد�أت املرحلة الثانية مع اكت�شاف النفط وت�صديره.

● مرحلة ما قبل النفط:

احتلت الكويت قبل ظهور النفط مكانة اقت�صادية هامة كميناء جتاري ،الأمر الذي
�ساهم يف متكينها من لعب دور هام يف التجارة الإقليمية.
وت�أثر الكويتيون يف تلك احلقبة بعن�صرين �أ�سا�سيني من البيئة ،هما :البحر ،وال�صحراء،
حيث كان لهما الأثر الكبري يف تكوين العادات والتقاليد ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيبة
االجتماعية ،والبنية االقت�صادية للبالد ،وقد كانت مهنتا الغو�ص بحثاً عن الل�ؤل�ؤ،
والتجارة ،هما الرائجتان يف املا�ضي.
وازدهرت يف ذلك الوقت مهن و�صناعات مرتبطة بالبحر ،مثل� :صناعة ال�سفن ب�أنواعها،
وال�صناعات املرتبطة ب�أعمال الغو�ص ،و�صناعة ال�شباك و�أدوات ال�صيد.
ومع هذه الطبيعة لدولة الكويت ،انتع�شت الأ�سواق التجارية ،التي لعبت دوراً هاماً
يف تنمية االقت�صاد املحلي ،وبرع الكويتيون يف �صناعة بيوت ال�شعر واخليام ،والغزل
والن�سج واحلياكة ل�صناعة الب�شوت ،واحلدادة ،و�صناعات الذهب ،والأ�سلحة ،ودباغة
اجللود.

موقع الكويت
المميز في الجانب
الغربي من رأس
الخليج العربي
أكسبها بعداً
استراتيجي ًا هام ًا قبل
ظهور النفط

● مرحلة ما بعد النفط:

مع االكت�شافات النفطية الكبرية منت�صف القرن املا�ضي ،باتت الكويت �إحدى �أكرب
الدول املنتجة وامل�صدرة للنفط.
ومتتلك الكويت خام�س �أكرب احتياطي نفطي يف العامل ،حيث يتواجد يف �أرا�ضيها %10
من احتياطي النفط العاملي.
ويعد االقت�صاد الكويتي �أحد �أهم االقت�صادات يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ويتمتع
بالعديد من املقومات والعوامل البارزة التي �أ�سهمت يف ت�شكيل و�صناعة اقت�صاد مهم
وم�ؤثر وجاذب �إقليمياً وعاملياً.
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الفصل الثاني :عصر النفط
االكتشاف ..والبدايات

مت اكت�شاف النفط يف «برقان الأول» عام  1983وبد�أ
الإنتاج منه عام  1945مبعدل � 30ألف برميل يومي ًا

يج�سد تاريخ النفط الكويتي وبداية اكت�شافه ع�صراً من الطموح واحلكمة ،ات�سم بهما
املغفور له ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح )�أمري دولة الكويت يف تلك احلقبة( ،الذي توىل
مقاليد احلكم يف عام  ،1921فقد كان لديه ر�ؤية ثاقبة وتطلعات كبرية لتحويل الكويت
�إىل دولة ع�صرية مزدهرة تنعم باكت�شافات نفطية على غرار ما حدث يف الدول املجاورة.
ورغم تدهور االقت�صاد العاملي يف تلك املرحلة ب�سبب ال�ضائقة املالية ال�شديدة التي
�أعقبت احلرب العاملية الأوىل ،وتراجع جتارة الل�ؤل�ؤ التي كانت مورداً للدخل وم�صدر
عي�ش لكثري من �أهل الكويت قدمياً ،ب�سبب ظهور الل�ؤل�ؤ ال�صناعي ،و�ضيق ال�سبل �أمام
الطوا�شني والنواخذة والغوا�صني �آنذاك� ،إال �أن ال�شيخ �أحمد اجلابر بقي متم�سكاً
بالأمل ،وكان لديه �إميان كبري يف م�ستقبل م�شرق للكويت.
ومن �أجل حتقيق امل�ستقبل الذي كان يحلم به ال�شيخ �أحمد اجلابر للكويت ،تابع هو ورجاله
كل ما ي�ستجد يف اال�ستك�شافات النفطية بالدول املجاورة ،كاململكة العربية ال�سعودية،
والبحرين ،والعراق ،وكذا متابعة جناحات �شركة النفط الإجنليزية الفار�سية يف جنوب
�إيران ،وهو ما جعله على �إدراك كبري بن�شاطات منقّبي النفط يف الدول املجاورة.
وازداد الطموح والأمل كثرياً يف م�ستقبل �أف�ضل بعد جناح االكت�شافات النفطية يف
البحرين عام  ،1932وتفاءل الكويتيون حينها ب�أن البقع ال�سوداء التي ظهرت على �أجزاء
من �أرا�ضيهم تدل على وجود �آبار حتت الأر�ض حتوي �سلعة ميكن �أن حتيي وتنع�ش
اقت�صاد الكويت.
مي�ض وقت طويل حتى �صدر تقرير فني يف الأول من يونيو عام
وقد حتقق احلُلم ،فلم ِ
 1935حمل عنوان «جيولوجية �أر�ض الكويت ووجود النفط فيها» ،يب�شر باكت�شاف يحوّل
�أر�ض الكويت ال�صغرية ال�صحراوية �إىل دولة ع�صرية مزدهرة.

اتفاقية االمتياز النفطي
يف  23دي�سمرب عام  ،1934وقّع ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح اتفاقية امتياز التنقيب عن
النفط يف الأرا�ضي الكويتية.
ومنحت االتفاقية امتياز التنقيب عن النفط �إىل �شركة نفط الكويت املحدودة ،والتي
كانت قد ت�أ�سّ �ست عام  1934مبلكية م�شرتكة بني كل من �شركة النفط الإجنليزية
الفار�سية ،والتي تغري ا�سمها فيما بعد �إىل �شركـة البتـرول الربيطانيـة ،و�شركة اخلليج
للزيت املعروفة حالياً با�سم �شركة �شيفرون الأمريكية.
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وبد�أ امل�سح اجليولوجي االبتدائي بحفر �أول بئر ا�ستك�شافية �سنة  1936مبنطقة بحرة،
الواقعة يف �شمال جون الكويت ،ولكنها مل تكن تب�شر ب�إنتاج جتاري ،فتم البحث يف مكان
�آخر ،وحتول اال�ستك�شاف �إىل منطقة برقان.

اكتشاف النفط
بد�أت ب�شائر اكت�شاف �أول حقل نفطي يف الكويت بعد م�سح جيولوجي للمنطقة �أجرته
�شركة نفط الكويت املحدودة ،وذلك بنا ًء على تقرير فني �أجرته �شركة «كوك�س ورود�س».
ويف �ضوء هذا التقرير حتوّلت الأنظار �إىل منطقة برقان ،ومت �إجراء عمليات حفر فيها
عام  ،1937ومطلع  ،1938ودلت اختبارات الإنتاج على �أنها م�شجعة جداً.
مت
ويف  22فرباير  ،1938كانت املنطقة والكويت على موعد مع حدث تاريخي ،حيث ّ
اكت�شاف النفط يف بئر برقان الأول ،ولكن العمل توقف بعد ذلك ،ب�سبب ن�شوب احلرب
العاملية الثانية �إىل �أن ا�ست�ؤنف يف �شهر نوفمرب من �سنة  ،1945وبد�أ �إنتاج النفط مبعدل
� 30ألف برميل يومياً.

سمو األمير الراحل
الشيخ أحمد الجابر
الصباح يدير العجلة
ّ
مدشن ًا بدء
الفضية
تصدير أول شحنة
للنفط الخام

تصدير أول شحنة نفط
يف �صباح الثالثني من يونيو عام  1946عا�شت الكويت حلظات تاريخية ،حيث �أدار
�سمو الأمري الراحل ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح ،يف ذلك اليوم العجلة الف�ضية ،مد�شّ ناً
بذلك بدء ت�صدير �أول �شحنة من النفط الكويتي.
وتدفّق النفط بي�سر عرب خط �أنابيب �إىل الناقلة الربيطانية «بريت�ش فوزيلري» ،التي
حُ مّلت بـ  10567طناً من النفط اخلام ،وبذلك ان�ضمت الكويت �إىل �صفوف منتجي
وم�صدري النفط الرئي�سيني يف العامل.
و�شهدت الكويت يف ال�ساعة ال�سابعة من �صباح ذلك اليوم احتفاالً مهيباً ببدء ت�صدير
النفط ،برعاية وح�ضور املغفور له ،ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح ،وح�ضور كبار امل�س�ؤولني
يف البالد� ،إ�ضافة �إىل املقيم ال�سيا�سي الربيطاين يف منطقة اخلليج ،واملعتمد ال�سيا�سي
لدى الكويت الكولونيل هارولد ديك�سون ،ومدير عام �شركة نفط الكويت املحدودة يف
ذلك الوقت ،ال�سيد فيليب �ساوثويل ،وح�شد كبري من املدعوين.
وجاء يف كلمة �سمو ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح ،بتلك املنا�سبة« :ما من فرد من �شعب
بالدي و�أ�صدقائي �إال و�سيبتهج معي بهذا احلدث ال�سعيد ،الذي هو بف�ضل اهلل حدث
ي�صب يف �صالح م�ستقبلنا ورفاهنا� ...أ�شكر اهلل الذي منحنا هذه الفر�صة لال�ستمرار
يف تنفيذ خمتلف الإ�صالحات التي نن�شدها من �أجل �سعادة ورفاه ال�شعب الكويتي».
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تطورات متالحقة

ان�ضمت الكويت �إىل منظمة البلدان ُ
امل�صدرة للنفط
«�أوبك» يف �سبتمرب  1960كما ان�ضمت �إىل منظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول «�أوابك» عام 1968

�شهدت �صناعة النفط الكويتية تطورات كبرية على مدى العقود الثالثة الالحقة لتاريخ
ت�صدير �أول �شحنة نفط ،حيث بد�أت بعد ذلك عمليات تكرير النفط مب�صفاة ميناء
الأحمدي يف عام .1949
وخالل الفرتة ما بني عامي  1946و  1949مت �إن�شاء الر�صيف اجلنوبي يف ميناء
الأحمدي ،ومعمل التكرير بطاقة � 25ألف برميل يومياً ،ثم ارتفعت �إىل � 30ألف برميل
يومياً فيما بعد ،كما مت بناء حمطة لتوليد الكهرباء وتقطري ماء البحر.
ثم مت بناء مدينة الأحمدي كبلدة كاملة ،ت�ضم املكاتب الرئي�سة ،والور�ش ،و�أحياء �سكنية،
واملرافق الالزمة.
و�شهدت هذه الفرتة تطوراً كبرياً ،حيث تو�سع ن�شاط حفر الآبار ،وبد�أ الإنتاج من
حقلي املقوع والأحمدي ،كما اكت�شف النفط يف الرو�ضتني �شمال الكويت ،ويف �أواخر
اخلم�سينيات اكُت�شف النفط يف املناقي�ش ،وبد�أ ت�شغيل الر�صيف ال�شمايل.
ال مع هذه التطورات املتالحقة ،ت�أ�سّ �ست �شركة ناقالت النفط الكويتية يف عام
وتوا�ص ً
 ،1957كما ت�أ�سّ �ست �شركة البرتول الوطنية الكويتية عام  ،1960ك�شركة مملوكة من
قبل القطاعني العام واخلا�ص ،وبد�أت عملياتها يف م�صفاة ال�شعيبة عام  ،1968وكذلك
ت�أ�سّ �ست �شركة �صناعة الكيماويات البرتولية يف عام  ،1963كم�شروع بني احلكومة
والقطاع اخلا�ص �أي�ضاً ،وبد�أت يف ال�سنة التالية عمليات ت�صنيع امل�شتقات النفطية.

االنضمام إلى منظمة «أوبك»
ان�ضمت دولة الكويت �إىل منظمة البلدان امل�صدرة للنفط )�أوبك( يف �سبتمرب  ،1960ومع
بداية عام  1968ان�ضمـت �أي�ضـاً �إلــى منظـمة الأقطـار العربيـة امل�صـدرة للبتـرول )�أوابك(.

بدء مشروعات الغاز
يف نوفمرب من العام  ،1976قام املغفور له ال�شيخ �صباح ال�سامل ال�صباح )�أمري البالد يف
ذلك الوقت( ،بو�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع الغاز يف ميناء الأحمدي ،ثم د�شن �صاحب
ال�سمو املغفور له ،ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح ،امل�شروع يف عام  ،1979وتزامن
ذلك مع ت�شغيل املر�سى الرحوي ذي املربط املفرد بالقرب من اجلزيرة اال�صطناعية
ال�ستقبال الناقالت التي ت�صل حمولتها �إىل ن�صف مليون طن.
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تأميم صناعة النفط
بد�أت الكويت يف وقت مبكّر من ال�سبعينيات مفاو�ضات لإدارة ثروتها النفطية،
وباتفاقيات متبادلة مع �شركة «بريتي�ش برتوليوم» الإجنليزية ،و�شركة اخلليج للزيت
الأمريكية ،املت�شاركتني يف ملكية �شركة نفط الكويت املحدودة ،ازدادت �أ�سهم الدولة
مت �إحكام ال�سيطرة الكاملة عليها.
تدريجياً يف �شركة نفط الكويت ،حتى ّ
ويف اخلام�س من �شهر مار�س عام  ،1975مت توقيع اتفاقية بني دولة الكويت وال�شركتني
الأجنبيتني ا�ستطاعت من خاللها الكويت �إدارة م�صادرها النفطية ب�شكل كامل.

مؤسسة البترول الكويتية
يف عام � 1980صدر مر�سوم �أمريي بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،لتدير جميع
الأن�شطة النفطية من خالل جمموعة من ال�شركات التابعة لها.
ويف �أغ�سط�س من عام � 1990شهدت ال�صناعة النفطية الكويتية حتدياً كبرياً بتعر�ض
الكويت لالحتالل العراقي الغا�شم ،وقيام القوات املحتلة يف فرباير  1991بتدمري
وتفجري  792بئراً نفطية ،وزرعت الألغام واملتفجرات يف مناطق العمليات النفطية.
ومبجرد �أن مت التحرير بد�أت عمليات �إطفاء حرائق الآبار النفطية ،وخالل �أ�شهر مت
ت�صدير �أول �شحنة من النفط اخلام ،كما ا�ست�ؤنفت عمليات احلفر يف حقل املقوع.
ويف �سبتمرب  ،1992مت ت�صدير �أول �شحنة مـن نفـط البحـيـرات )تكونت هذه البحريات
نتيجة تدفق النفط من الآبار امل�شتعلة( ،وخالل عامني متت �إعادة ت�شغيل املر�سى
الرحوي ،ومعاجلة  %97من نفط البحريات ،وفاقت الطاقة الإنتاجية لدولة الكويت
مليوين برميل يومياً.
وال �شك �أن تطوّر �صناعة النفط يف الكويت ،وو�صولها �إىل هذه املرتبة الرفيعة ،يعود
�إىل نعمة كبرية من اهلل تعاىل ،ث ّم �إىل التوجّ ه الر�شيد حلكام الكويت يف �إدارة م�صالح
البالد.
وحتى الوقت الراهن مازال التاريخ يتحدث عن تطورات القطاع النفطي الكويتي يوماً
بعد يوم ،حيث ت�ستمر �شركات القطاع يف ت�شييد امل�شاريع ال�ضخمة مبختلف القطاعات،
بحثاً عن رفع راية البالد ،وتوفري حياة كرمية لأبنائها ،فالكويت اليوم تعد �أحد �أهم
منتجي وم�صدّري النفط يف العامل.

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

الفصل األول« :البترول الوطنية»
التأسيس
ت�أ�س�ست �شركة البرتول الوطنية الكويتية يف �أكتوبر عام  ،1960ك�شركة م�ساهمة عامة
مملوكة من قبل احلكومة الكويتية والقطاع اخلا�ص ،بن�سب  ،%60و %40على التوايل،
بدعوة من املغفور له ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح ،والذي كان ي�شغل وقتها
من�صب وزير املالية ،لتكون �أول �شركة نفطية وطنية يف الكويت ومنطقة اخلليج العربي،
ثم يف عام � 1975أ�صبحت ال�شركة مملوكة بالكامل للحكومة الكويتية.
وبعد ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية عام  1980ك�أ�صل متتلكه الدولة �أ�صبحت �شركة
البرتول الوطنية الكويتية تابعة لها ،لتكون ذراع امل�ؤ�س�سة يف جمال �صناعة تكرير النفط
اخلام و�إ�سالة الغاز ،وت�سويق املنتجات البرتولية يف ال�سوق املحلي.

رؤساء الشركة

�شركة البرتول الوطنية الكويتية ذراع امل�ؤ�س�سة يف
�صناعة تكرير النفط اخلام و�إ�سالة الغاز وت�سويق
املنتجات البرتولية بال�سوق املحلي

�أحمد �سيد عمر -رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب (.)1970 - 1960
�أحمد عبداملح�سن املطري -رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب (.)1998 - 1971
هاين عبدالعزيز ح�سني -رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب (.)2004 - 1998
�سامي فهد الر�شيد -رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب (.)2007 - 2004
فاروق ح�سني الزنكي -رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب (.)2011 - 2007
فهد �سامل العجمي -رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب (.)2013 - 2011
�أ�سعد �أحمد ال�سعد -رئي�س جمل�س الإدارة (.)2016 - 2013
جمال عبداخلالق النوري -رئي�س جمل�س الإدارة (.)2019 - 2016
حممد غازي املطريي -الرئي�س التنفيذي (.)2019 - 2013
حمزة عبداهلل بخ�ش -رئي�س جمل�س الإدارة (.)2019
وليد خالد البدر -الرئي�س التنفيذي (.)2019

المهام
يبلغ ر�أ�سمال �شركة البرتول الوطنية الكويتية امل ُ�صرح به واملدفوع بالكامل  1.587مليار
دينار كويتي.
ومتتلك ال�شركة يف الوقت احلايل م�صفاتني لتكرير النفط (بعد �إغالق م�صفاة ال�شعيبة
يف مار�س  ،)2017وهما م�صفاة ميناء عبداهلل ،وم�صفاة ميناء الأحمدي بطاقة �إجمالية
قدرها � 800ألف برميل يف الوقت احلايل (بواقع � 454ألف برميل مل�صفاة ميناء عبداهلل
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يومياً ،و� 346ألف برميل مل�صفاة ميناء الأحمدي) ،وذلك بعد �إغالق وحدة تكرير النفط
اخلام رقم ( )3يف م�صفاة ميناء الأحمدي.
وتقوم ال�شركة باملهام التالية:

● تكرير النفط اخلام:

التكرير ،هو عمل �شركة البرتول الوطنية الكويتية الرئي�سي ،وتقوم ال�شركة �أي�ضاً
بت�صنيع وا�سترياد الغاز ،كما �أنها تقوم بت�سويق جزء من منتجاتها املكررة حملياً ،فيما
يُ�صدر معظمها �إىل الأ�سواق العاملية.
وتوفر م�صايف تكرير النفط التابعة لل�شركة العديد من املنتجات البرتولية ،وهي:
 زيت الوقود ملحطات الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء واملاء. الإيثان كلقيم ملرافق �إنتاج الأوليفني (يف �إيكويت ،1و�إيكويت ،)2وهي م�شاريع م�شرتكةبني �شركة �صناعة الكيماويات البرتولية (�إحدى ال�شركات التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية) ،و�شركة «داوكيميكالز» الأمريكية.
 الغاز البرتويل امل�سال لل�سوق املحلي والت�صدير. النافثا البرتوكيماوية للت�صدير. اجلازولني (وقود ال�سيارات) لل�سوق املحلي. الكريو�سني ووقود الطائرات لل�سوق املحلي والت�صدير. الديزل ب�أنواع درجاته لتلبية احتياجات ال�سوق املحلي والت�صدير. وقود ال�سفن (بنكر) لل�سوق املحلي وللت�صدير. -منتجات الكربيت ،والفحم البرتويل ،والبيتومني (القار) للطلب املحلي.

● �إ�سالة الغاز:

ي�شكل ت�صنيع الغاز جزءاً �أ�سا�سياً من �أعمال �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،حيث متتلك
ال�شركة م�صنعاً لإ�سالة الغاز مب�صفاة ميناء الأحمدي ،مت افتتاحه عام  ،1978ويت�ألف
حالياً من  4وحدات ال�ستخال�ص وت�سييل غاز الربوبان وغاز البيوتان والغاز الطبيعي،
بطاقة تبلغ  2.320مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً ،و� 226ألف برميل من املكثفات يومياً.
ووفقاً ال�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،الهادفة �إىل التو�سع يف �إنتاج وا�سترياد
الغاز ،نفذت «البرتول الوطنية» عدداً من امل�شاريع الهامة لزيادة الطاقة الت�صنيعية
والتخزينية ،منها م�شروع خط الغاز الرابع يف م�صنع �إ�سالة الغاز مب�صفاة ميناء
الأحمدي بطاقة ت�صل �إىل  805ماليني قدم مكعبة من الغاز يومياً ،و� 106آالف برميل
من املكثفات يومياً.

مصنع إسالة الغاز
في مصفاة ميناء
األحمدي يتألف من
 4وحدات الستخالص
غاز البروبان وغاز
البيوتان والغاز
الطبيعي
وتعمل ال�شركة على تنفيذ م�شروع خط الغاز اخلام�س بطاقة مماثلة ،لزيادة الطاقة
الإجمالية مل�صنع �إ�سالة الغاز �إىل  3.125مليارات قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يومياً،
و� 332ألف برميل من املكثفات يومياً.
وي�ستخدم الغاز الطبيعي يف حمطات الطاقة الكهربائية ،ويف العديد من ال�صناعات،
وكذلك لإنتاج الغاز امل�سال لال�ستخدامات املنزلية.
ويحقق ا�ستخدام الغاز عدة فوائد اقت�صادية وبيئية� ،أهمها :تخفي�ض االنبعاثات ال�ضارة
�إىل �أدنى م�ستوى (�أكا�سيد الكربيت ،و�أكا�سيد النيرتوجني ،وثاين �أك�سيد الكربون)،
وتوفري ا�ستخدام �أنواع الوقود الأخرى ،كالنفط اخلام ،وزيت الغاز ،وزيت الوقود.
وتنتج ال�شركة جزءاً من الغاز الطبيعي يف امل�صايف التابعة لها� ،إ�ضافة �إىل �إنتاجه من
عدة �آبار نفطية �أخرى ،ويتم جتميعه يف مراكز التجميع قبل �إر�ساله �إىل م�صنع �إ�سالة
الغاز مب�صفاة ميناء الأحمدي عرب خطوط الأنابيب.

● �إدارة حمطات الوقود:

يف عام  1961بد�أت �شركة البرتول الوطنية الكويتية بامتالك  14حمطة تعبئة وقود،
ثم تو�سعت لتمتلك جميع املحطات يف الكويت ،والتي بلغ عددها  119حمطة حتى عام
 ،2004وقبل قرار خ�صخ�صة املحطات يف عام .2005
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● م�شروع الوقود البيئي:

يعد م�شروع الوقود البيئي �أحد �أهم و�أ�ضخم امل�شاريع يف تاريخ القطاع النفطي الكويتي،
وهو مبثابة قفزة نوعية كبرية ينقل دولة الكويت �إىل مرحلة جديدة ،وي�ضعها يف م�صاف
الدول املتقدمة عاملياً يف �صناعة تكرير النفط.
ويهدف امل�شروع �إىل تطوير وتو�سيع القدرات الإنتاجية مل�صفاتي ميناء عبداهلل ،وميناء
الأحمدي ،مبا ُيكن ال�شركة من �إنتاج مواد برتولية تتالءم مع �أ�شد ال�شروط البيئية
العاملية ،مما يعزز احل�صة الت�سويقية للمنتجات البرتولية لدولة الكويت يف الأ�سواق
العاملية.
ومع اكتمال امل�شروع �ست�صبح الطاقة التكريرية مل�صفاة ميناء الأحمدي � 346ألف برميل
يومياً ،وم�صفاة ميناء عبداهلل � 454ألف برميل يومياً ،لي�صبح �إجمايل الطاقة التكريرية
للم�صفاتني � 800ألف برميل يومياً.
ال يتمتع باملرونة ب�شكل
ويربط امل�شروع امل�صفاتني معاً لي�صبحا جممعاً تكريرياً متكام ً
مينح ال�شركة القدرة على الإيفاء باملتطلبات املتغرية للأ�سواق العاملية واملحلية من
املنتجات البرتولية املختلفة عالية اجلودة.
�شهدت حمطات تعبئة الوقود عمليات حتديث كبرية
منذ افتتاح �أول حمطة يف الكويت عام 1948

وتنفذ ال�شركة حالياً خطة لإن�شاء  100حمطة جديدة لتلبية احتياجات الزيادة ال�سكانية
والتو�سع العمراين.

المشاريع الرأسمالية
توا�صل �شركة البرتول الوطنية الكويتية تنفيذ و�إجناز العديد من امل�شاريع اال�سرتاتيجية
ال�ضخمة ،والتي متثل م�ستقبل �صناعة التكرير يف البالد.
وت�شكل هذه امل�شاريع جزءاً �أ�سا�سياً من �أهداف ال�شركة ،املتمثلة يف حتديث وتطوير
قدراتها وحت�سني منتجاتها ،وزيادة القيمة امل�ضافة لرثوة الكويت من املواد الهيدروكربونية،
مع احلد من الأ�ضرار البيئية� ،إ�ضافة �إىل �إيجاد فر�ص عمل للكفاءات الوطنية.
ومن امل�شاريع اال�سرتاتيجية الهامة التي نفذتها وتنفذها ال�شركة ،بهدف تعزيز دورها
يف تطوير االقت�صاد الوطني ،الآتي:
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● خط الغاز اخلام�س:

يعد م�شروع خط الغاز اخلام�س جزءاً من اخلطة التنموية لدولة الكويت ،وهو من
امل�شاريع املهمة وال�ضخمة التي تنفذها �شركة البرتول الوطنية الكويتية لبناء وحدة
جديدة يف م�صفاة ميناء الأحمدي ملعاجلة الزيادة املتوقعة يف �إنتاج الغاز واملكثفات من
احلقول التابعة ل�شركة نفط الكويت ،بعد تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية لتطوير ا�ستك�شافات
الغاز بحقول النفط والغاز.
وتقع الوحدة اجلديدة جنوب م�صفاة ميناء الأحمدي بجوار وحدة �إ�سالة الغاز الرابعة،
وتبلغ طاقتها الإنتاجية  805ماليني قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يومياً ،و� 106آالف
برميل من املكثفات يومياً.
وبعد االنتهاء من تنفيذ امل�شروع �ستبلغ الطاقة الإجمالية خلطوط الغاز اخلم�سة التابعة
لل�شركة  3.125مليارات قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يومياً ،و� 332ألف برميل يومياً
من املكثفات.
وتبلغ القيمة الإجمالية للم�شروع  433مليون دينار كويتي ،وي�شمل �أي�ضاً �إن�شاء وحدة
جديدة م�شرتكة ملعاجلة غاز الوقود لكل من خطي الغاز الرابع واخلام�س يف امل�صفاة،
ومن املخطط �أن تكون هذه الوحدة مماثلة للوحدة الرابعة ،التي مت االنتهاء من تنفيذها
مب�صفاة ميناء الأحمدي.

● مرافق ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال:

يهدف م�شروع �إن�شاء مرافق ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال يف الر�صيف اجلنوبي
مل�صفاة ميناء الأحمدي �إىل تزويد ال�شبكة املحلية بالغاز ،والإيفاء باالحتياجات احلالية
وامل�ستقبلية من الوقود ملحطات �إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء واملاء ،خ�صو�صاً
يف فرتات ال�صيف ،حيث ي�صل ا�ستهالك الكهرباء �إىل ذروته.
وت�ضمن امل�شروع �إعادة ت�أهيل وتطوير الر�صيف اجلنوبي مب�صفاة ميناء الأحمدي ،وذلك
ال�ستقبال البواخر املحملة بالغاز امل�سال ،ومن ثم �إعادة تبخريه و�ضخه يف �شبكة الغاز
املحلية عن طريق باخرة �أخرى جمهزة لهذا الغر�ض.
وبد�أ تنفيذ امل�شروع يف مار�س عام  ،2008ومت ت�شغيــله خالل �شهر �أغ�سط�س ،2009
وبلغت تكلفته الإجمالية حوايل  75.650مليون دينار كويتي.

● �إن�شاء خزانات �شمالية جديدة للغاز امل�سال:

يعترب م�شروع �إن�شاء خزانات �شمالية جديدة للغاز امل�سال يف م�صفاة ميناء الأحمدي
من امل�شاريع املهمة لل�شركة ،وي�أتي تنفيذه متا�شياً مع اخلطط اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،وخطط �إنتاج الغاز بكل من �شركة نفط الكويت ،وال�شركة الكويتية
لنفط اخلليج.
وتبلغ القيمة املاليـة للم�شـروع  156مليــون دينـار كويتـي ،و�سيعمل على زيادة قدرة
ال�شركة على تخزين وتربيد وت�صدير منتجات الغاز الإ�ضافية (غازي الربوبان
والبيوتان) ،املتوقع �إنتاجها بعد االنتهاء من تو�سعة مرافق �إنتاج الغاز امل�سال يف
م�صفاة ميناء الأحمدي.
ويت�ضمن امل�شروع بناء  5خزانات لغاز الربوبان ،و 5خزانات �أخرى لغاز البيوتان على
م�ساحة �إجمالية � 350ألف مرت مربع� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ عدد من املرافق الالزمة
لت�شغيل تلك اخلزانات ،مثل� :ضواغط التربيد (الكمربي�سرات) ،وحمطات تعزيز
الكهرباء ،وخطوط الت�صدير املتعلقة بامل�شروع ،ويف املقابل متت �إزالة  6خزانات قدمية
لتهالكها ح�سب خمطط امل�شروع.
ويتيح امل�شروع املجال لتحميل باخرتني للت�صدير يف نف�س الوقت ،مما يدر �أرباحاً
�إ�ضافية على ال�شركة ،ويقلل من �أي خ�سائر �أو غرامات نتيجة �أي ت�أخري قد يحدث يف
حتميل البواخر ،بالإ�ضافة �إىل ذلك يت�ضمن امل�شروع تقنية امل�ضخات العائمة يف داخل
اخلزانات التي من خاللها ميكن رفع معدل التحميل �إىل  2000طن مرتي مكعب يف
ال�ساعة ،وهذا �أي�ضاً يعطي جودة عالية يف التحميل.

مشروع مرافق
معالجة الكبريت
السائل تنفذه
الشركة تماشي ًا مع
توجهات مؤسسة
البترول الكويتية
وباالتفاق مع شركة
نفط الكويت

● �إن�شاء وحدة جديدة ملعاجلة عادم الغازات احلم�ضية:

نفذت ال�شركة م�شروع �إن�شاء وحدة جديدة ملعاجلة عادم الغازات احلم�ضية
( )Tail Gas Treatment Unitالناجتة من وحدات ا�ستخال�ص الكربيت يف منطقة
م�شروع التطوير الإ�ضايف ( )FUPمب�صفاة ميناء الأحمدي ،بطاقة �إنتاجية  460طناً
من الكربيت يف اليوم ،و�إ�ضافة بع�ض املرافق واملعدات يف وحدة �إزالة غاز كربيتيد
الهيدروجني (.)HSR-90
وتهدف الوحدة اجلديدة �إىل زيادة كفاءة ا�سرتجاع الكربيت من الغازات احلم�ضية،
واحلد من كمية الغازات امللوثة للبيئة التي تنتج من عملية احلرق يف حالة عدم ت�صنيعها.
ويحقق امل�شروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية  34.74مليون دينار كويتي ،املعايري املطلوبة
من قبل الهيئة العامة للبيئة الكويتية ،واخلا�صة بانبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربيت من
مدخنة املحرقة بحيث ال تتعدى ن�سبته  250جزءاً يف املليون.

● �إن�شاء مرافق جديدة وحتديث املرافق احلالية ملناولة الكربيت:

يهدف هذا امل�شروع �إىل زيادة القدرة على مناولة كميات الكربيت املتوقع �إنتاجها من
الوحدات احلالية وامل�ستقبلية ،وذلك ب�إن�شاء مرافق جديدة وحت�سني وتطوير معدات
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وي�شكل ت�شغيل الوحدة نقلة نوعية لل�شركة �إذ �أ�صبحت تتمتع ب�سعة تخزين و�سرعة
حتميل �أكرب� ،إ�ضافة �إىل املرونة الكاملة يف ت�صدير منتجات الكربيت عن طريق ر�صيف
الكربيت اجلديد مبيناء الأحمدي ،والر�صيف املحدث يف ميناء ال�شعيبة.
وبلغت امليزانية املعتمدة لتنفيذ امل�شروع  210ماليني دينار كويتي.

● م�صنع معاجلة الغازات احلم�ضية اجلديد:

م�صنع معاجلة الغازات احلم�ضية اجلديد من �أهم الوحدات
يف م�صفاة ميناء الأحمدي وعلى م�ستوى دولة الكويت من
الناحية البيئية

مناولة الكربيت احلالية يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،لزيادة معدالت التحميل من �أجل
ا�ستخدام �سفن كبرية يف عمليات الت�صدير ،بالإ�ضافة �إىل تلبية متطلبات وقوانني الهيئة
العامة للبيئة الكويتية فيما يخ�ص الأعمال املرتبطة بال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وطرحت مناق�صة �أعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء للم�شروع يف �أغ�سط�س عام ،2012
ومت توقيع عقوده مع �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة والبدء يف عمليات التنفيذ يف يوليو
عام .2013
وقد مت االنتهاء من تنفيذ وت�سليم املرافق اجلديدة مبا فيها ر�صيف الت�صدير اجلديد
مبيناء الأحمدي ،وبد�أت �أعمال الت�شغيل بت�صدير �أول �شحنة من حبيبات الكربيت من
هذا الر�صيف يف نوفمرب  ،2017كما مت بنجاح الت�شغيل الفعلي لوحدة معاجلة الكربيت
املجددة رقم (� )64ضمن امل�شروع ،وت�صدير �أول �شحنة من الكربيت ال�صلب عن طريق
ر�صيف الكربيت املحدث يف ميناء ال�شعيبة يف دي�سمرب .2019
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يعترب م�صنع معاجلة الغازات احلم�ضية اجلديد من �أهم الوحدات يف م�صفاة ميناء
الأحمدي وعلى م�ستوى دولة الكويت من الناحية البيئية ،حيث ي�ساهم يف حتقيق ر�ؤية
ال�شركة وا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،واملتمثلة يف خف�ض االنبعاثات الغازية
ال�ضارة بالبيئة �إىل �أقل من .%1
ويقوم امل�صنع اجلديد مبعاجلة الغازات واملكثفات احلم�ضية امل�صاحبة لإنتاج النفط
اخلام ،والتي يتم �إنتاجها حتديداً يف غرب دولة الكويت من قبل �شركة نفط الكويت،
ومن ثم يتم �إر�سالها �إىل م�صنع الغاز يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،لتحويلها �إىل غازات
ذات مردود اقت�صادي ،مثل :غاز الربوبان ،وغاز الإيثان ،وغاز البيوتان ،وذلك لزيادة
الطاقة الإنتاجية وامل�ساهمة يف زيادة �إنتاج �شركة البرتول الوطنية الكويتية من
منتجات الغاز املختلفة ذات اجلودة العالية ،والتي تعد من �أهم م�صادر توليد الطاقة
الكهربائية ،وكذلك لتوفري احتياجات البالد من الغاز البرتويل امل�سال ،والت�صدير �إىل
ال�سوق العاملي.
ويتميز امل�صنع مبرونة الطاقة الإنتاجية ،حيث ترتاوح طاقته الإنتاجية ما بني
( )231-146مليون قدم مكعبة قيا�سية يومياً من الغاز احلم�ضي ،طبقاً حلالة ن�سبة
كربيتيد الهيدروجني ( %5 - 2.5على التوايل) ،بالإ�ضافة �إىل �إنتاج � 39ألف برميل من
املكثفات احلم�ضية يومياً.
وقد مت تزويد امل�صنع ب�أف�ضل التقنيات ،خا�صة فيما يتعلق بالتحكم وال�سالمة ال�صناعية،
مما يزيد من كفاءة الأجهزة ونظم التحكم.
�إ�ضافة �إىل ذلك مت بنجاح �إن�شاء وت�شغيل وحدة الغالية اجلديدة رقم ( ،)8لتلبية
احتياجات م�صفاة ميناء الأحمدي من بخار املاء عايل ال�ضغط ،بطافة �إنتاجية تزيد
عن  182طناً بال�ساعة.

● تعزيز جاهزية الر�صيف ال�شمايل يف م�صفاة ميناء الأحمدي:

يت�ضمن امل�شروع �إجراء الإ�صالحات ال�ضرورية وعمليات التجديد الالزمة لر�صيف
النفط واجل�سر الرئي�سي واملرافق التابعة �ضمن �إعادة ت�أهيل الر�صيف ال�شمايل يف

م�صفاة ميناء الأحمدي ،وذلك لت�سهيل و�ضمان اال�ستمرارية يف ت�صدير النفط اخلام
واملنتجات البرتولية حتى دي�سمرب .2030
وقد بد�أ تنفيذ �أعمال امل�شروع يف يونيو  ،2019مبيزانية تقديرية تبلغ  7.3ماليني
دينار كويتي.

● درا�سة تقييم الطلب اال�سرتاتيجي على املنتجات البرتولية حتى عام :2045

تقوم ال�شركة بدرا�سة تقييم الطلب اال�سرتاتيجي على املنتجات البرتولية لتلبية
احتياجات ال�سوق املحلي ،وحتديد املتطلبات اللوج�ستية لتلبية هذه االحتياجات حتى
عام  ،2045وذلك �ضمن ر�ؤية ال�شركة لإن�شاء م�ستودع للمنتجات البرتولية مبنطقة
املطالع ،وحتديث الدرا�سات الفنية املتعلقة به ،بعد الأخذ بعني االعتبار �آخر التوقعات
امل�ستقبلية من قبل امل�ستهلكني ،ودرا�سة التوزيع اجلغرايف للطلب على هذه املنتجات.
كما تتم درا�سة وتقييم العمر الت�شغيلي ملرافق الت�سويق املحلي ،ومرافق التحميل
يف امل�صايف ،وخطوط نقل املنتجات ،وحتديد كافة التحديثات والتعديالت واملرافق
اجلديدة املطلوبة.
وقد مت ت�شكيل فريق من املعنيني يف ال�شركة ،مب�شاركة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية،
وال�شركة الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة (كيبك) ملتابعة هذه الدرا�سة ،بعد �أن
مت حتديد واعتماد نطاق عملها.

● درا�سة بناء وحدة تقطري النفط اخلام ووحدة �إنتاج البيتومني:

ي�أتي تنفيذ هذا امل�شروع �ضمن التوجهات اال�سرتاتيجية لقطاع التكرير والت�سويق
والبرتوكيماويات مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية  ،2030ل�ضمان توفري احتياجات ال�سوق
املحلي امل�ستقبلية من هذا املنتج.
وقد مت تنفيذ درا�سة اجلدوى على مرحلتني ،حيث ت�ضمنت املرحلة الأوىل ،ت�أكيد
ومراجعة نتائج الدرا�سة التي قامت بها ال�شركة ،لتقييم العمر الزمني املتبقي
لوحدات البيتومني (القار) ،والأيو�سني (نفط الأيو�سني اخلام الثقيل عايل املحتوى
الكربيتي) ،ومراجعة وحتديث درا�سة التوقعات امل�ستقبلية للطلب على مادة
البيتومني بال�سوق املحلي ،ح�سب درا�سة ال�شركة اال�ست�شارية (فلور)� ،إ�ضافة �إىل
حتديد وو�ضع البدائل الالزمة لتحقيق متطلبات ال�سوق املحلي على املدى الق�صري
واملتو�سط والبعيد.
�أما املرحلة الثانية ،فتت�ضمن درا�سة اجلدوى للبديل املقرتح والتو�صيات ،بناء على
نتائج وتو�صيات درا�سة املرحلة الأوىل (�إن�شاء وحدات بيتومني و�أيو�سني جديدة) ،ح�سب

خط الغاز الخامس
من المشاريع
المهمة التي تنفذها
الشركة ضمن
الخطة التنموية
لدولة الكويت
درا�سة �شركة ( ،)AMECبعد مراجعة نتائج املرحلة الثانية من درا�سة اجلدوى مع دوائر
ال�شركة املعنية ،واحل�صول على موافقة جلنة امل�شاريع يف ال�شركة على نتائج درا�سة
اجلدوى� ،إ�ضافة �إىل الهيئة العامة للبيئة.
وتتم درا�سة الت�صاميم الهند�سية الأولية للم�شروع ،وذلك بنا ًء على ا�ستخدام النفط
الكويتي للت�صدير ،ونفط غرب الكويت ،والنفط الكويتي الثقيل� ،إ�ضافة �إىل بناء �سعة
تخزينية ملادة البيتومني (القار) تكفي ملدة  30يوماً كمخزون ا�سرتاتيجي.

● م�شروع تو�سعة وحتديث م�ستودع الأحمدي:

يعد هذا امل�شروع املرحلة الأوىل من خطة لتلبية التوقعات امل�ستقبلية للطلب اال�سرتاتيجي
على املنتجات البرتولية بال�سوق املحلي حتى عام .2030
ويت�ضمن امل�شروع �إن�شاء خزانات للم�شتقات النفطية ،و�أذرع حتميل ،ومرافق للخدمات
امل�ساندة ،وبلغت امليزانية املعتمدة له  75.670مليون دينار كويتي .وقد مت االنتهاء من
تنفيذه ،وت�شغيل معظم مرافقه.
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ت�سعى ال�شركة من خالل ا�سرتاتيجيتها طويلة املدى
�إىل حتقيق الريادة واال�ستدامة يف �صناعة النفط والغاز
والو�صول �إىل �أعلى املعايري العاملية للتميز يف الت�شغيل
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�أطلقت �شركة البرتول الوطنية الكويتية مع نهاية عام  2018خطتها اال�سرتاتيجية
طويلة املدى ،والتي متتد حتى عام  ،2040وتتوافق مع ر�ؤية وتوجهات ا�سرتاتيجية
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية امل�ستقبلية.
وتت�ضمن اال�سرتاتيجية ر�ؤية ،ور�سالة ،و�أهداف ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل �أ�س�س ومبادئ
حتقيق الريادة واال�ستدامة يف �صناعة النفط والغاز ،والو�صول �إىل �أعلى املعايري العاملية
للتميز يف الت�شغيل ،وتوفري الوقود والطاقة الالزمة لل�سوق املحلي ،والوفاء بالتزامات
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية جتاه الأ�سواق العاملية ،ومبا ي�ساهم ب�شكل فعال يف تنمية
االقت�صاد الكويتي.
وت�أتي هذه اال�سرتاتيجية لترتجم �أهداف ر�ؤية «كويت جديدة  ،»2035التي تنطلق من
ر�ؤى وتوجيهات املغفور له �صاحب ال�سمو �أمري البالد الراحل ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح ،بتحويل الكويت �إىل مركز مايل وجتاري وثقايف �إقليمي جاذب
لال�ستثمار ،مبا يج�سد طموحات �أبناء الكويت.
وقد قامت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية م�ؤخراً بتحديث توجهاتها اال�سرتاتيجية لقطاع
التكرير حتى عام  ،2040يف ظل ما �أ�سفرت عنه نتائج الفح�ص الدوري الذي قامت
به امل�ؤ�س�سة ،والذي مت �إجرا�ؤه يف بداية عام  ،2019للوقوف على �صحة الأ�سا�سات
التي بُنيت عليها التوجهات اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة ،ومدى ت�أثرها باملتغريات الداخلية
واخلارجية.
وتنق�سم التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية حتى عام � 2040إىل:
�أوالً :التوجهات اال�سرتاتيجية العامة ،وت�شمل:
 -1تطبيق �أعلى املعايري العاملية للتميز يف الت�شغيل واملحافظة عليها ،لتحقيق الريادة
واال�ستدامة يف جمال �صناعة النفط والغاز.
 -2املراجعة امل�ستمرة للمحفظة الت�شغيلية للو�صول �إىل املحفظة املثلى من خالل
ا�ستغالل الفر�ص املتاحة ،وا�ستبعاد الأ�صول غري املربحة ،والتي لي�ست من �صميم
عمليات و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة.
 -3تلبية احتياجات الطاقة احلالية وامل�ستقبلية لدولة الكويت عن طريق توفري خليط
من خمتلف �أنواع الوقود والأمثل اقت�صادياً وبيئياً ،مع احلر�ص على توفري البديل
اال�سرتاتيجي لها.
 -4ا�ستغالل م�صادر الطاقة البديلة واملتجددة ،وم�صادر الطاقة الأخرى يف حال
حتقيقها قيمة م�ضافة لأن�شطة وعمليات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
 -5و�ضع ا�سرتاتيجية رقمية �شاملة ،وتطبيق الإطار العام اخلا�ص بها لتحقيق التميز
يف الت�شغيل.

ثانياً :التوجهات اال�سرتاتيجية اخلا�صة بقطاع التكرير والت�صنيع والتجزئة داخل
الكويت ،وت�شمل:
 -1الو�صول �إىل  1.6مليون برميل يومياً كحد �أق�صى من الطاقة التكريرية يف عام 2025
وب�أعلى م�ستوى حتويلي ،مع الأخذ بعني االعتبار �ضمان تعظيم ت�صريف النفوط الكويتية
الثقيلة يف م�صايف التكرير املحلية ،وكذلك تلبية االحتياجات املحلية من الطاقة.
 -2توفري املنتجات البرتولية املطابقة للموا�صفات املحلية والعاملية املطلوبة.
 -3تعظيم التكامل بني عمليات التكرير والبرتوكيماويات داخل دولة الكويت.
 -4النظر بالدخول يف �شراكات ب�صناعة التكرير لتعزيز ورفع كفاءة الت�شغيل.
 -5العمل مع القطاع اخلا�ص لتلبية احتياجات �سوق التجزئة املحلي من الوقود ،مع
الرتكيز على تعزيز التناف�سية وزيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص.
وقد روعي يف �صياغة اخلطة اال�سرتاتيجية ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية ،2040
الأخذ يف االعتبار توقعات خطط �إنتاج النفط والغاز امل�ستقبلية ،واحتياجات ال�سوقني
املحلي والعاملي من املنتجات النفطية باملوا�صفات العاملية ،وذلك من خالل حتقيق �أربعة
�أهداف �أ�سا�سية هي:
 زيادة الطاقة التكريرية للم�صايف بكفاءة عالية داخل الكويت. تعزيز �إمكانية التو�سع يف جمال �إنتاج ومعاجلة الغاز الطبيعي. حتقيق �أداء ت�شغيلي �أمثل وم�ستدام. -تلبية االحتياجات املحلية والطلبات العاملية من الوقود.

أهم مبادرات االستراتيجية

وو�ضع خطط لتعظيم اال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية يف املباين القائمة� ،أو اجلديدة،
كجزء من ا�سرتاتيجية الطاقة املتجددة ،حيث قامت ال�شركة ب�إ�ضافة �ألواح الطاقة
ال�شم�سية لعدد من حمطات الوقود القائمة ،وجميع املحطات اجلديدة التي مت بنا�ؤها
م�ؤخراً ،كما �ستقوم ب�إ�ضافة هذه الألواح يف املحطات املخطط بنا�ؤها.
 التخطيط لبناء  143حمطة تعبئة وقود جديدة لتلبية االحتياجات امل�ستقبلية حتىعام  ،2040كما تقوم ال�شركة بدرا�سة �إن�شاء م�ستودع للمنتجات البرتولية لتغطية زيادة
الطلب ،ول�ضمان توفري خمزون ا�سرتاتيجي من هذه املواد.
 تلبية املوا�صفات املطلوبة عاملياً )موا�صفات زيت وقود ال�سفن بحد �أق�صى  %0.5منالكربيت بحلول عام  ،(2020حيث متكنت م�صفاة ميناء عبداهلل من �إنتاج زيت وقود
ال�سفن وفقاً لهذه الن�سبة.

الرسالة
تقوم ر�سالة �شركة البرتول الوطنية الكويتية على تعظيم القيمة امل�ضافة للموارد
الهيدروكربونية الكويتية ،من خالل �إنتاج وقود عايل اجلودة يلبي احتياجات ال�سوقني
املحلي والعاملي.

الرؤية
ر�ؤية ال�شركة قائمة على اعتالء مرتبة عاملية مرموقة يف �صناعة تكرير النفط عرب �أداء
ت�شغيلي ومايل متميز.

ت�شمل اال�سرتاتيجية عدة مبادرات� ،أهمها:
 زيادة الطاقة التكريرية الإجمالية �إىل  1.6مليون برميل يومياً من النفط اخلام بحلولعام  2025يف امل�صايف املحلية )م�شروع الوقود البيئي /م�صفاة الزور( ،حيث يتم حالياً
درا�سة �إمكانية ،وكيفية ،وكمية ،زيادة ال�سعة يف امل�صايف القائمة.
 حتقيق التكامل بني عمليات التكرير والبرتوكيماويات حملياً. قيام ال�شركة بدرا�سة بناء وحدة �ساد�سة لإنتاج غاز البرتول امل�سال بحلول عام ،2025وذلك من �أجل حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،املتمثل يف متكني
زيادة �إنتاج الغاز امل�ستخرج من قطاع اال�ستك�شاف والإنتاج.
 حت�سني الأداء الت�شغيلي للو�صول �إىل �أعلى م�ستوى من التميز الت�شغيلي واملايل. -تطبيق مفهوم الطاقة املتجددة والبديلة وا�ستخدام التكنولوجيا ال�صديقة للبيئة،
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الباب الثالث
مصافي الشركة

الفصل األول :مصفاة ميناء األحمدي
وترافق مع هذا التحديث �إن�شاء الر�صيفني ال�شمايل واجلنوبي رقم ( )14و( )15لت�صدير
النفط اخلام واملنتجات البرتولية.
ويف عام  1979مت ت�شغيل وحدة البيتومني (القار) ،اجلديدة رقم ( ،)12وكذلك م�شروع
�إ�سالة الغاز ،والذي ت�ضمن ثالث وحدات �أرقام )31( :و( )32و( ،)33بالإ�ضافة �إىل
م�ستودع خزانات الغاز امل�سال اجلنوبية ،كما مت �إن�شاء وحدتني لإنتاج وقود ال�سيارات
با�ستخدام العامل احلفاز امل�ستمر رقم ( )25و( )26عام .1980
ومع ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية يف عام  ،1980و�إعادة هيكلة القطاع النفطي،
ان�ضمت م�صفاة ميناء الأحمدي �إىل �شركة البرتول الوطنية الكويتية.
ويف عام  1984انطلق �أحد �أكرب امل�شاريع لتحديث امل�صفاة ،والذي مت على مرحلتني:
مشروع تحديث المصفاة  -المرحلة األولى ()RMP

ت�ضمن هذا اجلزء من امل�شروع الوحدات التالية:

اسم الوحدة
وحدة تكرير النفط اخلام ( )CDUرقم 40

تتمتع م�صفاة ميناء الأحمدي بتقنيات متطورة وقدرات
هائلة متكنها من �إنتاج املنتجات البرتولية املختلفة

مت �إن�شاء م�صفاة ميناء الأحمدي عام  1949من قبل �شركة نفط الكويت املحدودة،
بطاقة تكريرية قدرها � 25ألف برميل يومياً ،لتغطية احتياجات ال�سوق املحلي من
املنتجات البرتولية ،مثل :البنزين ،والديزل ،والكريو�سني ،والغاز امل�سال ،ووقود
الطائرات ،والبيتومني (القار) ،وغري ذلك من امل�شتقات الأ�سا�سية �آنذاك.
وتقع امل�صفاة مبا�شرة على �شاطئ اخلليج العربي على بعد  45كيلومرتاً جنوب مدينة
الكويت ،وتبلغ امل�ساحة الإجمالية التي �أقيمت عليها  10.5كم.2
وعلى مدى ال�سنوات املا�ضية مرت امل�صفاة بعدة مراحل من التحديث والتطوير ،ففي
عام  1958مت �إن�شاء وحدتني �إ�ضافيتني لتكرير النفط اخلام ( )CDUرقم ( )40و (،)80
لرتتفع الطاقة التكريرية للم�صفاة �إىل � 240ألف برميل يومياً ،ومت اال�ستغناء عن وحدة
التقطري رقم ( .)1كما مت �إن�شاء وحدة �إنتاج البيتومني (القار) ،ووحدتني لإ�سالة الغاز
رقم ( )1و( ،)2ووحدة وقود ال�سيارات با�ستخدام العامل احلفاز امل�ستمر رقم (،)4
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وحدتا �إزالة الكربيت من املتخلف الثقيل ()ARD
رقم  41و42

الطاقة
 200000برميل باليوم
 36000برميل باليوم/وحدة

وحدة �إزالة الكربيت من الكريو�سني ( )KDUرقم 43

ً
برميال باليوم
20838

وحدة �إزالة الكربيت من الديزل ( )GODرقم 44

ً
برميال باليوم
55417

وحدتا ف�صل وا�سرتجاع الكربيت ( )SRUرقم  51و52

 84000مرت مكعب باليوم/وحدة

وحدتا �إنتاج غاز الهيدروجني ()HP
رقم  48و49

 53000مرت مكعب باليوم/وحدة

وحدة معاجلة املياه احلم�ضية ( )SWTرقم 56

 130000مرت مكعب باليوم

وحدة معاجلة املياه ال�صناعية ( )RETFرقم 63

 700مرت مكعب باليوم

جممع اخلزانات رقم 61

ً
خزانا خمتلف ال�سعات
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وحدة مناولة الكربيت 64

ب�سعة � 54ألف طن

وبذلك ارتفعت الطاقة التكريرية للم�صفاة ،وحت�سنت املوا�صفات القيا�سية وجودة
املنتجات تواكباً مع متطلبات ال�سوق العاملية واملحلية.

مشروع اإلضافات  -المرحلة الثانية ()FUP

تعترب هذه املرحلة تكملة مل�شروع التحديث ،ومت فيها �إن�شاء الوحدات التالية:

اسم الوحدة

الطاقة

وحدة تكرير النفط اخلام ( )CDUرقم 80

 122000برميل باليوم

وحدة تكرير النفط اخلام (�أيو�سني) رقم 39

 18000برميل باليوم

وحدتا �إزالة الكربيت من املتخلف الثقيل ARD
رقم  81و82

 33000برميل باليوم/وحدة

وحدة ا�سرتجاع غاز الهيدروجني ( )HRرقم 98

 135000مرت مكعب باليوم

وحدة التك�سري الهيدروجيني ( )HCRرقم 84

 43000برميل باليوم

( )FCCرقم 86

 43000برميل باليوم

وحدة التك�سري باحلافز املائع

وحدة التقطري الفراغي ( )VRUرقم 83

وحدتا ف�صل وا�سرتجاع الكربيت ()SRU
رقم  91و92
وحدتا �إنتاج غاز الهيدروجني ()HP
رقم  88و89

 77000برميل باليوم
 12000مرت مكعب باليوم/وحدة
 53000مرت مكعب باليوم/وحدة

وحدة معاجلة املياه احلم�ضية ( )SWTرقم 96

 130000مرت مكعب باليوم

وحدة معاجلة املياه ال�صناعية ( )RETFرقم 63

 900مرت مكعب باليوم

جممع اخلزانات تكملة خزانات رقم 61
وحدت مناولة الكربيت رقم 64

وخالل عام  2001مت ت�شغيل وحدة معاجلة الغازات احلم�ضية رقم ( )10بطاقة
مليون قدم مكعبة يومياً ،كذلك مت �إن�شاء وحدتني لإنتاج وقود ال�سيارات )البنزين(
با�ستخدام العامل احلفاز امل�ستمر ( )CCRرقم ( )25و( )26بطاقة �إنتاجية تقدر بـ 36
�ألف برميل يومياً خلفاً لوحدة البنزين التي متت �إزالتها.
�أما يف عام  2005فقد مت �إن�شاء الر�صيف اجلنوبي اجلديد الذي يت�سع ل�سبع �سفن
ب�آن واحد ،وهو الأ�ضخم من نوعه ،وي�ستقبل ال�سفن الكبرية التي ت�صل حمولتها �إىل
� 160ألف طن من املنتجات والنفط اخلام ،وقد مت حتويل الر�صيف اجلنوبي القدمي
عام  2009ال�ستقبال �سفن الغاز امل�سال ( )LNGمن �أجل تزويد حمطات الطاقة
بالغاز النحيل.
ثم يف عام  2008مت ت�شغل م�شروع وحدة ف�صل غاز الإيثان ( )ERUرقم ( )35بغر�ض
تزويد �شركة "�إيكويت" مبنتج الإيثان عايل النقاوة.
ورغبة من ال�شركة يف احلفاظ على البيئة البحرية ،مت يف عام  2012حتديث و�إن�شاء
وحدة معاجلة املياه ال�صناعية ( )RETFرقم ( )63بطاقة ا�ستيعابية قدرها  900مرت
مكعب من مياه ال�صرف ال�صناعي لتواكب املعايري الدولية ملعاجلة املياه ال�صناعية.
ويف عام  2014مت ت�شغيل اخلط الرابع مل�شروع �إ�سالة الغاز بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل
 805ماليني قدم مكعبة يومياً ،لرتتفع طاقة وحدات �إ�سالة الغاز �إىل  2.320مليار قدم
مكعبة قيا�سية من الغاز يومياً ،و� 226ألف برميل من املكثفات يومياً.
وال�ستيعاب الغاز امل�سال ،مت �إن�شاء وت�شغل م�شروع خزانات الغاز امل�سال اجلديدة عام
 2017ب�سعة تقارب � 72ألف مرت مكعب لكل خزان ،كما مت �إن�شاء م�شروع مناولة
الكربيت رقم ( ،)64والذي يحتوي على خم�س وحدات �إ�ضافية لتحويل الكربيت املن�صهر
�إىل حبيبات ،وخمزن للكربيت بطاقة  145000طن ،كذلك مت �إن�شاء ر�صيف حتميل
لت�صدير الكربيت بطاقة تبلغ  1500طن بال�ساعة.
ويجري حالياً العمل على الت�شغيل االبتدائي مل�شروع اخلط اخلام�س مل�صنع �إ�سالة الغاز
بطاقة ا�ستيعابية تقدر بـ  805ماليني قدم مكعبة من الغاز يومياً ،و� 106آالف برميل
من املكثفات يومياً.
230

 27خزان ًا خمتلف ال�سعات
ب�سعة � 54ألف طن

وبعد تنفيذ هذه املرحلة ارتفعت الطاقة التكريرية للم�صفاة �إىل � 586ألف برميل يومياً،
وبعد �إيقاف وحدة التكرير رقم ( ،)2والتي كانت تبلغ طاقتها � 120ألف برميل يف اليوم،
انخف�ضت الطاقة التكريرية �إىل � 466ألف برميل يومياً.
ويف عام  1997مت �إن�شاء م�شروع وحدات �إنتاج مادة "الألكليت" ،ومادة "ميثيل ثالثي
بيوتيل الإيرث ( ،)MTBEوبذلك مت �إيقاف �إ�ضافة مادة الر�صا�ص �إىل البنزين ،متا�شياً
مع التو�صيات العاملية حلماية البيئة.
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الفصل الثاني :مصفاة ميناء عبداهلل
تقع م�صفاة ميناء عبداهلل على بُعد حوايل
مبا�شرة على �ساحل اخلليج العربي.
وقد مت ت�شييدها يف عام  ،1958بطاقة تكريرية تبلغ � 30ألف برميل يومياً يف عهد
املغفور له ال�شيخ عبد اهلل ال�سامل ال�صباح ،وكانت متلكها يف ذلك الوقت �شركة الزيت
الأمريكية امل�ستقلة ( ،)AMIN OILقبل �أن تنتقل ملكيتها �إىل دولة الكويت يف عام ،1977
وكانت حينها تابعة ل�شركة وطنية حتت الت�أ�سي�س هي �شركة «نفط الوفرة» ،ثم انتقلت
ملكيتها �إىل �شركة البرتول الوطنية الكويتية عام .1978
خ�ضعت امل�صفاة لبع�ض التو�سعات يف عامي  ،1962و ،1963ارتفعت معها طاقتها
التكريرية �إىل حوايل � 145ألف برميل يومياً.
وتبلغ امل�ساحة املقامة عليها من�ش�آت امل�صفاة )بعد م�شاريع التحديث التي خ�ضعت لها(
 7.835كم .2
ويف �ضوء اال�سرتاتيجية التي اعتمدتها �شركة البرتول الوطنية الكويتية يف �أوائل
الثمانينيات ،لتحديث م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،نفذت ال�شركة
م�شروعاً طموحاً لتحديث امل�صفاة اكتمل تنفيذه عام  ،1988ومت خالله جتديد الوحدات
واملرافق القائمة فيها وزيادة كفاءتها ،كما �أ�ضيفت  15وحدة ت�صنيع جديدة ا�ستخدمت
فيها �أحدث �أنواع التكنولوجيا حينها ،لإنتاج منتجات عالية اجلودة ومنخف�ضة املحتوى
الكربيتي ،وفيما بعد متت �إ�ضافة وحدة معاجلة الكريو�سني (املريوك�س) رقم (.)21
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م�صفاة ميناء عبداهلل مت ت�شييدها يف عام  1958بطاقة
ً
يوميا وتقع على بُعد حوايل
تكريرية تبلغ � 30ألف برميل
 53كيلومرت ًا جنوب مدينة الكويت

كيلومرتاً جنوب مدينة الكويت ،وتطل

مشروع تحديث المصفاة األول
تعود فكرة حتديث م�صفاة ميناء عبداهلل ،وقبلها م�شروع حتديث م�صفاة ميناء الأحمدي
�إىل ت�صور ا�سرتاتيجي لو�ضع الطاقة يف البالد ,ففي �ضوء الدرا�سة التي �أعدتها جلنة
متخ�ص�صة من �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وجُ د �أن
ت�أمني حاجة الكويت من الوقود لتغذية حمطات توليد الطاقة ،و�سد احتياجات البالد
من املنتجات البرتولية الأخرى ،وفتح �أ�سواق جديدة �أمام املنتجات البرتولية الكويتية،
وا�ستيفاء املعايري املت�شددة التي تطبقها دول عديدة بالن�سبة للمنتجات البرتولية للحد
من التلوث البيئي ،كل هذا يتطلب تو�سعة وحتديث م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء
عبداهلل ،و�إدخال تقنيات جديدة تعطي املنتجات النفطية الكويتية قدرة تناف�سية يف
ال�سوق العاملية وجتعلها قادرة على الوفاء بهذه ال�شروط البيئية.
وهكذا ،فقد عُهد �إىل �شركة البرتول الوطنية الكويتية عام  ،1980ب�إجراء درا�سة
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لتحديث م�صفاة ميناء عبداهلل ،واختيار النظام الأمثل للتحديث.
ويف عام  1981اكتملت الدرا�سة ،و�أ�صدرت اللجنة امل�شكلة لهذا الغر�ض تقريرها الذي
ال مل�شروع التحديث ،وبد�أ تنفيذ الأعمال يف عام .1982
ت�ضمن ت�صوراً متكام ً
و�شمل م�شروع حتديث امل�صفاة ما يلي:
 -1جتديد الوحدات واملرافق القائمة يف امل�صفاة وزيادة كفاءتها.
� -2إ�ضافة وحدات ت�صنيع ومرافق م�ساندة جديدة ذات تقنية متقدمة ت�ستخدم العوامل
احلفازة للو�صول �إىل �إنتاج م�شتقات برتولية خفيفة ذات قيمة عالية ،وتقليل ن�سبة زيت
الوقود �إىل �أدنى حد ممكن.
 -3تطوير املن�ش�آت البحرية ومرافق الت�صدير ،مبا يف ذلك بناء جزيرة ا�صطناعية
ت�ستخدم كمرف�أ لت�صدير منتجات امل�صفاة ،وزيادة كفاءة الر�صيفني ال�شمايل واجلنوبي
مبيناء الأحمدي.
ومع اكتمال امل�شروع يف �أواخر عام  ،1988وافتتاحه ر�سمياً يف فرباير  ،1989ازدادت
الطاقة التكريرية للم�صفاة �إىل �أكرث من � 240ألف برميل يومياً.
ومن الأهداف التي حققها م�شروع حتديث امل�صفاة ،امل�ساهمة يف ربطها وتكاملها مع كل
من م�صفاتي ال�شعيبة )قبل الإغالق( ،وميناء الأحمدي ،بحيث حتولت امل�صايف الثالث
�إىل جممع تكريري متكامل ،مما حقق مرونة عالية يف عمليات خلط وت�صنيع و�شحن
املنتجات البرتولية واال�ستجابة ملتطلبات الت�صدير �إىل الأ�سواق العاملية.

الوحدات الجديدة
تُعد م�صفاة ميناء عبداهلل ذات قدرات حتويلية متكاملة (،)Full Conversion Refinery
حيث يتم فيها حتويل الزيت اخلام �إىل مواد خفيفة ذات قيمة مرتفعة.
وقد ت�ضمن م�شروع حتديث امل�صفاة بناء وحدات ت�صنيع جديدة ،وحتديث الوحدات
القائمة ،مثل :وحدة تقطري النفط اخلام ،ووحدة �إنتاج الهيدروجني ،ووحدة ا�ستخال�ص
الكربيت وغريها.
ومن �أهم وحدات الت�صنيع واملرافق اجلديدة التي �أ�ضيفت ما يلي:
 وحدتا تقطري النفط اخلام  1و .11 وحدة �إزالة الكربيت من املتخلف اجلوي الثقيل رقم .12 وحدة التقطري الفراغي رقم .13 -وحدة التك�سري الهيدروجيني رقم .14

التحديثات المتتالية
جعلت من مصفاة
ميناء عبداهلل واحدة
من أكثر مصافي
النفط في العالم
تطوراً
 وحدة الهيدروجني ومعاجلة الغازات رقم .18 وحدة ا�سرتجاع الهيدروجني رقم .19 وحدة الكربيت رقم .23 -وحدتا �إنتاج الفحم رقم .20

الوحدات المساندة
من �أهم الوحدات امل�ساندة يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،الآتي:
 وحدات نقل وتخزين النفط ومنتجاته �أرقام.65/55/53/52/51/50 : اجلزيرة اال�صطناعية رقم .74 وحدتا نقل وتخزين الفحم  47و.72 -وحده ا�سرتجاع غاز ال�شعلة.

31

أنظمة التحكم المركزي

ت�ضمن م�شروع حتديث م�صفاة ميناء عبداهلل يف �أوائل
الثمانينيات بناء وحدات ت�صنيع جديدة وحتديث الوحدات
القائمة
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يعترب مبنى التحكم املركزي يف م�صفاة ميناء عبداهلل �صورة حية جت�سد التقنية املتطورة
ذات املنظور امل�ستقبلي التي �أدخلت يف م�شروع حتديث امل�صفاة ،حيث يتم التحكم
مركزياً وعن بُعد يف كل وحدات امل�صفاة ،وقد �أعيد بناء املبنى من جديد مطلع عام
 ،1994و�أدخلت فيها تقنية �أكرث حداثة.
وميكن تعريف نظام التحكم الرئي�سي ،ب�أنه «النظام الذي يقوم بالقيا�س والتحكم يف
عمليات الت�صنيع بامل�صفاة ،ويتكون من نظام حتكم �أ�سا�سي و�أجهزة احلا�سب الآيل».
�أما نظم التحكم الفرعية واملرتبطة بنظام التحكم الرئي�سي ،فت�ضم :الإنذار ،والتوقيف
الآمن ،ونظام قيا�س من�سوب اخلزانات ،ونظم التحكم الآيل يف منطقة اخلزانات ،ونظام
�أجهزة التحاليل لعمليات الت�صنيع ،ونظام القيا�س والتحكم باجلزيرة اال�صطناعية،
وقيا�س حالة اجلو.
وقد اختريت �أنظمة التحكم الآيل جلميع الوحدات يف امل�صفاة لتواكب �أحدث النظم
التكنولوجية �آخذة يف االعتبار الأ�سا�سيات التالية:
 -1توفري الأمان وال�ضمان لعمل هذه الأجهزة ،وتوفري الوقاية التي متنع حدوث اخللل
فيها ،مما ي�ضمن ا�ستمرار الت�شغيل دون انقطاع.
 -2توفري و�سائل و�أجهزة التدريب املنا�سبة ،وذلك لتدريب م�شغلي امل�صفاة على ا�ستعمال
الأجهزة احلديثة يف جميع حاالت الت�شغيل املختلفة ،مما ي�ساعد على رفع كفاءة
الت�شغيل على الأجهزة العاملة.
 -3تزويد غرف التحكم بربامج و�أنظمة وحا�سبات �آلية لتتم متابعة ت�شغيل وحت�سني �أداء
امل�صفاة و�إعطاء التقارير الالزمة.
وقد متت تو�سعة وحتديث مبنى التحكم املركزي يف �شهر مايو عام  ،2018لإ�ضافة
وحدات الوقود البيئي اجلديدة مع وحدات م�صفاة ميناء عبداهلل الرئي�سية ،ومت حتديث
�أنظمة التحكم الآلية عن بعد لتواكب �آخر التطورات التكنولوجية احلديثة.

الوحدات الرئيسية فـي مصفاة ميناء عبداهلل

العدد

الطاقة اإلجمالية

الوحدة
وحدتا التقطري اجلوي للنفط اخلام رقم  1و11

2

 270.000برميل /اليوم

وحدة �إزالة الكربيت من املتخلف اجلوي الثقيل ( )RCD Unibonرقم 2

1

 35.000برميل /اليوم

وحدتا �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي الثقيل ( )ARDSرقم 12

2

 84.000برميل /اليوم

وحدة التقطري الفراغي رقم 13

2

 156.800برميل /اليوم

وحدة التك�سري الهيدروجيني رقم 14

1

 42.500برميل /اليوم

وحدة معاجلة الكريو�سني بالهيدروجني رقم 15

1

 40.000برميل /اليوم

وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني رقم 16

1

 40.000برميل /اليوم

وحدة معاجلة النافثا بالهيدروجني رقم 17

1

 10.000برميل /اليوم

وحدة التفحيم امل�ؤجل رقم 20

2

 81.000برميل /اليوم

وحدة معاجلة الكريو�سني (املريوك�س) رقم 21

1

 22.000برميل  /اليوم

وحدتا معاجلة النافثا (املريوك�س) رقم 22

2

 3.800برميل /اليوم

وحدات �إنتاج الهيدروجني رقم 18

3

 150مليون قدم /3اليوم

وحدة �إنتاج الهيدروجني القدمية رقم 3

1

 38.500مليون قدم /3اليوم

وحدة ا�سرتجاع الهيدروجني رقم 19

1

وحدة ا�ستخال�ص الكربيت القدمية رقم 5

1

 39.5مليون قدم /3اليوم
ً
ً 140
مرتيا /اليوم
طنا

وحدات ا�ستخال�ص الكربيت رقم 23

3

 1200طن مرتي /اليوم

وحدة معاجلة الغازات العادمة رقم 24

2

 108.000ماليني قدم /3اليوم

وحدة معاجلة املياه احلم�ضية رقم 26

2

 3.6ماليني غالون /اليوم

وحدة املعاجلة بالأمني رقم 25

3

 6.156ماليني غالون /اليوم
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الفصل الثالث :مصفاة الشعيبة

م�صفاة ال�شعيبة �أول م�صفاة تقوم ال�شركة بت�شييدها
بالكامل على م�ستوى املنطقة والأوىل يف العامل التي
تعمل ً
كليا بالهيدروجني

تعترب م�صفاة ال�شعيبة �إحدى املحطات الرئي�سية يف تطور �صناعة تكرير النفط الكويتية،
�إذ كانت �أول م�صفاة تقوم �شركة البرتول الوطنية الكويتية ببنائها بالكامل على م�ستوى
املنطقة ،حيث بد�أ العمل يف ت�شييدها عام  ،1966وافتتحت ر�سمياً يف �أبريل عام ،1968
بطاقة تكريرية تبلغ � 95ألف برميل يومياً.
ويف عام  1975نفذت ال�شركة م�شروعاً لتو�سعتها ازدادت معه طاقتها التكريرية �إىل 200
�ألف برميل يومياً ،وبن�سبة  %21من الطاقة التكريرية الإجمالية لل�شركة يف ذلك الوقت.
وتقع امل�صفاة �ضمن حدود منطقة ال�شعيبة ال�صناعية ،وتبعد حوايل  50كيلومرتاً جنوب
مدينة الكويت ،وتبلغ امل�ساحة الإجمالية ملن�ش�آتها  1.3كم ،2وحتتوي على  72خزاناً
ال�ستقبال النفط اخلام واملنتجات البرتولية.
وقد مت ا�ستخدام تقنيات متطورة يف امل�صفاة ،حيث كانت يف ذلك الوقت �أول م�صفاة يف
العامل تعمل كلياً بالهيدروجني ،وا�شتملت على �أكرب وحدة لت�صنيع الهيدروجني بالكويت،
وكذلك وحدات لتكرير نفط خام ثقيل ،ونفوط عالية املحتوى الكربيتي ،و�إنتاج م�شتقات
برتولية ذات موا�صفات عالية ومُعدة للت�صدير �إىل الأ�سواق العاملية.
وكانت امل�صفاة تنتج نحو  30نوعاً من املنتجات البرتولية اخلفيفة والثقيلة� ،أبرزها:
الغاز ،والنافثا البرتوكيماوية ،والنافثا العادية ،واملحروقات املختلفة ،مثل :اجلازولني
)وقود ال�سيارات( ،ووقود الطائرات ،وزيت الديزل للمحركات العادية والبحرية ،وزيت
الوقود ب�أنواعه املختلفة.
وترتبط امل�صفاة ب�شبكة مع م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،للم�ساعدة يف
عملية مزج وتخزين املنتجات البرتولية ،لتلبية الطلبات العاملية.

قرار اإلغالق
اتخذ قرار �إغالق امل�صفاة يف �سنة  ،2004بعد تنفيذ درا�سات م�ستفي�ضة فنية واقت�صادية
حملية ومع م�ست�شارين عامليني لإمكانية تطويرها ،وذلك �ضمن الدرا�سات التي نفذتها
ال�شركة يف عام  2004لتطوير م�صافيها.
و�شملت هذه الدرا�سات تنفيذ درا�سة فنية واقت�صادية لإمكانية تطوير امل�صفاة ،مع
الأخذ بعني االعتبار املتطلبات البيئية للمنتجات واملوا�صفات املطلوبة ح�سب معطيات
الأ�سواق العاملية.
وخل�صت نتائج هذه الدرا�سات �إىل �صعوبة تطوير امل�صفاة ،وعليه تقرر �إغالقها بعد
موافقة جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،واملجل�س الأعلى للبرتول يف عام ،2004
ومت ربط الإغالق مع تنفيذ م�شروع م�صفاة الزور.
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ويف عام  ،2007قامت ال�شركة بدرا�سة �أخرى لبحث �إمكانية حتديث امل�صفاة ،كما مت يف
عام � 2008إعادة الدرا�سة لتقييم �إمكانية عملية التحديث ،وحت�سني م�ستوى الت�شغيل
الآمن واملربح للم�صفاة على املدى الطويل ،وزيادة االعتمادية والطاقة التحويلية ،و�إنتاج
منتجات مطابقة للموا�صفات املطلوبة للأ�سواق العاملية ،مع املحافظة على معايري
عالية لل�سالمة وااللتزام باملعايري البيئية ،وا�ستعانت ال�شركة مب�ست�شار عاملي لتقييم
اخليارات الفنية واالقت�صادية املمكنة لعملية التحديث ،وقد �أيدت هذه الدرا�سة �أي�ضاً
قرار الإغالق.
ومن ثم خل�صت كل هذه الدرا�سات �إىل ت�أييد قرار �إغالق امل�صفاة ،نظراً لعدم وجود
جدوى اقت�صادية لها حتى بعد التحديث ،من حيث انخفا�ض معدل العائد الداخلي
و�صايف القيمة احلالية بال�سالب ،مما يعني عدم حتقيق احلد الأدنى للعائد على
اال�ستثمار لقطاع التكرير ،و�أي�ضاً ل�صعوبة عملية التطوير نظراً ملحدودية امل�ساحة.
وخل�صت الدرا�سات �صعوبة تطوير امل�صفاة ،وعدم جدوى حتديثها يف الأ�سباب التالية:
 تقادم التقنيات التي �صممت عليها امل�صفاة )�إذا ما قورنت بالتقنيات احلديثة( ،مما�أثر على �أدائها البيئي واالقت�صادي.
 حمدودية امل�ساحة املتاحة داخل امل�صفاة ،مما قلل من فر�ص حتديثها وحت�سني�أدائها البيئي واملايل ،حيث �إن عملية التطوير تتطلب �إ�ضافة وحدات ت�صنيع جديدة
بتكنولوجيا خمتلفة حتتاج �إىل م�ساحات �أكرب ،وهي غري متوافرة يف موقع امل�صفاة،
نظراً ملحدودية املوقع.
 تقادم الوحدات واملرافق ،والذي نتج عنه تعطل املعدات ب�شكل متكرر ،بالإ�ضافة �إىلفرتات الإغالق الطويلة للوحدات.
 �ضخامة حجم الإنفاق املايل الذي يجب �ضخه من �أجل ا�ستمرار امل�صفاة يفالعمل ،مع املحافظة على امل�ستويات الأ�سا�سية يف كل من ال�سالمة والأمن ال�صناعي
وحماية البيئة.

تقادم تقنيات
ومعدات مصفاة
الشعيبة ومحدودية
المساحة المتاحة
أسباب جعلت من
الصعوبة تحديثها

إيقاف العمل
تتكون م�صفاة ال�شعيبة من ثالثة �أجزاء ،هي:
 وحدات الت�صنيع. مرافق تخزين املنتجات. -مرافق الت�صدير.
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تأثير اإلغالق على السوق المحلي
من واقع الدرا�سات التي مت �إجرا�ؤها قبل �إغالق م�صفاة ال�شعيبة ،ف�إن عملية الإغـالق
لـي�س لهـا �أي ت�أثيـر علـى �إمـدادات اجلازولني )وقود ال�سيارات( ،حيث متت �إ�ضافة
وحدتني لإنتاج اجلازولني يف م�شروع الوقود البيئي ،وانطالقاً من ذلك ف�إنه ال ت�أثري
لإغالق امل�صفاة على ال�سوق املحلي ،حيث �ست�ستمر ال�شركة يف توفري خمتلف امل�شتقات
النفطية من خالل م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي.

تزامن اإلغالق مع المشاريع الجديدة
تعمــــل �شركــــة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة �ضمــن التوجهــات اال�سرتاتيجية
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لقطاع التكرير داخل الكويت ،والتي تهدف ب�شكل �أ�سا�سي
�إىل تلبية متطلبات ال�سوقني املحلي والعاملي من املنتجات النفطية ذات اجلودة العالية،
وخا�صة فيما يتعلق ب�إنتاج ديزل وجازولني )وقود ال�سيارات( مبحتوى كربيتي منخف�ض
ال يتجاوز � 10أجزاء باملليون.
ومن هذا املنطلق تنفذ ال�شركة العديد من امل�شاريع ،منها :م�شروع الوقود البيئي
)تو�سعة وتطوير م�صفاة ميناء الأحمدي ،وم�صفاة ميناء عبداهلل( ،بالإ�ضافة �إىل
م�شاريع �أخرى ،مثل بناء وحدات جديدة ملعاجلة الغاز البرتويل امل�سال.
وت�سعى ال�شركة من خالل تنفيذ هذه امل�شاريع �إىل حتقيق الر�سالة املوحدة والر�ؤية
امل�ستقبلية لقطاع التكرير والت�سويق املحلي والعاملي والبرتوكيماويات مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،واملتعلقة بتعظيم القيمة امل�ضافة للموارد الهيدروكربونية الكويتية ،وقد جاء
�إغالق م�صفاة ال�شعيبة متا�شياً مع هذه التوجهات اال�سرتاتيجية ،نظراً لعدم اجلدوى
االقت�صادية ال�ستمرارها يف العمل.
2040

مت اتخاذ قرار �إغالق امل�صفاة يف عام  2004بعد تنفيذ
درا�سات م�ستفي�ضة فنية واقت�صادية بالتعاون مع م�ست�شارين
عامليني وجميعها �أكدت �صعوبة تطويرها

ويف  30مار�س  ،2017بد�أ الإيقاف التدريجي لوحدات الت�صنيع بامل�صفاة ،بينما �سيتم
ا�ستغالل مرافق تخزين املنتجات ،ومرافق الت�صدير ،بحيث تتبع م�شروع الوقود البيئي
يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،وذلك مع بدء ت�شغيل امل�شروع ،و�سوف تنتقل م�س�ؤولية الت�شغيل
يف اجلزء املتبقي من مرافق امل�صفاة �إىل �إدارة م�صفاة ميناء عبداهلل.
وقد و�ضعت ال�شركة خططاً لال�ستفادة من خربات العاملني يف امل�صفاة ،كل ح�سب
تخ�ص�صه يف امل�صايف الثالث )ميناء عبداهلل  -ميناء الأحمدي  -الزور( ،كما توجد خطة
لتدريب وتطوير العاملني يف م�صفاة ال�شعيبة ال�ستيعابهم يف الوحدات اجلديدة يف
م�شروع الوقود البيئي ،نظراً لأن ال�شركة تويل اهتماماً كبرياً بالعن�صر الب�شري ،والذي
يعترب �أبرز عنا�صر جناحها و�أهم مواردها ،و�سوف حتافظ عليه وت�ستمر يف تنميته.

36

التصدير من «الشعيبة»
�سيتم ا�ستغالل مرافق تخزين املنتجات ،ومرافق الت�صدير يف م�صفاة ال�شعيبة ،بحيث
تتبع م�شروع الوقود البيئي يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،لتتحول �إىل مرافق لتخزين
وت�صدير النفط ،وذلك مع بدء ت�شغيل امل�شروع ،و�ستكون عملية الت�صدير عرب ر�صيف
الزيت يف ميناء ال�شعيبة ،وهو ر�صيف يحتوي على �أربعة مرا�س ،بواقع اثنني يف اخلارج
بطاقة � 100ألف طن ،و�آخرين داخليني بطاقة � 50ألف طن ،حيث يتم نقل املنتجات عرب
املرا�سي الأربعة عن طريق خطوط الأنابيب التي يبلغ طول كل منها نحو  3كيلومرتات.

وتختلف الطاقة التحميلية يف املرا�سي الأربعة ح�سب نوعية املنتجات ،فبالن�سبة
للمنتجات اخلفيفة )النافثا والبنزين( تبلغ الطاقة التحميلية  1600طن� /ساعة،
واملنتجات املتو�سطة )الكريو�سني والديزل(  2600طن� /ساعة ،واملنتجات الثقيلة )زيت
الوقود والديزل(  2600طن� /ساعة.

الوحدات الرئيسية فـي مصفاة الشعيبة

العدد

الطاقة اإلجمالية

الوحدة
وحدات ا�ستخال�ص الكربيت

2

 600طن مرتي /اليوم

وحدات �إنتاج الهيدروجني

3

 222مليون قدم /3اليوم

وحدات �إ�صالح النافثا

1

 15.000برميل /اليوم

وحدات تقطري النفط اخلام

1

 200.000برميل /اليوم

وحدات تك�سري الزيت الثقيل (ات�ش �أويل)

2

 46.000برميل /اليوم

وحدات التقطري الفراغي للنفط اخلام املقطر

1

 90.000برميل /اليوم

وحدات تنقية النافثا

1

 26.000برميل /اليوم

وحدات جتزئة النافثا

1

 65.000برميل /اليوم

وحدات تنقية الكريو�سني

1

 35.000برميل /اليوم

وحدات تنقية زيت الغاز اخلفيف

1

 17.000برميل /اليوم

وحدات تنقية زيت الغاز الثقيل

1

 12.000برميل /اليوم

وحدات معاجلة الكريو�سني «املريوك�س»

1

 17.000برميل /اليوم

وحدات التك�سري الهيدروجيني «�آيزوماك�س»

2

 36.000برميل /اليوم

وحدات التك�سري الهيدروجيني «�آيزوكراكر»

1

 46.000برميل /اليوم

استغالل مرافق
التخزين والتصدير
في مصفاة الشعيبة
واالستفادة منها
بمشروع الوقود
البيئي
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الفصل الرابع :أرصفة التصدير والتحميل
ت�ستخدم �شركة البرتول الوطنية الكويتية املرافق البحرية لت�صدير النفط اخلام
واملنتجات البرتولية املكررة والكربيت ،وتتوزع �أر�صفة الت�صدير والتحميل على م�صفاة
ميناء الأحمدي ،وم�صفاة ميناء عبداهلل� ،إ�ضافة �إىل ر�صيف الزيت مبيناء ال�شعيبة.
وتزامناً مع التطورات والتو�سعات التي مرت بها م�صفاتا ميناء الأحمدي ،وميناء
عبداهلل ،مت حتديث وتطوير وتو�سعة �أر�صفة الت�صدير عدة مرات ،و�إن�شاء �أر�صفة
جديدة من �أجل زيادة الكميات امل ُّ�صدرة من املواد املختلفة.

أو ً
ال :مصفاة ميناء األحمدي
تتوزع �أر�صفة الت�صدير والتحميل يف �شركة البرتول الوطنية
الكويتية على م�صفاتي ميناء الأحمدي ميناء عبداهلل �إ�ضافة
�إىل ر�صيف الزيت مبيناء ال�شعيبة

تتكون مرافق الت�صدير والتحميل التابعة مل�صفاة ميناء الأحمدي من :الر�صيف اجلديد،
والر�صيف ال�شمايل ،والر�صيف اجلنوبي ،وفيما يلي تو�ضيح لكل منها:

● الر�صيف اجلديد (وحدة :)01 -

مت ت�شغيله بعد جتديده بالكامل يف عام  ،2005ويتكون من � 8أر�صفة لت�صدير الغاز
(الربوبان والبيوتان) ،وامل�شتقات البرتولية ،والنفط اخلام وتزويد ال�سفن بالوقود الثقيل
( ،)Bunkerوكذلك ا�سترياد "امليثانول" امل ُ�ستخدم يف ال�صناعات البرتولية ،وت�ضم هذه
الأر�صفة  48ذراع حتميل تت�صل بال�سفن لتحميلها بامل�شتقات البرتولية.
وح�سب تق�سيم هذه الأر�صفة ،مت تخ�صي�ص الر�صيفني ( ،)1و( )2لتحميل غازي
"الربوبان" و"البيوتان" ،وا�سترياد امليثانول ،والر�صيفني ( )3و( )4لتحميل امل�شتقات
البرتولية ،خ�صو�صاً لل�سفن ذات القيا�س (الأبعاد) الكبري التي ي�صل طولها �إىل ما
يقارب  350مرتاً.
وتقع هذه الأر�صفة يف اجلانب اخلارجي للر�صيف اجلديد من جهة اخلليج العربي ،ومت
جتهيزها ال�ستقبال الديزل.
وقد مت تخ�صي�ص الر�صيفني ( )5و( )6لتحميل امل�شتقات البرتولية لل�سفن ذات القيا�س
(الأبعاد) الأقل �ضخامة ،والر�صيف رقم ( )7لل�سفن ال�صغرية ( ،)Tugsوالتي ت�ستخدم
لقطر (�سحب) البواخر لتو�صيلها �أو �إخراجها من الر�صيف.
�أما الر�صيف رقم ( )8فقد مت تخ�صي�صه لتزويد ال�سفن بالوقود الثقيل ( ،)Bunkerوالتي
بدورها تزود �سفن نقل النفط بالوقود يف عر�ض البحر بعيداً عن الر�صيف ،كما يتوافر
الوقود الثقيل يف جميع الأر�صفة بحيث تُزود �سفن نقل النفط بالوقود �أثناء حتميلها
بامل�شتقات البرتولية.
وتبلغ قدرة التحميل للر�صيف � 30ساعة لتحميل ال�سفينة ب�شكل كامل.
ول�ضمان حتميل ال�سفن باملنتجات البرتولية بالكميات املطلوبة ،مت تزويد جميع
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الأر�صفة بعدادات دقيقة متطورة لقيا�س كميات النفط اخلام �أو امل�شتقات النفطية التي
يتم حتميل ال�سفن بها ،وكذلك يوجد يف كل ر�صيف نظام ال�ستقبال ت�صريف خطوط
التحميل ،ونظام للتعامل مع ال�ضغوط الزائدة خلطوط التحميل ،ونظام متقدم للتعامل
مع الظروف الطارئة� ،إ�ضافة �إىل نظام متكامل للإطفاء والإنقاذ.
ويتمتع الر�صيف اجلديد بعدة مزايا� ،أهمها:
� -1إمكانية حتميل �سفن النفط اخلام وامل�شتقات البرتولية من (� )22000 DWTإىل
( ،)160000 DWTوذلك ب�شكل كامل ( DWTت�شري �إىل جمموع احلمولة التي حتملها
ال�سفينة وتبحر بها ب�أمان).
� -2إمكانية حتميل �سفن النفط اخلام وامل�شتقات البرتولية من (� )50000 DWTإىل
( ،)350000 DWTوذلك ب�شكل جزئي.
� -3إمكانية حتميل الغاز امل�سال (الربوبان والبيوتان) من (� )10000 DWTإىل (.)60000 DWT
 -4تزويد ال�سفن بالوقود الثقيل ،بحيث تزود �سفن نقل النفط وم�شتقاته بالوقود يف
عر�ض البحر من (� )3000 DWTإىل (.)5000 DWT
 -5يتميز كل ر�صيف ب�إمكانية تزويد �سفن ال�شحن بالوقود �أثناء حتميلها.
 -6مت جتهيز الر�صيف بحيث يتنا�سب مع زيادة الإنتاج بعد ت�شغيل م�شروع الوقود البيئي.

● الر�صيف ال�شمايل (وحدة :)14 -

يقع الر�صيف ال�شمايل خارج �أ�سوار م�صفاة ميناء الأحمدي على بعد حوايل 15
كيلومرتاً ،ويتم عن طريقه ت�صدير النفط اخلام بوا�سطة خطوط (�أنابيب) قادمة من
�شركة نفط الكويت ،وم�ؤخراً مت ت�صدير النفط اخلفيف ( )KSLCعن طريق نف�س
اخلطوط� ،إ�ضافة �إىل ذلك يتم من خالله ت�صدير بع�ض امل�شتقات البرتولية ،مثل:
النافثا ،واجلازولني (وقود ال�سيارات) ،ووقود الطائرات ( ،)ATKوزيت الغاز اخلفيف
( ،)EGOوزيت الوقود الثقيل ( ،)HFOوجميع هذه املنتجات يتم �ضخها من م�صفاة
ميناء الأحمدي من خالل  6خطوط (�أنابيب) حتت املاء.
ويتكون الر�صيف ال�شمايل من � 4أر�صفة ،مزودة بعدد  24ذراع حتميل تت�صل بال�سفن
لتحميلها بامل�شتقات النفطية ،بواقع � 6أذرع حتميل لكل ر�صيف� ،أربعة منها لتحميل
النفط اخلام وامل�شتقات البرتولية ،وذراعني لتحميل ال�سفن بالوقود.
وتبلغ قدرة التحميل للر�صيف ال�شمايل � 36ساعة لتحميل ال�سفينة ب�شكل كامل ،وميكنه
ا�ستقبال ال�سفن حتى حجم (.)276000 DWT
ومت جتهيز جميع الأر�صفة بعدادات دقيقة لقيا�س كميات النفط اخلام �أو امل�شتقات
النفطية التي يتم حتميل ال�سفن بها ،وكذلك يوجد يف كل ر�صيف نظام ال�ستقبال

تم تزويد جميع
األرصفة بعدادات
دقيقة لقياس
كميات النفط
الخام والمشتقات
النفطية التي يتم
تحميل السفن بها
ت�صريف خطوط التحميل ،ونظام للتعامل مع ال�ضغوط الزائدة خلطوط التحميل،
ونظام متقدم للتعامل مع الظروف الطارئة� ،إ�ضافة �إىل نظام متكامل للإطفاء والإنقاذ.
وقد خ�ضع الر�صيف ال�شمايل مل�شروع جتديد وتطوير لي�ستمر يف اخلدمة حتى عام
 ،2030وت�ضمنت �أعمال التجديد والتطوير ،التايل:
 -1جتديد و�صيانة دعامات ال�سفن املتواجدة يف كل ر�صيف حلماية ال�سفن �أثناء
تواجدها يف الر�صيف.
 -2جتديد و�صيانة دعامات الر�صيف.
 -3جتديد و�صيانة مرابط احلبال التي تتحكم يف ربط ال�سفينة بالر�صيف.
 -4تبديل القطع اخل�شبية التي تغطي الطريق (امل�سار) امل�ؤدي �إىل الر�صيف.
 -5جتديد و�صيانة خطوط الت�صدير.
 -6جتديد الكابالت الكهربائية.
 -7جتديد و�صيانة نظام احلماية الكاثودية.
� -8صيانة الأعمال اخلر�سانية والهيكلية.
 -9جتديد و�صيانة خطاف الإفراج ال�سريع.
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● الر�صيف اجلنوبي:

يحتوي الر�صيف اجلنوبي على ر�صيفني �أولهما خم�ص�ص
للباخرة  FSRUوالر�صيف الثاين خم�ص�ص ل�سفن الغاز امل�سال

يحتوي الر�صيف اجلنوبي على ر�صيفني� ،أولهما ( ،)GP-9وهو خم�ص�ص للباخرة
(وحدة �إعادة تغويز املخزن العائم) ،والثاين ( ،)GP-10وهو خم�ص�ص ل�سفن الغاز امل�سال
( ،)LNGCحيث تقوم هذه ال�سفن بتحويل كميات الغاز امل�سال املوجودة يف خزاناتها �إىل
خزانات ال�سفينة العائمة ( ،)FSRUلتقوم الأخرية بتحويل غاز امليثان امل�سال �إىل غاز امليثان،
و�ضخه يف ال�شبكة املوجودة مب�صفاة ميناء الأحمدي واملت�صلة ب�شبكة الغاز التي تربط بني
�شركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء واملاء ،ال�ستخدامه يف حمطات �إنتاج الكهرباء.
وينتقل الغاز امل�سال من �سفينة التحميل (� )LNGCإىل ال�سفينة ( )FSRUمبعدل 5000
مرت مكعب بال�ساعة ،يف حني ت�صل القدرة على تبخري الغاز امل�سال و�ضخه لل�شبكة عن
طريق ال�سفينة (� )FSRUإىل  900مليون قدم مكعبة قيا�سية باليوم كحد �أق�صى.
ويوجد بكل ر�صيف � 3أذرع ،واحد لغاز امليثان ،واثنني لغاز امليثان امل�سال ،وهذه الأذرع
تربط بني ال�سفينة ( ،)LNGCوال�سفينة ( ،)FSRUبينما يقوم ذراع حتميل الغاز ب�إرجاع
الغاز امل�سال الزائد من ال�سفينة (� )FSRUإىل ال�سفينة ( ،)LNGCكما يوجد نظام
للتعامل مع احلاالت الطارئة� ،إ�ضافة �إىل نظام متكامل للإطفاء والإنقاذ.
وتعمل ال�سفينة ( )FSRUوفق نظام التعاقد مع �شركة البرتول الوطنيــة الكويتيــة ،وقـــد
مت م�ؤخراً جتديد العقد حتى عام � 2021/ 2020إىل �أن يتم ت�شغيل نف�س هذا امل�شروع يف
م�صفاة الزور وامل�سمى ( ،)LNGIوالذي ت�صل �سعته �إىل  3000مليون قدم مكعبة قيا�سية
باليوم ،باملقارنة مع القدرة احلالية املقدرة بـ  900مليون قدم مكعبة قيا�سية باليوم.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الفائدة الكبرية من م�شروع وحدة �إعادة تغويز املخزن العائم،
هي حماية البيئة من خالل ا�ستخدام الغاز النظيف ( )LNGلإنتاج الكهرباء ،بدالً من
ا�ستخدام النفط اخلام �أو الديزل ،هذا بالإ�ضافة �إىل اجلانب االقت�صادي املتمثل يف
توفري النفط اخلام وتكريره ال�ستخراج م�شتقات نفطية متنوعة.
FSRU

ثاني ًا :مصفاة ميناء عبداهلل
ت�شتمل مرافق �أر�صفة الت�صدير والتحميل يف م�صفاة ميناء عبداهلل على الآتي:

● اجلزيرة اال�صطناعية:

تبعد اجلزيرة اال�صطناعية عن امل�صفاة مب�سافة  5كيلومرتات ،ومتتد بطول  390مرتاً،
وبعمق  18مرتاً ،وت�ضم مر�سيني لت�صدير املنتجات البرتولية ال�سائلة بطاقة ا�ستيعابية
ت�صل �إىل � 80ألف طن مرتي.
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وقد مت تزويد �أر�صفتها بعدادات دقيقة متطورة لقيا�س كميات النفط اخلام� ،أو
امل�شتقات النفطية املحملة يف ال�سفن.
وتبلغ قدرة التحميل للر�صيف � 30ساعة لتحميل ال�سفينة ب�شكل كامل ،وكذلك يوجد
يف كل ر�صيف نظام ال�ستقبال ت�صريف خطوط التحميل ،ونظام للتعامل مع ال�ضغوط
الزائدة خلطوط التحميل ،ونظام متقدم للتعامل مع الظروف الطارئة� ،إ�ضافة �إىل نظام
متكامل للإطفاء والإنقاذ.

● ر�صيف الزيت مبيناء ال�شعيبة:

ي�ضم  4مرا�سي ،اثنان منها يتم ا�ستخدامهما من قبل �شركة �صناعة الكيماويات
البرتولية ،و�شركة �إيكويت لتحميل منتجاتهما.
وتختلف الطاقة التحميلية يف املرا�سي الأربعة ح�سب نوعية املنتجات.

أرصفة التصدير والتحميل في شركة البترول الوطنية الكويتية

المصفاة
ميناء
األحمدي
الشعيبة
ميناء
عبداهلل

الميناء

عدد المراسي

المواد المصدرة

الرصيف الشمالي
(أبو حليفة)

4

منتجات بترولية سائلة
النفط اخلام

الرصيف اجلنوبي

1

الغاز املسال (استيراد)

6

منتجات بترولية سائلة -
غاز مسال  -النفط اخلام

*4

منتجات بترولية سائلة

2

منتجات بترولية سائلة

رصيف الشحن
اجلديد
رصيف الزيت
(ميناء الشعيبة)
اجلزيرة
االصطناعية

تبعد الجزيرة
االصطناعية عن
مصفاة ميناء
عبداهلل بمسافة
 5كم وتمتد بطول
 390متراً

باالضافة إلى رصيف حتميل مادتي الكبريت والفحم
(*) يتم ا�ستخدام �أحد املرا�سي من قبل �شركتي البرتوكيماويات و�إيكويت لتحميل منتجاتهم
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الباب الرابع
مشروع الوقود البيئي

عن المشروع

م�شروع الوقود البيئي ..قفزة نوعية كبرية تدخل بها الكويت
مرحلة جديدة ت�ضعها يف م�صاف �أهم الدول يف �صناعة
تكرير النفط
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ي�ستهدف م�شروع الوقود البيئي تطوير م�صفاة ميناء الأحمدي وم�صفاة ميناء عبداهلل،
وهو من �أهم امل�شاريع يف ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بقطاع التكرير ،لإنتاج
م�شتقات برتولية عالية اجلودة مطابقة لال�شرتاطات واملعايري البيئية الدولية.
ويحقق امل�شروع الر�ؤية اال�سرتاتيجية العامة ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية ،لتكون
�ضمن �شركات التكرير الأكرث تناف�سية وتقدماً يف العامل� ،إذ �سيمكنها من تلبية املتطلبات
امل�ستقبلية لل�سوقني املحلي والعاملي� ،إ�ضافة �إىل اال�ستجابة ملتطلبات �أنظمة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة.
وتبلغ التكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع  4.680مليارات دينار كويتي ،و�سيعمل على
تطوير قدرات ال�شركة التحويلية ،ويدعم ا�ستخدام الطاقة بكفاءة عالية ،بحيث تنتج
امل�صفاتان م�شتقات نفطية عالية اجلودة متوافقة مع اال�شرتاطات البيئية العاملية
املعمول بها حالياً يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا و�آ�سيا ،مثل( :يورو،)4
و(يورو ،)5وهي ا�شرتاطات تت�ضمن حدوداً ق�صوى لل�شوائب وامللوثات يف خمتلف
�أنواع الوقود امل�ستخدم يف و�سائل النقل وال�صناعة وغريها ،مما ي�ساهم يف فتح
�أ�سواق جديدة �أكرث ربحية �أمام منتجات ال�شركة ،ويدعم ح�ضور الكويت كدولة م�ؤثرة
ومناف�سة قادرة على تلبية املتطلبات واال�شرتاطات التي تزداد �صرامة يف خمتلف
الأ�سواق العاملية ،ال�سيما تخفي�ض ن�سب الكربيت واملعادن ،وبقية ال�شوائب الأخرى يف
امل�شتقات النفطية لتكون �صديقة للبيئة.
وي�شمل امل�شروع �إن�شاء وحدات جديدة يف امل�صفاتني ،تتمتع مبوا�صفات تقنية عالية
وت�ستخدم �أحدث تكنولوجيا يف �صناعة التكرير� ،إ�ضافة �إىل حتديث و�إغالق وحدات
�أخرى ،لت�صبح الطاقة التكريرية مل�صفاة ميناء الأحمدي � 346ألف برميل يومياً ،وم�صفاة
ال بطاقة تكريرية
ميناء عبداهلل � 454ألف برميل يومياً ،لي�شكال جممعاً تكريرياً متكام ً
تبلغ � 800ألف برميل يف اليوم من النفط اخلام.
ويعترب امل�شروع فريداً من نوعه على امل�ستوى العاملي� ،إذ مل ي�سبق ل�شركة تكرير نفط �أن
متكنت من حتديث م�صافيها القائمة بهذا احلجم مع ا�ستمرارها يف الوقت ذاته بعملية
الإنتاج والوفاء بالتزاماتها جتاه عمالئها يف الداخل واخلارج ،كما �أنه �سيوفر فر�ص
عمل جديدة للعمالة الوطنية ،و�سيعمل على تعزيز وت�شجيع التنمية االقت�صادية املحلية،
وذلك من خالل الآلية املتبعة لتوظيف العمالة الوطنية يف عقود ال�صيانة واخلدمات مبا
يعادل  %25من ن�سبة العمالة يف كل عقد.

التمويل
ج�سدت خطة متويل م�شروع الوقود البيئي تنوعاً �إيجابياً جديداً يف متويل م�شاريع �شركة
البرتول الوطنية الكويتية ،و�شكلت نهجاً جديداً يف جمال متويل امل�شاريع الكربى يف
القطاع النفطي ،حيث �إنه للمرة الأوىل تقوم م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بتوجيه ال�شركة
لالعتماد على م�صادر متويل خارجية (االقرتا�ض) كجزء �أ�سا�سي يف متويل امل�شروع.
وتعد عملية متويل امل�شروع �أ�ضخم �صفقة متويل للم�شروعات ال�صناعية النفطية يف تاريخ
دولة الكويت ،وهدفت هذه العملية �إىل تعظيم العائد على امل�شروع ،وتخفي�ض العبء
التمويلي عن امل�ؤ�س�سة حتى يت�سنى لها متويل م�شاريعها الأخرى.
وقد قامت ال�شركة بالتعاون مع م�ست�شار مايل خمت�ص بدرا�سة االحتياجات التمويلية
للم�شروع ،واقرتاح �أف�ضل الطرق وال�سيناريوهات لعملية التمويل� ،إ�ضافة �إىل اقرتاح هيكل
متويل امل�شروع ،والن�سبة املثلى لال�ستثمار (قيمة مبلغ االقرتا�ض مقابل ر�أ�س املال الذي
�ستقوم ال�شركة بدفعه).
وارتكزت خطة التمويل على ن�سبة  ،70/30حيث قامت من خاللها م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية بتمويل  %30من قيمة امل�شروع مبا�شرة من مواردها الذاتية ،يف حني مت متويل
الـ  %70الباقية من م�صادر خارجية ،ح�سب ال�شريحتني التاليتني:

« الوقود البيئي»
يهدف إلى تطوير
قدرات مصفاتي
ميناء عبداهلل
وميناء األحمدي
إلنتاج مشتقات
بترولية عالية الجودة

● ال�شريحة الأوىل  -االقرتا�ض بالدينار الكويتي من البنوك املحلية:

مت تعيني كل من بنك الكويت الوطني ،وبيت التمويل الكويتي ،كبنكني قائدين لرتتيب
ال�شريحة الأوىل من عملية التمويل ،والتي متثل قر�ضاً طويل الأجل بالدينار الكويتي من
البنوك التقليدية والإ�سالمية املحلية ،وذلك بقيمة  1200مليون دينار كويتي.

● ال�شريحة الثانية  -االقرتا�ض بالدوالر الأمريكي من وكاالت ائتمان ال�صادرات:

متويل هذه ال�شريحة مت من خالل قر�ض عاملي قيمته  6245مليون دوالر �أمريكي،
مب�شاركة عدد من وكاالت ائتمان ال�صادرات والبنوك العاملية من دول كوريا واليابان
و�إيطاليا وهولندا وبريطانيا.
وقد مت يف مار�س  2019االنتهاء من عملية متويل امل�شروع ،وذلك بعد ا�ستالم دفعات
القرو�ض ،حيث بلغت ال�شريحة الأوىل املتعلقة باالقرتا�ض بالدينار الكويتي من البنوك
التقليدية والإ�سالمية املحلية  1200مليون دينار كويتي ،فيما بلغت ال�شريحة الثانية،
واملتعلقة باالقرتا�ض بالدوالر الأمريكي من وكاالت ائتمان ال�صادرات ما قيمته 6146.5
مليون دوالر �أمريكي ،وبنق�صان قدره  98.5مليون دوالر �أمريكي ،باملقارنة مع القيمة
التعاقدية لل�شريحة الثانية.
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ونظراً ل�ضخامة حجم امل�شروع ،فقد مت تق�سيم تنفيذه �إىل ثالث جمموعات تعاقدية رئي�سية،
هي :حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي ،وحزمة م�صفاة ميناء عبداهلل ( ،)1وحزمة م�صفاة ميناء
عبداهلل ( ،)2ومت التعاقد مع ثالثة حتالفات من املقاولني العامليني ،وفقاً ملا يلي:

● حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي:
فاز بهذه احلزمة حتالف مكون من� :شركة ( )JGCاليابانية ،وكل من
واملقاوالت ،و( )SKللهند�سة واملقاوالت من كوريا اجلنوبية.
● حزمة م�صفاة ميناء عبداهلل

()GS

للهند�سة

(:)1

ح�صل على هذه احلزمة حتالف �شركات" :برتوفاك العاملية املحدودة" من اململكة
املتحدة ،و"�سام�سوجن الهند�سية املحدودة" من كوريا اجلنوبية ،و( )CB&Iمن هولندا.

● حزمة م�صفاة ميناء عبداهلل (:)2
فاز بهذه احلزمة حتالف مكون من �شركات" :فلور املحدودة" من اململكة املتحدة ،و"دايوو
للهند�سة واملقاوالت املحدودة" من كوريا اجلنوبية ،و"هيونداي لل�صناعات الثقيلة املحدودة"
من كوريا اجلنوبية.
عقود المشروع األخرى

م�شروع الوقود البيئي �سيعمل على تعزيز احل�صة الت�سويقية
للمنتجات البرتولية الكويتية يف الأ�سواق العاملية

رقم العقد

�شركة �سام�سوجن �سي �آند تي

)(CFP-B /EPC/0047

كوروبري�شن  -كوريا

الوقود البيئي

وحدة التك�سري بالعامل
احلفاز املائع

�شركة دايليم ال�صناعية

 -امل�ساعدة �أثناء /التكليف /الت�شغيل /اختبار �أداء

املحدودة  -كوريا

 ،FCC، FCC SWTوبرج التربيد مل�شروع الوقود

الهند�سة والتوريد والبناء  -حت�ضري بدء الت�شغيل

يبلغ عدد الوحدات اجلديدة يف م�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبداهلل �ضمن م�شروع
الوقود البيئي  39وحدة ،هذا بالإ�ضافة �إىل حتديث  7وحدات �أخرى لتتما�شي مع
التقنيات املتطورة امل�ستخدمة يف امل�شروع ،يف حني �سيتم �إيقاف عدد  7وحدات.

وحدات التصنيع

العدد

وحدات جديدة

39

وحدات �سيتم حتديثها

7

وحدات �سيتم ايقافها

7
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اسم المقاول

�أعمال الهند�سة والتوريد والبناء لتح�ضري م�شروع

الأعمال التح�ضريية

وحدات التصنيع فـي المشروع

وصف العقد

)(CFP·A/EPC/0051

م�شروع اجلهد العايل
)(CFP/CNSL/0045

عقد ا�ست�شاري امل�شروع
)(CFP/CNSL/0045

البيئي ( )MAFPيف م�صفاة ميناء الأحمدي
�شركة �سيمنز للكهربائيات

توريد وتركيب حمطة  132ك .ف ()C -AHRF

واخلدمات الإلكرتونية

يف ميناء الأحمدي ،وحمطة  132/300ك .ف

 -الكويت

 )W) - MARFيف ميناء عبداهلل

�شركة وود � -أميك فو�سرت
ً
(�سابقا)
ويلر

عقد ا�ست�شاري �إدارة امل�شروع

الطاقة التكريرية

وحدات مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء األحمدي

بعد جناح ت�شغيل حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي �ضمن م�شروع الوقود البيئي �أ�صبحت
الطاقة التكريرية للم�صفاة � 346ألف برميل يومياً ،مبا يعني تراجعاً يف كمية الإنتاج
التي كانت ت�صل �إىل � 466ألف برميل يف اليوم قبل ت�شغيل امل�شروع ،لكن موا�صفات
املنتجات اجلديدة �ستكون �أكرث ربحية ومتوافقة مع اال�شرتاطات البيئية العاملية.
يف املقابل ،ارتفعت الطاقة التكريرية مل�صفاة ميناء عبداهلل من � 270ألف برميل يومياً
�إىل � 454ألف برميل يومياً.
وعند دمج جمموع �إنتاج امل�صفاتني �ستكون "البرتول الوطنية" قادرة على تكرير ما
يعادل � 800ألف برميل يومياً ،مقارنة بـ � 736ألف برميل يومياً قبل تنفيذ امل�شروع.
ويو�ضح الر�سم التايل الطاقة التكريرية لل�شركة قبل وبعد تنفيذ امل�شروع:

تنق�سم الوحدات التي مت تنفيذها وحتديثها �ضمن م�شروع الوقود البيئي يف م�صفاة
ميناء الأحمدي �إىل ق�سمني ،هما:
 الق�سم الأول� :إن�شاء وحدات جديدة باملنطقة اجلنوبية من امل�صفاة. الق�سم الثاين :حتديث بع�ض الوحدات القائمة يف امل�صفاة.ويو�ضح اجلدول التايل وحدات التكرير اجلديدة التي مت �إن�شا�ؤها بامل�صفاة.

الطاقة التكريرية قبل م�شروع الوقود البيئي
� 736ألف برميل  /اليوم

وحدات التكرير الجديدة  -مصفاة ميناء األحمدي
الوحدات

وحدة �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي رقم 141

50

وحدة ا�ستخال�ص الأيزوبنتان رقم 137

42

وحدة ا�ستخال�ص الأيزوبيوتني رقم 146

6.8

وحدة �إنتاج الهيدروجني رقم 148
وحدة معاجلة النافثا الناجتة عن ( )FCCUرقم 186

م�صفاة ميناء عبداهلل
� 270ألف برميل /اليوم

م�صفاة ميناء الأحمدي
� 466ألف برميل /اليوم

وحدتا ا�ستخال�ص الكربيت رقم  151و152
وحدة املعاجلة بالأمني رقم 150
وحدة املعاجلة بالأمني رقم 153
وحدة معاجلة املياه احلم�ضية رقم 156

الطاقة التكريرية بعد م�شروع الوقود البيئي
� 800ألف برميل /اليوم

م�صفاة ميناء الأحمدي
� 346ألف برميل /اليوم

( )Vacuum Rerunرقم 183

وحدة التقطري الفراغي
وحدة التفحيم امل�ؤجل ( )Delayed Cokerرقم 136
م�صفاة ميناء عبداهلل
� 454ألف برميل /اليوم

السعة ( ألف برميل  /اليوم )

وحدة معاجلة النافثا الناجتة من ( )DCUرقم 135

 60مليون قدم 3قيا�سي /اليوم
26

ً
يوميا
 200×2طن مرتي/
 500مرت� / 3ساعة
 140مرت� / 3ساعة
 220مرت / 3ال�ساعة
72
37

( 8.4تت�ضمن وحدة معاجلة الغاز الناجت
من وحدة تك�سري الفحم البرتويل)

وحدة �إنتاج اجلازولني ( )ISOMرقم 107

30

وحدة معاجلة زيت الغاز بالهيدروجني رقم 144

45

وحدة معاجلة الغاز البرتويل امل�سال رقم 125

2.2

وحدة معاجلة الأيزوبنتان (املريوك�س) رقم 138

8
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�أما الوحدات التي مت حتديثها بامل�صفاة ،فت�شمل :وحدتا �إنتاج اجلازولني (وقود
ال�سيارات رقم ( )25و( ،)26ووحدة التقطري الفراغي رقم ( ،)83ووحدة الألكلة رقم
( ،)46ووحدة التك�سري بالعامل احلفاز رقم ( ،)86كما هو مو�ضح باجلدول التايل:

وحدات تم تحديثها  -مصفاة ميناء األحمدي
الوحدة
وحدتا �إنتاج اجلازولني ()CCR
رقم  25و 26

وحدة التقطري الفراغي
( )Vacuum Rerunرقم 83
وحدة الألكلة ()Alkylation
رقم 46

يعترب م�شروع الوقود البيئي فريد ًا من نوعه �إذ مل ي�سبق
ل�شركة تكرير نفطية �أن متكنت من حتديث م�صافيها القائمة
بهذا احلجم مع ا�ستمرارها يف الإنتاج والوفاء بالتزاماتها
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وحدة التك�سري بالعامل احلفاز
( )FCCرقم 86

السعة قبل التحديث
(ألف برميل /اليوم)

السعة بعد التحديث
(ألف برميل /اليوم)

29.1×2

35×2

77

77

4.88

6.4

40.0

42.5

وحدات مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبداهلل
مت �إن�شاء جمموعة من الوحدات اجلديدة يف م�صفاة ميناء عبداهلل� ،أبرزها وحدة
�إزالة الكربيت من الزيت الثقيل ،ووحدة التحويل الهيدروجيني ،ووحدة ( ،)CCRووحدة
التك�سري بالعامل احلفاز ال�سائل.
كما مت حتديث وحدات قائمة ،لتتوائم مع م�شروع الوقود البيئي ،ولتحقيق الربط الالزم
مع الوحدات اجلديدة ،وحت�سني جودة املنتجات م�ستقبالً.
ويو�ضح اجلدول التايل الوحدات اجلديدة بامل�صفاة.

وحدات التكرير الجديدة  -مصفاة ميناء عبداهلل
الوحدات
وحدة تقطري جوي رقم 111

وحدة �إزالة الكربيت من متخلف التقطري
اجلوي رقم  112و 212
وحدة �إنتاج اجلازولني ( )CCRرقم 127
وحدة التقطري الفراغي ()Vacuum Rerun
رقم 213
وحدة التك�سري بالهيدروجني رقم 114و214
وحدتا معاجلة الديزل بالهيدروجني
رقم  116و 216
وحدة معاجلة الكريو�سني بالهيدروجني
رقم 115
وحدة معاجلة النافثا بالهيدروجني رقم 117
وحدة �إنتاج الهيدروجني رقم 118
وحدة ا�سرتجاع الهيدروجني رقم 119
وحدة ا�ستخال�ص الكربيت رقم 123
وحدة املعاجلة بالأمني رقم 125
وحدة معاجلة املياه احلم�ضية رقم 126
وحدة تركيز الغاز رقم 129

السعة (ألف برميل  /اليوم)
264
50/100
18

تحديث وحدات قائمة
في مصفاتي ميناء
عبداهلل وميناء
األحمدي لتتوائم مع
مشروع الوقود البيئي

50
50/70
73×2
39
23.5
3

 185×3مليون قدم قيا�سي /يوم
 83مليون قدم 3قيا�سي /يوم
ً 450×3
طنا /اليوم
 325×2مرت /3ال�ساعة
 325×2مرت /3ال�ساعة
3
 13000برميل /اليوم غاز م�سال  47 +مرت
معياري � /ساعة غازات خفيفة
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نسب اإلنتاج من المشتقات النفطية قبل وبعد تنفيذ المشروع
تعترب �شركة البرتول الوطنية الكويتية مركزاً ربحياً يعمل على تعظيم القيمة امل�ضافة
للموارد الهيدروكربونية الكويتية من خالل عمليات التكرير.
ويعد م�شروع الوقود البيئي الذي تنفذه ال�شركة من �أهم امل�شروعات التي تهدف �إىل زيادة
القدرة التحويلية للم�صايف ،بحيث يتم حتويل امل�شتقات الثقيلة ذات القيمة االقت�صادية
املنخف�ضة ،كمادة زيت الوقود ذي املحتوى الكربيتي العايل )املنتجة حالياً بن�سبة ت�صل
�إىل  %20.7من جممل الإنتاج( �إىل منتجات برتولية ذات قيمة اقت�صادية عالية اجلودة،
ال عن االرتقاء مبوا�صفات كافة املنتجات الأخرى.
كوقود الطائرات ،والبنزين ،ف�ض ً
ويو�ضح الر�سم التايل ن�سب الإنتاج من امل�شتقات النفطية قبل وبعد تنفيذ م�شروع
الوقود البيئي.
Wt %

35
30
25
20

�ضخامة م�شروع الوقود البيئي دفعت ال�شركة �إىل تق�سيم
تنفيذه �إىل ثالث جمموعات رئي�سية ت�شرف عليها ثالثة
حتالفات من املقاولني العامليني

15
10
5

�أما الوحدات التي مت حتديثها بامل�صفاة ،فت�شمل وحدة التقطري الفراغي رقم (،)13
ووحدة التقطري اجلوي رقم ( ،)11كما هو مو�ضح باجلدول التايل:

وحدات تكرير تم تحديثها  -مصفاة ميناء عبد اهلل
الوحدة
وحدة التقطري الفراغي
( )Vacuum Rerunرقم 13
وحدة تقطري جوي رقم 11
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السعة بعد
السعة قبل
التحديث
التحديث
(ألف برميل /اليوم) (ألف برميل /اليوم)
*78.4×2

*64×2

190

190

0
2.6

21.9

17.6

30.3

2.8

26.1

30.8

26.4

20.7

* 5.7

6.9
8.2

(*) متثل االحتياجات املطلوبة لوقود ال�سفن منخف�ض الكربيت

مواصفات المنتجات البترولية بعد تنفيذ المشروع
م�شروع الوقود البيئي له فوائد عديدة� ،أبرزها حتويل كل منتجات ال�شركة �إىل منتجات
متوافقة مع اال�شرتاطات العاملية ،مما يفتح �آفاقاً جديدة و�أ�سواقاً �أو�سع لت�سويقها
عاملياً� ،إ�ضافة �إىل تلبية احتياجات ال�سوق املحلي.
ويعزز امل�شروع مكانة الكويت العاملية يف �صناعة تكرير النفط ،حيث �سيعمل على
تقلي�ص حمتوى �أكا�سيد النيرتوجني والكربيت وامللوثات الأخرى مبنتجات ال�شركة،
وخف�ض حمتوى الكربيت يف البنزين من  500جزء يف املليون �إىل � 10أجزاء يف املليون،

و�أي�ضاً خف�ض حمتوى الكربيت يف الديزل من  5000جزء يف املليون �إىل � 10أجزاء يف
املليون ،كما �أن املنتجات الأخرى لن تقل �أهمية عن املنتجني ال�سابقني ،كما هو مو�ضح
يف اجلدول التايل:

مواصفات المنتجات البترولية بعد تنفيذ المشروع ()2-1
المنتجات
النافثا
● ن�سبة الكربيت  -جزء من املليون
(احلد الأق�صى)
● الأولفينات  -الن�سبة املئوية حجماً
(احلد الأق�صى)
خال من الر�صا�ص
جازولني ٍ
(�أوكتني )98 ،95 ،91
● ن�سبة الكربيت  -جزء من املليون
(احلد الأق�صى)
ً
حجما
● البنزين  -الن�سبة املئوية
(احلد الأق�صى)
ً
حجما
● العطريات  -الن�سبة املئوية
(احلد الأق�صى)
ً
حجما
● الأولفينات  -الن�سبة املئوية
(احلد الأق�صى)

قبل التشغيل

بعد التشغيل

700

500

1

1

500

10

4

1

-

35

18/-/-

18

وقود الطائرات ()DPK/JP5/ ATK

● ن�سبة الكربيت  -جزء من املليون
(احلد الأق�صى)
● العطريات  -الن�سبة املئوية حجماً
(احلد الأق�صى)
● نقطة الدخان مم (احلد الأدنى)

10 / 1000 / 1000 2000 / 3000/3000
25

25

19 / 25

25

مواصفات المنتجات البترولية بعد تنفيذ المشروع ()2 - 2
المنتجات
زيت الغاز (املحلي)DESC-MEW -
● ن�سبة الكربيت  -جزء من املليون
(احلد الأق�صى)
زيت الغاز (املوا�صفات الآ�سيوية املوحدة)
● ن�سبة الكربيت  -جزء من املليون
(احلد الأق�صى)
زيت الغاز (عاملي املوا�صفات)
● ن�سبة الكربيت  -جزء من املليون
(احلد الأق�صى)
● الرقم ال�سيتيني( -احلد الأدنى)
● نقطة ال�ضباب (�صيف� /شتاء)  -درجة
مئوية (احلد الأق�صى)
● درجة احلرارة عند ن�سبة التقطري %95
(درجة مئوية)
● الكثافة النوعية
زيت الوقود ال�سفن
● ن�سبة الكربيت  -وزن ن�سبي %
(احلد الأق�صى)

قبل التشغيل

بعد التشغيل

5000 / 5000 / 2000

)*( 10/10/10

5000 – 500

غري منتج

10

10
51
7- / 1360
بني � 0.820إىل 0.845

4.5

0.5

(*) ت�صميم امل�شروع يت�ضمن �إنتاج زيت الغاز بن�سبة كربيت  500جزء من املليون ال�ستهالك وزارة الكهرباء واملاء.
وقد مت تخفي�ض ن�سبة الكربيت �إىل � 10أجزاء من املليون بقرار من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ال�ستهالك وزارة
الكهرباء واملاء ،ومتا�شياً مع حتويل م�صفاة ميناء الأحمدي كلياً �إىل � 10أجزاء من املليون لزيت الغاز.
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موظفاً على وحدات م�شابهة لوحدات امل�شروع ،وتوفري تدريب متخ�ص�ص لهم من قبل
مهنيني بالوحدات ،وكذلك حر�صت ال�شركة على توفري برامج املحاكاة للتدريب امل�سماة
( ،)OTSمبا يحاكي الوحدات اجلديدة متاماً ،ومت من خاللها تدريب ما يفوق 280
موظفاً ،وقد جت�سدت نتائج التدريب امل�ستمر يف الت�شغيل الناجح لوحدات امل�شروع دون
م�شاكل وب�شكل منتظم.

التكامل بين المصافي وقطاع البتروكيماويات

فوائد عديدة يحققها م�شروع الوقود البيئي �أبرزها تطوير
منتجات ال�شركة للتوافق مع اال�شرتاطات العاملية

�شهدت �صناعة تكرير النفط خالل القرن احلايل تغريات �سريعة من خالل تكاملها
مع �صناعة البرتوكيماويات من �أجل احل�صول على منتجات ذات قيم متنوعة ،وحتقيق
عوائد مالية عالية مقرتنة بتطور تقني.
وتدرك �شركة البرتول الوطنية الكويتية هذه الأهمية جيداً ،ومن ثم تويل مو�ضوع
التكامل بني ال�صناعتني �أهمية كبرية ،حيث ت�شق طريقها يف م�ستقبل هذا النوع من
ال�صناعة ،الذي هو وثيق ال�صلة ب�أبعادها الت�شغيلية والت�سويقية.
وبعد تنفيذ كامل وحدات م�شروع الوقود البيئي �سوف يتح�سن م�ستوى عمليات التكامل
بني امل�صايف وقطاع البرتوكيماويات ،من خالل زيادة املرونة الت�شغيلية وجودة اللقيم
امل�ستخدم ،مما �سيعمل على حت�سني هام�ش ربح م�صايف ال�شركة.
ويو�ضح الر�سم التايل علمليات التكامل احلالية بني امل�صايف وقطاع البرتوكيماويات.
عمليات التكامل بين المصافي وقطاع البتروكيماويات

العمالة
و�صل عدد العمالة يف م�شروع الوقود البيئي خالل مراحل التنفيذ املختلفة �إىل � 60ألف
عامل ،وذلك نظراً ل�ضخامة امل�شروع وات�ساع حجم نطاق الأعمال به ،حيث يعد الأ�ضخم
يف م�شاريع �شركة البرتول الوطنية الكويتية.
وهذا الأمر تطلب من ال�شركة التعاون مع العديد من اجلهات يف الدولة ،مل�ساعدة
املقاولني يف جلب العمالة الالزمة لتنفيذ امل�شروع وااللتزام باجلدول الزمني املتفق عليه.
وحر�صت ال�شركة منذ البداية على حل كل امل�شكالت التي واجهت املقاولني لإجناز
امل�شروع ،وتوفري العمالة املطلوبة خالل مراحل التنفيذ املختلفة ،حتى خالل �أزمة
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19 -التي �ضربت العامل �أجمع.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،مت تدريب العديد من موظفي ال�شركة للت�أكد من جاهزيتهم لعمليات
الت�شغيل ،وقامت دائرة ت�شغيل امل�شروع بعقد برامج تدريبية داخلية وخارجية لنحو 650
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äÉjhÉª«chÎÑdG
Ú∏HhÈdG

RÉ¨dG

RÉ¨dG êÉàfEG
ΩÉÿG §ØædGh

ΩÉÿG §ØædG

»`aÉ°üŸG
äGóMhh
RÉ¨dG êÉàfEG
∫É°ùª`dG

Ú∏«HhôH ‹ƒH

¿Éãj’G

ÉãaÉædG

¿ÉJƒ«ÑdGh ÚLhQó«¡dG
áØ«ØÿG ÉãaÉædGh

‹ƒÑdGh Ú∏«K’G
Ú∏«ãjG

Benzene,
& Para-xylene
Styrene

�سوف يتح�سن م�ستوى عمليات التكامل بزيادة املرونة الت�شغيلية واللقيم امل�ستخدم مما �سيعمل على حت�سني هام�ش ربح امل�صايف ب�شكل عام

التكامل مع الشركات الكويتية والمؤسسات الحكومية
تعمل �شركة البرتول الوطنية الكويتية على حتقيق القيمة املثلى للموارد الهيدروكربونية
الكويتية من خالل �إدارة عملياتها على �أ�س�س جتارية ،وب�شكل متكامل وم�ستدام ،مبا
ي�ساهم يف تطوير االقت�صاد الكويتي.
وتهدف ال�شركة �إىل التو�سع يف الطاقة التكريرية تدريجياً من �أجل تلبية االحتياجات
املحلية من امل�شتقات النفطية والت�صدير �إىل اخلارج ،وكذلك حتقيق التكامل بني
�صناعتي التكرير والبرتوكيماويات داخل دولة الكويت.
وت�ؤمن ال�شركة ب�أن التكامل الفّعال مع ال�شركات النفطية� ،سواء التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية �أو غريها� ،أو امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ،من املتطلبات الأ�سا�سية للمرحلة
احلالية واملقبلة ،من �أجل مواكبة التطور العاملي ال�سريع يف جمال �صناعة النفط والغاز،
وتطوير الأداء والنمو ،فال�صمود يف وجه املناف�سة العاملية ال ميكن حتقيقه �إال من خالل
تكامل �أن�شطة القطاع النفطي ووجود �أنظمة و�أ�ساليب عمل متجان�سة ومتكاملة.
ويو�ضح الر�سم التايل عمليات التكامل التي تتم بني «البرتول الوطنية» وال�شركات
الكويتية وامل�ؤ�س�سات احلكومية.

بعد تنفيذ وحدات
مشروع الوقود
البيئي سوف يتحسن
مستوى عمليات
التكامل بين
المصافي وقطاع
البتروكيماويات

عمليات التكامل مع الشركات الكويتية والمؤسسات الحكومية
á«àjƒµdG §ØædG äÓbÉf ácô°T

áYÉæ°U ácô°T
á«dhÎÑdG äÉjhÉª«µdG

Ú∏HhÈdG

¿ÉHhÈdG …RÉZ
¿ÉJƒÑdGh

âjƒµdG §Øf ácô°T

âjÈc

πFÉ°ùdG âjÈµdG
äÉØãµŸGh äGRÉ¨dG/ΩÉÿG §ØædG

âjƒµ«ª«c
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الباب الخامس
دائرة التسويق المحلي

تطور دائرة التسويق المحلي

تعمل �شركة البرتول الوطنية الكويتية ممثلة يف دائرة الت�سويق
املحلي على �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات تعبئة الوقود داخل
الكويت

تولت �شركة البرتول الوطنية الكويتية مع ت�أ�سي�سها عام � ،1960إن�شاء وت�شغيل و�صيانة
حمطات تعبئة الوقود داخل دولة الكويت.
وللقيام بهذا الدور مت �إن�شاء دائرة الت�سويق املحلي عام  ،1961ونقلت ملكية حمطات
تعبئة الوقود من �شركة نفط الكويت �إىل �شركة البرتول الوطنية الكويتية.
وكانت البداية بامتالك  14حمطة ،ومع التطور والتو�سعات العمرانية امل�ستمرة ،قامت
ال�شركة ببناء العديد من املحطات لي�صل �إجمايل عددها �إىل  119حمطة يف عام ،2004
موزعة يف جميع �أنحاء دولة الكويت خلدمة امل�ستهلكني.
وقد �شهدت حمطات تعبئة الوقود عمليات حتديث كبرية منذ افتتاح �أول حمطة
بالكويت عام  1948يف غرب الأحمدي.
وتوفر حمطات تعبئة الوقود التابعة لل�شركة منتجات الديزل واجلازولني (وقود
ال�سيارات) ب�أنواعه املختلفة ،مثل :اجلازولني املمتاز (� 91أوكتني) ،واجلازولني اخل�صو�صي
(� 95أوكتني) ،واجلازولني اخل�صو�صي (� 98أوكتني � -ألرتا) ،خلدمة كافة �أنواع املركبات،
ويتم توريد املنتجات �إليها عن طريق م�ستودعات ال�شركة يف منطقتي �صبحان والأحمدي.
وت�شارك دائرة الت�سويق املحلي ب�شكل كبري مع بلدية الكويت ،والهيئة العامة للطرق،
وامل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية يف معظم الدرا�سات التي يقومون بها لدرا�سة
وا�ستحداث مناطق �سكنية جديدة ،الختيار مواقع لإن�شاء حمطات وقود بهذه املناطق،
وتغطيتها باخلدمات التي تقدمها ال�شركة.

مشاريع الخصخصة
مع قرار خ�صخ�صة حمطات تعبئة الوقود بعد تو�صية �صدرت يف عام  2005من جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،واملجل�س الأعلى للبرتول بتحويل �إدارة ن�شاطات حمطات
تعبئة الوقود �إىل القطاع اخلا�ص ،بهدف �إ�شراكه يف تنمية البالد ،متت خ�صخ�صة
 40حمطة ،وانتقلت ملكيتها من �شركة البرتول الوطنية الكويتية �إىل ال�شركة الأوىل
للت�سويق املحلي للوقود ،بالإ�ضافة �إىل  3مواقع )غرب ال�شعيبة ،ومبارك العبداهلل ،وكبد
طريق املزارع( ،كما متت خ�صخ�صة  40حمطة �أخرى ،وانتقلت ملكيتها �إىل �شركــة
ال�ســور لت�سويــق الوقــود ،بالإ�ضافـة �إلــى  3مواقـع )العقيلة ،وامل�سيلة «�شرق القرين»،
وال�ساملي( ،واحتفظت "البرتول الوطنية" بـ  39حمطة ،مت دعمهم بعد ذلك بـ  4حمطات
جديدة ،لي�صل العدد الإجمايل �إىل  43حمطة منت�شرة يف خمتلف مناطق البالد خلدمة
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امل�ستهلكني ،بالإ�ضافة �إىل حمطات متنقلة تعمل ب�صفة م�ؤقتة خلدمة املناطق التي ال
توجد فيها حمطات تعبئة ثابتة.
ثم ارتفع عدد املحطات يف الوقت احلايل �إىل  57حمطة ،بعد افتتاح  14حمطة �ضمن
خطة م�ستقبلية طموحة تنفذها ال�شركة لإن�شاء  100حمطة وقود جديدة ،ل�سد حاجة
خمتلف مناطق البالد من املحطات ،مبا يلبي التو�سع العمراين وزيادة عدد ال�سكان.
وبعد تنفيذ م�شروع خ�صخ�صة حمطات الوقود ،متت �إ�ضافة مهام جديدة �إىل دائرة
الت�سويق املحلي ،متثلت يف مراجعة ت�صاميم املحطات ،والرتكيز على �شروط الأمن
وال�سالمة وال�صحة فيها ،وبهذا ال�صدد مت �إعداد دليل لت�صميم و�إن�شاء حمطات
وخزانات الوقود ،بالتعاون مع مكتب ا�ست�شاري عاملي.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق متار�س الدائرة الرقابة على �شركتي «الأوىل» ،و«ال�سور» للت�أكد من
تطبيق جميع ال�شروط واملوا�صفات التي ت�شرتطها �شركة البرتول الوطنية الكويتية.

الحفاظ على البيئة والصحة والسالمة
تبذل دائرة الت�سويق املحلي جهوداً كبرية من �أجل احلفاظ على البيئة وال�صحة
وال�سالمة ،ومن �أجل ذلك قامت بالتايل:
 تزويد جميع املحطات بوحدة ال�سرتجاع الأبخرة املتطايرة (.)VRU احتواء االن�سكابات البرتولية. نظام قيا�س املنتوج (.)ATG نظام تفريغ ال�شحنات اال�ستاتيكية بو�ضع مل�صقات بجوار امل�ضخات حلماية الزبائنمن احلرائق.
 و�ضع لوحات حتذيرية و�إر�شادية داخل املواقع. -ا�ستخدام الطاقة املتجددة )الطاقة ال�شم�سية(.

وضعت الشركة
خطة طموحة
إلنشاء محطات
وقود جديدة في
مختلف مناطق
الكويت لتلبية
احتياجات البالد خالل
السنوات المقبلة
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مشاريع التسويق المحلي
تنفذ دائرة الت�سويق املحلي جمموعة من امل�شاريع� ،أهمها:

● �إن�شاء حمطات تعبئة وقود جديدة:

تزويد جميع حمطات ال�شركة بوحدة ال�سرتجاع الأبخرة
املتطايرة ( )VRUوهو ما يعك�س اهتمام «البرتول الوطنية»
باحلفاظ على البيئة
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�أكدت درا�سة ا�ست�شارية قامت بها م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية خالل املرحلة املا�ضية،
حاجة الكويت �إىل �إن�شاء حمطات تعبئة وقود جديدة يف ال�سنوات القادمة ملواكبة
التو�سع العمراين والزيادة يف �أعداد ال�سكان ،والتغلب على الزحام باملحطات القائمة،
لذلك و�ضعت �شركة البرتول الوطنية الكويتية خطة طموحة لإن�شاء عدد  100حمطة
وقود جديدة يف خمتلف مناطق الكويت لتلبية احتياجات البالد خالل ال�سنوات القادمة،
ومت تق�سيم هذه املحطات على خم�س جمموعات ،كالتايل:
 املجموعة الأوىل :ت�شمل �إن�شاء  18حمطة. املجموعة الثانية :ت�شمل �إن�شاء  15حمطة. املجموعة الثالثة :ت�شمل �إن�شاء  25حمطة. املجموعة الرابعة :ت�شمل �إن�شاء  16حمطة. املجموعة اخلام�سة :ت�شمل �إن�شاء  26حمطة.وقد مت بالفعل افتتاح  14حمطة من حمطات املجموعة الأوىل يف مدن� :صباح الأحمد،
وجابر الأحمد ،و�سعد العبداهلل ،ومنطقة �شمال غرب ال�صليبيخات ،ومنطقة مزارع
العبديل.
كما مت االنتهاء من درا�سة اجلدوى والت�صاميم الهند�سية الأولية لإن�شاء  15حمطة
جديدة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت طرح عطاء درا�سات اجلدوى والت�صاميم الهند�سية
الأولية للمجموعة الثالثة ،والتي تت�ضمن �إن�شاء  25حمطة جديدة ،ومت تقييم العرو�ض
املقدمة.
و�صممت املحطات اجلديدة ب�شكل متميز ،وطابع معماري ع�صري يتما�شى مع املعايري
ُ
الدولية ،كما مت تزويدها بوحدة ال�سرتجاع الأبخرة املتطايرة ( ،)VRUونظام جلمع
البيانات اخلا�صة بالتعبئة ( ،)RFIDوهو ما يعك�س اهتمام ال�شركة باحلفاظ على البيئة،
وتوفري �أق�صى درجات ال�سالمة.
وتوفر املحطات خدمات �إ�ضافية متعددة ،مثل :الت�سوق يف ال�سوق املركزي للمحطة،
وخدمة تبديل زيت املحرك ،وغ�سيل ال�سيارات ،وغريها.
ومت تركيب �ألواح �شم�سية يف بع�ض املحطات القدمية وجميع املحطات اجلديدة ،تزودها
بالطاقة الكهربائية املتجددة مبا يكفي لتغطية  %30من احتياجاتها.

● تو�سعة وحتديث م�ستودع الأحمدي:

قامت دائرة الت�سويق املحلي يف ال�شركة ب�إجراء درا�سة عام  2009لتقدير احتياجات
ال�سوق املحلي من املنتجات البرتولية حتى عام  ،2030وبنا ًء على هذه االحتياجات،
�أو�صت الدرا�سة بتو�سعة م�ستودع الأحمدي ،كحل متو�سط املدى ،ملواكبة الزيادة املطردة
يف اال�ستهالك املحلي ملنتجات الوقود.
وي�شمل م�شروع تو�سعة وحتديث امل�ستودع �إ�ضافة  11خزاناً للمنتجات البرتولية ،و15
من�صة لتحميل �صهاريج نقل الوقود ،لتعزيز القدرة التخزينية والتحميلية للم�ستودع،
وكذلك حتديث �أنظمة التحكم الإ�شرايف وحت�صيل البيانات ،ومكافحة احلريق و�أنظمة
الأمن وال�سالمة ،وبع�ض املباين ،بتكلفة �إجمالية  75.670مليون دينار كويتي.
ويعد امل�شروع من �أبرز امل�شاريع حالياً ،و�صنف �ضمن امل�شاريع اال�سرتاتيجية لل�شركة.

● نظام ا�سرتجاع الأبخرة:

متتلك �شركة البرتول الوطنية الكويتية
مناطق دولة الكويت.
ومن منطلق امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة وحر�صها على احلفاظ على البيئة ،و�صحة
�أفراد املجتمع ،قامت بتنفيذ م�شروع ا�سرتجاع الأبخرة يف هذه املحطات.
ويقوم امل�شروع يف مرحلته الأوىل على ا�سرتجاع الأبخرة الهيدروكربونية الناجتة عن
عمليات تزويد حمطات الوقود باملنتجات البرتولية ،وذلك عرب منعها من اخلروج �إىل
اجلو عن طريق �إعادتها �إىل خزانات �صهاريج النقل التي تزود املحطات باملنتجات
البرتولية.
�أما املرحلة الثانية ،فهي ت�ستهدف منع الأبخرة الهيدروكربونية من االنبعاث �إىل اجلو
�أثناء عمليات تزويد املركبات بالوقود ،بالإ�ضافة �إىل منع الأبخرة �أي�ضاً من االنبعاث من
خزانات الوقود املوجودة باملحطات ،من خالل تركيب وحدات متطورة خا�صة ال�سرتجاع
هذه الأبخرة ،حيث تقوم هذه الوحدات با�ستخال�ص العنا�صر الهيدروكربونية من
الأبخرة قبل االنبعاث �إىل اجلو.
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حمطة تعبئة وقود موزعة على خمتلف

تجهيز بعض
المحطات القديمة
وجميع المحطات
الجديدة بألواح
شمسية تزودها
بالطاقة الكهربائية
المتجددة
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الباب السادس
األمن والسالمة

الفصل األول :الصحة والسالمة والبيئة
تهدف �شركة البرتول الوطنية الكويتية �إىل �أن تكون رائدة يف �صناعة تكرير النفط،
و�أي�ضاً يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
ومن هذا املنطلق تنفذ ال�شركة �أعمالها مع الرتكيز على �صحة و�سالمة موظفيها،
وكذلك املقاولني ،والزوار ،واملجتمعات املحيطة مبرافقها ،ويف ذات الوقت حماية البيئة.
ومع دخول ال�شركة مرحلة جديدة بتنفيذها م�شاريع �ضخمة ذات مردود اقت�صادي
كبري ،كم�شروع الوقود البيئي ،الذي يُعد واحداً من �أهم و�أ�ضخم امل�شاريع يف القطاع
النفطي ،وم�شروع خط الغاز اخلام�س ،وم�شروع معاجلة الغازات احلم�ضية ،وم�شروع
خزانات املطالع ،وغريها من امل�شاريع احليوية التي حتقق قيمة م�ضافة لرثوات الكويت
النفطية ،حتر�ص ال�شركة وب�صفة دورية على تطوير ومراجعة �أنظمة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة بها ،ومواكبة �أحدث النظم التقنية والتكنولوجية على امل�ستوى العاملي يف هذا
ال�ش�أن ،ملنع احلوادث وتقليل املخاطر يف م�شاريعها وم�صافيها ومن�ش�آتها الإنتاجية،
واال�ستعداد للتعامل مع هذه املخاطر ب�شكل فعال يف مراحلها املبكرة ،لدرء الأ�ضرار
والت�أثريات ال�سلبية.
تهتم �شركة البرتول الوطنية الكويتية كثري ًا بحمالت التوعية
والتثقيف وحمالت الزراعة والتخ�ضري
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جائزة األداء المتميز
حتر�ص «البرتول الوطنية» على تعزيز ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة بني موظفيها
واملقاولني من �أجل ت�أدية جميع الأعمال ب�شكل �آمن وناجح ،بدءاً من انطالق تنفيذ
امل�شروعات ،و�صوالً �إىل الت�شغيل الفعلي لها ،ولتدعيم هذا التوجه وم�ساهمة منها يف
التوعية ب�أهمية جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف العمل واملجتمع ،تنظم ال�شركة كل
عام «جائزة �شركة البرتول الوطنية الكويتية للأداء املتميز يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والبيئة» ،حيث يتم خالل هذه الفعالية تكرمي �أ�صحاب الأداء املتميز يف جمال ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،مب�شاركة وا�سعة من �إدارات ال�شركة وموظفيها وجهات خارجية،
ت�شمل :هيئات حكومية ،وم�ؤ�س�سات وجمعيات املجتمع املدين ،وبع�ض مدار�س وزارة
الرتبية ،وم�شاركات فردية.
وت�ستقطب اجلائزة �سنوياً �أف�ضل املبادرات والأفكار وامل�شاريع والدرا�سات التي جت�سد
االلتزام ب�أف�ضل معايري ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وتتنوع امل�شاركات ما بني برامج توعية وتثقيف �صحي ،وحمالت الزراعة والتخ�ضري،
ودرا�سات للمحافظة على املياه ،و�أدوات ال�سالمة ال�شخ�صية و�إعادة تدوير املواد
ال�صناعية� ،إ�ضافة �إىل عدد من الأن�شطة االجتماعية التي ت�صب يف جمال زيادة الوعي

البيئي بني �أفراد املجتمع ،وذلك بهدف تعزيز م�ستويات الأداء يف ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،لي�س داخل ال�شركة فح�سب ،بل بني �أ�صحاب امل�صلحة واملجتمع ككل ،عرب
ت�شجيع جميع قطاعات املجتمع لتعزيز ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
ويتخلل احلفل ال�سنوي للجائزة عر�ض �أبرز �إجنازات «البرتول الوطنية» يف جمال ال�صحة
وال�سالمة والبيئة خالل العام ،كما يتم ا�ستعرا�ض حاالت حلوادث حملية وعاملية و�شرح
الدرو�س امل�ستفادة منها ،والعمل على عدم وقوع مثلها يف م�صايف ال�شركة ،وقد طبقت
ال�شركة يف هذا ال�صدد نظام الإبالغ عن احلوادث (.)IRIS

يوم الصحة والسالمة والبيئة للمقاولين
تنظم ال�شركة �سنوياً يوماً لل�صحة وال�سالمة والبيئة للمقاولني فيها ،بح�ضور الإدارة
العليا ،ومديري املجموعات ور�ؤ�ساء الفرق� ،إ�ضافة �إىل املعنيني واملهتمني مبجاالت
ال�صحة وال�سالمة والبيئة من جميع الدوائر والفرق ،وعدد من العاملني بال�شركات
النفطية التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويرافق هذا احلدث معر�ض م�صاحب يتم خالله عر�ض التكنولوجيات والتقنيات
الأحدث املعمول بها عاملياً يف هذا ال�ش�أن ،كما يتم خالله ا�ستعرا�ض �أوراق عمل
فنية وتقنية يف جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة مب�شاركة مقاويل ال�شركة ،بهدف
تعزيز الثقة والأداء بني اجلانبني ،وتبادل اخلربات لإجناز الأعمال املطلوبة ب�شكل
�صحي و�آمن.

برنامج تحسين ثقافة الصحة والسالمة والبيئة
�أطلقت ال�شركة م�شروع برنامج حت�سني ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف عام ،2017
والذي ا�ستمر لثالث �سنوات ،بغر�ض تطوير ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وثقافة
�سالمة العمليات لدى موظفي م�صايف ال�شركة ودائرة الت�سويق املحلي ،خللق بيئة عمل
�آمنة ،ومواكبة التطورات العاملية يف هذا املجال.
و�أعطت الإدارة العليا لل�شركة اهتماماً كبرياً لتنفيذ هذا امل�شروع ،ووفرت له الدعم
واملوارد الكاملة ل�ضمان جناحه من �أجل ن�شر الثقافة الإيجابية يف جمال ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،حيث �إنها متثل احلجر الأ�سا�سي لتحقيق الريادة والتميز يف الأداء
و�سالمة العاملني واملمتلكات.

تنظم الشركة
بصفة دورية حمالت
تطوعية تهدف
إلى غرس ثقافة
خدمة المجتمع
لدى الموظفين
والمساهمة في
الحفاظ على البيئة
وينق�سم الربنامج �إىل ثالث مراحل رئي�سية� ،شملت املرحلتان الأوىل والثانية تنفيذ
ا�ستبيان مب�شاركة موظفي ال�شركة من خمتلف املواقع لتقييم ثقافة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،ومعرفة م�ستوى الثقافة احلالية ،وحتديد الثغرات وو�ضع احللول املقرتحة
لتح�سني ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة وكيفية تطبيقها من خالل خطة عمل حمكمة،
وكذلك عقد برامج تدريبية تتناول حت�سني مهارات الإ�شراف ون�شر ثقافة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،وذلك بالتعاون مع �شركة ا�ست�شارية عاملية متخ�ص�صة يف هذا املجال.
�أما املرحلة الثالثة من التدريب ف�شملت الر�صد والقيا�س ملدى فاعلية ثقافة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة.
ومن �ش�أن ذلك م�ساعدة ال�شركة على خلق م�س�ؤولية وفاعلية �أكرث للأمور املتعلقة
بال�صحة وال�سالمة والبيئة و�سالمة العمليات ،وو�ضع �أ�سا�س للتح�سني امل�ستمر وامل�ستدام
يف هذا ال�ش�أن لرفع �أداء ال�شركة �إىل م�ستوى الأداء العاملي.
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اإلدارة المتكاملة

()IMS

دجمت ال�شركة �شهادات نظام �إدارة اجلودة ( ،)ISO 9001ونظام �إدارة البيئة (،)ISO 14001
ونظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية ( ،)ISO 45001لتكون جميعها �ضمن برنامج واحد،
هو نظام الإدارة املتكاملة (.)IMS
وي�ضم الربنامج كل موظفي ال�شركة ومقاوليها ،لتعزيز ثقافة ال�سالمة من �أجل توفري
الوقت واجلهد والتكلفة ،وحتقيق الأهداف املخطط لها.
وقد مت و�ضع �سيا�سة جديدة لتقييم اجلودة يف جمال ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة
على م�ستوى م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة بدءاً من يناير .2018
وعملت �شركة البرتول الوطنية الكويتية جاهدة طوال �سنوات عديدة على حت�سني
م�ستويات ال�سالمة يف جميع �أعمالها وم�شاريعها ومن�ش�آتها ،وجنحت خالل ال�سنوات
الع�شر املا�ضية يف تخفي�ض معدل احلوادث امل�ضيعة للوقت.

المشتريات الخضراء
تنظم ال�شركة ب�صفة دورية حمالت للتوعية ال�صحية والفح�ص
الطبي للعاملني �إ�ضافة �إىل عقد حما�ضرات توعوية لطلبة
املدار�س حول الإ�سعافات الأولية

ت�سعى �شركة البرتول الوطنية الكويتية لتلبية احتياجاتها من املواد واخلدمات
(امل�شرتيات اخل�ضراء) ،بهدف تعزيز الأداء البيئي يف جميع مراحل �إجراءات وعمليات
و�أن�شطة التوريد واملقاوالت.

الحمالت التطوعية
تنظم ال�شركة وب�صفة دورية م�سابقات داخلية وخارجية لزرع الثقافة التطوعية وثقافة
احلفاظ على البيئة بني موظفيها وفئات املجتمع ،ومن �أمثلة ذلك احلمالت التطوعية
التي تنظمها لتنظيف ال�شواطئ يف العديد من الأماكن ،وحمالت التربع بالدم التي
تنظمها ال�شركة بالتعاون مع بنك الدم املركزي ،والكثري من الأن�شطة والفعاليات الأخرى.

الحمالت التوعوية
التوعية وتعزيز الثقافة ال�صحية والطبية هدف رئي�سي من �أهداف ال�شركة ،حيث تنظم
عدة حمالت للتوعية ال�صحية وحما�ضرات طبية� ،إ�ضافة �إىل عقد حما�ضرات توعوية
لطلبة املدار�س حول الإ�سعافات الأولية ،والعديد من املو�ضوعات ال�صحية والطبية الآخرى.
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يومان للصحة المهنية للعمالة البسيطة
نظمت ال�شركة على مدار ال�سنوات املا�ضية يومني منف�صلني لل�صحة املهنية يف منطقتي
الأحمدي والفحيحيل ال�صناعيتني ،بناء على توجيهات الإدارة العليا ،لتقدمي ا�ست�شارات
طبية جمانية للعمال يف املنطقتني.
وت�شمل الفحو�صات التي يتم تقدميها للعمال قيا�س الوزن والطول وال�ضغط والنب�ض
ون�سبة ال�سكر يف الدم ،والكولي�سرتول ،وقيا�س الهيموجلوبني لفح�ص الأنيميا ،وقوة
التنف�س لفح�ص وظائف الرئة ،وقوة ال�سمع� ،إ�ضافة �إىل �إجراء فح�ص تخطيط القلب
الكهربائي جماناً ،وذلك يف �إطار م�س�ؤوليتها جتاه املجتمع.
ويتم الرتتيب �إعالمياً لهذه احلمالت لتوعية العمال وا�صطحاب تقاريرهم الطبية
القدمية ،وعر�ضها على ا�ست�شاريني من جميع التخ�ص�صات لتقدمي الن�صائح الطبية
املنا�سبة لهم ،وي�شارك يف هذه اخلطوة املتقدمة لن�شر الوعي ال�صحي يف املجتمع �إدارة
ال�صحة املهنية يف وزارة ال�صحة ،وبنك الدم املركزي الكويتي.
وقد �أ�سفرت الفحو�صات على مدار الأعوام املا�ضية لآالف العمال عن اكت�شاف �أمرا�ض
مزمنة مل يكن عندهم علم بها ،ومت حتويل بع�ض احلاالت �إىل امل�ست�شفيات لإجراء
املزيد من الفحو�صات.

مشاريع بيئية
تقوم ال�شركة بتنفيذ جمموعة من امل�شاريع يف م�صافيها ملكافحة التلوث وحماية
البيئة ،ومن �أهم هذه امل�شاريع م�شروع الوقود البيئي ،الذي يهدف لإنتاج م�شتقات
نفطية بن�سب كربيت منخف�ضة ،وكذلك م�شروع ا�سرتجاع غاز ال�شعلة ،وم�شروع
معاجلة مياه ال�صرف لعدم تلويث البيئة البحرية ،كما �أنها تتو�سع يف ا�ستخدام
الطاقة املتجددة واملوارد الأكرث ا�ستدامة و�صداقة للبيئة ،و�أهم امل�شاريع يف هذا
ال�ش�أن ،هي:

● م�شاريع الطاقة املتجددة مبحطات تعبئة الوقود:

قامت ال�شركة ب�إعداد درا�سة لتوفري وتركيب �ألواح الطاقة ال�شم�سية يف من�ش�آت دائرة
الت�سويق املحلي ،حيث مت البدء برتكيب �ألواح �شم�سية يف عدد من حمطات تعبئة الوقود
القدمية تزودها بالطاقة الكهربائية املتجددة مبا يكفي لتغطية  %30من احتياجاتها من
الكهرباء ،على �أن تعمم التجربة يف جميع حمطات الوقود اجلديدة.

تسجيل مشروعي
وحدة استرجاع
غازات الشعلة في
مصفاتي ميناء
األحمدي وميناء
عبداهلل ضمن
مشاريع آلية التنمية
النظيف

● م�شروع ا�سرتجاع غازات ال�شعلة:

مت ت�سجيل م�شروعي �إن�شاء وحدة ا�سرتجاع غازات ال�شعلة يف م�صفاتي ميناء الأحمدي،
وميناء عبداهلل �ضمن م�شاريع �آلية التنمية النظيف ( ،)CDMوذلك متا�شياً مع متطلبات
بروتوكول "كيوتو" للحد من ت�أثري الغازات الدفيئة على تغريات املناخ.
وقد مت �إدراج امل�شروعني �ضمن املوقع الر�سمي للأمم املتحدة باعتبارهم من م�شاريع
دولة الكويت ،كما مت تقييم واعتماد امل�شروع اخلا�ص مب�صفاة ميناء الأحمدي من قبل
الهيئة املخت�صة التابعة للأمم املتحدة.

الجمعية األميركية لمهندسي السالمة
تقديراً للجهود الكبرية التي تبذلها «البرتول الوطنية» يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،حتر�ص اجلمعية الأمريكية ملهند�سي ال�سالمة  -فرع الكويت ،وب�صفة دورية،
على تكرمي ال�شركة واملقاولني العاملني يف م�شاريعها عن �أدائهم املتميز يف هذا املجال.
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التزامات رئيسية

�إجراءات احرتازية م�شددة طبقتها ال�شركة يف كل مرافقها
بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة لتوفري احلماية الكافية ملوظفيها
من الإ�صابة بفريو�س كورونا
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�إن عملية حتقيق التميز ال�صناعي والدور الريادي يف �أداء ال�صحة وال�سالمة والبيئة
م�س�ؤولية جماعية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد ،وعلى كل موظف ومقاول االلتزام
بهذا الهدف ،ومن هذا املنطلق تتمثل االلتزامات الرئي�سية ل�سيا�سة ال�صحة وال�سالمة
والأمن والبيئة يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية فيما يلي:
 قيام العمالة يف ال�شركة ب�أداء �أعمالها بطريقة �آمنة و�صديقة للبيئة والتقيد ب�أنظمةال�صحة وال�سالمة ،وااللتزام بجميع املتطلبات القانونية وغريها من املتطلبات املعمول
بها.
 حتديد جميع املخاطر املتعلقة بال�صحة املهنية وال�سالمة والبيئة ،وتقييم املخاطراملرتبطة بها ،وتنفيذ الربامج ذات ال�صلة لتقلي�ص املخاطر ،واحلفاظ على القوة العاملة
واملقاولني والزوار واملجتمع.
 تقليل عدد الإ�صابات واحلوادث املتعلقة بال�صحة املهنية واحلوادث الأخرى ،مثلاحلرائق ،وغريها من حوادث عمليات الت�صنيع.
 احلد من االنبعاثات واملخلفات والنفايات ال�ضارة بالبيئة وااللتزام مبنع التلوث. التخل�ص من النفايات ب�أمان وم�س�ؤولية بعد اتخاذ الإجراءات الالزمة لإعادةا�ستخدامها وتدويرها.
 تطبيق نظام لتح�سني �سالمة الت�صنيع. اغتنام جميع الفر�ص ومراجعتها لتحقيق النمو امل�ستمر لعمليات ال�شركة ،وااللتزامب�إجراءات الرقابة والتكنولوجيا واملنتجات.
 التحقق والتعلم من احلوادث ال�سابقة واملمار�سات التاريخية. حتديد م�س�ؤوليات وا�ضحة يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة للعاملني ،وتوفريالتدريب الالزم داخل وخارج بيئة العمل لتحقيق التطبيق الفعال للجوانب املختلفة
لل�صحة وال�سالمة والبيئة.
 توفري املوارد الكافية والتوجيه من �أجل تخفيف ومكافحة املخاطر املتعلقة بال�صحةوال�سالمة والبيئة.
 متابعة وقيا�س ومراجعة �أداء ال�صحة وال�سالمة والبيئة با�ستمرار ،وحتديد مواقعالتميز وتعزيزها.
� -إدارة �أمن مواقع ال�شركة لتحقيق �أهداف نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة.

 التنفيذ الفعال والتطوير امل�ستمر للحفاظ على نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة وحتقيقالأهداف.
 متابعة وتنفيذ خطط اال�ستجابة للطوارئ حلماية موظفي ال�شركة والعمالء واجلمهوروالبيئة خالل احلوادث.
 القيام بدور فعال بني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية لتبادل وتعلم �أف�ضل املمار�ساتال�صناعية.
 املحافظة على ال�صدق والأمانة والنزاهة يف جميع تعامالت ال�شركة ،و�إظهار �أعلىم�ستوى من الأخالق يف �إدارة �أعمالها ،مبا ي�شجع على التوا�صل املنفتح وامل�شاركة
والت�شاور داخل ال�شركة ،ومع املوردين والعمالء واملجتمع.
 تُ�شارك «البرتول الوطنية» موظفيها وزوارها ومقاوليها يف �أن�شطة ال�صحة وال�سالمةوالبيئة ملنع كل �أنواع احلوادث ،مبا يف ذلك الإ�صابات والأمرا�ض املهنية والتلوث.

أزمة فيروس كورونا المستجد

()COVID-19

بد�أت �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد ( )COVID-19يف ال�صني ،التي ا�ضطرت يف غ�ضون
�أ�سابيع بعد انت�شار هذا الفريو�س يف يناير � 2020إىل احلجر ال�صحي على �أكرث من
 60مليون مواطن.
ويف غ�ضون �شهري فرباير ومار�س حتول الأمر �إىل �أزمة عاملية �شملت جميع الدول
تقريباً.
وتعد هذه الأزمة الأ�صعب يف تاريخ الب�شرية املعا�صر ،فقد �أدت �إىل �شلل االقت�صاد
العاملي ،و�أ�صبح يف حالة من الركود املدمر ،هذا �إ�ضافة �إىل تقييد حركة الب�شر ،وانهيار
ال�سياحة.

● �إجراءات �صحية ملواجهة الفريو�س:

كانت دولة الكويت من �أوىل الدول التي طبقت التدابري االحرتازية للحد من انت�شار
فريو�س كورونا يف البالد ،وكانت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة من اجلهات
ال�سـبّـاقة يف اتباع التعليمات والإر�شادات ال�صادرة من وزارة ال�صحة الكويتية للوقاية
من هذا الوباء.
ورغم الإجراءات االحرتازية امل�شددة التي طبقتها يف كل مرافقها بالتن�سيق مع وزارة

فحص العاملين
يومي ًا عند بوابات
الدخول للكشف عن
أي حاالت مشتبه
بإصابتها بفيروس
كورونا
ال�صحة ،وا�صلت �شركة البرتول الوطنية الكويتية �أعمالها وفق اخلطة املر�سومة� ،إدراكاً
منها ب�أهمية ا�ستمرار العمل والإنتاج ،ملا لذلك من انعكا�سات مبا�شرة على االقت�صاد
الوطني وحياة النا�س وكافة الفعاليات االقت�صادية واملعي�شية وغريها ،ويف ذات الوقت
تلبية كافة احتياجات ال�سوق املحلي من املنتجات النفطية ،وعدم الإخالل بالعقود مع
العمالء يف الأ�سواق اخلارجية.
وكان من �أهم الإجراءات االحرتازية التي اتخذتها ،الآتي:

 و�ضع �أجهزة لفح�ص جميع العاملني يومياً عند بوابات الدخول ،مع ارتداء الكماماتطوال الوقت واملحافظة على النظافة ب�صورة م�ستمرة.

 �إلزام ال�شركات املقاولة ب�إجراء فحو�صات للعمالة التابعة لها قبل التوجه �إىل مواقع«البرتول الوطنية» ،وخ�ضوع هذه العمالة �أي�ضاً لفح�ص �آخر قبل الدخول ملواقع العمل،
مع �إعفاء املر�ضى من القدوم للعمل حتى ولو ظهرت عليهم �أعرا�ض خفيفة.

 مت اعتماد بروتوكول خا�ص للتعامل مع احلاالت التي ي�شتبه ب�إ�صابتها ،بحيث يتم �أوالًعزلها قبل �إبالغ وزارة ال�صحة التخاذ �إجراءاتها الالزمة.
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خ�ص�صت ال�شركة عيادات للعمل على مدار ال�ساعة وزودتها
ب�سيارات �إ�سعاف للتعامل مع �أي حاالت �إ�صابة بالفريو�س

 مت توفري كميات وافية من القفازات والكمامات والأدوية واملعقمات واملطهرات،وخ�ص�صت ال�شركة عيادات امل�صايف للعمل على مدار ال�ساعة ،كما مت �إن�شاء غرف
عزل للتعامل مع احلاالت امل�شتبه ب�إ�صابتها بالفريو�س ،وزودت هذه العيادات ب�سيارات
�إ�سعاف للتعامل مع حاالت الطوارئ فوراً� ،إ�ضافة �إىل ذلك مت تعليق نظام الب�صمة
الإلكرتونية ،و�إيقاف امل�ؤمترات والدورات التدريبية ،و�إغالق نادي «بيت الوطنية»،
وحتديد مهام وم�س�ؤوليات كل املوظفني مبختلف منا�صبهم.
 تزامنت كل هذه الإجراءات مع حملة �إعالمية توعوية ،ت�ضمنت ن�شر معلومات عنفريو�س كورونا ،ور�سائل على الربيد الإلكرتوين وو�سائل التوا�صل اخلا�صة بال�شركة
حول الإجراءات التي يجب اتباعها �أثناء العمل ،و�أهمها :تعقيم معدات العمل
واملكاتب والكمبيوترات واحلمامات ،و�إدخال ترتيبات ل�ضمان التباعد بني املوظفني
وتوزيع املكاتب� ،إ�ضافة �إىل �إعطاء ن�صائح و�إر�شادات لتجنب الإ�صابة ،وطرق النظافة
ال�صحيحة ،وا�ستخدام املرافق امل�شرتكة وامل�صاعد ،والت�صرف عند تبادل التحية،
وكيفية الت�صرف عند ال�شك بوجود �إ�صابة ،كما مت ن�شر �أرقام الهواتف املخ�ص�صة
لال�ستف�سارات عن كل ما يخ�ص �إجراءات الوقاية من هذا الفريو�س.
 نظراً لأن العمل يف امل�صايف يتطلب تواجد عدد كبري من الفنيني واملهند�سني والعمالةمن كافة االخت�صا�صات ،ومع �ضرورة توا�صل العمل يف هذه املرافق ،مت اتخاذ �إجراءات
�أكرث �صرامة وت�شدداً ل�ضمان �سالمة اجلميع ،وعدم �إ�صابة �أحد من العاملني بالعدوى
بهذا الفريو�س.
 اتُخذت ال�شركة عدة �إجراءات يف �آلية عمل حمطات تعبئة الوقود متا�شياً مع هذهالظروف اال�ستثنائية ،منها� :إيقاف غ�سيل ال�سيارات يف حمطة بيان ،وتخ�صي�ص
حمطات تعبئة تعمل على مدار ال�ساعة خالل فرتات احلظر اجلزئي ،و�إعادة جدولة
مواعيد عمل بع�ض املحطات لتلبية احتياجات العمالء ومواكبة القرارات احلكومية
فيما يتعلق مبواعيد احلظر املطبقة ،و�إقامة حمطة م�ؤقتة يف منطقة املهبولة التي طبق
عليها نظام العزل.

● العمل عن بعد:

طبقت ال�شركة نظام العمل من املنزل )العمل عن بعد( يف الدوائر التي ال يتطلب
فيها �إجناز الأعمال احل�ضور �إىل مقرات العمل ،وذلك للمحافظة على ا�ستمرار العمل
والإنتاجية يف كافة الدوائر ،واحلد من انت�شار هذا الوباء ،وحقق هذا النظام نتائج
جيدة.
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وقد مت توزيع الأعمال على املوظفني بح�سب طبيعة العمل واخلربة ،وفقاً ل�ضوابط
حمددة لذلك ،كما مت و�ضع حلول �إلكرتونية لت�سهيل التوا�صل بني املوظفني و�إجناز
الأعمال ،على �أن يعود نظام العمل املعتاد بعد الق�ضاء على هذا الوباء.

● موا�صلة الإجنازات:

ومل يقت�صر الأمر على ت�سيري الأعمال العادية لل�شركة ،بل وا�صلت ال�شركة امل�ضي
قدماً يف تنفيذ م�شروعاتها اال�سرتاتيجية والر�أ�سمالية ،وحققت �إجنازات مهمة يف هذه
امل�شاريع ،وكان من �أبرز ما �أجنزته ال�شركة خالل الأ�شهر الأوىل للأزمة التي امتدت من
�شهر مار�س حتى �شهر يونيو  ،2020الآتي:
 االنتهاء من كل الوحدات الإنتاجية يف حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي �ضمن م�شروعالوقود البيئي ،بعد جناح ت�شغيل �آخر وحدتني �إنتاجيتني �ضمن امل�شروع ،وبذلك �أجنزت
ال�شركة �إحدى ثالث حزم يتكون منها هذا امل�شروع ال�ضخم ،يف حني ا�ستمر العمل
بوترية مت�سارعة لإجناز ما تبقى من وحدات امل�شروع يف م�صفاة ميناء عبداهلل.
 انتهت ال�شركة من العمل يف م�شروع م�صنع معاجلة الغازات احلم�ضية ،مب�صفاة ميناءالأحمدي ،والذي �سيقوم مبعاجلة الغازات واملكثفات احلم�ضية التي تنتجها �شركة نفط
الكويت من حقولها الواقعة يف غرب الكويت.
 افتتحت ال�شركة خالل الفرتة املا�ضية عدد  14حمطة جديدة يف مدينة جابر الأحمدومدينة �صباح الأحمد ومنطقة العبديل ،ومدينة �سعد العبداهلل ،وذلك يف �إطار خططها
امل�ستقبلية لت�شييد املزيد من املحطات يف خمتلف مناطق البالد.
 ت�صدير م�صفاة ميناء الأحمدي �أول �شحنة من الفحم البرتويل عايل اجلودة �إىلالأ�سواق العاملية ،عرب مرف�أ ميناء ال�شعيبة بوا�سطة الباخرة )بوال �إلي�سافيتا( ،وذلك بعد
ا�ستيفاء كافة املتطلبات واال�شرتاطات الالزمة للت�صدير ،رغم التداعيات الناجمة عن
�أزمة فريو�س كورونا.
وبلغت كمية ال�شحنة  15طناً مرتياً ،وهي تعد باكورة �إنتاج م�شروع الوقود البيئي من
وحدة �إنتاج الفحم البرتويل مب�صفاة ميناء الأحمدي ،التي مت ت�شغيلها مطلع �شهر �أبريل
 ،2020بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل � 37ألف برميل يومياً.

بادرت الشركة
بتجهيز مراكز
مؤقتة إليواء العمالة
الوافدة دعم ًا لجهود
الدولة
ثالثة مراكز م�ؤقتة خم�ص�صة لإيواء العمالة الوافدة ،حيث �إن تكد�س العمالة يف بع�ض
املناطق يعد �أحد �أبرز التحديات التي تعرت�ض هذه امل�ساعي.
وتبلغ الطاقة اال�ستيعابية للمراكز الثالثة جمتمعة � 3854شخ�صاً ،ميكن زيادتها �إذا
دعت احلاجة لت�صل �إىل � 8048شخ�صاً.

● مراكز الإيواء:

يف �إطار حر�ص ال�شركة على م�ساندة م�ساعي وجهود الدولة واجلهات احلكومية
املخت�صة للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،ومن منطلق �إن�ساين ،بادرت ال�شركة بتجهيز
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الفصل الثاني :األمن واإلطفاء

تقوم دائرة الأمن والإطفاء بتطوير وحتديث العمل الأمني
بال�شركة مبا يتوافق مع �آخر امل�ستجدات والتطورات العاملية

مت �إن�شاء دائرة م�ستقلة للأمن والإطفاء ب�شركة البرتول الوطنية الكويتية يف عام ،2013
حيثُ كانت فرق الأمن والإطفاء تتبع يف البداية دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وكان
يتم التن�سيق مع �شركة خدمات القطاع النفطي يف ذلك الوقت فيما يتعلق باخلدمات
الأمنية ،ومنذ ذلك احلني ت�ضطلع الدائرة بكافة املهام الأمنية التي تخ�ص ال�شركة،
�إ�ضافة �إىل مهام الإطفاء.
ومنذ ن�ش�أتها ،حملت الدائرة على عاتقها تطوير وحتديث العمل الأمني بال�شركة ،مبا
يتوافق مع �آخر امل�ستجدات والتطورات التي مت التو�صل �إليها يف جمايل الأمن والإطفاء،
حيث مت �إجناز العديد من امل�شروعات التي تهدف �إىل تطوير املنظومة الأمنية لل�شركة
لتغطي كافة املرافق وفقاً لأحدث الأنظمة التكنولوجية.
وتقوم الدائرة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية واجلهات احلكومية املعنية لتوفري اخلدمات
الأمنية وم�ستلزماتها املطلوبة ،وال�سيما يف حاالت الطوارئ والأزمات.

مهام ومسؤوليات الدائرة
تلتزم الدائرة بتقدمي �أف�ضل اخلدمات الأمنية ،مبا يتما�شى مع الهدف اال�سرتاتيجي
ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية لت�أمني املرافق والتخطيط واال�ستعداد واال�ستجابة لأية
حاالت طارئة ،بهدف منع اخل�سائر يف الأرواح والأ�ضرار باملمتلكات يف من�ش�آت ال�شركة.
ويقع على عاتق الدائرة العديد من املهام وامل�س�ؤوليات املتعلقة مبجايل الأمن والإطفاء،
ومنها:
 تطوير نظام الإجراءات الأمنية. مراقبة الدخول يف جميع مرافق ال�شركة بالتن�سيق مع اجلهات الأمنية املعنية بالدولة. التعامل مع حاالت الطوارئ ،مبا يف ذلك توفري البنية التحتية واملعدات الالزمةوالأنظمة الأمنية املعتمدة.
 -التدريب والتوعية ملوظفي ال�شركة ،وموظفي املقاول على جميع متطلبات الأمن والإطفاء.

الهيكل اإلداري
يتكون الهيكل الإداري للدائرة من مدير ،يتبع له �أربعة �أق�سام ،هي :ق�سم الأمن والإطفاء
للإ�سناد والتطوير ،وق�سم الأمن والإطفاء مب�صفاة ميناء الأحمدي واملكتب الرئي�سي،
وق�سم الأمن والإطفاء مب�صفاة ميناء عبداهلل ،وق�سم الأمن والإطفاء بالت�سويق املحلي،
ولكل ق�سم منها رئي�س فريق.
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● مهام ق�سم الأمن:

يخت�ص ق�سم الأمن يف دائرة الأمن والإطفاء بت�أمني كافة املرافق التابعة لل�شركة ،وتوفري
رجال �أمن على م�ستوى عال من الكفاءة ،للقيام باملهام الأمنية والتن�سيق مع اجلهات
املعنية بالدولة ،وال�سيما وزارة الداخلية ،لدعم العمل الأمني يف امل�صايف واملرافق
التابعة ال�شركة ،و�إحكام ال�سيطرة على مداخل وخمارج املرافق النفطية ،وحتقيق الردع
الأمني ،وجتنب وجود �أية ثغرات �أمنية قد ت�شكل خطراً على تلك املرافق.
�إ�ضافة �إىل ذلك يقوم الق�سم بالعديد من الواجبات وامل�س�ؤوليات ،منها ما يلي:
 �إ�صدار ت�صاريح الدخول للأفراد واملركبات لكافة مرافق ال�شركة من خالل املنظومةالآلية املوحدة لإ�صدار الت�صاريح (.)Yasser System
 ت�سهيل وتنظيم حركة املرور ،خ�صو�صاً يف �ساعات الذروة �أثناء دخول وخروج املوظفنيوالعمال ،بحيث يحظر دخول وخروج املعدات وال�شاحنات خالل هذه الأوقات ملنع
االزدحام والتكد�س.
 ت�سهيل دخول الزوار �إىل ال�شركة ومرافقها ،وتزويدهم بهويات م�ؤقتة ،بحيث يتم�إدراج كافة الزوار يف نظام التحكم بالدخول.
 التحقق من �أن جميع الأفراد لديهم ت�صاريح للدخول وللمواد والأجهزة )كمبيوتراتحممولة  -هواتف نقالة  -كامريات( �سارية املفعول ،والت�أكد من �أن كافة الأفراد
يتم ت�سجيلهم بنظام التحكم بالدخول اخلا�ص بح�صر الأفراد ،وذلك طبقاً ملتطلبات
ال�سالمة وا�شرتاطات الت�أمني اخلا�صة باملواقع.
 الت�أكد من خُ ل ّو ال�شاحنات من �أي مواد ممنوعة� ،أو خطرة :مثل �أ�سطوانات الغازاخلا�صة بالطبخ ،واملواد الكيماوية� ،أو املواد القابلة لال�شتعال� ،إال بت�صريح خا�ص يف
الدخول واخلروج ،والت�أكد من �سالمة ال�شاحنة من الناحية الفنية ،و�سالمة الإطارات،
وعدم وجود تلف يف الإ�شارات ال�ضوئية ،والت�أكد �أي�ضاً من حالة حتميل املواد �أو
املنقوالت ،بحيث تكون ُمكمة بطريقة �آمنة ،مثل :ربط الأحزمة ،وتغطية �أ�سطح
ال�شاحنات.
 التحقق من ت�صاريح دخول املواد ،مثل :الأجهزة ،واملعدات املحمولة اخلا�صة ب�أعمالالفح�ص واالختبار وال�صيانة ومطابقتها للت�صاريح اخلا�صة بها.
 ت�شغيل ومراقبة و�صيانة الأنظمة الأمنية اخلا�صة بالبوابات ،بالتن�سيق مع �أفراد �أمناملن�ش�آت بوزارة الداخلية ،حيث ي�شمل ذلك :ت�شغيل املعدات و�أنظمة املراقبة ،و�أجهزة
ك�شف املتفجرات ،و�أجهزة امل�سح ال�ضوئي.
 -فتح و�إغالق بوابات الطوارئ عند حدوث حاالت الطوارئ الق�صوى ،والتن�سيق مع

قسم األمن يقوم
على تأمين كافة
المرافق التابعة
للشركة بالتنسيق
مع الجهات المعنية
بالدولة

�أفراد �أمن املن�ش�آت ،والقيام بعمل دوريات داخلية على ال�سياج الأمني ،و�إبالغ �أمن
املن�ش�آت فوراً يف حال وجود ثغرات �أمنية والعمل على �صيانتها.
 �إحالة كل من ي�شتبه به من �أفراد ومركبات �إىل �أمن املن�ش�آت فيما يخ�ص املخالفاتوالثغرات الأمنية.

● مهام ق�سم الإطفاء:

ق�سم الإطفاء ،هو خط الدفاع الأول الذي تعتمد عليه �شركة البرتول الوطنية الكويتية
يف حماية من�ش�آتها وم�صافيها من �أي خطر �أو حادث قد تتعر�ض له.
ويخت�ص ق�سم الإطفاء بالتعامل مع احلاالت الطارئة ،وحوادث احلرائق ،والت�سربات
النفطية ،ويعمل على مدار ال�ساعة بنظام الورديات بن�سب جاهزية عالية ت�صل �إىل
 ،%100حتى يف �أيام العطالت والأعياد ،وذلك لتفادي اخل�سائر قدر الإمكان.
وينفذ الق�سم العديد من التدريبات ،ويتمتع باملهنية واللياقة العالية ،مما يجعله قادراً
على مواجهة املهام ال�صعبة التي تُوكل �إليه يف �أي وقت.
وبالنظر �إىل تلك املهام امل ُوكلة �إىل الدائرة ،يتبني لنا مدى �أهميتها ودورها البارز يف
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احلفاظ على الأمن مبرافق ال�شركة املختلفة ،وحتقيق اال�ستجابة ال�سريعة للتعامل مع
حاالت الطوارئ فور وقوعها.

تحديث أسطول اإلطفاء

برامج تدريبية ملوظفي الأمن والإطفاء لتعزيز املهارات يف
التعامل مع حاالت الطوارئ

ت�سعى دائرة الأمن والإطفاء ب�شكل دائم �إىل تطوير وحتديث معدات مكافحة احلرائق
لتكون وفق �أحدث الأنظمة العاملية ،وتزويد �أ�سطول الإطفاء التابع لل�شركة مبعدات
جديدة ،لتعزيز عمليات مكافحة احلرائق.
كما يتم با�ستمرار تطوير مراكز الإطفاء يف م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل،
ومركز الإ�سناد الرئي�سي ،وال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود )كافكو( ،وذلك
ل�ضمان حتقيق �سرعة اال�ستجابة يف حاالت الطوارئ ،وتقليل اخل�سائر الناجتة عن
احلرائق.
ويبلغ �إجمايل عدد مُعدات الإطفاء املتوفرة لدى ال�شركة ما يقارب  75مُعدة ،تت�ضمن:
�سيارات مكافحة احلرائق ،وم�ضخات املاء ،ومدافع الرغوة ( )Foamواملاء املخ�ص�صة
ال عن معدات الإطفاء ال�صغرية واملحمولة.
ملكافحة حرائق اخلزانات ،ف�ض ً

مواكبة أحدث التقنيات العالمية
حتر�ص الدائرة على مواكبة تطور التقنيات العاملية امل�ستخدمة يف جمايل الأمن
والإطفاء عرب ا�ستخدام �أحدث معدات و�أجهزة مكافحة احلرائق ،مع توفري طواقم
�إطفاء مدربة تدريباً جيداً ،وتتمتع بالكفاء العالية ،لتنفيذ خطط اال�ستجابة للطوارئ،
وذلك من خالل تكثيف التدريب ملوظفي ال�شركة واملقاول ،واملراجعات الدورية لتلك
اخلطط ،ل�ضمان تقدمي الدعم الفني مل�شاريع ال�شركة احلالية وامل�ستقبلة ،ويتم ذلك
بالتن�سيق الكامل مع اجلهات احلكومية املعنية.
وقد قامت الدائرة بتطوير العديد من الأنظمة لتتواكب مع التطورات العاملية ،ومنها:
 تطوير النظام الإلكرتوين لإ�صدار ت�صاريح الدخول ( ،)Yasser Systemوذلكبالتن�سيق مع الدوائر املعنية بال�شركة ،وهو ما �أ�سهم يف ت�سهيل عملية �إ�صدار الت�صاريح
بكافة مرافق ال�شركة.
 قامت الدائرة ب�شراء �سيارتني متنقلتني متخ�ص�صتني يف الك�شف عن املتفجرات( ،)MVSبالتن�سيق مع وزارة الداخلية ال�ستخدامهما من �أجل تدعيم وتطوير منافذ
الدخول مبرافق ال�شركة.
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وقد مت تدريب موظفي وزارة الداخلية على هذه ال�سيارات ،ومت ن�شرها على بوابات
م�صفاتي ميناء عبداهلل ،وميناء الأحمدي.
 تطوير عدد من بوابات الدخول مب�صايف ال�شركة لت�سهيل حركة املرور للمركباتوالأفراد ،حيث مت تركيب حواجز دوارة للأفراد مدعومة بنظام �إلكرتوين لقراءة
ت�صاريح الدخول للعمل ب�شكل �أوتوماتيكي ،وذلك بالتن�سيق مع دائرة تقنية املعلومات،
ووزارة الداخلية.
ال �آلية
 تنفيذ م�شروع نظام التحكم مبنافذ الدخول باملكتب الرئي�سي لل�شركة� ،شام ًح�صر �أعداد املوظفني وفق �أحدث التقنيات.

مركز اإلسناد والتدريب
من اخلطوات املهمة التي تعترب نقطة حتوُّل جديدة يف م�سار العمل بال�شركة ،قيام
دائرة الأمن والإطفاء بافتتاح مركز الإ�سناد والتدريب للإطفاء والأمن ( )MSEOCيف
يناير من عام .2018
وي�شتمل املركز على العديد من املرافق احليوية التي تخدم كافة دوائر ال�شركة ،حيث
ي�ضم مكتب الت�صاريح املركزي لإ�صدار الت�صاريح لكافة مواقع ال�شركة ،ومركز تدريب
الإطفاء امل ُجهز بالعديد من املن�ش�آت )منها مركز اللياقة البدنية وال�سباحة  -قاعات
التدريب(� ،إ�ضافة �إىل غرفة التحكم الرئي�سية ( )C4Iملراقبة املنظومة الأمنية لل�شركة.

برامج التدريب
تنظم دائرة الأمن والإطفاء عدداً من الربامج التدريبية املتطورة التي تهدف �إىل حت�سني
ال عن
الثقافة الأمنية ،ورفع مهارات موظفي الأمن يف جميع مرافق ال�شركة ،ف�ض ً
تدريبات الإخالء للعاملني يف الإطفاء لتعزيز املهارات يف التعامل مع حاالت الطوارئ،
ال�سيما يف وحدات التخزين الكبرية ،مثل :وحدات تخزين الكربيت ،ووحدات تخزين
الفحم ،وم�ستودعات تخزين املواد النفطية.
كما تقوم الدائرة بالتن�سيق مع اجلهات الأخرى ،لتنفيذ جتارب الإخالء الوهمي ال�شاملة
على م�ستوى القطاع النفطي ،لت�شمل :م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،و�شركة البرتول الوطنية
الكويتية ،وال�شركات النفطية الزميلة ،وذلك من �أجل اختبار كفاءة خطط اال�ستجابة
للطوارئ لدى امل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة ،وكذلك تن�سيق املوارد يف حاالت الطوارئ،
واختبار قدرات �إدارة الأزمات ،والتن�سيق مع ال�شركات الزميلة واجلهات احلكومية املعنية.

تطوير وتحديث
أسطول اإلطفاء
التابع للشركة
بمعدات جديدة
وفق أحدث األنظمة
العالمية

ال عن ذلك يتم �إعداد برامج للتدريب املتقدم للعاملني بالإطفاء ،وت�شمل التدريب
ف�ض ً
على �أجهزة التنف�س ،والتدريب على مكافحة احلرائق الفعلية ،وكيفية التعامل مع
احلرائق الناجمة عن امل�شتقات البرتولية ،والتدريب على عمليات الإنقاذ ،وذلك لتعزيز
مهارات مكافحة احلرائق لدى موظفي الإطفاء.
وتنظم الدائرة �أي�ضاً حمالت توعوية تتناول مو�ضوعات خمتلفة ،مثل ال�سالمة من
حرائق املخيمات الربيعية ،وال�سالمة من احلرائق داخل وخارج العمل ،والتوعية
بال�سالمة املرورية واملمار�سات ال�سليمة �أثناء القيادة ،وذلك بهدف ن�شر الوعي الأمني
بني كافة املوظفني واملقاولني.

آليات التدريب المتبعة في الدائرة
حتر�ص الدائرة على تكثيف الربامج التدريبية امل ُتخ�ص�صة ملوظفي الأمن والإطفاء،
�سواء يف مركز الإ�سناد والطوارئ الرئي�سي (� ،)MSEOCأو يف مركز التدريب البرتويل،
�أو من خالل الدورات التدريبية اخلارجية.
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كما حتر�ص �أي�ضاً على عقد برامج تدريبية م�شرتكة مع العديد من اجلهات احلكومية،
مثل وزارة الداخلية ،لتدريب موظفي الأمن بال�شركة ورفع احل�س الأمني و�أ�ساليب التنب�ؤ
واال�ستدالل لديهم.
�إ�ضافة �إىل ذلك يتم عقد دورات تدريبية م�شرتكة مع الإدارة العامة للإطفاء ،للم�شاركة
يف تدريب موظفي الإطفاء على �أحدث التقنيات املطبقة يف جمال الإطفاء ،وقد مت
توقيع بروتوكول تعاون م�شرتك مع الإدارة العامة للإطفاء يت�ضمن امل�شاركة يف الدورات
والتدريبات وامل�ؤمترات واملعار�ض وور�ش العمل التي يعقدها الطرفان.
تنفيذ جتارب الإخالء الوهمي ال�شاملة من �أجل اختبار كفاءة
خطط اال�ستجابة للطوارئ بال�شركة

البعثات الخارجية
من منطلق احلر�ص على �إعداد وجتهيز العاملني بالدائرة وفقاً لأحدث الو�سائل
التدريبية واملعايري املعتمدة عاملياً ،يتم اختيار بع�ض موظفي الدائرة لإر�سالهم يف
بعثات تدريبية خارجية ،بهدف �إك�سابهم اخلربات و�صقل مهاراتهم ،مبا ي�ضمن حتقيق
الأهداف الُ وكلة �إليهم على الوجه الأمثل.
وتتم عملية االختيار وفق الآلية املتبعة يف "البرتول الوطنية" فيما يتعلق بالدورات
التدريبية اخلارجية ،وبالتن�سيق مع الدوائر املعنية بال�شركة.
وت�شمل هذه البعثات ،برامج التدريب امل ُخ�ص�صة ملوظفي الإطفاء ،مثل دورة �ضابط
�إطفاء معتمد من كلية الإطفاء باململكة املتحدة ،والدورات اخلا�صة بالتدريب على
التعامل مع حرائق اخلزانات التي تُعقد يف �إ�سبانيا ،ودورات تدريب موظفي الأمن على
التفتي�ش وال�سيطرة الأمنية والتي تُعقد يف تركيا ،وغري ذلك من الدورات امل ُتخ�ص�صة.
ويتم كذلك �إر�سال موظفي الأمن والإطفاء للتدريب يف العديد من الدول اخلارجية
الأخرى ،ومنها :قطر ،والإمارات العربية املتحدة ،وغريهما ،وذلك لال�ستفادة من
خربات وجتارب الآخرين يف جمايل الأمن والإطفاء.

العمالة
تعترب دائرة الأمن والإطفاء من الإدارات الكبرية بال�شركة ،والتي ت�ضم عدداً �ضخماً من
املوظفني ،حيث يوجد بها حوايل  900موظف من خمتلف التخ�ص�صات� ،سواء يف ق�سم
ال عن املهند�سني والفنيني والإداريني.
الأمن� ،أو الإطفاء ،ف�ض ً
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أزمة فيروس كورونا
بذلت دائرة الأمن والإطفاء خالل �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد  ،(19 -والتي
�ضربت العامل �أجمع مطلع العام  2020جهوداً كبرية ،حيث قامت بالتن�سيق مع وزارة
الداخلية وجميع اجلهات املعنية لتوفري ت�صاريح عدم التعر�ض لعدد كبري من املوظفني
والعاملني يف امل�صايف واملرافق الأخرى التابعة لل�شركة خالل فرتة حظر التجول يف
البالد.
ومت توفري �آالف الت�صاريح الالزمة للأفراد واملركبات ملختلف الدوائر التابعة لل�شركة
دون �أية معوقات ،ومت التعامل مع ال�ضغط الكبري من جميع �إدارات ال�شركة لطلبات
الت�صاريح خالل تلك الفرتة وا�ستيعاب جميع املتطلبات من خالل التن�سيق امل�ستمر على
مدار ال�ساعة.
كما مت اتخاذ كافة التدابري والإجراءات الوقائية للتعامل مع هذه الأزمة ،حيث مت
تركيب كامريات حرارية متطورة عند �أبواب الدخول بامل�صايف واملرافق التابعة لل�شركة،
ومت تنظيم عملية دخول وخروج املوظفني مبنافذ الدخول واخلروج جتنباً للتزاحم،
وكذلك مت تطبيق كافة الإجراءات االحرتازية املعمول بها للحد من انت�شار العدوى بهذا
الفريو�س بني املوظفني.

قسم اإلطفاء خط
الدفاع األول الذي
تعتمد عليه الشركة
في حماية منشآتها
ومصافيها من أي
خطر
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الباب السابع
مجتمع «الوطنية»

الفصل األول :المسؤولية االجتماعية
�أولت �شركة البرتول الوطنية الكويتية مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية اهتماماً بالغاً ،حيث
تنفذ ال�شركة با�ستمرار برامج اجتماعية ت�ضم �أن�شطة متعددة ت�ستهدف خدمة وتنمية
املجتمع ،وحماية وحت�سني البيئة ،واحلفاظ على املوارد الطبيعية ،بالإ�ضافة �إىل دعم
التعليم ،ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة ،والتعاون الفعال مع هيئات وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وجمعيات النفع العام ،وغريها.
كما تقوم ال�شركة بت�شجيع ودعم الأن�شطة الثقافية والريا�ضية ،ورعاية امل�ؤمترات
واملعار�ض والندوات وور�ش العمل املتخ�ص�صة التي ت�صب يف م�صلحة املجتمع.
ويتلخ�ص مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية يف التزام ال�شركة بال�سلوك الأخالقي والبيئي،
وامل�ساهمة يف النمو االقت�صادي ،وموا�صلة حت�سني بيئة العمل ملوظفيها و�أفراد �أ�سرهم،
واملجتمع املحيط.
وتطبق ال�شركة هذه ال�سيا�سة يف كل عملياتها و�أن�شطتها� ،إمياناً منها �أن هذا هو الطريق
الأمثل يف بناء جمتمع قوي ،وخلق قاعدة �صلبة لأجيال «كويت امل�ستقبل».

أنشطة اجتماعية وترفيهية
حتر�ص ال�شركة على م�شاركة كافة �أطياف املجتمع احتفاالتهم
ً
انطالقا من حر�صها على
بالأعياد الوطنية لدولة الكويت وذلك
القيام مب�س�ؤوليتها جتاه املجتمع

تعطي �إدارة ال�شركة �أهمية كربى لتوفري بيئة عمل �صحية و�آمنة جلميع موظفيها
و�أفراد �أ�سرهم ،وترتجم هذا االهتمام مبجموعة وا�سعة من الفعاليات والأن�شطة التي
تهدف �إىل تقدير جهود موظفيها ،و�إ�ضفاء جو �أ�سرى على بيئة العمل ،وتعزيز التوا�صل
الفعال بني العاملني والإدارة العليا ،ومن �أهم هذه الفعاليات على امل�ستوى الداخلي،
تكرمي املوظفني ،وتنظيم الرحالت ،و�إقامة حفالت لتكرمي الطالب والطالبات املتفوقني
من �أبناء العاملني ،كما تنظم ال�شركة م�سابقات ريا�ضية على مدار العام ،كماراثون
امل�شي واجلري للعاملني ،بهدف تعزيز الوعي ال�صحي لديهم ،و�إبراز �أهمية منط احلياة
ال�سليم.

أنشطة تعليمية وثقافية
ال تقت�صر �أن�شطة ال�شركة على اجلانب الرتفيهي ،فهناك فعاليات علمية وثقافية،
كتنظيم جمموعة من املحا�ضرات الطبية على مدار العام ،و�إقامة م�سابقة يف جمال
ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
ومن الفعاليات الثقافية التي تنظمها ال�شركة �أي�ضاً بغر�ض ت�شجيع املواهب الفنية
وتعزيز روح الإبداع لدى موظفيها و�أفراد عائالتهم و�أفراد املجتمع عموماً ،م�سابقة
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«جائزة البرتول الوطنية للفنون الت�شكيلية» ،والتي ي�شارك فيها عدد كبري من املبدعني
من داخل وخارج ال�شركة ،حيث تقدم للفائزين جوائز قيمة.
وعلى م�ستوى التنمية املجتمعية لل�شباب �أطلقت ال�شركة ،وبالتعاون مع جمعية «�إجناز
الكويت» ،برنامج «كن ريادياً» ،الذي ترعى من خالله تدريب  1800طالباً وطالبة يف
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واملدار�س احلكومية.
ويهدف الربنامج �إىل امل�ساهمة يف ت�أهيل الأجيال القادمة وجعلهم �أكرث ن�ضجاً ووعياً،
وم�ساعدتهم على التعرف على متطلبات العمل ،ومنحهم املهارات اخلا�صة خارج نطاق
التدري�س التقليدي ،مما ي�ؤهلهم للنجاح واحتالل مواقع قيادية يف امل�ستقبل.

اهتمامات دينية ووطنية
تهتم ال�شركة ب�شهر رم�ضان الكرمي ب�شكل خا�ص ،حيث تنظم خالله جمموعة من
الأن�شطة االجتماعية والدينية ،من �أبرزها خيمة «�إفطار �صائم» ،التي تقيمها �أمام
مبناها الرئي�سي يف حمافظة الأحمدي كل عام.
وت�ستقبل اخليمة حوايل � 1000صائم يومياً طوال �أيام ال�شهر الف�ضيل ،هذا بالإ�ضافة
�إىل امل�سابقات الرم�ضانية التي تقوم ال�شركة بتنظيمها طوال ال�شهر يف نادي «بيت
الوطنية» التابع لها ،ومنها م�سابقة حفظ القر�آن الكرمي ،وعدد من امل�سابقات الريا�ضية
والرتفيهية ،وحفل القرقيعان ،ومعر�ض ال�سلع الرم�ضانية ملوظفي ال�شركة و�أفراد
عائالتهم.
كما تقوم ال�شركة �أي�ضاً خالل ال�شهر الكرمي بتوزيع وجبات الإفطار ومياه ال�شرب على
عمالء حمطات تعبئة الوقود ،وتوفر امل�ستلزمات اال�ستهالكية التي يحتاجها امل�صلون
خالل �صالة الرتاويح بعدد من امل�ساجد يف خمتلف املحافظات.
وعلى مدار العام تقوم ال�شركة بالعديد من الأدوار االجتماعية البناءة ،مثل معايدة
املر�ضى بامل�ست�شفيات ،وتوزيع الهدايا على الأطفال املر�ضى خالل فرتات الأعياد
واملنا�سبات الوطنية ،وامل�شاركة يف م�سرية الأعياد الوطنية.

تدريب أبناء العاملين
تنظم ال�شركة �سنوياً �ضمن �إطار ا�سرتاتيجية تنمية مهارات �أبناء املوظفني برناجماً
�صيفياً لطلبة اجلامعات واملعاهد ،يتيح الفر�صة لتدريب الطلبة يف خمتلف مواقع
ال�شركة ح�سب تخ�ص�صاتهم لإك�سابهم اخلربات امليدانية الالزمة ،بحيث يكونون �أكرث

تنظم الشركة
العديد من الفعاليات
خالل شهر
رمضان المبارك
منها مسابقات
رياضية وترفيهية
متنوعة لموظفيها
وعائالتهم

قدرة على الإبداع واالبتكار ،واالرتقاء مب�ستوياتهم بال�شكل الذي يعينهم فيما بعد على
النجاح يف حتقيق �أهدافهم و�إتاحة الفر�صة �أمامهم لالندماج يف �سوق العمل ،والتعرف
على التحديات التي قد تعرت�ضهم بعد التخرج.
وقد �أ�صبح هذا الربنامج تقليداً را�سخاً يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية.

االستدامة
اال�ستدامة ،هي م�صطلح اقت�صادي اجتماعي ،يعني تطوير و�سائل الإنتاج بطرق ال
ت�ؤدي �إىل ا�ستنزاف املوارد الطبيعية للبالد ،ل�ضمان ا�ستمرار الإنتاج واحلياة ال�صحية
للأجيال القادمة.
وتعد «البرتول الوطنية» �سباقة على م�ستوى دولة الكويت ،ودول جمل�س التعاون
اخلليجي يف �إطالق مبادرة تخ�ص اال�ستدامة ،و�إ�صدار تقارير دورية تو�ضح من خاللها
العديد من ممار�ساتها االجتماعية ،وهو ما يعك�س �شفافيتها والتزامها ك�شركة وطنية
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جتاه عمالئها الداخليني واخلارجيني واملجتمع املحيط وجميع �أ�صحاب امل�صلحة.
وت�صدر ال�شركة تقريراً عن اال�ستدامة كل عامني ،تو�ضح من خالله العديد من ممار�ساتها
االجتماعية ،و�أ�ساليب و�آليات ممار�سة م�س�ؤوليتها جتاه املجتمع و�شركائها و�أ�صحاب
امل�صلحة ،بالإ�ضافة �إىل التزامها جتاه البيئة من خالل حمايتها من االنبعاثات ال�ضارة
واملخلفات ،كما ي�ستعر�ض التقرير �إ�سهامات ال�شركة يف جماالت التنمية االقت�صادية.
ويكن هذا التقارير ال�شركة من تقييم وفهم �أدائها على اجلوانب :االقت�صادية ،والبيئية،
ُ
واالجتماعية ،والقانونية ،مما ي�ساعد يف و�ضع الأهداف امل�ستقبلية ب�شكل �أكرث فاعلية،
وقد �أ�صدرت ال�شركة �أربعة تقارير عن اال�ستدامة خالل � 10أعوام.
ونظراً للخربة الكبرية التي تتمتع بها ال�شركة يف هذا اجلانب ،فقد �أ�سندت �إليها
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية قيادة �إعداد �أول تقرير موحد لال�ستدامة ،يربز االلتزام
بال�شفافية والأداء الأمثل يف خمتلف اجلوانب لكل �شركات القطاع النفطي.
ويف احتفالية �أقيمت بح�ضور قيادات نفطية ،وقّع الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،يرافقه الرئي�س التنفيذي لـ "البرتول الوطنية" ،على �سيا�سة اال�ستدامة
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة.
توقيع اتفاقية التقرير املوحد لال�ستدامة الذي يربز االلتزام
بال�شفافية والأداء الأمثل يف القطاع النفطي
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فكر باستدامة
يف واحدة من اخلطوات املهمة� ،أطلقت ال�شركة م�سابقة «فكر ب�إ�ستدامة» لالبتكارات
والأفكار اجلديدة واخلالقة التي ت�ساهم يف ا�ستدامة املوارد البيئية للبالد ،بهدف دعم
جهود الدولة واملجتمع وتعزيز الوعي البيئي لدى طالب املدار�س واجلامعات ،وحثهم
للحفاظ على البيئة.
وفتحت هذه امل�سابقة �أفاقاً للطالب لتقدمي �أفكار عن ا�ستخدام م�صادر نظيفة ومتجددة
للطاقة ،وتقليل النفايات ال�شخ�صية وال�صناعية ،وت�شجيع معاجلتها وتدويرها ،وزراعة
الأ�شجار ،وت�شجيع املنتجات الزراعية املعتمدة على الأ�سمدة الع�ضوية والتقنيات
ال�صديقة للبيئة ،واالعتماد �أكرث على الأبنية اخل�ضراء ال�صديقة للبيئة ،وا�ستخدام
تقنيات معاجلة تلوث الهواء واملاء.

على مدارالعام تقوم ال�شركة بالعديد من الأدوار االجتماعية
البناءة ومنها امل�شاركة يف االحتفاالت الوطنية
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الفصل الثاني :أصحاب المصلحة

اكت�ساب املزيد من اخلربات والتجارب �ضمن �أولويات ال�شركة يف
التعامل مع �أ�صحاب امل�صلحة
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بناء عالقات قوية وم�ستدامة مع �أ�صحاب امل�صلحة ،ي�أتي دائماً على ر�أ�س اهتمامات
�شركة البرتول الوطنية الكويتية� ،إذ حتر�ص ال�شركة على م�شاركتهم يف نتائج �أعمالها،
ويف قيمهم وثقافتهم و�أولوياتهم التي هي من �أولوياتها ،وتربز �أمامهم �صورتها يف حتقيق
الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها ،لأن ر�ضاهم من �أهم م�ؤ�شرات جناحها يف حتقيق
�أهدافها ،وهم م ْن يقيّمون �أعمالها.
ويق�صد ب�أ�صحاب امل�صلحة ( )stakeholdersكل �شخ�ص �أو هيئة لديها اهتمام ب�أعمال
ال�شركة ،وميكن �أن ي�ؤثروا �أو يت�أثروا ب�إجراءات ال�شركة و�أهدافها و�سيا�ساتها �أي م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة ،واحلكومة الكويتية ،والعديد من اجلهات التي
ت�شمل :الوزارات ،جمل�س الأمة ،البلديات ،الهيئة العامة للبيئة ،ديوان املحا�سبة ،و�سائل
الإعالم ،اجلامعات واملدار�س ،الهيئات ال�صحية ،النقابات ،امل�ؤ�س�سات املالية ،ال�شركاء
من ال�شركات العاملية واملقاولني ،العمالء والزبائن ،والعاملني يف ال�شركة ،و�أفراد املجتمع.
ويعترب �أ�صحاب امل�صلحة جزءاً �أ�سا�سياً من �أعمال ال�شركة ،مما يدفعها نحو تو�سيع
العالقات والتوا�صل معهم ،ل�ضمان جناح �أعمالها وم�شاريعها يف كل املجاالت ،وحتقيقاً
لهذا عينت ال�شركة يف عام  2016ال�شركة اال�ست�شارية العاملية ( )KPMGم�ست�شاراً
ملتابعة �إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة يف �أعمالها ،ومل يتوقف هذا امل�شروع على حتديد
الفجوات يف عملية التوا�صل ،بل جتاوز ذلك �إىل حتديد �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني،
وغري املبا�شرين.
وقد �شارك ممثلون عن �شركة ( )KPMGيف �إعداد عملية التوا�صل ،وو�ضع درا�سات
ميدانية خا�صة مت خاللها ا�ستطالع �آراء عدد من �أ�صحاب امل�صلحة حول القطاع النفطي.
وتكمن �أهمية التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة يف تو�ضيح دور ال�شركة الريادي يف االقت�صاد
الكويتي ،وتعزيز �صورتها املجتمعية ،وت�سهيل �أعمالها وم�شاريعها ،حيث تدرك ال�شركة
�أن عدم وجود توا�صل فعال مع �أ�صحاب امل�صلحة يحول دون حل امل�شاكل ،وي�ؤدي �إىل
تباط�ؤ امل�شاريع احليوية فيها ،لوجود ق�ضايا معلقة مع جهات عديدة تتطلب وجود منهجية
وحت�ضري م�سبقني وفريق متخ�ص�ص يف مثل هذه الأمور ،كما �أن تعزيز العالقة مع �أ�صحاب
امل�صلحة ي�أتي انطالقاً من ر�ؤية ومهمة ال�شركة وتوجهاتها اال�سرتاتيجية ،وتوحيد اجلهود
لل�سري يف اجتاه واحد ،بحيث تكون العالقة مع �أ�صحاب امل�صلحة �أكرث تفاعلية.
وقد طورت ال�شركة عملية االرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة كي ت�ضيف قيمة من خالل
�إ�شراكهم يف �أعمالها و�أهدافها ،وت�سعى �أي�ضاً �إىل �أن ت�ساهم كل دوائرها بهذا الن�شاط،
كي متتلك املعرفة الالزمة لإدارة عملية االرتباط بفاعلية.

سبب االرتباط مع أصحاب المصلحة
ت�سعى ال�شركة من خالل تعزيز االرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة �إىل اكت�ساب مزيد من
اخلربات منهم ،ومن جتاربهم ،وحتديد امل�سائل الأ�سا�سية التي تهم م�صلحة كل الأطراف
املعنية ،والت�صرف مبزيد من امل�س�ؤولية عند حل امل�شاكل ،وامتالك معرفة مو�سعة عن
البيئة املعقدة التي تعمل فيها ال�شركة ،ال�سيما ظروف وديناميكيات ال�سوق ،و�إدارة
املخاطر بطريقة �أف�ضل ،وتعزيز �صورتها و�سمعتها ،وبناء عالقات م�ستندة على ال�شفافية
والثقة ،و�إبقاء �أ�صحاب امل�صلحة على اطالع ب�أعمالها ،وتعزيز القدرة يف الت�أثري عليهم.

مراحل االرتباط
تُق�سم عملية االرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة �إىل ثالثة م�ستويات ،هي:
 -1ارتباط يهدف �إىل تخفيف ال�ضغوط ،وبناء رد فعل متنا�سب مع ال�ضغوط اخلارجية.
 -2ارتباط منهجي فيما يخ�ص �إدارة اخلطر ،مرتافق بتفهم وحوار تفاعلي متوا�صل مع
�أ�صحاب امل�صلحة.
 -3ارتباط ا�سرتاتيجي لتحقيق الكفاءة امل�ستمرة ،وجمع املعلومات اخلا�صة باتخاذ
القرار وتوجيه اال�سرتاتيجيات ب�شكل ي�ضمن الريادة ،ومبا ي�ضمن تكامل ارتباط
�أ�صحاب امل�صلحة مع �أهداف ال�شركة.

تحقيق التوقعات
م�س�ألة االرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة عملية معقدة لل�شركات ،تتطلب مواجهة املفاهيم
وحتقيق التوقعات لدى �أ�صحاب امل�صلحة ،ولذلك ت�ؤخذ بعني االعتبار عدة نقاط مهمة
ل�ضمان جناح عملية االرتباط ،مثل امتالك مهارات �شخ�صية خا�صة وخربة فنية.
و�أ�صحاب امل�صلحة قد ي�ؤثرون يف قدرة ال�شركة على ممار�سة ن�شاطها ،ويف نف�س الوقت
ي�شكلون فر�صة منا�سبة لل�شركة للتحقيق مايلي:
 حتليل نواجت االرتباط وتوزيعها داخلياً ،وو�ضع اخلطط وفقاً لذلك. تطبيق خطط العمل ب�شكل من�سق و�إدارتها مركزياً. مراجعة الردود من �أ�صحاب امل�صلحة ،كونها متثل م�ؤ�شرات على البيئات ال�صاعدةواالجتاهات االجتماعية واحلوكمة.
 من املهم �أن يكون املوظفون على اطالع كامل ،و�أن يتم توفري املعلومات املنا�سبة يف�سبيل فهم �أف�ضل للم�سائل والتحديات االجتماعية.

يشكل االرتباط مع
أصحاب المصلحة
ركن ًا أساسي ًا
من المسؤولية
االجتماعية للشركة

تنفيذ عملية االرتباط
لتحقيق املنفعة من عملية االرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة ،من ال�ضروري حتديد ماذا
تريد �أن حتقق ال�شركة ا�سرتاتيجياً؟ ،وما �أهم املوا�ضيع التي يجب مناق�شتها؟ ،ومع من
يتم االرتباط؟
و�أثناء تنفيذ عملية االرتباط يتم �إن�شاء حوار بنّاء مع �أ�صحاب امل�صلحة ،والرتكيز على
النقاط الأ�سا�سية التي تهم الطرفني ليتم العمل ب�شكل متنا�سق و�شفاف ،مع احلر�ص
على الدقة واال�ستجابة ال�سريعة واملرونة  .
وتقوم �أي م�ؤ�س�سة باالرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة لإ�شراك الأفراد �أو اجلهات التي
قد تت�أثر نتيجة قرارات تتخذها هذه امل�ؤ�س�سة ،وقد يكون له�ؤالء الأ�شخا�ص �أو اجلهات
القدرة على الت�أثري يف قرارات امل�ؤ�س�سة و�أعمالها و�أرباحها و�أ�سا�سياتها.
وعملية االرتباط ،هي �أداة ت�ستخدمها ال�شركات الكبرية امل�س�ؤولة خللق التفاهم مع
�أ�صحاب امل�صلحة والتو�صل حللول لأي م�شاكل معقدة.
وي�شكل االرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة ركناً �أ�سا�سياً من امل�س�ؤولية االجتماعية ،ومن
متطلبات املنظمة الدولية للمعايري ( ،)ISOكما �أنه جزء من مفهوم امل�ساءلة.
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من �أولويات ال�شركة �إن�شاء حوار ب ّناء مع �أ�صحاب امل�صلحة
والرتكيز على النقاط الأ�سا�سية التي تهم الطرفني ليتم العمل
ب�شكل متنا�سق

وت�سعى �شركة البرتول الوطنية الكويتية لتعزيز احلوار مع �أ�صحاب امل�صلحة كي حتدد
�أكرث امل�سائل االجتماعية والبيئية �أهمية وارتباطها ب�أدائها من �أجل حت�سني �أعمالها ،مع
التنويه ب�أن مل�ساهمة �أ�صحاب امل�صلحة ت�أثري يف �صنع القرار يف ال�شركة.
ولكي يتحقق الهدف من االرتباط ،يجب �أن يكون مل�ساهمات �أ�صحاب امل�صلحة ت�أثرياً
يف �صنع القرار.
ويفيد االرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة يف تن�سيق ممار�سات الأعمال لتتوافق مع
االحتياجات والتوقعات االجتماعية للدفع نحو حتقيق ا�ستدامة طويلة الأمد ،كما �أنه
يهدف �إىل تعزيز القدرات التناف�سية لل�شركة يف عامل متغري متزايد التعقيد ،واعتماد
منهجية يف العمل.

التدريب على عملية االرتباط
تهدف �شركة البرتول الوطنية الكويتية من التدريب على عملية االرتباط مع �أ�صحاب
امل�صلحة �إىل الآتي:
 حتقيق قيمة م�ضافة عن طريق تن�سيق فعاليات �أ�صحاب امل�صلحة مع �أهداف و�أعمالال�شركة.
 �ضمان ا�شرتاك كل �أق�سام ال�شركة وكل فعالياتها يف عملية االرتباط. نقل املعرفة داخلياً. تقدمي املعلومات واملعرفة العملية من خالل التدريب.ومن كل ما �سبق ميكن تلخي�ص �أ�سباب االرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة يف الآتي:
 التعلم منهم. حتديد امل�سائل الأ�سا�سية. الت�صرف مبزيد من امل�س�ؤولية. دمج املوارد مع �أ�صحاب امل�صلحة. فهم البيئات املعقدة )الديناميكيات الثقافية والأ�سواق(. �إدارة املخاطر ب�شكل �أف�ضل وتعزيز �صورة ال�شركة. بناء عالقة م�ستندة على ال�شفافية والثقة. �إبقاء �أ�صحاب امل�صلحة على اطالع ،وتعزيز القدرة يف الت�أثري عليهم. جمع املعلومات اخلا�صة باتخاذ القرار ،وتوجيه اال�سرتاتيجيات ب�شكل ي�ضمن تكاملريادة �أ�صحاب امل�صلحة مع �أهداف ال�شركة.
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جنحت ال�شركة على مر ال�سنوات يف بناء ج�سور من العالقات
ً
وفقا لأ�س�س
القوية وامل�ستدامة مع و�سائل الإعالم والكتاب
ت�سودها ال�شفافية والثقة
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الباب الثامن
التدريب والتطوير الوظيفي

اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري ركيزة �أ�سا�سية لدى ال�شركة
باعتباره من �أهم ركائز �إدارة عملياتها

ت�ؤمن �شركة البرتول الوطنية الكويتية ب�أن تقدمها يرتبط ارتباطاً وثيقاً ب�أداء موظفيها،
لذلك تعترب اال�ستثمار يف عملية التدريب والتطوير من الركائز الأ�سا�سية لتحقيق
التميز يف العمل.
وتغطي برامج التدريب والتطوير الوظيفي التي تنظمها ال�شركة طيفاً وا�سعاً من
املجاالت والتخ�ص�صات يف خمتلف الدوائر ،ملواكبة بيئة العمل الع�صرية وتلبية
احتياجات ومتطلبات ال�شركة.
وت�ستهدف برامج التدريب دمج اخلربات العلمية للعاملني مع خرباتهم العملية ،والعمل
على تطويرها وحتديثها ب�صفة م�ستمرة ،و�إك�سابهم معارف ومهارات ت�ساعدهم على
تنفيذ �أدوارهم الوظيفية بكفاءة وفعالية ،لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة،
وحت�سني وتنظيم الأداء الوظيفي.
والهتمامها باال�ستثمار يف العن�صر الب�شري ،عقدت ال�شركة و�شاركت خالل العام املايل
 2020 /2019يف عدد كبري من الدورات التطويرية والندوات واحللقات الدرا�سية
واملحا�ضرات ،يف موا�ضيع خمتلفة تتعلق باملتطلبات الوظيفية للموظفني ،والكفاءات
ال�سلوكية لهم وغريها ،وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،ممثلة مبركز
التدريب البرتويل ،بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات و�شركات حملية وخارجية.
وقد بلغ عدد الدورات املحلية  215دورة� ،شارك فيها  2842موظفاً ،يف حني بلغت
الدورات اخلارجية  512دورة� ،شارك فيها  1184موظفاً� ،إ�ضافة �إىل دورات متعددة
يف مركز التدريب البرتويل� ،شارك فيها  3591موظفاً� .أما العام املايل ،2019 /2018
فقد �شهد �إجنازات متعددة يف جمال التدريب والتطوير الوظيفي ،حيث عقدت ال�شركة
العديد من الدورات التدريبية� ،شارك فيها عدداً كبرياً من موظفي ال�شركة.

المكافآت التشجيعية
طورت ال�شركة نظام املكاف�آت الت�شجيعية ال�سنوية للمديرين ،ومت �إن�شاء نظام املكاف�آت
الت�شجيعية لر�ؤ�ساء الفرق ،ومن�سقي ال�شركة ،وا�ستحداث �آلية فعالة لر�صد ومراقبة
الأداء وربط الأهداف بني امل�ستويات الإ�شرافية بال�شركة.

نظام مسار اإللكتروني
�صممت ال�شركة نظام م�سار الإلكرتوين ( ،)MASAARملراقبة ن�سب ما مت حتقيقه من
�أهداف ال�شركة ال�سنوية للإدارة العليا والو�سطى ،وميتاز الربنامج باملرونة و�سهولة
ال ملواكبة التغيريات امل�ستقبلية لأهداف برامج املكاف�آت الت�شجيعية
تطويره م�ستقب ً
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ال�سنوية ،كما �أنه يعطي مرونة يف بناء برامج املكاف�آت الت�شجيعية ال�سنوية وت�صنيف
الأهداف وربطها بني امل�ستويات الوظيفية امل�ستهدفة.
ويرتبط الربنامج مع نظام املوارد الب�شرية ،ويتم عر�ض الأهداف بالربنامج وفق الهيكل
التنظيمي لل�شركة ،ويحتوي على تقارير وميزة التنبيه للإدارة العليا والو�سطى ملراقبة
الأداء والإجنازات.
ويكن الربنامج جلان التقييم من مراجعة الأهداف والإجنازات �إلكرتونياً ،ويحتوي
ُ
على مقاطع فيديو تعليمية مب�سطة ،بالإ�ضافة �إىل دليل امل�ستخدم ال�شامل لت�سهيل
عملية ا�ستخدامه.

إدارة القدرات
برنامج �إدارة القدرات ،هو �أحد املتطلبات اال�سرتاتيجية الرئي�سية لقطاع النفط
الكويتي لتحديد �أ�صحاب الكفاءات املتميزة ،وبالتايل االرتقاء ب�أداء م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية وال�شركات التابعة لها ،ا�ستناداً �إىل ا�سرتاتيجية املوارد الب�شرية  ،2040التي
تبنتها امل�ؤ�س�سة وجعلتها جزءاً من ثقافتها امل�ؤ�س�سية.
وقد �أعطت "البرتول الوطنية" اهتماماً خا�صاً لهذا الربنامج ،نظراً لأنه ي�ستهدف تطوير
ا�سرتاتيجية موحدة يتم يف �إطارها حتديد خمتلف الفر�ص ،ومتهيد الطريق لو�ضع
منهج موحد لإدارة القدرات على م�ستوى �شركات القطاع النفطي التابعة للم�ؤ�س�سة.

● �أهداف الربنامج:

ي�ستهدف الربنامج حتقيق جمموعة من الأهداف ،منها:
 حتديد وو�ضع خطة تطويرية خا�صة بالفئة املختارة من موظفي م�ؤ�س�سة البرتولالكويتية وال�شركات التابعة لها.
 ت�أهيل ومتكني الفئة املختارة لتويل مهام ومنا�صب �أعلى. اختيار الأ�شخا�ص املنا�سبني للقيام بالأدوار املنا�سبة يف الأوقات املنا�سبة. حتقيق التميز التنظيمي يف امل�ؤ�س�سة. بناء ثقافة يتم فيها التعرف على املواهب املتميزة ورعايتها من قبل امل�س�ؤولني. -حتديد �إمكانيات القيادة وتوفري التنمية امل�ستهدفة وتطوير القدرات.

 يطبق الربنامج من قبل كل �شركة على حدة ،ولكن حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة البرتولالكويتية عن طريق تزويد ق�سم �إدارة املوهبة وتطوير القياديني يف امل�ؤ�س�سة بكافة
املعلومات والتقارير الالزمة.
 ال يحتاج الأمر �إىل تر�شيح املوظفني ،لأن فريق �إدارة القدرات يحدد قائمة الأ�سماءمن النظام وفقاً للمعايري التي و�ضعتها امل�ؤ�س�سة ،ومن ثم يتم تطبيق �آلية االختيار على
املجموعة املحددة.

● فوائد الربنامج:

املوظفون الذين يجتازون معايري االختيار املعتمدة يعتربون م�ؤهلني لالن�ضمام �إىل
برنامج �إدارة القدرات ،وعند االن�ضمام للربنامج ،ي�ستفيد املوظف من التايل:
 تدريب وتطوير مكثف. معاجلة �سريعة للثغرات يف الكفاءة. تعلم مهارات و�أدوات جديدة. الت�أهيل لتويل مهام وم�س�ؤوليات �أعلى. -التميز على م�ستوى ال�شركة.

نظام البعثات واإلجازات الدراسية
يتم �إيفاد عدد من موظفي ال�شركة �سنوياً للح�صول على درجة البكالوريو�س يف
التخ�ص�صات التي تتطلبها احتياجات ال�شركة� ،ضمن نظام البعثات والإجازات الدرا�سية،
بعد اعتماد الرت�شيحات من قبل جلنة عالقات العمل يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بنا ًء
على �شروط و�ضوابط معتمدة بهذا ال�ش�أن ،بهدف ت�شجيع املوظفني الكويتيني على
حت�سني م�ستوياتهم التعليمية ،ورفع م�ستوى �أدائهم وتطويرهم وظيفياً ،وامل�ساهمة يف
�سيا�سة �إحالل العمالة الوطنية.

● قواعد الربنامج:

يقوم الربنامج على جمموعة من القواعد� ،أهمها:
 -ا�ستهداف فئة املوظفني حتى م�ستوى رئي�س فريق.
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الباب التاسع
الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)

يف مار�س عام  2017ان�ضمت جمدد ًا «كافكو» �إىل �شركة البرتول
الوطنية الكويتية بعد ا�ستكمال �إجراءات نقل ملكية �أ�سهمها
من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ك�شركة تابعة

ت�أ�س�ست ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود )كافكو( يف عام  ،1963ك�شركة
كويتية مملوكة بن�سبة  %51ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية ،و %49ل�شركة "بريتي�ش
برتوليوم" الربيطانية ،والحقاً �أ�صبحت "كافكو" �إحدى ال�شركات امل�ستقلة ،والتابعة
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف مار�س عام  ،2017ان�ضمت جمدداً ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية ،بعد ا�ستكمال
�إجراءات نقل ملكية �أ�سهمها من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ك�شركة تابعة ،على �أن ت�ستمر
بحمل ا�سم "كافكو" ،حفاظاً على تاريخها العريق.
وتنفرد "كافكو" بتقدمي كافة اخلدمات اخلا�صة بتزويد الطائرات بالوقود يف مطار
الكويت الدويل ،كما تقوم بتقدمي اال�ست�شارات وخدمات الدعم الفني لوزارة الدفاع.
وي�شكل ان�ضمام "كافكو" ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية �إ�ضافة جديدة ،خ�صو�صاً بعد
جناحها ل�سنوات عديدة يف تنفيذ عملياتها بكفاءة كبرية ،وتقدمي خدمات متميزة لآالف
الطائرات �شهرياً.
وتتعامل ال�شركة مع كل �شركات الطريان التي تقلع وتهبط يف الكويت ،ولديها عقود مع
ال�شركات الكويتية والإقليمية والعاملية ووزارة الدفاع الكويتية ،وتعترب �شركتا اخلطوط
اجلوية الكويتية ،وطريان اجلزيرة من �أكرب عمالئها.
وقد جهزت ال�شركة مرافقها من خزانات ،وخطوط �أنابيب ،وفوهات ،لت�شغيل املطار
امل�ساند ،واملطار اجلديد ،حيث �إن ال�شركة �أعدت خطتها اال�سرتاتيجية منذ �سنوات
لتتواكب مع تنفيذ تلك امل�شاريع وخطة الكويت يف بناء املطارات اجلديدة ،ومن ثم
�أ�صبحت �شبكة التزويد ،و�سعة م�ستودع التخزين تكفي للمطار احلايل ،وامل�ساند
واجلديد ،وت�ستوعب �أي زيادة يف رحالت الطريان م�ستقبالً� ،سواء ل�شركات الطريان
املحلية� ،أو �أي خطوط طريان جديدة.

دائرة العمليات
عززت "كافكو" قدراتها يف عمليات تزويد الطائرات بالوقود مبطار الكويت الدويل
بعد حتديث وزيادة �أ�سطولها من معدات التزويد بكل �أنواعها ،ملواكبة الزيادة املتوقعة
للطلب على وقود الطائرات ،حيث ت�سلمت معدات جديدة (�شملت مُزودتني ،ومزودتني
ب�صهريج ،و�صهريج نقل وقود جديد) ،وذلك بالتزامن مع �إجناز م�شروع حتديث نقاط
الطوارئ على بوابات املطار ،كما مت حتديث نقاط تعبئة الوقود يف مواقف الطائرات
لرفع كفاءة و�سرعة عملية التزود بالوقود.
ومت االنتهاء من ت�صميم وت�شغيل نظام حاب�س الوقود ( ،)Fuel Hydrant Systemلتزويد
الطائرات على بوابات مبنى الركاب رقم ( ،)4ومبنى طريان اجلزيرة ،وم�شروع تو�سعة
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مواقف الطائرات ،لتزويد الطائرات من خالل  13بوابة يف مطار الكويت الدويل ،كما
مت ت�صميم وت�صنيع جهاز فح�ص لل�صمامات العازلة لهذا النظام.

دائرة التسويق
متلك "كافكو" وتدير �أ�سطوالً من املعدات واملزودات احلديثة ،لتنفيذ عملياتها يف تزويد
الطائرات بالوقود ،ويقوم خمترب اجلودة والنوعية يف ال�شركة ب�إجراء جميع الفحو�صات
املخربية وب�صورة م�ستمرة ،ل�ضمان جودة و�سالمة الوقود قبل تداوله ،وفق املوا�صفات
واملعايري العاملية املعمول بها.
وتعد "كافكو" ع�ضواً يف االحتاد الدويل للنقل اجلوي ( ،)IATAكما �أنها حا�صلة على
�شهادات ) (OHSAS 18001و ) (ISO 14001و ) ،(ISO 9001وحتر�ص على تطبيق
�أ�شد �أنظمة و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة والبيئة واملعمول بها عاملياً يف جمال تزويد
الطائرات بالوقود ،الأمر الذي جعلها حتافظ على �سجل جيد من العمليات اخلالية
من احلوادث.
وت�سعى ال�شركة ب�صفة دائمة �إىل تقدمي �أف�ضل منتجات وقود الطائرات و�أكرثها جودة،
�إ�ضافة �إىل توفري اخلدمات الأكرث تطوراً ،كما ت�سعى �إىل �أن تكون االختيار الأول
لل�شركات يف جمال تزويد الطائرات بالوقود ،معتمدة يف ذلك على التزامها مبعايري
اجلودة وتقدمي اخلدمات املتميزة.
وقد جنحت ال�شركة خالل الأعوام املا�ضية يف زيادة عدد �شركات الطريان التي تزودها
بالوقود يف مطار الكويت الدويل.

تملك "كافكو"
وتدير أسطو ً
ال من
المعدات والمزودات
الحديثة لتنفيذ
عملياتها في تزويد
الطائرات بالوقود

برامج تدريبية
تهتم "كافكو" بتنظيم وتنفيذ الربامج والدورات التدريبية والفعاليات الهادفة لتطوير
قدرات العاملني فيها ،وذلك بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،و�شركة البرتول
الوطنية الكويتية.
ومن �أبرز الربامج التي حتر�ص ال�شركة على تنفيذها ،برنامج �إدارة املواهب وتطوير
الكفاءات القيادية امل�ستقبلية ،وتطبيق النظام املوحد لإدارة التعلم اخلا�ص بالكفاءات
الوظيفية ،الأمر الذي ينعك�س على �سرعة وكفاءة �إجناز الأعمال.
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خاتمة
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
الوطنية الكويتية ،وسنكون سعداء باستقبال مالحظاتكم واقتراحاتكم البناءة ،التي من
شأنها تطوير هذا العمل مستقبالً ،وتحقيق أهدافه المنشودة.
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