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صالبة توجهات مؤسسة البترول الكويتية وشركة 
البترول الوطنية الكويتية في المضي في تنفيذ 
مشاريعها االستراتيجية التي تهدف للتوسع في 
قدراتنا التكريرية وفي تصنيع الغاز كماً ونوعاً. 

بلغ حجم مبيعات الشركة 7,198 مليار دينار 
كويتي، بما فيها مبيعات الشركة الكويتية لتزويد 
الطائرات بالوقود )كافكو( التي أضيفت حساباتها 

ألول مرة بعد عودتها لتكون بإدارة "البترول 
الوطنية".

وقد حققت مصفاتا ميناء عبداهلل وميناء األحمدي 
معدالت تشغيلية بلغت 90,6 % من حدودها 

القصوى، ويعود ذلك إلى التوقفات المجدولة إلجراء 
الصيانات الدورية، وهذا يدل على التخطيط الفعال 

والتطبيق الدقيق لنظم السالمة. وقد بلغ اللقيم 
اليومي للمصفاتين 667 ألف برميل، وهو يقل عن 

إجمالي اللقيم في العام الماضي الذي بلغ 821.3 
ألف برميل، ويعود ذلك أساسا إلى إغالق مصفاة 

الشعيبة في نهاية العام المالي الماضي. 

ومن المحطات المهمة في هذا العام كان تدشين 
مشروع الخزانات الشمالية في مصفاة ميناء 

األحمدي مما يزيد من قدرتنا على تخزين وتصدير 
منتجات الغاز اإلضافية المتوقعة من شركة نفط 

الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج. باإلضافة 
إلى تدشين أجزاء من المرافق الجديدة وتحديث 

المرافق الحالية لمناولة الكبريت بهدف زيادة 
طاقتها اإلنتاجية وزيادة معدل التحميل، وقد تم 

تصدير أول شحنة من حبيبات الكبريت من رصيف 
الكبريت الجديد في ميناء األحمدي.

وكجزء من خطة الشركة لتعزيز قدراتها التحويلية، 

يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي 
لشركة البترول الوطنية الكويتية للسنة المالية 
2018/2017، والذي يستعرض مجمل أنشطة 

وإنجازات ومؤشرات األداء الرئيسية للشركة، والتي 
عكست جهودا متميزة حققها العاملون في الشركة، 
سواء في أعمالها الرئيسية أو في األعمال المرافقة 

األخرى، كالصحة والسالمة والبيئة، وعلى صعيد 
أداء دورها في تحقيق التطور االجتماعي.

وأود هنا أن أعبر عن ارتياحي الشديد للتطورات 
المتسارعة في تنفيذ مشاريعنا االستراتيجية، 

السيما مشروع الوقود البيئي الذي وصلت نسبة 
تنفيذه مع نهاية السنة المالية إلى 94 %، ومن 

المنتظر بعد اكتمال المشروع، وتدشين العمل به 
أن تدخل الصناعة النفطية الكويتية مرحلة جديدة 

واعدة، رغم التحديات العديدة التي تواجهها. 

لقد قامت "البترول الوطنية" هذا العام بتوقيع 
قرض مجمع بقيمة 1.9 مليار دينار كويتي لتمويل 

مشروع الوقود البيئي مع بنوك ووكاالت ائتمان 
الصادرات العالمية، تمثل الشريحة الثانية من 
تمويل المشروع بالدوالر األمريكي. وتعد هذه 

الصفقة األولى من نوعها للشركة للحصول على 
تمويل عالمي وتمثل أكبر عملية اقتراض في 

الكويت، وتشكل محطة بارزة في أسلوب تمويل 
مشاريع الشركة العمالقة. 

وتجدر اإلشارة أوال إلى ما سجلته أسعار النفط 
من ارتفاع في األسواق العالمية، وذلك بعد 

االتفاق بين الدول المصدرة للنفط، سواء من 
داخل أو خارج منظمة أوبيك، مما ساهم في 

الخروج من مرحلة الهبوط الحاد الذي عانت منه 
هذه الدول في السنوات الثالث األخيرة. مما يؤكد 

كلمة
الرئيس التنفيذي
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محمد غازي المطيري
الرئيس التنفيذي

نظمت وبنجاح مؤتمر المعالجة الهيدروجينية للزيت 
الثقيل، وحضر هذا المؤتمر الذي عقد ألول مرة في 
الكويت، مجموعة من كبار االختصاصيين والرؤساء 

التنفيذيين في الشركات النفطية العالمية. وتعد 
زيادة القدرة على معالجة الزيت الثقيل من أهم 

التحديات التي تواجه صناعة التكرير نظرا للتزايد 
المتصاعد في االشتراطات البيئية. 

وتأكيدا لجهود الشركة في تعزيز مستويات 
السالمة وحماية البيئة، دخل مشروع إنشاء وحدة 

استرجاع غازات الشعلة بمصفاة ميناء عبداهلل 
مرحلة التشغيل الفعلي مما ساهم في تقليل 

االنبعاثات الغازية والحد من اآلثار البيئية لعمليات 
الشركة. وسجل هذا المشروع كأحد مشاريع آلية 

التنمية النظيفة التابعة لألمم المتحدة.  

وبدأت الشركة هذا العام تطبيق مشروع "تحسين 
ثقافة الصحة والسالمة والبيئة" الذي يهدف إلى 

تعزيز هذه الثقافة لتكون جزءا من أعمال الشركة 
الرئيسية. ويتضمن المشروع تدريب عدد من 
الموظفين ليكونوا روادا في التطبيق العملي 

والحقلي لنظم الصحة والسالمة والبيئة. وأشير 
إلى مشروع الدبدبة إلنتاج الكهرباء من الطاقة 

الشمسية كجزء من جهود الشركة لتأمين 15 % 
من استهالك الكويت للكهرباء بحلول 2020، والذي 

يأتي ضمن الخطة االستراتيجية لكويت جديدة. 

وقد أجرت الشركة عدة دراسات ونفذت مشاريع 
تجريبية حول استخدام الطاقة الشمسية وتحديد 

األماكن المناسبة لتركيب ألواح شمسية، مثل 
أسطح األبنية ومواقف السيارات ومحطات تعبئة 

الوقود لتوليد الكهرباء وتغذية شبكة الكهرباء 
العامة. وستقوم الشركة باستخدام األلواح 

الشمسية في 45 موقعا ضمن أبنية المصافي 
والمبنى الرئيسي.

وفيما يخص التسويق المحلي، فقد بدأ العمل في 
إنشاء 19 محطة وقود جديدة في مختلف أرجاء 

الكويت ضمن خطة تمتد لخمس سنوات لبناء 
100 محطة وقود جديدة لتلبية الطلب المتنامي 

المترافق مع التوسع في بناء المدن الجديدة، مثل 
جابر األحمد وصباح األحمد والمطالع. 

ومن األمور األساسية التي تحرص عليها الشركة 
هو خلق فرص للقوى العاملة الوطنية، السيما 
الخريجين من االختصاصات المهنية والعلمية، 

وتم خالل هذه السنة تعيين 540 موظفا جديدا 

منهم 346 موظفًا كويتيًا. ويخضع كل المعينين 
الجدد إلى برامج تدريب متطورة ومتواصلة كي 

يتمتع الموظفون بالكفاءة الفنية العالية ليكونوا 
مؤهلين إلدارة القطاع النفطي مستقبال. وسجل 
هذا العام انتقال عدد من موظفينا إلى الشركة 

الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة مساهمة 
من "البترول الوطنية" في إنجاح هذه الشركة 

التي تتولى تنفيذ مشاريع كبرى للقطاع النفطي 
الكويتي. 

وأشير هنا باعتزاز إلى اإلنجازات الخاصة التي 
تمثل مصدر فخر للعاملين في "البترول الوطنية، 
ومنها نيل عدة مرافق في الشركة جوائز عالمية 
في الصحة والسالمة، مثل جائزة "ميريت" التي 

يمنحها مجلس السالمة البريطاني، وجائزة الصحة 
والسالمة المهنية التي تمنحها الجمعية الملكية 

لمنع الحوادث RoSPA، وهي تعكس األولوية العليا 
التي تمنحها شركتنا للحفاظ على سجل ناصع في 

عدد الحوادث وفي تخفيض اآلثار البيئية لعملياتها. 

ويجب أن ال ننسى الدور الكبير الذي تبذله الشركة 
كجزء من مسؤوليتها االجتماعية للنهوض بالمجتمع 

الكويتي بكافة فئاته، ولذلك تواصل جهودها في 
دعم مؤسسات النفع العام ورعاية ذوي االحتياجات 

الخاصة، ودعم مشاريع التخرج للمهندسين 
والبرامج التدريبية المتخصصة للطلبة، باإلضافة 

إلى تنظيم برامج وزيارات للمدارس في سبيل 
التوعية بالممارسات الصحيحة لتعزيز مستويات 

السالمة في المدرسة والبيت والطريق. 

وال يسعني في ختام هذا التقرير إال أن أؤكد أن 
إنجازات شركة البترول الوطنية الكويتية لم تكن 

إال ثمرة الجهود المتواصلة التي بذلها العاملون 
في الشركة، وأتوجه لهم باسمي ونيابة عن 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، بجزيل الشكر 
والتقدير، وإننا جميعًا على ثقة باستمرار هذا 

اإلخالص والتفاني في سبيل تحقيق المزيد من 
التقدم والرفاه للكويت الغالية ولشعبها الكريم.  

واهلل ولي التوفيق،،،
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 ت�شمـل مبيعـات املنتجات البرتولية يف ال�شوق املحلي مبيعات حل�شاب موؤ�ش�شة البرتول الكويتية بالإ�شافة اإىل املبيعات حل�شاب ال�شركة.

 ت�شمل القوى العاملة لل�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود وعددهم 57 موظفا.

2016/2015 2017/2016 2018/2017

(مليون د.ك) (مليون د.ك) (مليون د.ك) املوؤ�شرات•املالية

6744.2 6571.5 7052.0  اإجمايل مبيعات منتجات ال�شركة

- - 146.1  اإجمايل مبيعات كافكو

370.3 446.0 529.0  اإجمايل مبيعات الت�شويق املحلي*

175.7 215.7 134.6  �شايف ربح ال�شركة

631.9 658.4 686.4  اإجمايل امل�شروفات الت�شغيلية

1354.03 2099.0 1098.0  امل�شروفات الراأ�شمالية

1312.2 2053.7 2012.6  التغريات يف جمموع الأ�شول الثابتة

معدل•لقيم•النفط•اخلام•)•األف•برميل•/اليوم(

167.8 191 - م�شفاة ال�شعيبة

264.0 228.8 270.7  م�شفاة ميناء عبداهلل

425.3 401.5 396.3  م�شفاة ميناء الأحمدي

857.1 821.3 667.0  املجمـــوع

املبيعـــات

33833.9 31302.5 25503.0  اإجمايل املنتجات امل�شدرة للأ�شواق العاملية (األف طن)

6032.0 6115.0 6571.0  وقــود للت�شويق املحلي (مليون لرت)

8346.3 8159.0 7405.6  وقود لوزارة الكهرباء واملاء (مليون لرت)

94.2 113.0 147.6  بيتيومني (األف طن مرتي)

القوى•العاملـــــة•

6344 6352 6209  القوى العاملة يف نهاية ال�شنة املالية **

المؤشرات الرئيسية
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ميناء•الأحمدي•وم�شفاة•ميناء•

عبداهلل(•بامل�شتوى•العايل•من•الأداء•

امل�شتهدف•خالل•ال�شنة•املالية•

2018/2017،•وبلغ•معدل•التكرير•
اليومي•للنفط•اخلام•املكرر•حوايل•

667•األف•برميل•يوميا،•وهذا•املعدل•
يقارب•املخطط•له•والبالغ•666.9•األف•

برميل•يوميا.•

وقد•انخف�س•معدل•التكرير•مقارنة•

بال�شنوات•ال�شابقة•نظرا•لتوقف•

م�شفاة•ال�شعيبة•عن•العمل•يف•31•

مار�س•من•العام•2017.•وبلغ•اإجمايل•

النفط•اخلام•املكرر•243•مليون•برميل•

يف•ال�شنة•املالية•2018/2017،•يف•

حني•بلغت•299.8•مليون•برميل•يف•

•.2017/2016

الت�كري�ر 
وإسالة الغاز  

الفصل األول
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واصلت مصافي الشركة تميزها 
التشغيلي خالل السنة الماضية، 
السيما في المستوى العالي من 
الكفاءة التشغيلية مع التطبيق 
الدقيق لنظم الصحة والسالمة 

والبيئة
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ت�كري�ر النفط الخام

وا�شلت م�شايف ال�شركة متيزها الت�شغيلي خلل 

ال�شنة املا�شية، ل�شيما يف امل�شتوى العايل من الكفاءة 

الت�شغيلية مع التطبيق الدقيق لنظم ال�شحة وال�شلمة 

والبيئة واخلطط املو�شوعة، وهو ما يعك�ص حر�ص 

العاملني على ا�شتمرار ال�شركة يف لعب دورها احليوي 

يف اقت�شاد الكويت، وذلك عرب حتقيق الأهداف 

املر�شومة لكل من امل�شفاتني مع تقدمي م�شتويات رفيعة 

يف الأداء املرتافقة مع تنفيذ برامج ال�شيانة بفعالية. 

ونورد اأدناه موجزا عن اأداء كل م�شفاة خلل ال�شنة 

املالية 2018/2017:

مصفاة ميناء األحمدي

خلل ال�شنة املالية 2018/2017، بلغ جمموع 

كميات النفط اخلام املكررة يف امل�شفاة 144.6 

مليون برميل، مقارنة بـ 146.5 مليون يف ال�شنة 

ال�شابقة، مبعدل يومي بلغ 396.3 األف برميل، 

مقارنة بـ 401.5 األف برميل يف ال�شنة ال�شابقة. 

وو�شل اإجمايل املنتجات امل�شدرة من م�شفاة ميناء 

الأحمدي اإىل 9.103.7 األف طن مرتي، بالإ�شافة 

اإىل ت�شدير 556.8 األف طن مرتي من الكربيت.

إنجازات متميزة للمصفاة

اأظهرت الدوائر العاملة يف م�شفاة ميناء الأحمدي 

خلل ال�شنة املالية 2017-2018 اأداء متميزا اأثمر 

عن اإجنازات بارزة، اأهمها: 

• مت بنجاح تنفيذ اإغلق مربمج لثلث وحدات، 
 ، RMP هي وحدات م�شروع تطوير امل�شفاة

ووحدات التطوير الإ�شايف FUP ، ووحدات تكرير 

النفط اخلام CDU-3، لإجراء ال�شيانة الدورية 

ال�شاملة، والتي مت تنفيذها ب�شكل كامل وب�شلمة، 

بل وقبل انق�شاء اجلدول الزمني املعد لها، مبا يف 

ذلك الأعمال املتعلقة مب�شروع الوقود البيئي.

• تنفيذ اأعمال ربط وحدات م�شروع الوقود 
البيئي مع وحدات التطوير الإ�شايف ووحدات 

تكرير النفط اخلام 3، والوحدة اجلديدة لإزالة 

الكربيت من الغاز اأويل NGOD، ووحدة مريوك�ص 

أظهرت دوائر مصفاة ميناء األحمدي 
أداًء متميزًا خالل السنة المالية

لإنتاج كريو�شني الطائرات، حيث مت الإغلق 

املربمج لهذه الوحدات دفعة واحدة. وقد حدث 

ذلك للمرة الأوىل على خلف املرات ال�شابقة 

التي كان يتم خللها اإغلق كل وحدة على حدة. 

وبذلك مت توفري ما قيمته حوايل 17,7 مليون 

دولر اأمريكي وذلك نتيجة خف�ص اإنتاج فائ�ص 

املواد الو�شطى، وخف�ص النقطاع يف ت�شدير غاز 

 .ppm 500 اأويل ذي حمتوى ال�شوائب بن�شبة

وعلوة على ذلك، فاإنه مت الإيفاء بالطلب املحلي 

من اجلازولني وكريو�شني الطائرات وغاز اأويل 

وزيت الوقود من خلل الإبقاء على الوحدات 

الأخرى قيد الت�شغيل. 

• مت بنجاح اإجراء متارين على حالت الإغلق يف حالة 
الطوارئ يف املناطق احل�شا�شة مثل وحدة ا�شرتجاع غاز 

ال�شعلة ووحدة ا�شتقبال الغاز امل�شال ووحدات التطوير 

الإ�شايف ووحدات م�شروع تطوير امل�شفاة، وذلك دون 

ت�شجيل اأي ف�شل اأو حدوث اأي خلل اأو حرق للغازات اأو 

اإغلق لأي وحدة من وحدات الت�شغيل الأخرى.

• متت ال�شتفادة من فائ�ص النرتوجني من املنطقة 
9، ومت تعليق ال�شترياد اأثناء اإغلق م�شروع 

ا�شرتجاع الغازات احلم�شية.
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• مت ومبجهودات حملية، ح�شر الت�شرب الرئي�شي 
يف م�شّعب البخار قطر 24 اإن�ص/�شغط 60 بار، 

وذلك من خلل �شنع كّلبات تثبيت منا�شبة وتنفيذ 

العمل بجهود من�شقة بني كل الدوائر. ونتيجة لهذا 

اجلهد، فقد مت توفري ما قيمته حوايل 10,4 مليون 

دولر اأمريكي وذلك ب�شبب جتنب الإغلق الكلي 

ملحطة الغاز وامل�شفاة.

• النتهاء من اأعمال ال�شيانة ال�شاملة مب�شفاة 
ميناء الأحمدي واأعمال ال�شيانة الدورية 

املجدولة مب�شفاة ميناء عبداهلل، والتي ت�شمنت 

�شيانة عدد كبري من املعدات بوحدات رئي�شية 

مثل وحدة تقطري النفط اخلام ووحدات اإزالة 

الكربيت من اجلازولني والكريو�شني ومتخلف 

التقطري اجلوي ووحدة ا�شرتجاع الكربيت 

يف م�شفاة ميناء الأحمدي ووحدات التك�شري 

الهيدروجيني واإنتاج الفحم والهيدروجني يف 

م�شفاة ميناء عبداهلل. كما ت�شمنت اأعمال 

ال�شيانة اأكرث من مائة عملية ربط مب�شروع 

الوقود البيئي.

جتدر الإ�شارة اإىل حتقيق رقم قيا�شي متثل باإجناز 

ما ن�شبته 95 % من اإجراءات ال�شيانة الوقائية 

ال�شنوية للمعدات و�شمامات الأمان خلل ال�شنة 

املالية 2018/2017.

• جنح فريق اإدارة ت�شريف املياه ال�شناعية يف 
اإجراء املعاجلة املطلوبة للمياه الناجتة عن اأعمال 

ال�شيانة الدورية الأخرية مب�شفاة ميناء الأحمدي، 

باأق�شى كفاءة ممكنة، ووفق املعايري الأ�شا�شية 

املعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة يف دولة الكويت، 

وذلك قبل ت�شريفها اىل البحر. 

• للمرة الأوىل بتاريخ �شركة البرتول الوطنية 
الكويتية، قامت دائرة عمليات الغاز بتحميل 

باخرتني بغازي الربوبان والبيوتان من م�شروع 

خزانات الغاز ال�شمالية، ووحدة تخزين الغاز 

اجلنوبية، يف وقت واحد. وتاأتي هذه اخلطوة 

تتويجاً لنجاح م�شروع خزانات الغاز ال�شمالية.

مما يقلل من اخل�شائر املرتتبة على تاأخري 

عمليات حتميل البواخر، من خلل وجود 

ر�شيفني للت�شدير بكفاءة عالية وال�شتفادة من 

الطاقة ال�شتيعابية املتوفرة لدينا يف ال�شركة. 

مصفاة ميناء عبداهلل

بلغ معدل اللقيم من النفط اخلام خلل ال�شنة 

املالية احلالية الذي و�شل م�شفاة ميناء عبداهلل 

270.7 األف برميل يف اليوم، ما يعادل 98.8 
مليون برميل خلل ال�شنة املالية. ويزيد هذا 

املعدل عن املعدل املحقق خلل ال�شنة املالية 

املنتهية والتي بلغ فيها معدل اللقيم 228.8 

األف برميل يف اليوم اأي 83.5 مليون برميل يف 

ال�شنة. 

حققت مصفاة ميناء عبدالله مستويات 
عالية في عمليات تكرير النفط الخام



18www.knpc.com

وتـم ت�شديـر 8230.8 األف طن مرتي تقريبا من 

املنتجات البرتولية عن طريق اجلزيرة ال�شناعية، 

وحوايل 972.8 األف طن مرتي من الفحم البرتويل. 

وكذلك مت تزويد ال�شركة الكويتية لإنتاج البارازيلني 

بحوايل 2438.8 األف طن مرتي من النافثا.

إنجازات متميزة للمصفاة

• خلل العام املايل 2017-2018، حققت م�شفاة 
ميناء عبداهلل م�شتويات عالية يف عمليات تكرير 

النفط اخلام، مع جناح ملحوظ يف تنفيذ ال�شيانة 

الدورية الأ�شا�شية �شمن املهل املحددة. كما حققت 

جناحا يف تطبيق موؤ�شرات الأداء الرئي�شية وفق 

حمددات �شولومون. 

• تنفيذا ل�شعار امل�شفاة يف ال�شعي لنيل ر�شا 
العملء، حققت منتجاتها اأرفع معايري اجلودة، 

واأقل ن�شبة فاقد يف املواد املكررة. و�شجلت امل�شفاة 

ارتقاء اآخر يف �شمعتها العاملية بنيلها مزيدا من 

اجلوائز العاملية، مثل جائزة "مرييت" من جمل�ص 

ال�شلمة الربيطاين للعام 2017، وهي تنال هذه 

اجلائزة املتميزة لل�شنة اخلام�شة ع�شرة على 

التوايل منذ 2002.  ونالت اأي�شا جائزة "الرئي�ص" 

 RoSPA من اجلمعية امللكية ملنع احلوادث

الربيطانية نظرا للإدارة الكفوؤة لنظم ال�شحة 

وال�شلمة املهنية، بعد اأن نالت هذه اجلائزة لل�شنة 

الثانية ع�شر على التوايل. كما نالت م�شفاة ميناء 

عبداهلل اجلائزة الربونزية – 2017 التي متنحها 

�شركة البرتول الوطنية الكويتية لقاء الأداء املتميز 

يف ال�شحة وال�شلمة والبيئة. 

• �شجلت امل�شفاة جناحات خمتلفة يف تطبيق برنامج 
تعزيز الربحية وخف�ص النفقات، ويف زيادة الوعي 

بعمليات امل�شفاة عرب اإ�شدار ن�شرات ربع �شنوية عن اأداء 

واإنتاجية امل�شفاة. كما طبقت نظما تدريبية للعاملني يف 

"مركز التمايز" الذي م�شت �شنتان على اإن�شائه، ل�شيما 
تدريب عدد من املهند�شني حديثي التعيني �شمن برنامج 

.SoJT التدريب على العمل املنظم

• قامت م�شفاة ميناء عبداهلل بدمج عمليات التحكم 
الآيل لوحدات م�شروع الوقود البيئي مع وحدات الإنتاج 

املوجودة مب�شفاة ميناء عبداهلل وذلك با�شتخدام �شبكة 

النرتانت، لتمكني العاملني يف امل�شفاة من اتخاذ 

القرارات واإ�شدار التعليمات امللئمة.

إنتاجية المصفاتني 

بلغ �شايف كميات املنتجات البرتولية خلل 

2018/2017 يف م�شفاتي ال�شركة 32.9 مليون 
طن مرتي، مقارنة بـ 40.6 يف العام 2017/2016. 

ويعود ال�شبب الأ�شا�شي يف هذا النخفا�ص اإىل 

توقف الإنتاج يف م�شفاة ال�شعيبة بعد اإغلقها يف 

31 مار�ص 2017. 

يظهر اجلدول التايل املعدلت اليومية من 

املنتجات البرتولية يف امل�شفاتني، مع مقارنتها 

بال�شنة املالية املا�شية:

املنتج

الإنتاج•ال�شنوي

2018/2017
الإنتاج•ال�شنوي

2017/2016
طن•مرتي

000×
%

طن•مرتي

000×
%

نافثا/جازولني 

�شيارات/ريفورمات
7,314.621.78,544.320.5

6,435.519.17,847.118.9كريو�شني/وقود طائرات
8,534.925.310,024.924.1زيت الغاز/ديزل

7,813.823.111,36227.3زيت الوقود/خملفات
2,780.48.22,878.86.9منتجات اأخرى *

32,879.297.440,657.797.7�شايف اإجمايل املنتجات
8,81.62.6937.32.3امل�شتهلك/فاقد

33,760.8100.041,595.0100.0الإجمايل
 ت�شمل الغازات البرتولية امل�شالة من امل�شايف والكربيت والفحم البرتويل والبيتومني بالإ�شافة اإىل غاز الربوبلني
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إسالة الغاز 

بلغ معدل اللقيم خلل هذه ال�شنة املالية 1.662 

مليون قدم مكعب يف اليوم، مقابل 1.686 مليون 

قدم مكعب يف اليوم خلل ال�شنة املالية ال�شابقة. 

وميثل هذا املعدل الكميات الفعلية املنتجة يف 

احلقول النفطية وم�شايف ال�شركة. 

كما بلغ اإجمايل الكميات امل�شدرة من الربوبان 

والبيوتان 4,570.4 األف طن مرتي تقريبا خلل 

2017/2016 مقابل حوايل 4,483 األف طن مرتي 
يف العام املايل املنق�شي، اأي بن�شبة زيادة بلغت 

.% 1.95

نورد يف اجلدول اأدناه تف�شيل اإنتاج م�شنع 

اإ�شالة الغاز يف العام 2017/2016:

املنتج

الإنتاج•ال�شنوي

2018/2017
الإنتاج•ال�شنوي

2017/2016

طن•مرتي

000×
%

طن•مرتي

000×
%

2,64741.2 2,84741.5غاز الربوبان

2,35234.32,18535.2غاز البيوتان

1,66324.21,56023.6اجلازولني الطبيعي

6,8621006,432100اإجمايل املنتجات ال�شائلة

الغاز النحيل 

(بليون قدم مكعب)
631630

وسائل تقنية متطورة مّكنت العاملين 
من اتخاذ القرارات المناسبة

سعيًا لنيل رضى العمالء حققت 
منتجاتنا أرفع معايير الجودة
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يو�شح الر�شم البياين التايل الكميات 

املنتجة يف ال�شنة املالية 2018/2017 

باملقارنة مع الكميات املنتجة يف ال�شنة املالية 

:2017/2016
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28
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47
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52
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84 22

25

16
63

96
1 15
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59
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64
32

63
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51
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63

0
0

معدل•اإنتاج•م�شنع•اإ�شالة•الغاز

فعلي

الغاز•النحيل•

)بليون•قدم•

مكعب•قيا�شي(

اجلازولني•املجموع

الطبيعي

الربوبانالبيوتان

اخلطة

العام•

املا�شي

الشركة الكويتية لتزويد 
الطائرات بالوقود  

• حققت ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 
يف ال�شنة املالية 2018/2017 اأرباحا �شافية بلغت 20 

مليون دينار كويتي مقارنة بـ 13.4 مليون دينار كويتي 

يف ال�شنة املالية ال�شابقة بزيادة بلغت 49,4 %.

• انخف�ص اإجمايل امل�شاريف الفعلية يف ال�شنة 
املالية 2018/2017 مبا فيها ال�شتهلك حيث بلغ 

10,9 مليني دينار كويتي مقابل 11,2 مليون دينار 
كويتي لل�شنة املالية 2017/2016 بتخفي�ص بن�شبة 

 .% 3

• بلغت مبيعات ال�شركة 953,9 مليون لرت خلل 
ال�شنة املالية احلالية مقارنة بـ754,8 مليون لرت لنف�ص 

الفرتة من العام ال�شابق، اأي زيادة بن�شبة 26.4 %.

• مبوجب التفاقية املربمة مع الديوان الأمريي 
و�شركة اخلطوط الوطنية لتاأمني الوقود لطائراتهما 

يف املطارات واملحطات اخلارجية بالتفاق مع 

�شركات تزويد وقود عاملية كموردين عامليني، فقد 

بلغت كمية الوقود املزود يف املحطات اخلارجية 

4,84 مليون لرت خلل ال�شنة املالية 2018/2017.

• متت تر�شية العقد مع وزارة الدفاع الكويتية 
لإ�شلح وت�شغيل حمطات الوقود اخلارجية والفرعية، 

وال�شهاريج واملحركات اخلا�شة بتزويد الطائرات 

بالوقود يف قاعدتي اأحمد اجلابر وعلي ال�شامل 

اجلويتني. مببلغ 3,2 مليني دينار ملدة ثلث �شنوات.

• طورت ال�شركة قدرتها الذاتية خللط وقود نوع 
JP-8 وذلك عن طريق ا�شتخدام جزر التعبئة 

 Jet بامل�شتودع اجلديد لل�شركة لتحويل الوقود من

A1 اإىل JP-8  لتلبية الطلب املتزايد يف ال�شوق 
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املحلي لوقود JP-8 وبلغ جمموع الكميات 4.2 

مليون لرت عرب 109 عمليات نقل. 

• اأبرمت �شبعة عقود جديدة لتزويد الطائرات 
بالوقود مع �شبع �شركات طريان جديدة يف مطار 

الكويت الدويل.

• اأبرمت ال�شركة اتفاقية تزويد وقود الطائرات مع 
موؤ�ش�شة البرتول الكويتية وح�شلت مبوجبها على 

تخفي�ص 50 % على العلوة امل�شافة مقارنة بالعام 

ال�شابق. 

• زيادة كمية مبيعات الوقود ل�شركات اخلطوط 
اجلوية الكويتية بن�شبة 53 % مقارنة بال�شنة 

املا�شية.

• ارتفع عدد الطائرات التي مت تزويدها بالوقود 
JET A و JP-8 خلل ال�شنة املالية 2018/2017 

يف مطار الكويت الدويل حيث بلغ عددها 48,903 

طائرة مقارنة بـ 44,159 طائرة يف العام املايل 

ال�شابق اأي بزيادة 10,7 %.

 حققت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات 
بالوقود )كافكو( أرباحا صافية بلغت 

20 مليون دينار كويتي



ارتفعت•مبيعات•الت�شويق•املحلي•لل�شنة•

املالية•2018/2017•ب�شكل•عام•عن•

ال�شنة•املالية•ال�شابقة•2017/2016.•

وتو�شح•البيانات•الواردة•يف•هذا•التقرير•

تفا�شيل•هذه•املبيعات•خالل•ال�شنة•

املالية•2018/2017•مقارنة•بحجم•

اخلطة•واملبيعات•الفعلية•خالل•ال�شنة•

املالية•2017/2016.

التسوي�ق 
المحلي

الفصل الثاني
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بناء محطات جديدة بتصاميم 
عصرية تبرز رؤية الشركة 

واهتمامها بأعلى مستويات 
الصحة والسالمة والبيئة، وبما 

يلبي احتياجات رواد هذه المحطات 
عبر تقديم خدمات شاملة ومتميزة

23
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محطـات التعبئـة 

بلغ اإجمايل املحطات العاملة التي متلكها ال�شركة 

45 حمطة بالإ�شافة اإىل حمطتني متنقلتني تعملن 
ب�شفة موؤقتة خلدمة املناطق التي ل تتوفر فيها 

حمطات تعبئة. 

وفيما يخ�ص املحطات التي متلكها ال�شركة الأوىل 

للوقود (وعددها 43 حمطة)، وتلك التي متلكها 

�شركة ال�شور لت�شويق الوقود (42 حمطة)، فاإن 

�شركة البرتول الوطنية الكويتية تقوم بالإ�شراف 

العام على هذه املحطات، ل�شيما �شمان التقيد 

باأنظمة ال�شلمة والأمن وتقدمي خدمات عالية 

اجلودة للزبائن.

كما ا�شتمر ت�شغيل حمطة واحدة لغ�شيل ال�شيارات 

اآلياً والتي تقع يف منطقة بيان. و�شعيا من ال�شركة 

لتح�شني اخلدمات التي تقدمها للم�شتهلك مبا�شرة، 

وتطويرها مبا ي�شاهي تلك املوجودة يف الدول 

املتقدمة، فقد اتخذت خطوة نوعية متثلت بالبدء 

يف توفري �شوق مركزية وغ�شيل وخدمة ال�شيارات 

وبيع قطع الغيار يف عدد من حمطات التعبئة 

التابعة لل�شركة. وقد اأ�شيفت اأي�شا خدمة ال�شراف 

الآيل اإىل 10 من هذه املحطات. 

وت�شعى الدائرة اأي�شا اإىل حتقيق ربحية اإ�شافية 

عرب تنفيذ م�شروع لوحات اإعلنية اإلكرتونية 

داخل املحطات، ويجري العمل حالياً على اإ�شدار 

الرتاخي�ص اللزمة من البلدية.

مشاريع التسوي�ق المحلي

وقعت ال�شركة عقدين لبناء 19 حمطة وقود جديدة 

يرتكز معظمها يف املدن اجلديدة ك�شباح الأحمد 

والوفرة. وتبلغ قيمة العقد الأول 14.45 مليون 

دينار كويتي لبناء 9 حمطات وقود، والثاين لبناء 

10 حمطات بقيمة 15.47 دينار كويتي. ويتوقع 
تد�شني املحطات الـ19 يف مطلع العام 2019. كما 

�شتوقع قريبا عقود لإن�شاء 15 حمطة جديدة. 

وت�شكل هذه املحطات جزءا من خطة خم�شية 

و�شعتها ال�شركة لبناء 100 حمطة جديدة يف 

خمتلف مناطق الكويت، وذلك ملواجهة المتداد 

العمراين والتزايد ال�شكاين. 

و�شتبنى املحطات اجلديدة وفق ت�شاميم ع�شرية 

يربز روؤية ال�شركة واهتمامها باأعلى م�شتويات 

ال�شحة وال�شلمة والبيئة، ومبا يلبي احتياجات 

رواد املحطات عرب تقدمي خدمات �شاملة ومتميزة، 

من �شوق مركزي وقطع غيار وخدمة ال�شيارات 

وغريها. 

والأهم اأن هذه املحطات �شتعمل بالطاقة البديلة 

و�شتزود باألواح �شم�شية مبا يعك�ص التزام ال�شركة 

باحلد من الآثار البيئية لعملياتها. 

توفير األسواق 
المركزية المصغرة 

يهدف إلى تحسين 
الخدمات المقدمة 

للمستهلك
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مشروع مستودع األحمدي

يهدف امل�شروع لتلبية الرتفاع املتزايد يف الطلب 

املحلي على املنتجات البرتولية حتى العام 2030، 

وي�شكل املرحلة الأوىل يف هذه ال�شرتاتيجية التي 

�شتنفذ على عدة مراحل. 

يت�شمن امل�شروع اإن�شاء خزانات للم�شتقات النفطية 

واأذرع حتميل ومرافق اخلدمات امل�شاندة، وتبلغ 

ميزانية امل�شروع 75,7 مليون دينار كويتي.

مشروع خزانات المطالع

ي�شكل م�شروع خزانات املطلع املرحلة الثانية 

من خطة تلبية احتياجات ال�شوق املحلي من اأنواع 

الوقود املختلفة. و�شي�شمن امل�شروع توفري خمزون 

ا�شرتاتيجي يف املنطقة ال�شمالية التي �شت�شهد 

عددا من امل�شاريع الإ�شكانية وال�شرتاتيجية 

العملقة، بالإ�شافة اإىل جميع امل�شاريع احليوية يف 

تلك املنطقة.

بناء محطات جديدة 
وفق تصاميم عصرية 

تبرز رؤية الشركة 
لمستقبل وجودة 

خدماتها

تتوفر في بعض محطات التعبئة التابعة 
للشركة مجموعة من الخدمات مثل 

صيانة وغسيل السيارات
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مبيعات التسوي�ق المحلي 
)مليون لرت(

املنتج
ال�شنة•املالية

2018/2017
ال�شنة•املالية

2017/2016

الن�شبة•املئوية•

للزيادة•)النق�س(

%

2.627.71,663.358.7جازولني ممتـاز

جازولني خ�شو�شي 

(95 اأوكتني)
1.683.82,418.3)30.4(

جازولني خ�شو�شي 

(98 اأوكتني)
50.868.6)25.9(

0.050.0366.7جازولني يورو - 4

4.362.34,150.05.4اإجمايل مبيعات جازولني ال�شيارات

158.0141.012.0كريو�شيـــن

2.038.11,823.011.8زيت الغاز (لل�شوق املحلي)

0.020.00.0زيت الغاز يورو - 4

6.558.46,114.07.5اإجمايل مبيعات الوقود لل�شوق املحلي

)33.0(711.11,061.3زيت الغاز لوزارة الكهرباء واملاء

زيت الوقود الثقيل لوزارة الكهرباء 

واملاء
6.694.67,097.8)5.7(

)9.2(7.405.78,159.1اإجمايل املبيعات لوزارة الكهرباء واملاء

)2.1(13.964.014,273.1اإجمايل مبيعات الوقود

147,593112,87730.8بيتومني (طن مرتي)
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2017/182017/162016/152015/142014/13املنتج

2.627.71.663.3731,4722,0743.1جازولني ممتاز (91 اأوكتني)

1.683.82.418.33.356,63.233.23.021.7جازولني خ�شو�شي (95 اأوكتني)

50.868.697,194.385.1جازولني خ�شو�شي (98 اأوكتني)

0.050.030,10.10.1جازولني يورو- 4

4.362.34.150.04.185,24.049.53.850اإجمايل مبيعات  جازولني ال�شيارات

158.0141.085,187.885.5كريو�شني

2.038.11.823.01.761,91.662.61.610.7زيت الغاز (لل�شوق املحلي)

0.020,00,00,00زيت الغاز يورو- 4

6.558.46.114.06.032,05.8005.546.3اإجمايل مبيعات الوقود لل�شوق املحلي

711.11.061.31.189.31.836.71,670.7زيت الغاز لوزارة الكهرباء واملاء

زيت الوقود الثقيل لوزارة الكهرباء 

واملاء 
6.694.67.097.87.1575.710.17.099.8

اإجمايل املبيعات لوزارة الكهرباء 

واملاء
7.405.78.159.18.346.37.546.88.770.6

13.964.014.273.114.378.513.346.814.316.8اإجمايل مبيعات الوقود

147,593112.87795.359102.14992.796بيتيومني (اأطنان مرتية)

تطور المبيعات خالل السنوات 
 2018/2017 – 2014/2013

)مليون لرت(



تنفذ•ال�شركة•العديد•من•امل�شاريع•

ال�شخمة،•واأهمها•م�شروع•الوقود•البيئي•

الذي•يهدف•اإىل•حتديث•امل�شفاتني•

والتو�شع•يف•قدراتهما•الإنتاجية.•

وت�شكل•هذه•امل�شاريع•جزءا•اأ�شا�شيا•من•

اأهداف•ال�شركة•يف•�شعيها•نحو•حتديث•

وتطوير•قدراتها•وحت�شني•منتجاتها،•

ويف•تعزيز•اإمكانياتها•على•مكافحة•

التلوث•واحلد•من•الأ�شرار•البيئية.

وقد•اكتمل•عدد•من•امل�شاريع•املهمة•

خالل•ال�شنة•املالية•احلالية،•يف•حني•

ي�شتمر•تنفيذ•عدد•اآخر•من•هذه•

امل�شاريع.

المشاريع 
الرأسمالية

الفصل الثالث

28



يعتبر مشروع الوقود البيئي 
واحدا من أهم وأضخم المشاريع 

في تاريخ القطاع النفطي 
الكويتي. ويعد قفزة نوعية كبيرة 

تدخل بها دولة الكويت مرحلة 
جديدة تضعها في مصاف أرفع 

الدول العالمية في صناعة التكرير

29



30www.knpc.com

مشاريع مكتملة

مشروع إنشاء خزانات شمالية 
جديدة للغاز المسال في مصفاة 

ميناء األحمدي

تنبع الأهمية ال�شرتاتيجية مل�شروع اخلزانات 

ال�شمالية يف م�شفاة ميناء الأحمدي من احلاجة 

ل�شمان القدرة على تخزين وت�شدير منتجات الغاز 

الإ�شافية املتوقعة وفق اخلطط ال�شرتاتيجية 

ملوؤ�ش�شة البرتول الكويتية القا�شية بزيادة اإنتاج 

الغاز يف �شركة نفط الكويت وال�شركة الكويتية 

لنفط اخلليج، خ�شو�شا مع النتهاء من اإن�شاء خط 

الغاز الرابع وامل�شي قدما يف م�شروع خط الغاز 

اخلام�ص. وقد مت تد�شني امل�شروع يف م�شفاة ميناء 

الأحمدي يف �شهر دي�شمرب 2017. 

ي�شمل امل�شروع بناء 10 خزانات �شعة كل منها 72 

األف مرت مكعب من الغاز، خ�ش�شت 5 منها لغاز 

البيوتان و5 لغاز الربوبان. وبلغت امليزانية املعتمدة 

للم�شروع 215 مليون دينار كويتي. 

إنشاء مرافق جديدة وتحديث 
المرافق الحالية لمناولة الكربيت 

في مصفاة ميناء األحمدي

يهدف امل�شروع اإىل زيادة القدرة على مناولة كميات 

الكربيت املتوقع اإنتاجها من الوحدات احلالية 

وامل�شتقبلية، وذلك باإن�شاء مرافق جديدة وحت�شني 

وتطوير معدات مناولة الكربيت احلالية يف م�شفاة 

الأحمدي لزيادة طاقتها وزيادة معدل التحميل 

توافقا مع ا�شتخدام �شفن كبرية يف عمليات 

الت�شدير، بالإ�شافة اإىل الأعمال املرتبطة بال�شحة 

وال�شلمة والبيئة ح�شب متطلبات الهيئة العامة 

للبيئة الكويتية.  

مت النتهاء من تنفيذ امل�شروع والبدء بت�شغيله، ومت 

ت�شدير اأول �شحنة من حبيبات الكربيت من ر�شيف 

الكربيت اجلديد يف ميناء الأحمدي بتاريخ 11 

نوفمرب 2017.

مشروع إنشاء وحدة السرتجاع 
غازات الشعلة بمصفاة 

ميناء عبداهلل

مت النتهاء من تنفيذ وت�شغيل امل�شروع يف اأبريل 

2018، حيث بلغت امليزانية الإجمالية للم�شروع 
21.63 مليون دينار كويتي. 

ويحقق امل�شروع هدفني اأ�شا�شيني، يتمثل الأول 

بتقليل النبعاثات الغازية واحلد من الآثار البيئية 

لعمليات ال�شركة، والثاين يف ال�شتفادة اقت�شاديا 

عرب ا�شرتجاع كمية كبرية من غازات ال�شعلة 

وبالتايل ال�شتفادة منها كمورد للطاقة بدل من 

حرقها. وقد مت ت�شجيل هذا امل�شروع كاأحد م�شاريع 

اآلية التنمية النظيفة التابعة للأمم املتحدة.

يساهم مشروع خط الغاز الخامس في 
تلبية متطلبات الخطط االستراتيجية 

لمؤسسة البترول الكويتية
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مشاريع قيد التنفيذ

مشروع الوقود البيئي

تنفذ �شركة البرتول الوطنية الكويتية م�شروع الوقود 

البيئي الذي يعترب واحدا من اأهم واأ�شخم امل�شاريع 

يف تاريخ القطاع النفطي الكويتي. ويعد امل�شروع 

قفزة نوعية كبرية تدخل فيها دولة الكويت مرحلة 

جديدة ت�شعها يف م�شاف اأرفع الدول العاملية يف 

�شناعة التكرير. و�شي�شمن امل�شروع تعزيز احل�شة 

الت�شويقية للمنتجات البرتولية املحلية لدولة الكويت 

يف الأ�شواق العاملية، وخلق قيمة م�شافة للنفط 

الكويتي.

يهدف امل�شروع اأ�شا�شا اإىل تطوير وتو�شيع كل 

من م�شفاة ميناء الأحمدي التي �شت�شبح طاقتها 

التكريرية 346.000 برميل يوميا، وم�شفاة ميناء 

عبداهلل 454.000 برميل يوميا، وبذلك ت�شبح 

الطاقة التكريرية الإجمالية للم�شفاتني 800 األف 

برميل يوميا. كما �شيتم ربطهما معا لي�شبحا جممعا 

تكريريا متكامل يتمتع باملرونة ب�شكل مينح "البرتول 

الوطنية" القدرة على تلبية املتطلبات املتغرية 

للأ�شواق العاملية واملحلية من املنتجات البرتولية 

املختلفة عالية اجلودة. كما يهدف اإىل الرتقاء باأداء 

امل�شفاتني ورفع م�شتويات ال�شلمة والعتمادية 

الت�شغيلية، مع ال�شتخدام الأمثل للطاقة. 

و�شتمتلك ال�شركة القدرة على اإنتاج مواد برتولية 

�شديقة للبيئة تتلءم مع اأ�شد ال�شروط املطبقة الآن يف 

الدول الأوروبية والأمريكية، مثل يورو - 4 ويورو - 5.

وحتى تاريخ 30 مار�ص 2018، بلغت ن�شبة الإجناز 

يف م�شروع الوقود البيئي 94 %.

تموي�ل مشروع الوقود البيئي

اتبعت "البرتول الوطنية" نهجا جديدا يف متويل 

م�شاريعها ال�شرتاتيجية، وطبق على متويل 

م�شروع الوقود البيئي. ومتثل هذا النهج يف 

حتمل ال�شركة ب�شكل مبا�شر 30 % من قيمة 

امل�شروع، يف حني يتم متويل الـ 70 % الباقية 

من بنوك حملية وعاملية. وقد مت تق�شيم التمويل 

اإىل �شريحتني، الأوىل حملية والثانية عاملية. ومت 

تاأمني قرو�ص ال�شريحة الأوىل بقيمة 1.2 مليار 

دينار كويتي من البنوك الكويتية. اأما قرو�ص 

ال�شريحة الثانية، وتبلغ قيمتها 6.245 مليار 

دولر، فقد مت التوقيع على عقودها يف �شهر 

مايو 2017 مع بنوك ووكالت ائتمان ال�شادرات 

العاملية من اليابان وكوريا اجلنوبية واإيطاليا 

واجنلرتا وهولندا وفرن�شا وا�شبانيا.

مشروع إنشاء خط الغاز الخامس 
إلنتاج غاز البرتول المسال 

يتمثل امل�شروع باإن�شاء وحدة خام�شة لإنتاج غاز 

البرتول امل�شال يف م�شفاة ميناء الأحمدي ل�شتيعاب 

ومعاجلة الزيادة املتوقعة يف اإنتاج الغاز واملكثفات 

من امل�شايف واحلقول النفطية الكويتية. و�شتبلغ 

الطاقة الإنتاجية للخط اخلام�ص 805 مليون 

قدم مكعب قيا�شي باليوم من الغاز و 106 اآلف 

يهدف مشروع الوقود 
البيئي إلى تطوير 

مصافي الشركة 
لتكوين مجمع تكريري 

متكامل
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برميل يوميا من املكثفات. وي�شمل امل�شروع اأي�شا 

اإن�شاء وحدة جديدة ملعاجلة غاز الوقود م�شرتكة 

لكل من خطي الغاز الرابع واخلام�ص يف امل�شفاة. 

وبعد النتهاء من امل�شروع �شتبلغ الطاقة الإجمالية 

خلطوط الغاز اخلم�شة التابعة لل�شركة 3.263 مليار 

قدم مكعب يوميا. 

تبلغ ميزانية امل�شروع 428 مليون دينار كويتي، 

وو�شلت ن�شبة الإجناز الفعلية اإىل 80.4 %، ومن 

املتوقع النتهاء من تنفيذ امل�شروع يف نوفمرب 2019. 

مشروع بناء وحدة جديدة لمعالجة 
الغازات الحمضية وإعادة ت�أهيل 

الوحدة الحالية 

يهدف امل�شروع اإىل بناء وحدة جديدة ملعاجلة 

الغازات احلم�شية AGRP، وكذلك اإعادة تاأهيل 

الوحدة احلالية مب�شفاة ميناء الأحمدي، وذلك 

ملعاجلة جميع كميات الغازات احلم�شية املتوقع 

اإنتاجها من �شركة نفط الكويت، وذلك بهدف خف�ص 

ن�شبة حرق الغازات وحتويل كربيتيد الهيدروجني 

اىل الكربيت، وذلك توافقا مع ا�شرتاتيجية موؤ�ش�شة 

البرتول الكويتية خلف�ص ن�شبة حرق الغازات اإىل اأقل 

من 1 % الذي تفر�شه الهيئة العامة للبيئة الكويتية. 

و�شلت ن�شبة الإجناز الفعلية يف امل�شروع اإىل ما 

يقارب 93.5 %، ومن املتوقع النتهاء من تنفيذه يف 

اأغ�شط�ص 2023.

مشروع إنشاء مرافق جديدة 
وتحديث المرافق الحالية 

لمناولة الكربيت  

يهدف امل�شروع اإىل اإن�شاء مرافق جديدة ملناولة 

الكربيت يف م�شفاة الأحمدي وتطوير كفاءة 

الوحدات احلالية وزيادة قدرتها على مناولة كميات 

الكربيت املتوقع اإنتاجها، وكذلك حت�شني وتطوير 

معدات مناولة الكربيت احلالية لزيادة طاقتها 

بهدف تعزيز معدل التحميل ب�شكل ي�شمح با�شتخدام 

�شفن كبرية يف عمليات الت�شدير. يهدف امل�شروع 

اأي�شا اإىل تنفيذ اأعمال مرتبطة بال�شحة وال�شلمة 

والبيئة ح�شب متطلبات الهيئة العامة للبيئة 

الكويتية. ويت�شمن امل�شروع اإن�شاء خزانات للكربيت 

ال�شائل ووحدات حتويل الكربيت اإىل حبيبات. 

وقد مت تد�شني املرافق اجلديدة ملعاجلة الكربيت 

والر�شيف اخلا�ص بت�شدير الكربيت، ومت ت�شدير 

اأول �شحنة من حبيبات الكربيت من ر�شيف 

الكربيت اجلديد يف ميناء الحمدي بتاريخ 11 

نوفمرب 2017. يف حني ت�شتمر الأعمال يف تطوير 

املرافق احلالية. 

من املتوقع النتهاء من تنفيذ امل�شروع يف يناير 2020 

بعد اأن و�شلت ن�شبة الإجناز الفعلية اإىل ما يقارب 

94.1 % حتى نهاية العام املايل احلايل. وتبلغ امليزانية 
املعتمدة لتنفيذ امل�شروع 210 مليني دينار كويتي.

مشروع مرافق معالجة 
الكربيت السائل

ينفذ هذا امل�شروع من قبل ال�شركة وفقا لتوجيهات 

موؤ�ش�شة البرتول الكويتية وبالتفاق مع �شركة نفط 

الكويت، وهو يهدف اىل اإن�شاء مرافق ملعاجلة 

الكربيت يف م�شفاة ميناء الأحمدي بطاقة تبلغ 

1000 طن يومياً من الكربيت ال�شائل املنتج من 
�شركة نفط الكويت.

إنشاء مرافق جديدة 
وتحديث المرافق 

الحالية لمناولة الكبريت
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ويت�شمن امل�شروع توريد واإن�شاء مرافق متكاملة 

ل�شتقبال وتخزين الكربيت ال�شائل وخزانات وحفرة 

خا�شة لتخزين الكربيت، بالإ�شافة اىل معدات التفريغ 

وم�شخات النقل واأجهزة قيا�ص الوزن والأعمال اللزمة 

الأخرى كالأنابيب والأعمال املدنية والكهربائية 

والآلت الدقيقة واأنظمة التحكم، بالإ�شافة اإىل اإن�شاء 

وحدة لإنتاج الكربيت على �شكل حبيبات. مت تنفيذ ما 

ن�شبته 40,5 % من اأعمال امل�شروع ويتوقع النتهاء من 

تنفيذه يف دي�شمرب 2019. كما تبلغ امليزانية التقديرية 

للم�شروع 30 مليون دينار كويتي. 

مشروع توسعة وتحديث 
مستودع األحمدي

ياأتي هذا امل�شروع تنفيذا لتو�شيات الدرا�شة 

اخلا�شة بالتوقعات امل�شتقبلية للطلب ال�شرتاتيجي 

على املنتجات النفطية يف ال�شوق املحلي حتى 

عام 2030، و�شتتم تلبية هذه الحتياجات على 

عدة مراحل. وهذا امل�شروع، الذي يعترب املرحلة 

الأوىل من ال�شرتاتيجية، يت�شمن اإن�شاء خزانات 

للم�شتقات النفطية واأذرع حتميل ومرافق اخلدمات 

امل�شاندة. 

ت�شل ميزانية امل�شروع اإىل 75,7 مليون دينار 

كويتي، وبلغت ن�شبة الإجناز الفعلية ما يقارب 

93.7%، وينتظر تد�شينه يف �شبتمرب 2018.

مشروع إنشاء مستودع 
للمنتجات البرتولية في المطالع 

ي�شكل هذا امل�شروع املرحلة الثانية اخلا�شة بتلبية 

الزيادات املتوقعة م�شتقبليا على املنتجات البرتولية 

يف ال�شوق املحلي.

و�شيتم تقدمي درا�شة جدوى جديدة للم�شروع، بناء 

على توجيهات موؤ�ش�شة البرتول الكويتية، وذلك بعد 

حتديث درا�شة الطلب على املنتجات البرتولية، مع 

الأخذ بالعتبار تقييم الأثر البيئي، وا�شتيفاء كافة 

املتطلبات الأخرى اللزمة للم�شروع.

يت�شمن امل�شروع اإن�شاء م�شتودعات للمنتجات 

البرتولية يف منطقة املطلع بالإ�شافة اإىل خطوط 

نقل املنتجات من امل�شايف.

تطوي�ر وحدة التفحيم رقم 20 
في مصفاة ميناء عبداهلل

ياأتي تنفيذ هذا امل�شروع للحفاظ على معدل 

الت�شغيل احلايل لوحدة التفحيم وذلك باإزالة القيود 

التي تعوق ا�شتمرار ت�شغيل الوحدة بطاقة ت�شغيلية 

40,000 برميل يوميا للخط الواحد، وي�شمل ذلك 
تطبيق بع�ص املعايري ال�شناعية الأخرى اخلا�شة 

بال�شلمة وعمليات الت�شغيل.

مت اعتماد امل�شروع بتكلفة تقديرية تبلغ 28.7 مليون 

دينار كويتي. ومن املتوقع النتهاء من تنفيذه يف 

مار�ص 2020. 

اتبعت "البترول الوطنية" نهجا 
جديدا في تمويل مشروع 

الوقود البيئي وذلك للمرة 
األولى من نوعها
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تقي�يم ثقافة الصحة والسالمة

�شمن هذا الإطار، تنفذ ال�شركة برامج تدريبية 

مو�شعة لكل العاملني، وحملت توعوية على مدار 

العام، وحما�شرات يتم خللها حتليل حوادث 

�شابقة ح�شلت يف املرافق النفطية يف خمتلف 

اأنحاء العامل لل�شتفادة من هذه احلوادث وجتنب 

ح�شولها يف مرافق ال�شركة. وقد اأن�شاأت مراكز 

تدريبية على ال�شحة وال�شلمة والبيئة يف م�شفاتي 

ال�شركة وذلك انطلقا من حر�ص ال�شركة على 

اأهمية املحافظة على م�شتويات عالية من الأمن 

وال�شلمة. 

وقد انتهت ال�شركة موؤخرا من عملية "تقييم ثقافة 

ال�شحة وال�شلمة" التي بداأتها العام املا�شي، ومتت 

�شياغة خطة لتنفيذ التو�شيات، بالإ�شافة اإىل 

تدريب 800 موظفا على حت�شني مهارات الإ�شراف 

على ال�شحة وال�شلمة والبيئة والثقافة. وقد مت 

اختيار 300 �شخ�ص من موظفي "البرتول الوطنية" 

واملقاولني كي ي�شبحوا "وكلء التغيري"، الذين 

�شيخ�شعون اأي�شا لتدريب خا�ص ليكونوا بدورهم 

"مدربني" بتوجيه العاملني الآخرين يف ال�شركة 
وتدريبهم حول امليزات الأ�شا�شية لثقافة ال�شحة 

وال�شلمة والبيئة بهدف الرتقاء بهذا النهج، 

وممار�شة هذه ال�شلوكيات يف ن�شاطاتهم اليومية.

 ونظمت ال�شركة اجلائزة ال�شنوية احلادية ع�شرة 

للأداء املتميز يف جمال ال�شحة وال�شلمة والبيئة 

�شاركت بها دوائر ال�شركة وموظفوها وعائلتهم 

وجهات متعددة داخل الكويت، من منظمات 

وهيئات حكومية واأهلية وم�شت�شفيات وجامعة 

الكويت ومدار�ص وغريها. وت�شهد هذه امل�شابقة 

تناميا م�شطردا يف عدد امل�شاركني مما يعك�ص 

وعيا متزايدا باأهمية م�شاركة اجلميع يف الرتقاء 

مب�شتويات ال�شحة وال�شلمة والبيئة.

وقد اأجرت ال�شركة التدقيق الأول لنظام الإدارة 

 TUV الذي نفذته �شركة (IMS) املتكامل

Nord ومت التحقق من توافقها مع متطلبات 
 ISO:14001 –  ISO:9001  -   معايري

OHSAS:18001   واملتطلبات القانونية التابعة 
لها. 

ويُ�شجل لـ"البرتول الوطنية" اأنها حققت اأعلى ن�شبة 

من بني ال�شركات النفطية يف ا�شتبيان التدقيق 

الذي اأجرته موؤ�ش�شة البرتول الكويتية املتعلق 

باإيجاد حلول للثغرات الكائنة يف نظم ال�شحة 

 Significant HSE Gaps - ،وال�شلمة والبيئة

Mitigation plan بلغت 97.2 %. 

وطوَّرت ال�شركة اأي�شا 12 قاعدة ذهبية يف 

جمالت ال�شحة وال�شلمة والبيئة، ل�شبط 

اأ�شا�شيات العمليات الت�شغيلية وبيئة العمل و�شلمة 

الأ�شخا�ص، وكل قاعدة من هذه القواعد املتبعة 

ترتبط بال�شيطرة والتحكم ملنع وقوع احلوادث 

الناجتة عن ارتكاب اأعمال خطرة، جراء عدم 

املعرفة باآليات تطبيق ال�شلوكيات العلمية والعملية 

اللزمة لتجنب احلوادث املوؤ�شفة ب�شرياً واملكلفة 

مالياً. 

رت الشركة 12 قاعدة  طوَّ
ذهبية لضبط العمليات 

التشغيلية وتوفير بيئة 
عمل صحية وضمان 

سالمة األفراد



37 التقرير السنوي  2017 - 2018

ومن الأن�شطة الأخرى يف هذا الإطار كانت م�شاركة 

"البرتول الوطنية" يف موؤمتر ومعر�ص الكويت 
الدويل الثاين لل�شحة وال�شلمة والبيئة، حيث 

تراأ�ص الرئي�ص التنفيذي لل�شركة اجلل�شة الأوىل 

والتي اأكد خللها اأن ال�شركة مت�شي قدماً لتح�شني 

اأدائها يف جمالت ال�شحة وال�شلمة والبيئة يف 

خمتلف مرافقها، بالرغم من وجود بيئة عمل 

تناف�شية ويف ظل التو�شع يف ال�شرتاطات البيئية 

والقانونية. كما �شاركت ال�شركة يف "املوؤمتر العاملي 

ال�شاد�ص لل�شحة وال�شلمة والبيئة 2018" والذي 

مت تنظيمه من قبل الحتاد اخلليجي للتكرير.

الصحة

• نظمت �شركة البرتول الوطنية الكويتية يوما 
لل�شحة املهنية يف منطقة الفحيحيل والأحمدي 

ال�شناعيتني، والذي ا�شتمل على تقدمي خدمات 

الفح�ص املجاين والإر�شادات الطبية. ونظمت 

ال�شركة هذا اليوم لل�شنة الثالثة على التوايل نتيجة 

للإقبال الوا�شع من العاملني يف هاتني املنطقتني 

على ال�شتفادة من اخلدمات الطبية املقدمة، وقد 

جتاوز عددهم 1,200 عامًل.

• تنظيم حملت �شحية بهدف ن�شر الوعي ال�شحي 
والفهم الكامل لثقافة ال�شحة العامة، مثل حملة 

اللتهاب الكبدي، اأمرا�ص الكلى، ال�شداع، اأ�شبوع 

ال�شحة واجلمال، اليوم العاملي لل�شكري. وتوالت 

اأي�شا حملت التربع بالدم يف خمتلف مواقع ال�شركة 

حيث فازت ال�شركة باملركز الثاين عن فئة اجلهات 

املتميزة املتربعة بالدم على م�شتوى الكويت. 

• �شارك الق�شم الطبي التابع لدائرة ال�شحة 
وال�شلمة والبيئة يف "البرتول الوطنية" يف املوؤمتر 

اخلليجي اخلام�ص لل�شحة وال�شلمة املهنية الذي 

عقد يف الكويت حتت �شعار "رعاية واإنتاجية"، 

مب�شاركة منظمة ال�شحة العاملية، ومنظمة العمل 

الدولية، وجمل�ص ال�شحة لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية. وهدف املوؤمتر اإىل توعية 

الأطباء والهيئة التمري�شية بطرق التعامل ومعاجلة 

العاملني باملناطق ال�شناعية. 

السالمة

• مت افتتاح مركز اإ�شناد الإطفاء والطوارئ 
والعمليات الرئي�شي يف مدينة الأحمدي والذي 

يهدف اىل تعزيز قدرات ال�شركات النفطية يف 

مكافحة احلوادث واحلرائق. وي�شم املركز وحدة 

متطورة للتحكم ومراقبة الكوارث واإدارة الأزمات، 

ميكن من خللها متابعة احلوادث ب�شكل حي 

عرب �شبكة متطورة للت�شالت مما ي�شمح باتخاذ 

القرارات الفورية واإ�شدار الأوامر مبا�شرة، ويعزز 

القدرة يف ال�شيطرة على احلوادث ب�شرعة عالية. 

• حازت عدة مواقع يف ال�شركة على جوائز 
ال�شلمة املرموقة من اجلمعية امللكية ملنع احلوادث 

RoSPA بالإ�شافة اىل جائزة ال�شلمة الدولية 
Merit من جمل�ص ال�شلمة الربيطاين.

تم تعزيز ودعم مراكز 
اإلطفاء في الشركة 

من خالل تزويدها 
بمعدات وآليات 
حديثة ومتطورة
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• احتفلت ال�شركة مع حتالف فلور-دايو-هيونداي 
باإجناز 20 مليون �شاعة عمل من دون حوادث 

معيقة للعمل اأثناء تنفيذ م�شروع الوقود البيئي.

• اأنهت دائرة الأمن والإطفاء اإجراءات توريد 
(22) معدة اإطفاء جديدة لإدراجها �شمن اأ�شطول 

الإطفاء التابع لل�شركة لتعزيز عمليات مكافحة 

احلرائق، وذلك بهدف تعزيز ودعم مراكز الإطفاء 

يف ال�شركة. 

• اأطلقـت دائرة ال�شحة وال�شلمـة والبيئـة حملت 
وحما�شرات توعوية باأمور متعددة تتعلق بال�شلمة، 

مثل اأخطار عملية اللحام، النظام اجلزائي 

ملخالفات ال�شحة وال�شلمة والبيئة، اأن�شطة 

ال�شحة ال�شناعية، املخاطر اأثناء اختبار ال�شغط 

الهيدرو�شتاتيكي، ال�شلمة الإ�شعاعية، وغريها.

• وعممت اللجنة التنفيذية لل�شحة وال�شلمة 
والبيئة ر�شائل �شهرية حول م�شائل خا�شة بتعزيز 

الوعي حول خماطر ت�شغيلية، مثل: حتليل اأخطار 

العمليات ونظام اإدارة الروائح، الإجهاد احلراري، 

اإدارة قواعد البيانات اخلا�شة باأداء املقاولني، 

التحقيق يف احلوادث، حزام الأمان والهاتف النقال 

اأثناء القيادة، اإجراءات ال�شلمة خلراطيم املياه، 

اإجراءات اعتماد ومراجعة املواد الكيميائية، اإدارة 

التغري وخطة ال�شتجابة للطوارئ.

• نفذت دائرة الأمن والإطفاء حملت توعوية حول 
موا�شيع اأ�شا�شية خا�شة بتعزيز ال�شلمة، مثل: 

ال�شلمة من حرائق املخيمات الربيعية، ال�شلمة 

من احلرائق داخل وخارج العمل، التوعية بال�شلمة 

املرورية. 

• �شاركت ال�شركة يف مترين "�شامل 4" الذي 
نظمته الإدارة العامة للإطفاء مب�شاهمة 13 جهة 

حكومية للتعامل مع احلوادث الكربى وحالت 

الطوارئ العامة على م�شتوى الكويت. ويحاكي 

"�شامل 4" �شيناريوهات حت�شل يف نف�ص الوقت 
متعددة ت�شتمل على انفجارات وحرائق وت�شرب 

نفطي وانت�شار مواد خطرة باإحدى املن�شاآت 

النفطية. 

• نظمت دائرة ال�شحة وال�شلمة والبيئة ور�شة 
عمل حول احلوادث التي تقع يف املن�شاآت 

النفطية يف خمتلف اأنحاء العامل، للوقوف على 

الأ�شباب احلقيقية التي توؤدي اإىل احلوادث، 

وتتبع اأ�شباب الق�شور، وال�شتفادة من الدرو�ص 

واأخذ احليطة م�شتقبًل. 

البيئة

حققت ال�شركة عدة اإجنازات يف هذا املجال، من 

اأهمها: 

مشروع بناء وحدة جديدة 
 )AGRP( لمعالجة الغازات الحمضية

وإعادة ت�أهيل الوحدة الحالية 

ت�شري الأعمال يف تنفيذ هذا امل�شروع احليوي 

لبناء وحدة جديدة ملعاجلة الغازات احلم�شية، 

وكذلك اإعادة تاأهيل الوحدة احلالية مب�شفاة 

ميناء الأحمدي، للتمكن من معاجلة جميع كميات 

الغازات احلم�شية املتوقع اإنتاجها من �شركة نفط 

الكويت. ويتما�شى هذا امل�شروع مع ا�شرتاتيجية 

املوؤ�ش�شة خلف�ص حرق الغازات  اإىل اأقل من 1 

يساهم مشروع 
استرجاع غاز الشعلة 
في الحد من إطالق 

الغازات الضارة في الجو
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% وبالتايل تقليل ن�شب التلوث البيئي. وتبلغ 
امليزانية الجمالية للم�شروع 250 مليون دينار 

كويتي.

مشروع إنشاء وحدة جديدة 
السرتجاع غازات الشعلة 

بمصفاة ميناء عبداهلل

يقارب هذا امل�شروع على النتهاء، ويتوقع ت�شغيله 

يف اأبريل 2018، وقد بلغت ميزانيته الإجمالية 

21.63 مليون دينار كويتي.

ويهدف امل�شروع اإىل ا�شرتجاع كميات كبرية من 

الغازات التي تر�شل اإىل ال�شعلة، وذلك لل�شتفادة 

منها كمورد للطاقة حيث ت�شتخدم يف ت�شخني 

الغليات وغريها. وي�شاهم يف احلد من اإطلق 

الغازات ال�شارة يف اجلو. ومت ت�شجيل هذا 

امل�شروع �شمن م�شاريع "اآلية التنمية النظيفة" 

التابعة للأمم املتحدة.

تنفيذ المرحلة الثانية من 
مشروع اسرتجاع األبخرة 

المطور في محطات 
تعبئة الوقود 

يت�شمن امل�شروع توريد وتركيب وت�شغيل امل�شخات 

اخلا�شة با�شرتجاع الأبخـرة (اأثناء عمليات 

التزويد بالوقود) مبحطات الوقود التابعة لل�شركة، 

وذلك بهدف تقليل انبعاث الأبخرة الهيدروكربونية 

من امل�شخات، وبالتايل تقليل التعر�ص للمركبات 

الع�شوية املتطايرة اأثناء تزويد ال�شيارات بالوقود، 

واإعادة ا�شتخدام الأبخرة امل�شرتجعة. وياأتي هذا 

امل�شروع ا�شتكمال مل�شروع ا�شرتجاع البخرة 

الناجتة عن عمليات التحميل يف م�شتودعي 

الأحمدي و�شبحان. وينتظر النتهاء من تنفيذ 

امل�شروع يف يونيو 2018.

مشاريع تطبيق مفهوم الطاقة 
المتجددة )الطاقة الشمسية( 

في مرافق الشركة

متا�شيا مع الرغبة الأمريية ال�شامية بتوفري 15 % من 

ا�شتهلك الطاقة بدولة الكويت من م�شادر الطاقة 

املتجددة بحلول عام 2030، وبناًء على توجيهات 

موؤ�ش�شة البرتول الكويتية بال�شعي لتحقيق هذا التوجه 

بالقطاع النفطي بحلول عام 2020، قامت ال�شركة 

بالعديد من الدرا�شات واملبادرات، منها:

يتم على مدار العام 
تنظيم العديد من 

الحمالت البيئية كحمالت 
تنظيف الشواطئ
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- اإن�شاء م�شروع الدبدبة للطاقة ال�شم�شية لإنتاج 
الكهرباء ب�شعة (1500) ميجاوات، حيث قامت 

ال�شركة بقيادة فريق عمل م�شرتك من املوؤ�ش�شة 

و�شركات القطاع النفطي للإ�شراف على درا�شة 

اجلدوى اخلا�شة مب�شروع اإن�شاء حمطة طاقة 

�شم�شية لإنتاج الكهرباء ب�شعة (1500) ميجاوات 

داخل جممع ال�شقايا للطاقة املتجددة الذي يقع 

على بعد 100 كم غرب مدينة الكويت. وقد مت 

اإعداد مناق�شة امل�شروع التي �شتطرح يف الأ�شهر 

القادمة. 

- وقامت ال�شركة اأي�شا باإعداد درا�شة حول 
تركيب األواح �شم�شية يف م�شتودعات الت�شويق 

املحلي وحمطات الوقود التابعة لل�شركة. و�شيتم 

تركيب هذه الألواح على اأ�شطح املباين الداخلية 

للم�شتودعني ومواقف ال�شيارات واأعمدة الإنارة 

بالإ�شافة اإىل م�شاحات الف�شاء الداخلية. ومن 

املتوقع اأن تنتج هذه الألواح طاقة كهربائية تقدر بـ 

5 ميجاوات. وتعمل ال�شركة حالياً على احل�شول 
على املوافقات املطلوبة للبدء يف اإجراءات تنفيذ 

امل�شروع.

- ويف نف�ص املجال، بداأ يف دي�شمرب 2017 تنفيذ 
م�شروع لرتكيب األواح طاقة �شم�شية يف 10 

حمطات وقود. 

- اأدخلت ال�شركة مفهوم ا�شتخدام الطاقة 
ال�شم�شية املتجددة �شمن م�شاريعها اخلا�شة 

ببناء 100 حمطة وقود جديدة يف خمتلف مناطق 

الكويت، ويف م�شروع اإن�شاء م�شتودع للمنتجات 

البرتولية مبنطقة املطلع.  

• وفقاً ملعايري املنظمة العاملية للبحث والتطوير، 
تعترب �شركة البرتول الوطنية الكويتية هي اأول من 

 )GSAS) طبق النظام ال�شامل لتقييم ال�شتدامة

يف ت�شنيف املباين القائمة، لي�ص فقط على م�شتوى 

دولة الكويت، واإمنا على م�شتوى املنطقة اأي�شاً. 

وقد ح�شل املبنى الرئي�شي لل�شركة على ال�شهادة 

الذهبية للمباين اخل�شراء.

• بداأت الدائرة التجارية بال�شركة تطبيق مبادرة 
"امل�شرتيات اخل�شراء"، وهي تطبيق فعلي ل�شيا�شة 
ال�شراء يتم فيها اأخذ النعكا�شات البيئية عند تلبية 

احتياجات ال�شركة من املواد واخلدمات، و�شرورة 

اأن تكون هذه املواد �شديقة للبيئة.

• نفذت م�شفاة ميناء عبداهلل حملة "تخ�شري 
م�شفاة ميناء عبداهلل"، التي نظمتها دائرة 

العمليات بالتن�شيق والتعاون مع دائرة اخلدمات 

العامة، وذلك بهدف ن�شر الثقافة والوعي البيئي 

لدى املوظفني. 

• نظمت دائرة العمليات يف م�شفاة ميناء عبداهلل 
حملة تنظيف �شاطئ امل�شفاة، مب�شاركة اأكرث من 

100 موظف وموظفة من العاملني يف امل�شفاة 
ويف م�شروع الوقود البيئي. كما قامت كل من 

الدائرة التجارية بحملة تطوعية لتنظيف �شاطئ 

اأبو احل�شانية، ودائرتي البحث والتطوير وم�شاندة 

الإدارة بحملة تنظيف ل�شاطئ املنقف. 

تسعى "البترول الوطنية" 
إلى تلبية الرغبة األميرية 

السامية بتوفير الطاقة من 
مصادرها المتجددة
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الشركة الكويتية لتزويد 
الطائرات بالوقود

• ا�شتلمت دائرة الأمن والإطفاء ب�شركة البرتول 
الوطنية الكويتية خدمات الإطفاء اخلا�شة بال�شركة 

الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)، ومت 

دعم فريق الإطفاء يف موقع هذه ال�شركة بفريق 

اإطفاء وثلث معدات اإطفاء.

• قدم ق�شم ال�شحة وال�شلمة والبيئة (150) 
حما�شرة مبجموع (3) اآلف �شاعة تدريب، ومبعدل 

�شاعات ح�شور بلغ (11.5) �شاعة لكل موظف.

• ح�شلت ال�شركة على اجلائزة الذهبية التي 
تقدمها اجلمعية امللكية الربيطانية للوقاية من 

 RoSPA Major Occupational) .احلوادث

Health & Safety Award 2017) لعام 2017 يف 
جمال ال�شحة وال�شلمة.  

• مت توقيع اتفاقية تقدمي خدمة الإطفاء ومكافحة 
احلرائق بني ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات 

بالوقود و�شركة البرتول الوطنية الكويتية. 

• مت تنظيم عدد من احلملت التوعوية يف ال�شركة 
مثل حملة مكافحة التدخني، حملة �شلمة الظهر، 

حملة ا�شتخدام طفايات احلريق، حملة الإبلغ 

عن احلوادث الو�شيكة، حملة تطعيم �شد اأمرا�ص 

ال�شتاء. 

• ومت اأي�شا تنظيم يوم ريا�شي اأ�شبوعي خارج نطاق 
العمل، وهو ما يعك�ص الهتمام ب�شحة العاملني، 

ويربز اأهمية الريا�شة واملحافظة على ال�شحة 

العامة.

ترتكز الشركة في 
تأدية أدوارها ومهامها 

على جهود ومبادرات 
موظفيها 



ميثل•حت�شني•الأداء•يف•خمتلف•مرافق•

ال�شركة،•ل�شيما•الت�شغيلية•منها،•

هدفا•اأ�شا�شيا•يف•خطط•اإدارة•ال�شركة،•

وذلك•�شمن•�شعيها•لتعزيز•املناف�شة•

وتخفي�س•النفقات•وهدر•الوقت•واحلد•

من•التوقفات•غري•املجدولة•واإدخال•

اأحدث•التطبيقات•التكنولوجية،•...•

وكلها•يف•�شبيل•الو�شول•اإىل•"امل�شفاة•

الذكية".•ولذلك•تقدم•ال�شركة•كل•دعم•

ممكن•للمبادرات•التي•تهدف•اإىل•تطوير•

الكفاءة.

إنجازات ومبادرات 
لتحسني األداء

الفصل الخامس

42



حققت الشركة إنجازًا مهنيًا 
يضاف إلى رصيدها، بفوزها 

بجائزة أفضل منفذ لمشاريع 
تقنية المعلومات في مجال 

الطاقة والصناعة في نوفمبر 
2017، والتي تمنحها مجلة 

ACN أخبار الحاسوب العربية

43



44www.knpc.com

مبادرات رائدة نّفذتها الشركة

• بداأت "البرتول الوطنية" برناجما لتحقيق 
 Plant التمايز يف اعتمادية وكفاءة و�شيانة املن�شاآت

 Reliability, Integrity and Maintenance
Excellence – PRIME يهدف اإىل رفع 

معدلت الت�شغيل للوحدات وزيادة كفاءة عمليات 

ال�شيانة عرب مراجعة وحت�شني العمليات. وت�شمل 

اإعادة هيكلة موؤ�شرات الأداء الرئي�شية ل�شمان 

الو�شول للم�شتوى املطلوب من العتمادية وحتقيق 

ال�شتدامة. ويت�شمن الربنامج تطوير الدرا�شات 

التقنية التي تطبقها دوائر امل�شفاة املختلفة، 

وال�شتفادة من املمار�شات املثلى العاملية يف قطاع 

النفط والغاز.

• بداأت دائرة تقنية املعلومات، ودائرة عمليات 
م�شفاة ميناء عبداهلل، بتطبيق م�شروع "املتابعة 

الرقمية لقراءات معدات وحدات الت�شنيع"، التي 

تعد خطوة مهمة نحو م�شروع امل�شفاة الذكية. 

ويت�شمن امل�شروع اأخذ قراءات وحدات امل�شفاة 

ب�شكل رقمي وحتويلها اإىل بيانات ملمو�شة 

وخمططات حتليلية ملراقبة اأداء امل�شفاة. وي�شاعد 

اأي�شا يف عملية ال�شيانة الوقائية ملعدات وحدات 

امل�شايف عرب توفري ت�شور وا�شح عن عمل كل 

املعدات ومدى فعاليتها مما ي�شاهم يف تقليل 

تكاليف ال�شيانة. وي�شاهم هذا التطبيق يف 

ال�شتغناء عن ا�شتخدام اأكرث من مليون ورقة 

مطبوعة، وبالتايل امل�شاهمة يف احلفاظ على البيئة 

خ�شراء. ويطبق امل�شروع على 26 وحدة وي�شتخدمه 

اأكرث من 800 م�شتخدم ويتم اإدخال قرابة 1.8 

مليون قراءة عن طريق جولت امل�شغلني اليومية.

• انتهى حتديث خارطة الطريق لدائرة البحث 
والتكنولوجيا بال�شركة وامل�شتندة على البحث 

العلمي والبتكارات يف جمال التكنولوجيا النا�شئة، 

ومت ا�شتخدامها لتطوير خارطة الطريق الرئي�شية 

ل�شركات التكرير والبرتوكيماويات التابعة ملوؤ�ش�شة 

البرتول الكويتية.

• ا�شتمرت اللجنة اخلا�شة بتخفي�ص النفقات 
وزيادة الربحية اأعمالها خلل ال�شنة املالية -2018

2017 حيث مت اإيجاد ومتابعة ودعم العديد من 
برامج تخفي�ص النفقات وزيادة الربحية واملبادرات 

املتعلقة بها ومنحها اأولوية ق�شوى. وقد متخ�ص 

العمل عن عدد من الإجنازات وحتقيق وفر 

وعوائد مادية كبرية قدرت بـ 196,7 مليون دولر 

امريكي. وتهدف اللجنة اإىل تخفي�ص النفقات 

وزيادة الربحية يف �شوء انخفا�ص عوائد �شناعة 

التكرير النفطية عامليا وانخفا�ص اأ�شعار املنتجات 

والتحديات الكبرية امل�شاحبة لذلك. 

• مت اإطلق "فريق عمل البتكار" وا�شرتاتيجيته 
التي تهدف لتعزيز البتكار داخل ال�شركة، حيث 

ت�شمل عملية البتكار طرح اأفكار جديدة يف ال�شوق، 

وال�شتفادة من التقدم التكنولوجي وتوجهاته 

العاملية، وكذلك تعزيز املمار�شات الناجحة حاليا. 

وتكمن اأهمية ا�شرتاتيجية البتكار يف تقدمي 

الأفكار الهادفة لتمكني ال�شركة من اكت�شاف املزيد 

محاضرة عن الجرائم 
اإللكترونية للتوعية 

بهذه الجرائم 
المستحدثة واآلثار 

المترتبة عليها
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من الفر�ص يف ال�شوق، وتوفري ميزة تناف�شية على 

امل�شتويني الإقليمي والدويل يف جمال �شناعة 

النفط والغاز. 

• حققت الدائرة التجارية بال�شركة توفريا بلغ 
11,43 مليون دينار كويتي نتيجة التفاو�ص 

على العرو�ص املقدمة لتوريد املواد واملقاولت 

الأعمال والتكليف باخلدمات وتعديل �شروط 

بع�ص التفاقيات. واأي�شا توفري 10,39 مليون 

دينار كويتي نتيجة تعميم موا�شفات املواد ذات 

امل�شدر الوحيد، وال�شتخدام الأمثل ملواد املخزون 

املوجود لتلبية احتياجات الدوائر املختلفة ومراجعة 

ورف�ص اأو خف�ص املواد املطلوب اإ�شافتها اىل مواد 

املخزون.

• بداأت الدائرة التجارية �شيا�شة جديدة يف ال�شراء 
حملت ا�شم "امل�شرتيات اخل�شراء"، تعتمد على 

ارتباط امل�شرتيات واخلدمات التي حتتاجها ال�شركة 

بالبيئة.

• نظمت الدائرة التجارية ور�شة عمل 
ا�شرتاتيجية وذلك لتحقيق نقلة نوعية يف 

اإنتاجيتها، واأجرت حتليل على و�شعها احلايل، 

والوقوف على خطوات التغيري املطلوبة لتحقيق 

اأهدافها. 

• اأقامت دائرة التخطيط ال�شامل يف اأغ�شط�ص 
2017، بالتعاون مع موؤ�ش�شة �شولومون العاملية 
دورة تدريبية ملوظفي ال�شركة حول اآلية ح�شاب 

موؤ�شرات قيا�ص الأداء ورفع الإنتاج، ورفع الأداء 

الت�شغيلي يف م�شايف ال�شركة، واحللول اللزمة 

لتح�شني الأداء.

• نتيجة ال�شتخدام الناجح لنظام املوازنة واملراقبة 
اليومية حلركات الزيت والتزويد (Advisor)، مت 

ر�شد نق�ص يف الكميات الفعلية وت�شحيح الكميات 

امل�شجلة للمنتجات املر�شلة من م�شفاة ميناء 

الحمدي مل�شتودعات الت�شويق املحلي، حيث مت 

تعوي�ص ال�شركة بقيمة النق�ص يف الكميات 2.01 

مليون دولر.

• قامت دائرة الت�شويق املحلى بال�شركة بزيادة 
قدرة امل�شتودعات البرتولية على ا�شتلم كميات 

مبعدل عال متا�شيا مع زيادة الطلب يف ال�شوق 

املحلي، وحققت زيادة معدل ا�شتلم منتج الديزل 

بن�شبة 40 % (املعدل ال�شابق 6 مليون لرت يوميا 

ومعدل ال�شتلم اجلديد 8.5 مليون لرت يوميا) من 

خلل تعديلت يف �شبكة اأنابيب ال�شتلم ودون اأي 

تكاليف مادية على ال�شركة. 

• �شمن جهود ال�شركة لتوفري خدمة التزويد 
بالوقود يف جميع مناطق الكويت، مت ت�شغيل حمطة 

وقود متنقلة موؤقتة جديدة يف مدينة �شباح الأحمد، 

لي�شبح عدد حمطات الوقود املتنقلة يف مدينة 

�شباح الأحمد اثنتني. 

• قامت ال�شركة مب�شاعدة ال�شركة الكويتية 
لل�شناعات البرتولية املتكاملة يف اعداد وطرح 

 KNPC إصدار مجلة
TECH في تجربة 

هي األولى 
من نوعها على 
مستوى القطاع
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وا�شتلم وتقييم العطاءات واعداد التو�شية 

بالرت�شية بعد املفاو�شات مع املقاولني، حيث اأمكن 

توفري 53,15 مليون دولر اأمريكي بن�شبة 23,5% 

من قيمة العرو�ص.

• قامت ال�شركة مب�شاعدة ال�شركة الكويتية 
لل�شناعات البرتولية املتكاملة يف اإعداد وطرح 

وا�شتلم وتقييم العطاءات واإعداد التو�شية 

بالرت�شية بعد املفاو�شات مع املقاولني، حيث اأمكن 

توفري 53,15 مليون دولر اأمريكي.

• نظمت دائرة املوارد الب�شرية بال�شركة حما�شرة 
بعنوان "اجلرائم اللكرتونية والآثار املرتتبة عليها" 

�شمن حملتها امل�شتمرة للتوعية بهذه اجلرائم، 

خ�شو�شا مع الزدياد يف ا�شتخدام �شبكات املعلومات 

وو�شائل التوا�شل الجتماعي وكاأداة ات�شال حملية 

ودولية. وقدم املحا�شرة م�شاعد مدير اإدارة مكافحة 

اجلرائم الإلكرتونية بالإدارة العامة للمباحث اجلنائية. 

• اإعداد الدرا�شة اخلا�شة لتح�شني الطاقة النتاجية 
لوحدات البيتيومن والزيت اخلام ل�شمان توفري 

احتياجات ال�شوق املحلي امل�شتقبلية من هذا املنتج. 

وقد انتهت درا�شة اجلدوى، ويتم حالياً التح�شري 

للبدء بدرا�شة الت�شاميم الهند�شية الولية للم�شروع.

• اأ�شدرت دائرة العلقات العامة والإعلم جملة 
KNPC TECH باللغة الإجنليزية، وهي التجربة 

الأوىل من نوعها يف القطاع النفطي. وي�شاهم باملجلة 

موظفو ال�شركة، وتن�شر فيها الدرا�شات واأوراق العمل 

الفنية املتعلقة ب�شناعة النفط والتكرير. 

• وقعت �شركة البرتول الوطنية الكويتية يف اأكتوبر 
2017 عقدا مع �شركة ترويل لتجهيز وت�شغيل 5 

اأ�شواق مركزية يف حمطات تعبئة الوقود. كما قامت 

ال�شركة يف نوفمرب 2017 بالتعاقد مع بنك الكويت 

الوطني لل�شتثمار لرتكيب ع�شرة اأجهزة �شحب اآيل 

يف 10 من حمطات تعبئة الوقود.

جوائز حصلت عليها شركة 
البرتول الوطنية الكويتية

• حققت ال�شركة اإجنازا بح�شولها على ثلث 
�شهادات جودة عاملية، هي �شهادة نظام اإدارة 

اجلودة (ISO 9001-2015)، ونظام اإدارة البيئة 

(ISO 14001-2015)، ونظام اإدارة ال�شلمة 

.(OHSAS18001-2007) وال�شحة املهنية

• حققت ال�شركة اإجنازاً مهنياً ي�شاف اإىل 
ر�شيدها، بفوزها بجائزة اأف�شل منفذ مل�شاريع 

تقنية املعلومات يف جمال الطاقة وال�شناعة 

يف نوفمرب 2017، والتي متنحها جملة اأخبار 

.ACN احلا�شوب العربية

 IJGlobal ح�شلت ال�شركة على جائزة جملة •
ل�شفقة متويل م�شروع الوقود البيئي على م�شتوى 

قطاع التكرير يف ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا 

للعام 2017 وذلك خلل احتفالية اأقيمت يف دبي 

ب�شهر مار�ص 2018.

 

حققت الشركة إنجازًا 
الفتًا بحصولها 

على ثالث شهادات 
عالمية في الجودة
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جوائز حصلت عليها 
الشركة الكويتية لتزويد 

الطائرات بالوقود

• حازت ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 
على املركز الأول بجائزة التميز يف اإدارة املوارد 

الب�شرية لعام 2017 عن فئة "الإبداع يف التدريب 

والتطوير"، واأي�شا على املركز الثاين عن فئة 

"الإبداع يف تطوير القياديني والتنفيذين"، وذلك 
�شمن فعاليات موؤمتر ومعر�ص املوارد الب�شرية 

(HR Summit & Expo 2017)، الذي اأقيم يف 

مدينة دبي يف نوفمرب 2017.

• حازت ال�شركة على املركز الثاين بجائزة التميز 
يف ادارة املوارد الب�شرية لل�شرق الأو�شط و�شمال 

 MENA HR Excellence) 2017 اأفريقيا لعام

Award 2017)  يف فئة "التميز يف اإدارة وتطوير 
املواهب" وذلك من �شمن فعاليات املوؤمتر ال�شنوي 

 The Human) الثاين ع�شر للراأ�ص املال الب�شري

Capital Annual Forum MENA) الذي اأقيم يف 
مدينة دبي يف مايو 2017.

• ح�شلت ال�شركة على جائزة رو�شبا الذهبية من 
اجلمعية امللكية الربيطانية للوقاية من احلوادث 

RoSPA للعام 2017 يف جمال ال�شحة وال�شلمة 
والبيئة.

حصلت "كافكو" على 
المركز األول بجائزة 

التمّيز في إدارة 
الموارد البشرية

فازت الشركة بجائزة مجلة 
IJGlobal لصفقة تمويل مشروع 

الوقود البيئي على مستوى 
الشرق األوسط وشمال افريقيا



بلغ•اإجمايل•القوى•العاملة•الت�شغيلية•

وغري•الت�شغيلية•يف•نهاية•هذه•ال�شنة•

6152•موظفا•بنق�س•مقداره•200•
موظفا•عن•اإجمايل•القوى•العاملة•يف•

نهاية•ال�شنة•املاليــة•ال�شابقـة،•ويعود•

ذلك•اأ�شا�شا•اإىل•انتقال•عدد•كبري•

من•املوظفني•اإىل•ال�شركة•الكويتية•

لل�شناعات•البرتولية•املتكاملة،•كما•مت•

خالل•هذه•ال�شنة•تعيني•540•موظفا•

جديدا•منهم•346•موظفًا•كويتيًا.

القوى العاملة 
والتدريب 
والتطوي�ر 
الوظيفي

الفصل السادس
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وضعت الشركة خططا وبرامج 
تدريبية متقدمة يالئم كل 
منها االحتياجات الفنية في 

المصافي وفي اإلدارة والمالية 
وغيرها. وأنشأت نظاما خاصا 

يسمح لكل موظف بأن 
يضع خطته التدريبية التي 

تتوافق مع تخصصه
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القوى العاملة

بلغ عدد العاملني الكويتيني يف ال�شركة يف نهاية 

 ال�شنة املالية 5359 موظفا بن�شبة حوايل 

87.11 % من اإجمايل القوى العاملة بال�شركة، 
وبنق�ص مقداره 290 موظفاً كويتياً عن ال�شنة 

املالية ال�شابقة.

وتبني اجلداول التالية حتليل للقوى العاملة يف 

ال�شركة ح�شب اجلن�شية والدوائر والتغيريات التي 

حدثت خلل ال�شنة مقارنة باخلطة وتطور اأعداد 

القوى العاملة خلل ال�شنوات 2010/2009 – 

.2018/2017

تحليل ألعداد موظفي الشركة والنسبة المئوية 
للقوى العاملة الكويتية حسب الدوائر

الدائرة

2017/3/312018/3/31

عدد•

املوظفني

القوى•العاملة

الكويتية

عدد•

املوظفني

)فعلي(

القوى•العاملة•

الكويتية•)فعلي(

%العدد%العدد

100993792.8697991993.87املكتب الرئي�شي *

29328697.6129929297.66الت�شويق املحلي

1889550.531829552.20ال�شحة وال�شلمة والبيئة 

86686099.3184984299.18الأمن والإطفاء

72462285.91000م�شفاة ال�شعيبة

1230107787.561596132282.83م�شفاة ميناء عبداهلل

2040177086.762246188884.06م�شفاة ميناء الأحمدي

6350564788.936151535887.11املجموع الفرعي

2210011100اأ�شرى احلرب 

2210011100املجموع الفرعي

6352564988.936152535987.11اإجمايل ال�شركة

 ت�شمل الإدارة العليا، الدائرة القانونية، دائرة التخطيط ال�شامل، العلقات العامة والإعلم، تقنية املعلومات، املوارد الب�شرية، املالية، 

اخلدمات العامة، امل�شاريع  1، امل�شاريع  2،  الدائرة التجارية، التدريب والتطوير الوظيفي، م�شاندة الإدارة، اإدارة املخاطر، جمموعة الت�شنيع 

الأمثل، م�شروع الوقود البيئي.
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توزيع موظفي الشركة حسب الجنسية

اجلن�شية

عدد•املوظفني
الن�شبة•املئوية•من

اإجمايل•القوى•العاملة

الن�شبة•املئوية•

للزيــــادة•

اأو)النقـ�س(

%

التغيري2017/3/312018/3/31
2017/3/31

%
2018/3/31

%
%

)5.13(88.9387.11)290(56495359كويتيون

)11.45(2.061.89)15(131116جن�شيات عربية اأخرى

)5.28 (90.9989.00)305(57805475املجموع الفرعي

18.36 9.0111.00)105(572677جن�شيات غري عربية

)3.15(100100)200(63526152الإجمايل 

تطور أعداد القوى العاملة في الشركة

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/20132015/20142016/20152017/20162018/2017

544755625880580566446464634463526152

تنفيذ مجموعة 
من برامج التدريب 

الهادفة إلى تطوير 
الموظفين وتعزيز 

خبراتهم
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القوى العاملة والتدريب والتطوي�ر الوظيفي 
في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

التدريب والتطوي�ر الوظيفي 

تويل ال�شركة اأهمية كبرية لتدريب املوظفني 

وتطويرهم واكت�شاب اأرفع اخلربات الفنية، وذلك 

لإدارة املرافق النفطية بكل كفاءة. وقد و�شعت 

خططا وبرامج تدريبية متقدمة يلئم كل منها 

الحتياجات الفنية يف امل�شايف ويف الإدارة واملالية 

وغريها. واأن�شاأت نظاما خا�شا ي�شمح لكل 

موظف باأن ي�شع خطته التدريبية التي تتوافق مع 

تخ�ش�شه يف العمل، كما يوجد نظام تدريبي خا�ص 

باملهند�شني املعينني اجلدد يحمل ا�شم "التدريب 

على العمل املنظم"  SoJT ي�شمح لهم بالتدريب 

الدائرة

2017/4/12018/3/31

عدد•

املوظفني

عدد•القوى•العاملة•الكويتية

املوظفني

القوى•العاملة•الكويتية•

%العدد%العدد

4410044100مكتب املدير العام

دائرة ال�شئون املالية 

والإدارية واخلدمات
191789.47201890

دائرة العمليات والهند�شة 

وال�شيانة
33331003333100

565496.43575596.49املجموع

العملي والنظري وهم يف مواقع العمل، مما مينحهم 

خربة حقلية متميزة وذات انعكا�شات اإيجابية 

كبرية. 

• �شارك 4643 موظفاً يف 299 دورة حملية 
تطويرية وغريها من الندوات واحللقات الدرا�شية 

واملحا�شرات يف موا�شيع خمتلفة تتعلق باملتطلبات 

الوظيفية للموظفني وذلك بالتعاون مع موؤ�ش�شات 

حملية، اأهمها مركز التدريب البرتويل التابع 

ملوؤ�ش�شة البرتول الكويتية و�شركات عاملية. اأما 

الدورات اخلارجية فقد بلغت 599 دورة �شارك 

فيها 1501 موظفاً. 

تنفيذ برامج تدريبية 
خاصة بالمهندسين 
والمراقبين األوائل 

لتطوير قدراتهم 
المهنية
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• نفذت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي 
برناجما تدريبيا خا�شا باملهند�شني الأوائل 

واملراقبني الأوائل ممن مل تتعدى فرتة ح�شولهم 

على هذا امل�شمى مدة �شنتني، وذلك لتطوير 

قدراتهم والرتقاء مب�شتواهم املعريف والوظيفي 

واملهني. وقد مت تنفيذ الربنامج على ثلث فرتات 

خلل ال�شنة املالية 2018/2017 مب�شاركة 62 

مهند�ص اأول/مراقب اأول من خمتلف دوائر 

ال�شركة. 

 Lean" قامت ال�شركة بتنفيذ الربنامج التدريبي •
Six Sigma - Green Belt" بالتعاون مع �شركة 
"SSA & Company"، وهو اأحد الربامج املهنية 
التخ�ش�شية املعتمدة يف ال�شركة ملا له من اأهمية 

يف ت�شهيل وحت�شني بع�ص الإجراءات املتبعة يف 

دوائر ال�شركة املختلفة، وقد اأنهى 30 موظفا من 

اأ�شل 50 م�شاريعهم بنجاح وح�شلوا على احلزام 

الأخ�شر.

• قامت ال�شركة بعقد دورات "اأ�شا�شيات الت�شغيل" 
للوقود البيئي لتجهيز موظفي م�شروع الوقود البيئي 

ل�شتلم وت�شغيل وحدات امل�شروع بعد النتهاء من 

بنائها. ومت تدريب 320 موظفا من اأ�شل 900، 

ومازالت الدورات م�شتمرة يف مراكز التدريب.

• ا�شتكمال املرحلة الثانية من برنامج التدريب 
على العمل املنظم، و�شمل 30 وظيفة فنية/اإدارية 

للربنامج و�شيتم تطبيقها على املوظفني اجلدد.

• ح�شلت ال�شركة على املركز الأول يف برنامج 
تدريب وتاأهيل الكويتيني حديثي التخرج يف جمال 

نظم املعلومات، وذلك يف حفل خا�ص اأقامته 

املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية. وتنفذ 

 IBM املوؤ�ش�شة هذا الربنامج بالتعاون مع �شركة

لتاأهيل اخلريجني اجلدد ل�شوق العمل. 

• قامت دائرة املوارد الب�شرية مبيكنة بع�ص 
الإجراءات/العمليات وذلك لتطوير العمل متا�شيا 

االستمرار في 
برنامج بناء الكفاءات 

لموظفي األمن 
واإلطفاء داخليًا 

وخارجيًا

برامج تدريب 
وتأهيل متطورة 

يستفيد منها 
الموظفون من 

الجنسين
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مع ا�شرتاتيجيتها 2040، ومن هذه الأنظمة نظام 

اآيل لعتماد خطة التوظيف ونظام للتقدمي الآيل 

للنقل الداخلي بني دوائر ال�شركة ونظام ل�شتخراج 

مناذج الرت�شيح للرتقية التي ي�شاحبها نقل بني 

�شركات القطاع النفطي. 

• نظمت دائرة جمموعة الت�شنيع الأمثل دورة 
تدريبية للتعريف باخلطوات اللزمة لت�شنيع 

منتجات برتولية جديدة يف م�شايف ال�شركة. 

• قامت ال�شركة باختبار وتوزيع 185 مهند�شا 
ومهند�شة حديثي التخرج للعمل يف موؤ�ش�شة 

البرتول الكويتية وال�شركات النفطية الزميلة، منهم 

85 للعمل يف "البرتول الوطنية". 

• قامت دائرة الأمن والطفاء بال�شركة بتدريب 69 
من م�شغلي معدات الإطفاء يف الوليات املتحدة 

الأمريكية على ت�شغيل وقيادة امل�شخات. كما قامت 

دائرة التدريب والتطوير الوظيفي بتنظيم برنامج 

تدريبي لرجال اإطفاء ال�شركة يف كلية الإطفاء 

الربيطانية يف اإجنلرتا، مت خلله تاأهيل 16 اإطفائيا 

من العاملني يف مواقع ال�شركة املختلفة واملر�شحني 

لرتبة �شابط اإطفاء. 

• ال�شتمرار يف برنامج بناء الكفاءات ملوظفي الأمن 
والإطفاء، حيث قامت دائرة الأمن والإطفاء بتنظيم 

الربامج والدورات التدريبية التالية:

- برنامج فريق ال�شتجابة للطوارئ ملكافحة 

 NAPT -) احلرائق باملن�شاآت الأر�شية

.(OFERTM

- قيادة وت�شغيل امل�شخات مبراكز الإطفاء بال�شركة 

عن طريق م�شت�شاري تدريب دوليني. 

- التدريب على الإنقاذ من قبل م�شت�شاري تدريب 

دوليني عقدت مبراكز الإطفاء بال�شركة.

- دورة داخلية ملوظفي الأمن لتاأهيلهم كمدربني 

حمرتفني، وح�شولهم على �شهادات دولية معتمدة.

- دورة يف تاأمني املن�شاآت النفطية واإدارة منافذ 

واأنظمة الدخول للمن�شاآت احليوية يف مركز البرتول 

الكويتي.

• نظمت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي برناجما 
خارجيا خم�ش�شا لروؤ�شاء الفرق بالتعاون مع �شركة 

Daewon Advisory يف كوريا اجلنوبية، يهدف 
اإىل تطوير الكفاءات القيادية املوحدة خللق روح 

اإيجابية للم�شاركني وتطوير الفعالية والإنتاجية 

والولء والتكيف واملرونة وروح الفريق الواحد يف 

العمل. �شارك يف الربنامج املكثف 137 رئي�ص 

فريق. 

• نظمت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي برناجماً 
تطويرياً خا�شاً بروؤ�شاء الفرق املعينني حديثاً. 

وميثل اجلزء الأول من هذا الربنامج التطويري 

بتعريف النظم واخلدمات التي تقدمها خمتلف 

دوائر ال�شركة. اأما اجلزء الثاين فيمثل برامج 

تطوير قيادية، ويق�شم اإىل ثلث مراحل، القيادة 

الذاتية، القيادة على م�شتوى الفريق والقيادة على 

م�شتوى املنظمة. ح�شر الربنامج 46 رئي�ص فريق. 

• اأطلقت دائرة تقنية املعلومات حملة "امل�شتخدم 
الآمن" والتي ت�شتهدف تعزيز الوعي باأمن 

املعلومات، وتفادي التعر�ص لأية اخرتاقات ت�شر 

مب�شالح ال�شركة و�شرية البيانات واملعلومات 

اخلا�شة بها. ومتتد فعاليات احلملة ملدة 12 �شهراً، 

محاضرات تعليمية 
وتوعوية شملت 
مختلف الجوانب 

المتعلقة بمهام 
وأعمال الشركة 
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وكانت قد بداأت يف نوفمرب 2017، وت�شتمر حتى 

اأكتوبر 2018. 

• وا�شلت ال�شركة عقد الدورات التدريبية 
للموظفني حديثي التعيني واملوظفني حتت التطوير 

وفق التفاقية املربمة مع جمعية "اإجناز الكويت"، 

حيث اأقيمت فعاليات الدورة التدريبية الثانية حتت 

عنوان "م�شاري نحو املهنية". وت�شتمل الدورة على 

جانب نظري وتدريب عملي، وتهدف اإىل اإك�شاب 

املتدربني مهارات البداع والبتكار اللزمة لتحقيق 

الكفاءة والتميز يف اأداء مهام العمل. 

• نظمت دائرة اإدارة املخاطر حما�شرة توعوية 
حول ثقافة املخاطر يف القطاع النفطي، وح�شرها 

جمع من موظفي ال�شركة وموظفي اإدارة املخاطر 

بال�شركات النفطية الزميلة. وكانت املحا�شرة يف 

اإطار فعاليات مبادرة موؤ�ش�شة البرتول الكويتية 

"جمتمع اإدارة املخاطر ال�شاملة"، والتي تهدف 
اإىل ن�شر الوعي بثقافة اإدارة املخاطر بني موظفي 

القطاع النفطي. و�شملت التعريف باملخاطر املحتملة 

وت�شنيفها، وتقدمي اأمثلة عن بع�ص احلوادث العاملية، 

وحتليلها، وكيفية العمل على تفاديها.

تطوي�ر كفاءة 
العاملني واألعمال

اأخذ ق�شم التدريب والتطوير على عاتقه م�شوؤولية 

التخطيط والإعداد والتنفيذ جلميع الأن�شطة 

اخلا�شة بالتدريب. وقد غطى الق�شم خلل العام 

املايل 2018/2017 جميع الربامج والدورات 

التدريبية والفعاليات امل�شاحبة لتطوير كفاءات 

العاملني، وذلك كما يلي: 

• مت التن�شيق لتنفيذ اخلطة املعتمدة لتطوير 
الكفاءات الذاتية للموظفني لتغطية الثغرات يف 

الكفاءات الذاتية للموظف مقارنة بالدور الوظيفي 

 Individual Development Action Plan –)

.(IDAP

• التن�شيق واملتابعة مع املوظفني املعنيني ل�شتكمال 
برامج تدريبية (E-Learning) املحددة لعام 

.2018/2017

• اإعداد وتنفيذ م�شروع تدريبي متخ�ش�ص لتطوير 
الكفاءة الوظيفية لأربع جمموعات من املوظفني 

وعددهم 20 موظفا (الدرجة الوظيفية من 14 

اإىل 19) من �شمن مبادرة ال�شركة لإعداد املواهب 

 Talent Management &) القيادية للم�شتقبل

.(Building Future Capabilities

• اإعداد وت�شميم وتطبيق م�شروع اآيل 1 واآيل 
2 وفقاً للخطط املعتمدة لهذه امل�شاريع لعام 

2018/2017، عرب التن�شيق وامل�شاركة مع فريق 
"البرتول الوطنية".

• قامت ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 
مبيكنة عمليات ال�شركة، ومت طرح عقد نظام اإدارة 

.Oracle الوقود كما مت تفعيل نظام

قامت الشركة 
الكويتية لتزويد 

الطائرات بالوقود 
بميكنة عملياتها 
وتحديث برامجها



تعمل•ال�شركة•على•بناء•عالقة•متما�شكة•

مع•جميع•فئات•املجتمع،•وحتر�س•

على•اأن•تكون•عملياتها•اآمنة•و�شليمة•

ول•حتدث•�شررا•على•البيئة•واملجتمع•

عموما.•

وتوا�شل•ال�شركة•جهودها•لت�شجيع•

ورعاية•خمتلف•الأن�شطة•الجتماعية•

والريا�شية،•وتقدم•التربعات•للهيئات•

التي•ترعى•ذوي•الحتياجات•اخلا�شة•

وجمعيات•النفع•العام.

المسؤولية 
االجتماعية

الفصل السابع
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حرصت "البترول الوطنية" 
على المشاركة في مختلف 

المناسبات واالحتفاالت 
الدينية والوطنية، إيمانًا منها 

بدورها الفاعل في العمل 
االجتماعي وحرصها على أداء 

مسؤوليتها في هذا الشأن

57
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المشاركات االجتماعية

متثل امل�شوؤولية الجتماعية انعكا�شا لدور 

ال�شركة الداعم للقت�شاد الوطني، وتطوير 

مكونات املجتمع الثقافية والفنية والتعليمية 

وغريها. كما تعمل ال�شركة على بناء علقة 

متما�شكة مع جميع فئات املجتمع، وحتر�ص 

على اأن تكون عملياتها اآمنة و�شليمة ول 

حتدث �شررا على البيئة واملجتمع عموما. 

وتوا�شل ال�شركة جهودها لت�شجيع ورعاية 

خمتلف الأن�شطة الجتماعية والريا�شية، 

وتقدم التربعات للهيئات التي ترعى ذوي 

الحتياجات اخلا�شة وجمعيات النفع العام. 

ويف هذا املجال، اأ�شادت وزيرة ال�شوؤون 

الجتماعية بالإ�شهامات الإن�شانية التي تقدمها 

ال�شركة خلدمة املجتمع، ومن اأهم امل�شاركات 

الجتماعية ما يلي:

• اأهدت ال�شركة جمعية املكفوفني الكويتية طابعة 
تعمل بلغة "برايل"، كدعم من ال�شركة للجمعية، 

ي�شهم يف تعزيز اأن�شطتها، ومتكينها من طباعة 

املواد العلمية والثقافية املختلفة.

• قامت دائرة العلقات العامة والإعلم بزيارة 
عدد من امل�شت�شفيات ودور الرعاية للم�شنني 

واملكفوفني يف خمتلف حمافظات الكويت، كما 

�شاركت يف خمتلف الحتفالت باملنا�شبات الدينية 

والوطنية.

• نظمت ال�شركة م�شابقتها الرم�شانية العا�شرة 
حلفظ القران الكرمي وجتويده، واخلا�ص 

مبوظفي ال�شركة والقطاع النفطي واأبنائهم. 

كما نظمت اأي�شا بطولة �شهداء القطاع النفطي 

الرم�شانية العا�شرة يف كرة القدم لل�شالت 

املغلقة واألعاب ريا�شية اأخرى.

• نظمت ال�شركة الحتفالية العا�شرة لتوزيع جائزة 
الأداء املتميز يف جمال ال�شحة وال�شلمة والبيئة للعام 

2017، وذلك كجزء من �شعي ال�شركة الدائم لتعزيز 
معايري ال�شحة وال�شلمة والبيئة يف خمتلف اأعمالها، 

ويعد ذلك ركناً اأ�شا�شياً �شمن روؤية ال�شركة وقيمها.

• كرمت كلية الهند�شة والبرتول بجامعة الكويت 
الرئي�ص التنفيذي لل�شركة، تقديراً لدعم ال�شركة 

ورعايتها للم�شاريع والأن�شطة اخلا�شة بالكلية.

• وقعت ال�شركة اتفاقية مع كلية الهند�شة والبرتول 
بجامعة الكويت، تقدم مبوجبها الرعاية والدعم 

لعدد من م�شاريع التخرج اخلا�شة بطلبة الكلية.

مت نقابة العاملني بالقطاع النفطي اخلا�ص  • كرَّ
الرئي�ص التنفيذي لل�شركة، كتعبري عن المتنان 

للدعم امل�شتمر لل�شباب الكويتي العاملني بالقطاع 

اخلا�ص، ودعم ال�شركة ل�شيا�شة التكويت يف عقود 

ال�شركات املقاولة.

• ا�شتقبلت م�شايف ومواقع ال�شركة جمموعات 
من الطلبة اجلامعيني، ل�شيما من اأق�شام هند�شة 

البرتول، ونظمت لهم جولت ميدانية للتعريف 

ب�شناعة النفط ومراحل تكريره.

• مت تنظيم زيارات لعدد من طلبة كلية الهند�شة 
والبرتول ق�شم الهند�شة املدنية اإىل حمطة الزهراء 

للتعرف على حمطات الوقود ال�شديقة للبيئة التي 

متتلكها ال�شركة، ومقدرتها على توفري الكهرباء من 

الطاقة ال�شم�شية وكذلك الطلع على الت�شاميم 

الفنية واآلية وطرق تنفيذها. وتعترب هذه الزيارة 
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مبثابة نقطة انطلق للتعاون مع ال�شركة يف م�شاريع 

التخرج لطلبة الهند�شة املدنية يف جمال حمطات 

الوقود ال�شديقة للبيئة.

• وا�شلت ال�شركة حملتها التوعوية (�شحية – 
بيئية – �شلمة) يف املدار�ص، ملختلف املراحل ويف 

معظم مناطق البلد. وقد ا�شتملت تلك الزيارات 

على حما�شرات عن اأ�شا�شيات ال�شناعة النفطية 

يف الكويت والأخطار البيئية، وامل�شاريع واملعايري 

التي تنفذها "البرتول الوطنية" حلماية البيئة 

والتقيد بالربوتوكولت واملواثيق الدولية.

• اختتمت ال�شركة املرحلة الأوىل من برنامج كن 
ريادياً بالتعاون مع موؤ�ش�شة اإجناز الكويت، والذي 

تقدم ال�شركة من خلله الدعم والرعاية لتدريب 

1800 من طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وطلبة املدار�ص الثانوية، على مدار ثلثة اأعوام. 

مت ال�شركة الفائزين بجائزة البرتول الوطنية  • كرَّ
الكويتية للفنون الت�شكيلية 2017، يف ن�شختها 

الثالثة، ونظمت لهذا الغر�ص حفًل خا�شاً ا�شت�شافته 

اجلمعية الكويتية للفنون الت�شكيلية، وذلك يف اإطار 

حر�شها على رعاية اأبناء الكويت وت�شجيعهم لتطوير 

قدراتهم ومواهبهم وتنمية اإبداعاتهم.

• كّرم الرئي�ص التنفيذي لل�شركة املخرتع الكويتي 
عادل الو�شي�ص الذي نال عدة جوائز عاملية، منها 

اجلائزة الذهبية يف املعر�ص الدويل للخرتاعات 

والإبداعات والتقنيات (اآي تيك�ص)، والذي 

ا�شت�شافته العا�شمة املاليزية يف مايو 2017. 

وهو يحمل اأربع براءات اخرتاع م�شجلة با�شمه يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.

• يف خطوة غري م�شبوقة على م�شتوى دولة الكويت 

ودول جمل�ص التعاون اخلليجي، اأعلنت جمعية 

م�شنعي الغاز - فرع جمل�ص التعاون اخلليجي 

عن انتخابها مديرة دائرة اخلدمات الفنية يف 

م�شفاة ميناء الأحمدي، التابعة ل�شركة البرتول 

الوطنية الكويتية، املهند�شة و�شحة اخلطيب 

لرتاأ�ص اجلمعية، وتكون بذلك اأول امراأة ترتاأ�ص 

هذه اجلمعية، وقد جاء اختيارها يف النتخابات 

الأخرية، وهي كانت ت�شغل من�شب نائب رئي�ص 

اجلمعية. وانفردت ابنة "البرتول الوطنية" بهذا 

الإجناز، لت�شبح منوذجاً كويتياً م�شرفاً يحتذى به.

• نظمت ال�شركة لقاء "جمتمع املعايري القيا�شية 
الهند�شية"، اأحد اأهم املجتمعات التي ظهرت 

نتيجة مبادرة موؤ�ش�شة البرتول الكويتية املعروفة بـ 

Think-K. وميثل اأكرب جتمع هند�شي نفطي لتبادل 
اخلربات بني �شركات القطاع النفطي، ويت�شمن 

من�شة اإلكرتونية للنقا�ص وتقدمي اأحدث الدرا�شات 

والر�شائل العلمية. وقد التزمت �شركة البرتول 

الوطنية الكويتية ببناء هذا املجتمع الفريد بالإ�شافة 

اإىل جمتمع "تقنية املعلومات". ومل ياأت اختيار 

ال�شركة له من فراغ، فهو جمتمع تقني متخ�ش�ص 

�شيخرج من رحمه اأكرث الأفكار الت�شاقاً بالعمل 

النفطي وامل�شاريع الفنية.

• ويف نف�ص ال�شياق ال�شابق اأطلق الرئي�ص التنفيذي 
لل�شركة يف �شبتمرب 2017 اللقاء الأول ملجتمع تقنية 

املعلومات على م�شتوى �شركات القطاع النفطي، 

وهو يهدف لتكاتف اجلهود بني ال�شركات التابعة 

ملوؤ�ش�شة البرتول الكويتية، وتبادل اخلربات بني 

كوادرها الب�شرية، وتعزيز التكامل بني �شركات 

القطاع النفطي، والتعاون فيما بني اأ�شحاب 

امل�شلحة للتغلب على التحديات التي تواجهها 

�شناعة النفط والغاز.

حفلت السنة المالية 
بقائمة من األنشطة 
والفعاليات انطالقًا 

من مسؤولية الشركة 
تجاه مجتمعها
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• مت يف مايو 2017 توقيع مذكرة تفاهم ملدة ثلث 
�شنوات بني �شركة البرتول الوطنية الكويتية والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تهدف اإىل 

تعزيز وتطوير ودعم التعاون الأكادميي والبحثي 

والعلمي والتدريب والتعاون امل�شرتك فيما يتعلق 

بالتكنولوجيا والبتكار. 

• ح�شل 14 موظفا من دائرة العلقات العامة 
والإعلم على �شهادة من منظمة املبادرة العاملية 

لإعداد التقارير GRI مما يدل على امتلكهم كفاءة 

ومهنية عاليتني لإعداد التقارير املتخ�ش�شة، والتي 

حتتاج اإىل منهجية متطورة مثل تقرير "ال�شتدامة"، 

وذلك كجزء من دور �شركة البرتول الوطنية يف تبني 

تقرير ال�شتدامة اخلا�ص مبوؤ�ش�شة البرتول الكويتية. 

• �شاركت ال�شركة يف الجتماع الأول للدورة الرابعة 
ملجل�ص ال�شراكة ال�شت�شاري املوحد، بهدف حتقيق 

املزيد من التفاهم والتوا�شل بني ال�شركات النفطية 

و�شركات القطاع اخلا�ص، من موردين ومقاولني 

وم�شنعني حمليني. وانتقلت رئا�شة املجل�ص للدورة 

التي �شتمتد ل�شنتني من 2017 وحتى 2019 اإىل 

�شركة نفط الكويت للمرة الأوىل، خلفاً ل�شركة 

البرتول الوطنية الكويتية التي تراأ�شت املجل�ص 

منذ تاأ�شي�شه، اأي لثلث دورات متتالية. وارتاأت 

موؤ�ش�شة البرتول اأن حتتفظ البرتول الوطنية يف 

الدورة اجلديدة باأمانة ال�شر، نظراً حل�شن التنظيم 

واملجهود امل�شهود له من قبل فريقها خلل املرحلة 

املا�شية. 

الشركة الكويتية لتزويد 
الطائرات بالوقود

• حتت رعاية ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البلد 
ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح حفظه اهلل 

ورعاه اأقيم حفل افتتاح معر�ص الكويت للطريان 

جائزة البترول الوطنية 
للفنون التشكيلية 

إحدى وسائل 
الشركة لرعاية 

وتشجيع إبداعات 
الشباب الكويتي

تحرص الشركة دائمًا 
على المشاركة 

الفاعلة في مختلف 
المناسبات الوطنية 

والدينية 
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2018. وقد اأناب �شموه رعاه اهلل نائب وزير 
�شوؤون الديوان الأمريي ال�شيخ حممد العبداهلل 

املبارك ال�شباح حل�شور الفتتاح. واأقيم املعر�ص 

يف �شاحة مطار الكويت - ولأول مرة يف دولة 

الكويت مب�شاركة �شلطات الطريان املدين يف دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي والدول العربية ال�شقيقة 

وال�شديقة ومب�شاركة اأكرث من 140 �شركة حملية 

وعاملية متخ�ش�شة يف قطاعي الطريان املدين 

والع�شكري بالإ�شافة اإىل م�شاركة 57 طائرة 

باملعر�ص. 

• توؤمن ال�شركة باأن املخدرات هي اأكرب اآفات 
املجتمع التي يجب علينا جميعا حماربتها والت�شدي 

لها بكافة الو�شائل ومبا اأن ال�شركة تعترب اإحدى 

اجلهات التي تبذل جهوداً كبرية ملحاربة هذه 

الآفة، فقد �شاركت ال�شركة كراع رئي�شي يف اأعمال 

الربنامج التدريبي العاملي الذي نظمته (غرا�ص) 

املعنية مبكافحة املخدرات يف الكويت حتت عنوان 

"معاً لتدريب الأهل" والذي اأقيم بالتعاون مع 
موؤ�ش�شة مينتور العربية والعاملية، وذلك كجزء من 

املرحلة الأوىل لهذا الربنامج الذي ي�شتهدف تثقيف 

وتوعية الأ�شرة باعتبارها خط الدفاع الأول عن 

الأبناء يف مواجهة اآفة املخدرات القاتلة.

• وقعت ال�شركة يف نوفمرب 2017 اتفاقية جتارة 
الكربون مع املنظمة اخلليجية للبحث والتطوير 

بهدف اعتماد ودعم امل�شاريع اخلالية من 

النبعاثات. 

• مت تطبيق اأحد اأنظمة م�شروع "اآيل" 
ال�شرتاتيجي والذي يخدم جميع موظفي القطاع 

النفطي والتطوير املوحد، والذي يدار بطريقة 

تكاملية حديثة بني مركز التدريب البرتويل 

وال�شركة.

عالقة وثيقة 
ومتميزة تربط 

البترول الوطنية 
بكلية الهندسة 

والبترول بجامعة 
الكويت

يتم تدريب وتأهيل 
1800 طالب وطالبة 

بالتعاون مع 
مؤسسة إنجاز 

الكويت 
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المعارض والمؤتمرات 
والندوات 

• نظمت �شركة البرتول الوطنية الكويتية موؤمتر 
املعاجلة الهيدروجينية للزيت الثقيل، الذي تناول 

كيفية رفع قدرات التحويل يف امل�شايف وتعزيز 

الطاقات الب�شرية وتطوير الإمكانات التكنولوجية. 

وخلل املوؤمتر اأكد الرئي�ص التنفيذي لل�شركة اأن قدرة 

الكويت على املعاجلة الهيدروجينية للزيت الثقيل 

�شتبلغ 758 األف برميل يومياً مع اكتمال م�شروع 

الوقود البيئي، مقارنة بالقدرة احلالية البالغة 228 

األفاً، واأن الكويت �شوف ت�شبح من اأكرب املراكز العاملية 

يف املعاجلة الهيدروجينية للنفط املتبقي.

• �شاركت �شركة البرتول الوطنية الكويتية يف ملتقى 
القيادات النفطية 2017 الذي نظمته موؤ�ش�شة 

البرتول الكويتية يف مايو 2017 حتت �شعار "من 

اأجل الكويت نعمل" مت فيه ا�شتعرا�ص اإجنازات 

املوؤ�ش�شة وال�شركات التابعة خلل ال�شنة املالية 

املا�شية 2016-2017. كذلك و�شعت ال�شركات 

النفطية النقاط على احلروف فيما يخ�ص خطة 

العمل للعام املايل 2017-2018، وهذا يعد حتدياً 

بحِد ذاته اأمام القطاع النفطي، الذي يعمل جاهداً 

لتحقيق اأهدافه امل�شتقبلية متجاوزاً كل ال�شعوبات.

• �شاركت �شركة البرتول الوطنية الكويتية يف 
امللتقى الثاين لدوائر تقنية املعلومات يف ال�شركات 

التابعة ملوؤ�ش�شة البرتول الكويتية، الذي نظمته 

اللجنة الدائمة لتقنية املعلومات يف القطاع النفطي.

• نظمت دائرة البحوث والتكنولوجيا بال�شركة 

اللقاء ال�شاد�ص حول اأحدث التقنيات والتطورات 

العاملية يف جمال تكرير النفط، والتكامل مع 

�شناعة البرتوكيماويات، وذلك بالتعاون مع �شركة 

.Honeywell UOP

• �شاركت ال�شركة يف موؤمتر ومعر�ص الكويت الثالث 
للنفط والغاز، الذي اأقيم يف مركز جابر الأحمد 

الثقايف، حتت رعاية �شمو رئي�ص جمل�ص الوزراء 

ال�شيخ جابر مبارك احلمد ال�شباح، و�شهد ح�شوراً 

رفيع امل�شتوى من وزراء وم�شوؤويل �شركات عاملية. 

• �شاركت ال�شركة يف موؤمتر اجلمعية الأمريكية 
ملهند�شي ال�شلمة - فرع الكويت لل�شحة وال�شلمة 

والبيئة والأمن (يف ن�شخته التا�شعة) بح�شور 

القيادات النفطية الكويتية واملهتمني واملعنيني بهذه 

ال�شناعة، ومب�شاركة 350 �شخ�شية، و42 ورقة 

عمل فنية ومتخ�ش�شة.

• �شاركت ال�شركة يف ور�شة العمل التي نظمتها 
موؤ�ش�شة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة بعنوان 

"فر�ص توفري الطاقة امل�شتخدمة يف ال�شناعات 
النفطية والبرتوكيماوية"، ومتحورت الور�شة حول 

�شبل توفري الطاقة، واحلفاظ على املوارد. 

• �شاركت ال�شركة يف منتدى "ا�شرتاتيجية الطاقة" 
– الدورة الرابعة، الذي اأقيم حتت رعاية وزير 
النفط ووزير الكهرباء واملاء بخيت الر�شيدي، 

وا�شتقطب م�شاركة دولية وا�شعة من 20 دولة 

لنقا�ص ا�شرتاتيجية التعامل مع الفر�ص والتحديات 

التي تواجه قطاع الطاقة العاملي. وتطرق املنتدى 

اإىل ا�شرتاتيجيات ال�شتثمار، واآلية متويل الطاقة 

على املدى الزمني الطويل.

تم انتخاب المهندسة 
وضحة الخطيب لترؤس 
جمعية مصنعي الغاز 

فرع الخليج العربي كأول 
امرأة تتولى هذا المنصب
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• تراأ�ص الرئي�ص التنفيذي لل�شركة املوؤمتر الدويل 
ال�شاد�ص لل�شحة وال�شلمة والبيئة الذي نظمته 

موؤ�ش�شة البرتول الكويتية وبالتعاون مع الحتاد 

اخلليجي للتكرير، يف 12 فرباير 2018، وحتدث 

خلله اأكرث من 100 متخ�ش�ص ومن القيادات 

و�شناع القرار يف ال�شناعة النفطية. وقد عقدت 

خلله �شت ور�ص فنية و50 عر�شاً �شارك فيها نحو 

100 �شركة من اأكرث من 20 دولة حول العامل، اإىل 
جانب اأكرث من 25 احتاد متخ�ش�ص وهيئة عاملية. 

وناق�ص املوؤمتر الإبداعات والخرتاعات التي ت�شهم 

يف تطوير بيئة العمل يف جمال ال�شحة وال�شلمة 

والبيئة، و�شبل الرتقاء باملعايري البيئية والعمل على 

حتفيز املوظفني واملقاولني على اتباع هذه املعايري، 

ودور احلكومات يف تاأهيل وتدريب الكوادر الفنية. 

وهذا املوؤمتر حدث عاملي يقام كل دورة يف بلد 

خمتلف وتديره جمموعة متخ�ش�شة يف هذا املجال 

يف جميع ال�شناعات، واأغلبها من قارة اآ�شيا ومنطقة 

ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا.

• نظمت ال�شركة ور�شة عمل بالتن�شيق مع اجلمعية 
الدولية للحفاظ على البيئة يف ال�شناعات البرتولية 

)IPIECA( بهدف تعزيز الوعي البيئي، وا�شتقطاب 
املمار�شات احلديثة فيما يخ�ص الأداء البيئي 

بال�شركة.

• حتت رعاية �شمو اأمري البلد ال�شيخ �شباح 
الأحمد ال�شباح، وبح�شور ممثل �شموه، نائب وزير 

�شوؤون الديوان الأمريي ال�شيخ حممد العبداهلل 

ال�شباح، �شاركت �شركة البرتول الوطنية الكويتية 

�شمن جناح موؤ�ش�شة البرتول الكويتية يف موؤمتر 

الكويت اخلام�ص للكيمياء 2018، الذي اأقيم حتت 

�شعار “الكيمياء من اأجل م�شتقبل اأف�شل"، بح�شور 
نخبة من العلماء والباحثني املتخ�ش�شني من داخل 

وخارج دولة الكويت، واأع�شاء املجل�ص الأعلى 

لحتاد الكيميائيني العرب. 

• عقدت اللجنة الفنية لإدارة امل�شاريع التابعة 
للحتاد اخلليجي للتكرير اجتماعها الأول يف 

دولة الكويت يف فرباير 2018، حيث ا�شت�شافت 

اإدارة م�شروع الوقود البيئي فعاليات الجتماع التي 

ا�شتمرت ملدة يومني مب�شاركة اأرامكو ال�شعودية 

وادنوك اأبوظبي وبابكو البحرين و�شركة البرتول 

الكويتية العاملية. ومت خلل الجتماع تقدمي 

عر�ص عن م�شروع الوقود البيئي، واأهم التطورات 

وامل�شتجدات التي متت خلل الفرتة املا�شية، 

اإ�شافة اإىل تبادل اأف�شل املمار�شات املثلى بامل�شاريع. 

• �شاركت ال�شركة يف موؤمتر "ال�شرق الأو�شط لبناء 
حمطات الوقود"، الذي اأقيم يف مدينة دبي يف 

يناير 2018، وقدم فيها نائب الرئي�ص التنفيذي 

لعمليات تزويد الوقود ورقة عمل حتدث فيها عن 

مبادرات "البرتول الوطنية" ل�شتخدام الطاقة 

املتجددة يف حمطات الوقود ومن�شاآتها املختلفة. 

• نظمت ال�شركة موؤمتر ال�شيانة ال�شنوي الرابع 

يف فرباير 2018، و�شارك به العديد من ال�شركات 

العاملية املتخ�ش�شة ب�شيانة م�شايف النفط. وحقق 

املوؤمتر الذي امتد لأربعة اأيام جناحا ملحوظا 

على م�شتوى وعدد احل�شور وال�شركات امل�شاركة. 

وتعترب عمليات ال�شيانة جزءا اأ�شا�شيا يف عمليات 

امل�شايف نظرا لنعكا�شاتها املبا�شرة على العتمادية 

وحت�شني اأداء املعدات واحلد من التوقفات.

نظمت البترول الوطنية 
وشاركت في العديد 

من المؤتمرات 
والمعارض المتخصصة 

داخليًا وخارجيًا



التقري�ر 
المالي

الفصل الثامن

تو�شح•البيانات•الواردة•يف•هذا•

التقرير•نتائج•ال�شنة•املالية•املنتهية•

يف•2018/3/31،•ومقارنتها•بالنتائج•

املالية•لل�شنة•ال�شابقة•املنتهية•يف•

•.2017/3/31

وقد•بلغ•اإجمايل•الأ�شول•يف•امليزانية•

العمومية•8,523,138,675•دينارا•

كويتيا•مقابل•8,670,211,931•

دينارا•كويتيا•لل�شنة•املاليـة•املنتهية•فــي•

2017/3/31•حمققا•انخفا�شا•بلغ•
147,073,256•دينارا•كويتيا.
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استمرت الشركة بتسويق 
منتجات بترولية في السوق 

المحلي لحساب مؤسسة البترول 
الكويتية حيث بلغت قيمتها 
528,976,766 دينارا كويتيا

65



66www.knpc.com

اإليرادات

بلغ اأجمايل اإيرادات ال�شركة 7,230,698,896 

دينارا كويتيا بانخفا�ص قدره 296,016,621 

دينـارا كويتيا عن اإيرادات ال�شنة ال�شابقة ح�شب 

التو�شيح التايل: 

2018/20172017/2016البيـــــــــــان

5,002,389,6534,939,791,821  اإيراد عمليات التكرير 

2,049,635,4041,634,867,795  اإيراد عمليات اإ�شالة الغاز

-146,079,440  اإيراد ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

264,332247,087  اإيراد حمطة غ�شيل ال�شيارات

32,330,06734,775,897  اإيـــــرادات اأخــرى*

7,230,698,8966,609,682,600  اإجمايل الإيرادات 

  ت�شمل فوائد الإيداعات وفروق حتويل العملت الأجنبية، العائد على ال�شتثمار يف �شركة زميلة، واإيرادات بيع العامل املحفز امل�شتعمل 

واملواد املتقادمة والأ�شول املتهالكة.
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وقد ا�شتمرت ال�شركة بت�شويق منتجات برتولية يف 

ال�شوق املحلي حل�شاب موؤ�ش�شة البرتول الكويتية 

حيث بلغت قيمتها 528,976,766 دينارا كويتيا 

مقارنة مبا مت ت�شويقه يف ال�شنة ال�شابقة والبالغ 

445,742,032 دينارا كويتيا.

األربـاح والخسائـر

اأظهرت نتائج عمليات ال�شركة لل�شنة املالية 2018/2017 

كويتيا  دينارا   134,603,718 وقدره  �شافيا  ربحا 

 215,695,109 والبالغ  ال�شابقة  لل�شنة  بربح  مقارنة 

دينارا كويتيا. وفيما يلي توزيع الأرباح واخل�شائر ح�شب 

الأن�شطة املختلفة لل�شركة:

دينار•كويتيالبيـــــــــــان

103,056,283الأرباح (اخل�شائر) الناجتة عن عمليات التكرير واإ�شالة الغاز

20,041,470الأرباح (اخل�شائر) الناجتة عن ن�شاط ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود

122,687الأرباح (اخل�شائر) الناجتة عن ن�شاط الت�شويق املحلى 

29,593,216اإيرادات اأخــرى

)18,141,676(خم�ش�شات

)68,262(مكافاأة اأع�شاء جمل�ص الإدارة

134,603,718اإجمايل الأرباح (اخل�شائر) 
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الرأي

أساس الرأي

معلومات أخرى
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مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة



72www.knpc.com

التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى
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تتقدم �شركة البرتول الوطنية الكويتية 

بجزيل ال�شكر والتقدير جلميع موظفيها 

الذين بذلوا جهوداً كبرية 

وكانوا الأ�شا�ص الذي انطلقت منه ال�شركة 

ملوا�شلة م�شريتها واأداء م�شوؤولياتها

وحتقيق جناحاتها على خمتلف الأ�شعدة.

�شكراً



@knpcofficial


