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التنفيذي بمناسبة
ذكرى التأسيس
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"تقنية المعلومات"..

مهام ومسؤوليات
أساسية

�ستون عاماً
نك ّر�س هذا العدد اخلا�ص من جملة "الوطنية" للحديث عن �رشكة
البرتول الوطنية الكويتية ،والتطورات التي �شهدتها ،والأ�شواط
ال�ت��ي قطعتها ال���شرك��ة على م ��دار  60ع��ام� ًا م��ن ع�م��ره��ا ،وذل��ك
مبنا�سبة ذك��رى ت�أ�سي�سها ال�ستني ،التي �صادفت اخلام�س من
�أكتوبر املا�ضي.
ففي مثل هذا اليوم من عام � 1960صدر املر�سوم الأمريي اخلا�ص
بت�أ�سي�س ال�رشكة ،ممهور ًا بتوقيع �أم�ير البالد الأ�سبق ال�شيخ
عبداهلل ال�سامل ال�صباح طيب اهلل ثراه.

36

لقد جاء ت�أ�سي�س ال�رشكة يف مرحلة تعد مبثابة االنطالقة احلقيقية
ل�صناعة النفط الكويتية ،والتو�سع يف �أعمالها ،والتطور املتنامي يف
منتجاتها ،وتزامن ذلك �أي�ض ًا مع �صعود جنم الكويت كواحدة من
�أهم الدول املنتجة للنفط على م�ستوى العامل.

برامج تحقق
األهداف
االستراتيجية

�إن املت�أمل مل�سرية "البرتول الوطنية" ،منذ بداياتها وحتى وقتنا
احلا�رض ،ال �شك �أنه �سيلحظ م�ؤ�رشات التقدم يف �أدائها ،والتعاظم
يف حجم وت�أثري �أدوارها وم�س�ؤولياتها ،حتى غدت �إحدى �رشكات
تكرير النفط املعروفة �إقليمي ًا وعاملي ًا.

20

وال �شك �أن املكانة التي و�صلت �إليها ال�رشكة مل تكن لتتحقق
لوال جهود وعطاءات الأجيال املتعاقبة من موظفيها ،وهم الذين
تنظر �إليهم ال�رشكة بو�صفهم �أثمن �أ�صولها ،وحجر الأ�سا�س
التي ترتكز عليه يف تنفيذ خططها وا�سرتاتيجياتها ،ودائم ًا ما
نفخر بهم ،وبوالئهم ل�رشكتهم ،الذي هو بالنهاية والء لوطنهم
ومل�صالح �شعبهم.
لقد حالت الظروف الراهنة التي ترتبت عن جائحة كورونا دون
االحتفاء كما يجب بهذه املنا�سبة املتميزة ،لكن هذا ال يقلل ب�أي حال
من �ش�أنها باعتبارها �إحدى املحطات التاريخية يف م�سرية �رشكتنا،
التي توا�صل بعزمية و�إ�رصار �أداء دورها االقت�صادي والوطني.

خلود �سعد املطريي

الذكرى

 60لتأسيس "البترول الوطنية"

في رسالة له بهذه المناسبة:

البدر :نستذكر بعرفان
وتقدير جهود األجيال
املتعاقبة من العاملني
م َّرت علينا م�ؤخر ًا الذكرى ال�ستني لت�أ�سي�س �شركة البرتول الوطنية
الكويتية ،ففي �شهر �أكتوبر من عام  ،1960ويف عهد �أمري البالد الأ�سبق
ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ال�صباح ،طيب اهلل ثراه� ،صدر املر�سوم الأمريي
رقم  ،9الذي �أقر ت�أ�سي�س ال�شركة ،بر�أ�س مال بلغ حينها  100مليون
روبية� ،أي ما يعادل  7.5مليون دينار كويتي.
لقد تطورت ال�شركة منذ ذلك احلني ،وات�سع نطاق �أعمالها و�أن�شطتها،
وتعددت مهامها ،لت�صبح واحدة من �شركات تكرير النفط البارزة على
امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،وكان من الطبيعي �أن يرتافق هذا التو�سع
الكبري يف �أعمال ال�شركة مع زيادة مت�صاعدة يف ر�أ�س مالها ،الذي و�صل
طبقاً لبيانات ال�سنة املالية الأخرية �إىل مليار و 587مليون دينار
كويتي ،وبينما بلغت �إيرادات ال�شركة يف �سنة الت�أ�سي�س مليونني و75
�ألف دينار ،فقد حققت هذه الإيرادات قفزات وا�سعة ،لت�صل يف ال�سنة
املالية الأخرية �إىل  7.5مليار دينار كويتي.
وعلى �صعيد الإنتاج ،بلغت �أوىل كميات النفط املكرر التي �أنتجتها
ال�شركة � 64.5ألف برميل يومياً ،وكان ذلك يف عام  1969من م�صفاة
ال�شعيبة ،فيما يبلغ �إنتاج ال�شركة حالياً � 616ألف برميل يومياً ،تنتجه
م�صفاتا ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،ومن املنتظر �أن ي�صل �إنتاج
امل�صفاتني معاً �إىل � 800ألف برميل من امل�شتقات النفطية عالية اجلودة،
املواكبة ال�شرتاطات الأ�سواق العاملية ،وذلك بعد الت�شغيل الكامل
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مل�شروع الوقود البيئي ال�ضخم ،الذي يجري العمل على ا�ستكماله حالياً.
ولأن ت�صنيع الغاز هو �أحد �أعمال ال�شركة الأ�سا�سية ،فهي متلك م�صنعاً
لإ�سالة الغاز يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،مت افتتاحه يف عام ،1978
بطاقة �إنتاجية تبلغ  2.320مليار قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يومياً،
و� 226ألف برميل يومياً من املكثفات ،فيما نفذت وتنفذ ال�شركة م�شاريع
مهمة لزيادة الطاقة الت�صنيعية والتخزينية ،والتي �ست�صل بعد االنتهاء
من هذه امل�شاريع �إىل  3.125مليارات قدم مكعبة قيا�سية يومياً ،و332
�ألف برميل يومياً من املكثفات.
لقد كانت حمطات تعبئة الوقود وماتزال جزء ًا ال يتجز�أ من �أعمال
"البرتول الوطنية" ،حيث حر�صت ال�شركة دائماً على تطويرها
وجودة خدماتها ،وزيادة �أعدادها ل�سد حاجة خمتلف مناطق البالد
من هذه املحطات ،مبا يلبي التو�سع العمراين وزيادة عدد ال�سكان ،وقد
بد�أت رحلة ال�شركة يف هذا اجلانب بـ  14حمطة مت ا�ستالمها من �شركة
نفط الكويت يف يونيو  ،1961ما لبثت �أن و�صلت يف عام � 2004إىل 119
حمطة ،وذلك قبل �أن يتم تخ�صي�ص بع�ضها ،لت�ستمر ال�شركة يف تزويد
جميع املحطات بامل�شتقات النفطية ،وعددها احلايل  144حمطة43 ،
منها تتبع �شركة ال�سور ،و 42تتبع �شركة الأوىل ،فيما احتفظت ال�شركة
مبلكية  59حمطة ،مع تنفيذها خطة م�ستقبلية طموحة بد�أت بالفعل،
لإن�شاء  100حمطة وقود جديدة.

وباعتبار �أن العن�صر الب�شري هو الركيزة الأ�سا�سية التي تعتمد عليها
ال�شركة يف تنفيذ خططها وم�شاريعها ،وحتقيق تقدمها وجناحاتها ،فقد
ظل موظفونا على الدوام حمل رعاية ال�شركة واهتمامها ،حيث واكبت
ال�شركة الزيادة الكبرية يف �أعدادهم بتوفري العوامل املحفزة لهم ،وبيئة
العمل املنا�سبة ،التي متكنهم من �أداء مهامهم على �أكمل وجه.
ويف نظرة �سريعة مل�ؤ�شرات التغري يف هذا اجلانب ،ميكن الإ�شارة �إىل
�أن عدد موظفي ال�شركة يف عام  1961/60كان  238موظفاً ،من بينهم
 6كويتيني فقط ،وبن�سبة  ،% 2.52بينما يبلغ العدد الإجمايل حالياً
 6264موظفاً ،منهم  5508كويتياً ،وهو ما ن�سبته  ،% 87.93وفيما
يتعلق ب�أعداد العمالة الوطنية يف عقود املقاولني ،فقد و�صلت ن�سبتها يف
�سبتمرب املا�ضي �إىل  ،% 28.5وهي ن�سبة تتجاوز التوجيهات احلكومية
بهذا ال�ش�أن ،وتعمل ال�شركة جاهدة لزيادتها.
وحر�صاً من ال�شركة على تطوير كفاءة وقدرات ومهارات العن�صر
الب�شري ،فقد مت الرتكيز على جانب التدريب ،حيث تلقى ما جمموعه
 7617موظفاً وموظفة دورات تدريبية داخلية وخارجية خالل ال�سنة
املالية  ،2020 / 2019يف مقابل بدايات متوا�ضعة لربامج التدريب عام
 ،1965حيث بلغ عدد املتدربني حينها  75موظفاً.
منذ ن�ش�أتها ،مل تدخر "البرتول الوطنية" جهد ًا يف احلفاظ على �سالمة
موظفيها ،وممتلكاتها ،واحلفاظ على البيئة ،وذلك من خالل منظومة

عمل متكاملة خا�صة بال�صحة وال�سالمة والبيئة ،يتم مراجعتها
وتطويرها با�ستمرار ،ووفق �أحدث املعايري العاملية ،وهي تغطي كافة
مراحل العمليات وامل�شاريع والت�شغيل الآمن للمن�ش�آت و�أمن املعلومات،
وغري ذلك من اجلوانب ذات ال�صلة.
لقد �أردت من وراء تقدمي هذا الإيجاز �أن �أ�ضعكم �أمام ملحات عابرة
و�سريعة لبع�ض التطورات التي مرت بها ال�شركة على مدار  60عام منذ
ت�أ�سي�سها ،وهي منا�سبة كنا نود �أن نحتفي بها على نحو �أف�ضل ،يليق
بهذه امل�سرية الناجحة والطويلة ،غري �أن �أجواء احلزن التي خيمت
على بالدنا بفقد �أمرينا الغايل ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح،
رحمه اهلل و�أح�سن مثواه ،حالت دون ذلك ،ي�ضاف �إليه طبيعة املرحلة
احلالية الناجمة عن تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد ،وتداعياتها على
خمتلف امل�ستويات ،وما ت�شهده ال�صناعة النفطية من حتديات �صعبة،
وهو ما نرجو �أن نتجاوزه ب�سالم قريباً مب�شيئة اهلل.
وختاماً� ..أود بهذه املنا�سبة �أن �أ�ستذكر بفي�ض من العرفان والتقدير
الأجيال املتعاقبة من العاملني يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية،
الذين لوال جهودهم وتفانيهم و�إخال�صهم ما كانت ال�شركة لت�صل �إىل ما
و�صلت �إليه من مكانة متميزة ،و�إنني على ثقة ب�أنكم �ستوا�صلون ال�سري
على ذات الطريق بكل حما�س و�إخال�ص ،وا�ضعني ن�صب �أعينكم تقدم
وجناح ال�شركة ،وخري ورفعة وطننا احلبيب.
5

التطور والنماء
مسيرة طويلة من
ّ

عطاء وريادة
إقلـيمياً وعالـمياً
�أمتت �شركة البرتول الوطنية الكويتية بحلول يوم اخلام�س من �أكتوبر املا�ضي  60عاماً
على ت�أ�سي�سهاَّ ،
ود�شنت عاماً جديد ًا يف م�سرية حافلة بالعطاء والريادة يف قطاع التكرير
الإقليمي والعاملي.
ومنذ ت�أ�سي�سها ،ك�أول �شركة نفط وطنية بالكامل يف الكويت ومنطقة اخلليج العربي عام
 ،1960توا�صل "البرتول الوطنية" ت�أدية ر�سالتها وامل�ضي ُقدماً نحو حتقيق تطلعات
دولة الكويت التنموية ،وخدمة القطاع النفطي الكويتي وتعزيز مكانته عاملياً.
و ُت�ش َّكل هذه املنا�سبة فر�صة ال�ستذكار بدايات ت�أ�سي�س ال�شركة وتطورها طوال ال�سنوات
املا�ضية ،ويف ذات الوقت جتديد العزم على موا�صلة العطاء يف دعم التنمية بالبالد.
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الشركة تواصل
تأدية رسالتها
لتحقيق تطلعات
الكويت التنموية

عملت ال�رشكة يف بدايتها مبجاالت النفط املختلفة ثم ركزت بعد ذلك اهتمامها على عمليات التكرير

البداية ..والت�أ�سي�س
متا�شي ًا مع التطورات الكبرية التي �شهدتها �صناعة النفط الكويتية على
مدى العقود الثالثة الالحقة لتاريخ ت�صدير �أول �شحنة من النفط اخلام
يف يونيو عام  ،1946والتو�سع يف ن�شاط حفر الآب��ار ،وبداية عمليات
تكرير النفط مب�صفاة ميناء الأحمدي يف  ،1949ت� ّأ�س�ست �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية عام  ،1960ك�رشكة م�ساهمة 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
من�صب وزي��ر املالية يف ذل��ك ال��وق��ت ،لتكون �أول �رشكة نفطية وطنية
بالكامل يف الكويت ومنطقة اخلليج العربي.
ويف � 5أكتوبر من العام املذكور �صدر املر�سوم الأمريي رقم ( )9يف عهد
�أمري البالد الأ�سبق ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ال�صباح  -طيب اهلل ثراه -
الذي �أقر ت�أ�سي�س ال�رشكة بر�أ�سمال بلغ حينها  100مليون روبية� ،أي
ما يعادل  7.5ماليني دينار كويتي.
وقد عملت ال�رشكة يف بدايتها مبجاالت النفط املختلفة ،مثل :التنقيب،
تأسيس الشركة واكب تطورات صناعة
النفط الكويتية بعد بدء عمليات التصدير

و�إن �ت��اج وت�سويق ونقل وبيع املنتجات النفطية يف ال�سوقني املحلي
وال �ع��امل��ي ،ل�ك��ن ��سرع��ان م��ا ر َّك� ��زت اهتمامها ع�ل��ى عمليات التكرير
والت�سويق فقط.
تطورات متالحقة
ويف عام � 1975أ�صبحت ال�رشكة مملوكة بالكامل للحكومة الكويتية،
وبعد ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ع��ام  ،1980لإدارة جميع
الأن�شطة النفطية من خالل جمموعة من ال�رشكات التابعة لها ،و�إعادة
هيكلة القطاع النفطي� ،أ�صبحت "البرتول الوطنية" تابعة للم�ؤ�س�سة،
لتكون ذراع�ه��ا يف جم��ال �صناعة تكرير النفط اخل��ام ،و�إ�سالة الغاز،
وت�سويق املنتجات البرتولية يف ال�سوق املحلي.
ووا�صلت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية تطوراتها ،وات�سع نطاق
�أعمالها و�أن�شطتها ب�شكل كبري حتى �أ�صبحت واح ��دة م��ن �رشكات
تكرير النفط البارزة �إقليمي ًا وعاملي ًا ،وترافق مع هذا زيادة مت�صاعدة
يف ر�أ�سمالها ،كما حققت قفزات وا�سعة يف �إيراداتها ،وتعددت الأن�شطة
التي تديرها وم�س�ؤولة عنها
صدر مرسوم تأسيس الشركة في

الخامس من أكتوبر عام 1975
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�سمو الأمري الراحل ال�شيخ �صباح ال�سامل ي�ضع حجر الأ�سا�س مل�صفاة ال�شعيبة

لقطة قدمية لـ "ال�شعيبة" والتي كانت �إحدى حمطات تطور �صناعة تكرير النفط

"�أم اخلري"

وكانت امل�صفاة تنتج نحو  30نوع ًا من املنتجات البرتولية اخلفيفة
والثقيلة� ،أب��رزه��ا :الغاز ،والنافثا البرتوكيماوية ،والنافثا العادية،
وامل�ح��روق��ات املختلفة ،مثل :اجل��ازول�ين (وق��ود ال�سيارات) ،ووق��ود
الطائرات مبختلف �أنواعه ،وزيت الديزل للمحركات العادية والبحرية،
وزيت الوقود ب�أنواعه املختلفة.
وقد م َّرت "ال�شعيبة" مبحطات عديدة ي�صعب ح�رصها كلها ،ولكننا نذكر
منها على �سبيل املثال �إن�شاء الوحدة ( )61ملعاجلة الغازات احلم�ضية
الناجتة من احلقول النفطية التابعة ل�رشكة نفط الكويت يف غرب الكويت،
حيث كان يتم حرق هذه الغازات قبل �إن�شاء الوحدة ،مما يت�سبب يف تلوث
البيئة ،كما �أنها كانت �سباقة يف �إن�شاء الوحدة ( )29ال�سرتجاع غازات
ال�شعلة يف يناير عام  ،2002ومعاجلتها ال�ستعمالها كوقود يف امل�صفاة،
بد ًال من حرقها وخ�سارة قيمتها.
وقد اتخذ قرار ب�إغالق امل�صفاة بعدما �أكدت جميع الدرا�سات �صعوبة
تطويرها وع��دم جدواها االقت�صادية ،نظر ًا لتقادم وح��دات الإنتاج،
وحمدودية امل�ساحة املتوفرة للتطوير ،وزي��ادة كلفة عملية التحديث،
ومن ثم بد�أت يف  30مار�س  2017عمليات الإيقاف التدريجي لوحدات
الت�صنيع بامل�صفاة.
ويجري حالي ًا ا�ستخدام مرافق التخزين والت�صدير البحرية اخلا�صة
بامل�صفاة من قبل م�رشوع الوقود البيئي ،وتُديرها م�صفاة ميناء عبداهلل.

ا�ستهلت "البرتول الوطنية" �أوىل عملياتها التكريرية من خالل
م�صفاة ال�شعيبة ،والتي بد�أ العمل يف ت�شييدها عام  ،1966وافتتحت
ر�سمي ًا يف �أبريل عام  ،1968بطاقة تكريرية تبلغ � 95ألف برميل
يومي ًا ،لتكون �أول م�صفاة تقوم ال�رشكة ببنائها بالكامل على
م�ستوى املنطقة.
وبلغت �أوىل كميات النفط املُكرر التي �أنتجتها ال�رشكة من امل�صفاة 64.5
�ألف برميل يومي ًا ،وكان ذلك يف عام .1969
وتعترب هذه امل�صفاة امللقبة بـ "�أم اخلري"� ،إح��دى املحطات الرئي�سية
يف تط َّور �صناعة تكرير النفط الكويتية ،حيث ا�ستُخدمت فيها تقنيات
متطورة ،وكانت �أول م�صفاة يف العامل تعمل كلي ًا بالهيدروجني.
وا�شتملت امل�صفاة على �أك�بر وح��دة لت�صنيع الهيدروجني بالكويت،
وكذلك وح��دات تك�سري النفط الثقيل ،ووح ��دات لتكرير نفوط عالية
املحتوى الكربيتي ،و�إنتاج م�شتقات برتولية ذات موا�صفات عالية ُمعدة
للت�صدير �إىل الأ�سواق العاملية ،وهو ما حتقق بت�صدير �أوىل منتجاتها
�إىل اليابان.
ويف عام  1975نفذت ال�رشكة م�رشوع ًا لتو�سعة امل�صفاة ازدادت معه
طاقتها التكريرية �إىل � 200ألف برميل يومي ًا ،وبن�سبة  % 21من الطاقة
التكريرية الإجمالية لل�رشكة.
"البترول الوطنية" أول شركة نفطية
وطنية بالكويت ومنطقة الخليج العربي
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الشركة تأسست برأسمال  100مليون
روبية ما يعادل  7.5ماليين دينار

م�صفاة ال�شعيبة مرت مبحطات عديدة ..وقرار �إغالقها اتخذ بعد �صعوبة تطويرها

وتُعد م�صفاة ال�شعيبة مدر�سة منوذجية تخرج منها جمموعة كبرية من
القياديني واخلرباء النفطيني ،لي�س فقط على م�ستوى �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية ،و�إمنا على م�ستوى القطاع النفطي الكويتي ككل.
ان�ضمام م�صفاة ميناء عبداهلل
بعد حوايل � 10سنوات من تد�شني "البرتول الوطنية" العمل مب�صفاة
تو�سع جديد ،انتقلت �إليها ملكية م�صفاة ميناء عبداهلل خالل
ال�شعيبة ،ويف َّ
عام  ،1978والتي كانت متلكها يف ذلك الوقت �رشكة الزيت الأمريكية
امل�ستقلة ( ،)AMINOILقبل �أن تنتقل ملكيتها �إىل دولة الكويت عام
 ،1977وكانت حينها تابعة ل�رشكة وطنية حتت الت�أ�سي�س ،هي �رشكة
نفط الوفرة.
وقد مت ت�شييد امل�صفاة عام  ،1958بطاقة تكريرية تبلغ � 30ألف برميل
يومي ًا ،يف عهد املغفور له ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ال�صباح ،وخ�ضعت لبع�ض
التو�سعات خالل عامي  ،1962و ،1963ارتفعت معها طاقتها التكريرية
�إىل حوايل � 145ألف برميل يومي ًا.
ويف �ضوء اال�سرتاتيجية التي اعتمدتها ال�رشكة يف �أوائل الثمانينيات،
نفذت م�رشوع ًا طموح ًا لتحديث امل�صفاة ،اكتمل يف �أواخر عام ،1988
وافتتح ر�سمي ًا يف فرباير  ،1989ومعه ارتفعت طاقتها التكريرية �إىل
�أكرث من � 240ألف برميل يومي ًا.
ثم توا�صلت جهود حتديث امل�صفاة ،حيث مت جتديد الوحدات واملرافق
بدأت الشركة أولى عملياتها التكريرية

في مصفاة الشعيبة عام 1968

القائمة وزي ��ادة كفاءتها ،و�إ�ضافة مرافق ووح ��دات ت�صنيع جديدة
ا�ستخدمت فيها تقنيات متطورة تعد الأف�ضل يف ذل��ك الوقت مبجال
ُ
�صناعة تكرير النفط ،ومع هذه التحديثات زادت طاقة امل�صفاة وو�صلت
�إىل م�ستواها احلايل ،وهو � 270ألف برميل يومي ًا ،وباتت واحدة من
�أكرث م�صايف النفط تطور ًا وحداثة يف العامل.
ومن الأه��داف الرئي�سية التي حققها م�رشوع حتديث م�صفاة ميناء
عبداهلل ،امل�ساهمة يف ربطها وتكاملها مع كل من م�صفاتي ال�شعيبة
(قبل الإغ�لاق) ،وميناء الأحمدي ،بحيث حتولت امل�صايف الثالث �إىل
جممع تكريري متكامل ،وهو ما حقق مرونة عالية يف عمليات خلط
وت�صنيع و�شحن املنتجات البرتولية ،واال�ستجابة ملتطلبات الت�صدير
�إىل الأ�سواق العاملية.
م�صفاة ميناء الأحمدي
وا�صلت ال�رشكة تو�سعاتها ،حيث ان�ضمت �إليها يف عام  1980امل�صفاة
الثالثة املوجودة على �أر�ض الكويت يف ذلك الوقت ،وهي م�صفاة ميناء
الأحمدي ،وذلك بعد ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،و�إعادة هيكلة
القطاع النفطي.
ويعود تاريخ �إن�شاء م�صفاة ميناء الأح�م��دي �إىل ع��ام  1949من قبل
�رشكة نفط الكويت امل�ح��دودة ،وكانت تبلغ طاقتها التكريرية يف ذلك
الوقت � 25أل��ف برميل يومي ًا ،لتغطية االحتياجات املختلفة لل�سوق
"أم الخير" افتتحت في  1968بطاقة

تكريرية  95ألف برميل يومي ًا

9

لقطة قدمية مل�صفاة ميناء عبداهلل قبل خ�ضوعها لعمليات حتديث

 64.5ألف برميل يومي ًا أولى كميات
المكرر التي أنتجتها الشركة
النفط ُ

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.
وق��د م � َّرت امل�صفاة بعدة م��راح��ل م��ن التحديث والتطوير على م��دار
تاريخها ،ففي عام  1958مت �إن�شاء وحدتني �إ�ضافيتني لتكرير النفط
اخلام ( )CDUرقم ( )2و( )3بعدما مت اال�ستغناء عن وحدة التقطري
رقم ( ،)1لرتتفع طاقتها التكريرية �إىل � 240ألف برميل يومي ًا ،كما مت
�إن�شاء وحدة �إنتاج البيتومني (القار) ،ووحدتني لإ�سالة الغاز رقم ()1
و( ،)2ووح��دة �إنتاج البنزين رقم ( ،)4وترافق مع هذه التحديثات
ا�سرتاتيجية 2040

�أطلقت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية مع نهاية  2018خطتها اال�سرتاتيجية
طويلة امل ��دى ،وال �ت��ي متتد حتى  ،2040وت�ت��واف��ق م��ع ر�ؤي ��ة وتوجهات
ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية امل�ستقبلية.
وتت�ضمن اال�سرتاتيجية ر�ؤية ،ور�سالة ،و�أهداف ال�رشكة ،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.
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ملكية "البترول الوطنية" تحوَّلت بالكامل

إلى الحكومة الكويتية عام 1975

�إن�شاء الر�صيفني ال�شمايل واجلنوبي رقم ( )14و( ،)15لت�صدير النفط
اخلام ،واملنتجات البرتولية.
ويف عام  1979مت ت�شغيل وحدة البيتومني اجلديدة رقم ( ،)12وكذلك
م�رشوع �إ�سالة الغاز ،والذي ت�ضمن ثالث وحدات �أرقام )31( :و()32
و(� ،)33إ�ضافة �إىل م�ستودع خزانات الغاز امل�سال اجلنوبية ،ثم يف
عام  1980مت �إن�شاء وحدتني ( )25و( )26لإنتاج وق��ود ال�سيارات
با�ستخدام العامل احلفاز امل�ستمر.
�أما يف عام  1984فقد انطلق �أحد �أكرب امل�شاريع لتحديث امل�صفاة ،والذي
مت على مرحلتني ،هما:
• املرحلة الأوىل ( ،)RMPومعها ارتفعت الطاقة التكريرية للم�صفاة
وحت�سنت موا�صفات وج��ودة منتجاتها
�إىل � 440أل��ف برميل يومي ًا،
َّ
تواكب ًا مع متطلبات ال�سوقني العاملي واملحلي.
• م�شروع الإ�ضافات  -املرحلة الثانية ( ،)FUPوتعترب هذه املرحلة
تكملة مل�رشوع التحديث ،ومعها ارتفعت الطاقة التكريرية للم�صفاة �إىل
� 586ألف برميل يومي ًا ،وبعد �إيقاف وحدة التكرير رقم ( )2انخف�ضت
الطاقة التكريرية �إىل � 466ألف برميل يومي ًا.
وقد بنيت يف �إطار امل�رشوعني  29وحدة جديدة يف امل�صفاة ،مما جعلها
واح��دة من �أح��دث و�أ�ضخم م�صايف التكرير يف العامل� ،سواء من حيث
الطاقة التكريرية� ،أو من حيث التقنيات املتطورة املطبقة فيها.
ويف عام  1997مت �إن�شاء م�رشوع وحدات �إنتاج مادة "الألكليت" ،ومادة

م�صفاة ميناء عبداهلل حديث ًا بعدما مت تنفيذ �أكرث من م�رشوع لتطويرها و�إن�شاء وحدات جديدة بها

ملكية مصفاة ميناء عبداهلل انتقلت

إلى "البترول الوطنية" في عام 1978

"ميثيل بوتيل الإيرث( ،)MTBEوبذلك مت �إيقاف �إ�ضافة مادة الر�صا�ص
�إىل البنزين ،متا�شي ًا مع التو�صيات العاملية حلماية البيئة.
وخ�لال ع��ام  2001مت ت�شغيل وح��دة معاجلة ال�غ��ازات احلم�ضية رقم
( ،)10كذلك مت �إن�شاء وحدتني لإنتاج وقود ال�سيارات با�ستخدام العامل
احلفاز امل�ستمر ( )CCRرقم ( )25و( )26بطاقة �إنتاجية تقدر بـ 36
�ألف برميل يومي ًا خلف ًا لوحدة البنزين التي متت �إزالتها.
�أما يف عام  2005فقد مت �إن�شاء الر�صيف اجلنوبي اجلديد ال�ستقبال
ال�سفن الكبرية حمولة � 160ألف طن من املنتجات والنفط اخلام ،ويت�سع
ل�سبع �سفن يف �آن واح��د ،ومت حتويل الر�صيف اجلنوبي القدمي عام

الأمن والإطفاء
ت�ضطلع دائ��رة الأم��ن والإطفاء مبهام كبرية للحفاظ على �أ�صول وممتلكات
ال�رشكة ،ولكي تكون على درجة عالية من اجلاهزية املرتفعة ملواجهة احلاالت
الطارئة ،تقوم بتنظيم مترينات دوري��ة على م��دار العام يف �إط��ار اال�ستجابة
خلطة الطوارئ املعمول بها يف ال�رشكة ،بناء على تو�صيات م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،بالتدريب امل�ستمر على عمليات الإطفاء وال�سيطرة على احلرائق،
والت�رسبات النفطية ،والإخالءات يف امل�صايف ،وم�ستودعي �صبحان والأحمدي،
واملبنى الرئي�سي لل�رشكة.

بعد عملية التحديث صنّفت المصفاة

ضمن أكثر  20مصفاة عالمية متطورة

 2009ال�ستقبال �سفن الغاز امل�سال ( )LNGمن �أجل تزويد حمطات
الطاقة بالغاز النحيل.
خالل عام  2008مت ت�شغيل م�رشوع وحدة ف�صل غاز الإيثان ()ERU
رقم ( )35بغر�ض تزويد �رشكة "�إيكويت" مبنتج الإيثان عايل النقاوة.
ورغبة من ال�رشكة يف احلفاظ على البيئة البحرية ،مت يف  2012حتديث
و�إن�شاء وح��دة معاجلة املياه ال�صناعية ( )RETFرقم ( )63بطاقة
ا�ستيعابية قدرها  900مرت ًا مكعب ًا يف ال�ساعة من مياه ال�رصف ال�صناعي،
لتواكب املعايري الدولية ملعاجلة املياه ال�صناعية.
ومن امل�شاريع الهامة التي مت تنفيذها يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،م�صنع
معاجلة الغازات احلم�ضية اجلديد ،والذي يهدف �إىل معاجلة الغازات
واملكثفات احلم�ضية التي تنتجها �رشكة نفط الكويت ،لتحقيق �أحد
�أهم �أهداف ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،واملتمثل يف خف�ض
االنبعاثات الغازية ال�ضارة بالبيئة �إىل �أقل من .% 1
وبعد التحديثات الأخرية التي متت بامل�صفاة ،وت�شغيل كامل وحدات
م�رشوع الوقود البيئي بها خالل �شهر �أبريل  ،2020والبالغ عددها
 31وح��دة� ،أ�صبحت الطاقة التكريرية للم�صفاة تقدر بـ � 346ألف
برميل يومي ًا.
ومع هذه التحديثات�ُ ،صنفت امل�صفاة �ضمن �أكرب  20م�صفاة يف العامل
تطور ًا ،حيث تتم َّيز منتجاتها باجلودة العالية واملطابقة لال�شرتاطات
البيئية العاملية ،مما ميكنها من املناف�سة يف �أ�صعب الأ�سواق العاملية.
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م�صفاة ميناء الأحمدي يف بداياتها كانت طاقتها التكريرية حمدودة ال تتجاوز � 25ألف برميل يومي ًا

مصفاة ميناء األحمدي انضمت للشركة

مراحل تطوير وتحديث متعددة مرَّت

بعد إعادة هيكلة القطاع النفطي

بها المصفاة على مدار تاريخها

وا�ستمرت ال�رشكة يف تطوير م�صافيها لتعمل كمجمع تكرير واحد يتميز
باملرونة واال�ستجابة لطلبات الت�صدير ،ويوفر منتجات ذات جودة
عالية ،كما تعمل على �إدخال نظم وتطبيقات �إلكرتونية حديثة يف �إدارة
امل�صايف كجزء من التحول �إىل "امل�صفاة الذكية" ،حيث تُ�ساهم هذه النظم
يف مراقبة الأداء وتعزيز كفاءة الت�شغيل ،ومنع احل��وادث والتنب�ؤ بها
م�سبق ًا ،واحلد من النفقات والتوقفات غري املجدولة ،كما تُ�ساهم �أي�ض ًا يف
مراقبة �أعمال ال�صيانة وقطع الغيار و�إدارة املخاطر وغريها.
�إ�سالة الغاز
ُي�ش َّكل ت�صنيع الغاز ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من �أع�م��ال "البرتول الوطنية"،
حيث متلك ال�رشكة م�صنع ًا لإ�سالة الغاز يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،مت

التدريب والتطوير الوظيفي
ت��ويل ال�رشكة �أهمية كبرية لعملية تطوير موظفيها ،لإميانها ب ��أن تقدمها
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا 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�رشكة طيف ًا وا�سع ًا
من املجاالت والتخ�ص�صات يف خمتلف الدوائر ،ملواكبة بيئة العمل الع�رصية،
وتلبية احتياجات ومتطلبات ال�رشكة.
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افتتاحه يف عام  ،1978ويت�ألف حالي ًا من  4وحدات ال�ستخال�ص غازات
"الربوبان" ،و"البيوتان" والغاز الطبيعي ،بطاقة تبلغ  2.320مليار قدم
مكعبة قيا�سية من الغاز يومي ًا ،و� 226ألف برميل يومي ًا من املكثفات.
وتنتج ال�رشكة جزء ًا من الغاز الطبيعي يف امل�صايف التابعة لها� ،إ�ضافة
�إىل �إنتاجه من عدد حمدود من الآب��ار النفطية ،ويتم جتميعه يف مراكز
التجميع قبل �إر�ساله �إىل م�صنع �إ�سالة الغاز يف ميناء الأح�م��دي عرب
خطوط الأنابيب.
ووفق ًا ال�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،الهادفة �إىل التو�سع يف
�إنتاج وا�سترياد الغاز ،نفذت ال�رشكة عدد ًا من امل�شاريع الهامة لزيادة
الطاقة الت�صنيعية والتخزينية ،منها م�رشوع خط الغاز الرابع يف م�صنع
�إ�سالة الغاز مب�صفاة ميناء الأحمدي ،والذي مت ت�شغيله يف العام ،2014
بطاقة ت�صل �إىل  805ماليني قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يومي ًا ،و106
�آالف برميل يومي ًا من املكثفات.
وتعمل ال�رشكة على تنفيذ م�رشوع خط الغاز اخلام�س بطاقة مماثلة،
لزيادة الطاقة الإجمالية مل�صنع �إ�سالة الغاز �إىل  3.125مليارات قدم
مكعبة قيا�سية يومي ًا ،و� 332ألف برميل يومي ًا من املكثفات.
وي�ه��دف ه��ذا امل ���شروع �إىل معاجلة ال��زي��ادة املتوقعة يف �إن �ت��اج الغاز
واملكثفات بعد تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية لتطوير ا�ستك�شافات الغاز
بحقول النفط والغاز.
وال�ستيعاب كميات الغاز املتوقعة م�ستقب ًال ،مت �إن�شاء وت�شغل م�رشوع

م�صفاة ميناء الأحمدي بعد تنفيذ واكتمال م�رشوع الوقود البيئي بها والذي رفع طاقتها التكريرية �إىل � 346ألف برميل يومي ًا

تم تشغيل وحدات "الوقود البيئي"
بالمصفاة في أبريل الماضي

خزانات الغاز امل�سال اجلديدة عام
مكعب لكل خزان.

2017

ب�سعة تقارب � 72ألف مرت

حمطات الوقود
انتقلت �إدارة حمطات تعبئة الوقود يف الكويت �إىل ال�رشكة مع ت�أ�سي�سها
عام  ،1960وللقيام بهذا الدور مت �إن�شاء دائرة الت�سويق املحلي عام
 ،1961حيث ت�سلمت  14حمطة كانت قائمة يف ذلك الوقت من �رشكة
نفط الكويت.
وا�ستمرت ال�رشكة يف تطوير ه��ذه املحطات وزي ��ادة �أع��داده��ا �إىل �أن
و�صلت �إىل  119حمطة عام  ،2004موزعة يف جميع �أنحاء دولة الكويت
خلدمة امل�ستهلكني.

تو�سعة م�ستودع الأحمدي
مت تنفيذ هذا امل�رشوع لتلبية التوقعات امل�ستقبلية للطلب اال�سرتاتيجي على
املنتجات بال�سوق املحلي حتى عام  ،2030وذلك على عدة مراحل ،ويت�ضمن
امل�رشوع �إن�شاء خزانات للم�شتقات النفطية ،و�أذرع حتميل ،ومرافق اخلدمات
امل�ساندة ،وبلغت امليزانية املعتمدة له  75.670مليون دينار.
وقد مت االنتهاء من تنفيذ املرحلة الأوىل من امل�رشوع ،وت�شغيل معظم مرافقها.

شهدت المصفاة أحد أكبر

المشاريع لتحديثها عام 1984

ويف �أعقاب قرار خ�صخ�صة حمطات تعبئة الوقود ،متت خ�صخ�صة 40

حمطة وانتقلت ملكيتها �إىل ال�رشكة الأوىل للت�سويق املحلي للوقود،
وخ�صخ�صة  40حمطة �أخرى وانتقلت ملكيتها ل�صالح �رشكة ال�سور
لت�سويق ال��وق��ود (�إ��ض��اف��ة �إىل تخ�صي�ص  3م��واق��ع لكل �رشكة لبناء
حم�ط��ات) ،واحتفظت ال�رشكة بـ  39حمطة ،مت دعمهم بعد ذل��ك بـ 4
حمطات ج��دي��دة ،وحمطتني متنقلتني لي�صل ال�ع��دد الإج �م��ايل �إىل 45
حمطة ،لريتفع يف الوقت احلايل �إىل  59حمطة ،بعد افتتاح  14حمطة
�ضمن خطة م�ستقبلية طموحة تنفذها ال�رشكة لإن�شاء  100حمطة وقود
جديدة ،ل�سد حاجة خمتلف مناطق البالد من املحطات ،مبا يلبي التو�سع
العمراين وزيادة عدد ال�سكان.
ويتم تزويد جميع املحطات امل��وج��ودة حالي ًا بالكويت وعددها 144
حمطة بامل�شتقات النفطية عن طريق م�ستودعات ال�رشكة يف منطقتي
�صبحان ،والأحمدي.
"كافكو"

ت�أ�س�ست ال�رشكة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) يف
عام  ،1963ك�رشكة كويتية مملوكة بن�سبة  % 51ل�رشكة البرتول
الوطنية الكويتية ،ون�سبة  % 49ل�رشكة "بريت�ش برتوليوم"
الربيطانية ،والحق ًا �أ�صبحت �إح��دى ال�رشكات امل�ستقلة ،والتابعة
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
13

م�صنع �إ�سالة الغاز يف م�صفاة ميناء الأحمدي يت�ألف من  4وحدات حالي ًا ال�ستخال�ص غازات الربوبان والبيوتان والغاز الطبيعي

تواصل العمل لتشغيل وحدات "الوقود
البيئي" بمصفاة ميناء عبداهلل

ويف مار�س من عام  ،2017ان�ضمت جمدد ًا لـ "البرتول الوطنية" ،بعد
ا�ستكمال �إجراءات نقل ملكية �أ�سهمها من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ك�رشكة تابعة ،على �أن ت�ستمر بحمل ا�سم "كافكو" ،حفاظ ًا على
تاريخها العريق.
وتنفرد "كافكو" بتقدمي كافة اخلدمات اخلا�صة بتزويد جميع الطائرات
بالوقود يف مطار الكويت الدويل ،كما تقوم بتقدمي اال�ست�شارات وخدمات
الدعم الفني لوزارة الدفاع.
تو�سعت م�س�ؤوليات "البرتول الوطنية" ،لت�شمل
ومع كل هذه التطوراتَّ ،

مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء

األحمدي تم افتتاحه في عام 1978

م�صايف التكرير (ميناء الأحمدي  -ميناء عبداهلل) ،وم�صنع �إ�سالة الغاز،
و�رشكة "كافكو" ،وحمطات تعبئة الوقود التابعة لها� ،إ�ضافة �إىل تزويد
املحطات اململوكة لل�رشكات الأخ��رى بكافة احتياجاتها من املنتجات
النفطية املختلفة.
الوقود البيئي
ُيعد م�رشوع الوقود البيئي �أحد �أهم و�أ�ضخم امل�شاريع يف تاريخ القطاع
النفطي الكويتي ،وهو مبنزلة قفزة نوعية كبرية ينقل الكويت �إىل مرحلة

العن�صر الب�شري
العن�رص الب�رشي ،هو الركيزة الأ�سا�سية التي تعتمد عليها "البرتول الوطنية"

يف تنفيذ خططها وم�شاريعها ،وحتقيق تقدمها وجناحاتها.
وقد كان عدد موظفي ال�رشكة يف عام  1961/1960حوايل  238موظف ًا ،من
بينهم  6كويتيني فقط ،وبن�سبة  ،% 2.52بينما يبلغ العدد الإجمايل حالي ًا
 6264موظف ًا ،منهم  5508كويتيني ،وهو ما ن�سبته  ،% 87.93وفيما يتعلق
ب�أعداد العمالة الوطنية يف عقود املقاولني ،فقد و�صلت ن�سبتها يف �سبتمرب املا�ضي
�إىل  ،% 28.5وهي ن�سبة تتجاوز التوجيهات احلكومية بهذا ال�ش�أن ،وتعمل
ال�رشكة جاهدة لزيادتها.
وحر�ص ًا من ال�رشكة على تطوير كفاءة وقدرات ومهارات العن�رص الب�رشي،
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فقد مت الرتكيز على جانب التدريب ،حيث تلقى ما جمموعه  7617موظف ًا
وموظفة دورات تدريبية داخلية وخارجية خالل ال�سنة املالية ،2020/2019
يف مقابل بدايات متوا�ضعة لربامج التدريب عام  ،1965حيث بلغ عدد املتدربني
حينها  75موظف ًا.
ومل ت��دخ��ر ال���شرك��ة منذ ن�ش�أتها ج �ه��د ًا يف احل �ف��اظ على �سالمة موظفيها،
وممتلكاتها ،واحلفاظ على البيئة ،وذلك من خالل منظومة عمل متكاملة خا�صة
بال�صحة وال�سالمة والبيئة ،تتم مراجعتها وتطويرها با�ستمرار ،ووفق �أحدث
املعايري العاملية ،وهي تغطي كل مراحل العمليات وامل�شاريع والت�شغيل الآمن
للمن�ش�آت و�أمن املعلومات ،وغري ذلك من اجلوانب ذات ال�صلة.

يف مار�س  2017عادت "كافكو" جمدد ًا �إىل "البرتول الوطنية" بعد نقل ملكية �أ�سهمها من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

" الوقود البيئي" يجعل مصفاتي ميناء

تنفيذ مشروع خط الغاز الخامس بطاقة

جديدة ،وي�ضعها يف م�صاف الدول املتقدمة عاملي ًا يف �صناعة تكرير النفط.
ويهدف امل�رشوع �إىل تو�سيع وتطوير ق��درات م�صفاتي ميناء عبداهلل،
وميناء الأح�م��دي عرب �إن�شاء وح��دات جديدة فيهما ،ت�ستخدم �أح��دث
تكنولوجيا يف �صناعة التكرير� ،إ�ضافة �إىل حتديث وح��دات �أخ��رى،
لإنتاج م�شتقات نفطية عالية اجلودة متوافقة مع اال�شرتاطات البيئية
العاملية املعمول بها حالي ًا يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا و�آ�سيا،
مثل( :يورو ،)4و(يورو ،)5وهي ا�شرتاطات تت�ضمن حدود ًا ق�صوى
لل�شوائب وامللوثات يف خمتلف �أنواع الوقود امل�ستخدم يف و�سائل النقل

وال�صناعة وغريها ،ما ي�ساهم يف فتح �أ�سواق جديدة �أكرث ربحية �أمام
منتجات ال�رشكة.
ومع اكتمال امل�رشوع �ست�صبح الطاقة التكريرية مل�صفاة ميناء الأحمدي
� 346ألف برميل يومي ًا ،وم�صفاة ميناء عبداهلل � 454ألف برميل يومي ًا،
وي�شكال جممع ًا تكريري ًا متكام ًال بطاقة تكريرية تبلغ � 800ألف برميل
يومي ًا ،مقارنة بـ� 736ألف برميل يف اليوم قبل تنفيذ امل�رشوع.
وتبلغ التكلفة الر�أ�سمالية للم�رشوع  4.680مليارات دينار كويتي،
ويحقق الر�ؤية اال�سرتاتيجية العامة لـ "البرتول الوطنية" ،لتكون �ضمن

األحمدي وميناء عبداهلل مجمع ًا متكام ً
ال

 805ماليين قدم مكعبة من الغاز يومي ًا

م�شاريع و�إجنازات بيئية
تقوم "البرتول الوطنية" بتنفيذ جمموعة من امل�شاريع الكربى ملكافحة التلوث
وحماية البيئة يف م�صافيها ،ومن �أهم هذه امل�شاريع م�رشوع الوقود البيئي ،الذي
يهدف �إىل �إنتاج م�شتقات نفطية بن�سب كربيت منخف�ضة ،وكذلك م�رشوع ا�سرتجاع
غاز ال�شعلة ،وم�رشوع معاجلة مياه ال�رصف لعدم تلويث البيئة البحرية باخلليج.
وحققت ال�رشكة العديد من الإجن��ازات يف املجال البيئي ،منها :ت�سجيل م�رشوع
�إن�شاء وحدة ا�سرتجاع غازات ال�شعلة يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،وم�رشوع �إن�شاء
وحدة ا�سرتجاع غازات ال�شعلة يف ميناء عبد اهلل �ضمن م�شاريع �آلية التنمية النظيف
( ،)CDMوذلك متا�شي ًا مع متطلبات بروتوكول "كيوتو" ،للحد من ت�أثري الغازات
الدفيئة على تغريات املناخ ،ومت �إدراج امل�رشوعني �ضمن املوقع الر�سمي للأمم
املتحدة باعتبارهما من م�شاريع دولة الكويت.

وقد مت تقييم واعتماد امل�رشوع اخلا�ص مب�صفاة ميناء الأحمدي من قبل الهيئة
املخت�صة التابعة للأمم املتحدة.
وح�صلت ال�رشكة على جائزة الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية نظر ًا
جلهودها يف هذا ال�صدد ،باعتباره �أول م�رشوع يتم ت�سجيله با�سم دولة الكويت
�ضمن م�شاريع �آلية التنمية النظيفة.
وتهدف هذه امل�شاريع �إىل امل�ساهمة يف حتقيق �أحد الأه��داف اال�سرتاتيجية الهامة
لل�رشكة التي تتوافق مع ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وه��ي حماية
البيئة� ،إ�ضافة �إىل ا�سرتجاع كمية كبرية من غازات ال�شعلة واال�ستفادة منها كمورد
للطاقة بد ًال من حرقها وتلويث البيئة.
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م�ستودع الأحمدي �أحد م�ستودعات ال�رشكة لتغطية احتياجات ال�سوق املحلي بالكامل من الوقود

إدخال نظم إليكترونية حديثة بالمصافي

كجزء من التحول إلى "المصفاة الذكية"

�رشكات التكرير الأكرث تناف�سية وتقدم ًا يف العامل ،و�س ُيمكنها من تلبية
املتطلبات امل�ستقبلية لل�سوقني املحلي والعاملي� ،إ�ضافة �إىل اال�ستجابة
ملتطلبات �أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،حيث �سيتم تطوير الأداء
البيئي ورفع م�ستويات ال�سالمة للم�صفاتني.
ونظر ًا ل�ضخامة حجم امل�رشوع ،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 لتنفيذ هذه احلزم.
وق��د انتهت ال�رشكة م��ن تنفيذ ح��زم��ة م�صفاة ميناء الأح �م��دي ،ومت
ت�شغيلها بنجاح خالل �شهر �أبريل  ،2020ويجري العمل على ت�شغيل
وحدات امل�رشوع يف م�صفاة ميناء عبداهلل.
ويبلغ ع��دد ال��وح��دات التي مت تنفيذها وحتديثها �ضمن امل���شروع يف
م�صفاة ميناء الأحمدي  31وحدة ،يف حني ي�صل عدد الوحدات التي مت
تنفيذها مب�صفاة ميناء عبداهلل  46وحدة� ،إ�ضافة �إىل حتديث وتطوير 15
وحدة �أخرى قائمة ،لتتوائم مع م�رشوع الوقود البيئي ،ولتحقيق الربط
الشركة أطلقت في  2018خطتها

االستراتيجية الممتدة لعام 2040
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مشروع الوقود البيئي أحد أهم وأضخم
المشاريع في تاريخ القطاع النفطي

الالزم مع الوحدات اجلديدة ،وحت�سني جودة املنتجات م�ستقب ًال.
و�سيعمل امل�رشوع على تقلي�ص حمتوى �أكا�سيد النيرتوجني والكربيت
وامل�ل��وث��ات الأخ ��رى مبنتجات ال�رشكة ،وخف�ض حمتوى الكربيت يف
البنزين من  500جزء يف املليون �إىل � 10أجزاء يف املليون ،و�أي�ض ًا 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.
�إ�ضافة �إىل ذلك �سيوفر امل�رشوع 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.

�أجيال متعاقبة
ا�ستذكرت الإدارة التنفيذية يف هذه املنا�سبة الأي��ادي البي�ضاء من الأجيال
املتعاقبة التي عملت يف ال�رشكة ممن �ساهموا يف رفع مكانتها ،ولوال جهودهم
وتفانيهم و�إخال�صهم ما كانت لت�صل �إىل ما و�صلت �إليه من مكانة متميزة،
م�شيدة ب��اجل�ه��ود ال�ت��ي بذلها جميع م��ن عمل يف "البرتول الوطنية" منذ
ت�أ�سي�سها ،وحتى الآن.

سباقة في تطوير أنظمتها
مصفاة ميناء عبداهلل ّ

اهتامم بالبيئة..
والعنرص البرشي
منذ انطالقها يف �ستينيات القرن املا�ضي ،ا�ستطاعت �شركة البرتول الوطنية
الكويتية� ،أن ت�سجل �إجنازات متتالية عاماً بعد عام ،وذلك بف�ضل العمل
اجلاد والتخطيط ال�سليم للم�ستقبل ،واجلهود الد�ؤوبة التي يبذلها كل
العاملني يف ال�شركة ،حتى و�صلت �إىل مكانة متميزة حملياً وعاملياً.
وكجزء من ال�شركة حققت م�صفاة ميناء عبداهلل على م��دار ال�سنوات
املا�ضية العديد من الإجنازات املهمة.

الدريس :إنجازات
ُمهمة حققتها

المصفاة على مدار
السنوات الماضية
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رفع القدرة الت�شغيلية لوحدات العمليات من الإجنازات املهمة التي حققتها م�صفاة ميناء عبداهلل ..ويف الإطار عبداهلل الدري�س

التدريبية الدورية ،الفت ًا �إىل �أنه مت و�ضع برنامج تدريبي ُميز للموظفني
حديثي التعيني.
و�أو�ضح �أن ال�رشكة �س ّباقة دائم ًا يف تطوير �أنظمتها ،مبا ي�ضمن كفاءة
الت�شغيل ،و�سالمة العاملني ،م�شري ًا يف هذا ال�ش�أن �إىل قيامها بتطوير
نظام ال�سالمة وال�صحة والبيئة ب�شكل م�ستمر ،ووفق �أحدث املعايري
ال��دول�ي��ة ،وب��درج��ة احرتافية عالية ،كما يتم تطوير نُظم ال�صيانة،
وربطها �إلكرتوني ًا بنظام املاك�سيمو ( ،)Maximoلتحديد نوع ال�صيانة
املطلوبة ،ودرجة الأولوية ،للقيام بها ب�شكل �أكرث دقة وكفاءة دون هدر
للوقت �أو اجلهد.

مواكبة التطور
للحديث عن هذه اجلهود ،التقت جملة "الوطنية" ،رئي�س وردية العمليات
مب�صفاة ميناء عبداهلل ،عبداهلل فا�ضل الدري�س ،ال��ذي �أك��د �أن �أه��م ما
مييز "البرتول الوطنية" عموم ًا ،وم�صفاة ميناء عبداهلل خ�صو�ص ًا ،هو
احلر�ص على مواكبة التطور الإقليمي والعاملي يف �صناعة تكرير النفط
ب�شكل دائ��م ،وه��ذا �أدى �إىل تبوء ال�رشكة مكانة رفيعة بني �رشكات
التكرير العاملية.
وقال الدري�س� ،إن "م�صفاة ميناء عبداهلل حققت خالل الأعوام املا�ضية
العديد من الإجن��ازات امل ُهمة ،على ر�أ�سها :رفع القُدرة الت�شغيلية
لوحدات العمليات ،وتنفيذ م�رشوع وحدة ا�سرتجاع غاز ال�شعلة،
اهتمام بالبيئة
و�إن�شاء وح��دة معاجلة مياه ال�رصف (ح�سب ا�شرتاطات الهيئة
و�أكد �أن ال�رشكة منذ ت�أ�سي�سها� ،أعطت �أولوية كربى للحد من االنبعاثات
العامة للبيئة)� ،إ�ضافة �إىل تطوير وح��دة التقطري الفراغي يف عام
ال�ضارة ،وتقليل ت�أثريها على البيئة ،ونفذت م�رشوعات بيئية متعددة
 ،"2007م�شري ًا �إىل �أنه كان �أحد �أع�ضاء فريق العمليات الذي قام
نالت عنها �أف�ضل ال�شهادات العاملية املخت�صة بالبيئة و�سالمة العمل،
ب�إجناز هذا امل�رشوع.
وي�أتي على ر�أ���س هذه امل�شاريع ،م�رشوع الوقود البيئي ،الذي ُيعترب
مفخرة ل�صناعة التكرير الكويتية.
كادر تدريبي
و�أ�ضاف �أن م�صفاة ميناء عبداهلل ،تتميز بوجود كادر تدريبي على �أعلى
العن�صر الب�شري
م�ستوى يف وح ��دات التكرير ،ي�ضم بع�ض ق��دام��ى امل��وظ�ف�ين الكويتيني
و�أ�شار الدري�س �إىل �أن �رشكة البرتول الوطنية الكويتية مل تغفل االهتمام
املتقاعدين الذين عملوا �سابق ًا بال�رشكة ،حيث يقومون ب ��أدوار مهمة يف
بالعن�رص الب�رشي ،فهو مفتاح جناح �أي م�ؤ�س�سة ،ومن ثم تهتم كثري ًا
ت��دري��ب موظفي عمليات الت�شغيل ومتابعتهم ،وو��ض��ع ب��رام��ج ال ��دورات
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أولوية كبرى للحد من االنبعاثات

مصفاة ميناء عبداهلل تحرص على

الضارة وتقليل تأثيرها على البيئة

مواكبة التطور اإلقليمي والعالمي
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تطوير م�صايف ال�رشكة م ّكنها من تبوء مكانة رفيعة بني �رشكات التكرير العاملية

بت�شجيع وحتفيز املوظفني ،وحتر�ص �إدارة ال�رشكة وب�صفة دائمة على
تقدير �أ�صحاب اجلهود املميزة ،مبين ًا �أن تكرميه من قبل مدير م�صفاة
ميناء عبداهلل من املواقف التي يعتز بها ،وهذا التكرمي ترك �أثر ًا طيب ًا
يف نف�سه.
وت�سهي ًال على املوظفني ،قامت ال�رشكة بتطوير نظام املوارد الب�رشية،
و�أ��ص�ب��ح ك��ل امل�ع��ام�لات ال�ت��ي تخ�ص امل��وظ��ف ي�ت��م �إجن ��ازه ��ا ب�شكل
�إلكرتوين ،مثل :تقدمي طلبات الإجازات� ،أو �شهادات الراتب ،والعديد
من الأمور الأخرى.

ترابط وتكاتف
وتابع بالقول" :هناك العديد من ال�سمات التي تت�سم بها �أ�رسة العمل
بال�رشكة ،ال ي�ستطيع �أن ُيقدر قيمتها �إال من عمل داخل هذه الأ�رسة،
فمنذ التحاقي بالعمل ،مل�ست مدى الرتابط بني املوظفني ،والإخال�ص
واالهتمام بالعمل ،وتطوير الذات واحلر�ص على نقل اخلربات بني
الأجيال ،وهو ما �ساعد على تكوين كفاءات متتالية ،وكانت ال�رشكة
وما زالت ،تواكب العمل ح�سب �أحدث النظم العاملية ب�شقيها الفني
والإداري".

ذكريات البداية
وع��ن ال�ب��داي��ات الأوىل لعمله يف "البرتول الوطنية" ،ق��ال الدري�س،
�إن��ه "التحق بال�رشكة خ�لال �شهر نوفمرب ع��ام  ،1993ع��ن طريق
�إع�لان توظيف لوظيفة م�شغل حقل ،وعقب التحاقه بالعمل تدرج يف
الت�سل�سل الوظيفي من ُم�شغل حقل �إىل ُم�شغل �أول ،ثم ُم�شغل غرفة
التحكم ،وم��راق��ب ل��وح��دة تكرير ال��زي��ت اخل ��ام ،ووح ��دة التكرير
الفراغي ،وم��راق��ب �أول العمليات باملنطقة الأوىل ،انتها ًء برئي�س
وردية العمليات" ،مبين ًا �أن املواقع التي عمل بها ت�ضمنت كل الأماكن
ال�سابق ذكرها� ،إ�ضافة �إىل وحدة �إزالة الكربيت من املتخلف اجلوي
الثقيل(.)ARDs Unit

�شكر
واختتم الدري�س حديثه بتقدمي ال�شكر لكل موظف يف �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية العريقة� ،سواء من الذين و�ضعوا اللبنة الأوىل
و�أفنوا حياتهم وبذلوا جهود ًا كبرية يف العمل� ،أو من �شباب املوظفني
الذين التحقوا بالعمل حديث ًا ،فاجلميع يجتهد من �أجل دفع عجلة
الإن�ت��اج وعلو �ش�أن ال�رشكة ،حتى �أ�صبحت يف م�صاف ال�رشكات
العاملية ،م�ؤكد ًا �أنه ال يزال هناك من ُيكمل امل�سرية ويحقق التقدم
لوطننا العزيز.

اهتمام بتشجيع وتحفيز الموظفين

كادر تدريبي على أعلى مستوى في

وتقدير أصحاب الجهود المميزة

وحدات التكرير بمصفاة ميناء عبداهلل
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"التدريب والتطوير الوظيفي"..

برامج تحقق
األهداف االسرتاتيجية
يحتل االهتمام بالعن�صر الب�شري �أولوية كربى لدى "البرتول الوطنية" منذ ن�ش�أتها،
�إال �أن هذا االهتمام تبلور ب�شكل وا�ضح ،ومتت ترجمته �إىل برامج وتطبيقات و�أنظمة
يف فرتات الحقة ،بعدما ا�ستحدثت ال�شركة دائرة خا�صة تكون مهمتها الرئي�سية تنظيم
برامج ودورات تدريبية ،وتوفري كل ما يحتاجه موظفوها لت�أهيلهم وتطويرهم� ،سواء يف
املهارات الإدارية� ،أو يف التخ�ص�صات الفنية الالزمة لتنفيذ خمتلف �أعمال ال�شركة بدرجة
عالية من الكفاءة واملهنية ،وم�سايرة التطورات التكنولوجية على م�ستوى العامل.

20

العـدد  - 509دي�سمرب

2020

الخضر :طرق التدريب

والتعلم شهدت

تطوراً كبيراً خالل
مسيرة الشركة

دينا اخل�رض

ا�سرتاتيجية التدريب
وقد تطور مفهوم ا�سرتاتيجية التدريب يف "البرتول الوطنية" مع مرور
الزمن من الأ�سلوب التقليدي القائم على تطوير مهارات جديدة �إىل
�أ�سلوب التعلم ،وهو املعرفة املكت�سبة.
وم��ع التحول الرقمي� ،أ�صبح هناك �أ�ساليب عديدة تُعقد من خاللها
الربامج التدريبية ،مبا ُيعد نقلة نوعية من التدريب التقليدي �إىل التدريب
املُدمج ،الذي ي�ستخدم �أدوات وطرق حديثة متعددة.
حول تطور مفهوم التدريب بال�رشكة خالل رحلتها الطويلة التي متتد لـ
 60عام ًا ،قالت مدير دائرة التدريب والتطوير الوظيفي دينا اخل�رض� ،إن
"التدريب والتعلم وطرقه �شهد تطور ًا كبري ًا خالل م�سرية ال�رشكة ،وتنوعت
جماالته بني الإدارة ،والقيادة ،واللغة ،وتعزيز مهارات التوا�صل ،وغريها،
�إ�ضافة �إىل املجاالت التخ�ص�صية" ،م�شرية �إىل �أن �إجمايل عدد املوظفني
الذين خ�ضعوا لربامج تدريبية �سنة  ،1965بلغ حوايل  75موظف ًا ،منهم
 42موظف ًا مت تدريبهم حملي ًا ،و 33موظف ًا من خالل بعثات خارجية ،مقارنة
بنحو  7617موظف ًا خ�ضعوا لربامج تدريبية متنوعة خالل العام املا�ضي.
و�أ�ضافت �أن برنامج التدريب املنظم على العمل ( )S-OJTمن �أهم الربامج
التي مت ا�ستحداثها ،حيث كانت ال�رشكة �س َّباقة يف تطبيقه.
وكان الربنامج ،الذي ت�صل مدته �إىل �سنتني ،يركز يف البداية على املهند�سني
حديثي التعيني يف موقع العمل مب�صايف ال�رشكة ،ثم تطور على مدى �سنوات

�أ�ساليب متعددة تتبعها ال�رشكة يف الربامج التدريبية

ليت�ضمن وظائف عديدة ،منها :الفنية ،والإدارية ،وهو من الربامج الرائدة
واملتطورة على م�ستوى العامل ،ويتميز بالتنظيم املنهجي ،وتكاف�ؤ فر�ص
التدريب من حيث الكم والنوع ،ويعمل على تطوير املهارات الفنية والإدارية
للموظفني اجلدد ،وتهيئتهم ليكونوا على م�ستوى عايل من الكفاءة.
و�أو�ضحت �أن برنامج ( ،)S-OJTهو عملية ُمططة يقوم خاللها
املوظفون القدامى �أ�صحاب اخلربة بتدريب املوظفني املعينني حديث ًا يف
�أجواء العمل الفعلية.
ويتبع هذا النوع من التدريب �أ�سلوب ًا منهجي ًا با�ستخدام (،)DACUM
وهي و�سيلة معتمدة دولي ًا ،يتم من خاللها عقد ور�ش عمل بح�ضور ذوي
اخلربة من املوظفني املعنيني لتحديد الواجبات واملهام واملعلومات املتعلقة
بالعمل ،وعلى �إثر ذلك ،يتم و�ضع برنامج مف�صل وفق احتياجات كل وظيفة
يف ال�رشكة بهدف توجيه املدربني /املتدربني حول التدريب املطلوب.
تطوير مفهوم التدريب
و�أ��ش��ارت اخل�رض �إىل �أن عملية التدريب تطورت كثري ًا ،حيث �أقامت
ال�رشكة م��راك��ز ت��دري��ب فنية متخ�ص�صة يف امل�صايف للتدريب املهني،
والتدريب على نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،كما �أنها تتعاون مع
العديد من امل�ؤ�س�سات والهيئات املحلية والعاملية يف جماالت التدريب،
منها :الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،حيث مت االتفاق على
ا�ستحداث تخ�ص�ص يف كليات "الهيئة" لتدري�س اخت�صا�ص ت�شغيل م�صايف
21

برامج متنوعة تغطي االحتياجات التدريبية ملوظفي ال�رشكة يف كل املواقع

التكرير ،بهدف املواءمة بني خمرجات التعليم الفني و�سوق العمل.
ووقعت ال�رشكة �أي�ض ًا اتفاقية مع جامعة الكويت ،تقوم مبوجبها بتقدمي الدعم
مل�شاريع التخرج لعدد من طالب كلية الهند�سة والبرتول ،بالإ�ضافة �إىل التعاون
مع م�ؤ�س�سة "�إجناز" لتدريب الطلبة على املهارات خارج الربامج التعليمية
التقليدية ،ك�إدارة امل�شاريع ،واال�ستثمار ،ومهارات التوا�صل وغريها.
وم�ؤخر ًا ،ومع انطالق م�رشوع الوقود البيئي ،قامت ال�رشكة بعقد دورات
"�أ�سا�سيات الت�شغيل" ،لتجهيز موظفي امل�رشوع ال�ستالم وت�شغيل الوحدات
بعد االنتهاء من تنفيذها ،حيث مت تدريب  706موظفني من �أ�صل 900
موظف ًا ،ومازالت الدورات م�ستمرة يف مراكز التدريب.
و�أكدت �أن �أ�رسة التدريب والتطوير الوظيفي توظف �أعمالها وتُكر�س
جهودها لتلبية متطلبات العمل امل�ت��زاي��دة ،ومواكبة �أ�ساليب التعلم
والتطوير احلديثة ،وذلك ل�صقل جميع املوظفني باملهارات والكفاءات
املطلوبة ،من �أجل حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية لل�رشكة.
وب َّينت اخل�رض �أن الدائرة ،تت�ألف من خم�سة فرق هي :تطوير املوظفني،
وتدريب امل�شاريع ،ومراكز التدريب ،و�إدارة القدرات ،وتكويت العقود،
وهم �رشكاء يف التدريب ،وهذه ال�رشاكة التعليمية هي مفتاح جناح املوظفني،
و�إطالق الإمكانيات الكامنة لديهم ،وجعل �أجيالنا القادمة �أكرث ازدهار ًا.
وفيما يخ�ص �أحدث ما نفذته الدائرة من برامج� ،أو�ضحت �أن الدائرة
تُقدم جمموعة متنوعة من الأن�شطة واخلدمات التي تتميز بها "البرتول
الوطنية" ،والتي تنعك�س بالإيجاب على كفاءة ومهنية موظفيها ،وقد
انتهت م�ؤخر ًا من الآتي:
برامج تدريبية  7617موظف ًا العام

الماضي مقارنة 75موظف ًا عام 1965
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• االنتهاء من حتديث وفح�ص النظام اخلا�ص مبتابعة العملية التدريبية
للموظفني يف الربنامج (  ،)S-OJT Systemليتنا�سب مع املناهج التدريبية
التي مت �إعدادها يف املرحلة الثانية ( ،)Phase IIوالتي �شملت وظائف �إدارية،
بالإ�ضافة �إىل البدء باال�ستخدام التجريبي للنظام مع دائرة املوارد الب�رشية
مع �إ�ضافة خوا�ص جديدة بالنظام تنا�سب متطلبات الوظائف الفنية.
• تعمل ال��دائ��رة على تغطية االحتياجات التدريبية ملوظفي ال�رشكة
من خالل الربامج التدريبية املتنوعة ،واال�ستعانة ب�أحدث التقنيات،
وقد مت التوجه الختيار تقنيات حديثة يف التدريب بعد جناح امل�رشوع
احل ��ايل للتدريب (،)Operation Training Simulator OTS
وهو نظام حماكاة متطور ي�شبه الواقع الفعلي يتم عن طريقه ت�شغيل
الوحدات ،ولتحقيق هذا الهدف ي�سعى ق�سم مراكز التدريب �إىل �إن�شاء
( ،)smart workshopوال � �ت� ��ي حت� �ت ��وي ع��ل ��ى ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
الـ  ،AR Augmented Realityو  ، Virtual Reality VRبالتعاون
مع دائرة تقنية املعلومات املمثلة بلجنة .IT/OT
ويعترب ا�ستخدام العامل االفرتا�ضي ( )AR & VRو�سيلة جديده فعالة
وممتعة للتدريب تُ�شعر املتدرب مبحيط العمل كام ًال ،بدون �إحلاق �أي ت�أثري
�أو �أ�رضار على موقع العمل الفعلي والوحدات احليوية يف امل�صايف ،حيث
يتم من خالله دمج الواقع الفعلي ب�آخر افرتا�ضي ُمزود بكل املعلومات
املطلوبة للتدريب ،مما يعزز ثقة املوظف بنف�سه ،ويزيد كفاءة العاملني يف
امل�صايف ،وي�ؤثر ب�شكل �إيجابي يف تذكر املعلومات بعد �أداء التجارب عملي ًا.
ويتم حالي ًا التوا�صل م��ع ال���شرك��ات ال��رائ��دة يف ه��ذا امل�ج��ال لتطبيق
برنامج التدريب ( )S-OJTمن أهم
البرامج التي تم استحداثها

�شايف العجمي

"دائرة التدريب" توظف �أعمالها وتُكر�س جهودها لتلبية متطلبات العمل املتزايدة

االحتياجات التدريبية للم�صايف يف مراكز التدريب اجلديدة.
• قيام الدائرة بالتعاقد مع �رشكات عاملية كربى يف اليابان وكوريا ،وذلك
لتنفيذ دورات تدريبية متخ�ص�صة لدوائر العمليات والهند�سة يف ال�رشكة.
الأق�سام
ت�ضم دائرة التدريب والتطوير الوظيفي الأق�سام التالية:
• ق�سم مراكز التدريب :مت ا�ستحداثه يف عام  ،2014لتدريب موظفي
الدوائر الفنية يف امل�صايف ،وتعيني متقاعدي ال�رشكة من ذوي اخلربة
لال�ستفادة من خرباتهم الكبرية يف تطوير مهارات املوظفني.
وق��ال رئي�س الق�سم بالوكالة املهند�س �شايف العجمي� ،إن "االهتمام
بالتدريب �أ�صبح �أح��د الركائز الرئي�سية يف ا�سرتاتيجية "البرتول
الوطنية" من منطلق تطوير الأداء امل�ستمر واالرتقاء مب�ستوى العاملني،
ومبا ُيقلل من احل��وادث �أو حاالت الطوارئ التي تواجه �سري العمل،
وت�ؤثر على �سالمة العاملني باملن�ش�أة ،خ�صو�ص ًا يف دوائر العمليات"،
م�شري ًا �إىل ا�ستخدام طرق جديدة للتدريب ،ومنها نظام التدريب عن ُبعد.
وقد قام الق�سم خالل العام املا�ضي ب�إجناز الآتي:
 تدريب  757موظف ًا مب�صفاتي ميناء عبداهلل ،وميناء الأحمدي علىبرنامج التعامل مع حاالت الطوارئ يف امل�صفاة.
 عمل دورات تن�شيطية لـ  223موظف ًا من موظفي العمليات يف م�صفاتيميناء عبداهلل ،وميناء الأحمدي.
 تدريب  84موظف ًا يف م�صفاة ميناء الأحمدي� ،ضمن برنامج تدريبامل�شغلني ا ُ
جلدد.
العجمي :االهتمام بالتدريب أحد الركائز

الرئيسية في استراتيجية الشركة

 تدريب  292طالب ًا من كلية الدرا�سات التكنولوجية بالهيئة العامةللتعليم التطبيقي والتدريب يف م�صفاتي ميناء عبداهلل ،وميناء الأحمدي.
 عمل حملة توعوية لـ  56موظف ًا يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،عن تقنية �إزالةالكربيت من الزيت اخلام.
 تدريب  175موظف ًا من دوائر العمليات يف م�صفاتي ميناء الأحمدي،وميناء عبداهلل على برنامج نظام املحاكاة التماثلي لتدريب امل�شغلني.
• ق�سم التكويت :ت�أ�س�س عام  ،2012من �أجل �ضمان م�ستقبل �أف�ضل
للعمالة الوطنية.
و�أك ��د رئي�س الق�سم عبدالوهاب ال�ق�لاف� ،أن ق�سم "تكويت" عمالة
املقاولني ي�ستهدف �إت��اح��ة فر�ص عمل �أك�ب�ر ،وفتح جم��االت �أو�سع
�أم ��ام ال�شباب الكويتي م��ن خ�لال العقود التي ت ُ�برم م��ع املقاولني،
كما يقوم فريق هذا الق�سم بالتدقيق على عقود املقاولني ،للت�أكد من
تطبيق الالئحة التنفيذية رقم ( ،)2013/09ل�ضمان حقوق املوظفني
الكويتيني واحلفاظ عليها.
مهام و�إجنازات
وتتمثل مهام و�إجنازات الق�سم يف التايل:
 عقد لقاءات تنويرية ،وور�ش عمل مع مدراء الدوائر املعنية بالعقود،ل�رشح الالئحة التنفيذية اخلا�صة بالعمالة الوطنية يف عقود املقاولني،
وكل ما هو متعلق بعقود التكويت.
 امل�شاركة يف �إع�لان��ات التوظيف املركزية للعمالة الكويتية يف عقوداملقاولني ،واعتماد النتائج النهائية لدى م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
دورات "أساسيات التشغيل" لتجهيز

الموظفين استعداداً "الوقود البيئي"
23

تدريب جمموعة من طلبة كلية الهند�سة والبرتول يف م�صفاة ميناء عبداهلل

عبدالوهاب القالف

 ترقية عمالة املقاول من الكويتيني امل�ستوفني ل�رشوط الرتقية. قام الق�سم خالل العام املا�ضي بتدريب  324من العمالة الكويتية يفعقود املقاولني على خمتلف الربامج الإدارية والفنية.
 ن�ف��ذ الق�سم ب��رن��ام��ج ف�ن��ي تخ�ص�صي للعمالة الكويتية يف عقودامل� �ق ��اول�ي�ن ب �ع �ق��د ال �� �ص �ي��ان��ة امل �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة مب �� �ص �ف��اة م �ي �ن��اء ع �ب��داهلل
(.)GRE/GRP/GRV Installation/Repair Certified Program
• ق�سم تطوير العاملني :ي�ستهدف ه��ذا الق�سم رف��ع م�ستوى كفاءة
املوظفني ،و�إك�سابهم امل�ه��ارات الفنية وال�سلوكية ،وتنمية قدراتهم
احلالية وامل�ستقبلية ،لتحقيق �أهداف وا�سرتاتيجية ال�رشكة.
وقالت رئي�س الق�سم نورة الر�شيد� ،إن "دائرة التدريب والتطوير الوظيفي
ت�سعى دائم ًا �إىل اتباع �أمناط تدريب متطورة ،ومن �أبرز املحطات التي
ت�ؤكد هذا املنظور ا�ستخدام تقنية التعلم عن ُبعد ( ،)Onlineلتنفيذ
�أغلب �أنواع الربامج التدريبية التي تتطلبها احتياجات دوائر ال�رشكة
املختلفة لتطوير كفاءات ومهارات املوظفني ،م�شرية �إىل �أن �أهم الربامج
التي مت تنفيذها يف جمال �صناعة تكرير النفط ،ت�شمل الآتي:
• جمموعة من الربامج التدريبية التخ�ص�صية اخلارجية يف جمال �صناعة
تكرير النفط ملوظفي دوائر العمليات.
• برامج تدريبية تخ�ص�صية حملية وخارجية يف جمال الإطفاء ملوظفي
دائرة الأمن والإطفاء.
ومن �أبرز �إجنازات الق�سم:
 تنفيذ برنامج � 6سيجما – احل��زام الأخ���ضر :املجموعة اخلام�سةالقالف :قسم "التكويت" يستهدف فتح

مجاالت أوسع أمام الشباب الكويتي
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(مرحلة تنفيذ امل�شاريع وجل�سات الإر�شاد) بح�ضور  20م�شارك ًا.
 تنظيم برنامج تدريبي ملجموعة من املراقبني واملهند�سني الأوائل منخمتلف دوائر ال�رشكة ،بح�ضور  41م�شارك ًا.
 تدريب  10من �أبناء موظفي ال�رشكة اجلامعيني يف خمتلف دوائرال�رشكة� ،ضمن برنامج التدريب ال�صيفي.
• ق�سم تدريب امل�شاريعُ :يوفر تدريب عايل اجلودة لتنمية املهارات
وتكنهم وتدفعهم نحو النمو املهني.
التي تُعزز �أداء املوظفني ُ
و�أف� ��ادت رئي�س الق�سم �سعاد عبداللطيف العو�ضي� ،أن التطوير يف
ال�سابق اعتمد على حت��دي��د االح�ت�ي��اج��ات التدريبية م��ن قبل ال��دوائ��ر
واحت�ساب ال�ساعات التدريبية التي يق�ضيها املوظف يف الف�صل التدريبي
( ،)Class Roomلتحقيق �أهداف ال�رشكة التدريبية املو�ضوعة يف بطاقة
الأداء املتوازن ( ،)BSCثم مت حتديث �آلية التطوير والتدريب ب�شكل
ج��ذري ،حيث يتم حتديد الأه��داف التطويرية واالحتياجات التدريبية
من قبل املوظف ب�شكل �أ�سا�سي ،ومن ثم اعتمادها من قبل امل�س�ؤول ،مع
الرتكيز على التنويع يف التدريب وذلك لتعزيز التعلم واال�ستفادة.
�أما بالن�سبة لتطبيق اخلطط التدريبية للموظفني ،وبنا ًء على ا�سرتاتيجية
التعلم والتطوير مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،فقد تبنت ال�رشكة نظام
الـتعلم املدمج ( ،)Blended Learningل�سد احتياجات املوظفني
التطويرية ،حيث يعتمد النظام على توفري و�سائل تدريبية خمتلفة
ومتعددة حتى يتمكن املوظف من التعلم والتطوير ،ومن هذه الو�سائل
املعتمدة ،التدريب الإلكرتوين ،والتدريب �أثناء العمل ،وا�ستخدام املكتبة
الرشيد :الدائرة تسعى دائم ًا إلى اتباع

أنماط تدريب وطرق تعلم متطورة

نورة الر�شيد

�سعاد العو�ضي

و�ضعت حتى يتمكن
الإلكرتونية ،وغريها من الو�سائل التطويرية التي ُ
املوظف من التطور ح�سب نوعية التدريب الذي يالئمه.
وتتم العملية التطويرية كاملة عن طريق نظام التعلم املوحد (،)ULMS
املُعتمد من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،والذي قامت دائرة تقنية املعلومات
بال�رشكة ب�إن�شائه ،كنظام للتعليم على م�ستوى القطاع النفطي.
و�أ�ضافت العو�ضي �أن ال�رشكة رائ��دة يف تطبيق خطط التطوير ال�شخ�صية
جلميع فئات املوظفني ،حيث يقوم املوظف بتحديد احتياجاته التدريبية
والتطويرية بنا ًء على حتليله ال�شخ�صي مل�ستواه ،وبنا ًء على هذا التحليل يتم
املناق�شة واالتفاق مع م�س�ؤول املوظف على االحتياجات التدريبية اخلا�صة به.
ومن �أبرز �إجنازات الق�سم:
 برنامج التدريب املنظم على العمل ( ،)S-OJTالذي يهدف خلدمةجميع املوظفني اجلامعيني حديثي التعيني ،من خالل التدريب املُنظم على
املهام الوظيفية املُناطة بهم .وقد بلغ عدد املوظفني الذين مت تدريبهم
وفق ًا للربنامج حتى الآن  814موظف ًا.
 تنظيم برنامج تخ�ص�ص تكنولوجيا ت�شغيل امل�صايف ،بالتعاون معالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( ،)PAAETوال��ذي يهدف
لتدريب الطلبة وت�أهيلهم ل�شغل وظيفة "م�شغل حقل" يف م�صايف ال�رشكة.
وقد بلغ عدد اخلريجني منذ بداية الربنامج �إىل الآن �أكرث من 637خريج ًا.
 تطبيق ا�سرتاتيجية التعليم املدمج ،وذلك ح�سب تو�صيات م�ؤ�س�سةالبرتول الكويتية ،حيث تعتمد هذه اال�سرتاتيجية على تقدمي و�سائل
تدريبية متعددة لال�ستفادة منها مبا ُير�سخ املعلومة لدى املتدرب.
سعاد العوضي" :البترول الوطنية"

رائدة في تطبيق خطط التطوير

غيداء العو�ضي

• ق�سم �إدارة القدراتُ :ينفذ جميع الربامج اخلا�صة للموظفني املتميزين
وذوي اخلربات يف ال�رشكة لتطويرهم واالحتفاظ بهم ،وال�سعي لتحقيق
النجاح امل�ؤ�س�سي من خالل الأفراد.
وقالت رئي�س الق�سم غيداء العو�ضي� ،إن "�إدارة عملية التدريب والتطوير
الوظيفي �شهدت حمطات عديدة ،ونقاط حتول بارزة على مدى الـ  60عام ًا
املا�ضية" ،م�شرية �إىل �أن ال�رشكة تطبق العديد من الربامج التدريبية املتنوعة
التي تواكب احتياجات املوظفني ،ومنها ما يخ�ص ق�سم �إدارة القدرات مثل:
 برنامج �إدارة القدرات املحلي الذي يتم تطبيقه على م�ستوى ال�رشكة،وعلى م�ستوى القطاع النفطي ،وفيه يتم انتقاء �أف�ضل الكفاءات من
خالل اختبارات ومقابالت ،حيث يحظى املوظفني بربنامج خا�ص مدته
�سنة مالية� ،أو �سنتني ماليتني.
 نادي "التو�ست ما�سرتز" اخلا�ص بال�رشكة ،حيث تعاقدت ال�رشكةمع منظمة نادي تو�ست ما�سرتز العاملية ،منذ  ،2017لتطوير مهارات
التقدمي والقيادة لدى املوظفني.
 برنامج ال�سلم الفني واملهني ،وهو برنامج خا�ص لذوي الكفاءة الفنيةواملهنية العالية ،وي�ساعد على تنمية املهارات وامل�ساهمة ب�شكل كبري يف
حتقيق الأهداف املرجوة اخلا�صة بال�رشكة.
وتتمثل �أهم �إجنازات الق�سم يف الآتي:
 �إطالق برنامج �إدارة القدرات اخلا�ص بال�رشكة. عقد �سل�سة حما�رضات �ضمن �أن�شطة مركز اخل�برة (Center of ،)excellenceبح�ضور موظفي ال�رشكة ،وال�رشكات الزميلة.
غيداء العوضي :برامج تدريبية

تواكب احتياجات جميع الموظفين

25

"الصحة والسالمة والبيئة"..

ذراع الرشكة
لتحقيق أهدافها
كانت دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،والزالت� ،أحد �أهم دوائر �شركة البرتول الوطنية
الكويتية احليوية� ،إذ تعترب ذراع ال�شركة ل�ضمان تنفيذ عملياتها ب�صورة �آمنة و�سليمة،
وعينها يف ر�صد م�صادر التلوث ،والت�أكد من �أنه حتت ال�سيطرة ،وال يخرج عن احلدود
امل�سموح بها عاملياً ،لتكون عمليات ال�شركة دائماً �صديقة للبيئة.
وكل هذا يتم من خالل منظومة عمل متكاملة ،مت ت�شكيلها وتطويرها على مدى �سنوات،
لتعمل وفقاً لأحدث املعايري العاملية.
وتعتمد ا�سرتاتيجية الدائرة يف تنفيذ �أعمالها على مبد�أ �إ�شراك جميع املوظفني يف كافة
مراحل تطبيق متطلبات ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،مبا يف ذلك تطوير الإج��راءات
والأنظمة ومراقبة تنفيذها ،وتقدمي املقرتحات ل�ضمان الو�صول �إىل �أف�ضل النتائج.
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"البترول الوطنية"
تضع المحافظة
على البيئة على
رأس أولوياتها

حت�سني املوا�صفات البيئية ملنتجات ال�رشكة �أهم �أ�سباب تنفيذ م�رشوع الوقود البيئي

البداية
يعود تاريخ �إن�شاء دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ب�شكلها احلايل �إىل
بداية الألفية الثانية ،وذلك تزامن ًا مع التطورات الكبرية التي �شهدتها
ال�رشكة ،ومتا�شي ًا مع ر�ؤيتها يف العمل بطريقة منظمة وعاملية ،لتاليف
�أي ق�صور �أو حوادث (ب�شقيها ال�صناعي �أو �أ�صابات العاملني) ،ميكن
�أن ت�ؤثر على م�صالح ال�رشكة و�سري عملياتها بطريقة �سل�سة ،ومن هنا
قامت ال�رشكة يف عام  2001ب�إن�شاء منظومة خا�صة من �ش�أنها �إدارة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وقد كان للحوادث التي وقعت يف م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وال�شعيبة،
يف مطلع الألفية الثانية الأثر العظيم يف �إعادة ت�شكيل �إجراءات ونظم
العمل اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة والبيئة ،مما نتج عنه ولأول مرة
نظام ال�صحة وال�سالمة والبيئة ( ،)SHEMSالذي �شارك يف �إن�شائه
نخبة من املهند�سني املتخ�ص�صني من خمتلف دوائر ال�رشكة� ،سواء
من امل�صايف� ،أو من ال��دوائ��ر ذات الطابع الإداري ،وان�ضمام هذه
الدوائر للمرة الأوىل لأنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة كان ال�ضمان

الأكيد لدخول معظم عنا�رص ال�صحة وال�سالمة والبيئة ملختلف مراحل
العمليات وامل�شاريع.
وقد مت الت�أكيد على عنا�رص ال�سالمة يف عملية ت�أهيل املقاولني وتدريبهم،
والت�أكيد �أي�ض ًا على تواجد الطاقم ال�لازم من قبل املقاولني لإدارة
املتطلبات اجلديدة لل�صحة وال�سالمة والبيئة.
مراجعة الأنظمة
وم��ع م��رور ال��وق��ت ،ك��ان ل��زام� ًا على ال��دائ��رة �إع ��ادة مراجعة �أنظمتها
وحتديثها مبا يتما�شى مع �أح��دث الأنظمة العاملية يف هذا ال�ش�أن ،ففي
عام  ،2007ولأول مرة ،مت �إدخال نظام �إدارة �سالمة العمليات بجميع
عنا�رصه ،بهدف رفع كفاءة ال�سالمة الت�شغيلية ،من خالل الت�أكيد على
�أهمية �أنظمة ال�صيانة واالعتمادية ،ونظم �إدارة التغيري ،ونظام جهوزية
ت�شغيل الوحدات و�إجراءات الت�شغيل.
وال نغفل هنا ما مت �إ�ضافته من �إجراءات ومعدات خا�صة بنظام الإدارة
البيئية ،وال�صحة املهنية ،والتي انتهت بح�صول "البرتول الوطنية"
على �شهادة ( )ISO14001التي �أ�صبحت ( ،)ISO45001و�شهادة

"الصحة والسالمة والبيئة" تستهدف منع

حصول المبنى الرئيسي للشركة على

الحوادث وتنفيذ األعمال بطريقة آمنة

الشهادة الذهبية للمباني الخضراء
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املحافظة على تعليمات ال�سالمة معيار �أ�سا�سي يف كافة م�شاريع ال�رشكة

فجر اخلطيب

( ،)OHSAS18001لتكون من �أوائ��ل ال�رشكات النفطية يف املنطقة
التي حت�صل على مثل هذه ال�شهادات العاملية.
وتوا�صلت اجلهود طول ال�سنوات املا�ضية حتى �أ�صبحت دائرة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة �أحد �أهم الإدارات مرجعية يف القطاع النفطي الكويتي
واخلليجي ،حيث قدمت الدائرة العديد من امل�شاركات واال�سهامات يف
خمتلف امل�ؤمترات واالجتماعات اخلا�صة بهذا ال�ش�أن ،والتي �أعطت
الفر�صة للعديد من مهند�سي ال�رشكة مل�شاركة املمار�سات املثلى مع
ال�رشكات الزميلة على امل�ستويني املحلي واخلليجي.
وت�سعى الدائرة حالي ًا ملواكبة متطلبات الت�شغيل احلديثة ،من خالل
كوكبة من ال�شباب الكويتي الطموح الذي مت ت�أهيله وجتهيزه ال�ستكمال
م�سرية التطوير والتميز ،و�إ�ضافة ب�صمة وا�ضحة يف تطوير الأعمال
و�إج ��راءات العمل املختلفة ،عرب ميكنة �أنظمة ال�رشكة ،والت�أكيد على
عن�رص التكنولوجيا واالبتكار ،مما يخدم �سالمة العمليات ،وي�ضيف
�إليها قيمة م�ضافة يف ال�سنوات القادمة.
البيئة �أولوية
وت�ضع ال�رشكة ق�ضية املحافظة على البيئة على ر�أ� ��س �أولوياتها،
وتعتربها املعيار الأ�سا�سي يف كافة م�شاريعها.
وقد كان هدف حت�سني موا�صفات منتجات ال�رشكة بيئي ًا �أهم �أ�سباب تنفيذ
م�رشوع الوقود البيئي ،الذي بد�أ العمل فعلي ًا يف م�صفاة ميناء الأحمدي،
و�أو�شك على االنتهاء يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،كما تنفذ ال�رشكة جمموعة
الخطيب :تطبيق الشركة نظم الصحة

والسالمة والبيئة َّ
عزز مكانتها عالمي ًا
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من امل�شاريع البيئية الهامة مب�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل،
منها :م�رشوع ا�سرتجاع غاز ال�شعلة مب�صفاة ميناء عبداهلل ،وم�رشوع
ا�سرتجاع الأبخرة مبحطات الوقود ،وم�رشوع معاجلة مياه ال�رصف
ال�صناعي مب�صفاة ميناء الأح�م��دي ،وم�رشوع معاجلة الرتبة امللوثة
بالنفط مب�صفاة ميناء عبداهلل ،ال��ذي �سجل جناح ًا وا�ضح ًا ،حتى �أنه
يجري حالي ًا ا�ستخدام هذه الرتبة يف عمليات التخ�ضري يف عدة مناطق،
والعديد من امل�شاريع الهادفة �إىل احلفاظ على البيئة.
�إ�ضافة �إىل هذه امل�شاريع ،تطلق ال�رشكة �سنوي ًا عدد من احلمالت البيئية
يف خمتلف املواقع واملحافظات ،منها :حمالت تنظيف ال�شواطئ التي
ي�شارك فيها موظفي ال�رشكة ،وحما�رضات التوعية البيئية باملدار�س.
ومن الإجنازات البيئية التي حققتها ال�رشكة ح�صول مبناها الرئي�سي
على ال�شهادة الذهبية للمباين اخل���ضراء من م�ؤ�س�سة "ج ��ورد" ،مبا
يج�سد جهودها يف جمال البيئة.
مكانة عاملية
وللتعرف �أك�ثر على �أهمية ال�صحة وال�سالمة والبيئة م��ن ك��وادره��ا
ال�شابة ،ق��ال��ت مهند�سة ال�سالمة فجر اخل�ط�ي��ب� ،إن "نظم ال�صحة
وال�سالمة والبيئة يف "البرتول الوطنية" تركز على العوامل الرئي�سية
الأربعة ،وهي� :سالمة الأ�شخا�ص ،و�سالمة البيئة ،و�سمعة ال�رشكة،
و�سالمة املن�ش�أة واملعدات" ،م�شرية �إىل �أن جميع هذه الأنظمة تطبق
وفق املقايي�س والأنظمة العاملية ،مما عزز مكانة ال�رشكة عاملي ًا ،وانعك�س
وتطبق
الصفار :الشركة تواكب
ّ

تطورات النظم والبرامج العالمية

يو�سف ال�صفار

دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة حتدث �أنظمتها دوم ًا مبا يتما�شى مع �أحدث الأنظمة العاملية

ذلك يف ح�صول م�صافيها على العديد من اجلوائز العاملية ،مثل :جوائز
ال�سالمة الدولية ،وجائزة رو�سبا ( ،)ROSPAو ( )BSCوغريها.
و�أكدت اخلطيب �أنه مت تطوير الكثري من الربامج والأنظمة الإلكرتونية
التي تنظم �سري العمل على مدار ال�سنوات ال�سابقة ،لت�ستخدم يف خمتلف
�أق�سام ال��دائ��رة ،مثل �أنظمة :ت�صاريح العمل الإلكرتونية ،وتقارير
احلوادث ،واالدارة املتكاملة ،والتدريب ،والتدقيق ( )SPATSوغريها،
مبينة �أن تطوير هذه الأنظمة والعمل بها له مردود كبري على م�ستوى
جميع العاملني بال�رشكة ،وقد ظهر ذلك جلي ًا خالل �أزمة جائحة فريو�س
كورونا احلالية ،فقد متكنت دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،على �سبيل
املثال ،من تطبيق الربامج التدريبية اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة والبيئة
عن ُبعد ،با�ستخدام الربامج الإلكرتونية املتاحة ،لت�سهيل وزيادة الكثافة
التدريبية ،ورفع وعي العاملني ،مبا يتوافق مع تعليمات منظمة ال�صحة
العاملية ووزارة ال�صحة.
تطورات مت�سارعة
من جانبه� ،أكد مهند�س ال�سالمة مب�صفاة ميناء عبداهلل ،يو�سف �أحمد
ال�صفار� ،أن نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة �أولوية ق�صوى يف "البرتول
الوطنية" ،وينعك�س ذلك جلي ًا من خالل الربامج التي تطبقها ال�رشكة يف
هذه املجاالت� ،سواء باجلانب التوعوي� ،أو اجلانب التطبيقي العملي يف
جميع الأن�شطة ،م�شري ًا �إىل �أن هذه النظم تتطور عاملي ًا ب�شكل مت�سارع،
وال�رشكة �س َّباقة يف مواكبة هذه التطورات وتفعيلها.
البابطين :رؤية مستقبلية تستهدف

بيئة خالية من جميع الحوادث

و�أ�ضاف �أنه يوجد العديد من النظم والربامج املتطورة املطبقة يف جمال
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،ومن �أبرزها منظومة ( ، )iSHEMSوالتي
تعنى بالرتكيز على العديد من اجلوانب الأ�سا�سية واملرتابطة يف جمال
العمل ،مثل :القيادة ،وف��رق العمل ،وج��ودة عمل املن�ش�آت وت�شغيلها
الآم��ن ،و�صحة و�سالمة العاملني يف ال�رشكة ،واملحافظة على البيئة،
واحلفاظ على �أم��ن املن�ش�آت والأم��ن التقني يف �شبكات ال�رشكة ،مبين ًا
�أنه يتم من خالل هذه الربامج والنظم قيا�س و�إدارة عملية التح�سني
والتطوير امل�ستمرة جلميع العنا�رص ال�سابقة.
و�أ�شار �إىل �أن هذه النظم تعمل ك��أداة ملتابعة الإيجابيات وال�سلبيات،
وجوانب التطوير ،وجوانب الت�أثري املبا�رشة وغري املبا�رشة من �أجل
حت�سني نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وب��ال�ت��ايل ت�ساعد يف عملية
التخطيط للتطوير امل�ستمر واال�ستدامة يف جميع اجلوانب م�ستقب ًال،
ومن الأمثلة على ذلك احلفاظ على النظام البيئي يف بلدنا الكويت.
وعلى جانب �آخر تعمل ال�رشكة على تطوير كفاءة املوظفني منذ بداية
ان�ضمامهم �إليها عن طريق برامج التدريب التي تركز على اجلانبني
النظري والعملي ،حتى يكون امل��وظ��ف مواكب ًا للتقنيات وال�برام��ج
العلمية احلديثة.
حماية عنا�صر الإنتاج
من ناحيتها ،قدمت مهند�سة �إدارة �سالمة الت�صنيع حنان العتيبي،
نبذة عن نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ( ،)iSHEMSمبينة
العتيبي 16 :عنصراً بنظام إدارة الصحة

والسالمة والبيئة ألجل بيئة عمل آمنة
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عبدالوهاب البابطني

حنان العتيبي

�أنه ي�شمل جميع جماالت �إدارة املوارد (التكنولوجيا ،الأفراد ،املرافق،
واملعدات) ،ويت�ضمن  16عن�رص ًا ت�ضمن خلق بيئة عمل �آمنة وخالية من
احلوادث واملخاطر ،وذلك بهدف حماية كافة عنا�رص الإنتاج ،ومن بني
هذه العنا�رص:
 نظام الإب�لاغ والتحقيق يف احل��وادث ،وما ي�شكله ذلك من �أهمية يفت�سليط ال�ضوء على �أ�سباب وق��وع احل��وادث ودرا�ستها وبحث �سبل
الوقاية منها ،ملنع تكرار حدوثها.
 معلومات �سالمة الت�شغيل ،والتي تت�ضمن كافة املعلومات الدقيقةاخلا�صة مبخاطر املواد الكيميائية والتكنولوجية وارتباطها بالت�شغيل،
لت�أكيد دراية العامل بهذه املعلومات ،و�ضمان عمل �آمن بدون حوادث.
 �إج ��راءات العمل واملمار�سات الآم�ن��ة ،والتي حتتوي على تعليماتوا�ضحة ومهمة ل�ضمان �إجراءات عمل �آمنة و�سليمة.
 �إدارة تغيري التكنولوجيا ،وهذا العن�رص ي�ضمن تدوين �أي تغيري يطر�أعلى املواد امل�ستخدمة� ،أو املعدات� ،أو �أي تغيريات يف الت�صميم ،ملعرفة
املخاطر املرتبطة بهذا التغيري ،و�أخ��ذ كافة الإج ��راءات واالح�ترازات
ل�ضمان عدم وقوع حوادث.
 حتليل خماطر الت�شغيل ،وهو عن�رص �أ�سا�سي يف نظام �إدارة ال�صحةوال�سالمة والبيئة ،لأهميته يف حتديد املخاطر وتقييمها ،وبالتايل منعها.
بيئة خالية من احلوادث
يف ذات ال�ش�أن ،قال مهند�س ال�سالمة مب�صفاة ميناء عبداهلل ،عبد الوهاب
العوضي :أنظمة صحة وسالمة وبيئة

متقدمة وترتبط بكافة الدوائر
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�أحمد العو�ضي
البابطني� ،إن مفهوم ال�صحة وال�سالمة والبيئة �شهد تطور ًا جذري ًا
خالل ال�سنوات املا�ضية ،حيث �إن �أغلب النظم املطبقة يف هذا املجال
�أ�صبحت معتمدة دولي ًا ،مثل "الأيزو" وغريها� ،سواء من ناحية ال�صحة
وال�سالمة املهنية� ،أو من ناحية الأم��ور املخت�صة بالبيئة ،و�أ�صبحت
الأن�ظ�م��ة تتم �إل�ك�ترون�ي� ًا ،وت��دري��ب امل��وظ�ف�ين ،م�شري ًا �إىل �أن الوعي
واحلر�ص على التقيد ب�إر�شادات ال�صحة وال�سالمة والبيئة بات �أكرب
كثري ًا لدى جميع العاملني.
و�أ��ض��اف البابطني �أن التطور التكنولوجي حقق عن�رصي :ال�رسعة،
والدقة يف و�صول املالحظات للمعنيني واتخاذ الإج��راءات املطلوبة ،مبا
يقلل من احتمالية وقوع احلوادث ،ويحقق �سالمة العمليات.
و�أو�ضح �أن الر�ؤية امل�ستقبلية لل�رشكة ت�ستهدف الو�صول �إىل بيئة خالية
من جميع احل��وادث داخ��ل امل�صايف ،وحتقيق �سالمة جميع العاملني،
و�أي�ض ًا مواكبة التطورات العاملية يف نواحي ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
واحل�صول على مزيد من اجلوائز وال�شهادات املعتمدة من قبل جهات
عاملية يف هذا املجال.
حلول �إبداعية
م��ن ناحيته ،حت��دث مهند�س �إدارة �سالمة الت�صنيع �أح�م��د ع��ارف
العو�ضي ،عن تطور مفهوم ال�صحة وال�سالمة والبيئة وال��ذي بد�أ
ب�شكل مب�سط ،ثم تطور مع مرور ال�سنوات ،مبين ًا �أن ال�رشكة واكبت
هذا التطور ،و�أ�صبحت �أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة لديها متقدمة
الحليل :االستفادة من الحوادث

واستخالص الدروس المستفادة منها

فجر احلليل

حممد مو�سوي

ومتكاملة وترتبط بكافة دوائر ال�رشكة ،وتغطي كافة املهام من خالل
�أف�ضل احللول التطويرية والإبداعية وتطبيق طرق تكنولوجية حديثة،
ل�ضمان �أداء العمليات ب�شكل �آمن مع حتقيق عنا�رص ال�سالمة للجميع.
و�أ�شار �إىل �أن تنفيذ �أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة �إلكرتوني ًا ُيعد من
�أهم التطورات التي ت�ساعد على حت�سني �أداء موظفي ال�رشكة يف هذا
املجال ،بالإ�ضافة �إىل توفري اح�صائيات حول الأداء ،لإمكانية تعديله �أو
حت�سينه للو�صول للأهداف املرجوة.
درو�س م�ستفادة
�أم��ا مهند�سة �إدارة �سالمة الت�صنيع فجر احلليل ،ف�ترى �أن �أنظمة
وعمليات ال�صحة وال�سالمة والبيئة تطورت ب�شكل ملحوظ لتغطي كافة
الأن�شطة التي جتري بامل�صايف و�أن�شطة املقاولني.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن �أه��م ما مييز دائ��رة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،هو
اال��س�ت�ف��ادة م��ن احل� ��وادث العاملية وامل�ح�ل�ي��ة ،وا�ستخال�ص ال��درو���س
امل�ستفادة منها ،مع التطوير امل�ستمر للأنظمة املطبقة ،ومتابعة الأداء من
خالل �أنظمة متقدمة ،والتدقيق ب�شكل دوري على كافة عنا�رص ال�صحة
وال�سالمة والبيئة.
نقلة نوعية
ب��دوره ،حتدث مهند�س ال�سالمة حممد �إ�سماعيل مو�سوي ،عن النقلة
النوعية لدور ومهام دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،التي كانت تتبع
دائ��رة العمليات حتى ع��ام  ،2012ثم �أ�صبحت تتبع مبا�رشة نائب
موسوي :ارتفاع نسبة العمالة الوطنية
من  % 20إلى ً % 80بالدائرة

نا�رص حممد
الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة ،لت�صبح كيان ًا م�ستق ًال ميار�س
مهام حمددة �أكرث قوة وت�أثري ًا ،مبين ًا �أن من عنا�رص القوة الأخرى
التي �شهدتها الدائرة على مدار ال�سنوات ال�سابقة ،ارتفاع ن�سبة العمالة
الوطنية من � % 20إىل  % 80حاليا ًمن القوى العاملة بال�رشكة.
و�أ� �ش��ار �إىل تطور النظم التي تطبقها ال��دائ��رة ،وا�ستحداث نظام
املمار�سات املثلى بالتعاون مع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�رشكاتها
التابعة ،الذي ي�ساهم يف تطوير النظم بالدائرة ،الفت ًا �إىل �أنه من النظم
املهمة املطبقة يف الدائرة �أي�ض ًا نظام �إ�صدار ت�صاريح العمل ،ونظام
تقييم املخاطر.
دعم الإدارة
ويف اخلتام� ،أكد مهند�س ال�سالمة مب�صفاة ميناء الأحمدي ،نا�رص بدر
حممد� ،أن "البرتول الوطنية" دائم ًا لها ر�ؤية وا�ضحة فيما يخ�ص �أمور
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وقد �سجلت تطورات ملحوظة يف هذا املجال،
واتبعت املعايري العاملية يف كافة نواحي العمل ،ويف الأنظمة والإجراءات
واملعايري البيئية ،وعنا�رص اجلودة وغريها.
و�أ�شار �إىل �أن ذلك انعك�س على م�ستوى الأداء ،وم�ستوى ال�سالمة يف
عمليات ال�رشكة ،واال�ستدامة يف العمل ،م�ؤكد ًا �أن ال�رشكة مل تغفل �أي
عن�رص يخ�ص ال�سالمة وال�صحة والبيئة ،وهناك دعم كامل من �إدارة
ال�رشكة يف ه��ذا املجال ،متوقع ًا �أن تتبو�أ ال�رشكة مكانة متميزة بني
ال�رشكات العاملية.
محمد :رؤية الشركة ستمكنها من تبوء

مكانة متميزة بين الشركات العالمية
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"التسويق المحلي"..

عمل دقيق واحرتايف
ُتعد دائ��رة الت�سويق املحلي من �أهم الدوائر املرتبطة مبا�شرة
ب�أعمال ال�شركة الفنية الأ�سا�سية ،وقد م َّرت بالعديد من التطورات
خالل عمر ال�شركة.
للتعرف على حجم التغري الذي طر�أ على الدائرة ،التقت جملة
"الوطنية" رئي�س فريق اجلهة الرقابية خالد الها�شم ،والذي ُيعد
�أحد �أقدم ر�ؤ�ساء الفرق يف الدائرة.
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الهاشم :تغيير

مضخات محطات تعبئة
الوقود يتم بشكل

دوري كل  10سنوات

حمطات ال�رشكة تقدم وقود ال�سيارات ب�أنواعه املختلفة اخل�صو�صي واملمتاز والألرتا  ..ويف الإطار خالد الها�شم

ميكنة التقارير
يف بداية اللقاء ،قال الها�شم� ،إن "الدائرة �شهدت خالل فرتة الت�سعينيات
تطورات متعددة� ،أبرزها �إدخال �أجهزة احلا�سب �إىل �أعمال حمطات تعبئة
الوقود ،حيث تغري العمل وقتها من الت�سجيل اليدوي يف الدفاتر �إىل التقارير
املطبوعة واملنظمة ،وهو ما جعل العمل �أكرث دقة واحرتافية ،ومع ا�ستمرار
ممار�سة �أعمالنا يف ظل هذا التطور التكنولوجي املبدئي ،الحظنا �سهولة
�إ�صدار التقارير الدورية واالنعكا�س الإيجابي على م�ستوى دقة العمل"،
م�شري ًا �إىل �أن الدائرة �شهدت �أي�ض ًا جتديد نوعية امل�ضخات امل�ستخدمة
يف املحطات �إىل نوعيات ج��دي��دة متطورة �أك�ثر �رسعة وق ��درة على
الت�أقلم مع �أنظمة ال�رشكة امل ُميكنة اجلديدة ،وهو ما انعك�س ب�شكل
�إيجابي على م�ستويات تقدمي اخلدمة للعمالء ،وبعد ه��ذا التحديث
�أ�صبحت عملية تغيري امل�ضخات تتم ب�شكل دوري كل � 10سنوات،
وباتت ال�رشكة تتابع كل ما هو جديد يف هذا املجال ،وتختار م�ضخات
متطورة ومتوافقة مع �أنظمتها كل فرتة زمنية ،لإجراء عمليات �إحالل
وتبديل يف املحطات التي تخ�ضع لل�صيانة الدورية والتجديد.
مضخات متطورة ومتوافقة مع أنظمة
الشركة للمحطات التي يتم تجديدها

العمالة
و�أ�ضاف الها�شم �أن التطورات �شملت �أي�ض ًا و�ضع العمالة بالدائرة،
ففي البداية كانت عمالة حمطات الوقود وامل�ستودعات من اجلن�سيات
العربية ،وتتبع "البرتول الوطنية" بعقود مبا�رشة ،وتعمل وفق نظام
"اخلدمة الكاملة" ،القائم على خدمة العميل باملحطة وتزويد مركبته
بالوقود دون تدخل منه ،على �أن يدفع العميل قيمة الوقود للموظف
املنوط به خدمته مبا�رشة.
ثم تطورت نُظم ال�رشكة لتتحول يف منت�صف الثمانينيات �إىل نظام
"اخلدمة الذاتية" ،حيث يخدم العميل نف�سه عند امل�ضخة ،على �أن يدفع
قيمة الوقود للمحا�سب املوجود يف نهاية املحطة ،وكان ت�صميم ان�سيابية
العمالء داخ��ل املحطة وقتها ي�سمى "عنق الزجاجة" ،بحيث تتجمع
املركبات عند نقطة خروج واحدة يف املحطة للدفع ثم اخلروج.
وا�ستمر ه��ذا النظام لنحو  15عام ًا ،وك��ان الهدف منه تخفي�ض عدد
العمالة ،والتكاليف الإجمالية لت�شغيل املحطات� ،إال �أن تطبيقه ك ّلف
ال�رشكة �أم��ور �أخ��رى ،ك�صيانة امل�ضخات ،التي كانت تعاين من �سوء
دائرة التسويق المحلي تضم

 8أقسام تؤدي العديد من األعمال
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م�صايف ال�رشكة توفّر احتياجات ال�سوق املح ّلي من املنتجات البرتولية املختلفة

اال�ستخدام والتعامل غري ال�سليم من قبل العمالء ،كما ظهر لهذا النظام
بع�ض العيوب ،كعدم منا�سبته لكل العمالء ،فهناك عمالء من :ال�سيدات،
وك�ب��ار ال�سن ،وامل�ع��اق�ين ،وامل��ر��ض��ى ،ي�صعب عليهم خ��دم��ة �أنف�سهم
باملحطة ،الأم��ر الذي دفع ال�رشكة لتوفري مر�شد �أو �أثنني بكل حمطة
لتقدمي العون لهذه الفئات ،و�إر�شاد باقي العمالء لكيفية خدمة �أنف�سهم.
ومع زيادة الطلب على خدمات املر�شدين ،ارت�أت ال�رشكة العودة �إىل نظام اخلدمة
الكاملة مع توفري عمالة عرب مقاولني ،و�إلغاء ت�صميم "عنق الزجاجة" الن�سيابية
العمالء داخل املحطة ،والعودة �إىل الدفع املبا�رش للعامل املقدم للخدمة.

م�ستودع الأحمدي
يقع م�ستودع الأحمدي يف مدينة الأحمدي ،ومت بنا�ؤه عام  ،1999بطاقة تخزينية
ت�صل �إىل  39مليون لرت من منتجات اجلازولني ،و 15مليون ليرت ديزل.
وقد قامت دائرة الت�سويق املحلي ب�إجراء درا�سة عام  2009لتقدير احتياجات
ال���س��وق املحلي م��ن املنتجات البرتولية لغاية ع��ام  ،2030وب�ن��اء على هذه
االحتياجات �أو�صت الدرا�سة بتو�سعة م�ستودع الأحمدي ،كحل متو�سط املدى،
و�صنف هذين
و�إن�شاء م�ستودع جديد يف منطقة املطالع ،كحل طويل امل��دىُ ،
امل�رشوعني �ضمن امل�شاريع اال�سرتاتيجية لل�رشكة.
و�شمل م���شروع تو�سعة م�ستودع الأح �م��دي �إ��ض��اف��ة  11خ��زان � ًا للمنتجات
البرتولية ،و 15من�صة لتحميل �صهاريج نقل الوقود ،وكذلك حتديث �أنظمة:
التحكم الإ� �ش��رايف ،وحت�صيل ال�ب�ي��ان��ات ،ومكافحة احل��ري��ق و�أن�ظ�م��ة الأم��ن
وال�سالمة ،وبع�ض املباين.
ومت االنتهاء من تنفيذ املرحلة الأوىل من امل�رشوع ،ومعها زادت القدرة التخزينية
للم�ستودع �إىل  174مليون لرت من منتجات اجلازولني ،و 48مليون لرت من منتج
ديزل ،و�إ�ضافة منتج الكريو�سني بامل�ستودع بكمية  8.5ماليني لرت.
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الأق�سام
و�أو�ضح الها�شم �أن دائرة الت�سويق املحلي تعمل منذ ت�أ�سي�سها بـ 8
�أق�سام ت�ؤدي العديد من الأعمال ،وم�ؤخر ًا مت دمج ق�سمني الرتباط
�أعمالهما ،وه�م��ا :ق�سم الت�صميم ،وق�سم امل���ش��اري��ع ،حت��ت ا�سم
"امل�شاريع" ،وا�ستحداث ق�سم اجلهة الرقابية ،فيما بقية الأق�سام
متار�س �أعمالها دون تغيري ،والأق�سام الثمانية هي:
 -1ق�سم حمطات التعبئة – العمليات.
 -2ق�سم خدمات الت�سويق والعمالء.
 -3ق�سم امل�ستودعات.
 -4الإدارة وامليزانية.
 -5ق�سم الهند�سة واخلدمات.
 -6ق�سم ال�صيانة.
 -7ق�سم امل�شاريع.
 -8ق�سم اجلهة الرقابية.

م�ستودع �صبحان
متلك "البرتول الوطنية" م�ستودعني لتخزين منتجات الوقود ،هما :م�ستودع
�صبحان ،وم�ستودع الأحمدي.
ويقع م�ستودع �صبحان بالقرب من مطار الكويت ال��دويل ،ومت بنا�ؤه عام
 ،1980بطاقة تخزينية ت�صل �إىل  46مليون لرت من منتجات اجلازولني ،و17
مليون ليرت ديزل ،و 4ماليني لرت كريو�سني.
ويغطي خم ��زون امل�ستودعات احل ��ايل احتياجات ال�سوق املحلي بالكامل
ملدة � 8أي��ام من منتجات اجلازولني ،و� 6أي��ام ملنتج الديزل ،و 11يوم ًا ملنتج
الكريو�سني.

ال�رشكة ت�ستخدم م�ضخات متطورة ومتوافقة مع الأنظمة العاملية

حمطات جديدة
و�أ�شار الها�شم �إىل �أن ال�رشكة تو َّلت منذ ت�أ�سي�سها مهمة ت�شغيل و�صيانة
حمطات تعبئة الوقود داخل دولة الكويت ،و�إن�شاء حمطات جديدة لتلبية
احتياجات ال�سوق املحلي والتو�سع العمراين يف البالد ،وللقيام بهذا
الدور مت �إن�شاء دائرة الت�سويق املحلي ،ومت نقل ملكية حمطات الوقود
من �رشكة نفط الكويت �إىل "البرتول الوطنية ،وكان عددها يبلغ يف ذلك
الوقت  14حمطة.
وم��ع التطور والتو�سعات العمرانية امل�ستمرة ،قامت ال�رشكة ببناء
العديد من املحطات لي�صل الإج�م��ايل يف ع��ام � 2004إىل  119حمطة،
موزعة يف جميع �أنحاء دولة الكويت خلدمة امل�ستهلكني.
ومع تو�صية جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،واملجل�س الأعلى
للبرتول عام  2005بتحويل �إدارة ن�شاطات حمطات الوقود �إىل القطاع
اخلا�ص ،مت خ�صخ�صة  40حمطة ل�صالح ل�رشكة الأوىل للت�سويق املحلي
للوقود� ،إ�ضافة �إىل عدد  3مواقع (غرب ال�شعيبة– مبارك العبد اهلل– كبد

م�ستودع املطالع
يعد م�رشوع م�ستودع املطالع �أحد امل�شاريع اال�سرتاتيجية الكربى ملواكبة
الطلب بال�سوق املحلي وخدمة املناطق واملدن ال�شمالية.
و�سيتميز امل�ستودع با�ستخدام نُظم حديثة ومتطورة ،مثل :نظام التحكم
الأوتوماتيكي ،ليكون من �أحدث م�ستودعات التخزين يف الكويت.
ويت�ضمن امل�رشوع بناء خزانات للمنتجات البرتولية (اجلازولني ،الديزل).
وقد انتهت ال�رشكة من مرحلة املخططات والت�صاميم الهند�سية ،وت�ستعد
لأخذ املوافقات النهائية من جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لطرح
امل�رشوع.

طريق املزارع) ،وخ�صخ�صة  40حمطة �أخرى ل�رشكة ال�سور لت�سويق
ال��وق��ود� ،إ�ضافة �إىل  3مواقع (العقيلة  -امل�سيلة "�رشق القرين"–
ال�ساملي) ،فيما بقيت  39حمطة حتت �إدارة "البرتول الوطنية" ،مت
دعمهم بعد ذلك بـ  4حمطات جديدة ،وحمطتني متنقلتني ،لي�صل عدد
حمطات ال�رشكة �إىل  45حمطة.
و�شهدت الفرتة الأخ�يرة افتتاح  14حمطة من �أ�صل  18متثل املرحلة
الأوىل من خطة ال�رشكة اال�سرتاتيجية لإن�شاء  100حمطة جديدة على
خم�س مراحل ،وبذلك �أ�صبحت حمطات ال�رشكة  59حمطة.
وكانت حمطات تعبئة الوقود التابعة لل�رشكة توفر يف املا�ضي منتجات
الديزل ،واجلازولني (وقود ال�سيارات) بنوعيه املمتاز (�أوكتني ،)90
و(�أوكتني  ،)96حتت م�سمى ممتاز وخ�صو�صي ،ثم ق َّدمت املحطات
بنهاية الت�سعينيات وق ��ود ��س�ي��ارات ب ��أن ��واع خمتلفة م��ن الأوك �ت�ين
ت�شمل�( :أوك �ت�ي�ن  - 91مم �ت��از) ،و (�أوك �ت�ي�ن  - 95خ�صو�صي)،
و (�أوكتني � 98 -ألرتا) ،خلدمة كافة �أنواع املركبات.
ويف عام � 2000أ�ضافت ال�رشكة يف حمطتني فقط ،هما :حمطة رقم ()10
بال�شويخ ،وحمطة رقم ( )54يف بيان ،منتجي "يورو ديزل" ،و"يورو
موجاز" ،امل�ستخدمني لبع�ض ال�سيارات ذات املوا�صفات اخلا�صة ،ويتم
توريد كافة املنتجات للمحطات عن طريق م�ستودعات ال�رشكة يف منطقتي
�صبحان والأحمدي.

معلومات الكوادر من �إعداد
فريق امل�ستودعات
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"تقنية المعلومات"..

مهام ومسؤوليات
أساسية
تكمن �أهمية تقنية املعلومات يف توفري الكثري من الوقت واجلهد واملال ،خا�صة يف
املن�ش�آت ال�صناعية ،التي دائماً ما حتتاج �إىل ما يدعم خططها احلالية وامل�ستقبلية.
ويف الذكرى الـ  60لت�أ�سي�س "البرتول الوطنية" ،ن�ستعر�ض تاريخ عمل دائرة
تقنية املعلومات ،والتو�سعات التي حدثت يف مهامها وم�س�ؤولياتها ،وتطوير
املنظومة الدفاعية الإلكرتونية حلماية املعلومات ومنع ت�سريبها ،من �أجل حماية
ممتلكات و�أ�صول ال�شركة.
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"الشـعيبة" أول
مصفاة بالشرق
األوسط استخدمت
الكمبيوتر بعملياتها

ال�رشكة �أعطت �أولوية خلطط التحول الرقمي وافتتحت مركز ًا متخ�ص�ص ًا يف عمليات الأمن ال�سيرباين

�أول جهاز كمبيوتر
مل تكن الكويت مبعزل عن التحول املعلوماتي يف العامل اخلارجي
منت�صف ال�ق��رن املا�ضي ،ب��ل كانت رائ ��دة يف ذل��ك ،فمع ت�شغيل
م�صفاة ال�شعيبة عام  ،1968مت تد�شني �أول جهاز كمبيوتر رئي�سي
يف "البرتول الوطنية" من �صناعة �رشكة �أي بي �أم (،)IBM 1800
لتكون �أول م�صفاة يف ال�رشق الأو��س��ط ت�ستخدم الكمبيوتر يف
عملياتها.
وك��ان ه��ذا الكمبيوتر متواجد ًا يف نقطتني؛ الأوىل يف غرفة التحكم
الرئي�سية ،والأخرى يف مبنى الإدارة داخل امل�صفاة ،ومت ربط هاتني
النقطتني لي�شكال نواة �أول �شبكة ات�صال يف ال�رشكة.
ومت ا��س�ت�خ��دام ه��ذا الكمبيوتر يف جمع ال�ب�ي��ان��ات ،والتحكم يف
العمليات ال�صناعية ،و�أ��شرف على ت�شغيله العاملني يف اخلدمات
الفنية بامل�صفاة (حتت م�سمى عمليات الكمبيوتر) ،وكانت عمليات
الربجمة تتم بلغة "الفورتران" عرب ه��ذا اجلهاز لتكون �أول لغة
ت�ستخدم يف ال�رشكة.
توحيد استخدام األنظمة وبناء نواة
الشبكات مع التوسع بأعمال الشركة

ويف ع��ام  1974مت ا�ستخدام كمبيوتر ( )NCRيف اجل��زء اخلا�ص
بالعمليات احل�سابية وجمع البيانات وغريها ،وتبع ذلك ا�ستبدال جزء
التحكم ال�صناعي بكمبيوتر �رشكة "هونيول" عام .1976
دعم فني للم�صايف
ومع التطور املتالحق ،وتو�سع العمليات الت�شغيلية يف م�صفاة ال�شعيبة،
وزيادة عدد املوظفني وامل�س�ؤوليات ،وظهور املكتب الرئي�سي و�إن�شاء
دائرة الت�سويق املحلي ،بد�أت تظهر �أهمية �إن�شاء الدوائر امل�ؤ�س�سية
الداعمة للم�صفاة ،فتم �إن�شاء دائ ��رة تقنية املعلومات ع��ام ،1976
وا�شتملت على ق�سمني ملعاجلة البيانات واخلدمات الفنية للم�صايف،
وكانت ت�سمى وقتذاك دائرة خدمات املعلومات.
وت�سلم مهام �إدارة الدائرة ،عبدالعزيز الب�صريي ،وا�ستمر فيها ملدة
عامني ،ثم �أ�صبح �أ�سامة العي�سى مدير ًا لها بالوكالة �أو ًال ،ثم بالإ�صالة
يف عام  ،1979ومت نقل وظيفتي الكمبيوتر ( )IBM 1800الرئي�ستني
من امل�صفاة �إىل تبعية دائرة خدمات املعلومات بعد �إن�شائها ،وكان عدد
موظفيها �آنذاك ال يتجاوز الع�رشة �أو �أقل من ذلك.
تركيب أول نظام "ينكس" في الشركة

بمصفاة ميناء األحمدي عام 1984
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ال�رشكة من �أوىل اجلهات التي اهتمت بالتكنولوجيا يف نقل املعلومات ود�شَّ نت �صفاحاتها على و�سائل التوا�صل املختلفة

وعلى �ضوء التو�سع الكبري وال�رسيع لل�رشكة ،وانتقال �إدارة م�صفاة
ميناء عبداهلل �إليها ع��ام  ،1978ثم م�صفاة ميناء الأح�م��دي يف مطلع
الثمانينيات ،واجهت دائ��رة خدمات املعلومات حتديات ك�برى ،من
�أهمها :توحيد الأنظمة الرئي�سية ومقايي�سها وادارتها يف هذه املواقع
املتعددة وكيفية ربطها م��ن جهة ،واملتطلبات اجل��دي��دة لدعم �أعمال
امل�صايف الرئي�سية من جهة �أخرى ،لذلك مت اتخاذ قرار بتوحيد ا�ستخدام
الكمبيوتر( )ICLيف مواقع ال�رشكة املختلفة.
الأنظمة املفتوحة
ومن ال�ق��رارات املهمة التي اتُخذت �أي�ض ًا يف تلك الفرتة ،اتباع نهج
الأنظمة املفتوحة ،حيث مت تركيب �أول نظام "ينك�س" يف ال�رشكة
مب�صفاة ميناء الأحمدي عام  ،1984وكان تطبيق املختربات هناك �أول
تطبيق على هذا النظام.
ويف ت�ط��ور الف ��ت خ�ل�ال ذل ��ك ال�ع�ق��د مت ا��س�ت�خ��دام �أج �ه��زة احلا�سب
ال�شخ�صي لأول مرة عام  ،1981حيث مت ا�ستخدام جهازين يف دائرة
التخطيط ال�شامل.
واكت�سبت هذه الفرتة �أهمية �أخرى ،حيث �إنها �شهدت حتديث كبري
للم�صايف ،وبناء وحدات جديدة ،و�أجريت درا�سة كربى يف منت�صف
الثمانينيات لتو�ضيح العالقة بني خمتلف الدوائر يف ال�رشكة بناء
على حركة البيانات ،ومت تد�شني ع��دة �أن�ظ�م��ة ،منها :نظام �إدارة
املوارد على كمبيوتر "برامي" ،وتركيب �أول �شبكة كمبيوتر على تقنية
( )TCP IPيف مبنى الإدارة مب�صفاة ميناء ع�ب��داهلل ع��ام ،1988
أجهزة الحاسب الشخصي استخدمت
ألول مرة عام  1981بدائرة التخطيط
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وتركيب نظام "نوفل" خلدمة ال�شبكة ،و�أ�صبحت الدائرة ثالثة �أق�سام،
ت�ضم نحو  30موظف ًا.
التحرير ..و�إعادة البناء
ويف مطلع الت�سعينيات حدث الغزو العراقي الغا�شم ،الذي �شكل حتدي ًا
كبري ًا ،حيث حتمل موظفو ال��دائ��رة �آن��ذاك م�س�ؤولياتهم الوطنية يف
حماية البيانات و�أنظمتها ،و�رسعان ما �أعادت الدائرة �أن�شطتها بعد
التحرير ،لت�ساهم يف التعمري و�إعادة البناء.
وواكبت الدائرة التطورات العاملية ال�رسيعة يف امل�ضمار املعلوماتي غري
امل�سبوق ،وزادت �أق�سامها �إىل خم�سة �أق�سام ،فكان لل�رشكة الريادة
على م�ستوى احلكومة والقطاع النفطي يف االت�صال بال�شبكة العاملية
"كمبيو�سريف" عام  ،1992والتي �ساهمت برفع التوعية حول �آخر
التقنيات ،وم��ا يحدث عاملي ًا ،مما م َّكن ال�رشكة من االت�صال ب�شبكة
الإنرتنت ،لتكون يف طليعة اجلهات على م�ستوى الكويت واملنطقة يف
تد�شّ َي موقعها الإلكرتوين والربيد الإلكرتوين عام .1995
و�شهد نف�س العام �أي�ض ًا انطالق جمموعة الدعم الفني ،بعد التو�سع يف
ا�ستخدام الأجهزة ال�شخ�صية والربامج ،حيث و�صل عدد امل�ستخدمني
�آن��ذاك �إىل املئات ،وتو�سعت ال�شبكة الداخلية بني خمتلف املواقع،
وزادت �سعتها ،ومت االنتقال من االت�صال عرب "املودم" �إىل ال�ساتاليت
بني املواقع الرئي�سية ،ومن ثم تقنية نقاط الال�سلكي والدخول فيما
بعد� ،إىل ا�ستخدام تقنية الألياف ال�ضوئية ،وانطالق النظام الإلكرتوين
ملحطات الوقود ،وا�ستخدام الكروت املمغنطة عام � ،1997إ�ضافة �إىل
الشركة كان لها الريادة في االتصال

بالشبكة العالمية "كمبيوسيرف"

تطوير البنية التحتية الرقمية من �أجهزة و�شبكات عالية ال�سعة ب�صفة م�ستمرة

انطالق البوابة الإلكرتونية الداخلية ،وخدمات الربيد الإلكرتوين التي
�شملت جميع املوظفني ،وخدمات الأر�شفة (.)DIMS
و�أدرك ��ت ال��دائ��رة مبكر ًا م�شكلة الألفية ،ف�شكلت الفرق املنا�سبة،
بالتعاون مع امل�صايف لتفادي توقيف الأنظمة وتخطتها ال�رشكة بنجاح.
البنية التحتية الرقمية
�شهدت دائ ��رة خ��دم��ات املعلومات ت�ط��ور ًا رقمي ًا ك�ب�ير ًا على كافة
امل�ستويات التقنية و�إع��ادة الهيكلة ،وو�صلت �إىل � 7أق�سام ،وظهر
�أول ق�سم على م�ستوى القطاع النفطي للأمن املعلوماتي يف العقد
الأول م��ن ه��ذا ال�ق��رن ،وذل��ك ب��ال�ت��وازي م��ع ال�ت�ط��ورات العاملية يف
امل�ضمار الرقمي ،وتغري ا�سمها �إىل دائرة تقنية املعلومات ،وان�ضم
�إليها ق�سم االت�صاالت عام  ،2000وو�صل عدد املوظفني واملقاولني
فيها �إىل �أكرث من  250موظف ًا ،خلدمة �آالف امل�ستخدمني يف ال�رشكة
وخارجها.
و�شهدت تلك الفرتة طفرة يف تطوير البنية التحتية الرقمية من �أجهزة،
و�شبكات عالية ال�سعة ،ومراكز البيانات الرئي�سية يف امل�صايف ،وافُتتح
مركز البيانات اجلديد يف املبنى الرئي�سي عام  ،2005كما مت تد�شني
خدمة الهواتف ال�شبكية ( )IP Telephonyيف �سبق على م�ستوى
ال�رشكات النفطية يف املنطقة.
ومت �إدخ ��ال �أنظمة اخل��ادم��ات االفرتا�ضية ( )Virtualizationيف
�سابقة لع�رص احلو�سبة ال�سحابية ،مما �أدى �إىل ا�ستيعاب الكثري من
اخلدمات وت�شغيلها بكفاءة عالية وتوفري الطاقة واملكان ،والتحول
"البترول الوطنية" كانت في طليعة

ّ
بتدش َين موقع وبريد إلكتروني
الجهات

الكامل من الكمبيوتر (� )ICLإىل "�أوراكل" ،و�إجناز امل�رشوع الرائد
ب�ست ( ،)BESTوالتو�سع يف بناء الأنظمة الربجمية الداخلية ،عرب
ا�ستخدام عدة لغات برجمية عاملية.
وح�صلت الدائرة على �شهادة املقايي�س الإجنليزية للأمن املعلوماتي،
و�أطلقت الكثري من ال�برام��ج واخل��دم��ات الأخ ��رى ،مثل :التو�سع يف
خدمات الت�سويق املحلي ،واملحطات ،واملالية ،والتجارية ،خ�صو�ص ًا
نظام املناق�صات الإلكرتونية ،الذي �أ�صبح اليوم نظام ًا عاملي ًا مبا يحتويه
من �رشكات ،كما وفرت الكثري من التطبيقات اجلديدة للم�صايف ،والتي
�ساعدت يف ميكنة �أعمالها.
بوابة م�شرتكة للقطاع
وم��ن جانب �آخ��ر ،ت َّوا�صل ال��دائ��رة التن�سيق بني م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية و��شرك��ات القطاع النفطي م��ن خ�لال اللجنة العليا لتقنية
املعلومات والتطبيق على �أر�ض الواقع ،لبناء ال�شبكة الرابطة بينها
( ،)KWANحيث تبنت اللجنة خطة "البرتول الوطنية" خلربتها بهذا
املجال ،ومن ثم �رسعان ما ظهرت عليها �أول بوابة م�شرتكة للقطاع
النفطي ،وهي بوابة الكويت النفطية.
وا�ستمرت الدائرة يف ريادتها ،فكانت من �أوائل اجلهات التي د�شَّ نت
�صفحاتها مبكر ًا على ال�شبكات االجتماعية ،و�أطلقت تطبيقها الذكي
عام  ،2011وكانت �أول جهة يف الكويت وعلى م�ستوى املنطقة تطلق
خدمة "الأك�شاك الإلكرتونية" عام  ،2011لطباعة خمتلف ال�شهادات
اخلا�صة باملوظفني ،ومت نقل ه��ذه التقنية اىل �أك�ثر م��ن  30جهة يف
الدائرة أدركت مبكراً مشكلة األلفية

وشكلت فرق ًا لتفادي توقف األنظمة
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اهتمام كبري من ال�رشكة بالأمن ال�سيرباين وخطط التح ّول الرقمي

الدولة ت�ستخدمها حتى هذا اليوم ،كما �أنها د�شنت البوابة اجلديدة
للمناق�صات عام .2013
�أول نظام م�ؤ�س�سي
ووا�صلت الدائرة متيزها ،ود�شَّ نت �أول نظام ذكي م�ؤ�س�سي "�شاهني"
عام  ،2014وطورت الكثري من الربجميات والأنظمة احلديثة.
ويف ع ��ام  2014انتقلت رئ��ا��س��ة اللجنة التوجيهية العليا لتقنية
املعلومات ،ولأول مرة� ،إىل "البرتول الوطنية" ،وتر�أ�سها �آنذاك نائب
الع�ضو املنتدب للخدمات امل�ساندة خالد الع�سعو�سي حتى ،2017
ومنذ  2017حتى اليوم يرت�أ�سها نائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع
عبداهلل فهاد العجمي.
وخ�لال ه��ذه املرحلة مت �إجن��از ا�سرتاتيجية القطاع  2030للموارد
الب�رشية والتدريب يف وق��ت قيا�سي ،من خ�لال م�رشوعي �آيل (،)1
و�آيل ( ،)2لبناء �أكرب نظام للموارد الب�رشية والتدريب على م�ستوى
الدولة لع�رش جهات خمتلفة يف نظام واحد ،ي�ستفيد منه �أكرث من 20
�ألف موظف ،وتد�شني نظام الـ  360درجة للقطاع النفطي ،ومبادرات
�أخرى على م�ستوى ال�شبكات والأمن املعلوماتي ،حيث مت اطالق مركز
عمليات الأم��ن املعلوماتي الرائد يف املنطقة عام  ،2019كما �أطلقت
ال��دائ��رة وعلى م�ستوى ال��دول��ة م�رشوعها الرقمي وال��ذك��ي ملحطات
الوقود ،الذي ي�ستفيد منه �آالف ال�رشكات واملواطنني واملقيمني.
أول قسم لألمن المعلوماتي ظهر
في العقد األول من القرن الحالي
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الثورة ال�صناعية الرابعة
وت�ق��ود ال��دائ��رة حالي ًا برنامج التحول ال��رق�م��ي ،ال�ن��اجت ع��ن دخ��ول
الثورة ال�صناعية الرابعة ،بالتعاون مع ممثلي امل�صايف وبرعاية نائب
الرئي�س التنفيذي للم�شاريع ،ومن �أب��رز �إجن��ازات الربنامج ،و�ضع
احلوكمة اخلا�صة واملنا�سبة بالتحول الرقمي يف هذه املرحلة من خالل
�إن�شاء جلنة التحول الرقمي والفرق التابعة لها ،وا�ستخدام التوقيع
الإلكرتوين يف �أنظمة املرا�سالت الداخلية واخلارجية ،مما دعم وبقوة
بيئة عمل بال ورق ،ويتم العمل حالي ًا على �إط�لاق امل�شاريع النا�شئة
والواعدة يف الذكاء اال�صطناعي ،و"الدرون" ،و"البلوك �شني" ،و�أمتتة
عمليات الروبوت ،ومن�صة تطوير التطبيقات وغريها ،جلعل امل�صايف
�أكرث تطور ًا وكفاءة و�إنتاجية.
وكان للأمن ال�سيرباين �أولوية �أي�ض ًا يف خطط التحول الرقمي ،حيث
يجري العمل حالي ًا على تنفيذ م�رشوع رائد ،وهو ا�ستخدام تقنية تعليم
الآلة يف الذكاء اال�صطناعي ،بهدف تطوير منظومة الدفاع الإلكرتوين
لكي ت�صبح ا�ستباقية ،وكذلك م�رشوع �آخر ملنع ت�رسيب املعلومات.
وجاء تكرمي �سمو �أمري البالد الراحل ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح  -طيب اهلل ثراه -لـ "البرتول الوطنية" بعد ح�صول نظامي
املناق�صات امل��رك��زي ،والأك�شاك الإلكرتونية على جائزتي الكويت
الإلكرتونية ،التي تنظمها م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي (كيفا�س)،
لي�ؤكد على هذا التميز الذي ت�سري عليه ال�رشكة ،وجهودها الكبرية يف
دعم التحول الرقمي يف دولة الكويت.
التحول الرقمي الناتج
تقود الدائرة برامج
ّ

عن دخول الثورة الصناعية الرابعة

حصدتها الشركة في العقد األخير

جوائز عاملية
اجلائزة تعني �أن هناك عم ًال �أو �إجناز ًا مميز ًا حتقق على �أر�ض الواقع ،وقد
حظيت �شركة البرتول الوطنية الكويتية ب�شرف احل�صول على العديد من
اجلوائز يف جماالت متعددة ،منها :ال�صحة ،والبيئة ،واجلودة ،واال�ستدامة.
وه��ذا العدد الكبري من اجلوائز ال��ذي ح�صدته ال�شركة خالل ال�سنوات
املا�ضية ،ي�ؤكد �أن هناك كماً كبري ًا من اجلهد ُبذل ،وتخطيط �سليم ت�سري عليه
ال�شركة.
ونحن يف "البرتول الوطنية" نت�شرف باحل�صول على هذه اجلوائز ،ون�سعى
لال�ستمرار باالرتقاء باملعايري التي مكنتنا من حتقيق مثل هذه الإجنازات.

أكثر من  40جائزة
عالمية متنوعة
نالتها الشركة في
 10سنوات
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طفرة كبرية
ومنذ ت�أ�سي�سها ،حتر�ص "البرتول الوطنية" ب�شكل م�ستمر على ا�ستيفاء
كافة ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وااللتزام بكافة نُظم العمل
الآمن ،وذلك من خالل منظومة عمل متكاملة خا�صة بال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،تتم مراجعتها وتطويرها با�ستمرار ،ووفق �أحدث املعايري العاملية،
وهي تغطي كل مراحل العمليات وامل�شاريع والت�شغيل الآم��ن للمن�ش�آت
و�أمن املعلومات ،وغري ذلك من اجلوانب ذات ال�صلة ،وهو ما �أهلها لتب ُّو�ؤ
مراتب متقدمة عاملي ًا وح�صد العديد من اجلوائز يف جماالت �شتى.
وعلى م�ستوى التقدم العلمي والتقني حققت ال�رشكة طفرة كبرية ،وهو ما
جعلها مر�شحة على الدوام للح�صول على جوائز متعددة يف �شتى املجاالت.
وق��د ح�صدت ال�رشكة يف العقد الأخ�ير ما يزيد عن  40جائزة عاملية،
تنوعت ما بني جماالت :ال�صحة ،والبيئة ،واجلودة ،واال�ستدامة ،وما
مييز هذه اجلوائز �أن اجلهات املانحة لها ،ذات �أ�سماء عاملية لها وزنها
يف جماالت الطاقة والتكرير وال�سالمة ،ومن ثم فهي لها قيمتها املعنوية
الكبرية ،وتتويج ملا حتققه ال�رشكة من تقدم يف قطاعاتها ون�شاطاتها.

منع احلوادث
ومن �أبرز اجلوائز التي ح�صلت عليها ال�رشكة ب�شكل متكرر خالل ال�سنوات
املا�ضية ،جوائز اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احل��وادث (،)RoSPA
وهي جمعية ت�أ�س�ست قبل �أكرث من  100عام ،لتعزيز ال�سالمة يف خمتلف
املجاالت ال�صناعية واملدنية ،واحلد من احل��وادث ،ومتنح جوائزها بعد
�إجراء تقييم �شامل لنظم ال�صحة ال�سالمة والبيئة املطبقة يف ال�رشكة.
ال�صحة املهنية
وحققت ال�رشكة �إجن ��از ًا مهم ًا �أي�ض ًا بح�صولها على ج��وائ��ز دولية
متعددة ومتنوعة يف جمال ال�صحة املهنية وال�سالمة من جمل�س ال�سالمة
الربيطاين ،وهو من �أهم املراكز املعتمدة على امل�ستوى ال��دويل يف هذا
املجال.
وح�صلت ال�رشكة على هذه اجلوائز لأكرث من عام على التوايل ،ويف �أربعة
مواقع تابعة لها هي :م�صفاة ميناء الأحمدي ،وم�صفاة ميناء عبداهلل،
ودائرة الت�سويق املحلي ،واملكتب الرئي�سي.

�أهم اجلوائز التي ح�صدتها ال�شركة منذ عام 2017

العام

املن�ش�أة

اجلهة املانحة

اجلائزة

جائزة اال�ستدامة الذهبية

املنظومة العاملية لتقييم اال�ستدامة ()GSAS

املكتب الرئي�سي

2017

جائزة ال�سالمة الدولية (التمييز)
جائزة ال�سالمة الدولية (التمييز)
جائزة ال�سالمة الدولية (التمييز)

جمل�س ال�سالمة الربيطاين
جمل�س ال�سالمة الربيطاين
جمل�س ال�سالمة الربيطاين
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
()RoSPA
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
()RoSPA
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
()RoSPA
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
()RoSPA
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
()RoSPA
جمل�س ال�سالمة الربيطاين
جمل�س ال�سالمة الربيطاين
جمل�س ال�سالمة الربيطاين
جمل�س ال�سالمة الربيطاين

الت�سويق املحلي
املكتب الرئي�سي
م�صفاة ميناء عبداهلل

2017
2017

الت�سويق املحلي

2017

املكتب الرئي�سي

2017

م�صفاة ميناء عبداهلل

2017

م�صفاة ال�شعيبة

2017

الت�سويق املحلي

2018

م�صفاة ميناء الأحمدي
الت�سويق املحلي
م�صفاة ميناء عبداهلل
املكتب الرئي�سي

2018

اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�سالمة
اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�سالمة
اجلائزة الرئا�سية لل�صحة وال�سالمة  -العام 12

جائزة امليدالية الذهبية
اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�سالمة
جائزة ال�سالمة الدولية (التمييز)
جائزة ال�سالمة الدولية (التمييز)
جائزة ال�سالمة الدولية (التمييز)
جائزة ال�سالمة الدولية (التمييز)
42

العـدد  - 509دي�سمرب

2020

2017

2018
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�صفقة العام
ً
ومن اجلوائز التي ح�صدتها "البرتول الوطنية" �أي�ضا جائزة "�صفقة
العام" ،التي متنحها �رشكة ( )TXFالعاملية املتخ�ص�صة يف قطاعات
التجارة والت�صدير والتمويل و�إدارة ال�صناديق واملخاطر املالية،
ومقرها العا�صمة الربيطانية لندن.
وقد ُمنحت ال�رشكة هذه اجلائزة يف عام  ،2018لنجاحها يف �إمتام �صفقة
متويل م�رشوع الوقود البيئي من وكاالت ائتمان ال�صادرات العاملية.
اجلائزة الرئا�سية لل�صحة وال�سالمة  -العام 13

اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�سالمة
�صفقة العام
�صفقة العام للنفط والغاز
�أف�ضل جهة عمل
ISO 54001

اال�ستدامة
وح�صل املكتب الرئي�سي لل�رشكة على ج��ائ��زة اال��س�ت��دام��ة م��ن قبل
املنظومة العاملية لتقييم اال�ستدامة ( ،)GSASكما ح�صل املكتب
الرئي�سي وم�صفاتي ميناء عبداهلل ،وميناء الأحمدي ،ودائرة الت�سويق
املحلي ومرافقها املتمثلة يف امل�ستودعات وحمطات التعبئة على جائزتي
( ،)ISO 14001و(.)ISO 9001
ومازالت ال�رشكة حت�صد املزيد من اجلوائز يف املجاالت املختلفة.

اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
()RoSPA
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
()RoSPA
�رشكة ( )TXFالعاملية املتخ�ص�صة يف قطاعات
التجارة والت�صدير والتمويل
هيئة جوائز " "IJالعاملية
جملة ريجزون ( )Rigzoneالعاملية
املتخ�ص�صة بالنفط والغاز
TUV NORD

ثالث جمالت عاملية جمتمعة (&)Gas Oil
جائزة ال�رشق الأو�سط للطاقة
و ( )Refining and Petrochemicalو
()Utility
جمل�س ال�سالمة الربيطاين
جائزة ال�سالمة الدولية (التفوق)
جمل�س ال�سالمة الربيطاين
جائزة ال�سالمة الدولية (التفوق)
جمل�س ال�سالمة الربيطاين
جائزة ال�سالمة الدولية (التفوق)
جمل�س ال�سالمة الربيطاين
جائزة ال�سالمة الدولية (التفوق)
جمل�س ال�سالمة الربيطاين
جائزة ال�سالمة الدولية (التفوق)
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�سالمة
()RoSPA
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
اجلائزة الرئا�سية لل�صحة وال�سالمة -العام 14
()RoSPA
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�سالمة
()RoSPA
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�سالمة
()RoSPA
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�سالمة
()RoSPA
املركز الأول  -جائزة التميز يف �إدارة املوارد الب�رشية
م�ؤمتر املوارد الب�رشية – دبي 2019
اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث
اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�سالمة
()RoSPA
جائزة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
جملة ()Business Aviation
جائزة تزويد خدمات الدعم الأر�ضي
جملة ()Business Aviation

م�صفاة ميناء عبداهلل

2018

املكتب الرئي�سي

2018

ال�رشكة

2018

ال�رشكة

2018

ال�رشكة

2018

ال�رشكة

2018
2019

م�صفاة ميناء عبداهلل
م�صفاة ميناء الأحمدي
املكتب الرئي�سي
امل�شاريع
الت�سويق املحلي

2019

الت�سويق املحلي

2019

م�صفاة ميناء عبداهلل

2019

م�صفاة ميناء الأحمدي

2019

املكتب الرئي�سي

2019

امل�شاريع

2019

ال�رشكة

2019

"كافكو"

2019

"كافكو"

2019

"كافكو"

2019
2019
2019
2019

2019
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مسؤوليتنا االجتماعية ..

التزام أصيل
منذ النشأة
ممار�سة امل�س�ؤولية االجتماعية لي�ست جديدة على �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،فقد
كانت ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها وفية اللتزامها املجتمعي ،ورائدة يف حمل �أعباء التنمية بكل
مرتكزاتها ،خ�صو�صاً يف �ش�أن دعم التعليم ،واجتذاب وتطوير القوى العاملة الكويتية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،تنفذ ال�شركة با�ستمرار برامج اجتماعية ت�ضم �أن�شطة متعددة خلدمة
وتنمية املجتمع ،وتعطي اهتماماً خا�صاً لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وكبار ال�سن،
وت�سهم ب�شكل ف َّعال يف حماية وحت�سني البيئة ،واحلفاظ على املوارد الطبيعية ،كما �أنها
ت�شجع وتدعم الأن�شطة الثقافية والريا�ضية ،ورعاية امل�ؤمترات واملعار�ض ،والندوات
وور�ش العمل املتخ�ص�صة ،التي ت�صب يف �صالح املجتمع.
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المجتمع والمساهمات
االقتصادية وحماية
البيئة ركائز مبادرات
تقارير االستدامة

ال�رشكة ّ
تنظم ب�صفة م�ستمرة حمالت للت ّربع بالدم

التزام �أخالقي
ويتلخ�ص مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية يف التزام ال�رشكة بال�سلوك
الأخالقي والبيئي ،وامل�ساهمة يف النمو االقت�صادي ،وموا�صلة حت�سني
بيئة العمل ملوظفيها ،و�أفراد �أ�رسهم ،واملجتمع املحيط ،ومن �أجل ذلك
تطبق ال�رشكة مفهوم "اال�ستدامة" يف كل �أعمالها ،وتدرك �أن دورها ال
يقت�رص على تكرير النفط وت�صنيع الغاز فقط ،بل ميتد لي�شمل املجاالت
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية واحلوكمة ،وبذلك ت�ساهم يف حتمل
م�س�ؤوليتها يف تنمية املجتمع الذي تنمو و�سطه ،ومبا ي�ضمن �سالمة
ورفاهية املوظفني واملجتمع ،وكذلك املحافظة على البيئة.
وتت�ضمن تقارير امل�س�ؤولية االجتماعية التي ت�صدرها ال�رشكة مناذج
جلهود و�إجن ��ازات ال�رشكة يف جم��االت الأداء االجتماعي والبيئي،
واحلد من انبعاثات الغازات الدفيئة ،ومكافحة التلوث من م�صادره.

امل�س�ؤولية االجتماعية يف تقرير موحد عن "اال�ستدامة" خلدمة �أ�صحاب
امل�صلحة يف ال�رشكة.
و"اال�ستدامة" ،م�صطلح اقت�صادي اجتماعي يعني تطوير و�سائل
الإنتاج بطرق ال ت ��ؤدي �إىل ا�ستنزاف امل��وارد الطبيعية للبالد ،وذلك
ل�ضمان ا�ستمرار الإنتاج واحلياة ال�صحية للأجيال القادمة.
وتعترب الركائز الثالث ملبادرات تقارير اال�ستدامة يف ال�رشكة ،هي:
املجتمع ،وامل�ساهمات االقت�صادية ،وحماية البيئة ،حيث تنظر ال�رشكة
�إىل املجتمع املحيط مبن�ش�آتها على �أنه من �أ�صحاب امل�صلحة ،وتت�صدر
�سالمة �أفراده و�صحتهم ورفاهيتهم �سلم �أولويتها.
وتعد "البرتول الوطنية" �س َّباقة على م�ستوى الكويت ،ودول جمل�س
التعاون اخلليجي يف �إطالق مبادرة تخ�ص اال�ستدامة ،وا�صدار تقارير
دورية تو�ضح من خاللها العديد من ممار�ساتها االجتماعية ،وهو ما
يعك�س �شفافيتها والتزامها ك�رشكة وطنية جتاه عمالئها الداخليني،
واخلارجيني ،واملجتمع املحيط ،وكافة �أ�صحاب امل�صلحة.
وت�صدر ال�رشكة تقرير ًا عن اال�ستدامة كل عامني ،تو�ضح من خالله العديد من

تعطي الشركة اهتمام ًا كبيراً للمشاريع

إطالق مسابقة "فكر باستدامة" لزيادة

الخضراء الهادفة إلى حماية البيئة

اإلسهام في استدامة الموارد البيئية

ثالث ركائز
وقد بد�أت ال�رشكة العمل يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة عام
 ،2008وذلك عندما اتخذت خطوة ا�ستباقية لدمج �أن�شطة ومبادرات
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برامج �صيفية من �أجل تنمية مهارات �أبناء املوظفني من طلبة اجلامعات واملعاهد

ممار�ساتها االجتماعية ،والتزامها ب�أ�ساليب و�آليات ممار�سة م�س�ؤوليتها جتاه
املجتمع و�رشكائها و�أ�صحاب امل�صلحة ،بالإ�ضافة �إىل التزامها جتاه البيئة من
خالل حمايتها من االنبعاثات ال�ضارة وغريها من املخلفات ،كما ي�ستعر�ض
التقرير �إ�سهامات ال�رشكة يف جماالت التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ويكن ه��ذا التقارير ال�رشكة من تقييم وفهم �أدائ�ه��ا على اجلوانب
ُ
االقت�صادية ،والبيئية ،واالجتماعية ،والقانونية ،مما ي�ساعد يف و�ضع
الأهداف امل�ستقبلية ب�شكل �أكرث فاعلية.
و�أ�صدرت ال�رشكة منفردة �أربعة تقارير عن "اال�ستدامة" خالل � 10أعوام،
وهي ب�صدد �إعداد �أول تقرير موحد لال�ستدامة ،ي�ضم الأن�شطة االجتماعية
والبيئة لكافة �رشكات القطاع النفطي ،حيث ت�سعى ال�رشكة لتعمم جتربتها
الناجحة على كافة ال�رشكات التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
حماية البيئة
وتعطي ال�رشكة اهتمام ًا كبري ًا للم�شاريع اخل���ضراء الهادفة حلماية
البيئة ،ولتحقيق ذلك ت َّو�سعت خالل ال�سنوات املا�ضية يف ا�ستخدام الطاقة
املتجددة واملوارد الأكرث ا�ستدامة و�صداقة للبيئة ،حيث ت�ستخدم حالي ًا
الطاقة ال�شم�سية لت�شغيل عدد من حمطات تعبئة الوقود ،كمرحلة �أوىل
على �أن تعمم التجربة يف جميع حمطات تعبئة الوقود اجلديدة ،كما �أن
لل�رشكة م�شاريع �ضخمة ،متثل ج��زء ًا من التزامها باال�ستدامة طويلة
الأمد ،ال�سيما م�رشوع الوقود البيئي ،وم�رشوع مرافق مناولة الكربيت.
ولزيادة الإ�سهام يف ا�ستدامة املوارد البيئية للبالد ،ودعم جهود الدولة
واملجتمع يف ه��ذا ال�ش�أن� ،أطلقت ال�رشكة م�سابقة "فكر با�ستدامة"
الشركة تهتم بالشباب إليمانها أن
التنمية تتحقق بعقولهم وسواعدهم
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ل�لاب�ت�ك��ارات والأف �ك ��ار اجل��دي��دة واخل�لاق��ة ،م��ن �أج ��ل تعزيز الوعي
البيئي ل��دى ط�لاب امل��دار���س واجل��ام�ع��ات ،وحثهم على احل�ف��اظ على
بيئة �صحية ،حيث فتحت هذه امل�سابقة �أفاق ًا للطالب لتقدمي �أفكار عن
ا�ستخدام م�صادر نظيفة ومتجددة للطاقة ،وتقليل النفايات ال�شخ�صية
وال�صناعية ،وت�شجيع معاجلتها وت��دوي��ره��ا ،وزراع� ��ة الأ��ش�ج��ار،
وت�شجيع املنتجات الزراعية املعتمدة على الأ�سمدة الع�ضوية والتقنيات
ال�صديقة للبيئة ،واالعتماد �أكرث على الأبنية اخل�رضاء ال�صديقة للبيئة،
وا�ستخدام تقنيات معاجلة تلوث الهواء واملاء.
ت�أهيل الأجيال القادمة
ويحظى ال�شباب بعناية خا�صة من ال�رشكة ،فهي ت�ؤمن �أن عقولهم
و�سواعدهم ،هي التي �ستحقق التنمية يف البالد ،ومن �أجل ذلك �أطلقت
ال�رشكة ،وبالتعاون مع جمعية �إجن��از الكويت برنامج "كن ريادي ًا"،
ال��ذي ترعى من خالله تدريب  1800طالب ًا وطالبة يف الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب واملدار�س احلكومية.
ويهدف الربنامج �إىل امل�ساهمة يف ت�أهيل الأجيال القادمة ،وجعلهم �أكرث
ن�ضج ًا ووعي ًا ،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.
وا�ستكما ًال لالهتمام بال�شباب والأجيال القادمة ،تنظم ال�رشكة �سنوي ًا
�ضمن �إطار ا�سرتاتيجية تنمية مهارات �أبناء املوظفني برناجم ًا �صيفي ًا
لطلبة اجلامعات واملعاهد ،يتيح الفر�صة لتدريب الطلبة يف خمتلف مواقع
إطالق برنامج "كن ريادي ًا" لرعاية
وتدريب  1800طالب وطالبة

خيمة "�إفطار �صائم" اخلا�صة بال�رشكة ت�ستقبل حوايل � 1000صائم يومي ًا طوال �شهر رم�ضان الف�ضيل

ال�رشكة ح�سب تخ�ص�صاتهم لإك�سابهم اخل�برات امليدانية الالزمة،
بحيث يكونوا �أكرث 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 �أثناء دخولهم �سوق العمل ،وقد �أ�صبح هذا
الربنامج تقليد ًا را�سخ ًا يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
فعاليات متنوعة
وتنظم ال�رشكة �سنوي ًا فعاليات متنوعة خلدمة املجتمع ،ت�شمل فعاليات
علمية وثقافية ،كتنظيم جمموعة من املحا�رضات الطبية على مدار العام،
و�إق��ام��ة م�سابقة يف جم��ال ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وفعاليات ثقافية
بغر�ض ت�شجيع املواهب الفنية وتعزيز روح االبداع لدى موظفيها و�أفراد
عائالتهم و�أفراد املجتمع عموم ًا ،كم�سابقة "جائزة البرتول الوطنية للفنون
الت�شكيلية" ،والتي ي�شارك فيها عدد ًا كبري ًا من املبدعني من داخل وخارج
ال�رشكة ،حيث تقدم جوائز قيمة للفائزين باملراكز الأوىل من كافة الفئات.
وللجانبني الديني والوطني مكانة خا�صة عند ال�رشكة ،حيث تنظم �سنوياً
خالل �شهر رم�ضان الكرمي جمموعة من الأن�شطة االجتماعية والدينية،
من �أبرزها خيمة "�إفطار �صائم" ،التي تقيمها �أمام مبناها الرئي�سي ،وهي
ت�ستقبل حوايل � 1000صائم يومي ًا طوال �أيام ال�شهر .كما تنظم م�سابقات
رم�ضانية يف نادي "بيت الوطنية" التابع لها ،ومنها م�سابقة حفظ القر�آن
ال�ك��رمي ،وع��دد من امل�سابقات الريا�ضية والرتفيهية ،وحفل القرقيعان،
ومعر�ض ال�سلع الرم�ضانية ملوظفي ال�رشكة و�أفراد عائالتهم.
إدارة الشركة تسعى دوم ًا لتوفير بيئة
عمل صحية وآمنة للموظفين وأسرهم

وتقوم ال�رشكة كذلك خالل ال�شهر الكرمي بتوزيع وجبات الإفطار،
ومياه ال�رشب 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�رشكة بالعديد من الأدوار االجتماعية البناءة ،مثل
زيارة املر�ضى بامل�ست�شفيات ،وتوزيع الهدايا على الأطفال املر�ضى خالل
املنا�سبات الوطنية ،وتنظيم حمالت الت ّربع بالدم ،وامل�شاركة يف م�سرية
الأعياد الوطنية ،عرب توفري �شاحنة كبرية حتمل جم�سمات تعرب عن م�صايف
ال�رشكة ،وخزاناتها وم�ستودعاتها ،وكذلك حمطات تعبئة الوقود ،ويقوم
فريق من ال�رشكة بتوزيع الأعالم والهدايا على امل�شاركني يف امل�سرية.
اهتمام باملوظفني
وت�سعى الإدارة العليا لل�رشكة لتوفري بيئة عمل �صحية و�آمنة جلميع
موظفيها و�أف��راد �أ�رسهم ،وترتجم ذلك على �أر���ض الواقع من خالل
جمموعة وا�سعة ومتنوعة من الفعاليات والأن�شطة تقدير ًا جلهود
موظفيها ،وذلك من �أجل �إ�ضفاء �أجواء �أ�رسية على بيئة العمل ،وتعزيز
التوا�صل بني العاملني والإدارة العليا.
ومن �أهم هذه الفعاليات على امل�ستوى الداخلي ،تكرمي املوظفني ،وتنظيم
الرحالت ،و�إقامة حفالت التكرمي للطلبة املتفوقني من �أبناء العاملني ،كما
تنظم ال�رشكة عدد ًا من امل�سابقات الريا�ضية والرتفيهية على مدار العام،
ومها ماراثون امل�شي واجلري للعاملني ،بهدف تعزيز الوعي ال�صحي لديهم،
و�إبراز �أهمية منط احلياة ال�سليم من خالل رفع اللياقة البدنية للعاملني.
تنظيم فعاليات متنوعة ثقافية وفنية
وعلمية سنوي ًا لخدمة المجتمع
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أصبح بعضها يعمل بالطاقة الشمسية

محطات الوقود
قدمياً ..وحديثاً
يف ثالثينيات القرن املا�ضي ،كانت الكويت جتلب وقود ال�سيارات من مدينة "عبدان"،
الواقعة يف حمافظة خوز�ستان جنوب غرب �إيران ،ويباع يف "تنكات" (�صفائح بحجم
 20لرت ًا) ب�شكل يدوي.
وكانت هناك حمطة وحيدة يف تلك الفرتة تقع مقابل مبني املحاكم بالقرب من دائرة الأمن
العام (ال�شرطة) ،مملوكة لعائلة العمر ،وكانوا يلقبون بـ "العمر قاز" ،تبيع "تنكات"
البنزين والكريو�سني "القاز" ،ثم ظهرت بعد ذلك حمطة ثانية با�سم "ح�سن قاز".
ومع ازدياد عدد ال�سيارات ،كان البد من وجود حمطات للوقود �أكرث تقدماً ،تلبي الإقبال
الكبري من املواطنني على ا�ستخدام ال�سيارات ،لذا ظهرت حمطات الوقود التابعة ل�شركة
نفط الكويت يف �أواخر الأربعينيات.
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الكويت كانت تجلب
وقود السيارات من
عبدان في ثالثينيات
القرن الماضي

حمطات الوقود القدمية كانت تت�سم بالب�ساطة يف املباين وم�ضخات تعبئة الوقود

�أول حمطة
افتتحت �رشكة نفط الكويت �أول حمطة تعبئة وقود نظامية عام  1948يف
غرب الأحمدي ،وكانت تت�سم بالب�ساطة من حيث املباين و�أجهزة تعبئة
الوقود ،ثم ارتفع العدد حتى و�صل �إىل  14حمطة يف عام  ،1960وهي
كالتايل:
 -1حمطة غرب الأحمدي :تقع غرب مدينة الأحمدي ،ومت افتتاحها عام
.1948
 -2حمطة ال�شرياتون :موقعها مقابل فندق ال�شرياتون ،بالقرب من
ق�رص ال�سالم وبوابة اجلهراء � -شارع عبداهلل ال�سامل ،وافتتحت يف عام
.1951
 -3حمطة نايف :افتتحت يف عام  1952بالقرب من بوابة ق�رص نايف.
 -4حمطة ال�شويخ ال�شمايل :مت افتتاحها يف عام .1953
 -5حمطة املن�صورية :وتقع يف منطقة املن�صورية ب�شارع القاهرة ،وقد
مت افتتاحها عام .1954
 -6حمطة ال�شعب :مت �إن�شائها يف عام  ،1956وتقع بالقرب من دوار
ال�شعب ب�شارع القاهرة.
إدارة محطات الوقود انتقلت إلى

"البترول الوطنية" في عام 1960

 -7حمطة �شارع الهاليل :تقع بالقرب من وزارة الإعالم القدمية ،ومت
افتتاحها عام .1957
 -8حمطة الفحيحيل :افتتحت عام  ،1957بالقرب من دوار الفحيحيل.
 -9حمطة اجل �ه��راء :تقع على طريق اجل �ه��راء ،ومت �إن�شائها يف عام
.1958
 -10حمطة ال�شويخ اجلنوبي :مت افتتاحها يف عام  ،1958خلدمة �سكان
هذه املنطقة.
 -11حمطة الفروانية :تقع يف �شارع املطار ال��دويل ،ومت �إن�شائها عام
.1958
 -12حمطة �رشق الأح�م��دي :مت افتتاحها عام  ،1960وتقع يف �رشق
مدينة الأحمدي.
 -13حمطة �شارع اال�ستقالل :افتتحت يف عام  ،1960وتقع يف �شارع
اال�ستقالل.
 -14حمطة ال�ساملية :تقع يف �شارع �سامل امل�ب��ارك ،ومت �إن�شائها عام
.1960
الشركة طوَّرت أنظمة اإلدارة
بعد انتقال المحطات إليها
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حمطات ال�رشكة تط َّورت ب�شكل كبري يف اخلدمة والتقنيات امل�ستخدمة
التح َّول لـ "البرتول الوطنية"

ويف عام  ،1960ومع ت�أ�سي�س �رشكة البرتول الوطنية الكويتية انتقلت
�إليها �إدارة حمطات تعبئة الوقود يف الكويت ،وللقيام بهذه املهمة على
�أكمل وجه ،مت �إن�شاء دائرة الت�سويق املحلي عام  ،1961حيث ت�سلمت
املحطات التي كانت قائمة يف ذلك الوقت من �رشكة نفط الكويت.
وعملت ال�رشكة على تطوير هذه املحطات ب�شكل كبري ،حيث �إنه خالل
ع�رش �سنوات فقط� ،أدخلت العديد من التحديثات على ماكينات التعبئة
و�أنظمة �إدارة هذه املحطات ،كما �أ�ضافت  11حمطة جديدة ،هي:
 -1حمطة الرو�ضتني :مت افتتاحها عام  1961يف منطقة الرو�ضتني
ب�شمال الكويت.
 -2حمطة الوفرة :وافتتحت هذه املحطة يف عام  1966يف منطقة الوفرة
التي تقع بجنوب الكويت.
 -3حمطة ميناء ال�شويخ :تقع داخل ميناء ال�شويخ ،ومت �إن�شائها عام
.1966
 -4حمطة املطار الدويل :مت افتتاحها عام  ،1966وتقع يف املطار الدويل.
 -5حمطة ميناء �سعود :تقع داخل ميناء �سعود (الزور) ،ومت �إن�شائها
عام .1966
 -6حمطة فيلكا :افتتحت يف عام  1968يف جزيرة فيلكا.
 -7حمطة الفيحاء :تقع يف منطقة الفيحاء ،ومت �إن�شائها عام .1969
 -8حمطة القاد�سية :مت افتتاحها يف منطقة القاد�سية عام .1969
 -9حمطة الدعية :افتتحت عام  1969يف منطقة الدعية.
خالل الستينيات قامت الشركة بإعادة
بناء  3محطات وتجديدها بالكامل
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 -10حمطة العديلية (الغربية) :تقع يف منطقة العديلية ،ومت �إن�شائها عام
.1969
 -11حمطة �شارع البالجات :مت افتتاحها عام  1969يف �شارع البالجات.
وبذلك ارتفع �إجمايل عدد حمطات تعبئة الوقود يف نهاية ال�ستينيات
�إىل  25حمطة تغطي غالبية مناطق الكويت ،وتلبي حاجة ال�سكان من
منتجات الوقود املختلفة.
�إعادة بناء ..وجتديد
وخالل فرتة ال�ستينات ،قامت ال�رشكة ب�إعادة بناء  3حمطات وجتديدها
بالكامل ،وهي :حمطة ال�شرياتون ،وحمطة ال�شويخ ال�شمايل ،اللتان �أُعيد
بنائهما عام  ،1960وحمطة املن�صورية ،و�أُعيد بنائها عام  ،1967وكانت
املحطة القدمية تقع ب�شارع القاهرة يف منطقة املن�صورية� ،شمال موقعها
احلايل ،ومع جتديدها و�إعادة بنائها مت نقلها م�سافة  250مرت ًا عن املوقع
القدمي ،لت�صبح �أكرب حمطة �آنذاك.
تلبية االحتياجات
وا�ستمرت "البرتول الوطنية" يف �إن�شاء املزيد من املحطات ،وتطوير
القائم منها ،لتلبية احتياجات ال�سوق املحلي ،والتو�سعات العمرانية يف
البالد ،حتى و�صل عددها يف عام � 2004إىل  119حمطة ،موزعة يف جميع
�أنحاء دولة الكويت خلدمة امل�ستهلكني.
اخل�صخ�صة
ويف عام � 2005صدرت تو�صية من جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية،
الشركة افتتحت  14محطة تعبئة

وقود جديدة منذ ديسمبر 2019

املحطات اجلديدة مزودة ب�ألواح �شم�سية لتوليد الكهرباء

خطة طموحة إلنشاء  100محطة وقود
جديدة ُمقسمة على  5مجموعات

واملجل�س الأعلى للبرتول ،بتحويل �إدارة ن�شاطات حمطات تعبئة الوقود
�إىل القطاع اخلا�ص ،بهدف �إ�رشاكه يف تنمية البالد ،ومن ثم مت خ�صخ�صة
 40حمطة ،وانتقلت ملكيتها �إىل ال�رشكة الأوىل للت�سويق املحلي للوقود،
بالإ�ضافة �إىل عدد  3مواقع (غرب ال�شعيبة ،ومبارك العبد اهلل ،وكبد طريق
املزارع) ،وخ�صخ�صة  40حمطة �أخرى ،وانتقلت ملكيتها ل�صالح �رشكة
ال�سور لت�سويق الوقود ،بالإ�ضافة �إىل  3مواقع (العقيلة ،وامل�سيلة � -رشق
القرين ،-وال�ساملي) ،واحتفظت ال�رشكة بـ  39حمطة ،مت دعمهم بعد ذلك بـ
 4حمطات جديدة ،وحمطتني متنقلتني ،لي�صل �إجمايل عدد حمطات ال�رشكة
�إىل  45حمطة.

تكنولوجيا ..وت�صميم ع�صري
ُ�صممت املحطات اجلديدة ب�شكل متميز ،وطابع ع�رصي يتما�شى مع املعايري
الدولية ،وبالإ�ضافة �إىل الت�صميم الع�رصي ،تتميز بع�ض هذه املحطات
ب�أنها مزودة بوحدة ال�سرتجاع الأبخرة املتطايرة ( ،)VRUونظام جلمع
البيانات اخلا�صة بالتعبئة ( ،)RFIDوه��و ما يعك�س اهتمام ال�رشكة
باحلفاظ على البيئة ،وتوفري �أق�صى درجات ال�سالمة ،كما �سيتوافر بها
�أ�سواق مركزية م�صغرة ،ومطاعم ،والعديد من اخلدمات الأخرى.
ومت تركيب �ألواح �شم�سية يف بع�ض املحطات القدمية ،وجميع املحطات
اجلديدة ،تزودها بالطاقة الكهربائية املتجددة مبا يكفي لتغطية % 30
من احتياجات هذه املحطات من الكهرباء.

صممت بطابع
المحطات الجديدة ُ

عصري يتماشى مع المعايير الدولية
وخالل العام الأخري ،وحتديد ًا منذ دي�سمرب  ،2019افتتحت ال�رشكة 14

حمطة جديدة� ،ضمن املجموعة الأوىل التي ت�ضم  18حمطة يف خطتها
اال�سرتاتيجية الطموحة التي تنفذها لإن�شاء  100حمطة جديدة ُمق�سمة
على خم�س جمموعات ،ل�سد حاجة خمتلف مناطق البالد من املنتجات
النفطية ،وبذلك ارتفع �إجمايل عدد حمطات ال�رشكة �إىل  59حمطة.
منتجات متنوعة
وتوفر حمطات تعبئة الوقود التابعة ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية
منتجات الديزل واجلازولني (البنزين) ب�أنواعه املختلفة ،مثل :اجلازولني
امل�م�ت��از (� 91أوك� �ت�ي�ن) ،واجل ��ازول�ي�ن اخل���ص��و��ص��ي (� 95أوك �ت�ين)،
واجلازولني اخل�صو�صي (� 98أوكتني) ،خلدمة كافة �أنواع املركبات.
ويتم تزويد جميع املحطات املوجودة حالي ًا بالكويت ،والتي يبلغ عددها
 142حمطة� ،سواء اململوكة لـ "البرتول الوطنية" �أو ال�رشكات الأخرى،
بامل�شتقات النفطية عن طريق م�ستودعات ال�رشكة يف منطقتي �صبحان،
والأحمدي.

امل�صدر:

 دائرة الت�سويق املحلي بال�رشكة. كتاب اجلغرافية التاريخية للكويت -للكاتب الدكتور :حممد ر�شيد الفيل.
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مصافي الشركة خالل محنة االحتالل ..

صمود وإدارة
متامسكة
يف ليلة الثاين من �أغ�سط�س عام  ،1990هاجمت القوات العراقية دولة الكويت ،وبد�أت
طائرات املعتدي بق�صف ال�سنرتاالت لت�شل حركة االت�صال ،ثم بد�أ اجلي�ش الغا�شم عملية
اجتياح بري لكامل الأرا�ضي الكويتية.
ومل ي�سلم قطاع النفط الكويتي من هذا االعتداء الآث��م ،فقد تعر�ضت جميع املن�ش�آت
وامل�صايف يف ذلك اليوم �إىل دمار وتخريب ،وبد�أت القوات العراقية ت�ستحل وتنهب كل
�شيء يف الكويت لتنقله �إىل بغداد ،هذا �إىل جانب الكوارث البيئية التي خلفها العدوان،
والتي مل ي�شهد التاريخ احلديث ب�شاعة مثلها.
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المصافي منشآت
حيوية كان البد أن
تعمل لتسيير الحياة
اليومية للمواطنين

م�صايف ال�رشكة تعر�ضت لدمار هائل خالل الغزو الغا�شم عام 1990

مقاومة و�صمود
ومل يقف ال�شعب الكويتي مكتوف الأي ��دي �أم ��ام ه��ذا االع�ت��داء،
و�إمن��ا واج��ه وت�صدى ،وقامت �أول مظاهرة بوجه املحتل يف �أول
يوم للغزو ،وق��ام عدد من املواطنني ب ��إدارة اجلمعيات التعاونية
واملخابز ،والعمل يف م�صانع الغاز واملن�ش�آت احليوية الأخ��رى
لتوفري االحتياجات اليومية.
وكانت م�صايف النفط من املن�ش�آت احليوية التي البد �أن تعمل لت�سيري
احلياة اليومية للمواطنني واملقيمني على �أر�ض الكويت ،حيث توافد
عدد من املهند�سني والعاملني يف "البرتول الوطنية" �إىل مواقعهم يف
امل�صايف ،وكانت �إدارة ال�رشكة يف اجتماعات م�ستمرة مع �إدارات
امل�صايف الثالث (ال�شعيبة ،ميناء الأح�م��دي ،ميناء عبداهلل) ،لو�ضع
خطط عمل ،واتخاذ ق��رارات منا�سبة من �أج��ل احلفاظ على �سالمة
امل�صايف.
وواجهت �إدارة ال�رشكة العديد من التحديات يف تلك الفرتة للحفاظ
على ت�شغيل امل�صايف ،ك��ان على ر�أ�سها ع��دم توافر العمالة الكافية

لت�شغيل امل�صايف ،ب�سبب حالة االرتباك التي كانت ت�سيطر على البالد
ب�شكل عام ،والإجراءات القمعية التي اتخذها اجلي�ش املحتل يف ذلك
الوقت.
ونظر ًا للنق�ص احلاد يف عدد العمالة بجميع �أق�سام ال�رشكة ،ا�ستمر بع�ص
موظفي ومهند�سي ال�رشكة يف العمل ب�شكل �شبه مت�صل لأكرث من 48
�ساعة يف انتظار تعليمات الإدارة ،حتى تفاج�أوا بدخول مدرعات اجلي�ش
العراقي امل�صايف م�ساء ثاين �أيام الغزو املوافق � 3أغ�سط�س ،الأمر الذي
دفع امل�س�ؤولني لإيقاف عمليات التحميل على الأر�صفة ،و�إخالء املراكب
على ر�صيف الزيت ك�إجراء احرتازي.
ا�ستمرار العمل
ويف فجر اليوم الثالث من الغزو دخل ال�ضباط العراقيني غرفة التحكم
الرئي�سية يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،ورغم �إح�سا�س العاملني بالذعر
والإحباط� ،إال �أنهم ا�ستمروا يف العمل بنف�س الطاقة الإنتاجية منتظرين
�أي تعليمات من الإدارة ،التي كانت تتوا�صل معهم عرب مديري العمليات،
حتى جاء وفد من وزارة النفط العراقية وا�ستلم �إدارة امل�صفاة يف 6

الشركة واجهت تحديات كبيرة في تشغيل

إشاعة أطلقها عدد من العاملين كانت

المصافي على رأسها نقص العمالة

السبب وراء إيقاف مصفاة ميناء األحمدي
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تعر�ضت م�صايف ال�رشكة ل�رسقات كبرية من قبل جي�ش االحتالل

�أغ�سط�س برئا�سة العراقي حممد اخل�شاب الذي عمل كمدير للم�صفاة
ملدة ق�صرية مل تتجاوز �شهرين.
وتفاقمت م�شكلة نق�ص العمالة �أك�ثر مع مغادرة الكثري من العمالة
للبالد ،حتى بات ا�ستمرار العمل ي�شكل خطورة على �سالمة امل�صفاة
والعاملني فيها ،خ�صو�ص ًا مع حالة التعب ال�شديدة التي بد�أت تظهر
على العاملني نتيجة العمل امل�ستمر بال بدالء ،ومل يعد لديهم القدرة
على اال�ستمرار ،وكانوا ينتظرون قرار �إيقاف عام للم�صفاة حفاظ ًا
على وحداتها ،وحتى ال ت�أتي اللحظة التي ال ميكن �إيجاد عمالة كافية
لإيقاف الوحدات.
وقد حاول من تبقى من العمالة ال�ضغط على الإدارة العراقية للم�صفاة
التخاذ هذا القرار ،ولكن دون جدوى.
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وا�ستمروا يف العمل ملدة �شهرين كاملني حتى متكنا من تفريغ وعزل
كافة وحدات امل�صفاة.
فريق الإطفاء
وب�سبب النق�ص ال�شديد يف عدد العاملني بامل�صايف ،الذي طال كل الفرق،
كان من ال�رضوري �أن يبقي فريق الإطفاء ،والفريق الطبي بامل�صفاة
على مدار ال�ساعة.
وقد اندلعت عدة حرائق خالل مدة الغزو ،نتيجة عدم خربة املحتل بنظام
الت�شغيل ،ولل�سيطرة عليها تعاونت فرق العمل يف امل�صايف الثالث مع
فرق الإطفاء يف ملحمة جت�سد الروح الوطنية واحلر�ص على ممتلكات
الدولة ،و�سقط العديد من الإطفائيني ،والعاملني ،واملتطوعني �ضحايا
لهذه احلرائق.

�إ�شاعة الإغالق
وللخروج من ه��ذا الو�ضع ،قامت جمموعة من العاملني يف امل�صفاة
بن�رش �إ�شاعة عن �صدور �أوام��ر ب�إيقاف امل�صفاة ،وبالفعل مت �إيقاف
جميع الوحدات ،ومع بزوغ ال�شم�س كانت جميع الوحدات مغلقة ما
عدا الغاليات.
وبالرغم من �إيقاف امل�صفاة� ،إال �أن ع��دد ًا من العاملني واملهند�سني
ا�ستمروا يف العمل بها بنظام الورديات (كل � 12ساعة) ،لإفراغ وعزل
الوحدات واخلطوط من النفط واملنتجات وامل��واد القابلة لال�شتعال،
وا�ستبدالها بغاز النيرتوجني ،وهو غاز خامل مينع امتداد النار بني
الوحدات يف حال وقوع �أي تفجري �أو حريق ،ويحافظ عليها من الت�آكل،

ملحمة التحرير
بد�أت ملحمة التحرير يف �شهر يناير  1991بق�صف قوات التحالف
ملواقع اجلي�ش العراقي ،والأه ��داف احليوية التي يعتمد عليها،
وكانت وحدة النفط اخلام مب�صفاة ميناء الأحمدي من �أوىل هذه
الأه��داف لقطع الوقود عن العراقيني ،كما مت ق�صف عدة وحدات
يف امل�صفاة �أي�ض ًا� ،إ�ضافة �إىل وحدات مب�صفاة ال�شعيبة ،وم�صفاة
ميناء عبداهلل.
ونظر ًا للمجهود الكبري ال��ذي قامت به ف��رق عمل امل�صفاة يف عزل
ال��وح��دات ،فقد انطف�أت ال�ن�يران �رسيع ًا دون جمهود كبري ،لأنها

عاملون ومهندسون استمروا في العمل

تعطيل وحدة النفط الخام بمصفاة ميناء

لعزل الوحدات والمحافظة عليها

األحمدي لقطع الوقود عن جيش االحتالل
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عمليات تفجري طالت وحدات امل�صايف وغرف التحكم ور�صيف الزيت اجلنوبي

مصفاة ميناء األحمدي أولى المصافي

"الشعيبة" تضررت كثيراً واحتاجت

التي عادت للعمل بعد تأهيل وحداتها

سنوات للعودة لقدرتها اإلنتاجية

حممية من الداخل بالغاز اخلامل (النيرتوجني) ،با�ستثناء وحدة
النفط اخلام التي ا�ستمرت عمليات مكافحة احلرائق فيها ملا يقارب
اليوم الكامل.
�سرقات
ويف ال�شهر الأخري �شهدت م�صايف ال�رشكة �رسقات كبرية من قبل
جي�ش املحتل ،ط��ال��ت ك��ل ��ش��يء ث�م�ين ،وك��اف��ة �أج �ه��زة الكمبيوتر
اخلا�صة بامل�صايف.

"ال�شعيبة" الأكرث ت�ضرر ًا
يف عام  1991على �إثر الغزو الغا�شم على دولة الكويت تعر�ضت م�صايف
ال�رشكة الثالث (م�صفاة ال�شعيبة -م�صفاة ميناء الأحمدي -م�صفاة ميناء
عبداهلل) لأعمال تخريب وتدمري كبرية من قبل القوات العراقية الغازية.
وقد احتاجت امل�صايف الثالث ملبالغ مالية كبرية لإ�صالحها و�إعادتها �إىل
العمل جمدد ًا ،وكانت م�صفاة ال�شعيبة الأكرث ت�رضر ًا ،ومل ت�سرتجع قدرتها
الإنتاجية الكاملة �إال بعد عام  ،1997لتنتج �أكرث من  30موا�صفة عاملية من
امل�شتقات البرتولية تلبي احتياجات ال�سوق النفطية.
ورغ��م كل التحديات واملخاطر الفنية واالداري ��ة التي مرت بها امل�صفاة،
خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة �إال �أن�ه��ا ا�ستطاعت ال�ع��ودة �إىل العمل جم ��دد ًا بف�ضل
ال�سواعد الوطنية.

وكانت عمالة ال�رشكة وقتها تخفي القطع الثمينة التي �سيحتاجونها يف
مرحلة �إعادة الت�شغيل بالدفن يف �أر�ض امل�صايف ،كما قام فريق الإطفاء
ب�إخفاء �سيارات الإطفاء يف مدينة الأحمدي يف بع�ض املنازل ،حتى ال
يتمكن اجلي�ش العراقي من اال�ستيالء عليها.
ويف  19فرباير قام اجلي�ش العراقي ب�إخالء امل�صفاة كاملة ،واعتربت
منطقة ع�سكرية حمظورة ،حيث قاموا بعمليات تفجري طالت غرفة
التحكم لوحدة النفط اخلام رقم ( ،)2وغرفة حتكم وحدة البنزين،
ور�صيف الزيت اجلنوبي ،وحل�سن احلظ مل تنفجر عبوات التفجري
يف غرفة حتكم البنزين كلي ًا ،وانح�رصت باملكاتب فقط ،مما �ساعد
يف ت�شغيل الوحدة مبكر ًا ،و�أي�ض ًا غاب عن جي�ش املحتل الر�صيف
ال�شمال ،الذي ا�ستخدم الحق ًا ال�سترياد املنتجات من اخلارج لإعادة
التعمري.
�إعادة الإعمار
كانت �أوىل املهام يف مرحلة �إع��ادة الإعمار ،هي جتهيز �إح��دى وحدات
النفط اخلام ،ووحدة �إنتاج البنزين رقم  ،26 /25و�أي�ض ًا وحدة معاجلة
الكريو�سني والديزل.
وقد مت توقيع عقد �صيانة �شاملة لهذه الوحدات مع �رشكتي "بكتل"،
و"جاينا برتولوم" ،لإ�صالح الأ�رضار وت�أهيل الوحدات للعمل ،فكانت
م�صفاة ميناء الأحمدي �أويل امل�صايف التي رجعت للعمل.
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على مدار مسيرتها الطويلة

محطات بارزة
يف تاريخ الرشكة
على مدار  60عاماً منذ ت�أ�سي�سها م َّرت �شركة البرتول الوطنية الكويتية،
مبحطات بارزة مثلت نقالت نوعية ونقاط فا�صلة يف ن�شاطها.
ومنذ ت�أ�سي�س ال�شركة يف �أكتوبر عام  ،1960تطورت وات�سع نطاق �أعمالها
و�أن�شطتها ،وتعددت مهامها ،لت�صبح �إحدى �شركات تكرير النفط البارزة
على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
وفيما يلي ن�ستعر�ض �أهم املحطات التي مرت بها ال�شركة و�أثرت يف تاريخها.
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أطلقت الشركة في

 1984مشروع ضخم

لتحديث مصفاة
ميناء األحمدي

م�رشوع حتديث م�صفاة ميناء عبداهلل �شمل جتديد الوحدات واملرافق القائمة بها

• ت�أ�سي�س ال�شركة
ت�أ�س�ست �رشكة البرتول الوطنية الكويتية يف �أكتوبر عام ،1960
ك�رشكة 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.
وكانت "البرتول الوطنية" يف ذلك الوقت �أول �رشكة نفطية وطنية يف
الكويت ومنطقة اخلليج العربي ،ويف عام � 1975أ�صبحت ال�رشكة
مملوكة بالكامل للحكومة الكويتية.
• افتتاح م�صفاة ال�شعيبة
بد�أت ال�رشكة يف ت�شييد م�صفاة ال�شعيبة عام  ،1966لتكون �أول م�صفاة
يف املنطقة تبنيها �رشكة نفط وطنية بالكامل.
وافتتحت امل�صفاة ع��ام  ،1968بطاقة �إنتاجية بلغت يف ذل��ك الوقت
� 95ألف برميل يومي ًا.
مشروع لتحديث مصفاة ميناء

عبداهلل في عام 1982

• تو�سعة م�صفاة ال�شعيبة
نفذت "البرتول الوطنية" يف ع��ام  1975م�رشوع ًا لتو�سعة م�صفاة
ال�شعيبة ،ازدادت معه طاقتها التكريرية �إىل � 195ألف برميل يومي ًا.
• االن�ضمام مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
يف عام � 1980صدر مر�سوم �أمريي بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية،
لتدير جميع الأن�شطة النفطية يف الكويت من خالل جمموعة �رشكات
تابعة لها.
و�أ�صبحت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية تابعة للم�ؤ�س�سة ،لتكون
ذراعها يف جمال �صناعة تكرير النفط اخلام و�إ�سالة الغاز ،وت�سويق
املنتجات البرتولية يف ال�سوق املحلي.
• تطوير م�صفاة ميناء الأحمدي
�أطلقت ال�رشكة يف عام � 1984أحد �أكرب امل�شاريع لتحديث م�صفاة ميناء
الأح �م��دي ،وال��ذي مت على مرحلتني ،وهما :املرحلة الأويل (MAA-
 ،)RMPوم�رشوع الإ�ضافات اجلديدة (.)MAA-FUP
بدأت مصفاة ميناء األحمدي بإنتاج

البنزين الخالي من الرصاص عام 1995
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توقيع عقود م�رشوع الوقود البيئي وو�ضع حجر الأ�سا�س له من املحطات البارزة يف تاريخ ال�رشكة

وق��د بنيت يف �إط��ار امل�رشوعني  29وح��دة جديدة ،مما جعلها واح��دة
من �أحدث و�أ�ضخم م�صايف التكرير يف العامل� ،سواء من حيث طاقتها
التكريرية التي �أ�صبحت � 466أل��ف برميل يومي ًا ب��د ًال من � 250ألف
برميل� ،أو من حيث التقنيات املتطورة املطبقة يف امل�صفاة.
• حتديث م�صفاة ميناء عبداهلل
بد�أت ال�رشكة يف عام  1982تنفيذ �أعمال م�رشوع حتديث م�صفاة ميناء
ع�ب��داهلل ،وال��ذي �شمل :جتديد ال��وح��دات وامل��راف��ق القائمة يف امل�صفاة
وزيادة كفاءتها ،و�إ�ضافة وحدات ت�صنيع ومرافق م�ساندة جديدة ذات
تقنية متقدمة لإنتاج م�شتقات برتولية خفيفة ذات قيمة عالية ،وتطوير
املن�ش�آت البحرية ومرافق الت�صدير.
ومع اكتمال امل�رشوع يف �أواخر عام  ،1988وافتتاحه ر�سمي ًا يف فرباير
 ،1989ازدادت الطاقة التكريرية للم�صفاة �إىل �أك�ثر من � 240ألف
برميل يومي ًا.
ثم توا�صلت اجلهود لزيادة طاقة امل�صفاة ،حتى و�صلت �إىل م�ستواها
احلايل ،وهو � 270ألف برميل يومي ًا.
• ت�أهيل امل�صايف بعد الغزو
قامت "البرتول الوطنية" خ�لال ع��ام  1992بالعديد من م�رشوعات
الإ�صالح وال�صيانة لت�أهيل امل�صايف للعودة للعمل بعد عمليات ال�سلب
والنهب والإهمال الذي تعر�ضت له ب�سبب الغزو الغا�شم.
وبنهاية يونيو عام  1994مت ت�أهيل جميع امل�صايف وا�ست�أنفت عملها.
دوائر الشركة وأقسامها بدأت باالنتقال

التدريجي إلى المقر الجديد في 2005
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• �إنتاج بنزين خايل من الر�صا�ص
يف عام  1995بد�أت ال�رشكة ومن خالل م�صفاة ميناء الأحمدي ب�إنتاج
البنزين اخلايل من الر�صا�ص ،ثم حتولت م�صايف ال�رشكة بالكامل عام
� 1998إىل �إنتاج هذه النوعية من البنزين ،ومت طرح املنتج اجلديد يف
جميع حمطات تعبئة الوقود ،مع الإبقاء على البنزين املحتوي على
الر�صا�ص يف جمموعة حمدودة من املحطات خلدمة ال�سيارات القدمية.
• افتتاح املقر اجلديد لل�شركة
بد�أت دوائر ال�رشكة و�أق�سامها يف عام  2005باالنتقال التدريجي �إىل
املقر اجلديد يف مدينة الأحمدي ،والذي يتميز بقربة من �أعمال ال�رشكة
بامل�صايف الثالثة.
• طرح وقود "يورو  "4يف ال�سوق املحلي
طرحت ال�رشكة يف ع��ام  2008منتجي وق��ود جديدين م��ن البنزين
وال��دي��زل يف ال�سوق املحلي متوافقني مع �أعلى املوا�صفات الأوربية
"يورو ،"4بهدف توفري �أف�ضل املنتجات خلدمة امل�ستهلك.
• توقيع عقود م�شروع الوقود البيئي
وق َّعت "البرتول الوطنية" يف عام  2014عقود م�رشوع الوقود البيئي
مع � 3رشكات عاملية ،هي" :فلور" الأمريكية ،و"برتوفاك" الربيطانية،
و"جي جي �سي" اليابانية.
و�أقامت ال�رشكة احتفالية �ضخمة بهذه املنا�سبة ،ح�رضها وزير النفط وزير
عام  2014شهد توقيع "البترول

الوطنية" عقود مشروع الوقود البيئي

قيادات ال�رشكة والقطاع النفطي يف زيارة مل�رشوع الوقود البيئي مب�صفاة ميناء الأحمدي

الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الأم��ة د .علي العمري ،والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية نزار العد�ساين ،و�سفراء كل من الواليات املتحدة الأمريكية،
وبريطانيا ،واليابان� ،إ�ضافة �إىل ُمثلي ال�رشكات العاملية الفائزة بامل�رشوع.

• ت�شغيل خط الغاز الرابع
ً
افتتحت ال�رشكة يف ع��ام  2015ر�سميا م���شروع خ��ط ال�غ��از الرابع
مب�صفاة ميناء الأح�م��دي بتكلفة تقدر بـ  256مليون دي�ن��ار ،وطاقة
ا�ستيعابية تبلغ  805ماليني قدم مكعبة من الغاز ،و� 106آالف برميل
من املكثفات يومي ًا ،وه��و يتكامل مع  3خطوط �أخ��رى للغاز ،تُ�شكل
جمتمعة م�صنع �إ�سالة الغاز يف الكويت.
• �إغالق م�صفاة ال�شعيبة
بعد م��رور  49عام ًا من العطاء ،ويف  30مار�س  ،2017ب��د�أ الإيقاف
التدريجي لوحدات الت�صنيع مب�صفاة ال�شعيبة ،بينما �سيتم ا�ستغالل
مرافق تخزين املنتجات ،ومرافق الت�صدير ،بحيث تتبع م�رشوع الوقود
البيئي يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،لتتحول �إىل مرافق لتخزين وت�صدير
النفط ،وذلك مع بدء ت�شغيل امل�رشوع ،و�سوف تنتقل م�س�ؤولية الت�شغيل
يف اجلزء املتبقي من مرافق امل�صفاة �إىل �إدارة م�صفاة ميناء عبداهلل.

•

ا�سرتاتيجية 2040

�أطلقت "البرتول الوطنية" يف عام  2018ا�سرتاتيجية  ،2040والتي
تر�سم �شكل و ُم�ستقبل ال�رشكة خالل الـ  20عام ًا املقبلة.
وتعك�س اال�سرتاتيجية توجهات و�أهداف ال�رشكة ومبادراتها ملواكبة
استراتيجية  2040تم إطالقها في

عام  2018لترسم ُمستقبل الشركة

متغريات ال�سوق ،عرب خطة عمل مدرو�سة وواقعية ،ت�ضمن البقاء يف
دائرة املناف�سة.
• انتهاء م�شروع الوقود البيئي مب�صفاةميناء الأحمدي
يف �أبريل  2020مت االنتهاء من جميع الأعمال التابعة مل�رشوع الوقود
البيئي مب�صفاة ميناء الأح �م��دي ،بعد جن��اح ت�شغيل �آخ ��ر وحدتني
�إنتاجيتني �ضمن امل�رشوع ،وهما :وحدة �إنتاج الفحم ،ووحدة معاجلة
النافثا ،بطاقة �إنتاجية بلغت � 37ألف برميل يومي ًا ل�ل�أوىل ،و8400
برميل يومي ًا للثانية.
وبذلك تكون ال�رشكة قد �أجنزت �إحدى  3حزم يتكون منها هذا امل�رشوع
ال�ضخم ،يف حني ي�ستمر العمل بوترية مت�سارعة لإجن��از ما تبقى من
وحدات امل�رشوع يف م�صفاة ميناء عبداهلل.
• افتتاح  14حمطة وقود جديدة
قامت ال�رشكة ببناء وت�شغيل  14حمطة تعبئة وقود جديدة خالل الفرتة
من �شهر دي�سمرب  ،2019وحتى دي�سمرب  ،2020من �أ�صل  18حمطة
متثل املرحلة الأوىل م��ن خطتها اال�سرتاتيجية لإن�شاء  100حمطة
جديدة ،بهدف تلبية االحتياج املتزايد للمنتجات البرتولية ،ومواكبة
التو�سع العمراين الذي ت�شهده الدولة.
وت�ت�م�ي��ز امل�ح�ط��ات اجل ��دي ��دة بت�صميمها ال �ع ���صري ،وا�ستخدامها
تكنولوجيا متطورة للطاقة ال�شم�سية ،من خالل �أل��واح �شم�سية تنتج
طاقة نظيفة كافية لتوفري  % 30من حاجة املحطة للكهرباء.
ّ
ألواح شمسية
توفر  % 30من
حاجة محطات الوقود للكهرباء

59
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أصداء واسعة
حظِ َيت ذكرى مرور  60عاماً على ت�أ�سي�س "البرتول الوطنية" بتغطية خا�صة من قبل ال�صحافة املحلية ،حتى �أن
بع�ض ال�صحف �أفردت �صفحات كاملة لتغطية كافة جوانب هذا احلدث ،الذي ي�ؤرخ لإجنازات �شركة نفط وطنية،
�ساهمت منذ ت�أ�سي�سها يف دعم االقت�صاد الوطني ،وو َّفرت احتياجات املجتمع من امل�شتقات النفطية املختلفة.
وقد اختلفت ُر�ؤًى ال�صحف يف عر�ض �أهم �إجنازات ال�شركة ،فمنها من ركَّز على حجم املبيعات ال�ضخم ملنتجات
ال�شركة ،والذي انعك�س على قيمة الإيرادات ،ومنها من �أهتم بالإجنازات املعنوية وجهود ال�شركة لتفعيل �سيا�سة
"التكويت" ،وتدريب الأيدي العاملة الوطنية ،يف حني ا�ستعر�ض البع�ض الإجنازات يف جمال البيئة ،و�سعي
ال�شركة امل�ستمر لإنتاج م�شتقات تتنا�سب مع متطلبات الهيئة العامة للبيئة الكويتية ،واالتفاقيات البيئية الدولية.
ورغم اختالف اجلوانب التي عر�ضتها ال�صحف من تاريخ ال�شركة املُ�شرق� ،إال �أنها اتفقت جميعاً على حجم
الإجناز الكبري الذي حققته خالل عمرها.
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هل تعلم ؟

•�أن الأفعى ت�ستطيع الر�ؤية حتى بعد
�إغالق جفونها.
•�أن �شبكة الإنترنت التابعة لدولة كوريا
ال�شمالية تحتوي على  28موقع ًا �إلكتروني ًا
فقط.
•�أن تمثال الحرية في الواليات المتحدة
الأمريكية ،هو �أكبر تمثال نحا�سي في
العالم.

كلمات

•الحقيقة لي�ست قا�سية ،ولكن االنفالت من
الجهل م�ؤلم كالوالدة.
•الويل لمن يحترم الحب في ع�صر ال يكن فيه
للحب احترام ًا.
•ال�صدق جوهرة ،قد تختفي �أحيان ًا تحت ركام
الأوهام.

معلومات عامة

•تتميز الأغنام بوجود �أربعة �أق�سام في المعدة
ت�ساعدها على ه�ضم الطعام.
• ُيعتبر الماء المذيب الطبيعي للمعادن والعنا�صر
الطبيعية المختلفة.
•يفقد الإن�سان نحو �أربعة كيلوغرامات من خاليا الجلد
كل �سنة.

من الكويت

ُتعد المياه الإقليمية الكويتية ،وتحديد ًا جون الكويت �أحد
�أكبر حا�ضنات الأ�سماك في العالم ،لما له من طبيعة وخ�صائ�ص
فريدة من حيث حركة التيارات المائية� ،إلى جانب كونه بيئة
جاذبة للعديد من الكائنات البحرية والأ�سماك التي تن�شد
المياه الدافئة.
ومن �أ�شهر �أنواع الأ�سماك الموجودة في المياه الإقليمية
الكويتية "القر�ش الحوت" ،والذي يظهر في بع�ض الأحيان
بالقرب من ال�شواطئ للبحث عن الغذاء ،وهو �أكبر �أنواع �أ�سماك
القر�ش النادرة والم�سالمة.

شخصيات

خالد بن الوليد:

هو �صحابي جليل ،وقائد ع�سكري م�سلم ،لقبه ر�سول اهلل (�ص) ب�سيف اهلل الم�سلول ،ولد عام 592م ،الموافق عام  30قبل
الهجرة ،وتوفي عام  642م� ،أي في العام  21من الهجرة ،وا�شتهر ببراعته في التخطيط الع�سكري.
اعتنق الإ�سالم بعد �صلح الحديبية ،و�شارك في حمالت مختلفة في عهد الر�سول� ،أهمها غزوة م�ؤتة ،وفتح مكة.
قاد جيو�ش الم�سلمين في حروب الردة ،وفتح العراق وال�شام ،و ُيعد �أحد القادة القالئل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة
طوال حياتهم ،حيث لم يهزم في �أكثر من مائة معركة �أمام قوات متفوقة عليه عددي ًا.
ا�شتهر بانت�صاراته الحا�سمة في معارك :اليمامة ،و�أُ ّلي�س ،والفرا�ض ،والولجة ،واليرموك.
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• �أع�ضاء دائرة العالقات العامة في حفل بمنا�سبة فوز عربة ال�شركة
بالمرتبة الأولى في ا�ستعرا�ض العيد الوطني ال�ساد�س ع�شر.

الوطنية :عدد �أبريل 1977

•عربة ال�شركة الفائزة بالمرتبة الأولى ،وهي ترمز
للطاقة والقوة واالنطالق.
الوطنية :عدد �أبريل 1977
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