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منا�سبة تاريخية
ي�صدر هذا العدد اال�ستثنائي اخلا�ص من جملة "الوطنية" مبنا�سبة احتفال
�رشكة البرتول الوطنية الكويتية بالت�شغيل الكامل مل�رشوع الوقود البيئي،
والذي �أقيم يوم الثالثاء املوافق  22مار�س  ،2022حتت رعاية وح�ضور
�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل
ورعاه ،وبح�ضور �سمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل.
لقد ت�رشفت ال�رشكة وجميع العاملني فيها بهذه الرعاية ال�سامية الكرمية،
والتي عك�ست مدى ما توليه قيادتنا احلكيمة من اهتمام وحر�ص على دعم
ومتابعة م�شاريع القطاع النفطي خ�صو�ص ًا ،وم�شاريع الدولة التنموية
ب�شكل عام ،كما جاءت مبنزلة تكرمي رفيع امل�ستوى لل�رشكة ،وكذلك للقطاع
ودوره احليوي.
�سنوات من العمل الد�ؤوب واجلاد توجتها "البرتول الوطنية" ببلوغ هذا
اليوم التاريخي ،ال��ذي ي�شكل عالمة ب��ارزة وم�ضيئة يف م�سرية ال�رشكة،
التي خا�ضت جتربة ثرية وغري م�سبوقة بتنفيذها هذا امل�رشوع ،الذي يعد
الأ�ضخم ،لي�س فقط على امل�ستوى املحلي ،بل على امل�ستوى العاملي ،وذلك
بالنظر �إىل طبيعته وكلفته ومردوده.
وقد جاءت هذه االحتفالية كخامتة مثالية� ،أظهرت حجم اجلهود اجلبارة
التي ُبذلت على مدى هذه ال�سنوات ،منذ البدايات الأوىل للم�رشوع ،و�إىل
�أن مت �إجنازه وت�شغيله ،كما جنحت يف �إبراز �أهدافه ،ويف مقدمتها مردوده
الداعم القت�صادنا الوطني ،وفوائده العديدة للبيئة وللتنمية امل�ستدامة.
ال �شك �أن ه��ذا الإجن ��از الوطني الكبري مل يكن ليتحقق ل��وال ت�ضافر تلك
اجلهود ،التي �ساهمت بها �أعداد كبرية من العاملني يف ال�رشكة ،من قيادات
�سابقة وحالية ،ومهند�سني ومهند�سات ،وعاملني من خمتلف دوائر و�أق�سام
ال�رشكة ،الذين عملوا جميع ًا ب��روح الفريق الواحد املتجان�س واملتناغم،
ومتكنوا من التغلب على خمتلف التحديات وال�صعوبات ،وا�ضعني ن�صب
�أعينهم م�صلحة �رشكتهم ووطنهم الغايل الكويت.
�شكر ًا لكل من �ساهم يف �صناعة هذا النجاح ،ولكل من يعمل ب�إخال�ص وحر�ص
من �أجل تعزيز مكانة و�سمعة "البرتول الوطنية" ،و�إىل �إجناز وطني جديد
ب�إذن اهلل ،على اخلري واملحبة نلتقي دائم ًا.

خلود �سعد املطريي

أمير البالد َّ
دشن "الوقود البيئي":

نبارك للشعب الكويتي هذه الثروة
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الوقود البيئي

عزف ال�سالم الوطني لدولة الكويت عقب و�صول �صاحب ال�سمو�أمري البالد الفتتاح امل�رشوع

مت ُّر ال�شعوب والأمم ب�أحداث خالدة حت ّول جمرى تاريخها ،وتكتب
بداية ع�صر جديد ينقلها من مرحلة �إىل مرحلة �أخرى �أكرث بها ًء
و�إ�شراقاً.
من هذه الأحداث التي لن تن�سى يف تاريخ الكويت والقطاع النفطي
و�شركة البرتول الوطنية الكويتية ،ما �شهده يوم  22مار�س ,2022
وهو اليوم الذي جرى فيه االحتفال بالت�شغيل الكامل مل�شروع
الوقود البيئي ،برعاية وح�ضور ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل ورعاه ،وح�ضور

�سمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل.
�سيغي واقع الكويت وم�ستقبلها ،وميكنها
�إن هذا اليوم التاريخي
ّ
من تبو�ؤ مكانة مر ُموقة بني كبار منتجي وم�صدري املنتجات
النفطية عالية اجلودة وال�صديقة للبيئة.
ففي متام ال�ساعة  12:50من ظهر يوم الثالثاء املوافق  22مار�س
 ،2022و�صل موكب ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل ورعاه� ،إىل مكان االحتفال
مب�صفاة ميناء عبداهلل ،حيث ا�ستقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل

�أ�سرة واحدة
ح��ر���ص ع�ل��ى ح���ض��ور ح�ف��ل الت�شغيل الكامل
للم�رشوع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،وزير الطاقة
باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
وتتميز ال �ع�لاق��ات الكويتية – ال���س�ع��ودي��ة بعمقها
ال �ت��اري �خ��ي ال �ك �ب�ير ،م �ت �ج��اوزة يف مفاهيمها �أب �ع��اد
العالقات الدولية بني جارتني جمعتهما جغرافية املكان
�إىل مفهوم الأخوة و�أوا�رص القربى وامل�صري امل�شرتك
جتاه خمتلف الق�ضايا التي تهم البلدين ال�شقيقني .
ح�رضة �صاحب ال�سمو و�سمو ويل العهد يف حديث �أخوي مع وزير الطاقة ال�سعودي

5

ح�رضة �صاحب ال�سمو لدى تف�ضله ب�إزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية للم�رشوع

�سمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل،
و�سمو ال�شيخ �صباح خالد احلمد ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء،
ونائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء الدكتور حممد عبداللطيف الفار�س ،ونائب رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ال�شيخ نواف �سعود النا�صر ال�صباح ،والرئي�س التنفيذي ل�شركة
البرتول الوطنية الكويتية املهند�س وليد خالد الر�شيد البدر.
وبعد عزف الن�شيد الوطني ،تف�ضل ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل ورعاه ،ومبعيته

مغادرة ح�رضة �صاحب ال�سمو مكان احلفل مبثل ما ا�ستقبل به من حفاوة وترحيب
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�سمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل،
خ�ص�ص �إيذاناً بالت�شغيل الر�سمي مل�شروع الوقود
ب�إدارة الدوالب املُ ّ
البيئي ،وبعدها تف�ضل �سموه ب�إزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية.
وقال ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ،حفظه اهلل ورعاه ،يف كلمة
عند تد�شني الت�شغيل الكامل للم�شروع" :نبارك لل�شعب الكويتي
هذه الرثوة اللي اهلل �سبحانه وتعاىل منّ علينا فيها و�إن �شاء اهلل
تدوم لأبد الآبدين وال�شعب الكويتي ..و�شكر ًا".
ا�ستقبل به
ث ّم غادر �سموه ،حفظه اهلل ورعاه ،مكان احلفل مبثل ما ُ
من حفاوة وترحيب.

الوقود البيئي

سمو ولي العهد:

خلق فرص عمل جديدة ألبناء الكويت
عقب ُم��غ��ادرة ح�ضرة �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ،توجه ممثل ح�ضرة �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ نواف الأحمد
اجلابر ال�صباح ,حفظه اهلل ورعاه� ,سمو
ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر
ال�صباح ,حفظه اهلل� ,إىل موقع احلفل
ال ��ذي ا�ستهل ب��ت�لاوة �آي ��ات م��ن الذكر
احلكيم.
وقد �ألقى ممثل �سمو الأم�ير� ،سمو ويل
العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد كلمة بهذه
املنا�سبة ..وفيما يلي ن�صها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني
نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
احل�ضور الكرمي
نلتقي ال��ي��وم بكل فخر واع��ت��زاز حتت
رعاية �سيدي ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد املفدى ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر
ال�صباح ،حفظه اهلل ورع���اه ،لتد�شني
م�شروع الوقود البيئي بت�شغيله الكامل.
و�إننا نربهن اليوم ل�شعبنا الكرمي ولدول
العامل و�شعوبها ،وبتوجيه من لدن ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى ،حفظه
اهلل ورع��اه ،على تعهداتنا امل�س�ؤولة عن
تلبية االحتياجات الوطنية والطلب الدويل
للوقود النظيف ،متوافقني مع االجتاهات
العاملية خلف�ض امللوثات ،ملتزمني ب�إنتاج
وقود منخف�ض االنبعاثات و�أكرث التزاماً
مبعايري اجلودة وال�سالمة العاملية.
7

�سمو ويل العهد يلقي كلمته يف حفل الت�شغيل الكامل للم�رشوع

نتسلح باإلخالص والوفاء لكويت جديدة

نترجم اليوم لشعبنا وللعالم طموحنا

سالحها "الجد والعمل والتفاؤل والتطلع"

لتحقيق تنمية تعزز مكانة الكويت

ونرتجم اليوم ل�شعبنا الكرمي ولدول العامل و�شعوبها تطلعنا الطموح �إىل
حتقيق ا�سرتاتيجية تنموية وا�ضحة اخلطى ،تعزز مكانة دولة الكويت
وو�ضعها يف م�صاف الدول املتقدمة يف �صناعة تكرير النفط العاملية.
ون�ؤكد اليوم توجهنا الوا�ضح و�أولويتنا الق�صوى خللق فر�ص
عمل جديدة لأبناء الكويت ،ومتكينهم من العمل يف �أه��م قطاع
حيوي ومورد �أ�سا�سي يف بلدهم ،وليكونوا �شركاء يف حتقيق عوائد

ربحية حتقق لدولة الكويت والعامل �أجمع الرخاء والتطور يف كافة
�أوجه احلياة واقت�صاداتها.
فعلى بركة اهلل ومبباركة �سيدي ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
املفدى ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل ورعاه ،و�شعب
الكويت الكرمي الويف ،نطلق م�شروع الوقود البيئي بت�شغيله الكامل
مرتجمني �أولوياتنا مت�سلحني بالإخال�ص والوفاء لكويت جديدة

جولة ميدانية
ق��ام ممثل ح���ضرة �صاحب ال�سمو �أم�ي�ر ال�ب�لاد،
حفظه اهلل ورع��اه� ،سمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل
الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل ،بجولة تفقدية
يف م�رشوع الوقود البيئي ،اطلع خاللها من نائب
الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل ،و�ضحة
�أحمد اخلطيب التي رافقت �سموه على ما يحتويه
امل�رشوع من من�ش�آت حيوية ،كما قدمت ل�سموه
�رشح ًا تف�صيلي ًا حول �آلية عمل الوحدات التابعة له.
وع�ق��ب اجل��ول��ة غ ��ادر ��س�م��وه ،حفظه اهلل ،مكان
احلفل مبثل ما ا�ستقبل به من حفاوة وترحيب.
�سمو ويل العهد ي�ستمع �إىل �رشح من و�ضحة �أحمد اخلطيب خالل جولة داخل امل�رشوع
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�سمو ويل العهد ي�ؤكد على �أهمية دور وعطاءات �أبناء الكويت يف القطاع النفطي

�سالحها "اجلد والعمل والتفا�ؤل والتطلع" ،و�شعارها "م�ستقبل
�أخ�ضر" لأهم نعمة �أنعمها اهلل على الإن�سان يف الأر�ض ،و�أهم موارد
احلياة ،مت�ضرعني �إليه �سبحانه وتعاىل �أن يتوج م�ساعي دولة الكويت
قيادة وحكومة و�شعباً �إىل ما فيه خريها وخري العامل �أجمع.
وختاماً ..ال نن�سى جهود �أبناء الكويت املخل�صني القائمني على
تنفيذ امل�شروع ،ونقدر التزامهم ونفخر بهم وب�إجنازهم امل�شهود،
وي�شرفني �أن �أنقل لهم �شكر وتقدير �سيدي ح�ضرة �صاحب ال�سمو
�أمري البالد املفدى ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل
ورعاه ،كما ن�شكر جهود و�سائل الإعالم الداعمة لتغطية ومتابعة

امل�شروع �إعالمياً ،ون�شكر جميع من �ساهم يف �إجناح هذا امل�شروع.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

االهتمام بالكادر الوطني
قبل مغادرة �سمو ويل العهد مل�صفاة ميناء عبداهلل بعد جولته امليدانية،
�شدد بو ٍد وحمبة �أثناء وداع الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ونواب الرئي�س
التنفيذي ل�سموه على ��ضرورة االهتمام بالكوادر الوطنية وت�أهليها
وتدريبها وفق �أعلى املعايري العاملية للحفاظ على الرثوة النفطية الكويتية.

عريف احلفل
ق��ال عريف احل�ف��ل" :ح�رضة �صاحب ال�سمو
�أم �ي�ر ال �ب�لاد ال���ش�ي��خ ن� ��واف الأح �م ��د اجل��اب��ر
ال�صباح� ،أ�سبغ علينا �رشف ًا رفيع ًا ،برعايته
اليوم احتفال �رشكة البرتول الوطنية الكويتية
بالت�شغيل الكامل مل�رشوع الوقود البيئي".
نقدر جهود أبناء الكويت
القائمين على تنفيذ المشروع
ونفخر بإنجازهم
وزير النفط د .حممد الفار�س يف وداع �سمو ويل العهد

9

الوقود البيئي
تش ّرفنا بالرعاية السامية والكريمة من قبل سمو أمير البالد

الفارس :املشروع يترجم توجه
للتحول ملركز جذب اقتصادي
الدولة
ّ
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الفار�س ي�ؤكد على �أهمية امل�رشوع يف تعزيز مكانة الكويت ب�صناعة تكرير النفط عاملي ًا

�ضمن فعاليات احلفل� ،ألقى نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير
النفط ووزي��ر الدولة ل�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء الدكتور حممد
عبداللطيف الفار�س كلمة بهذه املنا�سبة ..فيما يلي ن�صها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ممثل �سيدي ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر
ال�صباح �أمري البالد املفدى ,حفظه اهلل ورعاه� ,سمو ال�شيخ م�شعل
الأحمد اجلابر ال�صباح ويل العهد ,حفظه اهلل..
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل ال�شيوخ املوقرين..
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود املوقر وزير الطاقة باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة..
�سمو ال�شيخ �صباح خالد احلمد ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء,
حفظه اهلل..
�سعادة ال�سيد �أحمد خليفة ال�شحومي رئي�س جمل�س الأمة بالإنابة
املحرتم..
معايل الوزراء املحرتمني..
ال�ضيوف الكرام..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
لقد ت�شرفنا جميعا يف القطاع النفطي الكويتي بالرعاية ال�سامية
والكرمية من قبل قائد م�سريتنا وراعي نه�ضتنا �سيدي ح�ضرة
القطاع النفطي يحرص على مواكبة
المتغيرة
التطورات وتلبية المتطلبات ُ
ّ

�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح,
حفظه اهلل ورعاه ,الحتفال �شركة البرتول الوطنية الكويتية اليوم
بالت�شغيل الكامل مل�شروع الوقود البيئي.
كما ي�شرفنا وي�سعدنا تواجد �سيدي �سمو ويل العهد ال�شيخ م�شعل
الأحمد اجلابر ال�صباح ,حفظه اهلل ,بني �إخوته و�أبنائه ممث ًال
حل�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ,حفظه اهلل ورع��اه ,يف هذه
املنا�سبة الكبرية ،وهو ما يعك�س اهتمام وحر�ص قيادتنا الر�شيدة
على متابعة ودعم م�شاريع الدولة التنموية يف خمتلف املجاالت.
ممثل �سيدي ح�ضرة �صاحب ال�سمو ،حفظه اهلل ورعاه..
�سمو ويل العهد ،حفظه اهلل..
احل�ضور الكرمي..
ُيع ّد م�شروع الوقود البيئي �أحد �أبرز امل�شاريع الكربى يف تاريخ
القطاع النفطي ،فقد �شهدت يف �إط ��اره كل من م�صفاتي ميناء
الأحمدي وميناء عبداهلل عملية حتديث وتطوير وا�سعة وغري
م�سبوقة من �أجل متكني امل�صفاتني من �إنتاج م�شتقات نفطية عالية
اجلودة تلبي املعايري واال�شرتاطات البيئية العاملية.
يرتجم هذا امل�شروع الرائد توجه الدولة نحو حتويل بالدنا �إىل
مركز جذب اقت�صادي ،كما ينطلق من �أهم �أه��داف ا�سرتاتيجية
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة ،واملتمثل يف حتقيق

تدعم المشاريع
قيادتنا الرشيدة
ّ

التنموية في مختلف المجاالت

11

�سمو ويل العهد يف حديث مع الوزير د .حممد الفار�س

اال�ستغالل الأمثل لرثوة البالد النفطية ،حيث ُي�سهم امل�شروع يف
زي��ادة ربحية منتجاتنا ،وفتح �أ�سواق عاملية جديدة ،وتعزيز
املكانة الريادية للكويت على م�ستوى �صناعة النفط العاملية.
�إن �أهمية هذا احلدث ُم�ستمدة من �أهمية القطاع النفطي ،الذي
ميثل الركيزة الأوىل والداعم الرئي�سي القت�صادنا الوطني ،ومن
هذا املنطلق ف�إن الدولة وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو �أمري البالد
و�سمو ويل عهده ,حفظهما اهلل ورعاهما ,تويل اهتماماً كبري ًا لهذا
املورد ،وحتر�ص على النهو�ض بهذا القطاع احليوي كي ي�ستمر يف
�أداء دوره التنموي الرائد على �أكمل وجه.
ممثل �سيدي ح�ضرة �صاحب ال�سمو ،حفظه اهلل ورعاه..

�سمو ويل العهد ،حفظه اهلل..
احلا�ضرون جميعاً..
ت�شهد ال�صناعة النفطية العاملية تناف�ساً �شديد ًا ،وتواجه حتديات
و�صعوبات كبرية ،ول�ضمان البقاء يف دائرة املناف�سة واملحافظة
على مكانة بالدنا كواحدة من �أهم الدول املنتجة للنفط ،ف�إن القطاع
النفطي الكويتي يحر�ص دائماً على مواكبة تط ّورات هذه ال�صناعة،
وتلبية متطلباتها املُتغرية من خالل اال�ستعانة بالتقنيات احلديثة
وتطوير قدرات ومهارات كوادره الب�شرية.
ويفخر القطاع ب�أن �سيا�ساته وخططه اال�سرتاتيجية جنحت يف
ت�أهيل �أبنائنا وبناتنا ،و�أك�سبتهم املزيد من اخلربة والكفاءة

ح�ضور احلفل
�شهد احلفل �أ�صحاب ال�سمو واملعايل ال�شيوخ،
و��ص��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم �ي�ر عبدالعزيز
بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود وزير الطاقة
باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
كما �شهد احلفل �سمو ال�شيخ �صباح خالد احلمد
ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء ،ورئي�س جمل�س
الأم��ة بالإنابة �أحمد خليفة ال�شحومي ،وكبار
امل�س�ؤولني بالدولة ،وعدد من ر�ؤ�ساء ال�رشكات
النفطية التابعة مل�ؤ�س�سة ال�ب�ترول الكويتية،
وح�شد كبري من قيادات القطاع النفطي.
�سمو ويل العهد وكبار احل�ضور خالل فعاليات احلفل
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احل�ضور ي�ستمعون ل�رشح عن امل�رشوع و�أهميته االقت�صادية والبيئية

والقدرة على �إدارة وت�سيري �ش�ؤون ثروتنا النفطية ،وهو ما ظهر
جلياً ووا�ضحاً يف هذا ال�شروع.
ختاماً ..ي�شرفني �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان �إىل مقام �سيدي
ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ,حفظه اهلل ورعاه ,و�إىل مقام
�سيدي �سمو ويل العهد ,حفظه اهلل ,على رعايتهما الكرمية لكل
منجز تنموي من �ش�أنه تعزيز مكانة بالدنا الإقليمية والدولية ،كما
�أتوجه بال�شكر ل�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ,حفظه اهلل ,ونعاهدكم
على موا�صلة العمل من �أجل م�ستقبل �أف�ضل لكويتنا الغالية،
وال�شكر واج��ب وم�ستحق لكافة كوادرنا الوطنية ولل�شركات

املقاولة التي �ساهمت يف �إجناز هذا امل�شروع ،وال�شكر كذلك لكل
من �شرفنا اليوم بح�ضوره.
حفظ اهلل الكويت و�شعبها من كل مكروه و�أدام عليها نعمة الأمن
واال�ستقرار والرخاء.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
نفتخر بأن سياساتنا وخططنا أهلت
أبناءنا وأكسبتهم الخبرة والكفاءة

حقائق و�أرقام
"خا�ضت ��شرك��ة ال �ب�ترول الوطنية الكويتية
جتربة غري م�سبوقة يف تنفيذها مل�رشوع الوقود
البيئي بكل مراحله ،وذلك بدء ًا من طرح الفكرة،
و�إعداد الت�صاميم ،ثم التمويل ،وانتها ًء ب�أعمال
الت�شييد والإن�شاء ،وها نحن نعي�ش اليوم هذه
اللحظات التاريخية ،وقد �أ�صبح امل�رشوع ماث ًال
�أمامنا ،لي�ضيف منجز ًا جديد ًا �إىل م�سرية البناء
والتقدم يف بلدنا احلبيب".
ما �سبق كان مقدمة لعر�ض قدمه �أبناء ال�رشكة
حول احلقائق والأرقام املُتعلقة بامل�رشوع.
�أبناء ال�رشكة ي�ستعر�ضون احلقائق والأرقام املتعلقة بامل�رشوع

13

الوقود البيئي
قيادة حكيمة تثق بقدرة أبنائها على تحقيق اإلنجازات

البدر :نتشّرف بإهداء
املشروع ملسيرة التنمية
يف كويتنا الحبيبة
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البدر ي�ؤكد �أن "البرتول الوطنية" �ستحتل مكانة متميزة بني �رشكات التكرير العاملية بعد ت�شغيل امل�رشوع

عقب انتهاء كلمة نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء ووزي��ر النفط
ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء حممد عبداللطيف الفار�س،
ّ
مت عر�ض فيلم وثائقي حول م�شروع الوقود البيئي ،بعدها �ألقى
الرئي�س التنفيذي ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية املهند�س وليد
خالد الر�شيد البدر كلمة ..فيما يلي ن�صها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني
ممثل �سيدي ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر
ال�صباح �أمري البالد املفدى ،حفظه اهلل ورعاه� ،سمو ال�شيخ م�شعل
الأحمد اجلابر ال�صباح ويل العهد ،حفظه اهلل..
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل ال�شيوخ املوقرين..
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود املوقر ،وزير الطاقة باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة..
�سمو ال�شيخ �صباح خالد احلمد ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء،
حفظه اهلل..
�سعادة ال�سيد �أحمد خليفة ال�شحومي رئي�س جمل�س الأمة بالإنابة
املحرتم..
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة..
�ضيوفنا الكرام..
المشروع سيعمل وبشكل فعَّ ال
على دعم آفاق النمو االقتصادي للدولة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
�إن من دواعي فخرنا و�سرورنا نحن العاملني يف القطاع النفطي
الكويتي ويف �شركة ال��ب�ترول الوطنية الكويتية على وجه
اخل�صو�ص� ،أن ي�شمل �سيدي ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل ورعاه ،برعايته
ال�سامية وح�ضوره احتفالنا اليوم بالت�شغيل الكامل مل�شروع الوقود
البيئي ،وذلك حتت �شعار "وت�ستمر الإجنازات".
كما زادنا �سرور ًا وت�شريفاً وجود �سيدي �سمو ويل العهد ال�شيخ
م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل ،بيننا ،وهو ما ي�ؤكد
ثقة قيادتنا احلكيمة بكفاءة �أبناء الكويت وقدرتهم على حتقيق
الإجنازات يف �سبيل رفعة وتقدم بلدنا احلبيب ،فال�شكر كل ال�شكر
ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد ،حفظه اهلل ورعاه ،ولكم يا �سمو ويل

كلمات من �إعداد اللجنة املنظمة
من مكان احلفل الذي يقع على بعد �أمتار معدودة من موقع م�رشوع
ال��وق��ود البيئي مب�صفاة ميناء ع �ب��داهلل ،مت��ت �إزاح ��ة ال�ستار ،ليطل
احل�ضور على م�شهد حي جلانب من هذا امل�رشوع التنموي العمالق.
لقد ك��ان��ت حل�ظ��ات تاريخية يف م�سرية ه��ذا ال��وط��ن ال �غ��ايل ،ع�شناها
مب�شاعر جمعت بني الفخر واالعتزاز وفرحة النجاح مبا �أجنزه �أبناء
وبنات الكويت ،من �أجل رفعة وتقدم بلدهم.
ه��ذا امل�شهد اجلميل م� ّث��ل ��ص��ورة م��ن ��ص��ور الإجن ��از والتطوير،
مل�رشوع رائد من �ش�أنه �أن ينقل الكويت �إىل مراتب �أعلى يف �صناعة
النفط العاملية.
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�سمو ويل العهد يف حديث مع الرئي�س التنفيذي لل�رشكة وليد خالد البدر
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العهد ،حفظكم اهلل على هذه الرعاية الكرمية وهذا االهتمام الكبري.
�سيدي �سمو ويل العهد..
احل�ضور الكرمي..
لقد نفذت �شركة البرتول الوطنية الكويتية م�شروع الوقود البيئي
بهدف مواكبة املعايري البيئية العاملية اجلديدة ،ولكي تتمكن من
�إنتاج م�شتقات نفطية عالية اجلودة تلبي حاجة ال�سوق املحلية،
وتفتح املجال �أمامنا للدخول �إىل �أ�سواق عاملية جديدة ُت�سهم يف
تعزيز مكانة الكويت على م�ستوى �صناعة تكرير النفط العاملية.
تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا امل�شروع � 800ألف برميل يومياً موزعة بني
م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي ،وهذه الكمية �سوف ت�ضاف
�إىل كمية الإنتاج املنتظرة مل�صفاة ال��زور بعد ت�شغيلها ،والبالغة
� 600ألف برميل يومياً ،وبذلك �سوف ت�صل كميات النفط املُكررة �إىل
 1.4مليون برميل يومياً للم�صايف الثالث ،وهو ما يعني رفع الكفاءة
الت�شغيلية وتطوير القدرات التحويلية ،ف�ض ًال عن اال�ستغالل الأمثل
وحتقيق �أف�ضل قيمة و�أعلى عائد ممكن للموارد الهيدروكربونية.
لقد �ساهم م�شروع الوقود البيئي منذ بدء �أعماله الإن�شائية ،وحتى

�إجنازه يف توفري ما يقارب من  800فر�صة عمل للكوادر الوطنية امل�ؤهلة
ويف تطوير قدراتها ومهاراتها ،و�سيظل املجال مفتوحاً با�ستمرار �أمام
ا�ستحداث املزيد من هذه الفر�ص الوظيفية ل�سد احتياجات ال�شركة.
و�سيعمل امل�شروع وب�شكل ف َّعال على دعم �آف��اق النمو القت�صاد
الدولة ،وقد حر�صت ال�شركة منذ البداية على تعزيز املحتوى املحلي
من خالل �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف �أعمال امل�شروع �إمياناً منها بدور
هذا القطاع �إذ بلغت ح�صته نحو مليار ومئة مليون دينار كويتي من
تكلفة امل�شروع البالغة  4مليارات و�ستمئة وثمانني مليون دينار.
�سيدي �سمو ويل العهد..
احل�ضور الكرمي..
لقد واج��ه �أبنا�ؤكم العاملون يف ال�شركة حتديات عديدة خالل
مراحل ت�شييد امل�شروع لكنهم جنحوا ،بف�ضل من اهلل عز وجل ،ث ّم
بتعاونهم وكفاءتهم وت�ضافر جهودهم يف قيادة �أكرب عملية تطوير
يف العامل مل�صاف نفطية قائمة وتعمل بكامل طاقتها ،كما تغلبوا
على ت�أثريات جائحة "ك��ورون��ا" ،ومتكنوا بنجاح من ت�شغيل
وحدات امل�شروع يف ظل ظروف بالغة ال�صعوبة والتعقيد.

فيديوهات تعريفية

ر�سائل من قلب احلدث

�سبق كلمة الرئي�س التنفيذي لل�رشكة وليد خالد الر�شيد البدر عر�ض
فيديو تعريفي حول م�رشوع الوقود البيئي.
كما ّمت عر�ض فيديو �آخر بعد الكلمة ت�ضمن لقاءات مع كوادر ت�شغيل
امل�رشوع ،حتدثوا فيه عن اخلطوات واملراحل والعقبات التي مر بها
امل�رشوع حتى و�صل �إىل مرحلة الت�شغيل النهائي.

"لقد ت�ضافرت جهود �إخوانكم و�أبنائكم العاملني يف ال�رشكة ،وعمل
اجلميع بروح الفريق الواحد لكي ن�صل �إىل هذا اليوم الذي تُت ّوج فيه
هذه اجلهود ،متجاوزين بذلك كافة العقبات".
�أعقب هذا التقدمي ،فيديو وجه من خالله عدد من العاملني يف ال�رشكة
ر�سائل من قلب احلدث.
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الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ونوابه يف وداع �سمو ويل العهد

واليوم وبت�شغيل م�شروع الوقود البيئي تكون الكويت قد حققت
تقدماً كبري ًا على خارطة �صناعة التكرير العاملية ،وو�ضعت
م�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبداهلل يف ال�صف الأول �ضمن قائمة
م�صايف النفط العاملية التي تتميز مبنتجات تتوافق مع املتطلبات
العاملية اجلديدة للحفاظ على البيئة ،وخا�صة تخفي�ض انبعاثات
�أول وثاين �أك�سيد الكربيت وغريها من االنبعاثات ال�ضارة الأخرى.
�سيدي �سمو ويل العهد..
احل�ضور الكرمي..
بجهود �أبنائكم ،وحتت �شعار "وت�ستمر الإجنازات" ،قامت �شركة
البرتول الوطنية الكويتية م�ؤخر ًا بت�شغيل خط الغاز اخلام�س
مب�صفاة ميناء الأحمدي ،وبطاقة �إنتاجية يومية تبلغ  805ماليني
قدم مكعب من الغاز و� 106آالف برميل يومياً من املكثفات.
و ُيع ّد هذا امل�شروع ثاين �أهم م�شاريع ال�شركة بعد م�شروع الوقود
البيئي ،وفق خطة ال�شركة و�أهدافها اال�سرتاتيجية ،وذلك يف �ضوء
توقعات الزيادة يف �إنتاج الغاز واملكثفات الناجتة عن خطط تطوير
ا�ستك�شافات الغاز امل�ستقبلية اجلديدة بحقول النفط والغاز.
مبعاجلة
كما �أن هذا امل�شروع ُيعزز من طاقة ال�شركة اخلا�صة ُ
الغاز امل�سال ،حيث و�صلت الطاقة اليومية الإجمالية للخطوط
اخلم�سة �إىل ثالثة مليارات ومئة وخم�سة وع�شرين مليون قدم
مكعب من الغاز ،و� 332ألف برميل من املكثفات.
تمكنا من تشغيل الوحدات بنجاح
في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد

كما قامت ال�شركة بتنفيذ وت�شغيل �أحد امل�شاريع احليوية واملهمة
بيئياً ،وهو م�شروع بناء وحدة جديدة ملُعاجلة الغازات احلم�ضية
مب�صفاة ميناء الأحمدي ،والذي يهدف �إىل خف�ض انبعاث الغازات
�إىل �أقل من  ،% 1وبالتايل تقليل ن�سبة التلوث واملُحافظة على البيئة.
وت�شكل هذه امل�شاريع �إ�ضافة جديدة وترجمة لأهداف ال�شركة
ال�ساعية للتو�سع يف امل�شتقات املربحة التي تتوافق مع متطلبات
ال�سوق العاملية وا�شرتاطاتها ومعايريها البيئية.
�سيدي �سمو ويل العهد..
احل�ضور الكرمي..
تت�شرف �شركة البرتول الوطنية الكويتية ب�أن تهدي هذا امل�شروع
احليوي مل�سرية التنمية يف كويتنا احلبيبة التي يرعاها ويوفر
لها �أ�سباب النجاح والنهو�ض �سيدي ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ،و�سيدي �سمو ويل عهده ،و�سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء،
حفظهم اهلل و�سدد خطاهم على طريق التقدم والنماء لكويتنا
الغالية و�شعبنا الكرمي..
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

املن�صة الذكية
املن�صة الذكية مل�رشوع الوقود البيئي من ابتكار �رشكة البرتول الوطنية
الكويتية ،وجاءت لتتما�شى مع ر�ؤية ال�رشكة ،التي تتقدم بثبات نحو
التح ُّول الرقمي.
وقد ت�ضمنت فقرة املن�صة الذكية فيديو لغرف التحكم ،وفيديو لعمليات
الإنتاج.
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الوقود البيئي

أول شركة نفط
وطنية في دولة
الكويت ومنطقة
الخليج العربي

تحقيق أفضل المستويات العالمية هدفها الرئيسي

"البترول الوطنية"..
تحديث وتطوير دائمان
توا�صل �شركة البرتول الوطنية الكويتية منذ ت�أ�سي�سها ت�أدية مهامها يف تكرير النفط
اخلام ،و�إ�سالة الغاز ،وت�سويق املنتجات البرتولية حملياً وعاملياً على الوجه
الأكمل ،ومبا يخدم القطاع النفطي الكويتي ويع ّزز مكانته عاملياً ،و ُيحقق القيمة
املُ�ضافة لرثوة الكويت من املواد الهيدروكربونية.
وعلى مدار تاريخها املُمتد لأكرث من  60عاماً حر�صت ال�شركة على تطوير قدراتها
ب�صفة دائمة لت�صل �إىل �أف�ضل امل�ستويات.
ومن امل�ؤكد �أن م�شروع الوقود البيئي ُيع ّد من �أهم امل�شاريع التي نفذتها ال�شركة
لتحديث م�صافيها ،فهو ُيع َّزز مكانتها �ضمن �شركات التكرير الأكرث تناف�سية وتقدماً يف
العامل ،ويط ّور قدراتها التحويلية ،ويُدعّ م ا�ستخدام الطاقة بكفاءة عالية.
و ُت�شكَّل منا�سبة الت�شغيل الكامل لهذا امل�شروع املُهم فر�صة ال�ستذكار بدايات
ت�أ�سي�س ال�شركة وتط ّورها طوال ال�سنوات املا�ضية.

18

العـدد - 525

526

/

�أبريل  -مايو

2022

ال�رشكة ذراع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية يف جمال �صناعة تكرير النفط اخلام و�إ�سالة الغاز وت�سويق املنتجات النفطية

البداية ..والت�أ�سي�س
ت�أ�س�ست �رشكة البرتول الوطنية الكويتية يف �أكتوبر عام  ،1960ك�رشكة
ُم�ساهمة عامة مملُوكة من قبل احلكومة الكويتية والقطاع اخلا�ص،
بن�سبة  % 60و % 40على التوايل ،لتكون بذلك �أول �رشكة نفط وطنية
يف الكويت ومنطقة اخلليج العربي� ،إذ �إن ال�رشكات النفطية الأخرى
كانت متلكها كلي ًا �أو جزئي ًا جهات �أجنبية.
وق��د عملت ال�رشكة يف بدايتها بجميع جم ��االت النفط ،م�ث��ل :احلفر
والتنقيب ،و�إنتاج وت�سويق ونقل وبيع املنتجات النفطية حملي ًا وعاملي ًا،
لكن �رسعان ما ر َّك��زت اهتمامها على �صناعة تكرير النفط ،وت�سويق
املنتجات البرتولية.
ويف عام � 1975أ�صبحت ال�رشكة مملوكة بالكامل للدولة ،عقب اتخاذ
احلكومة �آنذاك قرار ًا بتملك كامل ثروتها النفطية.
وبعد ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية عام  ،1980ك�أ�صل متتلكه
ال��دول��ة� ،أ�صبحت ال�رشكة تابعة لها ،لتكون ذراعها يف جم��ال �صناعة
تكرير النفط اخل��ام ،و�إ�سالة ال�غ��از ،وت�سويق املنتجات البرتولية يف
ال�سوقني املحلي والعاملي.
ومتتلك ال�رشكة حالي ًا م�صفاتني لتكرير النفط اخل��ام (بعد �إغ�لاق
م�صفاة ال�شعيبة يف مار�س  ،)2017هما :م�صفاة ميناء عبداهلل بطاقة
تكريرية تبلغ � 454ألف برميل يومي ًا ،وم�صفاة ميناء الأحمدي بطاقة
الشركة عملت في البداية بمختلف

مجاالت النفط ثم َّ
ركزت على التكرير

� 346ألف برميل يومي ًا ،لتبلغ الطاقة الإجمالية لل�رشكة � 800ألف
برميل يومي ًا.
م�صايف التكرير

• م�صفاة ال�شعيبة:
بد�أت "البرتول الوطنية" بت�شييد م�صفاة ال�شعيبة عام  ،1966وافتتحتها
ر�سمي ًا يف �أبريل  ،1968بطاقة تكريرية تبلغ � 95أل��ف برميل يومي ًا،
لتكون �أول م�صفاة تقوم ال�رشكة ببنائها بالكامل على م�ستوى املنطقة.
وتُعترب هذه امل�صفاة �إحدى املحطات الرئي�سية يف تط َّور �صناعة تكرير النفط
الكويتية ،حيث ا�ستُخدمت فيها تقنيات ُمتط ّورة تُع ّد الأحدث ب�صناعة تكرير
النفط يف ذلك احلني ،وكانت �أول م�صفاة بالعامل تعمل كلي ًا بالهيدروجني.
ويف عام  1975نفذت ال�رشكة م�رشوع ًا لتو�سعتها ازدادت معه طاقتها
التكريرية �إىل � 200ألف برميل يومي ًا.
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.
وق ��د ات �خ��ذ ق ��رار ب��إغ�لاق�ه��ا ب�ع��دم��ا �أك� ��دت جميع ال��درا� �س��ات الفنية
واالقت�صادية املحلية ومع م�ست�شارين عامليني �صعوبة تطويرها ،وعدم
تمتلك مصفاتين لتكرير النفط

بعد إغالق "الشعيبة" في 2017
19

م�صفاة ميناء عبداهلل ّمت ت�شييدها عام  1958بطاقة � 30ألف برميل يومي ًا

جدواها االقت�صادية ،نظر ًا لتقادم وحدات الإنتاج ،وحمدودية امل�ساحة
املُتاحة للتطوير ،وارتفاع كلفة عملية التحديث.
ويف  30مار�س  2017بد�أت ال�رشكة عمليات الإيقاف التدريجي لوحدات
الت�صنيع بامل�صفاة ،فيما ّمت ا�ستغالل مرافق تخزين املنتجات ومرافق
الت�صدير ،بحيث تتبع م�رشوع الوقود البيئي يف م�صفاة ميناء عبداهلل.
• م�صفاة ميناء عبداهلل:
ّمت ت�شييدها يف عام  1958بطاقة تكريرية تبلغ � 30ألف برميل يومي ًا،
حيث كانت متلكها يف ذل��ك ال��وق��ت �رشكة ال��زي��ت الأمريكية امل�ستقلة
( )AMIN OILقبل �أن تنتقل ملكيتها �إىل دولة الكويت يف  1977حتت
�إدارة �رشكة وطنية حتت الت�أ�سي�س هي �رشكة نفط الوفرة ،ثم انتقلت
ملكيتها �إىل �رشكة البرتول الوطنية الكويتية عام .1978
وق��د خ�ضعت امل�صفاة لبع�ض التو�سعات يف عامي  1962و،1963
ارتفعت معها طاقتها التكريرية �إىل حوايل � 145ألف برميل يومي ًا.
ويف �أوائل الثمانينيات من القرن املا�ضي نفذت ال�رشكة م�رشوع ًا طموح ًا
لتحديث امل�صفاة اكتمل تنفيذه يف �أواخ��ر ع��ام  ،1988ومعه ارتفعت
طاقتها التكريرية �إىل �أكرث من � 240ألف برميل يومي ًا.
ومن الأهداف التي حققها التحديث ،املُ�ساهمة يف ربط امل�صفاة وتكاملها
مع م�صفاتي ال�شعيبة وميناء الأحمدي ،وهو ما حقق ُمرونة عالية يف
عمليات خلط وت�صنيع و�شحن املنتجات البرتولية ،واال�ستجابة ملتطلبات
الت�صدير �إىل الأ�سواق العاملية.
انتقلت ملكية مصفاة ميناء عبداهلل

إلى "البترول الوطنية" عام 1978
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ثم توا�صلت جهود حتديث امل�صفاة ،حيث ّمت جتديد الوحدات واملرافق
القائمة وزي ��ادة كفاءتها ،و�إ�ضافة مرافق ووح ��دات ت�صنيع جديدة
ا�ستخدمت فيها تقنيات متط ّورة ،ومع هذه التحديثات و�صلت طاقتها
ُ
�إىل � 270ألف برميل يومي ًا.
وم��ع تنفيذ م���شروع ال��وق��ود البيئي ،ارتفعت طاقتها التكريرية من
� 270ألف ًا �إىل � 454ألف برميل يومي ًا.
• م�صفاة ميناء الأحمدي:
يعود تاريخ �إن�شاء م�صفاة ميناء الأحمدي �إىل عام  1949من قبل �رشكة
نفط الكويت املحدودة بطاقة تكريرية تبلغ � 25ألف برميل يومي ًا ،لتغطية
احتياجات ال�سوق املحلي من املنتجات البرتولية الأ�سا�سية �آنذاك.
وم ّرت امل�صفاة بعدة مراحل من التحديث والتطوير ،ففي عام 1958
ّمت �إن�شاء وحدتني �إ�ضافيتني لتكرير النفط اخلام ارتفعت معهما طاقتها
التكريرية �إىل � 240ألف برميل يومي ًا.
وم��ع ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ع��ام  ،1980و�إع ��ادة هيكلة
القطاع النفطي ،ان�ضمت امل�صفاة �إىل �رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
ويف عام  1984انطلق �أحد �أكرب امل�شاريع لتحديث امل�صفاة ،والذي ّمت
على مرحلتني ،هما:
 املرحلة الأوىل ( :)RMPارتفعت معها الطاقة التكريرية للم�صفاةوحت�سنت موا�صفات وج��ودة منتجاتها
�إىل � 440أل��ف برميل يومي ًا،
َّ
تواكب ًا مع متطلبات ال�سوقني العاملي واملحلي.
تم تشييدها
مصفاة ميناء األحمدي ّ

في  1949بطاقة  25ألف برميل يومي ًا

م�صفاة ميناء الأحمدي م ّرت مبراحل ُمتعددة من التحديث والتطوير منذ ت�شييدها

 م�شروع الإ�ضافات  -املرحلة الثانية ( :)FUPتعترب هذه املرحلةتكملة 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 �إط��ار امل�رشوعني  29وحدة جديدة بامل�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 املتط ّورة املُطبقة فيها.
وبعد الت�شغيل الكامل لوحدات م�رشوع الوقود البيئي بامل�صفاة
خالل �شهر �أبريل � ،2020أ�صبحت طاقتها التكريرية � 346ألف
برميل يومي ًا.
م�صنع �إ�سالة الغاز
ُي�ش ّكل ت�صنيع الغاز ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من �أعمال ال�رشكة ،حيث متتلك
م�صنع ًا لإ�سالة الغاز مب�صفاة ميناء الأحمدي ّمت افتتاحه عام ،1978
ويت�ألف من  4وحدات ال�ستخال�ص وت�سييل غاز الربوبان وغاز البيوتان
والغاز الطبيعي بطاقة تبلغ  2.320مليار قدم مكعبة من الغاز يومي ًا،
و� 226ألف برميل من املكثفات يومي ًا.
التو�سع يف
ووفق ًا ال�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية الهادفة �إىل
ّ
�إنتاج وا�سترياد الغاز ،نفذت ال�رشكة عدد ًا من امل�شاريع املُهمة لزيادة
الطاقة الت�صنيعية والتخزينية مل�صنع �إ�سالة الغاز.
ويتم جتميع الغاز الطبيعي ال��ذي تنتجه ال�رشكة من م�صافيها ،وما
مصنع إسالة الغاز بمصفاة ميناء

تم افتتاحه عام 1978
األحمدي ّ

ي�صلها من �رشكة نفط الكويت يف مراكز التجميع قبل �إر�ساله �إىل م�صنع
�إ�سالة الغاز عرب خطوط الأنابيب.
وي�ستخدم الغاز الطبيعي يف حمطات الطاقة الكهربائية ،والعديد من
ال�صناعات ،وكذلك لإنتاج الغاز امل�سال لال�ستخدامات املنزلية.
حمطات تعبئة الوقود
تولت ال�رشكة مع ت�أ�سي�سها �إن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات تعبئة
الوقود داخل الكويت.
وللقيام بهذا الدور ّمت �إن�شاء دائرة الت�سويق املحلي عام  ،1961ونقلت
ملكية حمطات تعبئة الوقود ،والتي كان يبلغ عددها  14حمطة من �رشكة
نفط الكويت �إىل "البرتول الوطنية".
وعقب �صدور قرار خ�صخ�صة املحطات يف عام  ،2005بهدف �إ�رشاك
القطاع اخلا�ص يف تنمية البالد ،متّت خ�صخ�صة  40حمطة ،وانتقلت
ملكيتها من "البرتول الوطنية" �إىل ال�رشكة الأوىل للت�سويق املحلي
للوقود ،كما متّت خ�صخ�صة  40حمطة �أخ��رى ،وانتقلت ملكيتها �إىل
�رشكة ال�سور لت�سويق الوقود ،واحتفظت ال�رشكة بـ  39حمطة ،ثم ّمت
�إن�شاء  4حمطات جديدة بعد ذلك ،لي�صل العدد الإجمايل �إىل  43حمطة
منت�رشة يف خمتلف مناطق البالد ،بالإ�ضافة �إىل حمطات متنقلة تعمل
ب�صفة م�ؤقتة خلدمة املناطق التي ال توجد فيها حمطات تعبئة ثابتة.
ود�شّ نت ال�رشكة �أواخر عام  2019خطة متتد حتى عام  2030لإن�شاء 100
حمطة وقود جديدة يف خمتلف مناطق الكويتُ ،مق�سمة على  5جمموعات.
تدشين خطة في أواخر  2019إلنشاء
 100محطة تعبئة وقود جديدة
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م�صنع �إ�سالة الغاز يت�ألف من  5وحدات ال�ستخال�ص وت�سييل الغازات

وقد ّمت يف دي�سمرب � 2021إجناز الدفعة الأوىل من اخلطة ،وت�شمل  18حمطة،
ليبلغ �إجمايل عدد املحطات التابعة لل�رشكة  65حمطة ( 61دائمة و 4م�ؤقتة).
امل�شاريع الر�أ�سمالية
تنفيذ و�إجن��از امل�شاريع اال�سرتاتيجية من الأه��داف الرئي�سية ل�رشكة
البرتول الوطنية الكويتية ،من �أجل تطوير قدراتها وحت�سني منتجاتها.
ومن امل�شاريع املُهمة التي نفذتها وتنفذها ال�رشكة الآتي:
• خط الغاز اخلام�س:
ُيعد هذا امل�رشوع ج��زء ًا من اخلطة التنموية لدولة الكويت ،وهو من
امل�شاريع املُهمة وال�ضخمة التي نفذتها ال�رشكة لبناء وحدة جديدة يف
م�صفاة ميناء الأحمدي ملُعاجلة الزيادة املُتوقعة يف �إنتاج الغاز واملُكثفات
من احلقول التابعة ل�رشكة نفط الكويت ،بعد تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية
لتطوير ا�ستك�شافات الغاز بحقول النفط والغاز.
وتقع الوحدة اجلديدة جنوب م�صفاة ميناء الأحمدي ،بجوار وحدة
�إ�سالة الغاز الرابعة ،وتبلغ طاقتها الإنتاجية  805ماليني قدم مكعبة
قيا�سية من الغاز يومي ًا ،و� 106آالف برميل من املكثفات.
ومع االنتهاء من تنفيذ امل�رشوع �أ�صبحت الطاقة الإجمالية خلطوط
الغاز اخلم�سة  3.125مليارات قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يومي ًا،
و� 332ألف برميل يومي ًا من املكثفات.
وي�شمل امل�رشوع �إن�شاء وحدة جديدة ُم�شرتكة ملُعاجلة غاز الوقود لكل من
خطي الغاز الرابع واخلام�س بامل�صفاة ،وهي ُماثلة للوحدة الرابعة بامل�صفاة.
طاقة خط الغاز الخامس تبلغ

 805ماليين قدم مكعبة من الغاز يومي ًا
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• مرافق ا�سترياد الغاز الطبيعي املُ�سال:
ت�ض َّمن امل�رشوع �إع��ادة ت�أهيل وتطوير الر�صيف اجلنوبي مب�صفاة ميناء
الأحمدي ال�ستقبال البواخر املُحملة بالغاز امل�سال ،ومن ثم �إعادة تبخريه
و�ضخه يف �شبكة الغاز املحلية عن طريق باخرة �أخرى ُمهزة لهذا الغر�ض.
وقد بد�أ تنفيذه يف مار�س  ،2008و ّمت ت�شغيله خالل �أغ�سط�س .2009
• خزانات �شمالية جديدة للغاز املُ�سال:
يت�ضمن امل�رشوع بناء  5خزانات لغاز الربوبان ،و 5خزانات �أخرى
لغاز البيوتان على م�ساحة �إجمالية تبلغ � 350ألف مرت مربع ،ويف املقابل
متّت �إزالة  6خزانات قدمية لتهالكها.
ويعمل امل�رشوع على زيادة قدرة ال�رشكة على تخزين وتربيد وت�صدير
منتجات الغاز الإ�ضافية ،ويتيح املجال لتحميل باخرتني للت�صدير يف
نف�س الوقت ،مما ُيد ّر �أرباح ًا �إ�ضافية على ال�رشكة.
• وحدة معاجلة الغازات احلم�ضية:
ن�ف��ذت ال���شرك��ة م ���شروع �إن���ش��اء وح ��دة مل ُ�ع��اجل��ة ال �غ��ازات احلم�ضية
( )Tail Gas Treatment Unitالناجتة م��ن وح ��دات ا�ستخال�ص
الكربيت يف منطقة م�رشوع التطوير الإ�ضايف ( )FUPمب�صفاة ميناء
الأحمدي بطاقة �إنتاجية  460طن ًا من الكربيت يومي ًا ،و�إ�ضافة بع�ض
املرافق واملعدات يف وحدة �إزالة غاز كربيتيد الهيدروجني (.)HSR-90
وتهدف هذه الوحدة �إىل زي��ادة كفاءة ا�سرتجاع الكربيت من الغازات
احلم�ضية ،واحلد من كمية الغازات امللوثة للبيئة.
 460طن ًا من الكبريت يومي ًا طاقة
وحدة ُمعالجة الغازات الحمضية

م�صنع معاجلة الغازات احلم�ضية ي�ساهم يف خف�ض االنبعاثات الغازية ال�ضارة �إىل �أقل من % 1

ويحقق امل�رشوع املعايري املطلوبة من قبل الهيئة العامة للبيئة الكويتية،
واخلا�صة بانبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربيت من مدخنة املحرقة ،بحيث
ال تتعدى ن�سبته  250جزء ًا يف املليون.
• �إن�شاء مرافق جديدة وحتديث املرافق القائمة ملناولة الكربيت:
يزيد ه��ذا امل ���شروع ق��درة ال�رشكة على مناولة كميات الكربيت
املتوقع �إنتاجها من الوحدات القائمة وامل�ستقبلية ،وذلك ب�إن�شاء
مرافق جديدة وحت�سني وتطوير معدات مناولة الكربيت القائمة يف
م�صفاة ميناء الأحمدي ،لزيادة معدالت التحميل من �أجل ا�ستخدام
�سفن كبرية يف عمليات الت�صدير ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يلبي متطلبات
وقوانني الهيئة العامة للبيئة فيما يخ�ص الأعمال املرتبطة بال�صحة
وال�سالمة والبيئة.
وقد ّمت االنتهاء من تنفيذ وت�سليم املرافق مبا فيها ر�صيف الت�صدير
اجلديد ،كما ّمت ت�شغيل وح��دة معاجلة الكربيت امل ُ�ج��ددة رق��م ()64
�ضمن امل�رشوع.
• م�صنع معاجلة الغازات احلم�ضية اجلديد:
ُيعترب من �أهم الوحدات يف م�صفاة ميناء الأحمدي وعلى م�ستوى
دول��ة الكويت م��ن الناحية البيئية ،حيث ُي�ساهم يف حتقيق ر�ؤي��ة
ال�رشكة وا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،واملتمثلة يف خف�ض
االنبعاثات الغازية ال�ضارة بالبيئة �إىل �أقل من .% 1
ويتميز امل�صنع اجلديد مبرونة الطاقة الإنتاجية ،التي ترتاوح

بني ( 146و )231مليون ق��دم مكعبة قيا�سية يومي ًا من الغاز
احلم�ضي ،طبق ًا حلالة ن�سبة كربيتيد الهيدروجني (% 5 - 2.5
على التوايل) ،بالإ�ضافة �إىل �إنتاج � 39ألف برميل من املكثفات
احلم�ضية يومي ًا.
• م�شروع تو�سعة وحتديث م�ستودع الأحمدي:
ُيعد هذا امل�رشوع املرحلة الأوىل من خطة مت و�ضعها لتلبية التوقعات
امل�ستقبلية للطلب اال�سرتاتيجي على املنتجات البرتولية بال�سوق املحلي
حتى عام .2030
وت�ضمن �إن�شاء خزانات للم�شتقات النفطية ،و�أذرع حتميل ،ومرافق
للخدمات امل�ساندة.
وقد ّمت االنتهاء من تنفيذه ،وت�شغيل معظم مرافقه.
�أر�صفة الت�صدير والتحميل
ت�ستخدم "البرتول الوطنية" املرافق البحرية لت�صدير النفط اخلام
واملنتجات البرتولية املُك َّررة والكربيت.
وتتوزع �أر�صفة الت�صدير والتحميل على م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء
الأحمدي� ،إ�ضافة �إىل ر�صيف الزيت مبيناء ال�شعيبة.
وتزامن ًا مع التط ّورات والت ّو�سعات التي م ّرت بها امل�صفاتنيّ ،مت حتديث
وتطوير وتو�سعة �أر�صفة الت�صدير عدة مرات ،و�إن�شاء �أر�صفة جديدة
من �أجل زيادة الكميات امل ُ ّ�صدرة من املواد املختلفة ،وفيما يلي تو�ضيح
لهذه املرافق:

تطوير معدات مناولة الكبريت بمصفاة

توسعة وتحديث مستودع األحمدي

ميناء األحمدي لزيادة معدالت التحميل

لتلبية الطلب على المنتجات النفطية
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ال�رشكة ت�ستخدم املرافق البحرية لت�صدير النفط اخلام واملنتجات البرتولية املُك َّررة والكربيت

�أو ًال  -م�صفاة ميناء عبداهلل
ت�شمل مرافق الت�صدير والتحميل التابعة مل�صفاة ميناء عبداهلل الآتي:
• اجلزيرة اال�صطناعية:
ت�ضم اجلزيرة اال�صطناعية لت�صدير املنتجات البرتولية ر�صيفني ،يتم من
خاللهما ت�صدير منتجات النافثا ،والديزل ،وزيت الغاز ،ووقود ال�سفن،
والكريو�سني ،ووقود الطائرات ،وزيت الوقود الثقيل ،كما ُيكن ا�سترياد
املحروقات من خاللهما عند ال�رضورة ،وتقع على م�سافة  5كيلومرتات
من ال�شاطئ الغربي للخليج ،وتربطها بامل�صفا � 6أنابيب متتد حتت البحر.
• ر�صيف الزيت مبيناء ال�شعيبة:
ي�ضم  4مرا�س ،اثنان منها يتم ا�ستخدامهما من قبل �رشكة �صناعة
الكيماويات البرتولية ،و�رشكة "�إيكويت" لتحميل منتجاتهما ،وتختلف
الطاقة التحميلية يف املرا�سي الأربعة ح�سب نوعية املنتجات.
ثانياً  -م�صفاة ميناء الأحمدي
تتكون مرافق الت�صدير والتحميل التابعة مل�صفاة ميناء الأحمدي من الآتي:
• الر�صيف اجلديد (وحدة :)01 -
ّمت ت�شغيله بعد جتديده بالكامل يف عام  ،2005ويتكون من � 8أر�صفة
لت�صدير الغاز (الربوبان والبيوتان) ،وامل�شتقات البرتولية ،والنفط
اخل��ام ،وتزويد ال�سفن بالوقود الثقيل ( ،)Bunkerوكذلك ا�سترياد
"امليثانول" املُ�ستخدم يف ال�صناعات البرتولية.
وت�ضم هذه الأر�صفة  48ذراع ًا لتحميل ال�سفن بامل�شتقات البرتولية.
تحديث أرصفة التصدير عدة مرات
صدرة من المنتجات
لزيادة الكميات ُ
الم ّ
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وتبلغ قدرة الر�صيف � 30ساعة لتحميل ال�سفينة ب�شكل كامل.
• الر�صيف ال�شمايل (وحدة :)14 -
يقع خارج �أ�سوار م�صفاة ميناء الأحمدي على بعد نحو  15كيلومرت ًا،
ويتم عن طريقه ت�صدير النفط اخلام بوا�سطة خطوط (�أنابيب) قادمة
من �رشكة نفط الكويت ،وم�ؤخر ًا ّمت ت�صدير النفط اخلفيف ()KSLC
عن طريق نف�س اخلطوط.
�إ�ضافة �إىل ذلك يتم من خالله ت�صدير بع�ض امل�شتقات البرتولية التي يتم
�ضخها من م�صفاة ميناء الأحمدي عرب  6خطوط (�أنابيب) حتت املاء.
وي�ضم � 4أر�صفةُ ،مز ّودة بعدد  24ذراع حتميل ،بواقع � 6أذرع لكل ر�صيف.
وتبلغ قدرة الر�صيف � 36ساعة لتحميل ال�سفينة ب�شكل كامل.
وقد خ�ضع للتجديد والتطوير لي�ستمر يف اخلدمة حتى عام .2030
• الر�صيف اجلنوبي:
يحتوي على ر�صيفني� ،أولهما ( ،)GP-9وهو ُم�ص�ص للباخرة
( - )FSRUوح ��دة �إع� ��ادة ت�غ��وي��ز امل �خ��زن ال�ع��ائ��م  -وال�ث��اين
( ،)GP-10وهو ُم�ص�ص ل�سفن الغاز امل�سال ( ،)LNGCحيث
تقوم هذه ال�سفن بتحويل كميات الغاز امل ُ�سال املوجودة يف خزاناتها
�إىل خزانات ال�سفينة العائمة ( ،)FSRUلتقوم الأخرية بتحويل
غاز امليثان امل ُ�سال �إىل غاز امليثان ،و�ضخه يف ال�شبكة املوجودة
مب�صفاة ميناء الأحمدي.
 390متراً طول الجزيرة االصطناعية وتبعد

 5كيلومترات عن مصفاة ميناء عبداهلل

الوقود البيئي

الشركة تجاوزت محطات
عديدة وتغلبت على
تحديات وصعوبات
كثيرة إلنجاز المشروع

لم تحوَّل إلى حقيقة
ُح ٌ

"الوقود البيئي"..
قصة نجاح بسواعد وطنية
الإجناز ..يبد�أ دائماً بخطوة التخطيط ،ث َّم الإرادة والثقة بالنف�س للتنفيذ ،و�أخري ًا
العمل وال�صرب والتح َّمل ملواجهة التحديات.
وما حققته �شركة البرتول الوطنية الكويتية من جناح يف الت�شغيل الكامل مل�شروع
الوقود البيئي يف م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي ،هو "�إجناز ُم�ش ّرف"،
لي�س بالن�سبة لها فح�سب ،و�إمنا للقطاع النفطي الكويتي ب�شكل عام.
لقد جنحت ال�شركة  -بف�ضل من اهلل  -ث َّم بت�ضافر جهود جميع العاملني يف بلوغ هذا
اليوم التاريخي املُتم ّيز بعدما جتاوزت الكثري من املحطات ،وتغلبت على العديد من
التحديات وال�صعوبات.
واملتابع مل�سرية "البرتول الوطنية" منذ ت�أ�سي�سها ،وحتى افتتاح هذا امل�شروع
املُهم� ،سيلحظ التط ّورات الكبرية التي حتققها ال�شركة من �أجل م�ستقبل واعد مزدهر
للقطاع النفطي الكويتي� ،إذ باتت بعد ت�شغيل امل�شروع قادرة على �إنتاج م�شتقات
نفطية بجودة عالية ميكنها خو�ض غمار املناف�سة يف خمتلف الأ�سواق العاملية.
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ر�سم تو�ضيحي ملوقع امل�رشوع مب�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي

تطوير القدرات الإنتاجية
ُيعد م�رشوع الوقود البيئي �أحد �أهم و�أ�ضخم امل�شاريع يف تاريخ القطاع
النفطي الكويتي ،و ُي�ش ّكل نقلة نوعية كبرية من �ش�أنها تدعيم ح�ضور
الكويت كدولة م�ؤثرة ومناف�سة قادرة على تلبية املتطلبات واال�شرتاطات
التي تزداد �رصامة يف خمتلف الأ�سواق العاملية ،ال�سيما تخفي�ض ن�سب
الكربيت واملعادن وبقية ال�شوائب الأخرى يف امل�شتقات النفطية لتكون
�صديقة للبيئة.
وي�ساهم امل�رشوع يف حتقيق التوجه اال�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية بالو�صول �إىل  1.6مليون برميل يومي ًا ،كحد �أق�صى من الطاقة
التكريرية يف  ،2025وب�أعلى م�ستوى حتويلي ،مع الأخذ بعني االعتبار
�ضمان تعظيم النفوط الكويتية الثقيلة يف م�صايف التكرير املحلية ،وكذلك
تلبية االحتياجات املحلية من الطاقة.
وقد ّمت تنفيذ امل�رشوع لتطوير وتو�سيع القدرات الإنتاجية مل�صفاتي
ميناء ع�ب��داهلل وميناء الأح �م��دي ،م��ن خ�لال �إن�شاء وح ��دات ج��دي��دة يف
امل�صفاتني تتمتع مبوا�صفات تقنية عالية وت�ستخدم �أحدث تكنولوجيا
يف �صناعة التكرير� ،إ�ضافة �إىل حتديث و�إغ�لاق وحدات �أخ��رى ،بحيث
تنتج امل�صفاتان 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
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ق�صوى لل�شوائب وامللوثات يف خمتلف �أنواع الوقود املُ�ستخدم بو�سائل
النقل وال�صناعة وغريها ،مما ُي�ساهم يف فتح �أ�سواق جديدة �أكرث ربحية
�أمام منتجات ال�رشكة.
وجت�سدت �ضخامة امل�رشوع يف كمية �أعمال الت�صنيع اخلا�صة مبعداته،
ّ
حيث �شارك يف ت�صنيع هذه املعدات حوايل � 199رشكة عاملية متثل  23دولة
حول العامل ،وذلك من خالل �صدور � 526أمر �رشاء� ،إ�ضافة �إىل العديد من
ال�رشكات العاملية املُرخ�صة للتكنولوجيا امل�ستخدمة يف امل�رشوع.
ر�ؤية ا�سرتاتيجية
و ُيحقق امل�رشوع الر�ؤية اال�سرتاتيجية العامة ل�رشكة البرتول الوطنية
الكويتية ،لتكون �ضمن �رشكات التكرير الأكرث تناف�سية وتقدم ًا يف العامل،
�إذ �سيمكنها من تلبية املُتطلبات املُ�ستقبلية لل�سوقني املحلي والعاملي
من املنتجات البرتولية املختلفة عالية اجل��ودة� ،إ�ضافة �إىل اال�ستجابة
ملتطلبات �أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
و ُيعترب امل�رشوع فريد ًا من نوعه على امل�ستوى العاملي� ،إذ مل ي�سبق ل�رشكة
تكرير نفط �أن متكنت من تنفيذ �أعمال حتديث بهذه ال�ضخامة مب�صافيها
القائمة ،مع ا�ستمرارها يف الوقت ذاته بعملية الإنتاج والوفاء بالتزاماتها
جتاه عمالئها بالداخل واخلارج ،ودون الت�أثري على �سالمة عمليات الت�شغيل.
متويل مايل
بلغت التكلفة الر�أ�سمالية للم�رشوع  4.680مليارات دينار كويتي

"الوقود البيئي" أحد أهم المشاريع

المشروع يخدم رؤية الكويت 2035

في تاريخ القطاع النفطي الكويتي

ويوفر فرص عمل للكوادر الوطنية
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�إن�شاء وحدات جديدة بامل�صفاتني ت�ستخدم �أحدث تكنولوجيا التكرير

وج�سدت خطة متويله نهج ًا جديد ًا يف متويل
( 15.2مليار دوالر تقريب ًا)َّ ،
م�شاريع �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ومتويل امل�شاريع الكربى يف
القطاع النفطي ،حيث �إنه وللمرة الأوىل تقوم م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
بتوجيه ال�رشكة لالعتماد على م�صادر متويل خارجية (االق�ترا���ض)
كجزء �أ�سا�سي يف متويل م�شاريعها.
وتُعد عملية متويل امل�رشوع �أ�ضخم �صفقة متويل للم�رشوعات ال�صناعية
النفطية يف تاريخ دولة الكويت.
وهدفت هذه العملية �إىل تعظيم العائد على امل�رشوع ،وتخفي�ض العبء
التمويلي عن امل�ؤ�س�سة حتى يت�سنى لها متويل م�شاريعها الأخرى.
وق��د ق��ام��ت ال���شرك��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع م�ست�شار م��ايل ُم�ت��� ّ�ص بدرا�سة
االحتياجات التمويلية للم�رشوع ،واقرتاح �أف�ضل الطرق وال�سيناريوهات
لهيكل عملية التمويل ،والن�سبة املُثلى لال�ستثمار (قيمة مبلغ االقرتا�ض
مقابل ر�أ�س املال الذي �ستقوم ال�رشكة بدفعه).
وارتكزت خطة التمويل على ن�سبة  ،70/30حيث قامت م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية بتمويل  %30من قيمة امل�رشوع ذاتي ًا ،يف حني
ّمت متويل ال��ـ   %70الباقية من م�صادر وجهات خارجية ،ح�سب
�رشيحتني هما:
• ال�شريحة الأوىل  -االقرتا�ض بالدينار الكويتي من البنوك
التقليدية والإ�سالمية املحلية:
ّمت تعيني كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي ،كبنكني
تم تنفيذها في
 76وحدة جديدة ّ

مصفاتي ميناء عبداهلل وميناء األحمدي

قائدين لرتتيب ال�رشيحة الأوىل من عملية التمويل ،والتي متثل قر�ض ًا
طويل الأجل بالدينار الكويتي من البنوك التقليدية والإ�سالمية املحلية،
وذلك بقيمة  1.2مليار دينار كويتي ،حيث ّمت يف �أبريل  2016التوقيع
على عقود هذه ال�رشيحة.
• ال�شريحة الثانية  -االقرتا�ض بالدوالر الأمريكي من وكاالت
ائتمان ال�صادرات:
متويل هذه ال�رشيحة ّمت من خالل قر�ض عاملي قيمته  6.245مليارات دوالر
�أمريكي ،مب�شاركة عدد من وكاالت ائتمان ال�صادرات والبنوك العاملية من
دول :كوريا اجلنوبية ،واليابان ،و�إيطاليا ،وهولندا ،وبريطانيا.
وقد ّمت توقيع اتفاقية التمويل مع وكاالت ائتمان ال�صادرات اليابانية
يف نهاية مار�س  ،2017وتوقيع اتفاقية التمويل مع وك��االت ائتمان
ال�صادرات الأخرى يف مايو من نف�س العام.
وحدات الت�صنيع
بلغ ع��دد ال��وح��دات اجل��دي��دة ال�ت��ي ّمت تنفيذها �ضمن امل ���شروع يف
م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي  76وح��دة ،تنق�سم �إىل 39
وحدة �إنتاجية ،و 37وحدة للخدمات واملرافق ،بالإ�ضافة �إىل حتديث
وتطوير  30وحدة ،ت�شمل  7وحدات �إنتاجية ،و 23وحدة للخدمات
واملرافق ،يف املقابل ّمت �إيقاف  7وحدات �إنتاجية ،وذلك نظر ًا لتقادمها
وزيادة كلفة �صيانتها.
التكلفة الرأسمالية للمشروع بلغت
 4.680مليارات دينار كويتي
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ونظر ًا ل�ضخامة حجم امل�رشوع ،فقد ّمت تق�سيم تنفيذه �إىل ثالث جمموعات •

تعاقدية رئي�سية هي :حزمة م�صفاة ميناء عبداهلل ( ،)1وحزمة م�صفاة
ميناء عبداهلل ( ،)2وحزمة م�صفاة ميناء الأحمدي ،و ّمت التعاقد مع ثالثة
حتالفات من املقاولني العامليني ،وفق ًا ملا يلي:

•

حزمة م�صفاة ميناء عبداهلل (:)1

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

حزمة م�صفاة ميناء عبداهلل (:)2

فاز بهذه احلزمة حتالف ُم ّكون من �رشكات" :فلور" املحدودة من اململكة
املتحدة ،و"دايوو" للهند�سة واملقاوالت املحدودة من كوريا اجلنوبية،
و"هيونداي" لل�صناعات الثقيلة املحدودة من كوريا اجلنوبية.
• حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي:
فاز بهذه احلزمة حتالف ُم ّكون من �رشكات )JGC( :اليابانية ،وكل من
( )GSللهند�سة واملقاوالت ،و( )SKللهند�سة واملقاوالت من كوريا اجلنوبية.
وي�ضم امل�شروع جمموعة من العقود الأخرى وفقاً للجدول التايل:

اسم المقاول

الأعمال التح�ضريية

وصف العقد

�شركة �سام�سوجن �سي �آند تي كوروبري�شن  -كوريا اجلنوبية

)(CFP-B /EPC/0047

�أعمال الهند�سة والتوريد والبناء لتح�ضري م�شروع الوقود
البيئي
الهند�سة والتوريد والبناء  -حت�ضري بدء الت�شغيل  -امل�ساعدة

وحدة التك�سري بالعامل احلفاز املائع

�أثناء /التكليف /الت�شغيل /اختبار �أداء ،FCC، FCC SWT

�شركة دايليم ال�صناعية املحدودة  -كوريا اجلنوبية

)(CFP·A/EPC/0051

وبرج التربيد مل�شروع الوقود البيئي ( )MAFPيف م�صفاة
ميناء الأحمدي
توريد وتركيب حمطة  132ك .ف ( )C -AHRFيف ميناء

م�شروع اجلهد العايل

�شركة �سيمنز للكهربائيات واخلدمات الإلكرتونية  -الكويت

)(CFP/CNSL/0045

ميناء عبداهلل

عقد ا�ست�شاري امل�شروع

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

)(CFP/CNSL/0045

الطاقة التكريرية
بعد جن��اح الت�شغيل الكامل مل���شروع ال��وق��ود البيئي ارتفعت الطاقة
التكريرية مل�صفاة ميناء عبداهلل من � 270ألف برميل يومي ًا �إىل � 454ألف
برميل يومي ًا.
يف املقابل �أ�صبحت الطاقة التكريرية مل�صفاة ميناء الأحمدي � 346ألف
برميل يومي ًا ،لكن موا�صفات املنتجات اجلديدة �أ�صبحت �أكرث ربحية
ومتوافقة مع اال�شرتاطات البيئية العاملية.
وعند دمج جمموع �إنتاج امل�صفاتني �ستكون "البرتول الوطنية" قادرة
على تكرير � 800ألف برميل يومي ًا ،مقارنة بـ � 736ألف برميل يومي ًا
قبل تنفيذ امل�رشوع.
وق��د ّمت جتهيز ورب��ط امل��راف��ق التخزينية والت�صديرية مب�صفاة
ال�شعيبة مع مرافق م�رشوع الوقود البيئي يف م�صفاتي ميناء عبداهلل
وميناء الأحمدي ،و�إجراء بع�ض التعديالت وتركيب ُمعدات جديدة،
تحديث بعض الوحدات لتتماشي
المتطورة في المشروع
مع التقنيات
ّ
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عقد ا�ست�شاري �إدارة امل�شروع

وذلك من �أجل مواكبة نظام الت�شغيل احلديث يف امل�رشوع ،بحيث يتم
ا�ستخدام مرف�أ الت�صدير ،وحظرية اخلزانات كجزء من امل�رشوع
مل�صفاة ميناء عبداهلل.
وحدات م�صفاة ميناء عبداهلل
مت �إن�شاء  42وحدة جديدة يف امل�صفاة �ضمن امل�رشوع ،تنق�سم �إىل 22
وحدة �إنتاجية رئي�سية ،و 20وحدة للخدمات واملرافق.
وتتميز الوحدات الإنتاجية اجلديدة مبوا�صفات تكنولوجية متط ّورة
يف جمال التكرير ،و�أبرزها :وحدة تقطري النفط اخلام بطاقة � 264ألف
برميل يومي ًا ،ووحدتي التك�سري الهيدروجيني (ت�شكالن �أكرب جممع
تك�سري هيدروجيني يف العامل بطاقة � 120ألف برميل يومي ًا) ،ووحدة
�إنتاج الهيدروجني التي تُعترب الأكرب عاملي ًا ،وت�ضم  3خطوط تبلغ طاقة
كل منها  185مليون قدم مكعبة يومي ًا.
الطاقة التكريرية للشركة ارتفعت
إلى  800ألف برميل يومي ًا

ويو�ضح اجلدول التايل �أهم وحدات التكرير اجلديدة التي مت �إن�شا�ؤها بامل�صفاة:
وحدات التكرير الجديدة  -مصفاة ميناء عبداهلل
السعة (ألف برميل  /اليوم)

الوحدة
وحدة التقطري اجلوي رقم 111

264

وحدة �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي رقم  112و 212

50/100

وحدة �إنتاج اجلازولني ( )CCRرقم 127

18

وحدة التقطري الفراغي رقم 213

50

وحدة التك�سري بالهيدروجني رقم 114و214

50/70

وحدتا معاجلة الديزل بالهيدروجني رقم  116ورقم 216

73×2

وحدة معاجلة الكريو�سني بالهيدروجني رقم 115

39

وحدة معاجلة النافثا بالهيدروجني رقم 117

23.5
3

 185×3مليون قدم قيا�سي /يوم

وحدة �إنتاج الهيدروجني رقم 118

3

 83مليون قدم قيا�سي /يوم
ً 450×3
طنا /اليوم

وحدة ا�سرتجاع الهيدروجني رقم 119
وحدة ا�ستخال�ص الكربيت رقم 123
وحدة املعاجلة بالأمني رقم 125

 325×2مرت / 3ال�ساعة

وحدة معاجلة املياه احلم�ضية رقم 126

 325×2مرت / 3ال�ساعة
3

 13000برميل /اليوم غاز م�سال  47 +مرت معياري
� /ساعة غازات خفيفة

وحدة تركيز الغاز رقم 129

�أما الوحدات القائمة التي ّمت حتديثها وتطويرها بامل�صفاة لتتواءم مع
وت�سن جودة
امل�رشوع وحتقق الربط الالزم مع الوحدات اجلديدةُ ،
املنتجات م�ستقب ًال ،ف�شملت وحدتني �إنتاجيتني رئي�سيتني ،هما وحدة
التقطري الفراغي رقم ( ،)13ووحدة التقطري اجلوي رقم (� ،)11إ�ضافة
�إىل �أعمال �أخرى لعدد  21وحدة ،لي�صبح العدد الإجمايل  23وحدة ،يف
حني بلغ عدد خطوط ربط امل�رشوع مع امل�صفاة القائمة  1788خط ًا.
ويبني اجلدول التايل الوحدات الإنتاجية الرئي�سية التي ّ
مت حتديثها
وطاقتها الإنتاجية:
وحدات تكرير تم تحديثها  -مصفاة ميناء عبد اهلل
الوحدة

السعة قبل التحديث
(ألف برميل /اليوم)

السعة بعد التحديث
(ألف برميل /اليوم)

وحدة التقطري الفراغي
رقم 13

78.4×2

64×2

وحدة التقطري اجلوي
رقم 11

190

190

وحدات م�صفاة ميناء الأحمدي
مت بناء  34وح��دة جديدة يف امل�صفاة �ضمن امل�رشوع ،تنق�سم �إىل 17
وحدة �إنتاجية رئي�سية ،و 17وحدة للخدمات واملرافق.
ومن �أهم الوحدات اجلديدة :وحدة �إنتاج اجلازولني رقم ( )107بطاقة
� 30ألف برميل ،ووحدة التفحيم امل�ؤجل رقم ( )136بطاقة تبلغ 37
�ألف برميل يومي ًا ،ووحدة �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي
رقم ( )141بطاقة تبلغ � 50ألف برميل يومي ًا.

�أهداف رئي�سية
من الأهداف الرئي�سية للم�رشوع:
• توفري منتجات لل�سوقني املحلي والعاملي مطابقة للموا�صفات العاملية
الأكرث ت�شدد ًا ،وت�ساهم يف احلفاظ على البيئة.
• حتويل زيت الوقود ذي املحتوى الكربيتي العايل �إىل منتجات برتولية عالية
اجلودة (ذات حمتوى كربيتي منخف�ض) ،مع حتقيق العائد الأمثل لال�ستثمار.
• االرتقاء مب�صايف ال�رشكة من حيث الأداء البيئي ،ورفع م�ستويات
ال�سالمة واالعتمادية الت�شغيلية مع املُحافظة على اال�ستخدام الأمثل
للطاقة وكفاءة املعدات بامل�صايف.
• اال�ستخدام الأمثل ملرافق م�صفاة ال�شعيبة (بعد �إغالقها) ،كاخلزانات
ومرافق الت�صدير البحرية.
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ويو�ضح اجلدول التايل وحدات التكرير اجلديدة التي مت �إن�شا�ؤها بامل�صفاة:

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

الوحدة

وحدة �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي رقم 141

50

وحدة ا�ستخال�ص الأيزوبنتان رقم 137

42

وحدة ا�ستخال�ص الأيزوبيوتني رقم 146

6.8

وحدة �إنتاج الهيدروجني رقم 148

 60مليون قدم 3قيا�سي /اليوم
26

وحدة معاجلة النافثا الناجتة عن ( )FCCUرقم 186

ً
يوميا
 200×2طن مرتي/

وحدتا ا�ستخال�ص الكربيت رقم  151ورقم 152
وحدة املعاجلة بالأمني رقم 150

 500مرت� / 3ساعة

وحدة املعاجلة بالأمني رقم 153

 140مرت� / 3ساعة

وحدة معاجلة املياه احلم�ضية رقم 156

 220مرت / 3ال�ساعة

وحدة التقطري الفراغي رقم 183

72

وحدة التفحيم امل�ؤجل رقم 136

37

وحدة معاجلة النافثا الناجتة من ( )DCUرقم 135

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

وحدة �إنتاج اجلازولني ( )ISOMرقم 107

30

وحدة معاجلة زيت الغاز بالهيدروجني رقم 144

45

وحدة معاجلة الغاز البرتويل امل�سال رقم 125

2.2
8

وحدة معاجلة الأيزوبنتان (املريوك�س) رقم 138

و�شملت �أعمال التحديث والتطوير للوحدات القائمة  5وحدات �إنتاجية،
هي :وحدتا �إنتاج اجلازولني ( )25و( ،)26ووحدة التقطري الفراغي
رق��م ( ،)83ووح ��دة الأل�ك�ل��ة رق��م ( ،)46ووح ��دة التك�سري بالعامل
احلفاز رقم (� ،)86إ�ضافة �إىل �أعمال �أخرى لوحدتني لي�صبح الإجمايل
 7وحدات ،يف حني بلغ عدد خطوط ربط امل�رشوع مع امل�صفاة القائمة
 2375خط ًا.
ويو�ضح اجلدول التايل الوحدات الـ  5الرئي�سية التي ّ
مت حتديثها
وطاقتها الإنتاجية:
وحدات تم تحديثها  -مصفاة ميناء األحمدي
السعة قبل التحديث
(ألف برميل /اليوم)

السعة بعد التحديث
(ألف برميل /اليوم)

وحدتا �إنتاج اجلازولني
( )CCRرقم  25و 26

29.1×2

35×2

وحدة التقطري الفراغي
رقم 83

77

77

وحدة الألكلة رقم 46

4.88

6.4

وحدة التك�سري بالعامل
احلفاز ( )FCCرقم 86

40.0

42.5

الوحدة
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فر�ص عمل
ُيع ّد م�رشوع الوقود البيئي من امل�شاريع اال�سرتاتيجية العمالقة التي
تخدم ر�ؤية الكويت .2035
و�سيوفر امل�رشوع فر�ص عمل جديدة للمواطنني واملواطنات كما �أنه
�سيعمل على تعزيز وت�شجيع التنمية االقت�صادية املحلية ،وذلك من خالل
الآلية املتبعة لتوظيف العمالة الوطنية يف عقود ال�صيانة واخلدمات مبا
يعادل  % 25يف كل عقد.
وقد ّمت تدريب العديد من موظفي ال�رشكة للت�أكد من جاهزيتهم لعمليات
الت�شغيل ،حيث قامت دائرة ت�شغيل امل�رشوع بعقد برامج تدريبية داخلية
وخارجية لنحو  650موظف ًا على وحدات ُم�شابهة لوحدات امل�رشوع،
وت��وف�ير ت��دري��ب ُمتخ�ص�ص لهم م��ن قبل مهنيني ب��ال��وح��دات ،وكذلك
حر�صت ال�رشكة على توفري برنامج نظام املحاكاة التماثلي (،)OTS
وهو نظام حماكاة متطور ي�شبه الواقع للوحدات اجلديدة متام ًا ،حيث
ّمت من خالله تدريب ما يفوق  280موظف ًا.
جت�سدت نتائج التدريب امل�ستمر يف الت�شغيل الناجح لوحدات
وق��د ّ
امل�رشوع دون عوائق وب�شكل منتظم.
تجسدت
نتائج التدريب المستمر
ّ

في التشغيل الناجح لوحدات المشروع

�إنتاج م�شتقات نفطية تتميز باجلودة العالية قادرة على املناف�سة العاملية

إنشاء  42وحدة جديدة بمصفاة ميناء

عبداهلل تشمل  22تكريرية و 20للخدمات

عمالة امل�شروع
تط ّلبت تنفيذ امل�رشوع ح�شد عدد كبري جد ًا من العمالة ،وذلك نظر ًا
ل�ضخامة وات�ساع نطاق الأعمال به ،حيث ُيع ّد الأ�ضخم يف م�شاريع
�رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
وقد و�صل عدد العمالة خالل مراحل التنفيذ املختلفة �إىل � 54.4ألف
عامل ،وهذا الأمر تطلب التعاون مع العديد من اجلهات يف الدولة،
مل ُ�ساعدة املقاولني يف جلب العمالة الالزمة لتنفيذ الأعمال وااللتزام
باجلدول الزمني املتفق عليه.
وحر�صت ال�رشكة يف كل مراحل امل�رشوع على حل امل�شكالت التي
واجهت املقاولني لإجناز وتنفيذ الأعمال ،وتوفري العمالة املطلوبة
خ�لال مراحل التنفيذ املختلفة ،حتى خ�لال �أزم��ة انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد ،التي �رضبت العامل �أجمع.
كما اهتمت كثري ًا باجلوانب الإن�سانية والنف�سية للعاملني ،وحر�صت
على تعزيز �سالمتهم ،وتوفري بيئة عمل �آمنة و�صحية لهم ،ومراعاة
حقوقهم من كافة اجلوانب �أثناء تنفيذ العمليات.
وجرى التخفي�ض التدريجي يف �أعداد العمالة مع انتهاء كل مرحلة
من مراحل امل�رشوع.
قطاع المقاوالت اإلنشائية استحوذ

بناء  34وحدة جديدة بمصفاة ميناء

األحمدي منها  17تكريرية

املحتوى املحلي
ُيثل الإن�ف��اق املحلي �أح��د اجل��وان��ب الرئي�سية يف م�رشوع الوقود
البيئي ،وقد جتاوز �إجمايل ما ّمت �رصفه من قبل مقاويل امل�رشوع يف
ال�سوق املحلي خالل عمليات التنفيذ  1.1مليار دينار كويتي.
وكان الن�صيب الأك�بر من هذه العقود لقطاع املقاوالت الإن�شائية،
حيث التزمت ال�رشكات العاملية امل ُتعاقدة مع "البرتول الوطنية"
برت�سية عقود من الباطن على �رشكات كويتية ،كما متّت كذلك تر�سية
عقود م�شرتيات على ُم�صنعني ومو ّردين كويتيني.
وقد حظي قطاع �رشكات اخلدمات الكويتية بعقود تر َّكزت يف خدمات
التفتي�ش ،واخلدمات الأمنية ،والطبية ،والبنكية ،والنقل.

املقاول الرئي�سي للم�شروع
نظر ًا ل�ضخامة �أعمال امل�رشوع ،كان املقاول الرئي�سي للم�رشوع يف كل
حزمة من حزمه الثالث حتالف ُم ّكون من � 3رشكات عاملية كربى ،مبا
يعني �أنه ّمت التعاقد فعلي ًا مع � 9رشكات عاملية لتنفيذ امل�رشوع.
وقد قام املقاول الرئي�سي بدوره بالتعاقد مع عدد كبري من املقاولني
من الباطن.

على النصيب األكبر من اإلنفاق المحلي
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الوقود البيئي

تقليص أكاسيد
النيتروجين والكبريت
والملوثات األخرى
بمنتجات الشركة

تتوافق مع أشد االشتراطات العالمية

االرتقاء بمواصفات
كافة املنتجات
�أحد الأهداف الرئي�سية مل�شروع الوقود البيئي ،هو زيادة القدرة التحويلية مل�صايف
ال�شركة ،بحيث يتم حتويل امل�شتقات الثقيلة ذات القيمة االقت�صادية املنخف�ضة،
كمادة زيت الوقود ذي املحتوى الكربيتي العايل ،التي كانت تنتج �سابقاً بن�سبة
ت�صل �إىل  % 20.7من جممل الإنتاج �إىل منتجات برتولية ذات قيمة اقت�صادية عالية
اجل��ودة ،كوقود الطائرات ،ووقود ال�سيارات (اجلازولني) ،ف�ض ًال عن االرتقاء
مبوا�صفات كافة املنتجات الأخرى.
ون�ستعر�ض يف التقرير التايل موا�صفات املنتجات البرتولية بعد تنفيذ امل�شروع.
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الكويت حققت بعد ت�شغيل امل�رشوع تقدم ًا كبري ًا على خارطة �صناعة التكرير العاملية

موا�صفات
ُيحقق امل�رشوع فوائد عديدة� ،أبرزها حتويل كل منتجات ال�رشكة
�إىل منتجات متوافقة مع اال�شرتاطات البيئية العاملية ،كما �أنه يعزز
مكانة الكويت يف �صناعة تكرير النفط ،حيث �سيعمل على تقلي�ص
حمتوى �أكا�سيد النيرتوجني والكربيت وامللوثات الأخرى مبنتجات

ال�رشكة ،ويخف�ض حمتوى الكربيت يف البنزين من  500جزء باملليون
�إىل � 10أجزاء يف املليون ،و�أي�ض ًا يخف�ض حمتوى الكربيت يف الديزل
من  5000جزء باملليون �إىل � 10أجزاء يف املليون ،كما �أن املنتجات
الأخ ��رى لن تقل �أهمية عن املنتجني ال�سابقني ،كما هو مو�ضح يف
اجلدول التايل:

مواصفات المنتجات البترولية قبل وبعد تنفيذ المشروع
المنتجات

نسبة الكبريت (جزء بالمليون)
قبل التشغيل

بعد التشغيل

النافثا

700

500

اجلازولني (وقود ال�سيارات)

500

10

وقود الطائرات

3000

1000

الديزل

500

10

زيت الوقود

% 4.5

% 0.5

الفحم البرتويل

% 4.4

% 2.7

33

زيادة القدرة التحويلية مل�صايف ال�رشكة �أحد الأهداف الرئي�سية للم�رشوع

ومن الأهداف الأخرى التي حققها امل�رشوع زيادة التكامل بني �صناعة
تكرير النفط و�صناعة البرتوكيماويات ،وذلك للح�صول على منتجات
ذات قيم متنوعة ،وحتقيق عوائد مالية عالية ُمقرتنة بتط ّور تقني.
وقد �أعطت "البرتول الوطنية" جانب التكامل بني ال�صناعتني �أهمية
كبرية ،حيث ت�شق طريقها يف م�ستقبل هذا النوع من ال�صناعة ،الذي هو
وثيق ال�صلة ب�أبعادها الت�شغيلية والت�سويقية.

ومع تنفيذ امل�رشوع حت�سن م�ستوى عمليات التكامل بني امل�صايف
وقطاع البرتوكيماويات ،وذلك من خالل زي��ادة امل ُرونة الت�شغيلية
وحت�سني جودة اللقيم امل ُ�ستخدم ،مما �سيعمل على زيادة هام�ش ربح
م�صايف ال�رشكة.
ويو�ضح الر�سم التايل عمليات التكامل احلالية بني امل�صايف وقطاع
البرتوكيماويات.
âjƒµ«ª«c

á«àjƒµdG §ØædG äÓbÉf ácô°T
¿ÉHhÈdG …RÉZ
¿ÉJƒÑdGh

âjƒµdG §Øf ácô°T

áYÉæ°U ácô°T
á«dhÎÑdG äÉjhÉª«µdG

Ú∏HhÈdG

âjÈc

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

äÉjÓ¨dG √É«eh OƒbƒdG RÉZh ºëØdG
QÉîÑdG
RÉ¨dGh ∫õjódGh OƒbƒdG âjR
∫É°ùŸG »©«Ñ£dG

äGôFÉ£dG Oƒbh

∫õjódGh äGôFÉ£dG Oƒbh

ójhõàd á«àjƒµdG ácô°ûdG
OƒbƒdÉH äGôFÉ£dG

AÉŸGh AÉHô¡µdG IQGRh

ó≤Y

DESC

áØ«ØÿG ÉãaÉædGh ¿ÉJƒ«ÑdGRÉZ
ÚLhQó«¡dG RÉZh

πFÉ°ùdG âjÈµdG
äÉ≤à°ûŸG
IQôµŸG

¿Éãj’ÉH á«æZ äGRÉZ

≥jƒ°ùàdG
»∏ëŸG

وفيما يخ�ص ن�سب الإنتاج من النفط اخلام قبل وبعد تنفيذ امل�رشوع،
فقد ارتفعت ن�سبة �إنتاج النافثا  /اجلازولني من � % 21.9إىل ،% 26.1
وكذلك ن�سبة �إنتاج الكريو�سني من � % 17.6إىل  ،% 30.8يف املقابل
انخف�ضت ن�سبة زيت الوقود من � % 20.7إىل .% 5.7

»©«Ñ£dG RÉ¨dG
∫É°ùŸG

âjƒµjEG ácô°T
äÉjhÉª«chÎÑ∏d

ºëØdG äÉYÉæ°U ácô°T
‹hÎÑdG

á«àjƒµdG ácô°ûdG
äÉjô£©∏d

ÉãaÉædG

äÉ«∏ªY
RÉ¨dG OGÒà°SG
»©«Ñ£dG

ويبني الر�سم التايل ن�سب الإنتاج من النفط اخلام قبل وبعد
تنفيذ امل�شروع:
Wt %

35
30

المرونة التشغيلية وجودة اللقيم

25
20
15

ُيحسنان هامش ربح مصافي الشركة
المشروع رفع مستوى عمليات التكامل
بين المصافي وقطاع البتروكيمياويات
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10
5
0
2.6

21.9

17.6

30.3

2.8

26.1

30.8

26.4

20.7

6.9

5.7

8.2

*

(*) متثل االحتياجات املطلوبة لوقود ال�سفن منخف�ض الكربيت ()% 0.5

الوقود البيئي

يضم أكبر
مجمع لوحدات
إزالة الكبريت
في العالم

سجلها في كل مراحل التنفيذ

"الوقود البيئي"..
أرقام قياسية
ُيعترب م�شروع الوقود البيئي من �أكرب امل�شاريع التي ّ
مت تنفيذها يف تاريخ القطاع
النفطي الكويتي ،ومن ث ّم فهو م�شروع الأرقام القيا�سية ،وذلك ابتدا ًء من ميزانيته
البالغة  4.680مليارات دينار ،والتي ُتعد من �أكرب امليزانيات امل ُعتمدة للم�شاريع
التنموية يف تاريخ الكويت ,وعدد العمالة به يف �أوقات الذروة والتي بلغت 54.4
�ألف عامل ،مرور ًا مبراحل تنفيذه املختلفة على مدار ال�سنوات املا�ضية ،والتي
تزامنت مع حتديات عديدة جنحت "البرتول الوطنية" يف جتاوزها.
وفيما يلي ن�ستعر�ض بع�ض احلقائق والأرقام التي �سجلت خالل تنفيذ امل�شروع.

35

ا�ستخدام نحو � 124ألف طن من احلديد وتركيب  3ماليني مرت من الأنابيب

• تقارب امل�ساحة الإجمالية للم�رشوع مليونني و� 400ألف مرت مربع،
بواقع  1.6مليون مرت مربع يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،و� 800ألف مرت
مربع يف م�صفاة ميناء الأحمدي.
• �أ�صبحت القدرة التكريرية لل�رشكة بعد اكتمال امل�رشوع � 800ألف
برميل يومي ًا ،ارتفاع ًا من � 736ألف برميل يومي ًا.
• الطاقة التكريرية مل�صفاة ميناء عبداهلل �أ�صبحت � 454ألف برميل يومي ًا.
• الطاقة التكريرية مل�صفاة ميناء الأحمدي تبلغ حالي ًا � 346ألف برميل يومي ًا.
• و�صل عدد العمالة بامل�رشوع يف �أوقات الذروة �إىل � 54.4ألف عامل
وموظف ميثلون جن�سيات وثقافات ولغات خمتلفة.
• �سجل امل�رشوع بنهاية �سبتمرب� 2021أكرث من  523مليون �ساعة
عمل ،كما �سجل �أكرث من  56مليون �ساعة عمل بدون �إ�صابات.
• ّمت �صب � 482ألف م 3من اخلر�سانة خالل عمليات تنفيذ امل�رشوع.
• ا�ستخدم حوايل � 124ألف طن من احلديد ،ما يعادل  17برج ًا مثل
برج " �إيفل".
• تركيب  3ماليني مرت من الأنابيب ،ما يعادل عند تو�صيلها امل�سافة من
الكويت �إىل العا�صمة املجرية "بوداب�ست".
• ّمت مد  11.500كيلو مرت من "الكيبالت" ،ما يعادل عند تو�صيلها
م�سافة ذهاب وعودة من الكويت �إىل العا�صمة التايلندية "بانكوك".
المساحة اإلجمالية للمشروع
تقارب  2.4مليون متر مربع
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• امل�رشوع �سيعمل على خف�ض �إنتاج ال�رشكة من زيت الوقود �إىل �أقل من
 % 5.7من الوزن ،مقارنة بن�سبة  % 20.7قبل امل�رشوع.
• ّمت خالل امل�رشوع تركيب �أكرث من ُ 4000معدة جديدة.
• �إن�شاء �أكرب برج تقطري لتكرير النفط اخلام بامل�رشوع يف دولة الكويت،
وهو من بني �أكرب الأبراج يف املنطقة ب�سعة � 264ألف برميل يومي ًا.
• �إن�شاء وحدتني خلف�ض ن�سبة املركبات العطرية يف وقود ال�سيارات،
وذلك لأول مرة يف الكويت.
• يحتوي امل�رشوع على �أكرب �ضاغطات هيدروجني يف العامل ،ومن �أكرب
�أفران �إعادة ت�شكيل الهيدروجني.
• ي�ضم امل�رشوع مب�صفاة ميناء عبداهلل �أك�بر جممع لوحدات التك�سري
الهيدروجيني يف العامل ب�سعة � 120ألف برميل يومي ًا ،وت�ضم هذه الوحدات
�أثقل مفاعل يف تاريخ ال�رشكة بلغ وزنه �أثناء الرتكيب  1500طن.
• �إن�شاء وحدة ملُعاجلة املُخلفات النفطية ال�صلبة وحتويلها �إىل مواد
�صديقة للبيئة ،وهي الأوىل يف الكويت.
• ا�ستخدام نظام التربيد املُغلق يف عمليات الت�صنيع حلماية البيئة.
• �ضم امل�رشوع �شعالت من بني الأطول يف املنطقة ي�صل طولها �إىل  140مرت ًا.
• جميع ال�شعالت يف �أفران امل�رشوع حتتوي على �أنظمة حتد من انبعاث
�أكا�سيد النيرتوجني والكربيت.
سجل بنهاية سبتمبر  2021أكثر
من  523مليون ساعة عمل

تركيب �أكرث من ُ 4000معدة جديدة يف وحدات امل�رشوع

• ي�ضم �أكرب جممع لوحدات �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي
يف العامل ب�سعة � 200ألف برميل يومي ًا.
• �إن�شاء �أكرب �سعة �إنتاجية للهيدروجني مبكان واحد يف العامل ب�سعة
 555مليون قدم مكعبة قيا�سية يومي ًا.
• ّمت تزويد الوحدات اجلديدة لل ُمعاجلة الهيدروجينية للديزل يف
امل�صفاتني ب�أحوا�ض خا�صة للحفاز وفالتر لإزالة ال�شمع ،وذلك من
�أج��ل �ضمان اجتياز اختبار التدفق للديزل امل ُخ�ص�ص للبالد التي
تقع يف املناطق الباردة ،وذلك وفق ًا للموا�صفات املعتمدة يف الدول
الأوروبية.
مت �إن�شاء  42وحدة جديدة يف م�صفاة ميناء عبداهلل  ،تنق�سم �إىل 22
• ّ
وحدة �إنتاجية رئي�سية ،و 20وحدة للخدمات واملرافق.
• �شملت ال��وح��دات القائمة ال�ت��ي ّمت حتديثها وتطويرها مب�صفاة
ميناء عبداهلل لتتواءم مع امل�رشوع وحتقق الربط الالزم مع الوحدات
اجلديدة ،وحدتني �إنتاجيتني رئي�سيتني� ،إ�ضافة �إىل �أعمال �أخرى لعدد
 21وحدة لي�صبح العدد الإجمايل  23وحدة.
مت بناء  34وحدة جديدة يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،تنق�سم �إىل 17
• ّ
وحدة �إنتاجية رئي�سية ،و 17وحدة للخدمات واملرافق.
• �أعمال التحديث والتطوير للوحدات القائمة مب�صفاة ميناء الأحمدي �شملت
 5وحدات� ،إ�ضافة �إىل �أعمال �أخرى لوحدتني لي�صبح الإجمايل  7وحدات.
صب  482ألف م 3من الخرسانة خالل
عمليات تنفيذ المشروع

• ّمت البدء بت�شغيل �أوىل الوحدات الإنتاجية يف م�صفاة ميناء عبداهلل خالل
نوفمرب  ،2020واالنتهاء من ت�شغيل جميع الوحدات يف �سبتمرب .2021
• ب��د�أ ت�شغيل �أوىل الوحدات الإنتاجية يف م�صفاة ميناء الأحمدي
خ�لال �شهر دي�سمرب  ،2019واالنتهاء من ت�شغيل �آخ��ر وح��دة يف
�أبريل .2020
• �إن�شاء وح��دات ُمعاجلة الكربيت ذات االنبعاثات الأدن��ى ُمقارنة
مبتطلبات الهيئة العامة للبيئة الكويتية� ،إذ بلغت ن�سبة االنبعاثات 150
جزء ًا باملليون يف حني تبلغ ا�شرتاطات "البيئة"  250جزء ًا باملليون.
• بلغ عدد عمالة املقاول وفريق امل�رشوع الذي نفذ الأعمال يف نطاق
م�صفاة الأحمدي ما يقارب � 27ألف عامل.
• �سجلت �ساعات العمل يف م�صفاة ميناء الأحمدي  213مليون �ساعة
منذ بدء عمليات التنفيذ وحتى يوليو .2021
• ّمت تنفيذ  2375خط ًا لربط امل�رشوع مع وح��دات م�صفاة ميناء
الأحمدي القائمة.
• تنفيذ  1788خط ًا لربط امل�رشوع مع وحدات م�صفاة ميناء عبد اهلل
القائمة.
• ّمت �إن �ت��اج وت�صدير ال��دي��زل منخف�ض ال�ك�بري��ت مب�صفاة ميناء
الأحمدي يف دي�سمرب  ،2019و�إنتاج وت�صدير الفحم البرتويل خالل
مايو .2020
المخلفات الصلبة
لمعالجة ُ
إنشاء وحدة ُ

وتحويلها لمواد صديقة للبيئة

37

الوقود البيئي

تحديث وتطوير

 7وحدات إنتاجية

لتستمر في اإلنتاج
على النحو األمثل

إنشاء  39وحدة إنتاجية جديدة في المصفاتين

وحدات "الوقود البيئي"

ت�ض َّمن م�شروع الوقود البيئي �إن�شاء وحدات جديدة يف م�صفاتي ميناء عبداهلل
وميناء الأحمدي ذات موا�صفات تقنية متطورة قادرة على �إنتاج م�شتقات نفطية
عالية اجلودة تتوافق مع �أرفع املعايري واال�شرتاطات البيئية العاملية.
ويبلغ عدد الوحدات اجلديدة التي ّ
مت تنفيذها �ضمن امل�شروع يف م�صفاتي ميناء
عبداهلل وميناء الأحمدي  76وحدة ،تنق�سم �إىل  39وحدة �إنتاجية رئي�سية ،و37
وحدة للخدمات واملرافق ،بالإ�ضافة �إىل حتديث وتطوير  30وح��دة ،ت�شمل 7
وحدات �إنتاجية رئي�سية ،و 23وحدة للخدمات واملرافق.
ويف التقرير التايل ن�ستعر�ض �أهم هذه الوحدات.
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عد األكبر بالكويت ُ
وتشكّ ل
ُت ّ

المرحلة األولى في عملية التكرير

الوحدة ( )111ت�شكل املرحلة الأوىل يف عملية تكرير النفط

�أو ًال :الوحدات الرئي�سية  -م�صفاة ميناء عبداهلل
وحدة تقطري النفط اخلام ()U-111
ت�شكل هذه الوحدة املرحلة الأوىل يف عملية تكرير النفط ،حيث ت�ستقبل
خ��ام الت�صدير الكويتي ( ،)KECوم��ن خ�لال عملية التقطري تقوم
بتجزئته �إىل :النافثا ،والكريو�سني والديزل اخلفيف ،والديزل الثقيل،
واملتخلف من عملية التقطري اجلوي ومنتجات �أخرى.
وتعترب النافثا والكريو�سني من املنتجات النهائية ،يف حني �أن الديزل
اخلفيف والديزل الثقيل واملخلفات اجلوية هي منتجات و�سيطة وحتتاج
�إىل مزيد من املُعاجلة ،بينما ُير�سل النفط املتخلف �إىل وح��دة �إزال��ة

الكربيت من متخلف التقطري اجلوي ( )ARDSملزيد من املُعاجلة.
وك��ان ل��دى م�صفاة ميناء عبداهلل وحدتا تقطري ،هما)CDU- 01( :
و( )CDU-11ب�سعة � 80ألف ،و� 190ألف برميل يومي ًا على التوايل.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة اجلديدة � 264ألف برميل يومي ًا ،وبهذا
تُع ّد �أكرب وحدة ُمعاجلة خام فردية يف الكويت.
وق��د ّمت �إي�ق��اف العمل بالوحدة ( ،)CDU- 01بينما توا�صل امل�صفاة
ت�شغيل الوحدة( ،)CDU-11وبذلك تبلغ ال�سعة الإجمالية لوحدتي تقطري
الزيت اخلام ( )CDU-11و( )CDU-111بامل�صفاة � 454ألف برميل
يومي ًا ،ومتثل هذه ال�سعة جممل الطاقة التكريرية مل�صفاة ميناء عبداهلل.

وحدتا �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي
( )U- 112و()U- 212
ت�ستخل�ص هاتان الوحدتان الكربيت من النفط املتخلف يف قعر الربميل
الناجت عن عملية التقطري اجلوي ،لتتم ُمعاجلته الحق ًا با�ستخدام التك�سري
الهيدروجيني وحتويله �إىل زيت الوقود منخف�ض املحتوى الكربيتي بن�سبة
ال تزيد على  % 0.5من الوزن ،والذي ُي�ستخدم كلقيم يف وحدات التقطري
الفراغي والتفحيم ،كما ت�ستخل�صان �أي�ض ًا املعادن والنيرتوجني والأ�سفلتني.
وبذلك يتم حتويل النفط املتخلف ُمنخف�ض القيمة �إىل منتجات ذات جودة
عالية ،مثل النافثا ،والديزل.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدتني � 150ألف برميل يومي ًا ،بواقع 100
�ألف برميل للوحدة ( ،)U- 112و� 50ألف برميل للوحدة (.)U-212
39

وحدتا التك�سري الهيدروجيني ( )U-114و ()U-214
تقوم الوحدتان بتك�سري املنتجات الثقيلة ،كزيت ال��وق��ود ،والديزل
الثقيل ،والنفط املتخلف �إىل جازولني وكريو�سني وديزل خفيف ونافثا
وغاز برتويل م�سال ( ،)LPGوهي منتجات ذات جودة عالية وتتوافق
مع ال�رشوط البيئية املُت�شددة نظر ًا جلودتها العالية.
وتتميز الوحدتان مبرونتهما العالية وقدرتهما على زيادة الإنتاج من
منتج ُمدد وفق ًا للطلب.
وتبلغ طاقة الوحدة ( )114الإنتاجية � 70ألف برميل يومي ًا ،بينما ت�صل
طاقة الوحدة (� )214إىل � 50ألف يومي ًا.

تضمان أحد أكبر
المفاعالت في مصفاة
ميناء عبداهلل بحجم
 1012متراً مكعب ًا

وحدتا معاجلة الديزل مت ت�صميمهما وفق �أحدث املوا�صفات العاملية

وحدتا ُمعاجلة الديزل بالهيدروجني ( )U-116و()U- 216
ّمت ت�صميم ه��ات�ين ال��وح��دت�ين وف��ق �أح ��دث املُ��وا��ص�ف��ات لإن �ت��اج دي��زل
ت�صل ن�سبة الكربيت فيه �إىل ( )10ppmفقط ،ومبا يتوافق مع �أ�شد
اال�شرتاطات العاملية �رصامةٍ ،بد ًال من الوحدة القدمية رقم ( ،)16والتي
كانت تنتج ديزل بن�سبة كربيت ت�صل �إىل (.) 500ppm
وت�ضم الوحدتان �أح��د �أك�بر املفاعالت ،وال��ذي يبلغ حجمه  1012مرت ًا
مكعب ًا ،ويعمل على ُمعاجلة الديزل بالهيدروجني لإزالة الكربيت وال�شوائب.
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ويحتوي املفاعل على مواد حفازة من نوعية متط ّورة ،حيث ّمت ا�ستخدام
نوع جديد لإزالة البارافني من خالل ا�ستخدام فالتر خا�صة متط ّورة،
مما يعطي لل�رشكة ميزة خا�صة ملنتجاتها ويرفع درجة تناف�سيتها يف
الأ�سواق العاملية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل وحدة � 73ألف برميل يومي ًا ،وبذلك ي�صل
�إجمايل �إنتاج الديزل يف امل�صفاة �إىل � 146ألف برميل يومي ًا.

وحدة ُمعاجلة الكريو�سني بالهيدروجني ()U-115
تنتج ه��ذه ال��وح��دة خمتلف �أن ��واع ال�ك�يرو��س�ين�� ،س��واء املُ�ستخدم يف
الطائرات �أو يف الأغرا�ض ال�صناعية املختلفة.
وتتميز �أنواع الكريو�سني التي تنتجها ب�أنها ذات حمتوى كربيتي منخف�ض.
وت �� �س �ت �خ ��دم �أن � � � ��واع ال� �ك�ي�رو�� �س�ي�ن يف ع �م �ل �ي ��ات اخل ��ل���ط مب�ج�م��ع
ال� ��دي� ��زل م �ن �خ �ف ����ض امل� �ح� �ت ��وى ال �ك�ب�ري �ت ��ي ( )ULSDيف ال�ل�ق�ي��م
ال � ��ذي ي �� �ص��ل م ��ن وح ��دت ��ي ت �ق �ط�ير ال �ن �ف��ط اخل � ��ام ()CDU-111
و( )CDU-11مب�صفاة ميناء عبداهلل ،و�أي�ض ًا من وح��دات التفحيم يف
م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية � 39ألف برميل يومياً.

وحدة ُمعاجلة النافثا بالهيدروجني ()U-117
تُعالج النافثا اخلفيفة والثقيلة مبا يتوافق مع املوا�صفات التي يطلبها
العمالء ،وذل��ك م��ن خ�لال �إ�شباع "الأوليفني" وا�ستخال�ص الكربيت
ومركبات النيرتوجني واملعادن وال�شوائب الأخ��رى ،ومن ث َّم �إر�سال
النافثا املُعاجلة �إىل وحدة �إنتاج اجلازولني (.)U-127
وت�صل طاقتها الإنتاجية �إىل  23,500برميل يومي ًا.

وحدة التقطري الفراغي ()U-213
تتلقى النفط املُعالج يف وحدات �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي
مبعاجلته ،ومن ث ّم حتويله �إىل
( ،)Units - 12 - 112 - 212لتقوم ُ
وحدات تكريرية �أخ��رى ،مثل :وحدة التك�سري الهيدروجيني ،ووحدة
التك�سري بالعامل احلفاز املائع ،ووحدة التفحيم امل�ؤجل ،والتي تقوم
بدورها ب�إنتاج منتجات عالية النوعية.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية � 50ألف برميل يومي ًا.
41

األكبر عالمي ًا إلنتاج الهيدروجين

وتستعمل تكنولوجيا متطورة جداً

الوحدة ( )118ت�ؤمن كامل كميات الهيدروجني للوحدات اجلديدة

وحدة �إنتاج الهيدروجني ()U-118
ت�ؤمن كامل كميات الهيدروجني الالزمة للوحدات اجلديدة ،التي ت�ستخدم
املُعاجلة الهيدروجينية ،مثل :وحدتي ُمعاجلة الديزل بالهيدروجني
( U -116و ،)U -216ووح � ��دة م �ع��اجل��ة ال �ن��اف �ث��ا ب��ال�ه�ي��دروج�ين
( ،)U-117ووح��دت��ي �إزال� ��ة ال�ك�بري��ت م��ن متخلف التقطري اجل��وي
( U –112و ،)U -212وغريها.

وت�ع�ت�بر ه ��ذه ال ��وح ��دة الأك �ب�ر ع��امل �ي � ًا لإن �ت ��اج ال �ه �ي��دروج�ين ،ويتميز
الهيدروجني املُنتج منها بن�سبة نقاء عالية تبلغ .% 99.8
وت�ضم  3خطوط ينتج كل منها  185مليون قدم ًا مكعبة يومي ًا ،بطاقة
�إجمالية تبلغ  555مليون قدم ًا مكعبة يومي ًا.

وحدة ُمعاجلة املياه احلم�ضية ()U-126
توفر املياه املُعاجلة للوحدات الإنتاجية ،وتعمل على تقليل ن�سبة كربيتيد
الهيدروجني �إىل ( ،)20ppmوالأمونيا �إىل ( )50ppmمع احلفاظ على
قلوية املياه.
وق��د ّمت ت�صميمها لف�صل املركبات الهيدروكربونية والأمونيا وغاز
كربيتيد الهيدروجني املُ�صاحب للمياه احلم�ضية من باقي الوحدات
ال�صناعية ،و�إعادة املياه بعد ُمعاجلتها للوحدات ال�ستخدامها مرة �أخرى
وتقليل كمية املياه املُ�ستخدمة يف امل�صفاة.
ويتم �إر�سال غاز كربيتيد الهيدروجني لوحدة �إنتاج الكربيت لتحويله
ملنتج الكربيت ال�سائل.
ت�ضم ال��وح��دة خ�ط��ي �إن �ت��اج ط��اق��ة ك��ل منهما تبلغ 325م� / 3ساعة
( 1430غالون ًا /دقيقة) ،لت�صل الطاقة الإجمالية �إىل 650م� / 3ساعة.
المعالجة للوحدات اإلنتاجية
توفر المياه ُ

وتعمل على تقليل كبريتيد الهيدروجين
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وحدة الغاز املُ�شبع ()U-129
تعمل على ا�ستخال�ص غاز كربيتيد الهيدروجني من الغازات الناجتة يف
كافة الوحدات الأخرى ،و�أي�ض ًا الغازات املُنبعثة.
وتنق�سم �إىل ق�سمني� ،أولهما ملُعاجلة الغازات املُنبعثة و�إزال��ة كربيتيد
الهيدروجني من غازات ال�ضغط املنخف�ض واملتو�سط والعايل.
والق�سم الآخ ��ر ملُعاجلة ال�غ��از ال�ب�ترويل املُ�سال ال�ستخال�ص كربيتيد
الهيدروجني.
3
تبلغ طاقتها الإنتاجية � 47أل��ف م � /ساعة من ال�غ��ازات احلم�ضية،
و� 13ألف برميل يومي ًا من الغاز البرتويل امل�سال.
تستخلص غاز كبريتيد الهيدروجين
من الغازات الناتجة في الوحدات األخرى

وحدة �إنتاج اجلازولني ()U-127
ُ�صممت لإنتاج جازولني غني بالعطريات وعايل الأوكتان (،)RON 102
والغاز البرتويل امل�سال ( ،)LPGوغاز الهيدروجني عايل النقاوة.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية � 18أل��ف برميل يومي ًا ،وتتميز با�ستخدام
البالتني كمادة حفازة.

وحدة ا�سرتجاع الهيدروجني ()U-119
ت�ستخل�ص الهيدروجني عايل الرتكيز من الغازات الناجتة يف خمتلف
الوحدات التكريرية.
ويتم �ضغط الهيدروجني ال�ستخراج الكربيت منه يف الوحدة ()U-128
ل ُي�ستخدم يف وحدات املُعاجلة الهيدروجينية.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية  128.4مليون قدم مكعبة يومي ًا.
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وحدة ا�ستخال�ص الأمني ()U-125
ت�ضم خطي �إنتاج ال�ستخال�ص غاز كربيتيد الهيدروجني من الأمني الغني
القادم من خمتلف وحدات م�رشوع الوقود البيئي ،ومن ثم ُير�سل غاز
كربيتيد الهيدروجني �إىل وحدة �إنتاج الكربيت لتحويله �إىل كربيت �سائل،
وبذلك تُ�ساهم الوحدة يف احلد من انبعاثات الكربيت يف امل�صفاة.
تبلغ طاقتها الإنتاجية  4,843غالون ًا  /دقيقة ( 1,100م� / 3ساعة)،
و�سيتم ت�شغيلها بن�سبة  % 75من الطاقة الت�صميمية لها.

تستخلص كبريتيد الهيدروجين
من األمين القادم من وحدات المشروع

الوحدة ( )123تتغذى من وحدة �إنتاج الأمني ووحدة ُمعاجلة املياه احلم�ضية

وحدة ا�ستخال�ص الكربيت ()U-123
ً
تُعترب ه��ذه ال��وح��دة ُمهمة ج��د ًا للحفاظ على البيئة ،نظرا لأنها تقوم
بتحويل غاز كربيتيد الهيدروجني �إىل كربيت �سائل ،وتتغذى من وحدة
�إنتاج الأمني ،ووحدة ُمعاجلة املياه احلم�ضية.
وتت�ضمن  3خطوطُ ،يكن لكل منها ُمعاجلة  450طن ًا مرتي ًا يومي ًا من
الغازات احلم�ضية ب�إجمايل  1,350طن ًا مرتي ًا يومي ًا.
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تحول غاز كبريتيد الهيدروجين إلى كبريت
ّ

ومهمة جداً للحفاظ على البيئة
سائل ُ

وحدات ّ
مت حتديثها
وحدة التقطري الفراغي ()U-13
ت�ستقبل هذه الوحدة النفط امل ُعالج القادم من الوحدات التكريرية
مبعاجلته جمدد ًا ،ومن ث ّم حتويله �إىل وحدات �أخرى،
الأخرى ،لتقوم ُ
مثل :وحدة التك�سري الهيدروجيني ،ووحدة التك�سري بالعامل احلفاز
املائع ،ووحدة التفحيم امل�ؤجل ،والتي تقوم بدورها ب�إنتاج منتجات
عالية اجلودة.
وت�ضم خطي �إنتاج بطاقة تكريرية � 64ألف برميل يومي ًا لكل خط،
ب�إجمايل � 128ألف برميل يومي ًا.

تستقبل النفط المعالج القادم

من الوحدات التكريرية وتعالجه مجدداً

وحدة تقطري الزيت اخلام ()U-11
ُ�صممت لتكرير خام الت�صدير الكويتي ( ،)KECحيث تقوم بتجزئته
�إىل النافثا والكريو�سني والديزل اخلفيف ،وغري ذلك من املنتجات.
ويتم حتويل ُمعظم هذه املنتجات �إىل وحدات التكرير الأخرى ملزيد من
املُعاجلة ،يف حني ُير�سل الديزل الثقيل والنفط املتخلف �إىل وحدة �إزالة
الكربيت من متخلف التقطري اجلوي (.)ARD
وت�صل طاقتها الإنتاجية �إىل � 190ألف برميل يومي ًا.

تقوم بتجزئة النفط الخام إلى النافثا
والكيروسين والديزل الخفيف

45

الوحدة ( )144تقوم بتح�سني نوعية الديزل من خالل تخفي�ض ن�سبة الكربيت �إىل � 10أجزاء يف املليون

ثانياً :الوحدات الرئي�سية  -م�صفاة ميناء الأحمدي
وحدة �إزالة الكربيت من زيت الغاز  -الديزل ()U-144
ّمت ت�شييدها وفق ًا لأح��دث املوا�صفات العاملية ،وتقوم بتح�سني نوعية
ال��دي��زل م��ن خ�لال تخفي�ض ن�سبة الكربيت �إىل � 10أج ��زاء يف املليون
( ،)10ppmمبا يتوافق مع اال�شرتاطات البيئية واملتطلبات الدولية.
تتميز منتجاتها بالربحية العالية ،وتُ�ساهم يف تعزيز �إمكانيات ال�رشكة
وجتعلها قادرة على مواكبة الطلب املتزايد على مادة الديزل عايل اجلودة.
تبلغ طاقتها الإنتاجية � 45ألف برميل من الديزل يومي ًا.

تم تشييدها وفق ًا ألحدث المواصفات
ّ

إلنتاج ديزل بنوعيات متميزة

وحدة �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي )U-141) ARDS

تقوم ب�إزالة الكربيت من النفط املتخلف من عملية التقطري اجلوي القادم
من وحدات تقطري النفط اخلام ،ووحدة الأيو�سني ،كونه متخلف ًا جوي ًا
يحتوي على ن�سبة كربيت عالية ( ،)HSARلكي يكون ناجت املُعاجلة
متخلف ًا جوي ًا منخف�ض الكربيت ( )LSARمبحتوى كربيتي بن�سبة
 %0.5م��ن وزن��ه كحد �أق�صى ،وم��ن ث � َّم �إر��س��ال��ه �إىل وح��دة التقطري
الفراغي ،كما تنتج الوحدة �أي�ض ًا غاز البرتول امل�سال والنافثا والديزل.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية � 50ألف برميل يومي ًا.
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وحدة �إنتاج الهيدروجني ()U-148
ُم���ص�م�م��ة لإن� �ت ��اج ال �ه �ي ��دروج�ي�ن م ��ن خ �ل�ال ت�ق�ن�ي��ة ت �ف��اع��ل ال �ب �خ��ار
( )steam reformingمع غ��از ال��وق��ود ع��ايل ال�ضغط ،وغ��از الذيل
القادم من وحدة �إزالة الكربيت من املتخلف اجلوي الثقيل (.)U- 141
وتتم تنقية الهيدروجني املنتج با�ستخدام تقنية االمت�صا�ص عن طريق
تغري ال�ضغط ( )PSAلإنتاج الهيدروجني بن�سبة نقاء عالية .% 99.8
وي�ت��م �إر� �س ��ال ال�ه�ي��دروج�ين �إىل وح ��دة �إزال� ��ة ال�ك�بري��ت م��ن متخلف
التقطري اجل��وي الثقيل ( ،)U- 141ووح ��دة ُمعاجلة النافثا للفحم
ال� �ب�ت�رويل ب��ال �ه �ي��دروج�ين ( ،)U-135ووح ��دت ��ي �إزال� � ��ة ال�ك�بري��ت
(.)U -152 / U-151
ت�صل طاقتها الإنتاجية �إىل  60مليون قدم مكعبة يومي ًا.

وحدة �إنتاج اجلازولني ()U- 107
تقوم ه��ذه ال��وح��دة بتحويل النافثا اخلفيفة �إىل وق��ود ع��ايل الأوك�ت��ان
( ،)Isomerateوالذي ي�ستخدم لإنتاج وقود ال�سيارات.
وتبلغ قدرتها الإنتاجية للوحدة � 30ألف برميل يومي ًا من النافثا اخلفيفة.

وحدة ُمعاجلة الغاز البرتويل امل�سال ()U-125
تُعالج الغاز املُ�سال الناجت من وح��دة وق��ود ال�سيارات (وح��دة �إزال��ة
البيوتان) ،وتعمل على �إزالة الكلوريد والهيدروجني من الأوليفينات،
ومتد يف الوقت نف�سه وحدات امل�صفاة بوقود الأفران احلرارية الالزم
لت�شغيلها ،والذي ير�سل �إىل م�صنع الغاز ملزيد من املُعاجلة.
تبلغ طاقتها الإنتاجية  2,264برميل يومي ًا (  66,04جالون ًا  /دقيقة).
47

وحدة التقطري الفراغي ()U-183
ّمت ت�صميمها ملُعاجلة املتخلف اجل��وي منخف�ض الكربيت ()LSAR
القادم من وحدة �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلديدة (،)U-141
والوحدات القدمية ( U-81و U-82و U-41و )U-42لإنتاج زيت الغاز
ذي ال�ضغط الفراغي ( ،)VGOوزيت الغاز امللقم ( ،)TGOواملتخلف
الفراغي ( )VRلكي تتم ُمعاجلتها فيما بعد يف الوحدات امل�ستقبلة لها
(وحدة التك�سري الهيدروجيني ،وحدة التك�سري بالعامل احلفاز املائع،
ووحدة الفحم البرتويل) بال�شكل املطلوب.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة � 72ألف برميل يومي ًا.

وحدة ُمعاجلة النافثا ()U-186
تعالج النافثا املُنتجة يف وح��دة التك�سري بالعامل احلفاز با�ستخدام
الهيدروجني (.)U-86
و ُي�ستخدم الهيدروجني ملُعاجلة النافثا من املركبات الكربيتية با�ستخدام
العامل امل�ساعد حتت �ضغط ودرجة حرارة عالية لإنتاج نافثا ذات حمتوى
منخف�ض من املركبات الكربيتية بحد �أق�صى � 10أجزاء يف املليون.
ويتم ا�ستخدام النافثا اخلفيفة والثقيلة الناجتة من الوحدة يف عمليات
�إنتاج وقود ال�سيارات.
تبلغ طاقتها الإنتاجية � 26أل��ف برميل يومي ًا ( 18,800برميل من
النافثا اخلفيفة و 7,200برميل من النافثا الثقيلة).

وحدة ُمعاجلة النافثا للفحم البرتويل ()U-135
تُ�ش ّكل جزء ًا من وحدة الفحم البرتويل ( ،)U-136وهي ُم�صممة ملُعاجلة
م��ادة النافثا غري امل�ستقرة ( )FRNالقادمة من وح��دة �إنتاج الفحم
البرتويل لل�صناعات البرتوكيماوية لإنتاج نافثا ( )PCNذات موا�صفات
كربيتية بن�سبة ال تزيد عن  500جزء يف املليون للوزن ،وحتتوي �أي�ض ًا
على �أوليفني بن�سبة  %1من احلجم كحد اق�صى.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية  8,400برميل يومي ًا.
48
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وحدة ا�ستخال�ص الآيزوبينتان ()U-137
يتم يف هذه الوحدة ا�ستخال�ص "الآيزوبينتان" من البنزين الطبيعي
ال�ستخدامه يف عملية م��زج وق��ود ال�سيارات ،مما ُي�ساهم يف رف��ع رقم
"الأوكتان" ملنتج وقود ال�سيارات ،وتقليل ا�سترياد مادة (.)MTBE
ت�صل طاقتها الإنتاجية �إىل � 42أل��ف برميل يومي ًا ،وتُع ّد �أول وحدة
ُمعاجلة ُمتكاملة جديدة يف م�رشوع الوقود البيئي مب�صنع الغاز.

وحدة ُمعاجلة الآيزوبينتان ()U-138
ُت�سن جودة منتج "الآيزوبينتان" عرب تقليل ن�سبة الكربيت من 750
جزء ًا يف املليون �إىل � 10أجزاء باملليون ،ليتوافق مع املوا�صفات املطلوبة
للمنتج قبل مزجه مع اجلازولني.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية � 8آالف برميل يومي ًا.

وحدة ا�ستخال�ص الآيزوبيوتان ()U-146
ت�ع�م��ل ع�ل��ى حت���س�ين وف���ص��ل م�ن�ت��ج "الآي ��زوب� �ي ��وت ��ان" ،ح�ي��ث تف�صل
"الآيزوبنتان" عن غاز "البيوتان" الناجت من خطوط الغاز يف م�صفاة
ميناء الأحمدي.
وت�صل طاقتها �إىل  6,800برميل يومي ًا ،وتوفر ُمرونة يف ت�شغيل و�إمداد
وحدة الألكلة ( )U- 46بالغاز املطلوب.

49

وحدة �إزالة كربيتيد الهيدروجني ()U-150
حتتوي على خطي �إنتاج متوازيني طاقة كل منهما  250مرت ًا مكعب ًا بال�ساعة
م��ن الأم�ي�ن امل�ع��اد ت��دوي��ره ،لتنقية الأم�ي�ن و�إزال� ��ة ال�غ��از احلم�ضي امل�شبع
بالكربيت بن�سبة  0.41مول من كربيتيد الهيدروجني لكل مول من الأمني
املعاد من وحدات م�رشوع الوقود البيئي الأخرى ،ليكون الأمني الناجت بعد
املعاجلة نظيف ًا باحتوائه  % 0.05من كربيتيد الهيدروجني ،بد ًال من .% 4.3
وي �ت��م �إر���س ��ال الأم �ي�ن امل ُ �ع��اد ت��دوي��ره �إىل وح ��دة �إن �ت��اج ال�ه�ي��دروج�ين
( ،)U-148ووحدة الفحم البرتويل ( ،)U-136ووحدة التقطري الفراغي
( ،)U-183ووحدة �إزالة الكربيت من املتبقي اجلوي ( ،)U-141ووحدة
الغاز (.)U-174
تحتوي على خطي إنتاج متوازيين
لتنقية األمين وإزالة الغاز الحمضي

وحدتا ا�ستخال�ص الكربيت ( )U-151و ()U-152
تعمل هاتان الوحدتان على ُمعاجلة الغاز احلم�ضي الناجت من وحدة
�إزالة كربيتيد الهيدروجني ( ،)U-150ووحدة ُمعاجلة املياه احلم�ضية
( ،)U-156وذلك عن طريق تفكيك الأمونيا وا�ستخال�ص الكربيت من
كربيتيد الهيدروجني و�أك�سدة ال�شوائب املتبقية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل وح��دة  200ط��ن م�تري ي��وم�ي� ًا ،وتعمل
الوحدتان بالتوازي.

وحدة �إزالة حم�ض كربيتيد الهيدروجني ()U-153
تعمل على �إزالة وخف�ض كربيتيد الهيدروجني من الغازات احلم�ضية
الناجتة يف وحدة ُمعاجلة زيت الغاز بالهيدروجني ( ،)U-144وكذلك
وح ��دات ا�ستخال�ص ال�ك�بري��ت م��ن متخلف التقطري اجل ��وي الثقيل
(� )Units–42 / 41 / 82 / 81إىل �أقل من  100جزء يف املليون ،ليكون
متوافق ًا مع موا�صفات غاز الوقود امل�ستخدم يف امل�صفاة.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية  11.6مليون ق��دم مكعبة قيا�سية يومي ًا من
الغازات احلم�ضية ،كما تنتج  351جالون ًا  /دقيقة من الأمني الغني.
50
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وحدة ُمعاجلة املياه احلم�ضية ()U-156
ه��ذه الوحدة ج��زء من وح��دات الكربيت ،وه��ي ُم�صممة ملُعاجلة املياه
احلم�ضية القادمة من الوحدات الأخرى.
وتتم ُمعاجلة املياه احلم�ضية با�ستخدام بخار املاء لتقليل ن�سبة الأمونيا
�إىل  50جزء ًا يف املليون ( ،)50ppmون�سبة كربيتيد الهيدروجني �إىل
 20جزء ًا يف املليون.
و ٌيعاد ا�ستخدام جزء من هذه املياه يف وح��دات �إنتاجية �أخ��رى� ،أما
فت�سل �إىل وح��دة ُمعاجلة املياه العادمة كي
املياه املعاجلة الزائدة ُ
تُعالج جمدد ًا.
وحتتوي الوحدة على خطي �إنتاج متوازيني بطاقة  110مرت مكعب
بال�ساعة من املياه احلم�ضية لكل خط.

وحدة �إنتاج ال ُبخار ()U-129
حتتوي على ثالثة خطوط بطاقة �إنتاجية تبلغ � 163ألف كيلو من البخار
بال�ساعة لكل منها عند الو�ضع الت�شغيلي الأق�صى امل�ستمر.
وتنتج �أي�ض ًا ماء لتغذية املُبخر لتلبية احتياجات وا�ستمرارية ت�شغيل
وحدات م�رشوع الوقود البيئي اجلديدة.
ت�ضخ الوحدة للم�ستفيدين �أربعة م�ستويات من البخار (�ضغط عايل
ُ
– متو�سط – عادي  -منخف�ض).

وحدة الفحم البرتويل ()U-136
ُم�صممة لرتقية وحت�سني النفط الثقيل املتخلف القادم من وحدتي
التقطري الفراغي القدمية واجلديدة ( U-83و )U-183عن طريق
ُمعاجلته وحتويله �إىل غ��ازات خفيفة ،وم��واد �سائلة عالية اجل��ودة،
وفحم برتويل.
وت�صل طاقتها الإنتاجية �إىل � 37ألف برميل يومي ًا ،وتتميز بقدرتها
على �إع ��ادة ُمعاجلة خمتلف �أن ��واع النفط املتخلف ،وتنتج �أي�ض ًا:
النافثا ،والكريو�سني ،وغاز الوقود ،والديزل ،وزيت الوقود الثقيل،
والفحم البرتويل.
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وحدات ّ
مت حتديثها
وحدتا �إنتاج وقود ال�سيارات ( )U-25و()U-26
تقوم هاتان الوحدتان با�ستخال�ص الكربيت من مادة النافثا ،ومن ثم
حتويلها �إىل نافثا خفيفة ونافثا ثقيلة ،كما ترفعا ن�سبة "الأوكتان" يف
النافثا لإنتاج وقود �سيارات عايل الأوكتان.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل وح��دة � 35أل��ف برميل يومي ًا ،ب�إجمايل
� 70ألف برميل يومي ًا للوحدتني.

الوحدة ()25

الوحدة ()26

وحدة الألكلة ()U-46
مت �إن�شاء هذه الوحدة عام  1998ب�سعة ت�شغيلية تقدر بـ  4,880برمي ًال
يومي ًا من مادة "الألكايالت" ،وهي تتغذى من وحدة التك�سري بالعامل
احلفاز املائع.
وقد ّمت حتديثها �ضمن م�رشوع الوقود البيئي ،وتبلغ طاقتها الإنتاجية
 6,315برمي ًال يومي ًا من املنتجات "الألكالية".
وتعترب "الألكايالت" م��ن امل ��واد املُهمة يف عملية حت�سني ج��ودة م��ادة
اجلازولني (وقود ال�سيارات) من خالل رفع ن�سبة الأوكتان.

تم تحديثها ضمن المشروع
ّ

لتحسين جودة مادة الجازولين
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تعالج النفط الخام
تم استخالص
الذي ّ

الكبريت منه
في الوحدات

المخصصة لذلك

وحدة التقطري الفراغي ()U-83
��ص�م�م��ت مل ُ �ع ��اجل ��ة امل �ت �خ �ل��ف اجل � ��وي م�ن�خ�ف����ض ال �ك�ب�ري ��ت ال � ��ذي ّمت
ا�ستخال�صه يف وح ��دات �إزال ��ة الكربيت م��ن املتخلف اجل ��وي الثقيل
(.)Units–42 / 41 / 82 / 81
ثم تُر�سل املنتجات امل ُعاجلة �إىل وح��دات تكريرية �أخ��رى ملزيد من

املعاجلة (وح��دة التك�سري الهيدروجيني ،ووح��دة التك�سري بالعامل
احل�ف��از امل��ائ��ع)� .أم ��ا املتخلف ال�ف��راغ��ي فري�سل �إىل وح ��دة الفحم
البرتويل ،وي�ستخدم جزء منه لإنتاج زيت الوقود منخف�ض الكربيت.
تبلغ طاقتها الإنتاجية � 77ألف برميل يومي ًا ،وعلى مدار �سنوات تعمل
الوحدة بطاقة �إنتاجية فعلية تبلغ � 85ألف برميل يومي ًا.

وحدة التك�سري بالعامل احلفاز املائع ()U-86
تقوم بتك�سري وحتويل الزيوت الثقيلة والغري متُحولة �إىل منتجات �أكرث
قيمة وذات جودة عالية ،مثل :الغاز البرتويل امل�سال ,والنافثا ,وزيت
الديزل ,با�ستخدام املُحفز املائع واحلرارة العالية.
وقد ّمت ت�شغيلها عام  ،1986وجتديدها وزيادة �سعتها �إىل � 40ألف برميل
يومي ًا عام  ،1997ث َّم خ�ضعت لتحديث �آخر عام � 2015ضمن م�رشوع
الوقود البيئي لت�صل �إىل طاقتها احلالية البالغة  42,500برميل يومي ًا.

تقوم بتكسير وتحويل الزيوت الثقيلة
لمنتجات أكثر قيمة وذات جودة عالية
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الوقود البيئي

المشروع ُيمكّ ن

المؤسسة من تنفيذ
توجهاتها االستراتيجية
في صناعة التكرير

الع�ضو املنتدب للتخطيط واملالية يف "امل�ؤ�س�سة" وفاء الزعابي
يحقق أعلى عائد تكرير ويحافظ على البيئة

الزعابي" :الوقود البيئي"
َمفخرة للقطاع النفطي
�أكدت الع�ضو املنتدب للتخطيط واملالية يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية وفاء الزعابي
�أن تنفيذ م�شروع الوقود البيئي ُيعترب مفخرة للقطاع النفطي الكويتي ،منذ بداية
فكرته واحل�صول على املوافقات الالزمة لتنفيذه ،و�صو ًال �إىل عملية التنفيذ.
و�أ�شارت الزعابي �إىل �أن املراحل الأخ�يرة من عمليات التنفيذ �شهدت حتديات
كثرية� ،أبرزها �أزمة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ،التي �أثرت على العامل �أجمع،
وبالرغم من ذلك ا�ستمر العمل يف امل�شروع دون توقف ،وهذا ي�شعرنا بالفخر �أكرث
لالنتهاء من الأعمال يف ظل هذه الظروف ال�صعبة.
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امل�ؤ�س�سة ت�ستثمر جتربة متويل امل�رشوع الناجحة يف متويل م�شاريعها اال�سرتاتيجية احلالية

توجهات ا�سرتاتيجية
وقالت الزعابي يف لقاء �أجرته معها جملة "الوطنية" ،مبنا�سبة الت�شغيل
الكامل مل�رشوع الوقود البيئي� ،إن "امل�رشوع ُيع ّد �أح��د �أه��م و�أ�ضخم
امل���ش��اري��ع يف ت��اري��خ ال�ق�ط��اع النفطي ال�ك��وي�ت��ي ،وم��ن �أه ��م خمرجات
التوجهات اال�سرتاتيجية العامة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية يف جمال
التكرير والت�صنيع داخ��ل دول��ة الكويت ،وذل��ك على �ضوء التوجهات
الهادفة �إىل رفع الطاقة التكريرية والتحويلية من خالل �إنتاج منتجات
عالية القيمة تلبي متطلبات الأ��س��واق العاملية واملحلية من املنتجات
البرتولية املُختلفة كم ًا ونوع ًا يف امل�ستقبل املنظور ،واالرتقاء بكل من
الأداء الفني واالقت�صادي ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية لزيادة
القدرة التناف�سية وحتقيق �أعلى عائد تكرير ممكن مع املُحافظة على
�أعلى املقايي�س لكل من الأداء البيئي وم�ستويات ال�سالمة ،وذلك لتنفيذ
التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية".
درا�سات ُمتعددة
التوجهات قامت امل�ؤ�س�سة ب��إع��داد درا�سات
و�أ�ضافت" :على �ضوء ه��ذه ّ
ُمتعددة ملعرفة �أهم املوا�صفات القيا�سية املطلوبة للمنتجات البرتولية يف
الأ�سواق العاملية ونوعياتها والكميات املطلوبة التي ميكن للكويت تزويد هذه
تبي من خالل النتائج التي ّمت التو�صل �إليها احلاجة �إىل
الأ�سواق بها ،وقد ّ
تنفيذ م�رشوع الوقود البيئي لتطوير م�صايف "البرتول الوطنية" ،وحتويل

كل منتجاتها �إىل منتجات ُمتوافقة مع اال�شرتاطات العاملية ،من �أجل فتح
املجال للو�صول �إىل �أ�سواق عاملية جديدة ذات منو مرتفع ،ومن ث ّم تعظيم
القيمة املُ�ضافة للمنتجات الهيدروكربونية الكويتية ورف��ع امل��ردود املايل
للم�ؤ�س�سة والدولة".
و�أو�ضحت �أنه من خالل هذه الدرا�سات ونتائجها بد�أت فكرة تطوير
التو�سع
امل�صايف ،ومع تنفيذ هذا امل�رشوع مت ّكنت "البرتول الوطنية" من ّ
يف القدرة التكريرية والتحويلية مل�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي،
لإنتاج منتجات �صديقة للبيئة ،ت�ضع �صناعة تكرير النفط الكويتية يف
مكانة ُمتميزة عاملي ًا ،وتُعزز و�ضعها التناف�سي يف الأ�سواق العاملية ،كما
�أ�صبحت م�ؤ�س�سة البرتول ق��ادرة على تنفيذ توجهاتها اال�سرتاتيجية
العامة يف جمال التكرير والت�صنيع.
تن�شيط االقت�صاد
وحول دور امل�رشوع يف تن�شيط االقت�صاد الكويتي وتنويع م�صادر الدخل،
بينّت الزعابي �أن من �أه��م التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول هو
دعم االقت�صاد املحلى و�إعطاء دور �أكرب للقطاع اخلا�ص الكويتي بال�صناعة
النفطية ،واملُ�ساهمة يف حتقيق ر�ؤي��ة الكويت امل�ستقبلية  ،2035وقد �أتاح
تنفيذ امل�رشوع الفر�صة للقطاع اخلا�ص للم�شاركة يف عمليات توريد املواد
واملعدات� ،إ�ضافة �إىل املُ�شاركة يف �أعمال املقاوالت ،ومن ث ّم �ش ّكل الإنفاق
املحلي �أحد اجلوانب الرئي�سية يف امل�رشوع ،وهو ما انعك�س بالإيجاب على

دعم االقتصاد المحلى وإعطاء دور أكبر

استغالل مخرجات المشروع في إقامة

للقطاع الخاص الكويتي بالصناعة النفطية

صناعات تحويلية ُمهمة داخل الكويت
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العمل بامل�رشوع مل يتوقف رغم التحديات الكثرية التي �شهدتها مراحله الأخرية

االقت�صاد الوطني ،م�شرية �إىل الدعم ال��ذي �سيقدمه امل�رشوع لالقت�صاد
م�ستقب ًال ،من خالل ا�ستغالل خمرجاته يف �إقامة �صناعات حتويلية داخل
الكويت ،وهو ما ُي�سهم ب�شكل كبري يف تنويع م�صادر الدخل ،هذا بالإ�ضافة
�إىل تو ّفري العديد من فر�ص العمل اجلديدة للمواطنني واملواطنات ،وذلك من
خالل الآلية املتبعة لتوظيف العمالة الوطنية يف عقود ال�صيانة واخلدمات.
زيادة القدرة التحويلية
و�أملحت �إىل �أن امل�رشوع يزيد القدرة التحويلية مل�صايف ال�رشكة ،بحيث
يتم حتويل امل�شتقات الثقيلة ذات القيمة االقت�صادية املنخف�ضة �إىل
منتجات برتولية ذات قيمة اقت�صادية عالية ،كوقود الطائرات ،ووقود
ال�سيارات (اجلازولني) ،ف�ض ًال عن االرتقاء مبوا�صفات كافة املنتجات
الأخرى ،كما �أن امل�رشوع �سيزيد من �إنتاج الفحم البرتويل وا�ستفادة
القطاع اخلا�ص الكويتي من هذه امل��ادة ب�شكل كبري� ،إذ يعترب الفحم
البرتويل لقيم ًا ُمهم ًا لإنتاج الأملنيوم على �سبيل املثال ،ف�ض ًال عن زيادة
�إنتاج م��ادة النافثا التي ت�ستخدم يف �إقامة �صناعات حتويلية ُمتعددة
ُيكن ا�ستغاللها يف ال�سوق املحلي.
يح�سن م�ستوى عمليات التكامل بني امل�صايف وقطاع
كما �أن امل�رشوع ّ
ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات ،م��ن خ�لال زي ��ادة املُ��رون��ة الت�شغيلية وج ��ودة اللقيم
املُ�ستخدم ،مما �سيعمل على حت�سني هام�ش ربح م�صايف "البرتول الوطنية".
و�أ�شادت الزعابي بعملية متويل امل�رشوع ،التي ارتكزت على ن�سبة ،70 /30
حيث قامت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بتمويل  % 30من قيمة امل�رشوع
ذاتي ًا ،يف حني ّمت متويل الـ  % 70الباقية من م�صادر خارجية عرب اال�ستعانة
ببنوك وم�ؤ�س�سات مالية حملية وعاملية ،حيث ّمت متويل ال�رشيحة الأوىل
بالدينار الكويتي من البنوك املحلية ،وذلك بقيمة  1.2مليار دينار كويتي ،يف
حني ّمت متويل ال�رشيحة الثانية من خالل قر�ض عاملي قيمته  6.245مليارات
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دوالر �أمريكيُ ،مب�شاركة عدد من وكاالت ائتمان ال�صادرات والبنوك العاملية
من دول متعددة ،الفتة �إىل �أن عملية التمويل اخلارجي �ساهمت يف رفع
املردود املايل للم�رشوع.
وج�سدت خطة التمويل نهج ًا جديد ًا يف متويل م�شاريع �رشكة البرتول
َّ
الوطنية الكويتية ومتويل امل�شاريع الكربى يف القطاع النفطي ،حيث �إنه
وللمرة الأوىل تقوم م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بتوجيه ال�رشكة لالعتماد على
م�صادر متويل خارجية (االقرتا�ض) كجزء �أ�سا�سي يف متويل م�شاريعها.
وتُعد عملية متويل امل�رشوع �أ�ضخم �صفقة متويل للم�رشوعات ال�صناعية
النفطية يف تاريخ دولة الكويت ،وهدفت هذه العملية �إىل تعظيم العائد
على امل�رشوع ،وتخفي�ض العبء التمويلي عن امل�ؤ�س�سة حتى يت�سنى لها
متويل م�شاريعها الأخرى.
عالقات فريدة
و�أك��دت �أن عملية التمويل �ساهمت يف بناء عالقات فريدة من نوعها بني
القطاع النفطي الكويتي والبنوك املحلية والعاملية ،وبالتايل �أ�صبحت قاعدة
للقطاع لنمو هذه العالقات والدخول يف عالقات متويلية �أخرى مب�شاريع
ا�سرتاتيجية ،فعلى �سبيل املثال ،بعد جناح هذه التجربة الرائدة يف عملية
التمويل اخلارجي لـ "الوقود البيئي" ّمت متويل م�رشوع مرافق الغاز
امل�سال التابع لل�رشكة الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة (كيبك)،
وامل�ؤ�س�سة ت�ستثمر الآن هذه التجربة الناجحة والدرو�س امل�ستفادة منها
يف متويل امل�شاريع اال�سرتاتيجية احلالية التي تقوم بها و�رشكاتها التابعة.
عملية التمويل أسست لعالقات
متميزة بين القطاع النفطي والبنوك

الوقود البيئي

المشروع له أهمية
استراتيجية وكان
ينتظره قطاع
التسويق العالمي

نائب الع�ضو املنتدب ملبيعات الت�سويق العاملي ال�شيخ خالد ال�صباح
"الوقود البيئي" يرفع المردود االقتصادي

الصباح :املنافسة بقوة
يف األسواق العاملية
�أكد نائب الع�ضو املنتدب ملبيعات الت�سويق العاملي يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ال�شيخ خالد ال�صباح� ،أن م�شروع الوقود البيئي من امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي
�ست�ضع الكويت يف م�صاف كبار امل�صدرين للمنتجات البرتولية ال�صديقة للبيئة،
ويجعلها من املناف�سني بالأ�سواق العاملية.
و�أو�ضح �أن قطاع الت�سويق العاملي يف م�ؤ�س�سة البرتول ،يقوم مبهمة ا�ستك�شاف
دائمة ملعرفة متطلبات الأ�سواق العاملية ،لتتمكن امل�ؤ�س�سة من املناف�سة بقوة يف
هذه الأ�سواق.
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معرفة التوجهات واملوا�صفات املطلوبة لبيع منتجات امل�رشوع

ت�سويق املنتجات
وقال ال�صباح يف مقابلة مع جملة "الوطنية" مبنا�سبة الت�شغيل الكامل
مل�رشوع الوقود البيئي� ،إن "هذا امل�رشوع طال انتظاره ،وتعاقبت عليه
الكثري من الإدارات ،وهو من امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي كان ينتظرها
قطاع الت�سويق العاملي يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ..امل�رشوع �سوف
يعطينا دفعة كبرية لت�سويق منتجاتنا يف الأ�سواق العاملية".
و�أ�ضاف" :قطاع الت�سويق العاملي على ات�صال دائم مع زبائن م�ؤ�س�سة
البرتول ب�شكل خا�ص ،والأ�سواق العاملية على وجه العموم ،وقد متكنا
من معرفة التوجهات واملوا�صفات املطلوبة لبيع منتجات امل�رشوع،
وقمنا ب�إي�صال هذه املعلومات ونقل وجهات النظر والتحديات واملتطلبات
بالن�سبة جلودة املنتجات �إىل الإدارة العليا يف �رشكة البرتول الوطنية
الكويتية ،كي تتمكن من ُمواكبة التط ّور الدائم للأ�سواق العاملية ،وتلبية
املتطلبات البيئية التي يجب �أن ن�سري معها".
فرق عمل
وعن �آلية التن�سيق لإجناز م�رشوع بهذه ال�ضخامة بني امل�ؤ�س�سة
و"البرتول الوطنية"� ،أ�شار �إىل �أن��ه ك��ان هناك ف��رق عمل وجلان
تابعة للم�ؤ�س�سة وقطاع الت�سويق العاملي و�رشكة البرتول الوطنية
الكويتية ،وكان جميع العاملني يف هذه اللجان على توا�صل دوري
و�شهري لنقل كافة املعلومات ومتطلبات الأ� �س��واق العاملية �إىل
الإدارة العليا واملنفذين للم�رشوع ،وكل هذا بهدف حتقيق عائد
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ومرود جيد ،مبا يعزز مكانتنا وي�ضعنا يف ال�صف الأول كم�صدرين
ملنتجات عالية اجلودة.
وحول الأفكار التي ّمت ا�ستخال�صها من الزبائن والعمالء وطرحها على
"البرتول الوطنية"� ،أ�شار �إىل �أن��ه متّت دع��وة كثري من الزبائن لزيارة
امل���شروع ،وق��د �أخ��ذت مالحظاتهم بعني االعتبار ،وه��و ما �ساعد على
تبني �أفكار قيمة حتقق طموحات زبائننا ،وتفتح �أمامنا �أ�سواق ًا جديدة،
ومتكننا من احلفاظ على الأ�سواق التي نتواجد فيها.
وبخ�صو�ص تدخل امل�ؤ�س�سة ب��إب��داء �أي مالحظات تقنية معينة لـ
"البرتول الوطنية" حول امل�رشوع بحكم خربتها مبتطلبات الأ�سواق
مبهمة ا�ستك�شاف
العاملية� ،أو�ضح �أن قطاع الت�سويق العاملي يقوم ُ
دائمة ملعرفة جودة املنتجات و ُمتطلبات الأ�سواق ال�صديقة للبيئة،
كي نتمكن من املناف�سة بطريقة ت�ضعنا يف م�صاف كبار املنتجني
وامل�صدرين ،وكان القطاع يقوم بدوره بنقل �آراء الزبائن �إىل "البرتول
الوطنية" ،وبهذا التوا�صل بني الزبائن وقطاع الت�سويق العاملي
و"البرتول الوطنية" متكنا من معرفة متطلبات املنتجات ال�صديقة
للبيئة يف الأ�سواق العاملية.
مردود اقت�صادي وبيئي
ويف �ش�أن مردود امل�رشوع على االقت�صاد الوطني والبيئة ،قال" :نحن نركز
على التوا�صل مع العمالء وحتقيق ر�ضاهم ،كما نركز على العقود الدائمة،
مبا يتنا�سب مع ا�سرتاتيجيتنا طويلة املدى لتعزيز مكانتنا يف الأ�سوق".

"التسويق" قام بعملية مسح

"الوقود البيئي" و"الزور" يمكنان

لألسواق التي سوف تستقبل منتجاتنا

الكويت من دخول األسواق بخطى ثابتة
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جودة املنتجات تفتح �أمام الكويت العديد من الأ�سواق اجلديدة

وتابع�" :سوف ي�ضيف امل�رشوع قيمة �أف�ضل للمنتجات ،ونوع ًا من التناف�س
للدخول �إىل �أ�سواق جديدة ،وهذا �سوف يرفع املردود االقت�صادي ،بحكم
ارتفاع الطلب على منتجاتنا بعد حت�سن جودتها ،ويف ذات الوقت يح�سن
البيئة من خالل هذه املنتجات املواكبة للمتطلبات العاملية".
وعن نظرة قطاع الت�سويق العاملي امل�ستقبلية بعد ت�شغيل امل�رشوع،
�أ�شار �إىل �أن القطاع بعدما قام بعملية ا�ستك�شاف وم�سح كامل جلميع
الأ�سواق ،ا�ستطاع حتديد الأ�سواق التي �سوف ت�ستقبل منتجاتنا ،و ّمت
عمل درا�سات لتعزيز وجودنا يف الأ�سواق احلالية وزي��ادة الكميات
�إليها ،ويف نف�س الوقت �سوف تفتح جودة املنتجات اجلديدة العديد من
الأ�سواق �أمامنا.
ً
وب�س�ؤاله عن املناف�سة ال�رش�سة يف الأ�سواق العاملية ،وخ�صو�صا الأوروبية
منها ،وهل من ال�سهل دخول هذه الأ�سواق� ،أكد �أن حت�سني جودة املنتجات
من خالل "الوقود البيئي" �سيجعلها ت�صبح �صديقة للبيئة وتتطابق مع
(يورو  )4و(يورو  ،)5ومن ث ّم الدخول �إىل الأ�سواق الأوروبية وتعزيز
مكانة الكويت فيها� ،إ�ضاف ًة �إىل التواجد احلايل يف الأ�سواق الآ�سيوية.
و�أملح �إىل �أن الأ�سواق الأوروبية وغريها من الأ�سواق باتت �أكرث ت�شدد ًا
من الناحية البيئة ،و�أ�صبح الدخول �إليها �أكرث �صعوبة ،ما مل تتوافق
املنتجات مع املتطلبات العاملية ،وبالفعل اخلطوات التي ّمت اتخاذها يف
م�رشوع الوقود البيئي وم�صفاة ال��زور �سوف متكننا من دخ��ول هذه
الأ�سواق بخطى ثابتة.
ولفت �إىل �أن املنتجات املطابقة للمعايري واملوا�صفات البيئية العاملية

والأوروبية لها نتائج �إيجابية على مبيعات امل�ؤ�س�سة وقطاع الت�سويق
العاملي ،مبين ًا �أن هناك الكثري من ُمتطلبات التوريد يف العقد الأخري تتطلب
منتجات �صديقة للبيئة ،و�أ�صبح هذا الأمر  -بف�ضل اهلل  -ممكن ًا بعد تنفيذ
م�رشوع الوقود البيئي.
كوادر وطنية
وحتدث ال�صباح عن دور الكوادر الوطنية يف م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء
الأحمدي ،وقدرتها على �إجناز هذا امل�رشوع ال�ضخم ،مبين ًا �أن م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ت�ؤمن �أن الرثوة احلقيقية هي املواطن الكويتي ،وت�ؤمن
مبقدرته على بلورة الأف�ك��ار �إىل م�شاريع حقيقية يف جميع ال�رشكات
التابعة لها.
وقد �أثبت ال�شباب الكويتي قدرته على ُمواجهة التحديات ،ووا�صل العمل
يف �أيام �صعبة ،خ�صو�ص ًا خالل �أزمة فريو�س "كورنا" ،وهو ما كان له
عظيم الف�ضل يف التغلب على جميع امل�صاعب والتحديات ،بكافة م�شاريع
القطاع النفطي ،وال �شك �أن م�رشوع الوقود البيئي و�سام �رشف على
�صدر كل موظف وموظفة يف القطاع النفطي.
واختتم ال�صباح بتقدمي ال�شكر جلميع العاملني يف م�ؤ�س�سة البرتول
و�رشكاتها التابعة وقطاع الت�سويق العاملي ،م�شيد ًا بت�ضافر اجلهود
لبلورة هذا احللم �إىل حقيقة على �أر�ض الواقع ،حيث عمل اجلميع بال كلل
�أو ملل وواجهوا حتديات وم�صاعب كثرية ،مقدم ًا ال�شكر �أي�ض ًا للإدارات
ال�سابقة التي عملت على امل�رشوع ،قائ ًال" :الكويت ت�ستحق �أكرث".

دعوة كثير من الزبائن لزيارة المشروع

تحسين ورفع جودة مختلف

وأخذ مالحظاتهم بعين االعتبار

المنتجات يزيد الطلب عليها
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الوقود البيئي

نشعر بالسعادة
الغامرة لشمول سمو
أمير البالد حفل االفتتاح
برعايته وحضوره

الرئي�س التنفيذي للبرتول الوطنية وليد خالد البدر
عاصر المشروع منذ بداياته األولى

البدر :أفخر بانتسابي
ألسرة "البترول الوطنية"
ال يختلف اثنان على �أهمية م�شروع الوقود البيئي الذي نفذته �شركة البرتول
الوطنية الكويتية لتطوير وتو�سيع القدرات الإنتاجية مل�صفاتي ميناء عبداهلل
وميناء الأحمدي ..هذه الأهمية التي اكت�سبها من كونه �أحد �أهم و�أ�ضخم امل�شاريع
يف تاريخ القطاع النفطي الكويتي.
وتزداد هذه الأهمية �إذا عرفنا �أن امل�شروع ُيكن ال�شركة من �إنتاج م�شتقات نفطية
عالية اجلودة تتوافق مع �أ�شد اال�شرتاطات البيئية العاملية ،ويعمل على تطوير
قدراتها التحويلية وا�ستخدام الطاقة بكفاءة عالية ،وتعزيز التميز الت�شغيلي
واالعتمادية وم�ستويات ال�سالمة يف م�صافيها.
ومبنا�سبة الت�شغيل الكامل للم�شروع التقت جملة "الوطنية" الرئي�س التنفيذي
لل�شركة وليد خالد الر�شيد البدر ..وكان احلوار التايل:
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الرئي�س التنفيذي ي�رشح ل�سمو رئي�س جمل�س الوزراء تطورات امل�رشوع خالل زيارته م�ؤخر ًا لل�رشكة

عمل د�ؤوب
• ما �شعوركم كرئي�س ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،و�أنتم ترون
م�رشوع الوقود البيئي حقيقة على �أر�ض الواقع؟
بعد انتهاء العمل يف امل�شروع� ،أ�شعر بالفخر كوين انت�سب لأ�سرة
�شركة البرتول الوطنية الكويتية يف ه��ذا الوقت ،فقد �أ�صبح
امل�شروع واقعاً بعد �سنني طويلة من العمل الد�ؤوب.
وقد عا�صرت امل�شروع من بداية فكرته الأوىل منذ �أن كنت �أعمل مب�ؤ�س�سة
البرتول ،وها �أنا اليوم �أ�شهد االنتهاء منه واالحتفال بت�شغيله.
• ما تعليقكم على اهتمام الدولة الكبري بهذا امل�رشوع ،املُتمثل يف رعاية
وح�ضور ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري البالد احتفالية الت�شغيل الر�سمي،
وح�ضور �سمو ويل العهد -حفظهما اهلل ورعاهما؟
كلنا ن�شعر بال�سعادة الغامرة حل�ضور ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد – حفظه اهلل ورعاه  -حفل االفتتاح و�شموله بهذه الرعاية
ال�سامية ،وح�ضور �سمو ويل العهد – حفظ اهلل  -االحتفال الر�سمي
لت�شغيل امل�شروع ،وهو �أمر لي�س بغريب على قيادتنا ال�سيا�سية� ،إذ
حتر�ص دائماً على متابعة م�شاريع الكويت التنموية ،والإجنازات
التي يحققها القطاع النفطي.
• كيف ت�ن�ظ��رون للجهود ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي ب��ذل��ت منذ ب��داي��ة التخطيط
للم�رشوع ،و�صو ًال �إىل الت�شغيل الكامل والإنتاج والت�صدير؟
قيادتنا السياسية تحرص دائم ًا
على متابعة المشاريع التنموية

اجلهود التي بذلت يف امل�شروع جبارة ،فعلى الرغم من �أن العمل
يف امل�شروع بد�أ عام � ،2014إال �أن هذا التاريخ �سبقه �سنوات من
العمل الد�ؤوب والتح�ضريات الكثرية يف �شركة البرتول الوطنية
الكويتية وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لدرا�سة امل�شروع بدقة� ،شارك
فيها عاملون من جميع دوائر ال�شركة بتناغم وبروح الفريق الواحد.
• ما تقييمكم لدور وكفاءة الكوادر الوطنية التي �شاركت يف امل�رشوع منذ
بدايته ،و�أي�ض ًا التي التحقت به �أثناء عملية التنفيذ؟
ه�ؤالء اعتربهم �أبنائي ،و"�شهادتي فيهم جمروحة" ،وقد كنت �أتابعهم
ب�صفة دائمة خالل متابعتي لتقدم �سري العمل يف امل�شروع ،وتوا�صلت
مع الكثري منهم ،والحظت اخلربات واملهارات املوجودة واجلهود
والت�ضحيات التي كانت تبذل ،لذا �أفخر بكوكبة العاملني والعامالت
الكويتيني امل�شاركني بامل�شروع ،و�أت�شرف بوجودهم معنا يف ال�شركة.
• نود منكم تو�ضيح �أهمية هذا امل�رشوع ،وعالقته با�سرتاتيجية ال�رشكة؟
هناك عالقة كبرية ووثيقة بني امل�شروع وا�سرتاتيجية ال�شركة،
فتوجه ال�شركة اال�سرتاتيجي ي�ستهدف الو�صول �إىل معدل تكرير
 1.6مليون برميل يومياً ،وال �شك �أن هذا امل�شروع ُي�سهم بن�سبة
كبرية يف حتقيق هذا الهدف ،كونه يرفع الطاقة التكريرية يف
م�صافينا (ميناء عبداهلل ،وميناء الأحمدي) �إىل � 800ألف برميل
يومياً ،وهو ما ُي�ساعد يف حتقيق التوجه اال�سرتاتيجي لل�شركة.
تشريف سمو ولي العهد االحتفال
بتشغيل المشروع فخر لنا جميع ًا
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متابعة حثيثة من الرئي�س التنفيذي ملراحل التنفيذ املختلفة

دعم االقت�صاد الوطني
• ما االنعكا�سات املُنتظرة للم�رشوع على االقت�صاد الوطني؟
امل�شروع يرفع امل�ستوى التحويلي يف م�صايف ال�شركة �إىل م�ستوى
عايل ،ما ميكننا من �إنتاج منتجات عالية اجلودة ُمطابقة لأحدث
املوا�صفات العاملية ،الأم��ر ال��ذي �سيفتح جم��ال لت�سويق هذه
املنتجات يف الأ�سواق العاملية ،وحتقيق �أف�ضل عوائد من منتجاتنا،
وبالتايل املُ�ساهمة يف دخل �أكرب للدولة.
• �إ�ضافة �إىل العوائد االقت�صادية ،هل هناك فوائد �أخرى للم�رشوع؟
ُيحقق امل�شروع بالإ�ضافة �إىل الفوائد االقت�صادية فوائد اجتماعية،
حيث و ّفر فر�ص وظيفية على مدار �سنوات ل�شباب املهند�سني
واملهند�سات الكويتيني حديثي التخرج ،وحتى العمال ،وذلك عرب
االلتحاق بال�شركة خالل ال�سنوات املا�ضية.
وقد كنا نقوم �سنوياً بتوظيف العديد من اخلريجني� ،سواء من
اجلامعات �أو املعاهد التطبيقية ،مما كان له �أث��ر كبري يف خلق
الفر�ص الوظيفية للخرجني اجلدد.
• ما طبيعة التحديات التي واجهت امل�رشوع خالل مراحل �إعداده وتنفيذه؟
واجه امل�شروع حتديات كبرية ،وقد عا�صرت بع�ضها� ،أولها �إجنازه
وامل�صايف م�ستمرة يف العمل ،وهو �أمر لي�س من ال�سهل حتقيقه� ،إذ
مل ي�سبق ل�شركة تكرير نفط �أن متكنت من حتديث م�صافيها القائمة
بهذا احلجم مع ا�ستمرارها يف الوقت ذاته بعملية الإنتاج والوفاء
المشروع ُيساهم بنسبة كبيرة في

تحقيق توجهات الشركة االستراتيجية
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بالتزاماتها جتاه عمالئها يف الداخل واخلارج ،رغم العمل ال�شاق يف
هذا امل�شروع ال�ضخم واملُعقد.
�أما التحدي الثاين ،فقد كان عدد العمالة الكبري جد ًا يف امل�شروع،
وال ��ذي بلغ يف وق��ت ال ��ذروة نحو � 54.4أل��ف ع��ام��ل ،وك��ان
ا�ستيعاب هذا العدد ال�ضخم والتن�سيق مع املقاولني لوجودهم
بالبالد وتخطيط وتنظيم �أعمالهم مبثابة حت ٍّد كبري و�ضخم،
وهنا �أود �أن �أ�شكر كل جهات الدولة ،ومنها وزارة الداخلية،
التي �ساهمت معنا ب�شكل كبري يف تنظيم هذه العملية وتخطي
هذا التحدي.
كما مثلت الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت يف عام 2018
حتدياً �آخر ،حيث �أثرت على بع�ض مواقع امل�شروع ،ولكن متكنا
بعدها من ا�ستكمال الأعمال والتغلب على هذا التحدي ،ثم جاءت
جائحة فريو�س "كورونا" ،والتي �أثرت علينا ب�شكل كبري ،من حيث
الإغالق الذي حدث ملطار الكويت ووقف الرحالت ،مما �أثر على
تواجد العمالة ،ولكن يف هذه النقطة يجب �أن �أذكر جهود العاملني
واملهند�سني واملهند�سات �أبناء ال�شركة الذين كان لهم دور كبري يف
التخفيف من �أثر هذه امل�شكلة.
ورغم �أنه كان هناك العديد من التحديات الأخرى� ،إال �أن ما
ُذكر كان �أبرز التحديات التي تركت �أثر ًا على املدة الزمنية
لت�شغيل امل�شروع.
تحقيق أفضل عوائد من منتجاتنا
والمساهمة في دخل أكبر للدولة
ُ

زيارة ال�سفرية الأمريكية لدى الكويت �ألينا رومانو�سكي للم�رشوع تعك�س االهتمام الدويل به

�سجل �سالمة ُم�شرف
• ما تقييمكم ل�سجل ال�سالمة يف امل�رشوع؟
يجب �أن نفخر ب�سجل ال�سالمة يف هذا امل�شروع ال�ضخم ،حيث حقق
�ساعات عمل طويلة و�صلت �إىل �أكرث من  56مليون �ساعة عمل بدون
�إ�صابات �أو حوادث تعوق العمل ،وهو �أمر م�شرف يظهر اجلهود
التي ُبذلت يف ملف ال�سالمة بامل�شروع ،وي�ؤكد �أنها كانت جهود ًا
جبارة ،خا�صة �إذا و�ضعنا يف االعتبار �أن امل�صايف كانت تعمل
بكامل طاقتها ،وعدد العمالة بامل�شروع كان كبري ًا جد ًا ،ي�ضاف
�إليهم املوظفني واملوظفات يف "البرتول الوطنية".
• امل�رشوع نقل التكامل بني م�صفاتي ال�رشكة �إىل م�ستوى عالٍ ومتقدم،
فما ت�أثري ذلك على ال�رشكة؟
قبل تنفيذ امل�شروع كان يوجد نوع من التكامل بني م�صايف ال�شركة،
مثل نقل بع�ض املنتجات من م�صفاة لأخ��رى ،لكن بعد امل�شروع
ارتفع هذا التكامل ،و�أ�صبحت منتجات بع�ض وحدات م�صفاة ُتثل
لقيماً لوحدات امل�صفاة الأخ��رى ،وهو ما يزيد املرونة يف العمل
و�أي�ضاً عمليات الت�صدير ،ويرفع جودة املنتجات ،الأم��ر الذي
ينعك�س �إيجاباً على �أرباح ال�شركة.
• كيف كان التن�سيق مع م�ؤ�س�سة البرتول �أثناء �إعداد وتنفيذ امل�رشوع؟
ّ
مت التخطيط لتنفيذ هذا امل�شروع بناء على ُمعطيات قادمة بالفعل من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وحتديد ًا قطاع الت�سويق العاملي ،كونه

اجلهة املُطلعة على متطلبات الأ�سواق من املنتجات الهيدروكربونية.
وقد كان التعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سة وال�شركة كبري ًا وم�ستمر ًا
منذ البداية �إىل النهاية ،لأن امل�شروع يخدم ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
و�أهدافها ،ولقد كنت على علم واطالع كبري بهذا التن�سيق حني
كنت �أعمل بامل�ؤ�س�سة ،ور�أيت كيف ّ
مت التخطيط لهذا امل�شروع منذ
البداية لإنتاج منتجات ُمتطابقة مع املتطلبات العاملية.
• هل من نقطة �أخرية تودون الإ�ضاءة عليها قبل ختام اللقاء؟
�أود �أن �أتقدم بال�شكر ل�سمو �أمري البالد ،و�سمو ويل عهده الأمني
 حفظهما اهلل ورعاهما  -حل�ضورهما حفل االفتتاح للم�شروع،وكذلك �سمو رئي�س جمل�س الوزراء على اهتمامه بامل�شروع وزيارته
لل�شركة يف �شهر �أغ�سط�س  2021وتوجيهاته الثمينة ،و�أ�شكر كذلك
معايل وزير النفط على جهوده معنا ومتابعته ملراحل التنفيذ،
والرئي�س التنفيذي ال�سابق مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ها�شم
ها�شم جلهوده املُ�ستمرة منذ ت�سلمه املن�صب ،حيث كان متابعاً لكل
خطوات امل�شروع ،وقام بدور كبري يف �إمتامه.
كما �أتقدم بال�شكر للفريق التنفيذي بال�شركة على جهودهم ،وكذلك
العاملني ،و�أقول لهم من قلبي "لقد الحظت حجم اجلهود املبذولة،
والتحديات التي تغلبتم عليها ،و�إ�صراركم على االنتهاء من امل�شروع،
حيث �أظهرت هذه التحديات �أ�صالة معدن العاملني بال�شركة ،وجناح
عملهم كفريق واحد ،بارك اهلل فيكم وجزاكم اهلل خري ًا".

سنوات من العمل الدؤوب في الشركة

أفتخر بقدرات العاملين والعامالت

والمؤسسة سبقت عمليات بدء التنفيذ

الكويتيين المشاركين بالمشروع

63

الوقود البيئي

المشروع يتميز
بمقاييس
عالمية في األداء
البيئي والسالمة

نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات تزويد الوقود ونائب الرئي�س
التنفيذي للم�شاريع بالإنابة غامن العتيبي
أكّ د أن المشروع يحقق مجموعة من األهداف

العتيبي :االرتقاء باألداء
الفني واالقتصادي للشركة
ميثل الت�شغيل الكامل مل�شروع الوقود البيئي حمطة ُمهمة يف تاريخ �شركة البرتول
الوطنية الكويتية ،والقطاع النفطي الكويتي ب�شكل عام� ،إذ �س ُيع ّزز مكانة دولة
الكويت وي�ضعها يف م�صاف الدول املُتقدمة عاملياً يف �صناعة تكرير النفط.
و ُيحقق امل�شروع عدة �أهداف :اقت�صادية ،واجتماعية ،وبيئية ،حيث �سيعمل على
زيادة ربحية منتجات ال�شركة ،ويوفر فر�ص عمل لل�شباب الكويتي ،ويرتقي ب�أداء
م�صايف ال�شركة بيئياً ،بالإ�ضافة �إىل توفري احتياجات ال�سوق املحلي والأ�سواق
العاملية من املنتجات البرتولية وفقاً للموا�صفات العاملية.
نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات تزويد الوقود ونائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع
بالإنابة غامن العتيبي ،حتدث عن امل�شروع و�أهميته ..وجاء احلوار الآتي:

64

العـدد - 525

526

/

�أبريل  -مايو

2022

عدم الإخالل بااللتزامات التعاقدية مع العمالء خالل تنفيذ الأعمال

متطلبات الأ�سواق
• يف البداية ،نود منكم �إعطاءنا نبذة عن امل�رشوع؟
ُيعترب م�شروع الوقود البيئي �أحد امل�شاريع اال�سرتاتيجية ل�شركة
البرتول الوطنية الكويتية ،ويهدف �إىل تطوير وتو�سيع م�صفاتي
ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي ودعم ربطهما لي�صبحا جممعاً تكريرياً
متكام ًال قادر ًا على الإيفاء مبتطلبات الأ�سواق العاملية واملحلية
من املنتجات البرتولية املُختلفة كماً ونوعاً يف امل�ستقبل املنظور،
واالرتقاء بكل من الأداء الفني واالقت�صادي لل�شركة لزيادة القدرة
التناف�سية وحتقيق �أعلى عائد تكرير ممكن ,مع املُحافظة على �أعلى
املقايي�س لكل من الأداء البيئي وم�ستويات ال�سالمة ،وذلك لتنفيذ
التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
• ما املعايري والأ�س�س التي ّمت بنا ًء عليها اختيار ال�رشكات املُنفذة
للم�رشوع؟
ّ
مت و�ضع معايري االختيار واالتفاق عليها من قبل �شركة البرتول
الوطنية الكويتية ،بغر�ض تقدمي عطاءات ُمتوافقة جتارياً وفنياً
تتما�شى مع �ضخامة العمل و�شروط ال�سالمة واجلودة بال�شركة،
وعليه� ،شملت املعايري �أ�س�س ُمددة ،كالتقييم الفني والتجاري،
ومعايري ال�سالمة لل�شركات املُتقدمة للمناف�سة ،و ُمراجعة امل�شاريع
ال�سابقة التي ّ
مت االنتهاء منها بنجاح من قبل هذه ال�شركات ومدى
عدد العمالة بالمشروع في أوقات
الذروة وصل إلى  54.4ألف عامل

ر�ضى العمالء الدوليني الآخ��ري��ن لأدائ��ه��ا ،وا�ستعرا�ض جتربة
امل�شاريع املُماثلة التي ّ
مت االنتهاء منها بكفاءة ومتيز.
• كم عدد العمالة ا ّلتي نفذت امل�رشوع؟ وعدد �ساعات العمل الإجمالية،
و�ساعات العمل بدون �إ�صابات؟
و�صل عدد العمالة بامل�شروع يف �أوقات الذروة �إىل � 54.4ألف عامل
وموظف ميثلون جن�سيات وثقافات ولغات خمتلفة.
وقد حر�صت ال�شركة يف كل مراحل امل�شروع على تعزيز �سالمتهم،
وتوفري بيئة عمل �آمنة و�صحية لهم ،ومراعاة حقوقهم من كافة
اجلوانب �أثناء تنفيذ العمليات.
و�سجل امل�شروع بنهاية �سبتمرب� 2021أكرث من  523.7مليون �ساعة
عمل ،كما �سجل ما يزيد على  56مليون �ساعة عمل بدون �إ�صابات.
حتديات و�صعوبات
• ما التحديات ا ّلتي واجهت ت�شغيل امل�رشوع؟
واجهت امل�شروع عدة حتديات خالل مراحل الإن�شاء من �أهمها:
 تن�سيق �إ�صدار الت�أ�شريات وجلب عدد هائل من العمالة لتنفيذهذا امل�شروع ال�ضخم.
 عمليات الربط مع امل�صفاة القائمة� ،إذ �إن جميع �أعمال الربطاخلا�صة بامل�شروع� ،سواء فيما يتعلق بتحديث الوحدات القائمة
�أو �إن�شاء وحدات جديدة ُنفذت بدون ت�أثري على �سالمة الت�شغيل �أو
استخدام التكنولوجيا الحديثة للتواصل
المرخصين أثناء عمليات التشغيل
مع ُ
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امل�رشوع يزيد قدرة ال�رشكة التناف�سية لتحقيق �أعلى عائد تكرير

الإنتاج �أو االلتزامات التعاقدية مع العمالء بامل�صايف ،و ُتعترب هذه
العملية بالغة التعقيد ،حيث يجب �أن يتم الربط ب�شكل �آمن من دون
�أن يكون هناك ت�أثري على ا�ستمرارية العمل بامل�صفاة.
 تن�سيق �إدارة الأعمال املُ�شرتكة واملُتداخلة بني مقاويل حزمتيامل�شروع مبيناء عبداهلل.
 عمليات النقل والت�شييد لل ُمعدات الثقيلة التي �شهدها امل�شروع،والتي بلغ عددها �أكرث من ُ 4000معدة.
 هطول الأمطار غري امل�سبوقة يف عام  ،2018والتي كان ت�أثريهاكبري ًا على امل�شروع والبالد ككل ،نظر ًا لأن مواقع العمل كانت
حتت الإن�شاء ،ومل تكن يف و�ضعها النهائي.
وقد جنحت ال�شركة يف التعامل مع هذه امل�شكلة من خالل و�ضع
خطة ُمتكاملة لإعادة بناء املناطق املُت�ضررة يف مواقع العمل ،ويف
نف�س الوقت جتنب تكرار هذا الو�ضع مرة �أخرى.
 ح��دوث �أزم��ة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد  )19 -خاللمرحلة ُمهمة من مراحل امل�شروع ،وهي مرحلة التنفيذ النهائي
لعدد كبري من الوحدات الكربى.
وقد ا�ستطاعت الكوادر الوطنية بال�شركة ،رغم غياب اال�ست�شاريني
العامليني الذين كان من املُخطط وجودهم للم�شاركة يف �أعمال
الت�شغيل النهائية للوحدات اجلديدة من حتقيق الت�شغيل الناجح
والآمن للعديد من وحدات امل�شروع يف �أوقات ع�صيبة مير بها
العامل �أجمع.
تجهيز ُمختبرات "التسويق المحلي"

المنتجات دوري ًا
المعدات لفحص ُ
بأحدث ُ
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• كيف تغلبتم على نق�ص املُعدات والعمالة الذي نتج عن جائحة كورونا؟
�	-1إ���ص��دار  1200ت�صريح خا�ص ملوظفي امل�شروع وعمالة
املقاولني ،وذلك بالتعاون والتن�سيق مع وزارة الداخلية واجلهات
احلكومية املعنية ال�ستقدام ُموردي املُعدات و ُمرخ�صي الوحدات
بامل�شروع من �أجل ت�شغيل الوحدات.
 -2ت�شكيل فريق خا�ص من وزارة الداخلية لإ�صدار ومتديد �سمات
الدخول لعمالة ُموردي املُعدات و ُمرخ�صي الوحدات بامل�شروع،
مما �ساهم يف ت�سهيل الأعمال.
 -3ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة للتوا�صل ع��ن ُب��ع��د مع
املُرخ�صني واملُوردين �أثناء عمليات الفح�ص والت�شغيل.
 -4تنظيم حملة تطعيم �ضد فريو�س كورونا ملوظفي ال�شركة
واملقاولني ،وكذلك لل�شركة امل�ست�شارة ،بهدف �ضمان عدم �إ�صابة
العمالة بالفريو�س وا�ستمرار الأعمال.
العن�صر الب�شري
• ال �شك �أن امل�رشوع �شهد الكثري من اجلوانب الإن�سانية ..هل لكم �أن
تذكروا لنا بع�ض ًا منها؟
تهتم �شركة البرتول الوطنية الكويتية كثري ًا بالعن�صر الب�شري
واجلوانب الإن�سانية والنف�سية للعاملني ،ويف هذا ال�ش�أن ّ
مت �إن�شاء
منظومة الرعاية االجتماعية والإن�سانية للعاملني يف امل�شروع
العديد م��ن الأنظمة والإج����راءات املُعتمدة ل�ضمان �صحتهم
و�سالمتهم النف�سية واجل�سدية ،و�أي�ضاً �ضمان حقوقهم املادية
واالجتماعية ،نذكر منها:
 -1ا�ستحداث جلنة الرعاية االجتماعية وال�شكاوى ،والتي تعنى

"الت�سويق املحلي" و�ضعت خطة ال�ستالم وتخزين منتجات امل�رشوع يف امل�ستودعات وتزويد حمطات الوقود بها

ب�ضمان حقوق املقاولني والإ�شراف على ال�شكاوى املرفوعة من
قبلهم ،والعمل على متابعتها وحلها.
 -2ا�ستحداث �إجراءات ونظام التدقيق اخلا�ص ب�سكن العاملني،
والت�أكد من مطابقته ل�شروط �أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
 -3توظيف �أخ�صائي نف�سي لل�صحة املهنية لعمل دورات
وا�ست�شارات تخفف ال�ضغوط التي قد يتعر�ض لها العاملني.
� -4إجراء تدقيق ل�ضمان حقوق العاملني مبا يتما�شى مع قانون العمل
الكويتي رقم  6ل�سنة  ،2010والذي يخت�ص بالرواتب ،والإجازات
ال�سنوية ،ومالءمة ال�سكن ،وجودة الطعام واملعي�شة ،و�أنظمة العمل
واحت�ساب العمل الإ�ضايف ،وحرية التنقل ،ونهاية اخلدمة.
 -5التعاون مع العديد من اجلهات الر�سمية الداخلية واخلارجية
لرفع كفاءة الأعمال والإجراءات و�ضمان �شفافيتها ،ومنها :الهيئة

العامة للقوى العاملة ،مكتب الأمم املتحدة يف الكويت� ،سفارات
الدول للعاملني بامل�شروع.
 -6عقد دورات ون��دوات توعوية و�إر�شادية بعدة لغات لعمالة
املقاولني لتحفيزهم وتوعيتهم واالهتمام بالرد على ا�ستف�ساراتهم.
� -7إن�شاء ع��دة قنوات للتوا�صل مع العمالة ل�ضمان �إي�صال
�شكاويهم ومالحظاتهم.
• هل من نقطة �أخرية تودون �إ�ضافتها؟
يف اخلتام� ،أود �أن �أ�ؤكد �أن هذا الإجناز ّ
مت بف�ضل اهلل ،ث ّم بت�ضافر
جهود اجلميع يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،وبهذه املنا�سبة
�أ�شكر الإدارة التنفيذية وجمل�س �إدارة ال�شركة ،وجميع العاملني
على ما بذلوه من جهد يف امل�شروع ،وكذلك �أ�شكر م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية على دعمها املتوا�صل لإجناز هذا امل�شروع.

ا�ستالم وتخزين منتجات امل�شروع
�أكد نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات تزويد الوقود ونائب الرئي�س التنفيذي
للم�شاريع بالإنابة غامن العتيبي �أن دائرة الت�سويق املحلي قامت بو�ضع خطة
ال�ستالم وتخزين منتجات امل�رشوع يف م�ستودعات ال�رشكة ،وا�ستيعاب هذه
املنتجات وتزويد حمطات الوقود يف ال�سوق املحلي بها ،الفت ًا �إىل �أن الدائرة
واجهت حتدي ًا كبري ًا يف جتهيز امل�ستودعات خالل �أقل فرتة زمنية ُمكنة
ال�ستالم املنتجات اجلديدة لتكون ُمطابقة للموا�صفات املطلوبة ،وعليهّ ،مت
و�ضع خطة متكاملة ومنا�سبة لإحالل هذه املنتجات ب�شكل تدريجي.
وع��ن املنتجات اجل��دي��دة وكيفية ت�سويقها� ،أو��ض��ح �أن��ه �سيتم طرح
املنتجات ال�صديقة للبيئة يف ال�سوق املحلي من خالل توزيعها على
جميع حمطات الوقود يف الكويت وعمالء اجلملة ،وذلك ان�سجام ًا مع

التوجه العاملي نحو �إنتاج مواد ُتافظ على البيئة ،بهدف التقليل من
االحتبا�س احلراري.
وحول اال�ستعدادات التي متّت يف م�ستودعات الت�سويق املحلي ال�ستيعاب
املنتجات اجلديدة� ،أ�شار �إىل �أنه ّمت �إعداد خطة ُمتكاملة بداية من ا�ستالم
املُنتجات اجلديدة وتخزينها ،ومن ث ّم توزيعها ،ا�ستعداد ًا ال�ستيعاب
املنتجات ال�صديقة للبيئة ،ويتم ُمتابعة جودة هذه املنتجات ب�شكل دوري
يف امل�ستودعات وحمطات الوقود بالتن�سيق مع م�صايف ال�رشكة.
كما ّمت جتهيز املُختربات التابعة لدائرة الت�سويق املحلي ب�أحدث املُعدات
املخربية ،حيث يتم فح�ص املُنتجات املُ�ستلمة من امل�صايف ب�شكل دوري
للت�أكد من ُمطابقتها للموا�صفات املُعتمدة.
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الوقود البيئي

ارتفاع الطاقة
التكريرية للمصفاة
إلى  454ألف

برميل يومي ًا

نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل  -و�ضحة �أحمد اخلطيب
استخدام أحدث التقنيات في تنفيذ المشروع

الخطيب :عهد جديد
لصناعة التكرير الكويتية
املُتتبع مل�سرية م�صفاة ميناء عبداهلل منذ ت�شييدها يف عام  ،1958يلحظ التحديث
والتط ّور الكبري الذي �شهدته على مدار ال�سنوات املا�ضية ،لي�أتي م�شروع الوقود
البيئي ويزين عق ُد م�شاريع التحديث التي م ّرت بها� ،إذ ّ
مت خالله �إن�شاء وحتديث
عدد ًا كبري ًا من الوحدات لتتواءم مع التطورات العاملية يف �صناعة تكرير النفط،
ومعها ارتفعت الطاقة التكريرية للم�صفاة �إىل � 454ألف برميل يومياً.
نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل ،و�ضحة �أحمد اخلطيب حتدثت عن
امل�شروع و�أهميته ،والوحدات اجلديدة التي مت ت�شييدها يف امل�صفاة ..وفيما يلي
ن�ص احلوار:
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م�صفاة ميناء عبداهلل �أ�صبحت من �أكرب م�صايف املُعاجلة الهيدروجينية باملنطقة

تقنيات حديثة
• مع بدء ت�شغيل م�رشوع الوقود البيئي بالكامل ،كيف تنظرون �إىل
�أهمية هذا امل�رشوع ال�ضخم؟
م�شروع الوقود البيئي هو من امل�شاريع اال�سرتاتيجية ل�شركة
البرتول الوطنية الكويتية ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل حجمه و�أهميته� ،إذ
�س ُيمكن امل�شروع ال�شركة من �إنتاج �أنواع ُمتلفة من الوقود تتميز
باجلودة العالية وتتوافق مع املُوا�صفات العاملية ،وهو ما �سيجعل
"البرتول الوطنية" �شركة تكرير ترقى �إىل امل�ستوى العاملي من
خالل الأداء الرفيع� ،سواء بالعمليات الت�شغيلية �أو الكفاءة يف
الإنفاق املايل ،وهذا يتوافق متاماً مع ر�ؤية ال�شركة امل�ستقبلية.
وقد ّ
مت ت�صميم امل�شروع وفق �أحدث التقنيات املُتوفرة ،وترافق
هذا مع احلر�ص على تطبيق �أف�ضل ممار�سات وقواعد ال�صحة
وال�سالمة والأمن والبيئة ،مما �ساهم يف حتقيق التميز الت�شغيلي
واال�ستدامة التجارية.
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق� ،سي�ساهم امل�شروع �أي�ضاً يف دفع
ال�شركة لتكون �شريكاً ملتزماً وموثوقاً به يف ال�سوق املحلي
واملجتمع الكويتي.
• ما هي �أهداف امل�رشوع الرئي�سية؟
ميكن اخت�صار الأهداف الرئي�سية للم�شروع على النحو التايل:

 تلبية موا�صفات اجلودة املطلوبة عاملياً وحملياً. حتويل زيت الوقود �إىل منتجات ذات قيمة عالية. حت�سني الأداء املايل ب�شكل عام لل�شركة. حتقيق التكامل بني امل�صايف وال�صناعات البرتوكيماوية. خلق فر�ص عمل للكوادر الوطنية. تعزيز املوثوقية الت�شغيلية والبيئية ،وكفاءة ا�ستخدام الطاقة،و�أداء ال�سالمة يف م�صايف ال�شركة.
جودة عاملية
• فيما يخ�ص املنتجات اجلديدة ،هل ميكن �إعطا�ؤنا تفا�صيل عنها؟
مع تنفيذ امل�شروع� ،أ�صبحت ال�شركة يف و�ضع ُيكنها من تلبية
املوا�صفات الأوروب��ي��ة املُ��ح��ددة ملختلف �أن���واع وق��ود النقل
(يورو  )4و(يورو  ،)5و�أي�ضاً تلبية املوا�صفات العاملية الأخرى.
وكان �أحد �أهدافنا الرئي�سية يف امل�شروع ،هو �إنتاج ديزل منخف�ض
الكربيت جد ًا ( ،)ULSDووق��ود �سيارات يحتوي على �أقل من
� 10أجزاء يف املليون من الكربيت (.)10ppm
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنه على الرغم من عدم وجود تغيري
يف موا�صفات الكربيت مبنتج الكريو�سني ( 3000ج��زء يف
املليون)� ،إال �أن "البرتول الوطنية" �ستنتج الكريو�سني الذي
يحتوي على �أق��ل من  1000ج��زء يف املليون من الكربيت،

تصميم الوحدات تم وفق تقنيات متطورة

منتجات الشركة باتت تلبي

إلنتاج مشتقات نفطية بجودة عالية

المواصفات األوروبية لوقود النقل
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امل�رشوع يخف�ض �إنتاج زيت الوقود ليكون بحدود  % 5.7مقارنة بـ � % 20.7سابق ًا

بعد �أن ا�ستثمرت يف �إن�شاء وح��دات ملختلف �أن��واع التك�سري
الهيدروجيني ،بالإ�ضافة �إىل وحدة لل ُمعاجلة الهيدروجينية
للكريو�سني مب�صفاة ميناء عبداهلل.
وال�شركة مهي�أة �أي�ضاً لإنتاج زيت وقود ال�سفن (بنكر) يحتوي
على  % 0.5من الكربيت ،وذلك جتاوباً مع ال�شروط التي فر�ضتها
املنظمة البحرية الدولية ( )IMOمنذ مطلع  ،2020لتخفي�ض احلد
الأعلى العاملي ملحتوى الكربيت امل�سموح به يف وقود ال�سفن من
�أجل تقليل انبعاثات �أكا�سيد الكربيت مبا يحقق فوائد ل�صحة
الإن�سان والبيئة.
• ما هي اجلوانب التي ّمت فيها حتديث امل�صفاتني؟
ّ
مت حتديث وتطوير وتو�سعة م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء
الأحمدي لت�شكال جممع تكرير جتارياً ُمتكام ًال ُيعزز �إمكانيات
ال�شركة على تلبية خمتلف احتياجات ال�سوق من املنتجات
البرتولية املختلفة ،ويزيد قدرتها التناف�سية على امل�ستوى
العاملي.
وق��د ّ
مت ترخي�ص وح��دات املُعاجلة من قبل كربيات ال�شركات
العاملية املُوردة لتكنولوجيا التكرير ،مثل" :يو �أو بي" و "ملو�س"
و"هالدرتوب�سو" و"اك�سين�س" و"�شل" و"دو بونت" ،وهي
كلها ت�ستخدم عمليات ُمبتكرة لتح�سني الإنتاجية وتعزيز كفاءة
ا�ستخدام الطاقة.
إنتاج زيت وقود سفن يحتوي

على نسبة  % 0.5من الكبريت فقط
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ومع االنتهاء من تنفيذ امل�شروع� ،أ�صبحت م�صفاة ميناء عبداهلل
واح��دة من �أك�بر م�صايف املُعاجلة الهيدروجينية يف املنطقة،
و�أكرب منتج للهيدروجني يف مكان واحد بالعامل ،فهي متتلك الآن
 3خطوط لإنتاج الهيدروجني ،ينتج كل منها  185مليون قدم
مكعبة يومياً ،وهي �أكرب قدرة �إنتاجية مرخ�صة من قبل �شركة
"هالدرتوب�سو".
وقد �أن�ش�أت م�صفاة ميناء الأحمدي وحدة الفحم (التفحيم) امل�ؤجل
لتح�سني زيت الوقود ،كما قامت م�صفاة ميناء عبداهلل برتكيب
وحدتني كبريتني للتك�سري الهيدروجيني.
ومع و�صولنا ملجمع تكريري ُمتكامل ،فمن املتوقع �أن ينخف�ض
�إنتاجنا من زيت الوقود ليكون بحدود  % 5.7من الوزن ،يف حني
كان �إنتاجنا قبل امل�شروع يتجاوز ن�سبة  ،% 20.7وهو ما يزيد
القيمة امل�ضافة للرثوة النفطية الكويتية.
�أما وحدات تقطري النفط اخلام ( )CDUيف م�صفاتي ميناء عبداهلل
وميناء الأحمدي ،فقد ّ
مت �إغالق بع�ضها نظر ًا النخفا�ض العائد
الإنتاجي وتدين كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،و ّ
مت �إن�شاء وحدة تقطري
خام جديدة يف م�صفاة ميناء عبداهلل ذات طاقة �إنتاجية تبلغ 264
�ألف برميل يومياً ،لت�صل بذلك قدرة ال�شركة على تكرير النفط
اخلام �إىل � 800ألف برميل يومياً.
كما ّ
مت تزويد الوحدات اجلديدة لل ُمعاجلة الهيدروجينية للديزل
يف امل�صفاتني ب�أحوا�ض خا�صة للحفاز وفالتر لإزالة ال�شمع ،وذلك
المعالجة من قبل كبريات
ترخيص وحدات ُ
الموردة لتكنولوجيا التكرير
الشركات ُ

تزويد الوحدات اجلديدة لل ُمعاجلة الهيدروجينية للديزل ب�أحوا�ض خا�صة للحفاز وفالتر لإزالة ال�شمع

إنشاء وحدة تقطير خام جديدة بطاقة
إنتاجية  264ألف برميل يومي ًا

ل�ضمان اجتياز اختبار التدفق للديزل املُخ�ص�ص للبالد الباردة
وفقاً للموا�صفات الأوروبية.
تكلفة مالية
• كم تبلغ امليزانية املالية للم�رشوع ،وما هي مكوناته؟
تبلغ امليزانية املالية لهذا امل�شروع ال�ضخم  4.680مليارات دينار
(ما يعادل حوايل  15.2مليار دوالر �أمريكي).
وت�ضمن �إن�شاء وت�شغيل  76وح��دة جديدة يف كال امل�صفاتني
(رئي�سية ُ /م�ساندة ،ومرافق) ،وحتديث  7وحدات رئي�سية و23
للخدمات واملرافق ،وتركيب �أكرث من ُ 4000معدة جديدة.
وقد خ�ضع ما يزيد عن  650موظفاً من موظفي العمليات من
خمتلف امل�ستويات لدورات تدريبية نظرية وميدانية ،عرب �أكرث
من  11000جل�سة تدريب ،كما �شارك حوايل � 54.4ألف عامل يف
ذروة �أن�شطة بناء هذا امل�شروع ال�ضخم مبختلف املواقع ،يف
حني �سجلت �ساعات العمل الرتاكمية  523.7مليون �ساعة.
والبد �أن ن�شري هنا �إىل �أن �شركة البرتول الوطنية الكويتية ت�ستثمر
بقوة يف املوارد الب�شرية التي ُت�شكل �أحد العوامل الأ�سا�سية التي
ُتكنها من حتقيق مهمتها بنجاح ،املتمثلة يف حتقيق �أعلى قيمة
للرثوة الوطنية من املواد الهيدروكربونية يف الكويت.
• هل لديكم �أي مالحظات ختامية؟
�أود �أن �أعرب عن بالغ �سروري بعدما ّ
مت الإعالن عن الت�شغيل الكامل

تعزيز الموثوقية التشغيلية والبيئية
وكفاءة استخدام الطاقة بمصافي الشركة

والناجح لهذا امل�شروع اال�سرتاتيجي ال�ضخم ،وجميعنا ميل�ؤنا
الفخر يف "البرتول الوطنية" لتحقيق هذا الإجناز.
وعلى الرغم من التحديات ال�صعبة التي واجهتها فرق العمل،
خ�صو�صاً مع انت�شار جائحة كورونا التي و�ضعت اجلميع �أمام
حتديات كبرية� ،إال �أن هذه الفرق وا�صلت العمل وبذلت جهود ًا
كبرية ،حتى ّ
مت �إجناز جميع الأعمال وبكل �أمن و�سالمة.
وامل�ؤكد �أن م�شروع الوقود البيئي ُي�شكّل م�صدر فخر للقطاع
النفطي ودول��ة الكويت ،ونحن نتطلع يف ال�شركة �إىل جني
املكا�سب املالية واالجتماعية التي �سيحققها هذا امل�شروع.

كفاءات وطنية
�أ��ش��ادت نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء ع�ب��داهلل ،و�ضحة �أحمد
اخلطيب بالكفاءات الوطنية التي عملت يف امل�رشوع ،قائلة" :نثق بقدرات
موظفينا املدربني واملخت�صني الذين جنحوا يف تد�شني جميع الوحدات،
وبدء ت�شغيلها �ضمن �أرف��ع درج��ات الأم��ن وال�سالمة ،مع �إظهار �أق�صى
درجات العناية واالهتمام باملن�ش�آت والأ�صول الوطنية" ،م�شرية �إىل �أن
امل�رشوع و ّفر العديد من فر�ص العمل يف خمتلف �أنحاء البالد وقدم دفعات
كبرية وفعالة لالقت�صاد املحلي خالل مراحل الإن�شاء والت�شغيل املختلفة.
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الوقود البيئي

طاقة المصفاة

أصبحت  346ألف

برميل يومي ًا بعد

تشغيل كامل المشروع

نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء الأحمدي �شجاع العجمي
مصفاة ميناء األحمدي على أعتاب مستقبل مشرق

العجمي :تعظيم املردود
املالي للنفط الكويتي
م�صفاة ميناء الأحمدي ،هي �أول م�صفاة لتكرير النفط بالكويت ،وقد كانت �أي�ضاً �أول
حزمة تعمل ب�شكل كامل �ضمن م�شروع الوقود البيئي ،وذلك خالل �شهر �أبريل .2020
وقد باتت امل�صفاة بعد التحديثات الأخرية واحدة من �أكرث امل�صايف تطور ًا على
امل�ستوى العاملي� ،إذ �أ�صبحت ت�ضم وح��دات ق��ادرة على �إنتاج م�شتقات نفطية
بجودة عالية ،وهو ما يجعلها على �أعتاب م�ستقبل م�شرق لتحقيق ر�ؤية دولة
الكويت والقطاع النفطي امل�ستقبلية.
ملزيد من التو�ضيح حول امل�شروع ووحداته يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،مت �إجراء
احلوار التايل مع نائب الرئي�س التنفيذي للم�صفاة �شجاع العجمي:
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�أهمية ا�سرتاتيجية
• يف البداية ،كيف تنظرون �إىل م�رشوع الوقود البيئي؟
ُيعترب امل�شروع حجر الأ�سا�س يف تطوير �أعمال ال�شركة وحتقيقها
اللتزاماتها ور�ؤيتها اخلا�صة بتعظيم املردود املايل للنفط الكويتي
اخلام ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني الأداء البيئي للعمليات املُختلفة،
وتزويد ال�سوق املحلي باملنتجات النفطية عالية اجلودة.
• حدثنا عن �أهمية امل�رشوع يف حت�سني منتجات ال�رشكة؟
مع تق ّدم ال�صناعة النفطية عاملياً ،والتغري احلا�صل يف اال�شرتاطات
البيئية املختلفة حملياً وعاملياً ،قامت ال�شركة بتنفيذ م�شروع
الوقود البيئي ،والذي �ساعدها على االرتقاء مبوا�صفات املنتجات
املختلفة ،بحيث تتطابق مع �أحدث املوا�صفات املُطلوبة عاملياً.
ومن �أهم املنتجات التي ّ
مت حت�سني موا�صفاتها ،وقود ال�سيارات
(اجل��ازول�ين) مبختلف درجاته ،والكريو�سني ،وزي��ت الغاز
(الديزل) ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )1الكميات املُتوقع �أن تنتجها
امل�صفاة من هذه املنتجات.
وقد بد�أت م�صفاة ميناء الأحمدي بعد االنتهاء من تنفيذ وت�شغيل
كامل وحدات امل�شروع بتوريد وت�صدير املنتجات ذات املوا�صفات
املُحدثة للأ�سواق العاملية ،و�أي�ضاً لل�سوق املحلي ،وهو ما ُي�ساهم
يف تقليل الأثر البيئي الناجت عن ا�ستهالك هذه املنتجات.
المنتج

معايري ت�صنيعية
• منتجات امل�صفاة تتجاوز يف جودتها املوا�صفات املطلوبة ،على �سبيل
املثال �إن�ت��اج دي��زل بن�سبة كربيت ال تتعدى ( )7ppmيف حني تتطلب
الأ�سواق العاملية ( ،)10ppmهل توجد منتجات �أخرى بجودة تتفوق
على املوا�صفات املطلُوبة عاملي ًا؟
رغبة يف �ضمان ج��ودة املنتجات للأ�سواق العاملية واملحلية
وحت�سني الأداء البيئي ،ارت�أت �إدارة ال�شركة �أن تتبنى املعايري
الت�صنيعية والت�شغيلية الأ�شد �صرامة يف هذا امل�شروع ،حيث قامت
على �سبيل املثال ب�إن�شاء وحدات ُمعاجلة الكربيت ذات االنبعاثات
الأدنى ُمقارنة مبتطلبات الهيئة العامة للبيئة الكويتية� ،إذ بلغت
ن�سبة االنبعاثات  150جـزء ًا باملليـون مقارنـة بـ  250جزء ًا
باملليون ح�سب ا�شرتاطات هيئة البيئة.
• ما املعايري والأ�س�س التي ّمت بنا ًء عليها اختيار ال�رشكات املُنفذة
للم�رشوع؟
مع ب��دء �أع��م��ال الت�صميم املبدئي للم�شروع ،قامت "البرتول
الوطنية" بتنفيذ درا�سات خا�صة بتقييم املُرخ�صني العامليني،
بغر�ض حتديد املرخ�ص الأمثل للتعاون معه طبقاً لقواعد و�أ�س�س
تقييم خمتلفة ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر ،عدد الوحدات
التي �ستنفذها ال�شركة� ،إ�ضافة �إىل عدد �آخر من املعايري التي ت�ضمن
التعاون مع �أف�ضل اخلرباء املُرخ�صني.

حجم التكرير المستهدف
(ألف طن يومياً)

النافثا

حجم التكرير الفعلي
(ألف طن يومياً)

8

9.7

وقود ال�سيارات (اجلازولني)

9.3

10.3

وقود الطائرات

8.3

5.6

زيت الغاز (الديزل)

11

14.6

زيت الوقود الثقيل منخف�ض الكربيت ( % 1وقود ال�سفن)

6.1

5.3

()1

()1

()2

()2

()3

( )1بسبب اختالف الطلب على وقود السيارات وعالقته بمنتج النافثا.
( )2اختالف اإلنتاج بسبب جائحة كورونا.
( )3ت ّم تغيير المواصفات من قبل المنظمة البحرية العالمية في يناير  ،2020مما أدى إلى تغيير زيت الوقود الثقيل في مصفاة ميناء األحمدي.

جدول رقم ( )1يو�ضح الكميات املتوقع �أن تنتجها امل�صفاة من امل�شتقات النفطية

تم تنفيذها
 34وحدة جديدة ّ

في المصفاة وتحديث  7أخرى

تحسين مواصفات الجازولين والديزل لتطابق

المطلوبة عالمي ًا
أحدث المواصفات ُ
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امل�رشوع ي�ساهم يف حت�سني الأداء البيئي لعمليات امل�صفاة

• ك��م ع��دد ال��وح��دات اجل��دي��دة ال�ت��ي ّمت تنفيذها بامل�صفاة (�إنتاجية
وم�ساندة) ،والوحدات التي ّمت حتديثها ،والأخرى التي ّمت �إيقافها؟
بلغ عدد الوحدات اجلديدة التي ّ
مت �إن�شا�ؤها وتنفيذها يف امل�صفاة
 34وحدة ,تنق�سم �إىل  17وحدة �إنتاجية رئي�سية ،و 17وحدة
للخدمات واملرافق ،يف حني ّ
مت حتديث  7وحدات �أخرى ،و�إيقاف
وحدتني.
طاقة تكريرية
• كم �ستبلغ الطاقة التكريرية للم�صفاة؟
بعدما انتهت الأعمال الإن�شائية ومت الت�شغيل الكامل للم�شروع
�أ�صبحت الطاقة التكريرية للم�صفاة تبلغ � 346ألف برميل يومياً
من النفط الكويتي اخلام.
• كم عدد العمالة التي نفذت امل�رشوع يف امل�صفاة ،وعدد �ساعات العمل
الإجمالية؟
بلغ عدد عمالة املقاول وفريق امل�شروع العامل يف تنفيذ حزمة
م�صفاة ميناء الأحمدي ما يقارب � 27ألف عامل ،وهو ما يقارب
� 20ضعف عدد موظفي "البرتول الوطنية" العاملني يف م�صفاة
الأحمدي.
�أما عدد �ساعات العمل يف اجلزء اخلا�ص بامل�صفاة من امل�شروع
فقد بلغت  213مليون �ساعة منذ بدء عمليات التنفيذ وحتى يوليو
.2021
انبعاثات وحدات ُمعالجة الكبريت

تتطابق مع متطلبات هيئة البيئة
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• كم بلغ حجم الإنفاق الفعلي على اجلزء اخلا�ص بامل�صفاة ،وما هو
ن�صيب القطاع اخلا�ص املحلي منه؟
حجم امليزانية املُعتمدة لتنفيذ نطاق م�صفاة الأحمدي بلغ ما
يقارب  1.4مليار دينار كويتي� ،أنفق منها  1.377مليار دينار ،وبلغ
حجم املحتوى املحلى منها ما يقارب  297مليون دينار.
• كم ع��دد الكويتيني الذين ّمت تدريبهم وت�أهيلهم لت�شغيل امل�رشوع
بامل�صفاة؟
ّ
مت عقد ما يقارب من  405برامج تدريبية لعموم العاملني يف الدوائر
املُختلفة بامل�صفاة ،فعلى �سبيل املثالّ ،
مت توفري مقاعد تدريبية ملا
يتجاوز  2000مقعد للعاملني.
حتديات و�صعوبات
• ما التحديات التي واجهت ت�شغيل امل�رشوع؟
واجهت ال�شركة العديد من التحديات املُتعلقة بعمليات الت�شغيل،
منها على �سبيل املثال� ،إجراء اختبارات الت�شغيل واالعتمادية
لوحدات الت�صنيع خالل جائحة فريو�س كورونا ،حيث ت�س َّببت
الإجراءات املُتعلقة باحتواء اجلائحة يف فر�ض قيود على حركة
املقاولني ،مما �أدى �إىل قيام ال�شركة باعتماد و�سائل خمتلفة لتقليل
الأثر الناجم عن هذه القيود.
ومن التحديات الأخرى الت�أخري يف �إجناز نقاط الربط مع �شبكة
مياه وزارة الكهرباء واملاء ،وللتغلب على هذه املُ�شكلة ،قامت فرق
 213مليون ساعة عمل بالمصفاة

منذ بدء التنفيذ حتى يوليو 2021

الباخرة "بوال �إلي�سافيتا" ُتمل ب�أول �شحنة للت�صدير من الفحم البرتويل عايل اجلودة يتم �إنتاجها من "الوقود البيئي"

امل�صفاة بتطوير حلول ُمتلفة بالتعاون مع فرق امل�شروع لإيجاد
م�صادر بديلة ،وقد جنحت يف ذلك.
• هل لكم �أن حتدثونا مبزيد من التو�ضيح عن هذه الو�سائل؟
قامت ال�شركة بالتعاون مع فرق امل�شروع املختلفة با�ستغالل
�آليات العمل عن ُبعد ،والتي ق��ام فريق خدمات املعلومات
بتوفريها ،وه��و ما مكّن الفرق من التغلب على معظم هذه
امل�شكالت ،وجنحت امل�صفاة يف ت�شغيل معظم ال��وح��دات
الت�صنيعية بال م�شاكل تذكر.
وبالتعاون مع املُرخ�صني واملُ�صنعني ّ
مت التغلب على امل�شاكل
الأخرى ب�صورة احرتافية.
• كيف تغلبتم على نق�ص املُعدات والعمالة الذي نتج عن �أزمة جائحة
كورونا؟
ّ
مت االنتهاء من الأعمال الإن�شائية املُتعلقة بنطاق �أعمال امل�صفاة
خ�لال فرباير  ،2020وم��ن ث� ّم مل ت ��ؤ ّد اجلائحة �إىل �أي م�شاكل
يف نق�ص املعدات� ،أما بخ�صو�ص العمالة فنظر ًا لو�صول تنفيذ
امل�شروع بامل�صفاة �إىل مراحل �إن�شائية ُمتقدمة فلم يكن للجائحة
ت�أثري مبا�شر على العمالة املُخت�صة بالإن�شاءات.
مهنية واحرتافية
• �أزم��ة الأمطار يف عام  2018ت�س ّببت يف تعطيل بع�ض الأعمال ،كيف
تعاملتم مع هذا الأمر؟

بالفعل هذا الأمر �أثر على بع�ض مواقع البنية التحتية للم�شروع،
نظر ًا لأنها كانت حتت الإن�شاء ،ومل تكن يف و�ضعها النهائي وقت
هطول الأمطار غري امل�سبوقة التي تعر�ضت لها البالد خالل �شهر
نوفمرب  ،2018والتي كان لها ت�أثري كبري لي�س فقط على مواقع
م�شروع الوقود البيئي فقط ،و�إمنا على م�ستوى دولة الكويت ككل.
وق��د تعاملت ال�شركة مع ه��ذا الظرف ال��ط��ارئ مبهنية كبرية
وقدرة عالية على التن�سيق مع املقاولني وال�شركات املُتخ�ص�صة،
حيث قامت بالتعاون مع مقاويل امل�شروع ب�سحب مياه الأمطار،
وتنظيف موقع العمل ،وعمل م�سح ميداين لتحديد الأ�ضرار ،وعمل
الت�صليحات العاجلة.
ُ
وقد ّ
مت و�ضع خطة ُمتكاملة لإعادة بناء املناطق املت�ضررة من مواقع
�أعمال امل�شروع ،ويف نف�س الوقت جتنب تكرار هذا الو�ضع مرة �أخرى.
• هل من نقطة �أخرية تودون �إ�ضافتها؟
مع �إمتام الأعمال الت�شغيلية للم�شروع ،ووحدة ُمعاجلة الغازات
احلم�ضية اجلديدة ،وت�شغيل م�شروع خط الغاز اخلام�س ،ف�إن
م�صفاة الأحمدي على �أعتاب م�ستقبل م�شرق لتحقيق ر�ؤية دولة
الكويت ب�أن ت�صبح مركز ًا متطور ًا لل�صناعة النفطية.
و�ستوا�صل "ال��ب�ترول الوطنية" مبا متلكه من ث��روة ب�شرية
وب�سواعد �أبناء الكويت تطوير الأعمال وحتقيق النجاح على
خمتلف الأ�صعدة ،ومواجهة التحديات والتغلب عليها.

عقد  405برامج تدريبية لعموم العاملين

توريد وتصدير المنتجات ذات المواصفات

المختلفة بالمصفاة
في الدوائر ُ

المحدثة إلى األسواق العالمية
ُ

75

الوقود البيئي

دوائر القطاع
بذلت مجهودات
مضاعفة منذ بدء
تنفيذ األعمال

نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة عبدالعزيز الدعيج
مشاركتنا بدأت مع انطالق أعمال المشروع

الدعيجَّ :
وفرنا خدمات أساسية
وبيئة عمل ُمناسبة
رغم التحديات الكبرية التي واجهت م�شروع الوقود البيئي خالل مراحل التنفيذ� ،إال
�أن ال�شركة جنحت بف�ضل اجلهود التي بذلتها قطاعاتها املختلفة والعمل املتوا�صل
يف حتقيق هدفها والو�صول بامل�شروع �إىل الت�شغيل الآمن والناجح.
وقد كان لقطاع اخلدمات املُ�ساندة من خالل دوائره املختلفة دور مهم يف ُم�ساندة
عمليات تنفيذ امل�شروع� ،إذ قامت ه��ذه ال��دوائ��ر بجهود كبرية من �أج��ل توفري
اخلدمات الأ�سا�سية ،و�أي�ضاً توفري بيئة عمل ُمنا�سبة و ُمريحة للعاملني ُتكنهم من
�أداء �أعمالهم على �أكمل وجه.
جملة "الوطنية" التقت نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة ،عبدالعزيز
الدعيج للتع ّرف على هذا الدور ..وفيما يلي التفا�صيل:
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الدور املهم الذي قام به "قطاع اخلدمات امل�ساندة" �ساهم ب�شكل كبري يف ت�سهيل تنفيذ الأعمال و�ضمان �سالمتها

تقنية املعلومات
ا�ستهل الدعيج اللقاء باحلديث عن دائ��رة تقنية املعلومات ،مو�ضح ًا �أن
م�شاركتها كانت منذ بداية امل�رشوع من خالل الإ�رشاف على الأنظمة املُخت�صة
بها حتت بنود عقد امل�رشوع ،حيث قامت بالإ�رشاف و ُمتابعة املهام التالية:
• ُمراجعة املُوا�صفات الفنية للأنظمة.
• ُمراجعة وتدقيق املُخططات الهند�سية للأنظمة واعتمادها.
• زيارة ممثلني عن الدائرة للم�صانع لفح�ص الأجهزة وعمل االختبارات
الالزمة واعتماد الأنظمة قبل �شحنها للكويت.
• التواجد يف موقع امل�رشوع للإ�رشاف على الأعمال واعتمادها.
• ح�ضور كافة االجتماعات املتُعلقة بهند�سة ت�صميم �أنظمة الدائرة،
ومتابعة تنفيذ بنود هذه الأنظمة.
• ت�شغيل و�صيانة �أنظمة الدائرة التي تخدم مواقع امل�رشوع.
• تركيب كامريات �أمنية يف مرافق ووحدات امل�رشوع ُمطابقة للقواعد
والأ�س�س املُقدمة من قبل وزارة الداخلية ،وتو�صيلها ب�شبكة مركزية
ُموحده ومنُعزلة ،حيث تتم مراقبة هذه الأنظمة من قبل دائ��رة الأمن
وال�سالمة ،ووزارة الداخلية.
• تنفيذ الدائرة �أعمال كثرية خلدمة امل�رشوع �أثناء فرتة التنفيذ ،وبعد
عملية الت�شغيل ،منها:
 �رشاء تراخي�ص �إ�ضافية لأنظمة و�أجهزة الدائرة. تطوير وحتديث العديد من الأنظمة خلدمة امل�رشوع. تطوير قواعد البيانات. -تطوير وحت�سني البنية التحتية لأنظمة الدائرة.

 تطوير اخلوادم و�أجهزة ال�شبكات واالت�صاالت.و�أ�شار الدعيج �إىل �أن الدائرة واجهت بع�ض التحديات خالل عمليات
تنفيذ امل�رشوع� ،أهمها:
• بع�ض الأعمال واملوا�صفات الفنية ال�رضورية مل تكن م�شمولة يف بنود
عقد امل�رشوع ،و ّمت التغلب على هذا التحدي بتوفري حلول وبدائل عن
طريق اال�ستعانة مبوارد وموظفي وعقود ال�صيانة التابعة للدائرة.
• اال�ستعانة مبوظفي وم��وارد الدائرة ل�سد النق�ص يف �أع��داد العمالة
الناجت عن �أزمة فريو�س كورونا.
• بع�ض ال�صعوبات التقنية الناجتة من ربط الأنظمة اجلديدة للم�رشوع
ب�أنظمة ال�رشكة احلالية ،و ّمت التغلب عليها بكفاءة موظفي الدائرة و�إيجاد
حلول تقنية للربط ،وزيادة �سعة قواعد البيانات ،وتطوير وحت�سني البنية
التحتية للدائرة ،وزيادة وتطوير اخلوادم و�أجهزة ال�شبكات واالت�صاالت.
وبي �أن الدائرة قامت بتنفيذ م�رشوع تركيب �أجهزة الأمن ال�سيرباين للمراقبة
ّ
واحل�ف��اظ على �أ��ص��ول ال�رشكة ،والعديد من ه��ذه الأج�ه��زة ت�شمل الأنظمة
املرتبطة بوحدات م�رشوع الوقود البيئي ،كما ّمت ربط هذه الأجهزة مبركز
�أمن املعلومات للح�صول على تغطية على مدار ال�ساعة وطوال �أيام الأ�سبوع.
الأمن والإطفاء
وع��ن جهود دائ ��رة الأم ��ن والإط �ف��اء� ،أك��د الدعيج �أن�ه��ا �شاركت خالل
املراحل املختلفة من امل�رشوع ،مبا يف ذلك تقدمي الدعم املطلوب يف مواقع
تركيب أجهزة لألمن السيبراني
للمراقبة والحفاظ على أصول الشركة
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"الأمن والإطفاء" قدمت الدعم املطلوب يف خمتلف مواقع امل�رشوع

البناء ،والتح�ضري لبدء الت�شغيل والأن�شطة ذات ال�صلة ،وكذلك مراجعة
ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة قبل بدء عمليات الت�شغيل.
وقد متّت زيادة الكوادر العاملة يف الدائرة للتعامل مع حاالت الطوارئ (حال
حدوثها) ،مبا يف ذلك تخ�صي�ص طواقم �إطفاء �إ�ضافية ،و�شاحنات ُمكافحة
حرائق حديثة ،وحمطات �إطفاء �إ�ضافية يف م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء
الأح�م��دي ،كما ّمت �إع��داد خطط ما قبل وق��وع احلريق للمن�ش�آت ،وتدريب
طواقم الإطفاء العاملة هناك للتعامل مع حاالت الطوارئ يف مناطق امل�رشوع.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ّمت التن�سيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق باملو�ضوعات
الأمنية ،مثل الف�صل بني منطقة امل�رشوع (املناطق اخل�رضاء) ومنطقة
الوحدات القائمة بامل�صفاتني (املناطق البنية) ،لت�سهيل دخول الأيدي
العاملة �إىل موقع امل�رشوع ،ومتكينهم من الو�صول �إىل مواقع البناء
ب�شكل �سل�س و�آمن ،مع �ضبط احلالة الأمنية.
و�أ�ضاف �أن الدائرة واجهت عدة حتديات� ،أهمها تعيني رجال �إطفاء
جدد لطاقم الإطفاء الإ�ضايف العامل يف امل�رشوع ،وقد ّمت التغلب على ذلك
من خالل نقل/ندب/موظفني من الإدارات الأخرى وال�رشكات التابعة
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ممن ي�ستوفون املتطلبات ،و ّمت تدريبهم ب�شكل
كاف على مكافحة احلرائق ثم توزيعهم ح�سب حاجة كل موقع.
ومن التحديات �أي�ض ًا الأعداد الكبرية للأيدي العاملة يف مواقع امل�رشوع،
وكذلك املراقبة الأمنية ،و ّمت التغلب على ذلك بالتن�سيق مع كوادر �أمن
املن�ش�آت بوزارة الداخلية ،وتوفري بوابات دخول/خروج�/إ�ضافية مع
بطاقات الدخول الالزمة والبوابات الدوارة املُزودة بتقنية (،)RFID
و��شراء ون�رش �أح��دث الأج�ه��زة ملكافحة احل��رائ��ق ،مبا يف ذل��ك �شاحنة
( ،)HAZMATوكذلك من�صة هيدروليكية ذات ارتفاع عايل للتعامل مع
خماطر احلرائق املختلفة.
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العالقات العامة والإعالم
وحول دور دائرة العالقات العامة والإعالم� ،أو�ضح الدعيج �أنها كانت
حا�رضة بقوة يف كل مراحل امل�رشوع ،حيث واكبت عمليات تنفيذه �أو ًال
ب�أول ،بهدف اطالع املجتمع الكويتي مبا يتم �إجنازه من �أعمال.
وقد �أبرز الزخم الإعالمي الذي وفرته الدائرة حجم اجلهود الهائلة التي
ُبذلت يف امل�رشوع ،كما �أبرز دور العمالة الوطنية وجهودها يف جميع مراحل
التنفيذ ،الفت ًا �إىل �أنه خالل مراحل التنفيذ املختلفة نفذت الدائرة عدد ًا كبري ًا
من الأعمال الإعالمية ّمت ن�رشها يف و�سائل �إعالمية متنوعة ،ت�شمل :و�سائل
التوا�صل االجتماعي املختلفة ،والتلفزيون والإذاع ��ة وال�صحف املحلية،
وو�سائل �إع�لام عاملية خمتلفة ،بالإ�ضافة �إىل ذل��ك نظمت الدائرة تغطيات
�إعالمية م ّو�سعة عند افتتاح الوحدات املميزة ،و�أي�ض ًا خالل الت�شغيل الكامل
للم�رشوع ،مع تنظيم م�ؤمترات �صحفية وجوالت لل�صحفيني ملواقع امل�رشوع.
ومت تخ�صي�ص ب��اب ثابت يف جملة ال�رشكة لن�رش �أخبار امل�رشوع و�إج��راء
لقاءات مع م�س�ؤولني عن تطورات الأعمال يف املواقع املختلفة ،كما مت �إ�صدار
مطبوعات تثقيفية خا�صة ب��امل���شروع� ،شملت :كتيبات ل�ل�أط�ف��ال ،وتوزيع
من�شورات ومل�صقات يف حمطات التعبئة ،مع ت�صوير فيديوهات توثيقية
تو�ضح التفا�صيل الفنية والتقنية املتعلقة بامل�رشوع ،و�آلية عمل وحداته،
واالجتماعات الفنية اخلا�صة به.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق �شاركت ال��دائ��رة بفاعلية يف �أع�م��ال جلنة الرعاية
االجتماعية وحقوق العاملني التي �ش َّكلتها ال�رشكة لالهتمام بالعاملني
الأجانب يف م�شاريعها املختلفة ،ومن �ضمنها م�رشوع الوقود البيئي
زخم إعالمي وفرته "العالقات العامة

واإلعالم" أبرز الجهود التي ُبذلت بالمشروع

"العالقات العامة والإعالم" واكبت امل�رشوع �أو ًال ب�أول لإطالع املجتمع الكويتي مبا يتم �إجنازه من �أعمال

وتعريفهم بحقوقهم الوظيفية وف��ق العقود امل ُ�برم��ة معهم ،وح�سب
مرجعية قانون العمل الكويتي.
ق�سم ال�سالمة
وبخ�صو�ص جهود ق�سم ال�سالمة� ،أ�شار الدعيج �إىل �أنه نفذ �أدوار ًا ُمهمة
لإمتام الأعمال ب�صورة �آمنة ،حيث قام م�سبق ًا بدرا�سة واعتماد خطط ال�سالمة
للمقاولني ،والت�أكد من تطابقها مع خطط و�إجراءات ال�سالمة املعتمدة لدى
ال�رشكة ،والتن�سيق بني �أق�سام م�شاريع احلزم املُختلفة واجلهات اال�ست�شارية
واملقاولني املنفذين ل�ضمان �سالمة تنفيذ الأعمال ،واكت�شاف �أي ثغرات تتعلق
بال�سالمة لتقوميها وتعديلها ،كما قام بالإ�رشاف على ربط �أنابيب الوحدات
اجلديدة مع الوحدات القائمة واملُحدثة لتتم بال�شكل ال�صحيح ،حيث �أ�رشف
على حوايل  4500عمل ون�شاط ربط للأنابيب ب�شكل �آمن.
و�أ�ضاف �أن الق�سم واجه خالل تنفيذ هذه الأعمال حتديات ،على ر�أ�سها
�ضمان التزام اجلهات اال�ست�شارية واملقاول بجميع تعليمات وا�شرتاطات
ال�سالمة ،من خالل قيام مهند�سي ال�سالمة بح�ضور االجتماعات التي
ت�سبق الأعمال يف موقع امل�رشوع لتو�ضيح وحتديد ا�شرتاطات وتعليمات
ال�سالمة و�إيجاد حلول للأمور امل�ستع�صية ،بالإ�ضافة �إىل التواجد يف
مواقع العمل للإ�رشاف على تنفيذ الأعمال واخلروج للزيارات امليدانية
الدورية واليومية واملفاجئة لإجراء التدقيقات والتفتي�شات ،وذلك لتنبيه
وتوعية جميع من يعملون يف مواقع امل�رشوع ،و�إيقاف العمل وتعليقه
لفرتة زمنية ُمددة� ،إن وجد عدم التزام وخرق لتعليمات وا�شرتاطات
ال�سالمة ،حتى يتم التقيد وااللتزام بهذه اال�شرتاطات ،كما واجه الق�سم
قسم السالمة نفذ أدواراً ُمهمة

من أجل إتمام األعمال بصورة آمنة

حتديات بالتحكم يف املخاطر مبواقع العمل ،حيث بذل جهود ًا كبرية ملنع
احلوادث والإ�صابات يف العمل.
ومن التحديات �أي�ض ًا ،توفري عدد كبري جد ًا من �ساعات التدريب التقني
الالزم واملطلوب يف موا�ضيع متنوع ،ب�سبب العدد الكبري ملهند�سي وعمال
املقاول ،حيث ُيقدر متو�سط هذه ال�ساعات بني  150,000و 250,000
�ساعة تدريب يف ال�سنة ،ناهيك عن �إجراء اختبارات لبع�ض التدريبات،
و�إ�صدار بطاقات التخويل والتوعية بحوايل ن�صف مليون بطاقة.
اخلدمات العامة
ويف �ش�أن جهود دائرة اخلدمات العامةّ ،بي الدعيج �أنها وفّرت اخلدمات
الأ�سا�سية يف امل�رشوع على �أكمل وجه ،ومنها:
 توفري خدمة التنقل بالبا�صات للموظفني. افتتاح املقا�صف يف املواقع املختلفة وتوفري املواد الغذائية الالزمة. توفري خدمات التغذية للموظفني. التجهيز للزيارات اخلا�صة للم�رشوع (.)VIPوحول التحديات ،قال �إن الدائرة واجهت عدة حتديات على ر�أ�سها:
• بذل جهود كبرية لتوفري اخلدمات ال�سابقة خالل مدة ق�صرية.
• بالرغم م��ن تعر�ض ال�ع��امل جلائحة ك��ورون��ا ،ف ��إن اخل��دم��ات املُقدمة
للم�رشوع ب�شكل خا�ص وال�رشكة عموم ًا مل تت�أثر ،حيث ّمت التن�سيق لتوفري
عمال النظافة على مدار � 24ساعة وفرق التعقيم ،وكذلك خدمات التغذية
لتوفري �سبل الراحة للموظفني لتمكينهم من �أداء عملهم على �أكمل وجه.
• ُطلب من املقاولني توفري خمزون �آمن من املواد ل�ضمان ا�ستمرارية
اخلدمات وتوفري الت�صاريح الالزمة لو�سائل النقل لعمالة ال�رشكة من
مواقع �سكنهم �إىل مقرات العمل �أثناء احلظر اجلزئي.
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الوقود البيئي

القطاع قاد دراسات
المشروع االقتصادية
وقدم الدعم
الفني المطلوب

نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط واملالية خالد اخلياط
دوائرنا عملت بروح الفريق الواحد

الخياط :صفقة التمويل
هي األضخم يف تاريخ القطاع
تعودنا يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية �أن نعمل بكل جهد لتحقيق طموحاتنا
و�أحالمنا لتكون واقعاً ملمو�ساً ،وهذا ما قامت به بالفعل كل قطاعات ال�شركة
ودوائرها من �أجل �إجناز م�شروع الوقود البيئي.
وجهود وتفاين دوائر قطاع التخطيط واملالية يف �أداء املهام كانت وا�ضحة للجميع،
فقد عملت هذه الدوائر ب�شكل جماعي وبروح الفريق الواحد لتحقيق �أف�ضل �أداء
خالل فرتة الإعداد للم�شروع وتنفيذه.
نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط واملالية خالد اخلياط حتدث عن هذه اجلهود..
وجاء احلوار الآتي:
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تن�سيق
• كيف �ساهمت ال��دوائ��ر التابعة للتخطيط واملالية يف تنفيذ م�رشوع
الوقود البيئي؟
قامت الدوائر التابعة لقطاع التخطيط واملالية بالعديد من
الأعمال خالل فرتة الإعداد للم�شروع وتنفيذه ،والبداية كانت
مع دائ��رة التخطيط ال�شامل ،التي ق��ادت الدرا�سات الفنية
واالقت�صادية مل�شروع تطوير امل�صايف بعد �أن ّ
مت تكليفها بعمل
هذه الدرا�سات.
وقد ّ
مت التن�سيق مع كافة اجلهات املعنية يف "البرتول الوطنية"
وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية وا�ست�شاري الدرا�سة لتحديد
نطاق التحديث الالزم والإ�ضافات املط ُلوبة لتحقيق الأهداف
املرجوة ،والتي تتمثل يف تعزيز مكانة القطاع النفطي الكويتي
بالأ�سواق العاملية يف ظل التناف�س الكبري ال��ذي ت�شهده تلك
الأ���س��واق ،واال�ستجابة للتوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،من حيث زيادة الطاقة التكريرية يف الكويت،
وحتقيق �أعلى م�ستوى من الطاقة التحويلية مل�صايف ال�شركة،
مع الأخذ يف االعتبار تلبية االحتياجات املحلية من املنتجات
النفطية املختلفة.
وبعد االنتهاء من كافة الدرا�سات الفنية واالقت�صادية ،وحتديد
التكلفة النهائية ،قامت ال��دائ��رة بالتعاون مع فريق م�شروع
تقرير شامل يحدث دوري ًا عن حالة

القرض تقدمه "المالية" لإلدارة العليا

الوقود البيئي بتجهيز و�إع��داد كافة امل�ستندات والنتائج الفنية
واالقت�صادية وتقدميها �إىل الإدارة العليا ،وجمل�سي �إدارة ال�شركة
وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية� ،إ�ضافة �إىل املجل�س الأعلى للبرتول،
حيث ّ
مت احل�صول على املوافقات املطلوبة من قبل "الأعلى
للبرتول" يف فرباير  ،2012واعتماد التكلفة النهائية للم�شروع
مببلغ  4.680مليار دينار كويتي.
كما �شاركت الدائرة ب�شكل ف ّعال يف درا�سة الت�صاميم الهند�سية
الأولية للم�شروع ،وتقدمي الدعم الفني املطلوب ،ودرا�سة النتائج
االقت�صادية للم�شروع� ،إ�ضافة �إىل �أمور فنية �أخرى تتطلب التن�سيق
مع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
�إجنازات
ومن �أب��رز �إجن��ازات قطاع التخطيط واملالية� ،إمت��ام عملية
ج�سدت خطة التمويل تنوعاً
التمويل اخلارجي للم�شروع ،حيث ّ
�إيجابياً جديد ًا يف متويل م�شاريع "البرتول الوطنية" ،و�شكّلت
نهجاً جديد ًا يف جمال متويل امل�شاريع الكربى يف القطاع النفطي،
�إذ �إنه للمرة الأوىل تقوم م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية باالعتماد
على م�صادر متويل خارجية (االقرتا�ض) ،كجزء �أ�سا�سي يف
متويل امل�شروع.
و ُتعد عملية متويل امل�شروع �أ�ضخم �صفقة متويل للم�شاريع
تعاون مع فريق المشروع في تجهيز
المستندات والنتائج الفنية واالقتصادية
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ال�صناعية النفطية يف الكويت ،وهدفت �إىل تعظيم العائد على
امل�شروع ،وتخفي�ض العبء التمويلي على امل�ؤ�س�سة حتى يت�سنى
لها متويل م�شاريعها الأخرى.
وقد ّ
مت ت�شكيل فريق عمل برعاية نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط
والت�سويق املحلي �آن��ذاك بخيت الر�شيدي ،و�ضم املعنيني من
دوائ��ر :التخطيط ،واملالية ،والتجارية يف ال�شركة ،وم�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية� ،إ�ضافة �إىل �شركة البرتول الكويتية العاملية،
و�إدارة م�شروع الوقود البيئي ،وبد�أ الفريق اجتماعاته يف عام
 2013لو�ضع خارطة عمل لتحقيق �أهداف الدرا�سة.
وقام الفريق بالتعاون مع امل�ست�شار املايل بدرا�سة ت�شتمل على
خطة عـمـل تف�صيليـة تو�ضح كافة الإجراءات واملراحل التي مت ّر
بها عمليات التمويل بدء ًا من املرحلة الأوىل ،حيث قام امل�ست�شار
امل��ايل بالتعاون مع اللجنة بدرا�سة االحتياجات التمويلية
للم�شروع ،واق�ت�راح �أف�ضل الطرق وال�سيناريوهات لعملية
التمويل� ،إ�ضافة �إىل اق�تراح هيكل متويل امل�شروع ،والن�سبة
املثلى لال�ستثمار (قيمة مبلغ االقرتا�ض مقابل ر�أ�س املال الذي
�ستقوم ال�شركة بدفعه).
وقد ارتكزت خطة التمويل على اعتماد ن�سبة  ،70/30بحيث تقوم
من خاللها م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بتمويل  %30من قيمة
امل�شروع مبا�شرة من مواردها الذاتية ،يف حني يت ّم متويل الـ %70
الباقية من م�صادر خارجية.
المشاركة في دراسة التصاميم الهندسية
ُ

للمشروع وتقديم الدعم الفني المطلوب
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احل�صول على املوافقات
ووفقاً للإجراءات واللوائح ّ
مت احل�صول على املوافقات املطلوبة
من جمل�س �إدارة ال�شركة ،كما ّ
مت احل�صول على املوافقات
املطلوبة من جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،ب�صفته
اجلمعية العامة العادية لل�شركة خالل االجتماع املنعقد يف 23
يونيو  ،2015وذلك كما يلي:
 ح�صول ال�شركة على متويل خارجي بقيمة  3096مليون ديناركويتي.
 املوافقة على رفع ر�أ�س مال ال�شركة مبقدار  1327مليون ديناركويتي.
و ّ
مت احل�صول على موافقة املجل�س الأع��ل��ى للبرتول ب�صفته
اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة على رفع ر�أ�س مال ال�شركة
مبقدار  1327مليون دينار كويتي.
ومن ثم ّ
مت التجهيز النهائي لل�صفقات والتوقيع عليها ،وجاء
االقرتا�ض ح�سب ال�شريحتني التاليتني:
ال�شريحة الأوىل :االقرتا�ض بالدينار الكويتي من البنوك التقليدية
والإ�سالمية املحلية ،وذلك بقيمة  1.2مليار دينار كويتي ،و ّ
مت
التوقيع على عقود هذه ال�شريحة يف �أبريل .2016
ال�شريحة الثانية :االقرتا�ض بالدوالر الأمريكي من وكاالت
ائتمان ال�صادرات (,Export Credit Agencies (ECA
حيث مت متويل هذه ال�شريحة من خالل قر�ض عاملي قيمته
جسدت تنوع ًا جديداً
خطة التمويل
ّ

في تمويل مشاريع "البترول الوطنية"

تن�سيق مع كافة اجلهات يف ال�رشكة وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لتحديد نطاق التحديث يف امل�صايف

 6.245مليارات دوالر ،مب�شاركة ع��دد من وك��االت ائتمان
ال�����ص��ادرات والبنوك العاملية م��ن دول :ك��وري��ا اجلنوبية،
واليابان ،و�إيطاليا ،وهولندا ،وبريطانيا ،حيث ّ
مت توقيع
اتفاقية التمويل مع وكاالت ائتمان ال�صادرات اليابانية يف نهاية
مار�س  ،2017والتوقيع على اتفاقية التمويل مع وكاالت ائتمان
ال�صادرات الأخرى يف مايو .2017
�سحب القرو�ض
وبعد التوقيع على العقود بد�أت الدائرة املالية يف ال�شركة ب�إدارة
وتن�سيق عمليات جدولة �سحب القرو�ض ،حيث ّ
مت التن�سيق مع
كافة الدوائر املعنية يف ال�شركة وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
لإع��داد وجتهيز كافة الوثائق اخلا�صة باال�شرتاطات املُ�سبقة
ح�سب العقود املُوقعة مع املم َّولني من خمتلف وكاالت ائتمان
ال�صادرات والبنوك املحلية والعاملية ،كما ّ
مت التن�سيق مع فريق
�إدارة امل�شروع واملم َّولني للقيام بعمليات ُمراجعة كافة الفواتري
املُقدمة من قبل مقاويل عمليات الهند�سة والتوريد والإن�شاء للبدء
بعمليات �سحب دفعات القرو�ض.
وقد قامت الدائرة بتجهيز �شهادات الت�أهيل لهذه العمليات
وحتديد املبالغ املُطلوب �سحبها بناء على تق ّدم �سري عمل
امل�شروع ،مع الأخ��ذ بعني االعتبار جتهيز وتقدمي العديد
من الوثائق وال�شهادات املُطلوبة ،مثل الت�أكد من ُمطابقة
للمرة األولى تقوم مؤسسة البترول
باالعتماد على مصادر تمويل خارجية

ال�شركة لال�شرتاطات املالية ،ومطابقتها �أي�ضاً لأنظمة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،وتقدمي هذه املعلومات للمم َّولني عند القيام
بكل عملية �سحب.
و�إ�ضافة �إىل ما �سبق قامت الدائرة املالية مبا يلي:
 تزويد الإدارة العليا بتقرير �شامل يتم حتديثه ب�شكل دوري عنحالة القر�ض يت�ضمن املبالغ املدفوعة من �أ�صل القر�ض والفوائد،
وكذلك املبالغ التي تبقت ،وتاريخ ا�ستحقاق الدفعات والفوائد،
�إ�ضافة اىل �أي معلومات ت�ستحدث على القر�ض.
 التن�سيق واملُ�شاركة م��ع امل�ست�شار امل��ايل والفريق البيئيواالجتماعي ( )E&Sيف الزيارات امليدانية للتدقيق على امل�شروع
من قبل امل�ست�شار البيئي واالجتماعي للمم َّولني ( )ERMللت�أكد من
التزام ال�شركة باال�شرتاطات ال�صحية والبيئية.
 التن�سيق مع ال��دائ��رة القانونية ،ودائ ��رة اخل��دم��ات العامةلتزويد املم َّولني بامل�ستندات وال�شهادات الر�سمية املُ�ستخرجة من
الوزارات ،والتي تخ�ص �أعرف عميلك (.)KYC
 �ضمان ال�سيولة الالزمة ملقابلة التزامات امل�شروع عن طريق�إدارة التدفقات النقدية بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ووك��االت ائتمان ال�صادرات لتفادي �أي ت�أخري يف �سداد دفعات
املقاولني ،وكذلك لدفع الفائدة و�أ�صل القر�ض.
ً
 تزويد املم َّولني ب�شهادات اال�شرتاطات املالية �سنويا ،واملُتابعةاملُ�ستمرة للت�أكد من عدم الإخالل بها ،حيث متت درا�سة وو�ضع
تم تمويلها من بنوك
الشريحة األولى ّ
محلية بقيمة  1.2مليار دينار
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"التخطيط واملالية" قام بالعديد من الأعمال خالل فرتة الإعداد للم�رشوع وتنفيذه

اخلطط لتح�سني ربحية ال�شركة من قبل دائرة الت�صنيع الأمثل
بالتعاون مع دائرة التخطيط ال�شامل ،وذلك بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
 �إجناز عملية ر�سملة امل�شروع من خالل تقدمي الدعم الكايف لفريقامل�شروع لإمتام كافة امل�ستندات املُطلوبة و�إدخال بيانات �أ�صول
وحدات امل�شروع يف النظام بوقت قيا�سي.
 تقدمي كافة االقرتاحات املالية املُطلوبة لفريق امل�شروع والإجابةعن جميع ت�سا�ؤالته ،ومن �أهمها كيفية �إيقاف حتميل فوائد القر�ض
على ميزانية امل�شروع للوحدات التي ّ
مت �إجنازها بالتن�سيق مع
املدقق اخلارجي.
 ُمواكبة جميع املُ�ستجدات التي تطر�أ على ال�شركة ،ودرا�سةمدى ت�أثريها على و�ضعها املايل وعلى بنود و�شروط العقود
املُوقعة مع املم َّولني ،كما ّ
مت التعديل على بع�ض بنود اتفاقية
التمويل لتتما�شى مع املُ�ستجدات التي طر�أت على ال�شركة.
تقييم املخاطر
ومن جهة �أخرى ،قامت دائرة البحث والتكنولوجيا بالتعاون مع
دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،بعمل درا�سة تطوير برنامج
( )Conceptual Site Modelللمواقع من �أجل تقييم خماطر
التلوث على الرتبة واملياه اجلوفية يف م�صفاتي ميناء عبداهلل
وميناء الأحمدي ،كما ّ
مت �أي�ضاً �إجراء تقييم للمخاطر من ناحية
تم تمويلها من بنوك
الشريحة الثانية ّ
عالمية بقيمة  6.245مليارات دوالر
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املوقع والتاريخ اجليولوجي ،ونوعية املياه اجلوفية ،وجودة
الهواء ،والبيانات املدونة �سابقاً حلدوث تلوث الرتبة من املواد
الهيدروكربونية.
وبنا ًء على تو�صيات الدرا�سة الأوىل ّ
مت �إ�صدار ُمتطلب جديد،
وه ��و ال��ب��دء ب��درا���س��ة التقييم البيئي (Environmental
 )Assessmentمل�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي ،وذلك
تلبية للمتطلبات الإ�ضافية من م�ست�شار �إدارة امل��وارد البيئية.
(.)Environment Recourses Management
• ما التحديات التي واجهتكم خالل تنفيذ امل�رشوع ،وكيف تغلبتم عليها؟
�أبرز التحديات التي واجهت دائرة التخطيط تكمن يف احل�صول
على املوافقات املُطلوبة ،والتن�سيق الكامل مع كافة اجلهات
املعنية ،والإجابة على كافة الت�سا�ؤالت واال�ستف�سارات الفنية من
قبل كافة اجلهات قبل البدء بتنفيذ امل�شروع.
• كيف تعاملتم مع التعديالت التي ّمت��ت على امل�رشوع خ�لال مرحلة
التنفيذ؟
ّ
مت تنفيذ امل�شروع من قبل �إدارة امل�شاريع ،و�شاركت دائرتي
التخطيط واملالية يف تقدمي الدعم الفني املطلوب لها� ،إ�ضافة
�إىل �أم��ور فنية �أخ��رى تتطلب التن�سيق مع م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
"المالية" بدأت بإدارة عمليات جدولة
سحب القروض بعد توقيع العقود مباشرة

الوقود البيئي

دوائر القطاع
المختلفة ساعدت
في تلبية كافة
احتياجات المشروع

نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية والتجارية عاهد اخلر ّيف
بالعمل الجاد تغلبنا على التحديات

الخر ّيف :طرح املناقصات
تم يف وقت قياسي
ّ

بذلت كل قطاعات ال�شركة ودوائرها جهود ًا كبرية من �أجل �إجن��از م�شروع
الوقود البيئي.
وقد كان لقطاع ال�ش�ؤون الإدارية والتجارية ،من خالل دوائره :التجارية ،واملوارد
الب�شرية ،والتدريب والتطوير الوظيفي ،و ُم�ساندة الإدارة ،دور �أ�سا�سي وحموري
يف تنفيذ امل�شروع ،حيث قامت هذه الدوائر بالكثري من الأعمال والأن�شطة املتنوعة
يف مراحل التنفيذ املُختلفة.
نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية والتجارية عاهد اخلريف حتدث عن جهود
القطاع ..وفيما يلي ن�ص احلوار:
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تنمية مهارات ورفع كفاءة املوظفني القائمني على تنفيذ وت�شغيل امل�رشوع

ُم�ساهمات ف ّعالة
• كيف �ساهمت الدوائر التابعة لل�ش�ؤون الإداري��ة والتجارية يف تنفيذ
م�رشوع الوقود البيئي؟
بداية قامت الدائرة التجارية بالعديد من اجلهود ،نذكر منها:
 املُ�شاركة يف ت�صميم ا�سرتاتيجية طرح املناق�صات وتر�سيتها علىالتحالفات العاملية ،واختيار وت�أهيل �شركات املقاوالت ،وتقلي�ص
فرتة طرح املناق�صات مبا يلبي ُمتطلبات امل�شروع يف �أ�سرع وقت،
وذل��ك من خالل ابتكار �أ�سلوب طرح جميع املناق�صات للوحدات
الأ�سا�سية للم�شروع مبناق�صة واحدة بد ًال من  3مناق�صات ،ث ّم تر�سية
املناق�صات فيما بعد على عدة عقود مبا يتما�شى مع متطلبات التنفيذ.
 قامت ال��دائ��رة بعمليات التن�سيق الالزمة لطرح املناق�صاتواحل�صول على جميع املوافقات الداخلية واخل��ارج��ي��ة ،مع
املوافقات ذات ال�صلة لت�أهيل ال�شركات العاملية املُ�شاركة.
 الإ�شراف التام على �إجراءات مراحل املُناق�صات ،من حيث تنظيماالجتماعات التمهيدية مع املناق�صني ،وا�ستالم ا�ستف�ساراتهم،
والرد عليهم يف وقت قيا�سي من خالل �إ�صدار مالحق و�صلت �إىل
 28ملحقاً ،حتى يتمكن املناق�صون من درا�سة ال��ردود و�إع��داد
عطاءاتهم لتقدمي �أ�سعار تناف�سية.
 -تنظيم معر�ض ي�ضم ال�شركات العاملية واملحلية ،بهدف التعارف
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بينهم وت�سهيل قيام عمل م�شرتك وحتقيق الن�سبة املُطلوبة
للمحتوى املحلي لل�شركات الأجنبية لتلبية احتياجات امل�شروع.
 الإ�شراف على �إنهاء مراحل الرت�سية والتوقيع على العقود ،معحتمل م�س�ؤولية التقدم �إىل اللجان واجلهات ذات ال�صلة للح�صول
على موافقات الرت�سية.
 �إجراء التدقيق على ال�شركات الأجنبية للتحقق من التزامها بتطبيقن�سب املحتوى املحلي املُطلوبة من املواد واخلدمات ،وذلك بهدف
دعم االقت�صاد يف دولة الكويت وتطبيق القوانني املُتعلقة به.
 �شراء عدد من معدات الت�صنيع اخلا�صة بامل�شروع (مفاعالتو�أجهزة ف�صل) عن طريق الدائرة ،وهي مواد ذات ُمدد توريد
طويلة بقيمة بلغت  182,656,233دينار ًا كويتياً.
وقد قامت �أق�سام امل�شرتيات بالدائرة ب�إن�شاء �أ�صناف املخزون من
املواد املُطلوبة لت�شغيل الوحدات لل�سنة الأوىل يف نظام "املاك�سيمو"،
ورفع طلبات ال�شراء لهذه املواد وطرح مناق�صتها وتر�سيتها.
وو�صل �إجمايل مبلغ املواد وقطع الغيار املطلوبة 25,721,230
دينار ًا كويتياً (عدد �أ�صناف املواد .)11441
و ّ
مت��ت �إ�ضافة م��واد خا�صة بامل�شروع يف العقود طويلة الأم��د
ال�سارية املُرتبطة بامل�صايف (عدد  ،)33كما ّ
مت ا�ستحداث عقود
جديدة لتغطية بع�ض املواد اخلا�صة بامل�شروع (عدد  ،)2منهم
واحد فقط ملواد امل�شروع ،والآخر بامل�شاركة مع امل�صايف.

"الموارد البشرية" نفذت عملية تكوين

عقد برامج تدريبية متنوعة لموظفي

الهياكل التنظيمية لدوائر المشروع

المشروع حديثي التعيين بالشركة
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توفري العمالة الوطنية ذات اخلربات الفنية املطلوبة يف الوحدات

خطة التوظيف
�أما دائرة املوارد الب�شرية ،فقد قامت بدرا�سة وتنفيذ عملية تكوين
الهياكل التنظيمية لدوائر امل�شروع ،وتوفري امليزانيات للوظائف
املطلوبة ،وتغطية احتياجات الدوائر من خالل تنفيذ خطة التوظيف.
وقد �ساهم ق�سم تقييم الوظائف والت�أمينات االجتماعية يف �إعداد الهياكل
التنظيمية والأو�صاف الوظيفية وتقييم الوظائف للدوائر والأق�سام
اجل��دي��دة ،يف حني �ساعد ق�سم �إدارة الأداء واملكاف�آت على تلبية
احتياجات امل�شروع ،وذلك عن طريق تنفيذ الرتقيات ورفع الدرجات
جلميع امل�ستويات الوظيفية ،وفقاً للنظم وال�سيا�سات املُعتمدة.
من جانبه و ّفر ق�سم التوظيف العمالة الفنية املُتخ�ص�صة املطلوبة
لت�شغيل امل�شروع ،وتعيينهم عن طريق عقود مبا�شرة مع ال�شركة
�أو عن طريق عمالة الإعارة.
كما �ساهمت الدائرة يف تنفيذ خطة �إيفاد بع�ض املوظفني �إىل اخلارج
ل�صالح امل�شروع ،وذلك وفقاً للإجراءات املتبعة.
تنمية املهارات
وفيما يخ�ص دائرة التدريب والتطوير الوظيفي ،فقد كان لها دور
مهم يف رفع كفاءة املوظفني القائمني على تنفيذ وت�شغيل امل�شروع
وتغطية احتياجاتهم التدريبية من خالل تنفيذ برامج �إحلاق مع
�شركات رائدة يف هذا املجال ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ برامج تدريبية
متنوعة داخل الكويت �أو خارجها ،واال�ستعانة ب�أحدث التقنيات،
كما ّ
مت تدريب ع��دد من موظفي ت�شغيل العمليات يف امل�شروع
(م�شغل حقل ،وم�شغل غرفة حتكم) يف كل من م�صفاتي ميناء
عبداهلل وميناء الأحمدي ،على برنامج نظام املحاكاة التماثلي

( ،)Operations Training Simulation - OTSوهو نظام
ُماكاة متط ّور ي�شبه الواقع الفعلي ،ويتم عن طريقه التدريب على
ت�شغيل الوحدات.
كما قامت الدائرة بعقد برامج تدريبية تطويرية متنوعة ملوظفي
امل�شروع حديثي التعيني بال�شركة ،بهدف تزويدهم بكل ما
يحتاجونه من معلومات وت�أهيلهم للعمل يف جمال تخ�ص�صاتهم،
�إ�ضافة �إىل تطوير كفاءاتهم ومهاراتهم الفنية مبا ُيكنهم من �أداء
مهامهم وواجباتهم الوظيفية بال�صورة املطلوبة ،كما ّ
مت ابتعاث
مهند�سي امل�شروع (برامج التحاق) �إىل �شركة "فلور" الهولندية،
بهدف �إك�سابهم م��ه��ارات جديدة ومعرفة الإج���راءات املتبعة
لعمليات الت�شغيل ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية لتنفيذ اخلطة
التدريبية اخلا�صة مبهند�سي امل�شروع.
وعقدت الدائرة  29دورة تدريبية ملوظفي العمليات التابعني
للم�شروع بح�ضور  706متدربني.
ُمتابعة م�ستمرة
وبخ�صو�ص دائرة ُم�ساندة الإدارة ،فقد قامت من خالل الأق�سام
التابعة لها مبجموعة من اجلهود ،حيث تابع ق�سم �إدارة املحافظ
والربامج �إجن��از امل�شروع وعر�ضه على الإدارة العليا ب�صفة
دورية با�ستخدام عدة �أدوات ،منها تقرير معايري الأداء (،)KPI
ابتعاث مهندسي المشروع إلى شركة
"فلور" إلكسابهم خبرات جديدة
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"املوارد الب�رشية" غطت احتياجات عمليات تنفيذ الأعمال من خالل خطة التوظيف

وال��ذي يت�ضمن  8معايري للحد من ت�أخري امل�شاريع ،وك��ان يتم
عر�ضه على الإدارة العليا كل منت�صف ونهاية العام ،و�إدراج
امل�شروع �ضمن التقرير الربع �سنوي للم�شاريع ،والذي يت�ضمن
ن�سبة الإجناز و ُم�شاركة الدوائر املعنية بهذا التقرير ،خللق وعي
عام عن م�شاريع ال�شركة وو�ضعها العام.
�أما ق�سم التحكم فقد �ساهم مبراحل بوابة امل�شاريع ب�شكل كبري
يف ت�سهيل وت�سريع املوافقات املُتعلقة مبراحل بوابة امل�شاريع
للم�شاريع الثانوية املرتبطة بامل�شروع.
عزمية و�إ�صرار
• ما التحديات التي واجهتكم خالل تنفيذ امل�رشوع ،وكيف تغلبتم عليها؟
كان هناك العديد من التحديات التي واجهت الدوائر التابعة
للقطاع ،وقد ّ
مت التغلب عليها من خالل العمل اجلاد والد�ؤوب
من قبل جميع العاملني ،حيث واجهت الدائرة التجارية حتديات
يف ت�أهيل ال�شركات والتحالفات العاملية للوقوف على �أف�ضل
املقاولني الذين ُيكن الوثوق بهم لتنفيذ امل�شروع بكفاءة عالية،
�إ�ضافة �إىل ذلك فقد كان طرح املناق�صات وتر�سيتها وتوقيع
العقود يف وقت قيا�سي حتدياً كبري ًا ،مع الو�ضع يف االعتبار
املراجعة الدقيقة لوثائق املناق�صات من خالل فريق ُمتخ�ص�ص
(ق�سم العقود بالدائرة) لتحديد ُمتطلبات ال�شركة و�شروطها يف
م�ستندات العقد ،بحيث ت�صبح تلك ال�شروط ُملزمة و�سارية
املفعول ،لتفادي ح��دوث م�شاكل م�ستقبلية مع املقاولني قد
ت�ؤدي �إىل توقفات وت�أخريات للم�شروع .وهنا جتدر الإ�شارة
�إىل االلتزام ال�شديد لفرق العمل بالدائرة التجارية وحر�صها
الد�ؤوب على تطبيق القوانني والإجراءات ذات ال�صلة املعمول
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بها يف الدولة ،واالمل��ام بتلك التفا�صيل وت�ضمينها باحرتافية
�ضمن وثائق التعاقد.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ف�إن توفري اخلربات الفنية التعاقدية بق�سم
عقود امل�شاريع كان �ضرورة ملحة وحتدياً خا�صاً ل�ضمان جودة
خمرجات عملية جتهيز املناق�صات ومراجعتها ،و ّ
مت التغلب على
ذلك من خالل توفري مهند�سني عقود يتمتعون بخربات كبرية يف
جمال امل�شاريع ،وتدريب بع�ض الكوادر الكويتية حديثة التخرج،
كما ّ
مت ت�شكيل فرق عمل متناغمة �أدت دورها بكفاءة وفاعلية.
وكان من التحديات الأخرى ،توفري كمية املواد ال�ضخمة وقطع
الغيار املطلوبة يف وقت قيا�سي ومبوا�صفات �صحيحة وب�أقل
الأ�سعار� ،إذ �شكّل هذا الأمر حتدياً كبري ًا و�ضغطاً �إ�ضافياً على
�أق�سام امل�شرتيات واملوظفني بالدائرة ملتابعة ه��ذه الطلبات
واحلر�ص على توريدها ب�أ�سرع وقت ممكن.
وقد ّ
مت التغلب على هذا التحدي مبزيد من الرتكيز واملتابعة
الدقيقة لطلبات امل�شرتيات عن طريق التقارير الربع �سنوية ،وعقد
اجتماعات دورية مع الدوائر املُن�سقة للم�شروع.
�أي�ضاً كان هناك حت ٍّد �آخ��ر ،وهو �أن �أغلب �صالحية �أ�سعار قطع
الغيار كانت ُمنتهية ،و�أدى ذلك �إىل ظهور فروقات كبرية بني القيمة
التقديرية و�سعر الرت�سية ،وهو ما تطلب تفاو�ض مع ال�شركات لتقليل
الأ�سعار ،و�إقناع جلان ال�شراء بالفروقات التي ّ
مت التو�صل �إليها.
ومع كل ما �سبق كان هناك حت ٍّد من نوع �آخر ،وهو �إ�ضافة نطاق �أعمال
تم
اختيار الشركات ُ
المنفذة بنا ًء على ما ّ

إعداده من أسس ومعايير وأوزان

توفري كمية كبرية من قطع الغيار املطلوبة يف وقت قيا�سي ومبوا�صفات عالية اجلودة

عقود ال�صيانة واخلدمات �ضمن �أعمال الت�شغيل ،لتلبية احتياجات
امل�صايف للنهو�ض بامل�شروع �إىل العقود ال�سارية ذات ال�صلة.
�أما دائرة املوارد الب�شرية ،ف�أهم التحديات التي واجهتها هي:
 توفري ميزانيات لتغطية االحتياجات اخلا�صة بدوائر العمليات،حيث ّ
مت ا�ستغالل ال�شواغر املتوفرة يف الدوائر الأخرى.
 توفري العمالة ذات اخلربات الفنية املُطلوبة يف وحدات ُمددة. ُمناف�سة ال�شركات العاملية يف ا�ستقطاب اخلربات الفنية ،و�إقناعاملر�شحني بااللتحاق للعمل لدى "البرتول الوطنية".
اختيار ال�شركات املنفذة
• ما املعايري التي ّمت بنا ًء عليها اختيار ال�رشكات املُنفذة للم�رشوع؟
�شارك القطاع ،ممث ًال يف الدائرة التجارية يف و�ضع الأ�س�س واملعايري
التي ّ
مت بنا ًء عليها اختيار ال�شركات املُنفذة ،حيث �ساهمت الدائرة
بدور ف ّعال �أثناء ت�أهيل واختيار املقاولني املُ�شاركني بامل�شروع،
وكانت ع�ضو ًا رئي�سياً يف اللجنة اخلا�صة التي ت�شكّلت لهذا
الغر�ض ،كما �أ�شرفت على جميع مراحل طرح م�ستندات الت�أهيل
بالتن�سيق الكامل مع �إدارة امل�شروع واللجان اخلارجية ،من حيث:
طرح امل�ستندات ،وا�ستالم الطلبات و�إحالتها لفريق امل�شروع،
واملُ�شاركة يف تقييم ال�شركات ،و�صو ًال �إىل احل�صول على موافقات
اللجان املختلفة على قائمة ال�شركات (التحالفات) النهائية� ،إذ ّ
مت
قبول  7حتالفات من ال�شركات العاملية املُتخ�ص�صة.
مت ت�أهيل واختيار ال�شركات املُنفذة بنا ًء على ما ّ
وقد ّ
مت �إعداده
من �أ�س�س ومعايري و�أوزان بوا�سطة م�ست�شار �إدارة امل�شروع،
ومتحورت هذه الأ�س�س حول :اخلربة ال�سابقة يف جمال الأعمال،
والو�ضع املايل لل�شركات ،و�إج��راءات ال�شركات اخلا�صة ب�ضمان

اجل��ودة ،واتباع ُمتطلبات ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،والهيكل
التنظيمي ،وكفاءة اجلهاز الفني لل�شركات ،و�أمور �أخرى عديدة.
دور حيوي
• هل من نقطة �أخرية تودون �إ�ضافتها؟
�أود �أن �أ�ؤكد على �أن قطاع ال�ش�ؤون الإدارية والتجارية ،من خالل
دوائره املختلفة ،كان له دور هام وحيوي يف تنفيذ امل�شروع ،ال يقل
هذا الدور ُمطلقاً يف �أهميته عن دور القطاعات والدوائر الفنية التي
قامت بعمليات التنفيذ.
وقد حر�ص جميع العاملني بدوائر القطاع على جناح امل�شروع من
خالل �إخال�صهم يف �إجناز املهام التي ُيكلفون بها.
ومل ينح�صر الدور الذي قامت به دوائر القطاع فقط يف �أداء الأعمال
التمهيدية لتنفيذ العمليات ،بل امتد �إىل ُمتابعة التنفيذ مع اجلهة
الطالبة ،وتقدمي امل�شورة الفنية التعاقدية والدعم التجاري يف
حالة ن�شوب �أي نزاع تعاقدي بني طاقم امل�شروع واملقاولني طوال
فرتة التنفيذ ،وحتي �إمتام الأعمال ب�شكل تام ،واقرتاح احللول
للحفاظ على حقوق ال�شركة دون الإخالل مبعدالت �سري العمل.
ومل يتوقف الأمر عند هذه احل��دود ،بل و�صل �إىل �أبعد من ذلك،
حيث ّ
مت التعاقد مع �شركات توظيف لديها الكفاءة واخل�برة،
لتوفري العمالة الالزمة للم�شروع بال�شروط وامل�ستوى املطلوب.
تدقيق على الشركات األجنبية للتأكد من
التزامها بتطبيق نسب المحتوى المحلي
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الوقود البيئي

الشركة راهنت
على العنصر البشري
الوطني ونجحت
في تحقيق اإلنجاز

الرئي�س التنفيذي ال�سابق لل�رشكة حممد غازي املطريي
مشروع عمالق على مستوى العالم

املطيري :النهضة الثالثة
لصناعة التكرير الكويتية
"نعي�ش اليوم حلظات تاريخية عظيمة ونحن نحتفل بت�شغيل م�شروع الوقود
البيئي ..علينا �أن نفخر جميعاً بهذا الإجناز الذي حتقق ب�أيا ٍد كويتية من �أبناء
وبنات �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،بداية من الفكرة ،والتخطيط ،و�صو ًال
ملرحلة التنفيذ".
بهذه الكلمات �أ�ستهل الرئي�س التنفيذي ال�سابق لل�شركة حممد غازي املطريي اللقاء
الذي �أجرته معه جملة "الوطنية" ،مبنا�سبة االحتفال بالت�شغيل الكامل للم�شروع،
م�ؤكد ًا �أنه ُيع ّد من امل�شاريع ال�ضخمة والعمالقة ،لي�س على م�ستوى الكويت فقط،
و�إمنا على م�ستوى املنطقة والعامل.
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اتخاذ قرار بطرح "الوقود البيئي" �أو ًال قبل م�صفاة الزور ملُواجهة متطلبات الأ�سواق العاملية

تط ّور م�ستمر
وقال املطريي� ،إن "م�رشوع الوقود البيئي هو مبثابة النه�ضة الثالثة
ل�صناعة تكرير النفط بالكويت� ،إذ ُي�ش ّكل ت�أ�سي�س "البرتول الوطنية"
يف �ستينيات القرن املا�ضي ،وبناء م�صفاة ال�شعيبة ،ث ّم �ضم م�صفاتي
ميناء عبداهلل وميناء الأح�م��دي لل�رشكة النه�ضة الأوىل ،فيما تتمثل
النه�ضة الثانية ،والتي بد�أت مطلع الثمانينيات ،يف تنفيذ م�رشوع تطوير
ا�ستخدمت فيها تقنيات
م�صايف ال�رشكة ،و�إ�ضافة وحدات تكرير جديدة ُ
متط ّورة ،كانت الأف�ضل تكنولوجي ًا يف ذلك الوقت".
و�أ� �ض��اف امل�ط�يري �أن �صناعة التكرير حتتاج �إىل تطوير ك��ل � 20أو 30
عام ًا ملواكبة تط ّورات �صناعة النفط العاملية ،و�أي�ض ًا متا�شي ًا مع املتطلبات
واال��ش�تراط��ات البيئية العاملية التي ب��د�أت تتغري ب�شكل ُمت�سارع منذ عام
 ،2000مبين ًا �أن م�رشوع الوقود البيئي يجعل �صناعة التكرير الكويتية
تواكب هذا التط ّور ،ومتوافقة مع اال�شرتاطات البيئية العاملية ،مثل (يورو،)4
و(يورو ،)5وهي ا�شرتاطات تت�ضمن حدود ًا ق�صوى لل�شوائب وامللوثات يف
خمتلف �أنواع الوقود املُ�ستخدم بو�سائل النقل وال�صناعة وغريها.
وحتدث املطريي عن بع�ض التحديات التي واجهت امل�رشوع منذ بدايته ،وعلى
ر�أ�سها تزامن طرحه مع م�رشوع م�صفاة الزور ،ب�إجمايل تكلفة للم�رشوعني
تتجاوز  10مليارات دينار كويتي (م��ا يفوق  30مليار دوالر �أمريكي)،
وهو ما ال ميكن �أن ي�ستوعبه ال�سوق الكويتي والعاملي �أي�ض ًا ،حيث �إن عدد
ال�رشكات ال�صناعية التي ت�ستطيع تنفيذ م�شاريع بهذه ال�ضخامة حمدود.

وللتغلب على هذا الأم��ر� ،أو�صى م�ست�شار امل�رشوع بطرح امل�رشوعني
واح��د ًا تلو الآخ��ر ،حتى تتمكن ال�رشكات العاملية التي تنفذ وت�صنع
احتياجات مثل هذه امل�شاريع الكربى من ُمواجهة هذا التحدي الكبري.
ووفق ًا لذلك ،عقدت ال�رشكة مع املخت�صني يف هذا ال�ش�أن ور�شة عمل
تو�صلت �إىل �أنه من الأف�ضل طرح �أحد امل�رشوعني ،ث ّم بعد عام يتم طرح
الآخر ،لتفادي ال�ضغط على ال�رشكات العاملية ،والتي كانت وقتها نحو
 7حتالفات فقط ميكنها تنفيذ هذا النوع من امل�شاريع ،علم ًا ب��أن من
لديهم الرغبة واجلدية يف التنفيذ مل يتجاوز  5حتالفات.
ومن ث ّم ّمت اتخاذ قرار بطرح "الوقود البيئي" �أو ًال قبل م�صفاة الزور،
كونه ُيثل �رضورة ملُواجهة متطلبات ال�سوق العاملي.
عمالة فنية ُمدربة
ومن التحديات الأخ��رى التي واجهت امل�رشوع ،توفري عدد كبري من
العمالة الفنية املُدربة يف وقت واحد لإمتام عمليات التنفيذ.
وقد راهنت ال�رشكة يف هذا الأمر على العن�رص الب�رشي الوطني ،وبالفعل
جنحت الكوادر الوطنية بتحقيق �إجنازات يف العديد من املجاالت ومواقع
العمل املختلفة.
ي�ضاف �إىل ما �سبق �أزمة الأمطار التي حدثت يف عام  ،2018حيث �أثرت
ب�شكل كبري على مواقع العمل بامل�رشوع ،ولكن بت�ضافر جهود جميع
دوائر ال�رشكة ،وتعاون املنفذين العامليني و�رشكات الت�أمنيّ ،مت التغلب

زيارات ميدانية مستمرة للمشروع

هناك وحدات عادت للعمل قبل الوقت

واجتماع شهري لمناقشة ُمستجداته

المحدد لتطويرها بالجدول الزمني
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�صناعة التكرير حتتاج �إىل تطوير م�ستمر ملُواكبة التقدم التكنولوجي العاملي

على هذا الأم��ر ،وخالل فرتة زمنية ق�صرية عادت مرة �أخرى الأعمال
وفق اجلدول الزمني املحدد.
وكان من التحديات �أي�ض ًا تطوير عدد كبري من الوحدات �أثناء عملها ،وهو
ما تطلب و�ضع جدول زمني دقيق يراعي مدد �إغالق ب�سيطة للوحدات دون
االخالل مبواعيد دفعات �إنتاج وت�صدير املنتجات ،وبف�ضل وجود خربات كبرية
يف جميع الدوائر الفنية بامل�صفاتني ّمت تخطي هذا التحدي ،بل وا�ستطاعت
بع�ض الوحدات العودة للعمل قبل الوقت املحدد لها يف اجلدول الزمني.
اهتمام وتن�سيق
و�أو�ضح املطريي �أن ال�رشكة ومنذ بدء عمليات التنفيذ �ش ّكلت "فريق تن�سيق
م�رشوع الوقود البيئي" للتن�سيق بني �إدارة امل�رشوع ودوائ��ر ال�رشكة
املختلفة ،كما ّمت تخ�صي�ص اجتماع �شهري ملناق�شة ُم�ستجدات امل�رشوع،
ع�لاوة على اجتماع �إدارة ال�رشكة ال�شهري ،وال��ذي ا�ستحوذ امل�رشوع
طوال مدة تنفيذه على البند الأول فيه ،هذا بالإ�ضافة �إىل الزيارات امليدانية
واالجتماعات الأ�سبوعية ،الأمر الذي ُيظهر مدى االهتمام بهذا امل�رشوع.
و�أكد �أنه كان هناك تن�سيق مع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية منذ بداية فكرة
امل�رشوع ،خا�صة قطاع التخطيط ،باعتبارها ال�رشكة الأم ،م�شيد ًا بدور
امل�ؤ�س�سة وجمل�س �إدارتها ووزير النفط ودعمهم الكبري للم�رشوع ،كما
ّمت التن�سيق مع العديد من اجلهات الأخرى من �أجل تذليل كل العقبات
التي تواجه امل�رشوع ،ومنها :وزارة ال�ش�ؤون ،والهيئة العامة للقوى
العاملة ،لتوفري العمالة ال�لازم��ة للم�رشوع م��ن اخل ��ارج ،ووزارت ��ي
تزامن طرح المشروع مع مصفاة الزور

شكّ ل تحدي ًا كبيراً لضخامة المشروعين
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الداخلية ،واخلارجية ،وجمل�س الوزراء الذي قّدم دعمه لت�سهيل دخول
الفنيني واملهند�سني واخلرباء يف �أ�رسع وقت.
جوائز عاملية
وعن �شعوره وهو ي�شاهد امل�رشوع يعمل على �أر�ض الواقع ،قال املطريي:
"�أ�شعر بالفخر بعد �أن ر�أيت هذا امل�رشوع ال�ضخم املتط ّور تكنولوجي ًا ينفذ
على �أر�ض الكويت يف م�صايف "البرتول الوطنية" ،لت�صل �إىل م�ستويات عاملية
يف عملية حتويل املنتجات النفطية ،وبهذا امل�رشوع �أ�صبحت الكويت من
الدول القليلة على م�ستوى العامل التي لديها ما ي�سمى بـ "التحويل الكامل".
و�أ�شار �إىل �أن امل�رشوع ح�صد عدة جوائز عاملية ،ب�سبب حجمه ال�ضخم
وت�صميمه الفريد و�إنتاجه م�شتقات جديدة �صديقة للبيئة� ،أهمها :اختياره
من جملة "الهيدروكربون برو�سي�سنج" العاملية املُتخ�ص�صة يف النفط
والغاز والبرتوكيماويات ك�أف�ضل م�رشوع لعام  ،2016وجائزة �أف�ضل
�صفقة لعام  2017من �رشكة ( )TXFالعاملية املتخ�ص�صة يف قطاعات
التجارة والت�صدير والتمويل و�إدارة ال�صناديق واملخاطر املالية ،ومتنح
هذه اجلائزة لأكرب ال�صفقات العاملية حجم ًا والأكرث ابتكار ًا.
كما ح�صل امل�رشوع �أي�ض ًا على جائزة من جملة "�آي جي جلوبل" ل�صفقة
م�رشوع الوقود البيئي ،وذلك على م�ستوى قطاع التكرير يف ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا لعام  ،2017ب�سبب متويله املنق�سم �إىل ن�سبة
 % 30ذاتي ًا و % 70من البنوك املحلية والعاملية ،و ّمت ت�س ّلم اجلائزة يف
احتفال �أقيم بدبي خالل مار�س .2018
واختتم املطريي بتوجيه ال�شكر لكل فرق العمل بال�رشكة وجميع من
عملوا بامل�رشوع منذ بداية الفكرة �إىل االنتهاء من التنفيذ والت�شغيل،
�سواء املوظفني احلاليني �أو من تقاعدوا ،وكذلك الطاقات ال�شابة التي
التحقت بامل�رشوع و�أ�ضافت له.

الوقود البيئي

فخور بتشكيل فريق
مفاوضات التمويل
وقيادته إنجاز كبير لي
على الصعيد الشخصي

نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط واملالية ال�سابق �شكري املحرو�س
لجأنا إلى االقتراض لعدة أسباب

املحروس :مفاوضات التمويل
كانت طويلة وشاقة
ُتع ّد عملية متويل م�شروع الوقود البيئي �أ�ضخم �صفقة متويل للم�شروعات ال�صناعية
النفطية يف تاريخ دولة الكويت ،ومن ثم فقد كانت املفاو�ضات مع اجلهات التي
�ستم ّول امل�شروع من بنوك حملية (تقليدية و�إ�سالمية) ،ووكاالت ائتمان ال�صادرات
والبنوك العاملية طويلة و�شاقة ،وهذا ما �أو�ضحه نائب الرئي�س التنفيذي ال�سابق
للتخطيط واملالية �شكري املحرو�س ،خالل حديثه مع جملة "الوطنية" ،بالإ�ضافة
�إىل العديد من اجلوانب الأخرى املُهمة خالل التجهيز للم�شروع وتنفيذه ،نتعرف
عليها يف احلديث التايل:
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توقيع عقد اال�ست�شارات املالية للم�رشوع مع �رشكة الوطني لال�ستثمار

�صرح وطني عمالق
يف البداية ،قال املحرو�س الذي ُيع ّد من �أوائل من �أر�سوا دعائم م�رشوع
الوقود البيئي� ،إن "هذا ال�رصح الوطني العمالق يعترب من امل�شاريع
اال�سرتاتيجية على امل�ستويني االقت�صادي واالجتماعي ،فمن الناحية
االقت�صادية �سيحقق طفرة كبرية يف �صناعة تكرير النفط الكويتية،
واجتماعي ًا �سيفتح العديد من فر�ص التوظيف �أمام ال�شباب الكويتي".
مفاو�ضات �شاقة
وعن فرتة املفاو�ضات مع اجلهات املعنية بتمويل امل�رشوع� ،سواء املحلية
�أو التي خارج الكويت ،و�رشوط هذه املفاو�ضات� ،أو�ضح املحرو�س �أنه
كان هناك عدة �أ�سباب للجوء �إىل التمويل اخلارجي ،منها� :شح ال�سيولة
النقدية ،وتعظيم العائد على امل�رشوع ،وتخفي�ض العبء التمويلي عن
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية حتى يت�سنى لها متويل م�شاريعها الأخرى،
مبين ًا �أن ال�رشيحة الأوىل كانت متثل قر�ض ًا طويل الأج��ل من البنوك
التقليدية والإ��س�لام�ي��ة املحلية بقيمة  1.2مليار دي�ن��ار كويتي ،ومت
�إجنازها يف عام � .2016أم��ا ال�رشيحة الثانية فكانت من خالل قر�ض
عاملي قيمته  6.2مليارات دوالر �أمريكي ،مب�شاركة ع��دد من وك��االت
ائتمان ال�صادرات والبنوك العاملية من دول :كوريا اجلنوبية ،واليابان،
و�إيطاليا ،وهولندا ،وبريطانيا.
وقد ّمت توقيع اتفاقية التمويل مع وكاالت ائتمان ال�صادرات اليابانية
يف نهاية مار�س  ،2017وتوقيع اتفاقية التمويل مع وك��االت ائتمان
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ال�صادرات الأخرى خالل مايو  ،2017وقد كان امل�شوار طوي ًال ،ولكن
يف النهاية متت العملية بنجاح.
وت�ط��رق امل�ح��رو���س �إىل بع�ض تفا�صيل جل�سات امل�ف��او��ض��ات ،ق��ائ� ًلا:
"املفاو�ضات داخ��ل الكويت كانت �أ�سهل ن�سبي ًا م��ن املفاو�ضات مع
اجلهات اخلارجية ،وذلك يعود لعدة �أ�سباب� ،إذ يف املفاو�ضات اخلارجية
كنا نتعامل مع خم�سة فرق من �إيطاليا ،وهولندا ،واليابان ،وبريطانيا،
وكوريا اجلنوبية ،وكل فريق كان يحتاج �إىل طريقة معينة يف املفاو�ضات،
وحت���ضرين يف ه��ذا ال�صدد ق�صة طريفة حيث كانت املفاو�ضات مع
اليابانيني �صعبة جد ًا� ،إذ كان االتفاق �أن يقدموا لنا متوي ًال بقيمة مليار
دوالر ،وخالل االجتماع فوجئنا ب�أن �صالحية التفاو�ض املمنوحة لهم
حدودها  300مليون دوالر فقط ،وبعد � 4ساعات من املناق�شات ،توقفت
املفاو�ضات ب�سبب ا�سرتاحة الغداء ،فخرجت من مكان االجتماع قلي ًال،
وعندما عدت وجدتهم منهمكني ب�إجراء ات�صاالت ،ث ّم �أخربونا �أنهم
وافقوا على رفع التمويل �إىل مليار دوالر ،وهذا ي�ؤكد �أن كل جهة تتطلب
نوع ًا معين ًا من التفاو�ض".
وتابع بالقول" :التفاو�ض مع اجلهات الأخرى كان خمتلف ًا ،على �سبيل
املثال الإيطاليون لهم طريقة خا�صة ،فهم يحبون ال�ضحك والطرافة
وك��ان��وا يف�ضلون �إج ��راء امل�ف��او��ض��ات يف �أج ��واء �صداقة وود ،بينما
الربيطانيون يهتمون بالو�صول �إىل النتيجة النهائية ب�أق�صى �رسعة
ممكنة ..لقد ا�ستمرت هذه املفاو�ضات ثالث �سنوات يف حني كان مقرر ًا

المفاوضات مع اليابانيين كانت صعبة

البريطانيون اهتموا خالل المفاوضات

واإليطاليون يفضلون أجواء الصداقة والود

بالوصول للنتيجة النهائية بأقصى سرعة
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املفاو�ضات املكثفة التي قادها قطاع "التخطيط واملالية" مثلت الأ�سا�س الذي انطلق منه امل�رشوع

لها �أن حت�صل خالل �سنتني ،وجرت مع كل فريق ح�سب ثقافة البلد الذي
ينتمي �إليه".

هذه املادة بكميات كافية حلني �إنتاجها من "الوقود البيئي" ،وقد متكنا
بت�ضافر اجلهود من جتاوز هذه ال�صعوبات.

�شروط مرتبطة بالتمويل
ً
و�أ�شار �إىل وج��ود ��شروط متعددة مرتبطة بالتمويل ،خ�صو�صا فيما
يتعلق باجلهات اخلارجية ،حيث �إن ه��ذه اجلهات طلبت من ال�رشكة
بع�ض الأمور ،منها :االرتقاء بالأداء من الناحية البيئية ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض الأم��ور الأخ��رى التي تخ�ص عمالة امل���شروع ،وب�لا �شك �أن كل
ال�رشوط التي و�ضعتها هذه اجلهات ت�صب ب�شكل �إيجابي يف �صالح
ال�رشكة ،وه��ذا يجعلها ترتقي �إىل مكانة �أف�ضل يف التعامل مع البيئة
واحلاالت االجتماعية.

الإجناز الأبرز
ويف �ش�أن امل�شاركة الأبرز له يف امل�رشوع ،قال املحرو�س" :كنت واحد ًا
من فريق كامل �أجن��ر هذا امل�رشوع العمالق ،ومن �أح��د الأعمال التي
�أجنزناها تكوين فريق مفاو�ضات ناجح من ال�رشكة وم�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية وال�رشكات النفطية الزميلة ،مطعم بعنا�رص �شابة وواع��دة،
و�أنا فخور كوين متكنت من ت�شكيل هذا الفريق ،و�أعترب �أن قيادته �إجناز
كبري يل على ال�صعيد ال�شخ�صي ،وال نن�سى �أن الفريق مل يكن لديه خربة
باملفاو�ضات ،لذلك ُيع ّد �إمتامه لهذه املهمة جناح ًا كبري ًا".
واختتم املحرو�س بتقدمي التهنئة للكويت و"البرتول الوطنية" والقطاع
معب ًا عن م�شاعر الفخر واالعتزاز
النفطي على �إجناز وافتتاح امل�رشوعَّ ،
باالنتهاء من عمليات التنفيذ وحت ّول هذا احللم �إىل حقيقة على �أر�ض الواقع.

حتدي البدايات
وحول حتديات البدايات يف هذا امل�رشوع ال�ضخم ،وال�صعوبات التي
واجهها ،وكيف تغلب عليها� ،أو�ضح �أن "الوقود البيئي" من �أ�ضخم
امل�رشوعات التي نفذتها ال�رشكة ،وهو معقد جد ًا من الناحية اللوج�ستية،
من حيث عدد العمالة وتوفري كافة متطلباتهم ،والتي ت�شمل :الوجبات،
وو�سائل النقل ،وتق�سيمهم �إىل ورديات عمل ،وتوفري الرعاية ال�صحية
لهم واملحافظة على �سالمتهم ،وقد ّمت التغلب على كل هذه ال�صعوبات
من خالل اجلهود الكبرية التي بذلتها دوائر امل�شاريع يف م�صفاتي ميناء
الأحمدي وميناء عبداهلل.
ً
التحدي الآخر كان تخطيطيا ،حيث كان من املقرر تنفيذ م�رشوع م�صفاة
الزور قبل البدء يف "الوقود البيئي" ،لكن للعديد من الأ�سباب ّمت البدء به
�أو ًال ،وهو ما كان ي�ستدعي �إغالق م�صفاة ال�شعيبة التي مت ّول ال�سوق
املحلي مبادة اجلازولني (البنزين) ،ومن ث ّم كان من ال�رضوري توفري

خربات التفاو�ض
ق��ال املحرو�س �إن "�إ��ش�راك ال�شباب الكويتي يف مفاو�ضات متويل
م�رشوع ال��وق��ود البيئي ،ك��ان بهدف اطالعهم على ط��رق التفاو�ض
وال�صعوبات وال�رشوط التي متر بها ،وكيفية التفاعل مع الآخرين
لإك�سابهم خ�برات كافية ،وبالفعل ك��ان��وا ي��زودون�ن��ا ب�أفكار جميلة
وخالبة ،وهذا املزج كان �سبب جناحنا" ،م�شدد ًا على �رضورة تطوير
العن�رص الوطني و�إعطائه الفر�صة ،لأنه قادر على الإجناز ،والتعامل
مع مثل هذه الأحداث الكبرية.
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الوقود البيئي

إعداد المخططات

من ِق َبل أكبر بيوت

الهندسة االستشارية
في أمريكا

نائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع ال�سابق عبداهلل العجمي
أكّ د أن إدارة الميزانية كانت حكيمة

العجمي :املشروع تضمن أكثر
من مليون ُمخطط هندسي
�أكد نائب الرئي�س التنفيذي ال�سابق للم�شاريع عبداهلل العجمي� ،أن م�شروع الوقود
البيئي من �أ�ضخم اال�ستثمارات الر�أ�سمالية يف �صناعة النفط والغاز بال�شرق
الأو�سط ،وي�أتي ترجمة ال�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لالرتقاء باملنتجات
النفطية نحو �أعلى م�ستوى ،وت�سويقها يف خمتلف �أنحاء العامل بتناف�سية وا�ضحة
من حيث اجلودة.
و�أ�شار �إىل �أن امليزانية العمالقة للم�شروع البالغة  4.860مليارات دينارّ ،
متت
�إدارتها بحكمة وحر�ص ،حتت رعاية الر�ؤ�ساء التنفيذيني وجمال�س الإدارات
املختلفة ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية ،وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية الذين
تعاقبوا على تنفيذ امل�شروع منذ بدايته وحتى النهاية.
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متت اال�ستعانة بكربى ال�رشكات العاملية لت�صنيع املعدات اخلا�صة بامل�رشوع

تعاون من قبل كل جهات الدولة
لتذليل كافة الصعاب والمعوقات

مليون خمطط هند�سي
وقال العجمي يف واحدة من املقابالت التي �أعدتها دائرة العالقات العامة
والإعالم مبنا�سبة تد�شني امل�رشوع� ،إن "م�رشوع الوقود البيئي ُيع ّد واحد ًا
من �أكرب التحديات التي ميكن تواجهها �أي �رشكة �أو م�ؤ�س�سة من حيث:
الهند�سة ،والإن�شاء ،والت�شغيل ،وكان يتطلب ت�سخري كافة الإمكانيات
لالنتقال به من مرحلة املُخططات والدرا�سات �إىل مرحلة الواقع امللمو�س".
و�أ� �ض��اف �أن املخططات الهند�سية للم�رشوع بلغت �أك�ث�ر م��ن مليون
خمططّ ،مت �إعدادها من قبل واحد من �أكرب بيوت الهند�سة اال�ست�شارية
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حتت �إ�رشاف فريق خمت�ص من "البرتول
الوطنية" ،وبلغت القيمة للعقود التنفيذية ما يزيد على  3.8مليارات دينار،
مبين ًا �أن��ه قام ب�إن�شاء امل�رشوع نخبة من املقاولني العاملني ،يف حني قام
بت�صنيع ُمعدات وتكنولوجيا التكرير جمموعة من �أكرب �رشكات الهند�سة
واال�ست�شارات يف تكنولوجيا التكرير ،مثل�" :شيفرون" ،و"يو �أو بي"،
و"�أك�سين�س" ،و"هالدور توب�سو" ،وغريها.
و�أو�ضح �أنه عند تنفيذ امل�رشوع قام فريق العمل بالت�أكد من تخ�صي�ص
ن�سبة كبرية من �أعماله لالقت�صاد املحلي ،حيث و�صلت قيمة العقود التي
ا�ستحوذت عليها ال�رشكات املحلية نحو  1.1مليار دينار ،ومن ثم ّمت دعم
االقت�صاد املحلي بن�سبة كبرية من قيمة الإنفاق على م�شاريع التنفيذ،
وكان يف مقدمة امل�ستفيدين �رشكات املقاوالت الإن�شائية ،و�رشكات العقار
التي قامت بت�أجري ع�رشات املباين ال�سكنية لت�سكني عمالة امل�رشوع فيها،

الجهات الرقابية كانت شريكة معنا
في العمل ولم تبخل علينا بالنصح

وكذلك �رشكات اخلدمات ،والهواتف وغريها ،والكثري من هذه ال�رشكات
مدرجة يف بور�صة الكويت ،ومن ثم كانت الفائدة عامة على االقت�صاد
وال�شعب الكويتي.
عمالة امل�شروع
و�أ��ش��ار �إىل ع��دد العمالة الكبري ال��ذي نفذ امل���شروع ،وهنا ب��رز ال��دور الكبري
للعاملني بالهيئة العامة للقوى العاملة ،ووزارة الداخلية يف ت�سهيل قدوم هذا
العدد ال�ضخم من العمالة يف فرتات خمتلفة ،وقد بلغ عدد العمالة خالل فرتة
ال��ذروة � 54.4أل��ف عامل من جن�سيات خمتلفة ،وك��ان دور وزارة اخلارجية
و�سفارات الدول املُعتمدة لدى الكويت كبري ًا يف تذليل العقبات وحل �أي م�شكالت

دعم غري م�سبوق
ث َّمن العجمي دعم القيادة ال�سيا�سية للإنفاق الر�أ�سمايل يف �صناعة النفط
والغاز ،م�شري ًا �إىل �أن هذا الدعم غري م�سبوق ومل ت�شهده ال�صناعة من
قبل ،داعي ًا اهلل ع ّز وج ّل �أن يوفق الكويت وقيادتها ال�سيا�سية ملا فيه
اخلري ،و�أن يدمي عليها نعمة الأمن والأمان.
و�أع��رب عن �أمله يف تنفيذ م�شاريع ر�أ�سمالية حتقق التط ّور وتنعك�س
ب�شكل ملمو�س على القطاع النفطي ،كما هو احلال يف م�رشوع الوقود
البيئي.
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املفاعالت امل�ستخدمة يف امل�رشوع مت ّيزت ب�ضخامتها وتط ّورها التكنولوجي

تظهر ،و ّمت تنفيذ امل�رشوع دون �أي م�شاكل تُذكر على م�ستوى العمالة.
وحر�صت �إدارة ال�رشكة ،ودائرتا :امل�شاريع ،وال�صحة وال�سالمة والبيئة
على االلتزام بكافة قوانني العمل ،وح�صول كافة العمال على حقوقهم
القانونية والتعاقدية والإن�سانية.
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حيث كانوا جميع ًا على امل�ستوى املطلوب من االهتمام بهذا امل�رشوع ،وكذلك
الر�ؤ�ساء التنفيذيني لل�رشكة ،بداية من �سامي الر�شيد ،و�صو ًال �إىل الرئي�س
التنفيذي احل��ايل وليد خالد الر�شيد ال�ب��در ،الذين كانوا يولون امل�رشوع
�أهمية ق�صوى ،وكذلك جمال�س �إدارات ال�رشكة ،قائ ًال�" :أود �أن �أوجه جزيل
ال�شكر �إىل ال�سيد حمزة بخ�ش وزمالئه على اهتمامهم ودعمهم الكبريين لهذا
امل�رشوع" ،و�أي�ض ًا نواب الرئي�س التنفيذي يف م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء
الأحمدي ،وكافة مديري الدوائر على دعمهم لتنفيذ هذا امل�رشوع يف �أ�صعب
الظروف.
كذلك وج��ه العجمي ال�شكر لرئي�س نقابة العاملني يف �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية ،حممد فالح الهاجري وزمالئه من �أع�ضاء جمل�س
النقابة على دعمهم لتنفيذ امل�رشوع يف �أ�صعب الأوقات.

فريق خمت�ص
و�أ�شار العجمي �إىل �أن امل�رشوع واجه حتديات متعددة ،منها احل�صول على
املوافقات احلكومية الالزمة لعمليات التنفيذ ،ومن �أجل ذلك قامت ال�رشكة
بت�أ�سي�س فريق عمل خمت�ص ملتابعة املُعامالت احلكومية ،وق��د ك��ان هناك
تعاون كبري من قبل جمل�س الوزراء ،والهيئة العامة للقوى العاملة ،ووزارة
ال�صحة ،لتذليل كافة ال�صعاب واملعوقات ،الفت ًا �إىل �أن اجلهات الرقابية ،مثل:
ديوان املحا�سبة ،وجهاز التدقيق الداخلي ،وجلنة امليزانيات واحل�سابات
اخلتامية يف جمل�س الأمة ،جميعها كانت �رشيكة يف تنفيذ هذا العمل ،وحري�صة
على �إجنازه كحر�صنا متام ًا ،ولعبت دور ال�رشيك ال الرقيب.

�شكر خا�ص

تعديل م�سار امل�شروع
و�أ�ضاف �أن��ه كان ملالحظات جهاز املحا�سبة ،وجهاز التدقيق الداخلي
الأثر الكبري يف تعديل م�سار امل�رشوع ،وكانوا �رشكاء يعملون ويعي�شون
معنا نف�س الظروف ،ومل يبخلوا يوم ًا يف �إ�سداء الن�صح لنا ،وتو�ضيح
كافة الق�ضايا دون جماملة على الإط�لاق ،وكان ال�شغل ال�شاغل للجميع
تنفيذ العمل وفق الإجراءات ال�صحيحة ،كما كان حر�ص جلنة امليزانيات
واحل�سابات اخلتامية يف جمل�س الأمة وا�ضح ًا خالل زياراتنا ال�سنوية لهم.
توجه العجمي بال�شكر والتقدير لكل من �ساهم يف تنفيذ هذا
ويف اخلتام َّ
امل�رشوع ال�ضخم من الر�ؤ�ساء التنفيذيني مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،بداية من
هاين ح�سني ،و�صو ًال �إىل �أخر رئي�س �أ�رشف على هذا امل�رشوع ها�شم ها�شم،

ق ّدم العجمي �شكر ًا خا�ص ًا لفريق عمل م�رشوع الوقود البيئي الذي
واجه كل ال�صعوبات :القانونية ،والتعاقدية ،واللوج�ستية ،منذ توقيع
العقود يف �أبريل عام  2014حتى االنتهاء من تنفيذ العمليات.
وقال" :مل يكن لدينا حلول جاهزة ،ولكن كان لدينا عقول عازمة على
عمل امل�ستحيل لتنفيذ امل���شروع ..وجدنا حلو ًال لكافة امل�شاكل التي
واجهتنا بف�ضل �إخال�ص اجلميع والعمل بروح الفريق الواحد".
كما قدم العجمي ال�شكر لوزارة اخلارجية و�سفارات دولة الكويت يف
الدول التي تط ّلب الأمر جلب خرباء منها �أثناء �أزمة فريو�س كورونا،
حيث كانت ال�رشكة تتعامل مع اللجان املخت�صة يف جمل�س ال��وزراء
وال�سفارات املُعتمدة ب�شكل �شبه يومي ،وكان لدى اجلميع عزم كبري
على تقدمي كل �أوجه املُ�ساعدة لالنتهاء من امل�رشوع.
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الوقود البيئي

"الوقود البيئي"
عالمة فارقة في تاريخ

"البترول الوطنية"

الحافل بالنجاحات

نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء الأحمدي ال�سابق فهد الديحاين
نوه بدور المهندسات الكويتيات
ّ

الديحاني :تحديات كبيرة
نجحنا يف التغلب عليها
�أكد نائب الرئي�س التنفيذي ال�سابق مل�صفاة ميناء الأحمدي ،فهد الديحاين �أن م�شروع
الوقود البيئي ُيع ّد عالمة فارقة يف تاريخ �شركة البرتول الوطنية الكويتية احلافل
بالنجاحات ،ويحق لكل من �شارك فيه �أن يفتخر بهذا الإجناز.
ويرى الديحاين ،الذي كان �شاهد ًا على جزء كبري من تنفيذ امل�شروع منذ بدايته
وحتى انتهاء البناء والت�شغيل الناجح� ،أن "الوقود البيئي" ُيع ّد من �أكرب امل�شاريع
يف تاريخ الكويت ،فلم تنفذ ال�شركة م�شروع بهذه ال�ضخامة منذ حتديث م�صفاتي
ميناء الأحمدي وميناء عبداهلل الذي ّ
مت يف بداية ثمانينيات القرن املا�ضي.

99

�إن�شاء عدد كبري من الوحدات اجلديدة يف م�صفاة ميناء الأحمدي وربطها مع القائمة

100

لم يتم تنفيذ مشروع بهذه الضخامة منذ

فريق عمل للتنسيق بين الجهات الفنية

تحديث مصافي الشركة في الثمانينيات

واإلدارية في المصافي لحل أي معوقات

م�شروع ملياري
وق��ال الديحاين يف لقاء مع جملة "الوطنية" �إن" م�رشوع الوقود
البيئي لي�س مفخرة لل�رشكة فح�سب ،بل لدولة الكويت كلها ،فرغم �أن
ال�رشكة نفذت العديد من امل�شاريع خالل ال�سنوات املا�ضية� ،إال �أنها
مل تكن مبثل �ضخامة "الوقود البيئي" ،فهو م�رشوع ملياري مي ّكن
ال�رشكة من �إنتاج م�شتقات تتنا�سب بيئي ًا مع احتياجات ال�سوقني
املحلي والعاملي".
وتابع بالقول�" :أ�شعر بالفخر �أنني كنت ج��زء ًا من الفريق ال��ذي عمل
على �إجناز هذا امل�رشوع على مدى �سنوات طويلة من التخطيط والبناء
والت�شغيل ،لرنى ب�أعيننا باكورة الإنتاج ،وجنني ثمرة جناحنا".
وتط َّرق الديحاين �إىل بع�ض التحديات التي واجهت امل�رشوع ،ومنها
التعامل مع ع��دد كبري من املقاولني واملُ�صنعني واملناق�صني ،وه��و ما
تطلب تكوين فريق عمل للرتتيب بني اجلهات الفنية والإدارية يف امل�صايف
والدوائر املُ�ساندة ،حلل �أي معوقات يف �أقل وقت ممكن.
�أما فيما يخ�ص م�صفاة ميناء الأحمدي ،فقد كان �إن�شاء عدد كبري من
الوحدات اجلديدة وربطها مع الوحدات القائمة �أمر ًا يف غاية ال�صعوبة،
فقد كان يوجد ما يزيد على  2000نقطة ربط بني الوحدات اجلديدة
والوحدات القائمة التي تعمل بالفعل ،ي�ضاف �إىل ذلك �صعوبة وتعقيد
عملية اختيار وت��دري��ب ال�ك��وادر والأي ��دي العاملة الفنية التي �ستقوم
بت�شغيل كل هذه الوحدات.
ً
ويف ع��ام  2019ب��د�أ ت�شغيل ال��وح��دات تباعا ،وم��ع مطلع ع��ام 2020

ظهر فريو�س كورونا امل�ستجد ،وما هي �إال �أ�شهر قليلة حتى ت�أثرت
غالبية دول العامل به ،ومنها الكويت ،حيث طبقت �إج��راءات احرتازية
م�شددة ،تبعها �إغالق املطار ،مما �ش ّكل حتدي ًا كبري ًا ب�سبب �سفر العديد
من امل�شغلني واملرخ�صني واملهند�سني والفنيني الأجانب قبل الإغالق،
و�صعوبة عودتهم مرة �أخرى.
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كوادر وطنية متحم�سة
وقد متكنت ال�رشكة من التغلب على هذا التحدي بف�ضل حما�س ورغبة
وق ��درات ال �ك��وادر الوطنية ،حيث ا�ستطاعت ه��ذه ال �ك��وادر التوا�صل
مع امل�صممني وامل�صنعني واملرخ�صني عرب تقنيات التوا�صل عن ُبعد،
وجنحت يف ت�شغيل وحدات امل�صفاة خالل �شهر �أبريل .2020

م�شاركة العن�صر الن�سائي
�أك��د الديحاين �أن��ه ال ميكن �إغفال دور العن�رص الن�سائي يف ت�شغيل
امل�صفاة وامل�رشوع ب�شكل ع��ام ،حيث كانت هناك م�شاركات فاعلة
للمهند�سات الكويتيات ،حالهن ح��ال ال�شباب ،مبين ًا �أنهن قدمن
الكثري من الت�ضحيات يف �سبيل الت�شغيل ،والزلن يقدمن كل وقتهن
وجهودهن واهتمامهن للم�رشوع ،ويتواجدن حتى �ساعات مت�أخرة
من الليل وي�شاركن يف االجتماعات امل ُبكرة �صباح ًا ،متمني ًا لهن املزيد
من التقدم والتوفيق.

العمالة الوطنية كانت مزيج ًا من العاملني اجلدد واخلربات املوجودة بال�رشكة

برنامج تدريبي للخريجين الجدد بالتعاون

اختيار وتدريب الكوادر واأليدي

مع الخبرات األجنبية لصقل مهارتهم

العاملة الفنية عملية صعبة ومعقدة

وقد كان الأمر بالن�سبة للكوادر الوطنية حتدي وواجب وطني البد من
�إجنازه ،و�ساعدهم يف ذلك اخلربات الكبرية املرتاكمة لدى بع�ضهم ،والتي
ت�صل لأكرث من  20عام ًا من العمل يف وحدات ُم�شابهة ،وهو ما مكنهم
من ُمعاجلة امل�شكالت والتعامل معها باحرتافية عالية يف كل الظروف
والأوقات ،فقد كان التحدي كبري ًا ،ولكن �شبابنا كان على قدر امل�س�ؤولية.
تراكم خربات
وعن اخلربات التي اكت�سبتها العمالة الوطنية من العمل يف امل�رشوع والتعامل
مع ال�رشكات الأجنبية� ،أ�شار الديحاين �إىل �أن العمالة الوطنية بامل�رشوع ،كانت
مزيج ًا من اخلريجني اجلدد واخلربات املوجودة مب�صفاة ميناء الأحمدي.
وق��د ّمت و�ضع برنامج تدريبي للخريجني اجل��دد بالتعاون مع بع�ض
اخلربات الأجنبية ،ل�صقل مهارتهم واك�سابهم اخلربات الالزمة ليكونوا
مالزمني للم�شغلني الكويتيني ،وكانت البداية مبا ي�سمى "التدريب خالل
العمل" ،وا�ستمر هذا الأمر حتى متكن العاملون من �إدارة املواقع التي
ت�سلموها ،وبعدها �أ�صبحت عمليات الت�شغيل ب�أيدي وطنية ُمدربة.
و�ساهم هذا املزج ما بني :الكوادر ال�شابة ،واخلربات الوطنية ،واملدربني
الأجانب ،يف خلق طاقم عمل مميز قادر حالي ًا على تدريب املنت�سبني ا ُ
جلدد.
وح��ول التكامل بني امل�صفاتني بعد اكتمال امل���شروع� ،أو�ضح �أن نقاط
الربط الكثرية جد ًا بني امل�رشوع وم�صفاة ميناء الأحمدي ،وكذلك م�صفاة
ميناء عبداهلل ،واملتمثلة يف الربط املبا�رش ،والربط عرب اخلزانات ،وغري
ذلك من الأمور املُعقدة التي جعلت بع�ض املواد تنتقل بني امل�صفاتني من

خالل امل�رشوع كـ "لقيم"� ،أو منتجات� ،أو غريها من قطع الغيار والأدوات،
وهو ما عزز التكامل بني امل�صفاتني ،حيث كان حمدود ًا قبل امل�رشوع.
واختتم الديحاين بالقول" :كان يل ال�رشف �أن �أت�سلم هذا امل�رشوع يف مرحلة
ح�سا�سة ،وهي جتهيز الوحدات حتى االنتهاء من التنفيذ وبداية الت�شغيل،
و�أنا فخوز �أنني عملت خالل هذه الفرتة مع نخبة من الزمالء الذين �أكن لهم
كل االحرتام والتقدير ،و�أود �أن �أ�سجل �أنني ا�ستفدت منهم ،و�سعدت بالعمل
معهم ،و�أمتنى لهم ولل�رشكة املزيد من الإجنازات والتقدم والرقي".

جوانب �إن�سانية
�أ�شار الديحاين �إىل �أن فرتة تنفيذ �أعمال امل�رشوع �شهدت العديد من
املواقف واجلوانب الإن�سانية� ،إذ كان كثري من العاملني ي�رصون على
العمل رغم تعر�ضهم لظروف �صحية �أو عائلية �صعبة ،كحاالت الوفاة
وغريها.
ول�ك��ن ت�ق��دي��ر ًا ل�ه��ذه ال �ظ��روف كنا نطلب م��ن العامل م �غ��ادرة العمل
وال��ذه��اب لالهتمام بهذه الأم��ور ال�شخ�صية ،وه��و ما يح�سب لفريق
عمل تنفيذ وت�شغيل امل�رشوع ،فقد كنا على يقني �أنه ال ميكن ت�شغيل
م�رشوع بهذه ال�ضخامة دون �أن تتم م��راع��اة ال�ظ��روف واجلوانب
الإن�سانية ،حتى ي�شعر املوظف بالراحة النف�سية وين�صب تركيزه يف
العمل ،وي�شعر بوقوف ال�رشكة بجانبه فرتتفع معنوياته ،ويزداد والئه
لل�رشكة والعمل.
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الوقود البيئي

فرق العمل الوطنية
كانت المحرك
الرئيسي لكل
عمليات التنفيذ

الفرق بذلت جهوداً جبارة

أبطال مراحل
اإلنشاء والتشغيل
�إذا كان حديثنا عن م�شروع الوقود البيئي تناول �ضخامة ميزانيته ،وحجم الأعمال
ا َّلتي ّ
مت تنفيذها ،وال ّتحا ُلفات ا َّلتي عملت فيه ،ومنتجاته ذات اجلودة العالية
ومطابقتها لل�شروط البيئية العاملية ،والعوائد ا َّلتي �سيدرها على ال�شركة ،فالبد �أن
نتحدث �أي�ضاً عن فرق العمل ا َّلتي تابعت و�أ�شرفت على كل ذلك.
لقد كانت فرق عمل امل�شروع مبا ت�ضمه من كوادر وطنية "الدينامو" واملحرك
الأ�سا�سي لكل هذه العمليات ،وكانت حائط ال�صد ملواجهة �أي �أزمات �أو معوقات
تتعر�ض عمليات التنفيذ.
ومن ثم ارت��أت جملة "الوطنية" مقابلة ر�ؤ�ساء هذه الفرق للحديث عن فرقهم،
و�أدواره��ا يف تنفيذ امل�شروع ،والتحديات وال�صعوبات ا َّلتي واجهتم ،وكيف ّ
مت
التغلب عليها.
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عبدالكريم :الشركة هيأت كل الظروف
المناسبة لمنفذي المشروع
ُ

قال رئي�س فريق تخطيط ال�صيانة ( )1مب�صفاة ميناء عبداهلل� ،أحمد
عبدالكرمي �إن "الفريق قام خالل تنفيذ امل�رشوع بالتن�سيق بني دائرتي
ال�صيانة ،والعمليات ل�ضمان ك�ف��اءة عملية الت�شغيل وجت ��اوز كافة
املعوقات ا َّلتي تطر�أ خاللها� ،إ�ضافة �إىل �إمداد دائرة العمليات بالعمالة
املُ�ساندة ،وتوفري قطع الغيار واملُعدات الثقيلة الالزمة �أثناء عمليات
الت�شغيل ح�سب اخلطة املو�ضوعة م�سبق ًا".
و�أ�ضاف "الفريق واجه عدة حتديات� ،أبرزها �إدراج املعلومات والبيانات
مبعدات امل�رشوع يف نظام "ماك�سيمو" ،و ُمطابقتها مع املُ�ستندات
اخلا�صة ُ
امل�صنعية ا َّلتي زودنا بها امل�صنع ،وذلك متهيد ًا لإدراجها �ضمن خطط
ال�صيانة الدورية ،بالإ�ضافة �إىل التعامل مع العديد من املواقف الفنية
املفاجئة خالل تنفيذ الأعمال ،وا َّلتي ّمت جتاوزها من خالل تظافر جهود
الفريق وو�ضع احللول البديلة املُنا�سبة".
و�أو�ضح �أن ال�رشكة هي�أت كل الظروف البيئية والنف�سية املُنا�سبة ملنفذي
امل�رشوع ،كما وف ّرت احتياجاتهم اليومية املُختلفة من طعام ،ورعاية
�صحية ،ودعم نف�سي� ...إلخ.

و�أ�شاد بدور الكفاءات الوطنية خالل عملية الت�شغيل الكامل للم�رشوع،
حيث جنحت كوادر ال�رشكة يف �إمتام هذه العملية دون ت�أخري ،و�إجناز
املهام بجودة وكفاءة عالية ،والتوا�صل مع املُ�صنعني واملُخت�صني الذين
مل يتمكنوا من التواجد ب�سبب ظروف جائحة كورونا.
و�أ�شار �إىل �أن االحتكاك مع ال�رشكات الأجنبية الكبرية ا َّلتي عملت يف
تنفيذ امل�رشوع� ،أك�سب الفريق خربات ُمتعددة� ،أهمها :معرفة الآلية
املُتبعة يف تخطيط وت�صميم وت�شغيل امل�شاريع العمالقة ،وتع َّلم طرق
التغلب على املعوقات ا َّلتي تعرت�ض �إن�شاء امل�شاريع ،وتنفيذ الأعمال
باحرتافية ك�ب�يرة ،وط��رق التعامل م��ع الأج �ه��زة وامل ُ�ع��دات احلديثة
وامل�ت�ط� ّورة ،بالإ�ضافة �إىل نقل اخل�برات املُتعلقة بال�صيانة الدورية
لوحدات امل�رشوع.
واختتم عبد الكرمي بالت�أكيد على �أن امل�رشوع ُيعد ركيزة وحجر �أ�سا�س
لتطبيق ر�ؤية القطاع النفطي  ،2040من �أجل بناء كويت جديدة ،مقدم ًا
ال�شكر لكافة اجلهات ا َّلتي �شاركت يف تنفيذه.

المطيري :وضع خطة لتدريب الفريق

على تشغيل الوحدات

�أو�ضح رئي�س فريق عمليات الوقود البيئي املنطقة ( )9مب�صفاة ميناء
ع�ب��داهلل ،عبدالعزيز املطريي �أن ُم�شاركة الفريق بامل�رشوع متثلت يف
مراجعة جميع املُخططات الهند�سية اخلا�صة بالوحدات من ناحية
اجلودة والأداء والف ّعالية ،واحلر�ص على تنفيذ التو�صيات الفنية �أثناء

مرحلة الت�شييد ،بالإ�ضافة �إىل تدريب جميع املوظفني على ت�شغيل
ال��وح��دات م��ن خ�لال و�ضع ب��رام��ج ت��دري��ب يومية ،وبالنهاية ت�شغيل
امل�رشوع ب�شكل كامل و�آمن.
و�أ�ضاف �أن كوادر ال�رشكة كان لها دور مميز يف مراحل تنفيذ امل�رشوع
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املختلفة ،خ�صو�ص ًا يف و�ضع خطط التجهيز والت�شغيل وجتاوز جميع
امل�شاكل الفتية والهند�سية باالتفاق مع املقاول ،بالإ�ضافة �إىل ُمعاجلة
جميع ال�صعوبات ب�شكل فني وحريف متميز.
و�أو�ضح �أن "الوقود البيئي" هو �أكرب م�رشوع قامت به ال�رشكة من
�أج��ل تنفيذ عدد كبري ومتنوع من الوحدات الإنتاجية يف م�صافيها،
م�شري ًا �إىل �أن عمل عدد كبري من ال�رشكات الأجنبية العمالقة يف تنفيذ
املراحل املختلفة �أ�ضاف خربات كبرية للعاملني بال�رشكة ،خ�صو�ص ًا
يف ظل ا�ستخدام ُمعدات و�أجهزة وتقنيات متط ّورة بعمليات التنفيذ
والت�شغيل ،كما �أن االجتماعات اليومية واالحتكاك يف مواقع العمل مع
هذه ال�رشكات �أك�سب كوادر ال�رشكة مهارات جديدة.

و�أ�شار �إىل �أنه ّمت و�ضع خطط و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة والبيئة قبل
تنفيذ امل�رشوع وعر�ضها على املقاولني املنفذين حتى يتقيدوا بها ،وذلك
نظر ًا ل�ضخامة حجم العمليات ا ّلتي �سيتم تنفيذها ،مبين ًا �أن التطبيق
لهذه الإج ��راءات ّمت ب�شكل �صارم خالل مراحل التنفيذ ،وكانت هناك
جوالت تدقيق وزيارات ميدانية ب�شكل دوري للت�أكد من ذلك ،وكان يت ّم
�إيقاف الأعمال (�إذا تط ّلب الأمر) يف حال عدم التقيد بالتعليمات.
ويف اخلتام �أكد املطريي� ،أنه بف�ضل من اهلل ،ث ّم جهود خمتلف �أق�سام
ال�رشكة ّمت ت�شغيل هذا امل�رشوع ال�ضخم بنجاح ،مقدم ًا ال�شكر للإدارة
العليا لل�رشكة ،ولكل من �ساهم يف هذا الإجناز املميز.

المشاركة في أعمال
السليطينُ :

المعدات والمواد
تصميم واختيار ُ

خل�ص رئي�س فريق �صيانة املُعدات الدوارة مب�صفاة ميناء عبداهلل ،حامد
ال�سليطني �أهم �أعمال الفريق بامل�رشوع يف الآتي:
 املُ�شاركة يف �أعمال ت�صميم واختيار املُعدات واملواد. الت�أكد من �سالمة و�صول املُعدات وتركيبها يف املوقع بح�سب املُخططات. املُ�شاركة يف عملية حفظ املُعدات بح�سب املوا�صفات امل�صنعية حلنيت�شغيلها.
 الت�أكد من بيانات املُعدات ومطابقتها للموا�صفات واملعايري الدوليةاملتفق عليها ،والت�أكد �أي�ض ًا من جاهزيتها للت�شغيل.
 املُ�ساهمة يف �إكمال وجتاوز كافة العوائق وطلبات الكفالة ال�صادرةبخ�صو�ص �أي من املُعدات.
و�أو� �ض��ح �أن الفريق واج ��ه �صعوبات ُم�ت�ع��ددة خ�لال م��راح��ل �إن�شاء
امل�رشوع املختلفة ،على ر�أ�سها تعقيد وتنوع جماالت التنفيذ ،بالإ�ضافة
�إىل التعامل مع ُمعدات وت�صاميم ذات تكنولوجيا حديثة مل يكن لدينا
خربة �سابقة فيها ،وه��ذا الأم��ر تط ّلب مزيد ًا من التدريب للمهند�سني
للتعامل مع هذه الأنظمة واملُعدات.
ويف ��ش��أن اخل�ب�رات ا َّل�ت��ي ّمت اكت�سابها م��ن امل ���شروع واالح�ت�ك��اك مع
ال�رشكات الأجنبية� ،أوجزها ال�سليطني يف التايل:
104

العـدد - 525

526

/

�أبريل  -مايو

2022

 التعامل مع ُمعدات و�أنظمة ذات تكنولوجيا حديثة. �إجادة فن التعامل مع الأزم��ات وتخطي العوائق املُ�صاحبة مل�شاريعبهذه ال�ضخامة.
 ا�ستخدام �أ�ساليب التوا�صل التكنولوجي احلديثة واالعتماد عليهاب�شكل كبري.
 االطالع واملُ�شاركة يف عمليات التخطيط والت�صميم للم�شاريع العمالقة. االحرتافية يف التعامل والتن�سيق مع املُ�صنعني واملُ�شاركني بامل�رشوع. �إتقان فن التعامل الإداري يف ت�شغيل و�إدارة امل�شاريع اال�سرتاتيجية.و�أ�شار �إىل �أن "البرتول الوطنية" اتبعت خالل مراحل تنفيذ امل�رشوع
�أق�صى �إجراءات ال�صحة وال�سالمة والبيئة املتوافقة مع �أعلى املعايري
الدولية املعمول بها يف هذا ال�ش�أن ،ومن ثم التزمت بتنفيذها كافة
ال�رشكات واجلهات امل ُ�شاركة يف �أعمال امل�رشوع حتت رقابة عالية من
املوظفني امل ُخت�صني.
و�أك��د ال�سليطني �أن "الوقود البيئي" ُيعترب �أح��د �أك�بر و�أه��م امل�شاريع
النفطية على م�ستوى دول��ة الكويت ،م�شيد ًا بالكفاءات الوطنية ا َّلتي
�أثبتت احرتافيتها يف �أ�شد و�أ�صعب التحديات والظروف ا َّلتي م ّرت بها
مراحل عمليات الت�شغيل.

الشمري :الفريق أثبت كفاءته في التخطيط

والتنفيذ وإدارة ونقل المعرفة

�أك��د رئي�س فريق التفتي�ش والت�آكل مب�صفاة ميناء الأح�م��دي ،ح�سني
ال�شمري �أن ُم�شاركة الفريق يف تنفيذ امل�رشوع تر َّكزت خالل املرحلتني
الأخريتني ،وهما :مرحلة ما قبل الت�شغيل ،ومرحلة الت�شغيل.
�أو ًال -مرحلة ما قبل الت�شغيل:
تتلخ�ص ُم�ساهمات الفريق خالل هذه املرحلة يف الآتي:
ُ -1مراجعة درا� �س��ات التفتي�ش على �أ�سا�س حتليل املخاطر جلميع
وحدات امل�رشوع.
 -2الت�أكد من وجود جميع الوثائق والبيانات الأ�سا�سية جلميع املُعدات
وخطوط الأنابيب يف وحدات املُعاجلة والوحدات اخلدمية.
ُ -3مراجعة تقارير و�شهادات اختبارات اجلودة و�صمامات الأمان.
 -4املُ�شاركة يف جوالت التفتي�ش على اكتمال الأعمال امليكانيكية والإن�شائية
ملختلف النظم داخل الوحدات ،وحتديد نقاط عدم املُطابقة ومتابعتها مع
امل �ق��اول وم�ست�شاري امل ���شروع ،حتى يتم الت�صحيح وحتقيق ��شروط
اجلودة.
 -5املُ�شاركة يف التفتي�ش الداخلي النهائي على جميع �أوعية ال�ضغط
والأبراج واملفاعالت ،وكذلك على العزل احلراري للأفران والغاليات.
ثانياً -مرحلة الت�شغيل:
تتلخ�ص امل�ساهمات يف هذه املرحلة فيما يلي:
 -1الت�أكد من �إ�صدار �شهادات اكتمال الأعمال امليكانيكية والإن�شائية لكل
وحدة واعتمادها من دائرة امل�شاريع.
 -2الت�أكد م��ن اكتمال جميع تقارير ع��دم التطابق اخلا�صة ب�ضمان
اجلودة ،وفق ًا للإجراءات املُتبعة قبل الت�شغيل الفعلي للوحدات.
 -3املُ�شاركة يف االجتماعات واجل ��والت النهائية للت�أكد م��ن �سالمة
الوحدات قبل الت�شغيل وفق ًا للإجراءات اخلا�صة بها.

 -4جتميع وت�صنيف الوثائق والبيانات اخلا�صة ب�أعمال �ضمان اجلودة
لكل وحدة من وحدات امل�رشوع ،وذلك لت�سهيل العمل بها وا�ستخدامها
بعد ت�شغيل الوحدات.
و�أو��ض��ح �أن التحدي احلقيقي ال��ذي واج��ه الفريق متثل يف �ضخامة
امل ���شروع ،وت�ع��دد ال���شرك��ات ا َّل�ت��ي ت�ق��وم بعمليات الإن �� �ش��اء ،وتباين
املُخططات الزمنية لكل منها ،مما �سبب مزيد ًا من �ضغط العمل وتداخل
املهام بالن�سبة لأفراد الفريق ،مبين ًا �أنه كانت هناك عدة م�شكالت فنية،
منها ما يتعلق مبواد وجودة الت�صنيع ،وكفاءة القائمني ب�أعمال اللحام
والعزل احل��راري والدهانات ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املُ�شكالت املُتعلقة
باحلماية الكاثودية واملُعاجلة احل��راري��ة ،و ّمت التغلب على جميع هذه
امل�شكالت بالتعاون مع املقاولني والفريق اال�ست�شاري للم�رشوع ،ومبا
يتوافق مع �رشوط التعاقد ومعايري اجلودة املُعتمدة لدى ال�رشكة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��ه ّمت اكت�ساب خ�ب�رات متنوعة خ�لال امل ُ���ش��ارك��ة يف تنفيذ
امل���شروع ،منها التع ّرف على �أ�ساليب و�أدوات ونظم �إدارة امل�شاريع
الإن�شائية ومتطلبات املراحل النهائية وا�ستالم الأعمال ،ومعرفة بنود
العقود و�أ�ساليب ُمعاجلة الإ�شكاالت الفنية ،كما �أن االحتكاك مع ال�رشكات
الأجنبية ا َّلتي نفذت امل�رشوع َم َّثل فر�صة ملُعاينة طرق نقل وتركيب املُعدات
داخل الوحدات ،ومعرفة كيفية التحكم و ُمعاجلة وتخزين وا�ستعرا�ض
قواعد البيانات والوثائق اخلا�صة بامل�رشوع عن طريق برامج ُم�ص�صة.
واختتم بالت�أكيد على �أن الفريق �أثبت كفاءته يف التخطيط والتنفيذ
و�إدارة ونقل املعرفة ،حيث متّت توعية وتدريب معظم املوظفني بالق�سم
على الوحدات اجلديدة ،وقام الفريق بت�سليم الوحدات ا َّلتي تخ�ص ق�سم
التفتي�ش والت�آكل ( ،)1كما ّمت عمل ملف للدرو�س املُ�ستفادة لتجنب �أي
تكرار للأخطاء يف م�شاريع ال�رشكة امل�ستقبلية.

ضخامة المشروع وتعدد الشركات المنفذة

التغلب على جميع المشكالت بالتعاون

لعمليات اإلنشاء من أهم التحديات

مع المقاولين والفريق االستشاري
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المطيري :تنفيذ جميع التوصيات الفنية
ومعالجة الصعوبات بشكل فني وحرفي
ُ

قالت رئي�س فريق هند�سة الت�صنيع مب�صفاة ميناء ع�ب��داهلل ،جميلة
امل�ط�يري �إن "الفريق ��ش��ارك يف ت�شغيل وح ��دات امل���شروع يف ظ��روف
ا�ستثنائية ب�سبب جائحة كورونا ،وا َّلتي ت�س ّببت يف عدم توافر العمالة
الكافية لعمليات الت�شغيل" ،مبين ًة �أنه ّمت و�ضع خطة ا�سرتاتيجية جلميع
�أفراد الفريق والتدريب عليها لتحقيق هذا الأمر.
و�أ�ضافت �أن فح�ص والت�أكد من ُمطابقة ُمعدات امل�رشوع للجودة املطلوبة
ل�ضمان ا�ستمرارية العمل والإنتاج دون تعطيل كانت عملية �صعبة للغاية،
نظر ًا ل�ضخامة حجم ه��ذه املُ�ع��دات ،كما ك��ان هناك حتديات يف �إع��داد فرق
الت�شغيل وت�أهيلها لتقوم بت�شغيل �آمن ،م�شرية يف هذا الأمر �إىل �أنه ّمت الرتكيز
على الكوادر الوطنية حتى ت�أخذ دورها ب�شكل �إيجابي يخدم �أهداف ال�رشكة.
و�أو�ضحت �أن تنفيذ م�رشوع بهذا احلجم �أك�سب الفريق العديد من
اخلربات على ر�أ�سها :بناء عالقات قوية وقنوات توا�صل مع ال�رشكات
العاملية املُنفذة للم�رشوع ،وتبادل اخلربات التقنية بني خمتلف الأق�سام،
كما اكت�سب العاملون خربات كبرية من خالل م�شاركتهم يف ور�ش العمل

والدورات التدريبية ا َّلتي ّمت عقدها ،خ�صو�ص ًا املهند�سني حديثي التعيني.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن امل�رشوع كان يتَّ�سم بات�ساع حجم الأع�م��ال ،وهو ما
تط ّلب التزام �صارم ب�إجراءات ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وهذا الأمر
مل ميثل �أي �صعوبة لـ "البرتول الوطنية" ،حيث �إنها تتبع معايري دولية
ُمت�شددة يف هذا ال�ش�أن بجميع م�شاريعها ،وذل��ك حر�ص ًا على �سالمة
املوظفني والعاملني يف كافة امل�شاريع.
و�أكدت املطريي �أن فرتة تنفيذ امل�رشوع كانت �صعبة ومليئة بالتحديات،
والإجن ��ازات يف ذات الوقت ،حيث �أثبت فيها ال�شباب الكويتي قدرته
على حتمل امل�س�ؤولية ومواجهة التحديات بروح وطنية ونظرة �إيجابية
�ساهمت يف �إجناز امل�رشوع على الوجه املطلوبُ ،مقدمة ال�شكر للإدارة
العليا لل�رشكة و�إدارة م�صفاة ميناء ع�ب��داهلل ،على ثقتهما ومنحهما
الفر�صة لل�شباب الوطني ال��واع��د لل ُم�شاركة يف تنفيذ ه��ذا امل�رشوع
اال�سرتاتيجي ،ودعمها امل�ستمر لتذليل كل العقبات وت�سهيل �سري العمل
يف خمتلف املراحل الإن�شائية للم�رشوع.

المكتسب من الخبرات
الفضلي :الرصيد ُ

المصنعين
ساعد في تجاوز عقبة عدم وجود ُ
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الهند�سية ،والتوا�صل مع ال�رشكات العاملية ،والإ��شراف على التنفيذ،
و�أخري ًا الت�شغيل النهائي لوحدات الت�صنيع.

�أك��د رئي�س فريق هند�سة الت�صنيع مب�صفاة ميناء الأح �م��دي ،را�شد
الف�ضلي �أن الق�سم قام باملُ�شاركة يف جميع مراحل ت�أ�سي�س امل�رشوع،
بداية من اختيار ال�رشكات واملقاولني ،مرور ًا مبراحل الت�صميم الأولية،

و�أ�ضاف �أنه ّمت التعامل مع حوايل � 12رشكة عاملية من �أمريكا و�أوروبا

واختيار املواد واملُعدات امل�ستخدمة ،ومراجعة امل�ستندات والر�سومات

خالل مراحل التنفيذ ،و�رشكات عاملية من دول �أخرى ،ومقاولني لديهم
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ثقافات ولغات خمتلفة ،وهذا الأمر �ضاعف حجم امل�س�ؤولية والتحدي �أمام
الفريق خالل بدايات امل�رشوع ،كما كان ربط امل�رشوع مع النظام الإداري
والفني يف م�صفاة ميناء الأحمدي من التحديات الأخرى ا َّلتي ّمت جتاوزها
عن طريق الإعداد املُ�سبق والتعاون ما بني بقية الأق�سام بامل�صفاة.
و�أو�ضح �أن تنفيذ امل�رشوع بالقرب من الوحدات الت�شغيلية القائمة
بامل�صفاة كان يف غاية ال�صعوبة ،ولكن بف�ضل االلتزام ب�إجراءات ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ّمت تنفيذ العمليات بنجاح.
و�أ�شار �إىل �أن امل�رشوع �أ�ضاف للق�سم واملهند�سني العاملني فيه الكثري
من اخل�برات ،وم ّكنهم من التع ّرف على �آخ��ر التط ّورات ا َّلتي �شهدها
قطاع التكرير والغاز عاملي ًا ،كما �ساهم ب�صقل مهاراتهم يف �ش�أن مواجهة
التحديات وجتاوزها ،واكت�سبوا خربات كبرية و�أ�صبحوا ميكن االعتماد
عليهم يف مواجهة امل�شكالت امل�ستقبلية.

وم��ن خ�لال العمل امل�شرتك ّمت تدريب وت�أهيل �أك�ثر من  10مهند�سني
من الق�سم مبواقع ومكاتب ال�رشكات املُنفذة يف �أمريكا و�أوروب��ا ملدد
تراوحت بني � 6أ�شهر وع��ام ،وك��ان لهذه ال�رشاكة دوره��ا يف اكت�ساب
خربات الت�صنيع والتكرير خالل �أوقات قيا�سية.
وقد �أدى الر�صيد املُكت�سب من اخل�برات �إىل جت��اوز عقبة عدم وجود
املُ�صنعني �أثناء مراحل الت�شغيل الفعلية لبع�ض وحدات امل�رشوع ب�سبب
جائحة كورونا ،ما �أعطى ثقة كبرية للكوادر الب�رشية الوطنية.
واختتم الف�ضلي بالت�أكيد على �أن��ه بف�ضل دع��م الإدارة العليا
لل�رشكة ،والتعاون امل�ستمر بني جميع �أق�سام امل�صفاة ّمت ت�شغيل
امل�رشوع بنجاح ،م�شيد ًا بجهود فرق العمل واملهند�سني العاملني
يف امل�رشوع.

المياس :متابعة مراحل وخطوات

عمليات التصنيع وفحص المنتجات

قال رئي�س فريق تخطيط العمليات مب�صفاة ميناء عبداهلل ،عبدالنا�رص
مبتابعة و ُمراقبة جميع مراحل وخطوات عمليات
امليا�س �إن "الفريق قام ُ
الت�صنيع ،وفح�ص املنتجات يف مراحلها املُختلفة ب�شكل يومي ودوري،
ومن ث ّم القيام بتعديل �أو تطوير لعمليات الإنتاج عند احلاجة ،وذلك
للو�صول �إىل الأداء الأمثل واملنتج الأف�ضل اقت�صادي ًا وبيئي ًا واملُطابق
للموا�صفات العاملية املُعتمدة" ،مبين ًا �أن ن�سبة العمالة الوطنية يف الفريق
و�صلت �إىل .%100
و�أ��ض��اف �أن��ه �إمي��ان� ًا ب�أهمية امل���شروع ودوره يف حتقيق ا�سرتاتيجية
ال�رشكة على امل�ستويني املحلي وال�ع��امل��يّ ،مت تخ�صي�ص فريق يقوم
باملُ�شاركة يف امل�رشوع ،وجت ّلت هذه امل�شاركة يف الآتي:
• درا�سة احتياجات وحدات امل�رشوع املُختلفة يف مراحل ما قبل وبعد
الت�شغيل ،والعمل على ت�أمينها ل�ضمان جناح الت�شغيل ،مثل ت�أمني اللقيم
الالزم لكل وحدة من حيث الكميات واملُوا�صفات.
• و�ضع اخلطط الت�شغيلية الأولية لوحدات امل�رشوع ،وذلك من خالل
ربط ت�شغيلها مع الوحدات القائمة مبا يتالءم مع قدرتها الت�شغيلية،
ومتابعة مراحل الت�شغيل وعمل التحديث ال�لازم ل�ضمان �سريها على
ح�سب اخلطة املو�ضوعة.

• و�ضع اخلطط الإنتاجية ومتابعة �سريها على النحو الالزم ،والقيام
مبا يلزم من حتديث ل�ضمان احل�صول على املنتجات النهائية ح�سب
الكميات ،وت�أمني و ُمطابقة موا�صفاتها ح�سب املو�صى به.
و�أ�شار �إىل �أن االلتزام مبواعيد ت�شغيل الوحدات الت�صنيعية ح�سب
اجل��دول الزمني ،وعملية التحديث املُ�ستمرة الحتواء التغيريات ا َّلتي
تطر�أ على خطة الإنتاج ،بالإ�ضافة �إىل التن�سيق بني الوحدات اجلديدة
لتجهيزها للإحالل مكان الوحدات القائمة لتجنب �أي خلل يرتتب من
هذه العملية بالوحدات الأخرى ،كلها حتديات واجهت تنفيذ امل�رشوع،
الفت ًا �إىل �أنه هناك �أي�ض ًا بع�ض املواقف الفنية الطارئة ا َّلتي واجهت
عملية التنفيذ ،منها ا�ستحداث موا�صفات جديدة �صارمة ملنتج الديزل
اخلا�ص بال�سوق الأوروب��ي لف�صل ال�شتاء� ،إذ مل تكن هذه املوا�صفات
موجودة خالل مراحل الت�صميم ،مما تط ّلب عمل تغيريات يف الظروف
الت�شغيلية لوحدة ُمعاجلة الديزل ،وا�ستخدام مواد ُم�ضافة ُم�ساعدة
لهذا الغر�ض .ومن املواقف الفنية املفاجئة كذلك تراجع الطلب على
منتج وقود الطائرات نتيجة توقف العديد من �رشكات الطريان ب�سبب
جائحة كورونا ،لهذا ّمت تخفي�ض �إنتاجه بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية وزيادة �إنتاج الديزل الرتفاع الطلب عليه.
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مبارك :المشاركة في تصميم واختيار
المعدات واألنظمة والمواد للمشروع
ُ

قالت رئي�س فريق �صيانة الآالت الدقيقة مب�صفاة ميناء عبداهلل ،هويدا
مبارك �إن "الفريق �شارك يف �أعمال ت�صميم واختيار امل ُعدات والأنظمة
واملواد للم�رشوع ،والت�أكد من �سالمة و�صولها وتركيبها واختبارها
يف املوقع بح�سب امل ُخططات واملوا�صفات املتفق عليها ،و�أي�ض ًا الت�أكد
من بيانات امل ُعدات والأنظمة و ُمطابقتها للموا�صفات وجاهزيتها
للت�شغيل ،مع امل�ساهمة يف تدريب م�شغلي العمليات على �أحدث النظم
واملعدات" ،م�شرية �إىل تنوع جماالت تنفيذ امل�رشوع من حيث التعامل
مع ُمعدات وت�صاميم ذات تكنولوجيات حديثة مل تكن لدى ال�رشكة
اخلربة فيها.
و�أ�شارت �إىل �أن ارتباط ت�شغيل العديد من الوحدات بكفاءة كاملة على
ت�شغيل وحدات �أخرى كان من ال�صعوبات التي واجهت الفريق ،وقد
ّمت التغلب على ذلك بطرق عديدة ،منها الربط بني امل�رشوع وامل��وارد
املتوفرة يف امل�صايف القائمة.
�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،ف��إن ع��دم ت ّوفر قطع الغيار الت�شغيلية نظر ًا لإغ�لاق
امل�صانع ب�سبب جائحة فريو�س كورونا م ّثل �صعوبة �أخرى ،وحلل هذه

امل�شكلة متّت اال�ستعانة مبواد وقطع غيار متوفرة لدى �رشكات �أخرى
حتت مظلة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
و�أو��ض�ح��ت �أن التعامل م��ع ُم�ع��دات و�أنظمة حديثة ذات تكنولوجيا
متط ّورة �أك�سب الكوادر الوطنية خربات ُمهمة ،م�شيدة باالحتكاك مع
ال�رشكات الأجنبية العمالقة ا َّلتي متلك خربات كبرية يف �صناعة تكرير
النفط ،حيث �إن التعامل مع هذه ال�رشكات �أك�سب العاملني بال�رشكة
االحرتافية يف التعامل ,والتن�سيق بني الكثري من امل�صنعني واملقاولني يف
امل�شاريع ُمتعددة التحالفات.
و�أ�شادت ب�إجراءات ال�صحة وال�سالمة والبيئة ا َّلتي ّمت تطبيقها خالل
عمليات تنفيذ امل�رشوع ،م�شرية �إىل �أن امل�شاريع ال�ضخمة ،مثل "الوقود
البيئي" تكون ن�سبة املخاطر فيها عالية ،وهو ما تط ّلب جمهود م�ضاعف
من فرق ال�صحة وال�سالمة والبيئة ل�ضمان اجل��ودة وال�سالمة �أثناء
عمليات التنفيذ.
واختتمت مبارك بالقول" :ن�شكر اهلل عز وجل على هذا الإجناز والتوفيق،
ونبارك لدولة الكويت ت�شغيل هذا امل�رشوع اال�سرتاتيجي احليوي".

السيد :المساهمة في عمليات

التشغيل اآلمن والسلس للوحدات

�أو��ض��ح رئي�س فريق العمليات -املنطقة العا�رشة -يف م�صفاة ميناء
الأحمدي ،عبدالرحمن ال�سيد �أن الفريق �ساهم يف عمليات بدء الت�شغيل
الآمن وال�سل�س لوحدات امل�رشوع واملرافق املُرتبطة بها ،مع �ضمان ثبات
مب�ساهمات كبرية يف حت�سني
عمليات الت�شغيل من دون �أي توقف ،كما قام ُ
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كفاءة القوى العاملة من خالل الربامج التدريبية وور�ش العمل املختلفة.
وخل�ص ال�سيد التحديات التي واجهت الفريق يف الآتي:
• تنفيذ الأعمال الإن�شائية و�أن�شطة الت�شغيل بجانب الوحدات القائمة
داخل م�صفاة ميناء الأحمدي.

• تنفيذ عمليات ربط خطوط الأنابيب مع امل�صفاة القائمة ،واحلفاظ على
التن�سيق الوثيق مع خمتلف املقاولني ومرخ�صي العمليات وم��وردي
املُعدات و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين ل�ضمان ال�سال�سة وعدم الت�أجيل.
• ا�ستمرار تنفيذ �أعمال امل�رشوع على جبهات ُمتعددة ،رغم التحديات
ا َّلتي فر�ضتها جائحة كورونا.
وبي �أنه ّمت التغلب على كل هذه التحديات من خالل التخطيط الدقيق،
ّ
واملراقبة لأن�شطة املوقع بالتن�سيق والت�شاور مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة،
وااللتزام ال�صارم بالتوجيهات والربوتوكوالت املتعلقة بجائحة كورونا.
وتطرق ال�سيد �إىل اخلربات ا َّلتي ّمت اكت�سابها ،مبين ًا �أنها تتلخ�ص يف التايل:
• الإمل ��ام ب ��أح��دث املعايري وال�ق��واع��د وامل�م��ار��س��ات التقنية املُتبعة يف
ال�صناعات البرتولية على م�ستوى العامل.

• التع ّلم من الدرو�س املُ�ستفادة واكت�ساب خربات ك�شف الأخطاء و�إ�صالحها
من خ�لال االط�لاع على احل ��وادث ال�سابقة يف م�صايف النفط الأخ ��رى ،بعد
ومثلي املُوردين و ُموظفي
الزيارات والتعاون مع خمتلف ُمرخ�صي العمليات ُ
املقاول و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين ذوي ال�صلة ،وكل ذلك �ساعد يف اتخاذ
�إجراءات ا�ستباقية لتجنب وتخفيف تكرار املواقف املماثلة يف امل�رشوع.
• الإملام ب�أف�ضل املمار�سات املُتبعة يف م�صايف النفط احلديثة.
كما �أن االحتكاك مع ال�رشكات الأجنبية العمالقة ا َّلتي متتلك خربات
كبرية يف جمال تكرير النفط �ساهم يف االط�لاع على �أح��دث تكنولوجيا
مبجال التكرير والطرق احلديثة يف الت�شغيل.
و�أعرب ال�سيد عن امتنانه لكل �أ�صحاب امل�صلحة الذين ارتبطوا ودعموا
ال�رشكة يف �إجناز هذا امل�رشوع العمالق ،مقدم ًا ال�شكر لإدارة ال�رشكة
على دعمها امل�ستمر للكوادر الوطنية ومتابعة تطورهم.

الفارس :توفير قطع الغيار الالزمة

للمعدات
وأدوات الصيانة الخاصة ُ

�أكد رئي�س فريق ال�صيانة امليكانيكية -املنطقة الرابعة  -مب�صفاة ميناء
الأحمدي ،عبدالوهاب الفار�س �أن الفريق قام بالتن�سيق بني جميع فرق
ال�صيانة يف امل�صفاة خالل مراحل تنفيذ وت�شغيل امل�رشوع ،كما �ساهم يف
املُتابعة الدورية لأعمال الدائرة املتعلقة بامل�رشوع.
و�أ�ضاف �أن الفريق قام �أي�ض ًا وبالتعاون مع جميع فرق ال�صيانة يف امل�صفاة
بو�ضع اخلطط والأهداف لقيا�س جاهزية فرق الدائرة ،ومتابعة تنفيذ الأعمال
من خ�لال اجتماعات دوري��ة يتم عقدها بني ف��رق ال�صيانة ومدير ومقاويل
امل���شروع للوقوف على �آخ��ر التط ّورات املُتعلقة بجاهزية املُ�ع��دات و�أنظمة
الت�شغيل ح�سب اخلطط املو�ضوعة ،ومتابعة تدريب موظفي الدائرة من قبل
املُ�صنعني الرئي�سيني ،كما عمل على توفري قطع الغيار الالزمة و�أدوات ال�صيانة
اخلا�صة لل ُمعدات ،والت�أكد من تواجد املُ�صنعني الرئي�سيني ح�سب اجلدول
الزمني ،وجاهزية املقاول �أثناء �أعمال الت�شغيل� ،إ�ضافة �إىل جاهزية عقود
ومقاويل دائرة ال�صيانة يف امل�صفاة ،ل�ضمان �سالمة وجناح �أعمال الت�شغيل.
و�أو�ضح �أن الفريق حر�ص على وجود جميع م�ستندات ُمعدات امل�رشوع
ومراجعة بياناتها يف نظام "ماك�سيمو" قبل البدء ب�أعمال الت�شغيل،
وكذلك حر�ص على ُمراجعة جميع امل�ستندات املُتعلقة باملعدات امليكانيكية

الثابتة اخلا�صة باملنطقة الرابعة ،وتوفري العمالة الالزمة ل�ضمان �سالمة
وا�ستمرارية الت�شغيل الآمن للوحدات.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن الفريق واج ��ه �صعوبات م�ت�ع��ددة ،ك��ان م��ن �أب��رزه��ا
ا�ستالم امل ُعدات من مقاول امل�رشوع ،والت�أكد من �سالمتها و ُمطابقتها
ملوا�صفات الت�صميم قبل بدء ت�شغيلها ،ورفع جاهزية الفريق ل�ضمان
الت�شغيل الآمن.
وق��د ّمت التغلب على كل ه��ذه امل�شكالت من خ�لال تعاون جميع دوائ��ر
ال�رشكة املعنية واملقاولني املنفذين للم�رشوع.
وعن انعكا�سات امل�رشوع الإيجابية على العمالة الوطنية ،قال الفار�س:
"اكت�سبنا الكثري من اخلربات خالل العمل مع �رشكات عاملية ُمتم ّر ٌ�سة
يف �صناعة النفط والغاز� ،إ�ضافة �إىل اكت�ساب �أف�ضل املمار�سات املُتعلقة
مبراحل تنفيذ وت�شغيل امل�شاريع الكربى".
ويف نهاية حديثهّ ،بي الفار�س �أن م�رشوع الوقود البيئي ُيعد من �أ�ضخم
م�شاريع القطاع النفطي ،و�سيكون له مردود ًا ايجابي ًا يف حت�سني �أعمال
ال�رشكة واحلفاظ على البيئة ،مهنئ ًا جميع العاملني يف ال�رشكة على جناح
عمليات الت�شغيل.
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عوض :خطة عمل مرنة

لتفادي أي تأخير في التنفيذ

قال رئي�س فريق الهند�سة واخلدمات ( )2مب�صفاة ميناء عبداهلل ،علي
عو�ض �إن "الفريق قام بالتن�سيق مع خمتلف الدوائر والأق�سام التابعة
للم�صفاة للرد على ا�ستف�سارات القائمني على �إدارة وتنفيذ امل�رشوع،
وه��م ��شرك��ة ال �ب�ترول الوطنية الكويتية ،وا��س�ت���ش��اري امل ���شروع،
واملقاولني املنفذين".
و�أو�ضح �أن �ضخامة حجم امل�رشوع ،و�إدارة �أعداد العمالة الهائلة والآليات
ال�ضخمة يف مواقع العمل ب�شكل ف ّعال و�آمن لتفادي املخاطر واحلوادث،
وتوفري عمالة حرفية ُمدربة ب�أعداد كبرية ،والعمل يف بيئة �صحراوية
ومناخ حار ن�سبي ًا على مدى �أغلب ف�صول ال�سنة ،و�أزمة فريو�س كورونا،
كلها كانت حتديات واجهت الفريق خالل عمليات التنفيذ.

و�أ�شار �إىل �أنه ّمت التعامل مع كل هذه التحديات من خالل و�ضع خطة
عمل مرنة وتن�سيق كبري مع جميع املعنيني لتفادي �أي ت�أخري يف عمليات
التنفيذ ،الفت ًا يف هذا ال�ش�أن �إىل �أن الكوادر الوطنية �أثبتت جدارة كبرية
يف التعامل مع كل التحديات وال�صعوبات ،وقامت ب��دور ف ّعال خالل
عمليات تنفيذ امل�رشوع من خالل تقدمي الدعم الالزم لل�رشكات املُنفذة،
وتكثيف اجلهود لتذليل �أي �صعوبات وحلها يف �أ�رسع وقت ممكن.
وبي �أن االحتكاك مع ال�رشكات الأجنبية ا َّلتي عملت يف تنفيذ امل�رشوع
ّ
�أ�ضاف للكوادر الوطنية خربات جديدة ،وزاد م�ستوى االحرتافية من
خالل التعامل اليومي واالحتكاك املبا�رش مع هذه ال�رشكات.

العنزيُ :مطابقة أعمال المقاول

بالموقع مع المخططات

قال رئي�س فريق عمليات الوقود البيئي  -املنطقة الثامنة -مب�صفاة
ميناء عبداهلل ،مرتوك العنزي �إن "م�شاركات الفريق كانت منذ املراحل
الأوىل للم�رشوع ،ومنها على �سبيل املثال ُمراجعة خمططات املُرخ�صني
االبتدائية ،ث ّم النهائية ،و ُمطابقة �أعمال املقاول باملوقع مع املخططات
املُتفق عليها".
و�أو�ضح �أن عمليات التنفيذ انطوت على �صعوبات ُمتعددة ،منها ُمطابقة
كل ما ّمت تنفيذه على �أر���ض الواقع بالت�صميمات املو�ضوعة ل�ضمان
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جودة الإنتاج وا�ستمرارية العمل دون تعطيل ،وتوافق كل الأط��راف
من منفذين وم�رشفني مع دوائ��ر "البرتول الوطنية" املعنية با�ستالم
ال��وح��دات ،وجتهيز هذه الوحدات للت�شغيل الآم��ن� ،إ�ضافة �إىل �إع��داد
ف��رق م�ؤهلة م��ن ال �ك��وادر الوطنية تقوم بالت�شغيل الآم ��ن للم�رشوع
وتخدم �أهداف ال�رشكة ،حيث ّمت و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لالرتقاء ب�أداء
العاملني يف الوحدات اجلديدة ،ت�ضمنت :التعريف مبعدات تلك الوحدات
وط��رق ت�شغيلها ،والتعريف بنظم التحكم ب ��أداء ال��وح��دات وت�أثريها

على العمليات ال�صناعية ،والتعامل مع كل �أ�شكال و�أن��واع الطوارئ،
وه��ذا كله �ساهم يف رفع م�ستوى اجلاهزية للعمالة الوطنية ،وبالفعل
متّت اال�ستفادة من هذه الكوادر و�ساهمت ب�شكل كبري يف عمليات تنفيذ
وت�شغيل امل�رشوع.
و�أكد �أن الفرق ا َّلتي �شاركت يف تنفيذ امل�رشوع اكت�سبت خربات ُمتعددة
يف املجاالت الفنية واملهنية ،كما �أن االحتكاك والتعامل مع ال�رشكات
الأجنبية العريقة يف جم��ال بناء وتد�شني امل�صايف �أ�ضاف �إىل العمالة

الوطنية كثري من اخلربات يف هذا ال�ش�أن ،م�شيد ًا بااللتزام التام ب�إجراءات
ال�صحة وال�سالمة والبيئة خالل عملية التنفيذ وفق ا�شرتاطات وقوانني
ال�رشكة واملتوافقة مع قوانني الهيئة العامة للبيئة.
وق ّدم العنزي ال�شكر جلميع العاملني على دورهم يف �إجناز هذا امل�رشوع
الكبري الذي يعود على وطننا الغايل بالفائدة ويجعل ال�رشكة رائدة يف
�صناعة تكرير النفط ،وميكنها من �إنتاج م��واد عالية اجل��ودة مطابقة
للموا�صفات العاملية.

المرزوق :الفريق ساهم في تشغيل
 9وحدات ضمن المشروع

�أك��د رئي�س فريق ال�صيانة  -املنطقة الثالثة  -مب�صفاة ميناء عبداهلل،
حممد امل ��رزوق� ،أن الفريق �شارك يف مرحلة ت�صميم امل�رشوع واختيار
املُعدات بالتعاون مع ق�سم الهند�سة والت�صنيع بدائرة �ضمان اجل��ودة،
وتركيب املُعدات يف املوقع بح�سب ُمططات امل�رشوع ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكد
من بيانات وموا�صفات املُعدات ومطابقتها للمعايري الدولية املتفق عليها
وجاهزيتها للت�شغيل ،وتركيب الوحدات ،و�أخري ًا مرحلة الت�شغيل ،مبين ًا
�أن الفريق �ساهم يف ت�شغيل  9وحدات �ضمن امل�رشوع ،كما ّمت التن�سيق مع
�رشكات املقاولني ل�ضمان توفري اال�شرتاطات ال�صحية للعاملني �أثناء عملهم
اليومي.
و�أ�ضاف �أن الفريق واجه بع�ض ال�صعوبات خالل عمليات التنفيذ ،على
ر�أ�سها خط تربيد املياه ،حيث لأول مرة ت�ستخدم هذه النوعية من الأنابيب
امل�صنوعة من مادة ( )FRPبهذه الكثافة يف م�رشوعات ال�رشكة ،ولكن
ب�سواعد �شبابنا الوطني� ،سواء يف ال�رشكة �أو عقود املقاول واخلربات
التي اكت�سبوها يف �إ�صالح وتبديل هذه الأنابيب ّمت حل هذه امل�شكلة.
ويف �ش�أن اخلربات ا َّلتي ّمت اكت�سابها� ،أو�ضح �أنها تتمثل يف الآتي:
 تدريب ورفع اخلربة للعديد من املوظفني واملوظفات الكويتيني منجميع الأق�سام والدوائر يف امل�صفاة.

المعدات
التأكد من بيانات ومواصفات ُ

ومطابقتها للمعايير الدولية المتفق عليها

 اكت�ساب خربات يف التعامل مع الأزم��ات وتخطي املواقف والعواملوالظروف ال�صعبة ا َّلتي تفر�ضها الطبيعة.
 التعامل مع �أجهزة ومعدات وو�سائل ذات تكنولوجيا حديثة.وحول فوائد االحتكاك مع ال�رشكات الأجنبية� ،أ�شار �إىل �أن �أهمها:
 تدريب الكوادر الوطنية خارج الكويت. االحتكاك بامل ّوردين العامليني ،وانتقال اخلربة من خارج الكويت �إىلداخل ال�رشكة.
 املُ�شاركة يف ت�صميم وتخطيط امل�شاريع العمالقة. التعامل باحرتافية مع الكثري من املُ�صنعني واملوردين يف امل�شاريعالكبرية ذات الطابع اال�سرتاتيجي.
و�أملح �إىل �أنه رغم �ضخامة حجم امل�رشوع� ،إال �أنه كان هناك التزام كبري
ب�إجراءات ال�صحة وال�سالمة والبيئة خالل عملية التنفيذ ،وقد كان هناك
ا�ستجابة كبرية من جميع العاملني يف امل�رشوع بتطبيق هذه الإجراءات
حتت رقابة املوظفني املُخت�صني.
واختتم املرزوق بتقدمي ال�شكر لكل الأق�سام والدوائر ا َّلتي �ساهمت يف
تنفيذ امل�رشوع ،وكذلك جميع العاملني مب�صايف ال�رشكة الذين بذلوا
جهود ًا كبرية لإجناح امل�رشوع.
التنسيق مع شركات المقاولين لضمان
توفير االشتراطات الصحية للعاملين
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العنزي :فحص كل المواد والمعادن بشكل

مستمر قبل التصريح باستخدامها

قال رئي�س فريق التفتي�ش والت�آكل ( )2مب�صفاة ميناء عبداهلل ،مطلق العنزي
�إن "الفريق قام مبراجعة املُ�ستندات اخلا�صة باملوا�صفات الفنية املطلوب
توافرها يف املعادن واملُعدات املُ�ستخدمة بامل�رشوع ،والت�أكد من ُمطابقتها
للموا�صفات العاملية ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء فح�ص للمعدات �أثناء الت�صنيع،
و�أي�ض ًا فور و�صولها �إىل امل�صفاة ،والت�أكد من �سالمتها قبل الت�شغيل".
و�أ�ضاف" :االلتزام باجلدول الزمني لإنهاء امل�رشوع ح�سب املوا�صفات
واملعايري ك��ان م��ن �أه��م ال�صعوبات ا َّل�ت��ي واج�ه��ت الفريق خ�لال تنفيذ
العمليات ،ولكن العمل بروح الفريق الواحد �سهل تنفيذ الكثري من املهام".
وتابع العنزي" :نقل وتركيب ُم�ع��دات ب��أع��داد كبرية كما يف م�رشوع
ال��وق��ود البيئي ،وع��دم خلط وا�ستخدام م��واد ال تتنا�سب مع ظروف

الت�شغيل حتديات واجهتنا ،وكان علينا فح�ص كل املواد واملعادن ب�شكل
م�ستمر قبل الت�رصيح با�ستخدامها ،وقد تطلب هذا الأمر بذل الكثري
من اجلهد البدين والعقلي ،وتن�سيق على �أعلى م�ستوى مع الأق�سام
الأخرى ،وبف�ضل التدريب امل�ستمر وجتهيز كوادرنا الوطنية ،والعمل
بروح الفريق الواحد ا�ستطعنا التغلب على كل ذلك".
و�أكد �أن "الوقود البيئي" ُيعد من امل�شاريع اال�سرتاتيجية على م�ستوى
املنطقة ،ويعزز مكانة الكويت العاملية يف �صناعة تكرير النفط و�إنتاج
امل�شتقات النفطية عالية اجلودة والأكرث �أمان ًا للبيئة ،بالإ�ضافة �إىل �أنه
ُي�ساهم يف خلق فر�ص عمل جديدة للعمالة الوطنية ويعزز االقت�صاد
الكويتي.

الرشيدي :استخدام أحدث النظم

التكنولوجية بمجال المصافي النفطية

�أو�ضح رئي�س فريق عمليات الوقود البيئي  -املنطقة ال�سابعة -مب�صفاة
ميناء عبداهلل ،نا�رص الر�شيدي �أن الفريق �ساهم يف ُمتابعة وا�ستالم
وت�شغيل عدد من وحدات امل�رشوع ،م�شري ًا �إىل �أن وحدات املنطقة ال�سابعة
تعترب من الوحدات املُهمة ،حيث ت�شتمل على وحدة التقطري اجلوي (�أكرب
وح��دة يف الكويت بطاقة تبلغ � 264أل��ف برميل يومي ًا) ،ووح��دة �إنتاج
الديزل (ت�ضم �أكرب مفاعل يف امل�رشوع) ،و�أول وحدة لإنتاج اجلازولني
(وقود ال�سيارات) بامل�صفاة ،وا َّلتي �ست�ساهم بدورها يف تغذية ال�سوق
املحلي بوقود �سيارات مبوا�صفات ومعايري عالية اجلودة.
و�أو��ض��ح �أن الفريق �شارك �أي�ض ًا يف العديد من املهام وور���ش العمل
وج ��والت التفتي�ش امليدانية للت�أكد م��ن �سالمة امل ُ�ع��دات قبل ا�ستالم
امل�رشوع من املقاول ،مبين ًا �أنه بعد ا�ستالم امل�رشوع ّمت عقد اجتماعات
مع املُ�صممني واملط ّورين للت�أكد من خطوات الت�شغيل الآمن.
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وق��د ّمت ت��دري��ب م�شغلي احل�ق��ل وم�شغلي غ��رف��ة التحكم وامل��راق�ب�ين
واملوظفني املعنيني مع توفري كافة الأدوات واالحتياجات للمتدربني.
و�أ�شاد بدور العمالة الوطنية يف امل�رشوع ،حيث كان لها دور ُمهم و�أ�سا�سي ًا
يف عمليات الت�شغيل ملا تتمتع به من كفاءة وخربة عالية ،قائ ًال" :لقد مررنا
بظروف �صعبة �أثناء عمليات الت�شغيل ،حيث �أ�صيب بع�ض موظفي غرفة
التحكم بفريو�س كورونا وا�ضطررنا �إىل تغيري خطة العمل مع احلفاظ على
املدة املُحددة للت�شغيل ،وتطبيق �إجراءات �صحة و�سالمة �أكرث ت�شدد ًا ".
واختتم الر�شيدي بالت�أكيد على �أن موظفي وعمال ال�رشكة قاموا ب�أداء
�أعمالهم وواجباتهم بكل جهد و�إخال�ص وكفاءة عالية �أثناء عمليات
الت�شغيل على الرغم من ال�صعوبات الكبرية ا َّلتي واجهوها ،وكل هذا
كان بدعم كبري من الإدارة العليا ا َّلتي ذل ّلت كل العوائق لإجن��از هذا
امل�رشوع ال�ضخم.

الوقود البيئي

أزمة األمطار

أدت
عام ّ 2018

إلى بعض التأخير
في عمليات التنفيذ

مميز للعمالة الوطنية في جميع مراحل التنفيذ
دور
ّ

تحديات وصعوبات..
وجوانب إنسانية
كان هناك �شبه �إجماع بني ر�ؤ�ساء الفرق الذين التقت بهم جملة "الوطنية" على
�أن ال�صعوبات والتحديات التي واجهت عملية تنفيذ م�شروع الوقود البيئي كانت
كثرية و ُمتعددة ،وتفاوتت يف ت�أثرياتها بني فريق و�آخر.
وبالإ�ضافة �إىل التحديات التي واجهت كل فريق على حدة يف جمال تخ�ص�صه،
كان هناك جمموعة من التحديات واجهت امل�شروع ب�شكل عام ،ن�ستعر�ض بع�ضها
فيما يلي:
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الأمطار الغزيرة التي تع ّر�ضت لها الكويت يف � 2018أثرت على بع�ض مواقع البنية التحتية للم�رشوع

�أزمة الأمطار
هطلت على الكويت يف نوفمرب 2018
كانت �أزمة الأمطار الغزيرة التي ْ
من التحديات املفاجئة التي واجهت امل�رشوع و�أدت �إىل ت�أخري يف عمليات
التنفيذ ،حيث ت�س ّببت هذه الأمطار غري امل�سبوقة يف �صعوبات �أثناء جتهيز
الأر�ض ،وكان لها ت�أثري كبري على بع�ض مواقع البنية التحتية للم�رشوع،
نظر ًا لأن هذه املواقع كانت حتت الإن�شاء ،ومل تكن يف و�ضعها النهائي.
وعلى �سبيل املثال كان الت�أثري كبري ًا على خط تربيد املياه ،حيث دم ّرت
الأمطار البنية التحتية (الرملية) حتت الأنبوب ال�ضخم ،والذي يبلغ
قطره حوايل مرتين وطوله حوايل كيلو مرت ،مما �أدى �إىل ت�أخري املقاول
يف ت�سليم هذا الأنبوب.
وجنحت ال�رشكة يف التعامل مع �أزم��ة الأمطار مبهنية عالية من خالل
و�ضع خطط ُمتكاملة لإعادة بناء املناطق املُت�رضرة يف مواقع العمل ،ويف
نف�س الوقت جتنب تكرار هذا الو�ضع مرة �أخرى.
جن�سيات ُمتعددة
ُيعد عدد العمالة الذي و�صل �إىل � 54.4ألف عامل من التحديات التي
واج�ه��ت تنفيذ امل ���شروع� ،إذ ك��ان هناك �صعوبات يف التعامل معهم،
خ�صو�ص ًا يف �ش�أن توعيتهم بااللتزام ب ��إج��راءات ال�صحة وال�سالمة
والبيئة للحفاظ على �سالمتهم و�أرواحهم ،وذلك ب�سبب عددهم الكبري
جد ًا واختالف لغاتهم.
المعدات
تعذّ ر تواجد بعض ُمصنّعي ُ

خالل تشغيل الوحدات
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وللتغلب على ه��ذا الأم��ر قامت ال�رشكة بعمل الكثري من ور���ش العمل
مبختلف اللغات ،وطبعت من�شورات (بو�سرتات) ومل�صقات بلغات
ُمتعددة تبني �أنواع الأخطار وكيفية جتنبها.
جائحة فريو�س كورونا
ب��د�أت �أزم��ة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19 -يف ال�صني خالل
�شهر يناير  ،2020ويف غ�ضون �شهور قليلة حت ّول الأمر �إىل �أزمة عاملية
�شملت جميع الدول تقريب ًا.
وتُعد هذه الأزمة الأ�صعب يف تاريخ الب�رشية املُعا�رص ،فقد �أدت �إىل �ش َّل
االقت�صاد العاملي ،و�أ�صبح يف حالة من الركود والك�ساد� ،إ�ضافة �إىل
تقييد حركة ال�سفر بني البلدان ب�سبب توقف املطارات و�إغالق الكثري
من الدول حلدودها.
وقد �ش ّكلت هذه اجلائحة حتدي ًا حقيقي ًا خالل عمليات تنفيذ امل�رشوع،
خ�صو�ص ًا �أن�ه��ا ب ��د�أت يف مرحلة مف�صلية م��ن مراحله ،وه��ي مرحلة
الت�شغيل الفعلي لعدد من الوحدات بامل�صفاتني.
وميكن �إيجاز ت�أثريات الأزمة على امل�رشوع يف عدة جوانب �أهمها:
• تع َّذر وجود املُ�صنعني:
ت�س ّببت �أزم ��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا يف ت �ع �ذّر ت��واج��د بع�ض امل ُرخ�صني
و ُم�صنعي وم ّوردي امل ُعدات من ال�رشكات العاملية �أثناء عمليات ت�شغيل
نقص كبير في أعداد العمالة الالزمة

لتنفيذ األعمال بسبب "كورونا"

ال�رشكة حر�صت على توفري بيئة عمل �آمنة و�صحية جلميع العاملني خالل جائحة كورونا

عدد العمالة الضخم من التحديات

االستفادة من العمالة الوطنية ذات

التي واجهت عمليات التنفيذ

الخبرة في عمليات التدشين والتشغيل

بع�ض وح��دات امل�رشوع ب�سبب الإغ�لاق ال��ذي �شهده العامل وا�ستمر
لفرتات طويلة.
وق��د ارت�ب��ط بهذا الأم ��ر حت��د �آخ ��ر ،وه��و ارت �ب��اط ت�شغيل العديد من
الوحدات بكفاءة كاملة على ت�شغيل وح��دات �أخ��رى ،و ّمت التغلب على
ذلك بطرق عديدة ،منها عمليات الربط بني امل�رشوع واملوارد املت ّوفرة
يف امل�صايف القائمة.

• نق�ص العمالة:
�أدت جائحة كورونا �إىل �إ�صابة عدد من العمال واملوظفني بالفريو�س،
ومالطة البع�ض لزمالئهم �أو �أقاربهم املر�ضى ،مع الو�ضع يف االعتبار
ُ
�سفر العديد من املوظفني �إىل بالدهم للإجازة قبل �إغالق املطارات وعدم
قدرتهم على العودة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك مل ي�ستطع عدد كبري من العمال واملقاولني القدوم �إىل

العمالة الوطنية
كان للعمالة الوطنية دور فعال ومميز خالل عمليات تنفيذ م�رشوع الوقود
البيئي ،حيث تو َّلت املهام و�إيجاد احللول للت�شغيل الأمثل والآمن للوحدات،
بالإ�ضافة �إىل تن�سيق االجتماعات مع املُ�صنعني واملوردين ،والتواجد يف
امل�صايف للمتابعة والإ�رشاف على عمليات الت�شغيل ب�شكل يومي.
وقد ّمت االعتماد على العمالة الوطنية يف جميع مراحل تنفيذ امل�رشوع،
بداية من امل��راح��ل الأوىل ،م ��رور ًا مبرحلة االجتماعات ال��دوري��ة مع
ال�رشكات العاملية ،ومتابعة �سري الأعمال ،وعمل الفحو�صات الالزمة
لل ُمعدات قبل الت�شغيل ،وانتها ًء مبرحلة الت�شغيل النهائية ،والت�أكد من
ُمطابقة املنتجات للموا�صفات الفنية.
ً
وازداد هذا االعتماد ب�شكل ملحوظ خالل جائحة كورونا نظرا لوجود
نق�ص يف العمالة الأجنبية ،وع��دم تواجد بع�ض املُ�صنعني واخل�براء

املفرت�ض تواجدهم خ�لال عمليات ت�سليم وت�شغيل ال��وح��دات ب�سبب
الإغالق الذي اتبعته الكثري من الدول.
و ّمت��ت اال�ستفادة من العمالة الوطنية التي لديها خ�برة ومعرفة يف
عمليات التد�شني والت�شغيل واكت�شاف الأخطاء و�إ�صالحها يف وحدات
امل�رشوع اجلديدة ،كما متّت اال�ستفادة من املعرفة الفنية للمهند�سني
حتت التدريب والتطوير يف تد�شني وح��دات امل�رشوع ،وذل��ك لتغطية
نق�ص الكوادر.
ومت ّكنت العمالة الوطنية من �إكمال الأعمال بكفاءة واحرتافية عالية
بف�ضل ال�ت��دري��ب ال��ذي وف��رت��ه ال�رشكة للمهند�سني والفنيني ،وهو
ما �ساعد على �إدارة املهام و�رسعة �إجنازها دون الت�أثري على جودة
املخرجات.
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العمالة الوطنية تولت املهام و�ساهمت ب�إيجاد احللول للت�شغيل الأمثل والآمن للوحدات

المشروع شهد الكثير من الجوانب
اإلنسانية على مدار سنوات تنفيذه

العمل ،وذلك ب�سبب احلظر الذي ّمت تطبيقه (كلي/جزئي) والإغ�لاق
التام لبع�ض املناطق.
وكل هذه العوامل �أدت �إىل نق�ص كبري يف �أع��داد العمالة الالزمة لتنفيذ
الأعمال وت�شغيل الوحدات.

جوانب �إن�سانية
�شهد م�رشوع الوقود البيئي الكثري من اجلوانب الإن�سانية على مدار
�سنوات تنفيذه ،وظهرت هذه اجلوانب ب�شكل كبري خالل �أزمة كورونا،
حيث تع ّر�ض بع�ض العاملني للإ�صابة بالفريو�س ،والبع�ض منهم فقد
�أقارب و�أحباب ،وكان البد من التعامل مع هذه احلاالت ب�شكل �إن�ساين،
وم��ن ث� ّم قامت ال�رشكة بخطوات ُمتعددة �أهمها :التوا�صل ب�شكل
م�ستمر مع املوظفني الذين كانوا يقطنون يف مناطق ُطبق عليها احلظر
الكامل ،وت�أمني متطلباتهم املعي�شية من �أج��ل بث روح الطم�أنينة يف
قلوبهم و�إ�شعارهم ب�أهميتهم بالن�سبة لل�رشكة� ،إميان ًا منها ب�أن االهتمام
باجلانب الإن�ساين ُي�ساعد يف ع��ودة املوظف �إىل ن�شاطه ،كما قامت
ال�رشكة بتوفري الرعاية الطبية وكل امل�ستلزمات الالزمة ملن �أ�صيبوا
خالل فرتة حجرهم ،وال�سماح ملن �أ�صيب �أحد �أفراد �أ�رسته بالتفرغ
لرعايته والتوا�صل معه لتح�سني حالته املعنوية.
بالإ�ضافة �إىل م��ا �سبق ،قامت ال�رشكة بتوقري �سكن بديل للعمال
ا�ستوعب حوايل  400عامل ،وذلك من خالل ا�ستغالل مباين تابعة لها،
وتزويدها بكل االحتياجات وامل�ستلزمات الالزمة للعامني.
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قيمت مخاطر "كورونا" ووضعت
الشركة ّ

خطة مدروسة الستكمال تنفيذ المشروع

• نق�ص املواد:
ت�س ّببت اجلائحة يف نق�ص بع�ض امل��واد واملُعدات الالزمة لتنفيذ �أعمال
امل�رشوع ب�سبب �إغالق املطارات واملوانئ يف كثري من الدول ،وهو ما �أثر
ب�شكل كبري على تقدم الأعمال.
َّ
تعطل بع�ض املُعدات
ت�شغيل م�رشوع بهذا احلجم مل يكن بالأمر ال�سهل ،فقد واجهت فرق
العمل العديد من امل�شكالت والعقبات �أثناء تنفيذ الأعمال ،و�أي�ض ًا خالل
فرتة التجهيز وبدء الت�شغيل ،ومنها ُّ
تعطل بع�ض امل�ضخات املُهمة ب�شكل
مفاجئ ،مما ا�ضطر فرق العمل للتوا�صل مع الأق�سام املعنية لتوفري
حلول بديلة و�آمنة حلني �إ�صالح امل�ضخات ،و�أي�ض ًا ُّ
تعطل بع�ض املحاب�س
الرئي�سية عن العمل ب�سبب م�شاكل ميكانيكية يف املحاب�س بوحدات
اخلدمات التي تز َّود وحدة التقطري اجلوي للنفط اخلام بالبخار.
وقد ا�ستطاعت فرق امل�رشوع و�ضع خطة �رسيعة الحتواء هذا الت�أثري،
ولأول مرة تظل وح��دة التقطري اجل��وي للنفط اخل��ام يف اخلدمة بدون
البخار القادم من الوحدات املُ�ساندة.
ي�ضاف �إىل ذلك بع�ض امل�شاكل الأخ��رى التي ّمت التغلب عليها بف�ضل
ت�ضافر جهود ف��رق العمل مع املُ�صنعني للت�أكد من ت�شغيل امل�رشوع
ب�شكل �آمن وناجح.
تعامل باحرتافية
ا�ستطاعت ال�رشكة تقييم املخاطر املُتعلقة ب��أزم��ة ك��ورون��ا ،وو�ضعت

اتخاذ �إجراءات متعددة لفح�ص العاملني قبل دخولهم �إىل املواقع حفاظ ًا على �صحتهم و�سالمتهم

خطة مدرو�سة ال�ستكمال تنفيذ امل�رشوع وفق ًا ملا هو مر�سوم ،وت�شغيل
الوحدات ب�شكل �آم��ن بعدما ط َّبقت �إج��راءات احرتازية ُم�شددة يف كل
مواقع العمل ل�ضمان �سالمة املوظفني ،ومن الإج��راءات التي اتخذتها
ال�رشكة ل�ضمان ا�ستمرار الأعمال و�إجناز امل�رشوع ما يلي:
 التن�سيق مع اجلهات املعنية يف الدولة من �أجل �إ�صدار ت�صاريح التنقلللموظفني والعاملني �أثناء فرتات احلظر (اجلزئي/الكلي) ،وتوفري
�سبل املوا�صالت وال�سكن وغريه لت�أمني تواجد و�سالمة العمالة من �أجل
ا�ستمرارية الأعمال.
 عقد اجتماعات ُمكثفة مع جميع الدوائر املعنية واملقاولني واملُ�صنعنيب�شكل يومي لدرا�سة خطط الت�شغيل يف ظل هذه الظروف ،و�إن�شاء قنوات
مب�ساعدة
للتوا�صل عن ُبعد مع املُ�صنعني واملُوردين على مدار ال�ساعة ُ
�أق�سام ال�رشكة املختلفة والعمل كفريق متكامل.
 توزيع العمالة على جمموعات لتجنب االختالط وااللتزام بالتباعدبح�سب ا�شرتاطات وزارة ال�صحة.
 اتخاذ م�ب��ادرات ُمتعددة للتعامل مع اجلائحة بالت�شاور مع جميع�أ�صحاب امل�صلحة وااللتزام ب�شدة بالتوجيهات ال�صادرة من وزارة
ال�صحة وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�إدارة �رشكة البرتول الوطنية
الكويتية والفريق الطبي بال�رشكة.
 تعقيم كافة املرافق واملركبات التي تنقل عمالة املقاولني ب�صفة دوريةلتوفري احلماية جلميع العاملني بامل�رشوع.

 تركيب كامريات حرارية عند مداخل امل�صايف لفح�ص العاملني قبلدخولهم.
 توفري فرق عمل ُم�ساندة يف حال اكت�شاف �إ�صابة. تفعيل خطط الرقابة عن ُبعد ،وعقد االجتماعات افرتا�ضي ًا ،واعتمادالتوقيع الإلكرتوين لل ُمحافظة على �سري العمل ب�شكل منتظم.
 ا�ستمرار تدريب املوظفني وجتهيزهم لت�شغيل وا�ستالم الوحداتمن املقاول ،حيث و�ضعت ال�رشكة خطة لتوفري بيئة تدريب �آمنة عن
طريق برنامج ( )Zoomالذي يتميز بخا�صية ت�سجيل وحفظ املقررات
التدريبية ،من �أجل ُمتابعة جودة التدريب واحل�صول على املعلومة يف
�أي وقت.
 التن�سيق مع م�س�ؤويل املقاولني ل�ضمان توفري اال�شرتاطات ال�صحيةللعاملني يف �أماكن �سكنهم ومتابعة فح�صهم يومي ًا ،مع الإبالغ عن �أية
حالة ي�شتبه يف �إ�صابتها باملر�ض واتخاذ الإج��راءات اخلا�صة بعزلها
وفح�ص املخالطني.
وبف�ضل هذه الإجراءات التي اتخذتها ال�رشكة ّمت تنفيذ الأعمال بنجاح،
مع احلفاظ على �سالمة املوظفني ،وهذا يعك�س جاهزية �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية واحرتافية ف��رق العمل ا ّلتي ّمت تدريبها على �أعلى
م�ستوى داخلي ًا وخارجي ًا للتعامل مع كل ح��االت ال�ط��وارئ دون �أي
تق�صري يف حتقيق الأهداف.

عقد اجتماعات مع جميع الدوائر المعنية

تعقيم دوري لكافة المرافق والمركبات

والمصنعين بشكل يومي
والمقاولين
ُ

التي تنقل عمالة المقاولين لحمايتهم
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أفضل مشروع لعام
 2016تأثيراً على

صناعة التكرير
والبتروكيماويات

نالها المشروع عن جدارة

جوائز عاملية
ح�صدت �شركة البرتول الوطنية الكويتية جمموعة من اجلوائز عن م�شروع "الوقود
البيئي" خالل �سنوات التخطيط والتنفيذ ،ب�سبب حجمه ال�ضخم ،وت�صميمه الفريد،
و�إنتاجه م�شتقات جديدة �صديقة للبيئة.
ومن �أهم اجلوائز� :أف�ضل م�شروع من حيث حجم الت�أثري على �صناعة التكرير
والبرتوكيماويات على امل�ستويني الإقليمي والعاملي خالل العام  ،2016و�أف�ضل
�صفقة لعام  ،2017و�أف�ضل �صفقة متويل على م�ستوى قطاع التكرير يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا للعام .2017
ون�ستعر�ض فيما يلي �أهم هذه اجلوائز و�أ�سباب احل�صول عليها.
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عدد دي�سمرب من جملة "هيدروكربون برو�سي�سنج" يت�ضمن اختيار "الوقود البيئي" ك�أف�ضل م�رشوع لعام 2016

�أف�ضل م�شروع
اختارت جملة "هيدروكربون برو�سي�سنج" ()Hydrocarbon Processing
العاملية املُتخ�ص�صة يف النفط والغاز ،م�رشوع الوقود البيئي ك�أف�ضل م�رشوع
لعام  2016من حيث حجم الت�أثري على �صناعة التكرير والبرتوكيماويات
�إقليمي ًا وعاملي ًا.
و�أ�صدرت املجلة يف عدد دي�سمرب  2016النتائج الت�صويت لـ 9م�شاريع
و�صلت للمرحلة النهائية الختيار �أكرث امل�شاريع كفاءة ،ولها ت�أثري
�إيجابي يف تلبية الطلب العاملي املتنامي على �أن ��واع عالية اجل��ودة
م��ن ال��وق��ود امل ُخ�ص�ص لو�سائل النقل ولال�ستخدام يف ال�صناعات
البرتوكيماوية.
وق��د ّمت اختيار "الوقود البيئي" وف��ق معايري �شملت :حجم الإن�ف��اق
الر�أ�سمايل ،والقدرة على تلبية الطلب املحلي والإقليمي ،والتنوع يف
املنتجات ،وزيادة القدرة الإنتاجية.
ويبلغ الإنفاق الر�أ�سمايل للم�شاريع الـ � 9أكرث من  60مليار دوالر ،من
�أ�صل مئات امل�شاريع التي دخلت قائمة االختيار ،والتي ي�صل حجم
اال�ستثمارات فيها �إىل  1.6تريليون دوالر ،وه��ي �إم��ا م�شاريع قيد
التخطيط �أو التنفيذ �أو الدرا�سة الهند�سية.
وذكرت املجلة �أن امل�رشوع �س ُي�ساهم يف تخفي�ض االنبعاثات الغازية،
وتعزيز الأداء الت�شغيلي وكفاءة ا�ستخدام الطاقة ،وتطوير املرونة
الت�شغيلية بني م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي ،كما �ستتميز
المشروع األكثر ابتكاراً في 2017
من شركة ( )TXFالعالمية

منتجاته مبحتوى كربيتي �أقل ،وتركيزات قليلة جد ًا من ال�شوائب،
وهو ما �سيكون له ت�أثري �إيجابي على البيئة.
�صفقة العام
ح�صدت ال�رشكة جائزة "�صفقة العام" لعام  2017التي 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 لنجاحها يف �إمت��ام �صفقة متويل
م�رشوع الوقود البيئي من وكاالت ائتمان ال�صادرات العاملية ،وهي
ال�صفقة التي تبلغ قيمتها  6.25مليارات دوالر �أمريكي ،ومدة
�رسيانها  13عام ًا.
واعتربت ال�رشكة ال�صفقة من �أكرب �صفقات التمويل التي متّت من قبل
وكاالت ائتمان ال�صادرات ،حيث ا�شرتكت فيها  7وكاالت ائتمان من
عدة دول هي :كوريا ،واليابان ،و�إيطاليا ،وهولندا ،وبريطانيا� ،إىل
جانب ُم�شاركة جمموعة من البنوك العاملية املعروفة.
ومتنح جائزة "�صفقة العام" لأكرث ال�صفقات املالية ابتكار ًا ،والتي
مت�ت��از ب�ت��أث�يره��ا ع�ل��ى ال���س��وق ،وارت�ب��اط�ه��ا ب��ال�ت�ج��ارة والب�ضائع
وال���ص��ادرات ومتويل امل�شاريع ،كما تُ�شكل �أي�ض ًا ُم�ساهمة هامة
لالقت�صاد الوطني.
صفقة تمويل العام للنفط والغاز

من مجلة " آي جي جلوبال"
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جائزة �صفقة العام للم�رشوع من ( )TXFو�صفقة متويل العام من "�آي جي جلوبال"

جائزة "صفقة العام" تمنح للصفقات

فريق ُمستقل من المحكمين

يختار المشروعات الفائزة

األكثر ُمساهمة في االقتصاد الوطني

�صفقة متويل العام
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ح�صل امل�رشوع على جائزة "�صفقة متويل
العام للنفط والغاز" من جملة "�آي جي جلوبال" ()IJGlobal
على م�ستوى قطاع التكرير مبنطقة ال�رشق الأو��س��ط و�شمال
�أفريقيا لعام  ،2017ب�سبب متويله املنق�سم �إىل ن�سبة % 30
مت ت�سلّم اجلائزة يف احتفال �أقيم
ذاتي ًا ،و % 70حملي ًا وعاملي ًا ،و ّ
بدبي خالل مار�س .2018
وتعرتف جوائز املجلة ب��الإجن��ازات املُتعلقة بال�صفقات عرب قطاعات
الطاقة واملرافق يف جميع �أنحاء العامل.

الجائزة

الجهة المانحة

العام

جملة ( )Hydrocarbon Processingالعاملية املتخ�ص�صة بالنفط والغاز

2016

�صفقة العام

�شركة ( )TXFالعاملية املتخ�ص�صة يف قطاعات التجارة والت�صدير والتمويل

2017

�صفقة متويل العام

"�آي جي جلوبال" العاملية

2017

�أف�ضل م�شروع
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ويقوم فريق التحرير بالتعاون مع فريق ُم�ستقل من املحك ِّمني
ال�ن��ا��ش�ط�ين يف الأ�� �س ��واق ال �ت��ي ت��وج��د فيها ال���ص�ف�ق��ات باختيار
امل�رشوعات الفائزة.
وت�ق��دم اجل�ه��ات امل ُ�شاركة �أ��س�ب��اب ج ��دارة �صفقاتها على �أن تبني
التقارير امل ُقدمة �أن ال�صفقة املعنية انطوت على ابتكار حقيقي وحركت
ال�سوق قدم ًا ،كما ينبغي �أن تت�ضمن هذه التقارير �أكرب قدر ممكن من
املعلومات عن ال�سمات الفريدة لكل �صفقة ،و�أن ت�سلط ال�ضوء على
العقبات التي ّمت التغلب عليها ،ف�ض ًال عن حتديد العنا�رص التي متيزها
عن املعامالت الأخرى التي �أبرمت يف تلك املنطقة �أو القطاع.
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الوقود البيئي

لمشاهدة صور الفرق المشاركة

في تشغيل مشروع الوقود البيئي

يرجى مسح رمز ()QR
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الوقود البيئي

خبر التدشين حظي
باهتمام كبير
من الوكاالت
اإلخبارية والصحف

زادها أهمية الرعاية السامية لحفل االفتتاح

أصداء إعالمية واسعة
لتدشين "الوقود البيئي"
�أ�صداء وا�سعة تركها حفل الت�شغيل الكامل مل�شروع الوقود البيئي �إعالمياً على كافة
امل�ستويات :املحلية ،والإقليمية ،والعاملية ،انطالقاً من �أهمية امل�شروع و�ضخامته.
وزاد هذه الأهمية تف�ضل ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ نواف الأحمد
اجلابر ال�صباح ,حفظه اهلل ورعاه ,برعاية وح�ضور هذا احلدث ,وح�ضور �سمو ويل
العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ,حفظه اهلل ,وهو ما كان له عظيم الأثر
يف زيادة اهتمام كافة و�سائل الإعالم باحلدث.
وعك�س ح�ضور القيادة ال�سيا�سية لهذا احلدث االهتمام الكبري الذي توليه قيادتنا
احلكيمة للم�شاريع التنموية ب�شكل ع��ام ،وم�شاريع القطاع النفطي على وجه
اخل�صو�ص ،لأهمية هذا القطاع يف دعم االقت�صاد الوطني.
وق��د حظي خرب تد�شني امل�شروع بكثري من االهتمام من ال��وك��االت الإخبارية
وال�صحف املحلية واخلليجية والعربية ،كما تناقلته القنوات الف�ضائية املحلية
والإقليمية ب�شكل م ّو�سع.
ُ
وفيما يلي ن�ستعر�ض بع�ض ما ن�شر عن امل�شروع يف ال�صحف والوكاالت الإخبارية
والتقارير التلفزيونية ،والرعاية ال�سامية له:
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الوقود البيئي..
وتستمر اإلنجازات
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