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كلمة الرئيس التنفيذي

السنة  خــالل  املتسق  أداءهـــا  الكويتية  الوطنية  البترول  شركة  واصــلــت 
املالية 2014/2013 منطلقة من العمل مبقتضى استراتيجيتها التي 
تستهدف حتقيق قيمة مضافة للموارد الهيدروكربونية الكويتية وحتديث 
صناعة التكرير الوطنية لكي تظل العبا رئيسيا في صناعة النفط والغاز 
على املستوى العربي والعاملي، وتتمكن من فتح منافذ جديدة في األسواق 

العاملية للصادرات الكويتية من املنتجات البترولية. 
لقد متتعت أسواق النفط خالل السنوات الثالث املاضية باستقرار كبير 
على صعيد اإلمداد واالستهالك أي العرض والطلب وقبل ذلك وبعده على 
ففي مجال  والتوسع.  للتطوير  الدافعة  القوة  تشكل  التي  األسعار  صعيد 
العرض   واصلت السوق استقبال ما يقارب من   90 مليون برميل يوميا 
كانت كافية للوفاء بحاجاتها. وبالرغم من حدوث تطورات جيوسياسية هامة في مناطق عديدة وخاصة في 
املناطق التي تضم منتجني رئيسيني للنفط في منظمة البلدان املصدرة للبترول "أوبك" إال أن هذه التطورات 
لم تؤثر كثيرا في السوق إذ أن مصدرين رئيسيني كانوا دائما قادرين على سد النقص وملء أي فراغ محتمل 
ما شكل رافعة الستقرار األسعار وبقائها في املستويات التي تخدم املنتجني واملستهلكني على حد سواء وتوفر 

قاعدة مستقرة للتنمية فيها
ومع استمرار التحديات التي تواجهها صناعة تكرير النفط اخلام إال أن األوضاع السائدة في أسواق النفط 
العاملية تعزز الفرص أمام االستثمار في تطوير هذه الصناعة. وكانت شركة البترول الكويتية الوطنية كأحدى 
شركات مؤسسة البترول الكويتية من بني الذين وجهوا استثمارات ضخمة في هذا املجال من أجل تطوير 

مصافيها.    
وقد حملت هذه السنة املالية عددا من التطورات الهامة في مجال حتديث وتطوير صناعة التكرير الكويتية، 
فقد بدأ التنفيذ الفعلي ملشروعيها العمالقني مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور اجلديدة.  فالبنسبة 
للمشروع األول متت ترسية حزمه الثالث على ثالثة حتالفات ومت جتهيز العقود النهائية التي سوف توقعها 
الشركة مع هذه التحالفات في شهر ابريل 2014. كما جترى اآلن تهيئة املواقع التي سوف تشيد عليها 
بدأت  املشروع  تنفيذ  أن عجلة  أي  األحمدي،  وميناء  ميناء عبدالله  األخرى في مصفاتي  ومنشآته  وحداته 

بالدوران فعليا ولن تتوقف مبشيئة الله حتى تصل الى محطتها األخيرة عند اكتماله في عام 2018.
 أما مشروع مصفاة الزور )االسم الذي أعتمد رسميا للمصفاة اجلديدة( فيسير العمل فيه قدما فقد طرحت 
بعض مناقصاته وأصبحت بقية مناقصات املشروع جاهزة للطرح عما قريب في حني أن أعمال تهيئة املوقع 
تسير على قدم وساق اآلن. وال تقتصر املشاريع احليوية التي تنفذها الشركة على هذين املشروعني العمالقني 
فحسب بل أن عددا من املشاريع الهامة يجرى تنفيذها في املصافي الثالث وفي دائرة التسويق احمللي، من 
بينها مشروع بناء وحدة رابعة لتصنيع الغاز الذي أصبح مكتمال تقريبا ومشاريع خط الغاز اخلامس وخزانات 
الغاز الشمالية وتوفير البنية التحتية الالزمة الستيراد الغاز الطبيعي لسد احتياجات محطات توليد الطاقة 
في البالد ومشروع مستودع توسعة املنتجات البترولية في األحمدي، ومشروع احملمية الطبيعية في الوفرة 

ومشاريع طموحة عديدة اخرى. 
وفي مجال عمل الشركة الرئيسي أي تكرير النفط اخلام وإسالة الغاز فقد واصلت املصافي الثالث اداءها 
العالي وحققت معدال يوميا مقداره حوالي 860 ألف برميل في اليوم. صحيح إن هذا املعدل اليومي يقل عن 
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الرقم القياسي الذي حققته معامل التكرير الثالثة في السنة املاضية ومقداره حوالي 918 ألف برميل يوميا 
إال أن بعض أسباب ذلك االنخفاض كانت خارجة عن عمليات الشركة.

وفي مجال التسويق احمللي تواصل الشركة العمل على بناء أربع محطات وقود جديدة ملواجهة الطلب املتزايد 
على الوقود، كما بدأت بعض احملطات تطبيق نظام استرجاع األبخرة الذي يحقق أهدافا بيئية واقتصادية معا، 
وبلغت كميات الوقود التي مت تسويقها في السوق احمللية   5547 مليون لترا بزيادة مقدارها 2.4% من 

السنة املاضية وهي بحدود املعدل املعتاد للزيادة السنوية في مجال استهالك الوقود.

الشركة  أصول  أهم  هم  العاملون  كان  وإذا  الشركة.  أولويات  تتصدر  البيئة  وحماية  والسالمة  الصحة  وتظل 
فإن السالمة الصناعية للمنشآت حتتل أهمية كبرى إذ أن الكفاءة الصناعية لوحدات املصافي ومرافقها هي 
بتنفيذ  الشركة حاليا  املنشودة. وتضطلع  الربحية  اإلنتاجية وحتقيق  وزيادة  الشركة  الضمانة الستمرار عمل 
سلسلة من املشاريع التي حتقق أهدافا بيئية وخفض االنبعاثات الغازية الى احلدود التي تتماشى مع معايير 
الهيئة العامة للبيئة الكويتية. ولعل النجاح بتسجيل مشروعي وحدتي استرجاع غاز الشعلة في مصفاتي ميناء 
األحمدي وميناء عبدالله ضمن آلية التنمية النظيفة كمشروعني باسم دولة الكويت على قائمة االتفاق اإلطاري 
لألمم املتحدة حول التغير املناخي أحد األدلة الهامة على اجلهود التي تبذلها الشركة في مجال حماية البيئة 

ومكافحة التلوث من مصادره.

وقد حقق عدد املوظفني الكويتيني الذين أتيحت لهم فرص العمل في الشركة زيادة ملحوظة خالل هذه السنة 
بلغت 868 موظفا لترتفع نسبة القوى العاملة الكويتية الى ما يزيد على 86% من مجموع قوة العمل في 
الشركة. وال حاجة بنا الى التأكيد على أن الشركة تولي أهمية قصوى للتدريب وزيادة تأهيل وكفاءة العاملني 
الفرص في كل  الداخلي واخلارجي واحلــرص على االستفادة من هذه  التدريب  فيها وذلك من خالل برامج 

مكان. 

وتواصل شركة البترول الوطنية الكويتية متتني جسور التعاون مع مؤسسات وهيئات املجتمع وذلك عن طريق رعاية 
أنشطتها واملشاركة الفعالة فيها من منظور االلتزام املجتمعي للشركة وقد أصدرت الشركة. هذه السنة تقرير 
االستدامة Sustainability Report الثاني حتت عنوان " رسالة منو مستدام " والذي منحته شبكة املبادرة 
العاملية لكتابة التقارير  GRI(   )  أعلى تصنيف ليضاهي تقارير االستدامة التي تصدرها كبريات الشركات في 

العالم. كما أدرجته على موقعها اإللكتروني الذي يضم تقارير شركات النفط الكبرى وشركات أخرى. 

الشركة في  التشغيلية من عمليات  األربــاح  الكبيرة في نسبة  الزيادة  السنة  البارزة في هذه  ومن اإلجنــازات 
أجمالي أرباح الشركة التي بلغت 216.5 مليون دينارا   

وفي اخلتام أود ان أوجه بإسمي واسم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا الشكر اجلزيل جلميع العاملني في 
الشركة الذين كانوا القوة احلقيقة وراء كل جناح حققناه خالل هذه السنة بفضل روح الوالء واالحترافية العالية التي 

حتلوا بها في أدائهم لواجباتهم خدمة لتقدم الشركة وتعزيز أسهامها في حركة اقتصاد البالد ورفاهية شعبها.

والله ولي التوفيق.

محمد غازي املطيري
الرئيس التنفيذي
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مالمح بارزة خالل السنة المالية
2014 / 2013

بعد موافقة المجلس األعلى للبترول االنطالق لتنفيذ مشروعي المصفاة 
الجديدة والوقود البيئي.

مشروعا استرجاع غازات الشعلة في مصفاتي ميناء األحمدي وميناء 
عبداهلل  يدرجان على موقع األمم المتحدة ضمن جهود دولة الكويت 

لمواجهة التغير المناخي.

المحافظة على معدالت تكرير تقارب الطاقة القصوى للمصافي.

أرباح الشركة تزيد عن 283 مليون دينار أي أكثر من بليون دوالر .

أكثر من 465 خريجًا كويتيًا يلتحقون بالعمل في الشركة.

البترول الوطنية تحصل على عدد من الجوائز االقليمية والدولية .

اصدار تقرير المسؤولية اإلجتماعية، أول تقرير في المنطقة مدقق من قبل 
مؤسسة عالمية.
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المؤشرات الرئيسية

2012/2011     2013/2012  2014/2013    

املـــؤشــــــرات املالــيــــــــة

13356.3 14125.4 13552.8 إجمالي مبيعات منتجات الشركة )مليون دك(

320 333 330 إجمالي مبيعات التسويق احمللي )مليون دك( *

283.7 377.6 216.5 صافي ربح الشركة )مليون دك(

596.8 602 662.4 إجمالي املصروفات التشغيلية )مليون دك(

184.2 269.9 210.9 املصروفات الرأسمالية )مليون دك(

88.6 174.2 115.9 التغيرات في مجموع األصول الثابتة )مليون دك(

معدل لقيم النفط اخلام )الف برميل / اليوم( 
177.7 193.9 192.7 مصفاة الشعيبة

247 272 255.6 مصفاة ميناء عبدالله

416.9 451.7 411.9 مصفاة ميناء األحمدي

841.6 917.6 860.2 املجمـــوع

املبيـــعات
32885.6 35024.7 33263 إجمالي املنتجات املصدرة لألسواق العاملية )الف طن(

5236 5416.4 5546.3 وقود للتسويق احمللي )مليون لتر(

7497.6 8093.6 8770.6 وقود لوزارة الكهرباء واملاء )مليون لتر(

180.8 167.1 92.8 بيتيومني ) ألف طن متري(

القـــــوى العـــاملة
5880 5805 6644 القوى العاملة في نهاية السنة املالية 

تشمل مبيعات املنتجات البترولية في السوق احمللية مبيعات حلساب 
مؤسسة البترول الكويتية باإلضافة إلى مبيعات حلساب الشركة. *

التقريــــــر الســـــنــــوي
2013 ابريل   1
2014 مارس   31
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وإسـالـــة الغـــــــاز

الـتـكـريـــــر
الفصـل األول
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تكرير النفط الخام 

كانت السنة املالية   2014/2013متميزة باألداء العالي ملصافي الشركة الثالث ولو أن إجمالي النفط اخلام 
املكرر في املصافي الثالث كان أقل من السنة املاضية، وهو األداء الذي جعل الشركة حتقق خططها لتكرير 
النفط اخلام. وكانت هذه اإلنتاجية العالية ملصافي الشركة الثالث دليال على كفاءة برامج الصيانة ومدى فعالية 
معايير السالمة الصناعية بل وقواعد الصحة والسالمة والبيئة بشكل عام، باإلضافة الى اجلهود التي يبذلها 
العاملون في هذه املصافي. وقد بلغ إجمالي املعدل اليومي لتكرير النفط اخلام في املصافي الثالث حوالي 
294 مليون برميال أي 860.2 ألف برميل في اليوم مقارنة بـ 335 مليون برميل أو 917.6 ألف برميل في 
اليوم في السنة املالية املاضية 2013/2012 أي بانخفاض مقداره 6.2%. ونلقى فيما يلي نظرة على أداء 

كل من املصافي الثالث. 

مصفاة ميناء األحمدي 
مصفاة ميناء األحمدي أكبر املصافي الكويتية وواحدة من أضخم مصافي التكرير في العالم. ومع ان معدل لقيم 
النفط املكرر في املصفاة هذه السنة سجل انخفاضا عن معدله في السنة املالية السابقة 2013/2014  إال 
أن املصفاة حافظت على انتاجيتها العالية. فقد بلغ اجمالي النفط اخلام املكرر في املصفاة خالل هذه السنة 
150.36 مليون برميل اي مبعدل يومي مقداره 411.95 الف برميل يوميا مقارنة بـ 451.7 الف برميل يوميا 
في السنة السابقة أي بانخفاض مقداره 4.5% . ويعزي هذا النقص الى انخفاض في كمية اللقيم الى توقف 
وحدة تكرير النفط اخلام   )3( في املصفاة ملدة اربعة أشهر، وخفض معدل اللقيم ألسباب اقتصادية وملدة 17 
يوما لعطل فني. كما أن وحدة تكرير خام اإليوسني توقفت عن العمل ملدة 37 يوما الستبدال خط األنابيب. 
وبلغت الكميات املصدرة من مصفاة ميناء األحمدي خالل هذه السنة 12.6 مليون طنا متريا مقارنة بـ 14.3 

مليون طنا في السنة السابقة اي بانخفاض مقداره %11.8
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مصفاة ميناء عبداهلل 
مصفاة ميناء عبدالله هي األحدث بني مصافي الشركة والثانية من حيث الطاقة التكريرية وقد واصلت مصفاة 
على  الثانية  للسنة  وذلك   2014/2013 املالية  السنة  تقريبا خالل  القصوى  بطاقتها  العمل  عبدالله  ميناء 
التوالي إذ بلغ مجموع الكميات املكررة في املصفاة من النفط اخلام حوالي 93.30 مليون برميل اي مبعدل 
يومي بلغ حوالي 255.6 الف برميل مقابل 270 الف برميل في السنة املالية السابقة اي بانخفاض مقداره 

.%5.3

ويعزى هذا االنخفاض في معدالت التكرير اليومية في املصفاة الى عدة عومل من بينها انقطاع التيار الكهربائي 
عن املصفاة في شهر يناير، وقد بلغت الكميات املصدرة من املصفاة 12.5 طنا متريا ومت شحنها عن طريق 
اجلزيرة االصطناعية وتتضمن صادرات املصفاة كميات الفحم البترولي التي بلغ مجموعها 3.8 مليون طنا 

متريا خالل هذه الفترة وزودت الى شركات محلية مت تصديرها عن طريق ميناء الشعيبة التجاري.

مصفاة الشعيبة 
وحرفية  بكفاءة  العمل  الشعيبة  مصفاة  واصلت 
اخلام  النفط  تكرير  مجمع  ضمن  وذلك  وعالية 
الكويتية  الوطنية  البترول  شركة  تديره  الذي 
واملؤلف من ثالث مصافي ومجموعة متطورة من 
كميات  مجموع  وبلغ  البحرية.  التحميل  أرصفة 
خالل  الشعيبة  مصفاة  في  املكررة  اخلام  النفط 
هذه السنة املالية 70.4 مليون برميل أي مبعدل 
192.7 الف برميل في اليوم وقد أولت املصفاة 
التقيد  على  كبيرا  اهتماما  املصافي  بقية  شأن 
مبعايير السالمة سواء بالنسبة لألفراد أو املعدات. 
وقد منحت املصفاة عددا من اجلوائز والشهادات 
أهمها جائزة صاحب سمو األمير للمصانع الكبرى 
واملتميزة التي تنظمها الهيئة العامة للصناعة وذلك 
في  الشاملة  اجلودة  معايير  أعلى  »تطبيق  بفضل 
ونظم  االستراتيجي  والتخطيط  واإلدارة  القيادة 

املعلومات »  .

متريا  طنا  مليون   6.2 حوالي  تصدير  مت  وقد 
عن  الشعيبة  مصفاة  من  البترولية  املنتجات  من 
ميناء  وفي  الشعيبة  في  الشحن  رصيفي  طريق 

األحمدي. 
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وبلغت كميات البروبان املصدرة خالل هذه السنة جوالي 2549.1 طنا وكميات البوتان املصدرة 

1889.2 الف طنا اي ما مجموعه حوالي  4438 الف طنا مقارنة بـ 14447 الف طنا في السنة املالية 
املاضية اي بانخفاض ضئيل يقدر بحوالي  %0.19.

مصافي الشركة الثالث 
بلغ صافي الكميات املنتجة من املواد البترولية خالل السنة املالية 2014/2013  حوالي 42.5 مليون طن 
متري مقابل حوالي  43.5  مليون طن متري حسب تقديرات اخلطة لهذه السنة وحوالي 45.3 مليون طن 

متري في السنة املالية 2012/2013 كما هو موضح تفصيال في اجلدول التالي  

تطور معدالت النفط اخلام املزود للمصافي الثالث بني 2013/2012-2009/2008
)الف برميل/يوم (

2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 2010/2009 املصفاة

192.7 193.9 177.7 198.3 190.3 الشعيبة

255.6 272 247 262.2 270 مصفاة ميناء عبدالله

411.9 451.6 416.9 431.8 401.9 مصفاة ميناء األحمدي

860.2 917.6 841.6 892.3 862.2 املجموع

االنتاج السنوي 2014/2013 اإلنتاج السنوي 2013/2012
املنتـــــــــــــــج

% النسبة الف طن متري %النسبة الف طن متري

20.5 8935 20.0 9299.9 نافثا/ بنزين سيارات/ ريفورمات

19.4 8461.6 18.7 866.86 كيروسني/وقود طائرات

28 12198 27.7 12894.2 زيت الغاز/ ديزل

22.2 9671.7 23.6 10981.1 زيت الوقود/ مخلفات

7.4 3227.2 7.5 3484.9 منتجات أخرى *

97.5 42493.5 97.5 45328.7 صافي اجمالي املنتجات

2.5 1063.5 2.5 1175.1 املستهلك / فاقد

100 4355.7 100 46503.8 اإلجمالي 

تشمل الغازات البترولية املسالة من املصافي والكبريت والفحم البترولي والبتيومني باإلضافة الى غاز البروبيلني.  *



18

إسالة الغاز
بلغ معدل اللقيم الى مصنع إسالة الغاز خالل السنة املالية 2014/2013 1471.1 مليون قدم مكعب في 
اليوم مقارنة بـ 1468.3 في اليوم في السنة املالية املاضية. وميثل هذا الرقم الكميات املتاحة من الغازات من 

مصافي الشركة ومن احلقول وذلك كما هو مبني في اجلدول التالي والرسم البياني.

السنة املالية   2011/2010 السنة املالية  2012/2011 السنة املالية  2013/2012 معدل إنتاج مصنع إسالة الغاز
النسبة %)ألف طن متري  ( الكميات املنتجة النسبة % الكميات املنتجة النسبة % الكميات املنتجة

 41.5  2200.1 42.8 2,477 41.4 2538 بروبان

 35.7   1892 35.2 2,037 35.7 2188.7 بيوتان

 22.8  1205  21.9 1267  22.9 1402 البنزين الطبيعي

100  5297 100 5781 100 6128.8 إجمالي املنتجات السائلة

 371.2 392.3 415 الغاز النحيل )بليون قدم مكعب(

معدل إنتــاج مصنــع إسالـة الغـاز 2011/2010 - 2013/2012

بروبان بيوتان البنزين الطبيعي إجمالي املنتجات 
السائلة

الغاز النحيل
)بليون قدم مكعب قياسي(

2012/2011

2011/2010

نسب املنتجات في مصنع 
إسالة الغاز

هذا وبلغت الكميات املصدرة من غاز البروبان 2416.4  الف طناً مترياً ومن غاز البيوتان 1807.8 الف طنا متريا اي 
ما مجموعه 4224.2 الف طنا متريا بارتفاع نسبته   %11.8 عن إجمالي الصادرات في السنة املالية املاضية والذي 

بلغ 3778.1 الف طنا متريا. 

2477
2200

5297

5781

2037

1267

1892

1205
371392

البروبان
42.8

البروبان
41.5

البيوتان
35.2

البيوتان
35.7

البنزين 
الطبيعي

البنزين 
الطبيعي

22.8

21.9
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التسـويـــق
المحلي

الفصـل الثاني
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محطات تعبئة الوقود 
مايزال عدد محطات التعبئة التي متتلكها وتديرها الشركة هو نفسه لم يتغير والبالغ 39 محطة موزعة في 
اخلطوات  بدأت  وقد  جديدة.  محطات  أربع  بناء  بصدد  الشركة  فأن  ذلك  ومع  الكويت.  من  مختلفة  مناطق 
التمهيدية لبنائها بعد ان مت احلصول على املواقع من بلدية الكويت. وماتزال الشركة تدير محطة واحدة لغسل 
أن  بالذكر  ومن اجلدير  82.000 سيارة.  استفادت من خدمات احملطة  التي  السيارات  وبلغ عدد  السيارات 
الشركة تعد للتعاقد مع احدى الشركات االستشارية من أحل إعادة تصميم محطات تعبئة الوقود التابعة لها 

وذلك متشيا مع التغيرات التي طرأت على السوق ولكي تعكس االهتمام الذي توليه الشركة للبيئة احمللية.

وقد  والسالمة.  باألمان  تتميز  عمل  وبيئة  ظروف  في  التشغيل  على  اهتمامها  احمللي  التسويق  دائرة  وتركز 
حققت خالل هذه السنة أكثر من 21.3 مليون ساعة عمل بال حوادث كما حصلت على جائزة مجلس السالمة 

 )ROSPA( البريطاني واجلائزة الذهبية للرابطة امللكية البريطانية ملنع احلوادث

مشاريع التسويق المحلي 

مشروع تشييد 5 محطات وقود جديدة
في املناطق التالية الوفرة ومزرع العبدلي، مدينة جابر األحمد، ضاحية سعد العبدالله، وضاحية عبدالله املبارك 
وذلك من أجل زيادة منافذ التزود بالوقود وتخفيف الضغط على احملطات املجاورة نتيجة للتوسع العمراني 

وزيادة عدد املركبات 

مشروع مستودع المنتجات في المطالع 
يستهدف املشروع بناء مستودع جديد في منطقة املطالع لتلبية احتياجات املنطقة الشمالية والشمالية الغربية 
من الوقود. ويساهم املرفق اجلديد بتوفير كلفة النقل من املناطق البعيدة كما يؤدي دورا في احلد من االزدحام 
على الطرق، كما ميكن أن يعمل كدعم استراتيجي عند تعطل العمل في أحد املستودعني األخرين أو كليهما 
لسبب أو آخر. ويتضمن املشروع بناء 26 خزانا للبنزين اخلالي من الرصاص وزيت الغاز باإلضافة الى 20 من 
اذرع حتميل املنتجات املتعددة واملرافق األخرى مثل اجهزة استرجاع البخار، وغرفة التحكم وتسهيالت اإلطفاء. 
املستودع  الى  الشركة  مصافي  من  املنتجات  لنقل  برية  انابيب  يتضمن متديد خطوط  املشروع  فان  وبالطبع 

اجلديد.

مشروع توسعة وتحديث مستودع األحمدي 
يتضمن املشروع إقامة 11 خزانا جديدا بسقوف متحركة باإلضافة الى 7 أذرع حتميل جديدة ملناولة مختلف 
انواع الوقود واملنتجات املتوفرة في املستودع كما يتضمن املشروع تسهيالت خاصة بعمليات اإلطفاء.  وبشكل 

عام فأن التوسعة سوف تكون ذات طابع حتديثي لهذا املرفق الهام 

المبيــــعات 
بلغ اجمالي مبيعات بنزين السيارات خالل هذ السنة 3849.9 مليون لترا مقابل 3744 مليون لترا في السنة 

املالية 2013/2012 اي بزيادة مقدارها 2.8% كما هم موضح بالتفصيل فيمل يلي: 

بنزين يورو 94 ألف لترا مقارنة بـ 91 ألف لترا في السنة املالية السابقة  	•

بنزين خصوصي )98 اوكتني( 85.1 ألف لتر مقارنة بـ 74.1 ألف لترا في السنة املالية السابقة  	•
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)95 اوكتني( 3021.7 مليون لترا مقابل 2869.5 مليون لترا في السنة السابقة بزيادة  خصوص  بنزين  	•
مقدراها %5 

)91 اوكتني( 743 مليون لترا مقابل 800 مليون لترا في السنة املالية السابقة اي منخفضا  بنزين عادي  	•
مبقدار %7.1 

اجلازولني  حلساب  العادي  اجلازولني  مبيعات  تناقص  استمرار  على  تدل  املبيعات  ارقام  أن  الواضح  ومن 
اخلصوصي )سوبر95 اوكتني (. 

86 مليون لترا مقابل 76 مليون لترا في  احلالية  املالية  السنة  في  الكيروسني  مبيعات  بلغت  الكيروسني  	•
السنة املالية السابقة اي بزيادة مقدارها %11.8 

يورو 4 ديزل 6000 لترا مقابل نفس الكمية في السنة املاضية  	•

زيت الغاز للسوق احمللي بلغت مبيعات زيت الغاز للسوق احمللي 1610 مليون لترا مقارنة بـ 1593 مليون  	•
لترا في السنة املالية السابقة أي بزيادة طفيفة تبلغ %1 . 

وبذلك يبلغ اجمالي مبيعات الوقود للسوق احمللي خالل السنة 5546.3 مليون لترا مقارنة بـ 5414 مليون لترا 
في السنة املالية 2013/2012 اي بزيادة %2.4. 

اما مبيعات الوقود الى وزارة الكهرباء واملاء خالل هذه السنة فقد كانت كما يلي : 

	زيت الغاز 1671 مليون لترا مقارنة بـ 1764.6 مليون لترا بانخفاض طفيف نسبته )%1.1(  	•

7100 مليون لترا مقارنة بـ 6329 مليون لترا في السنة املالية السابقة اي بزيادة  الثقيل     الوقود  زيت  	•
مقدارها %22.2 

أي اجمالي مبيعات الوقود لوزارة الكهرباء واملاء بلغ خالل هذه السنة املالية حوالي 8771 مليون لترا.  	•

وبذلك تكون مبيعات الوقود الى وزارة الكهرباء واملاء قد سجلت ارتفاعا عن مبيعات السنة املالية املاضية نسبته  
17% . ويوضح اجلدوالن التاليان بشكل تفصيلي مبيعات الشركة للسوق احمللية ووزارة الكهرباء واملاء خالل 

السنة املالية 2014/2013 ومقارنتها مببيعات السنة السابقة 2013/2012  . 
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مبيعات التسويق احمللي )باملليون لتر ( خالل السنتني املاليتني
2014/2013-2013/2012

النسبة املئوية للزيادة 
)النقص( مقارنة بالسنة 

%   2013/2012

السنة املالية
 2013/2012

السنة املالية   
2014/2013 املنتـــج

5.3 2869.4 3021.7 بنزين خصوصي )95 أوكتني(

)7.2( 804.8 743.1 بنزين ممتاز

14.8 74.1 85.1 بنزين خصوصي )98 أوكتني(

4.4 0.1 0.1 بنزين يورو4

2.8 3748.4 3850 إجمالي مبيعات بنزين السيارات

12.2 76.2 85.5 كيروسني

1.1 1591.8 1610.7 زيت الغاز )للسوق احمللي(

0 0.01 0 زيت الغاز يورو  4

2.4 5416.4 5546.3 أجمالي مبيعات الوقود للسوق احمللي 

)1.1( 1764.5 1670.7 زيت الغاز لوزارة الكهرباء واملاء

22.2 6329 7099.8 زيت الوقود الثقيل لوزارة الكهرباء واملاء

17 8093.6 8770.6 إجمالي املبيعات لوزارة الكهرباء واملاء

10.9 13510 14316.8 إجمالي مبيعات الوقود

)44.4( 167061 927962 بتيومني )أطنان مترية(
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تطور مبيعات التسويق احمللي )مليون لتر(
خالل السنوات 2012/2011-2006/2005

2012/11 2011/10 املــنـــتـــــــــج 2006/05 20007/06 2008/07   2009/08 2010/09 

0.096 0.082 0.092 - - - - بنزين )يورو  4( *

2,675 2479.3 2333.0 2191.9 2076.6 1949.8 1789.8 بنزين خصوصي
)95 اوكتني(

837 891 956.8 992.8 1046.4 1064.5 1067.6 بنزبن ممتاز

64.4  53.5 46.7 35.9 26.4 22.8 19.8 بنزين خصوصي
) 98 اوكتني(

3576.6 3423.9 3336.5 3220.6 3149.4 3037.1 2877.2 إجمالي مبيعات بنزين 
السيارات

63.9 49.1 45.0 50.0 45.3 37.0 34.0 كيروسني

1595.1 1389.7  1400.4 1286.5 1136.7 1118.8 1048.2 زيت الغاز )للسوق احمللي(

5235.7 4862.7 4781.9 4557.2 4331.4 4192.9 3959.4 إجمالي مبيعات الوقود 
للسوق احمللي 

1688.5 1518.2 1937.0 1230.4 740.9 810.4 192.8 زيت الغاز لوزارة الكهرباء 
واملاء

5809.1 6724.8 6688.0 8464.0 7278.7 7906.0 7458.4 زيت الوقود الثقيل لوزارة 
الكهرباء واملاء

7497.6 8243 8625 9695.0 8019.6 8716.4 7651.2 إجمالي املبيعات لوزارة 
الكهرباء واملاء

12773.3 13105.7 13406.9 14252.2 12351.0 12909.3 11610.6 إجمالي مبيعات الوقود

180,758 127,523  137,820 132,451 173,171 153,898 148,598 بتيومني )أطنان مترية(

طرح املنتج في سنة 2009  لتلبية احتياجات السيارات احلديثة وذلك عن طريق استيراده من السوق العاملي. *
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تطور مبيعات التسويق احمللي )مليون لتر(
خالل السنوات 2012/2011-2006/2005

07/200808/200909/201010/20112011/20122012/20132013/2014املنتـــــــج

بنزين خصوصي 
)95 أوكتني(

2076.62191.92333.02479.32675.12869.43021.7

1046.4992.8956.8891837.0804.8743.1بنزين ممتاز

بنزين خصوصي 
)98 اوكتيني(

26.435.946.753.564.474.185.1

0.0920.0820.0960.10.1--بنزين يورو4- )*(

اجمالي مبيعات بنزين 
السيارات

3149.43220.63336.53423.93586.63748.43850

45.350.045.049.163.976.285.5كيروسني

زيت الغاز )للسوق 
احمللي(

1136.71286.51400.41389.71595.11591.81610.7

0,0080,0350.0170.010--زيت الغاز يورو4-)*(

اجمالي مبيعات 
الوقود للسوق احمللي

4331.44557.24781.94862.75235.65416.45546.3

زيت الغاز لوزارة 
الكهرباء واملاء

740.91230.41937.01518.21688.51764.61670.7

زيت الوقود الثقيل 
لوزارة الكهرباء واملاء

7278.78464.06688,06724.85809.163297099.8

اجمالي املبيعات 
لوزارة الكهرباء واملاء

8019.69695.08625.082437497.68093.68770.6

اجمالي مبيعات 
الوقود

12351.014252.213406.913105.712773.31351014316.8

بيتيومني )أطنان 
مترية(

173171132451137820127523180758167061927962

*طرح املنتج في سنة 2009 لتلبية احتياجات السيارات احلديثة وذلك عن طريق استيراد املنتج من السوق 
العاملي 
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المشاريع
الرأسمالية

الفصـل الثالث
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بلـــــغ عــــدد املشاريـــــع التــي نفــــذت أو التي يتم تنفيذها حاليــــــا 28 مشروعــــا موزعــــة بني املصافــــي الثــــــالث 
ودائرة التسويق احمللي.

المشاريع المكتملة التنفيذ

مشروع تحديث المعدات المتقادمة – مصفاة ميناء األحمدي 
Replacement of Obsolete Instrumentation-MAA

بعــــد أن اظهــــــرت الدراسة االستشارية أنن عددا من اآلالت واملعدات الكهربائية أصبحــــت قدمية وال يستطيــــع 
املصنعون لهذه املعدات توفير الصيانة والدعم وقطع الغيار لهـــــا فقـــــد أصبح ال بــــد من تعويضهـــــا.

وقـــد تضمـــن إطار العمل للمشروع استبدال جميع املعــــــدات واألدوات املتقادمــــــة فـــي املصفــــاة وبقيـــة املرافق 
املرتبطة بهــــا. وقد اكتمـــــــل املشــــروع فـــــــي 9/15 ينايـــــر 2014 بكلفـــــة بلغـــــت 45 مليون دينارا كويتيــــــا.

تركيب مدخنتين للمحرقة الجديدة بعلو 110 مترا – مصفاة ميناء األحمدي 
New Incinerator Stacks 

يستهدف املشروع تلبية متطلبات الهيئة العامة للبيئة ومنع تركيز حمض الكبريت SO2 على مستوى األرض 
خالل احلاالت الطارئة وبالتالي حماية العاملني في املصفاة من التعرض لهذا الغاز. وقد اكتمل املشروع في 

11 نوفمبر  2013  بلغت 11.4 مليون دينار. 

تحديث مرافق معالجة مياه الصرف-المصافي الثالث    
Revamp of Effluent treatment Facilities 

كان الهدف من هذا املشروع هو حتديث مرافق معاجلة مياه 
الصرف الصناعي في املصافي الثالث وذلك لكي تصبح 

احملددة  للمعايير  مطابقة  املنصرفة  املياه  مواصفات 
للصرف الصناعي من قبل الهيئة العامة للبيئة في 

الكويت وذلك بإقامة املنشآت التالية:

موحد  كمصنع  الثالثية  املعاجلة  مرافق   -
ميناء  مصفاتي  في  الصرف  مياه  ملعاجلة 

وهو  واحد  مكان  في  والشعيبة  الله  عبد 
مصفاة ميناء عبدالله 

إزالة االختناقات في وحدات معاجلة مياه الصرف   -
مشروع  منطقة  في  األحمدي  ميناء  مصفاة  في 

واملصفاة  اجلديدة  اإلضافات  ومشروع  التحديث، 
القدمية 
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إقامة مرافق جديدة في مصفاة الشعيبة.
 وقد اكتمل املشروع في ونوفمبر 2013.  ويعتبر مشروع حتديث وحدات معاجلة مياه الصرف من أهم املشاريع 
البيئية إذ يهدف بالدرجة األولى الى تخليص املياه املستخدمة في العمليات الصناعية في املصافي من الزيوت 
وبقية الشوائب لكي تستوفي املواصفات العاملية كما حددتها الهيئة العامة للبيئة وميكن استخدام املياه بعد ذلك 
في اغراض أخرى. وهو واحد من املشاريع البيئية العديدة التي تنفذها الشركة في املصافي ومكافحة التلوث 

وبالتالي حتسني الشروط البيئية. 

مشروع وحدة استرجاع غاز الشعلة – مصفاة ميناء األحمدي 
Flare Gas Recovery Unit-MAA     

املصفاة  مشروع حتديث  وحدات  منطقتي  في  الشعلة  غازات  الشعلة الستعادة  غاز  استرجاع  مشروع  صمم 
ووحدات مشروع اإلضافات اجلديدة في املصفاة بحيث يتوقف حرق الغازات الى حد كبير ما يقلل نسبة التلوث 

الناجتة عن حرق غازات الشعلة. وقد اكتمل املشروع في فبراير 2014. 

مشروع تحديث أنظمة كشف الحرائق، واإلنذار والتخلص من الهالون 
يستهدف هذا املشروع التخلص من الهالون الذي يعتبر من العوامل التي تنطوي على امكانية استنزاف طبقة 
تغيير  الهالون  غاز  من  التخلص  متطلبات  أهم  ومن  املناخي.  التغير  إحداث  في  املساهمة  وبالتالي  األوزون 
وحتديث أجهزة كشف احلرائق واإلنذار في املصافي الثالث وفي دائرة 
التسويق احمللي. ويجري تنفيذ املشروع على نطاف واسع في الشركة 
بعض  في  واإلنذار  احلرائق  كشف  أنظمة  استبدال  نسبة  وفاقت 
املنشآت على 83% في حني لم تزد النسبة على 40% في مصفاة 
ميناء األحمدي بسبب العدد الكبير من األنظمة واملعدات التي 
في  املشروع  يكتمل  أن  املقرر  ومن  تستبدل.  أن  الى  حتتاج 

سبتمبر 2014.
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مشاريع قيد التنفيذ 

مشروع الوقود البيئي )تطوير وتوسعة مصفاتي األحمدي وميناء عبداهلل(
تكرير حديث  الى مجمع  تتحوالن  بحيث  املصفاتني  وتوسعة هاتني  تطوير  الى  رئيسي  بشكل  املشروع  يهدف 
قادر على تلبية االحتياجات املتنوعة لألسواق العاملية واحمللية مع احملافظة على أعلى درجات األمن الصناعي 
والصحة والسالمة وحماية البيئة. ويستجيب املشروع بالطبع لتوجيهات مؤسسة البترول الكويتية التي تتولى 

مسؤوليات التسويق العاملي للنفط اخلام واملنتجات البترولية الكويتية. 

وسوف يؤدي مشروع الوقود البيئي الى رفع الطاقة التكريرية األجمالية للمصفاتني الى حوالي 800 الف برميل 
يوميا. إال إن التطوير ال يقف عند الزيادة بالكمية بل يتعدى ذلك الى تطوير اجلودة والقدرة التنافسية ملنتجات 

املصفاتني في األسواق العاملية. 

  %11.5 الى  يؤدي  تصل سوف  االستثمار  على  العائد  في  زيادة  اكتماله  عند  املشروع  يحقق  أن  املتوقع  ومن 
وتطوير مواصفات املنتجات من وحدات املشروع على سيبل املثال خفض نسبة الكبريت في اجلازولني من 500 
جزء باملليون الى 10 أجزاء باملليون وخفض هذه النسبة في النافثا من 700 جزء الى 500 جزء باملليون. كما 
أن املشروع سوف يوفر أكثر من 500 فرصة عمل. وسوف يصل حجم األنفاق في السوق احمللية من ميزانية 

املشروع الى 800 مليون دينار كويتي. 

مما يشكل رافعة قوية لالقتصاد الوطني وللقطاع اخلاص الكويتي ويعتبر حجم هذا اإلنفاق على مدى أربع 
سنوات وهي مدة تنفيذ املشروع. مساهمة هامة في تنشيط السوق احمللية في مجاالت اخلدمات واملعدات 

والعمالة وغيرها. 
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ومن أهم اخلطوات التي اتخذت حتى اآلن لتنفيذ املشروع:

توقيع عقد استشاري املشروع في اكتوبر 2012   -
يناير  وميناء عبدالله في  ميناء األحمدي  املشروع في مصفاتي  ومرافق  تهيئة مواقع وحدات  توقيع عقد   -
2013 ويتضمن هذا العقد تأمني البنية األساسية من طرق وخطوط الكهرباء واملاء والسور الواقي واملرافق 

األساسية وإزالة اإلنقاض وغيرها. 
البدء بتنفيذ األعمال الكهربائية وحتديث وحدة التكسر بالعامل احلفاز في مصفاة ميناء األحمدي والوحدات   -

املرتبطة بها في املصفاة وقد وقع عقد تنفيذ هذه األعمال في يوليو 2013.
ترسية مناقصات أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء في فبراير 2014.  -
اإلستعداد لتوقيع عقود التنفيذ مع الشركات الفائزة في ابريل 2014.  -

هذا ومن املتوقع أن يكتمل العمل في املشروع في ابريل 2018

مشروع المصفاة الجديدة )مصفاة الزور(
New Refinery Project (NRP)   

يعتبر مشروع بناء مصفاة جديدة في منطقة الزور أحد أهم املبادرات االستراتيجية التي تشكل العمود الفقري 
الستراتيجية قطاع التكـــــرير وإسالة الغاز في مؤسسة البترول الكويتيــــــة. فاملصفــــــــاة اجلديدة سوف تكون 
واحدة من أضخم مصافـــــي تكرير النفط اخلام في العالــــــم بطاقة تصميمية تصل الى 615 الف برميل يوميا. 
وسوف تنتـــــج هذه املصفــــاة حوالــــي 222،000 برميــــــل يوميـــــا من الوقود املنخفض احملتوى الكبريتي )أقل 
من 1% وزن( وبالطبع فإن هذه النسبة تؤدي الى انخفاض كبيـــر في االنبعاثــات امللوثة للجــــــو. كما تنتج املصفاة 
التي  الكبريتـــــي  واملنخفضـــــة احملتوى  العالية اجلودة  البترولية  املنتجــــــات  مــــــن  يوميــــــــا  برميـــــل   340،000

يستوفـــــــي مواصفــــــات األســــــواق العاملية ومـــــن أهــــم مميزات املشروع :

الكويت املنخفض  الوقود في  222،000 برميل يوميا الستيفاء متطلبات محطات توليد الطاقة من  - توفير 
امللوثات.

-  توفير منفذ اقتصادي للنفوط الثقيلة.

- توفير بديل استراتيجي للغاز املستورد.

- توفيــــــــر 340.000 برميـــــل يوميـــــــا من املنتجـــــات العاليــــــــة اجلودة لألســــواق العاملية مبـــــــا يعزز القـــــــدرة 
التنافسية للصــــادرات الكويتية في هذه األسواق. 

- استيفاء املعايير البيئية املطلوبة في دولة الكويت مبا في ذلك خفض أكاسيد الكبريت بنسبة %75 .

- باإلضافة الى املساهمة بإيجاد فرص عمل للشباب الكويتي واملساهمة في تنشيط االقتصاد الوطني وفعالية 
القطاع اخلاص من خالل الزيادة في الطلب على اخلدمات أو املعدات والنقل والعمالة .... إلخ.

ومن أهم اخلطوات التي اتخذت مؤخرا في سبيل البدء بتنفيذ املشروع:

توقيع عقد استشاري املشروع )PMC( في ديسمبر 2012.  -
احلصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة على اجلرف القاري.  -

ترسية عقد نظم التحكم اآللي في نوفمبر 2013 والبدء بتنفيذ األعمال الالزمة.  -
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ترسية املناقصة اخلاصة بتجهيز أرض موقع املشروع في منطقة الزور وتوقيع العقد في مارس 2014.  -
)املرافق  اخلامسة  األعمال  ومجموعة  )اخلزانات(  الرابعة  األعمال  مناقصات مجموعة  املتوقع طرح  من   -

واملنشآت البحرية( خالل شهر أبريل 2014.
يجرى العمل على االنتهاء من إعتماد تأهيل املقاولني ملجموعة العمل األولى والثانية والثالثة.  -

ومن املتوقع اإلنتهاء من املشروع في مايو عام 2019

مشروع إنشاء وحدة رابعة إلنتاج غاز البترول المسال 
4th Gas Train Project 

الهدف من املشروع هو إقامة وحدة رابعة في مصفاة ميناء األحمدي إلسالة الغاز املصاحب واملكثفات املنتجة 
فـي حقول شركة نفــط الكويت ومن مصافي شركـة البترول الوطنية بطاقة إنتاجية تبلغ 805 مليون قدم مكعـب 
في اليوم باإلضافة الى 106 آالف برميل يوميا من املكثفات. وتشمل على وحدة استرجاع الغـــاز الطبيعي وثالث 

وحدات جتزئة ملعاجلة الزيادة املتوقعة فـي املستقبل فـي إنتاج الغاز وحتويلها الى منتجات قابلة للتسويــق.

كمــــا أن مــــــن أهــــم اهـــداف هذه الوحــــدة منـــع التلـــــوث نتيجــــــــة الغــــازات إذا لم يتم تصنيعها، وسوف يلبي 
مشروع خـــط الغــــاز الرابـــع احتياجات التوسع املستقبلي في أنتاج الغـــاز ســـــواء من احلقول أو املصافي.

وقد بلغ العمل في املشروع املرحلة النهائية وتتخذ االستعدادات اآلن للتشغيل التجريبي حيث يتم االنتهاء من 
تنفيذ املشروع بالكامل في أغسطس 2014.

عليها  تتوفر  التي  الغاز  تصنيع  ترتفع طاقة  املشروع سوف  اكتمال  ومع 
شركة البترول الوطنية الى حوالي 2400 مليون قدم مكعب في اليوم. 

مشروع إنشاء وحدة خامسة إلنتاج الغاز المسال 
5th Gas Train Project at MAA

الزيادة  لتصنيع  وحدة  إقامة  املشروع  هذا  يستهدف 
املرتقبة من الغاز واملكثفات املنتجة في حقول شركة 

الوطنية.  البترول  شركة  ومصافي  الكويت  نفط 
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية حوالي 805 مليون قدم 
مكعب في اليوم من الغاز باإلضافة الى 106 

جديدة  ووحدة  املكثفات  من  يوميا  برميل  ألف 
الرابعة  للوحدتني  مشتركة  الوقود  غاز  ملعاجلة 

واخلامسة في مصنع اسالة الغاز. وكما هو مبني فإن 
وحدة إسالة الغاز اخلامسة سوف تكون مماثلة للوحدة 

الرابعة.

الهندسية  التصاميم  دراسة  من  االنتهاء  اآلن  حتى  مت  وقد 
الشركة  إدارة  مجلس  قبل  من  امليزانية  واعتماد   )FEED(

428 مليون  بـ  الكويتية واملقدرة  البترول  إدارة مؤسسة  ومجلس 
دينار كويتي، ويتوقع االنتهاء من املشروع في يناير 2019 .
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خزانات شمالية جديدة للغاز المسال 
New North LPG Tank Farm

أهداف املشروع: 

زيادة الطاقة التخزينية لكي تواكب ارتفاع الطاقة اإلنتاجية بعد اكتمال مشروعي خط الغاز الرابع وخط   -
الغاز اخلامس.

إتاحة الفرصة لتحميل ناقلتي غاز مسال في وقت واحد   -

السماح بتزويد ناقلة واحدة بوقود السفن )البنكر( وحتميلها باملنتجات في وقت واحد  -

تخفيض االنبعاثات من اخلزانات احلالية بإضافة خزانات حديثة بسقوف )جيوديسية(   -

بسعة  املسال  للغاز  جديدة  خزانات   10 وبناء  القدمية  الشمالية  الغاز  خزانات  إزالة  املشروع  نطاق  ويشمل 
72،350 متر مكعب لكل منها باإلضافة الى مرافق التبريد وغيرها من احتياطات السالمة.

بتنفيذ  العمل  الهندسية والتوريد واإلنشاء مع إحدى الشركات املتخصصة وبدأ  وقد مت توقيع عقد األعمال 
تنفيذه في  االنتهاء من  يتم  أن  املتوقع  63.4% ومن  وتبلغ نسبة اإلجناز حتى اآلن   2011 ابريل  املشروع في 

ديسمبر 2015.

مشروع بناء وحدة جديدة لمعالجة الغازات الحمضية وإعادة تأهيل الوحدة الحالية – 
مصفاة ميناء األحمدي 

New AGRP and Revamp of Existing AGRP-MAA 

يستهدف املشروع بناء وحدة إلزالة الغازات احلمضية بطاقة تصل الى 146 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم 
القائمة في املصفاة لكي تصبح طاقتها مضاهية  الوحدة  املكثفات وكذلك حتديث  اليوم من  برميل في  و39 
للوحدة اجلديدة وذلك يتوقف على كميات اللقيم املتوفرة من حقول شركة نفط الكويت. ويستند املشروع الى 
توصيات مؤسسة البترول الكويتية بضرورة خفض حرق الغازات في غرب الكويت الى 1% ومن البديهي القول 

إن املشروع سوف يحد من التلوث بشكل بارز كما يحقق مردودا اقتصاديا عن طريق توفير املنتجات.

ومن املتوقع أن يكتمل املشروع في نوفمبر 2016.
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مشروع وحدة استرجاع غاز الشعلة – في مصفاة ميناء عبد اهلل   
New Flare Gas Recovery Unit at MAB 

البترول  تتوافق مع استراتيجية مؤسسة  والتي  للشركة  يحقق هذا املشروع أحد اهم األهداف االستراتيجية 
الكويتية وهو حماية البيئة. وذلك عن طريق احلد الى درجة كبيرة من االنبعاثات امللوثة للجو. كما ان املشروع 
يحقق هدفا اقتصاديا إذ يؤمن استرجاع كمية كبيرة من غاز الشعلة تضاف الى املوارد االقتصادية للمصفاة 
)تقدر حوالي 91 ألف طنا في السنة( وكانت هذه الكميات سوف تضيع هباء بل وتلوث اجلو ايضا داخل املصفاة 

وحولها لو لم يتم بناء هذه الوحدة السترجاعها وحتويلها الى وقود.

وعلى غرار وحدة استرجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء األحمدي، فقد مت تسجيل وحدة استرجاع غازات 
التغير  االتفاق اإلطاري حول  )CDM( ضمن  النظيفة   التنمية  آلية  الله ضمن  الشعلة في مصفاة ميناء عبد 

 UNFCCC املناخي

التابع لألمم املتحدة وذلك كمشروع لدولة الكويت مبوجب بروتوكول “كيوتو” ملكافحة التغير املناخي. والذي 
وقعت علية دولة الكويت وسوف تبلغ الطاقة التشغيلية للمشروع 10 مليون قدم مكعب يوميا.

هذا وقد مت االنتهاء من دراسة التصاميم الهندسية األولية ومت استالم عروض املناقصات للمشروع في مارس 
2014 ومن املتوقع ان يكتمل املشروع في مارس 2017. 
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مشروع إنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق الحالية لمناولة الكبريت –مصفاة ميناء 
األحمدي 

Sulphur Handling Facilities Project at MAA Refinery 

أهم ما يحققه هذا املشروع هو :

زيادة الطاقة االستيعابية للمنشآت احلالية بعد حتديثها وتوسعتها.  -
زيادة حركة النقل وذلك بفضل تخفيض مدة حتميل البواخر.  -

إتاحة الفرصة الستخدام بواخر أكبر وحموالت أضخم.  -
استيفاء املعايير التي حددتها الهيئة العامة للبيئة في الكويت.  -

وقد مت االنتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية األولية FEED وطرح مناقصة اعمال الهندسة وتوريد املعدات 
واإلنشاء، كما مت اعتماد ميزانية املشروع  من قبل مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية 
يكتمل  أن  املتوقع  30.8% ومن  يقارب  الفعلية ما  وبلغت نسبة اإلجناز  دينار كويتي.  250 مليون  بلغت  والتي 

املشروع في نوفمبر 2016. 
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الصحـــة
والسالمـــة والبيئة

الفصـل الرابع
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الصحة 
واصل القسم الطبي بدائرة الصحة والسالمة والبيئة تنظيم سلسلة من احلمالت التوعوية بأساليب الوقاية 
من األمراض أو كيفية التعامل مع بعضها عند اإلصابة بها. وتتضمن هذه احلمالت بشكل خاص محاضرات 
الطبية  الفحوصات  بعض  وإجراء  النشرات  توزيع  الى  باإلضافة  احلملة،  موضوع  حول  توضيحية  وعروضا 
األساسية وترافقت بعض هذه احلمالت مبعارض لألجهزة الطبية وخاصة الشخصية منها مثل أجهزة قياس 
أـو مستوى السكر في الدم وغيرها. وتترافق هذه احلمالت بإلقاء محاضرات من قبل استشاريني  الضغط 

متخصصني في موضوع احلملة الذين يتولون أيضا الرد على استفسارات املوظفني. 

ومن أهم احلمالت التي نظمها القسم الطبي خالل هذه السنة املالية بهدف نشر الوعي الصحي.

احلياة  حتقيق  وكيفية  النفسية  الصحة  في  تؤثر  التي  للعوامل  شرحا  تناولت  وقد  حياتك  وازن  حملة  	•
املتوازنة. 

حملة أمراض احلساسية وكيفية جتنبها والتغلب عليها  	•

فصل  بداية  مع  املكشوفة  املناطق  في  للعاملني  وخاصة  الوقائية  والتدابير  احلراري  اإلجهاد  حملة  	•
الصيف. 

املناسب  الغذاء  اختيار  كيفية  حول  إرشادية  حملة  وهي  السرطان  بأمراض  الغذاء  أنواع  عالقة  حملة  	•
كإجراء وقائي ضد هذه األمراض وقد نظمت تلك احلملة بالتنسيق مع احلملة الوطنية للتوعية بأمراض 

القلب والسرطان

متطوعني  جهود  يرعى  والذي  البدانة  مكافحة  حملة  نظمت  كما  	•
من موظفي الشركة إلنقاص أوزانهم وااللتزام بالنظام الغذائي 

فريق  عليها  وأشرف  السمنة.  على  يقضي  الذي  والبدني 
اإلعالم التوعوي بالتعاون مع القسم الطبي. 

 السالمــــــــة:
تفوق أداء الشركة في مجال الصحة والسالمة والبيئة 

األداء  تقييم  مقاييس  في  املستهدفة  املعدالت  عن 
وتدل على هذا التفوق املؤشرات التالية :

حققت دوائر الشركة املختلفة 53.9 مليون  	•
ساعة عمل أمنة بدون حوادث ويعتبر هذا 

اإلجناز األعلى في تاريخ الشركة.

عدم حدوث إصابات مميتة . 	•

الى  الوقت  لهدر  اإلصابات  تكرار  معدل  انخفاض  	•
)0.013( باملقارنة )0.038( .

مع  باملقارنة   )49( الى  البيئية  احلوادث  عدد  انخفاض  	•
العدد املتوقع والبالغ )53( .

 )155.3( الى  العام  النفطية خالل هذا  األنسكابات  انخفاض  	•
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برميل باملقارنة مع املعدل املتوقع )477( برميل.

التجاري  باسمه  املعروف   )CFC( الكلورفلوروكربون  مادة  من  بالكامل  األحمدي  ميناء  مصفاة  تخلصت  	•
»الفريون« علما بان التخلص من هذه املادة جاء نتيجة التزام الكويت بـ »بروتوكول مونتريال« وذلك لتأثيرها 

السلبي على طبقة األوزون. 

شاركت الشركة في مؤمتر هذا العام حول سالمة املقاولني حضرته مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة 
لها وتناولت بشكل تفصيلي أهمية التزام عمالة املقاولني مبعايير السالمة املرعية في املنشآت النفطية حرصا 

على سالمتهم وسالمة اآلخرين باإلضافة الى حماية املنشآت واملمتلكات. 

في نطاق لتطبيق العملي حلظة االستجابة حلاالت الطوارئ ثم خالل هذه السنة املالية تنفيذ سلسلة من متارين 
اإلخالء املبرمج في مختلف مواقع العمل في الشركة وخاصة في املصافي الثالث بغرض اكتشاف أية ثغرات 

قد تطرأ عند تطبيق اخلطة ووضعها موضع االختبار الفعلي.     

احلوادث  إجراءات  بخطة  تعرف  كانت  التي  السابقة  اخلطة  محل  للطوارئ  االستجابة  وقد حلت خطة  هذا 
 Emergency االستجابة  خطة  الى  التغيير  ومت   ،  MIPP( Major Incidents Procedures Plan( الكبرى 

Response Plan )ERP( لعدة أسباب من بينها االتفاق مع التسمية العاملية ملثل هذه اخلطط. 

إدخال نظام السيطرة على احلوادث من أجل االستجابة للحاالت الطارئة، حتديد األولويات في هذه احلاالت 
الترتيب  البيئة، األصول والسمعة وااللتزام بإعطائها األولوية بحسب هذا  ومراعاتها واملعتمدة على األفراد، 
ومن أجل تطبيق اخلطة مت إصدار دليل لكل مصفاة ولدائرة التسويق احمللي حول العناصر األساسية للخطة 
كما نفذت حمالت عديدة لشرحها والتدرب عليها وشمل التدريب 1482 شخصا من العاملني في الشركة ومع 

.)Drills( املقاولني باإلضافة الى عشرات التمارين امليدانية الوهمية

 وقد نظمت دائرة الصحة والسالمة والبيئة أسبوع السالمة املرورية بهدف نشر الوعي املروري على الطرق 
سواء داخل مواقع العمل التابعة للشركة أو خارجها. 
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كما نظمت حمالت لتوعية وتثقيف العاملني من موظفي الشركة وغيرهم حول أجهزة التنفس ذاتية التشغيل، 
النقل اآلمن باحلافالت والسالمة أثناء أداء العمال الساخنة وغيرها من املهام املتصلة بالعمل.

وتضمنت هذه احلمالت محاضرات توعوية وعروضا تقدميية باالستعانة بالصور والرسوم البيانية والشرائح 
.. إلخ باإلضافة الى املسابقات التي تستهدف اختبار املعلومات حول أمور السالمة لدى املوظفني. ومن ناحية 
أخرى واصل مركز التدريب التابع لدائرة الصحة والسالمة والبيئة في مصفاة ميناء األحمدي عقد الدورات 
والورش التدريبية ملوظفي الشركة وعمال املقاولني، وبلغ عدد البرامج والدورات التي نفذها املركز 2952 دورة 

وورشة وبرنامج التحق بها 49.063 متدربا. 

ج-البيئـــــــــــــــة
حتتل حماية البيئة في مصافي الشركة وحولها وعلى املستوى الوطني أيضا مكانة بارزة في أولويات شركة 
البترول لوطنية الكويتية، وفي إطار هذا االهتمام فإن الشركة تبذل جهودا كبيرة وتوفر استثمارات عالية ملعاجلة 
التلوث من مصادره بكل  انبعاثات غازات الدفيئة وتطوير وسائل وأساليب مكافحة  حرق الغازات واحلد من 
أشكاله وفي احملصلة النهائية فإن الشركة تستهدف التقليل الى أكبر حد ممكن من تأثيرات عمليات التكرير 

على البيئة احمللية. 

وتتجسد هذه اجلهود في مجموعة كبيرة من املشاريع التي تستهدف حتقيق أغراض بيئية بالدرجة األولى ومن 
أهم هذه املشاريع:

مشروع معاجلة مياه الصرف الصناعي في املصافي الثالث والذي أكتمل بجميع مراحله في نهاية 2012  	•
وبلغت كلفته حوالي 61 مليون دينار كويتي. وتتولى مرافق معاجلة مياه الصرف تخليص املياه الناجتة عن 
العامة  الهيئة  التي حددتها  املعايير  امللوثة وتنقيتها لكي تستوفي  الزيوت والرواسب  التصنيع من  عمليات 

للبيئة بحيث تصلح لالستخدام في أغراض أخرى من بينها ري املزروعات. 
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		مشروع السيطرة على الروائح في املصافي مما يؤثر بشكل إيجابي على بيئة العمل داخل املصافي بل  	•
وللسكان املقيمني حولها.

الغازات  ملعاجلة  حاليا  القائمة  الوحدة  تأهيل  وإعادة  احلمضية  للغازات  جديدة  وحدة  بناء  مشروع  	•
الكويتية  البترول  الى حتقيق استراتيجية مؤسسة  احلمضية في مصفاة ميناء األحمدي ويهدف املشروع 

في خفض االنبعاثات الغازية الى أقل من 1% للحد من تلوث البيئة. 

مشروع حتديث األنظمة القدمية واإلنذار ومنع احلرائق والتخلص من نظام الهالون في مصافي الشركة  	•
الكويت  دولة  قبل  من  التزاما  الهالون  نظام  من  التخلص  هدف  ويأتي  احمللي.  التسويق  ومستودعات 

ببروتوكول مونتريال باعتبار أن غاز الهالون له تأثير في تآكل طبقة األوزون.  

	مشروع إنشاء وحدة جديدة ملعاجلة الغازات احلمضية في مصفاة ميناء األحمدي، وسوف يحقق املشروع  	•
خفضا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحيث ال يتعدى 250 جزءا في املليون مبا يطابق املعايير 

التي حددتها الهيئة العامة للبيئة في الكويت. 

آلية  الشعلة في مصفاتي ميناء األحمدي وميناء عبدالله ضمن  تسجيل مشروعي وحدتي استرجاع غاز  	•
التنمية النظيفة 

جنحت الشركة بتسجيل وحدة استرجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء األحمدي ضمن آلية التنمية النظيفة 
املنبثقة، عن اإلتفاق اإلطاري لألمم املتحدة ملكافحة التغير املناخي في ابريل عام 2013 وتسجيل مشروع وحدة 
استرجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء عبدالله ضمن نفس اآللية.  ويعتبر النجاح في تسجيل هذين املشروعني 

كأول وثاني مشروع باسم دولة الكويت طبقا مليثاق كيوتو خطوة هامة للشركة ولدولة الكويت بشكل عام. 

تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع استرجاع األبخرة في محطات تعبئة الوقود، بعد اكتمال املرحلة األولى  	•
من هذا املشروع في مستودعي املنتجات في صبحان واألحمدي تقوم الشركة اآلن بتنفيذ املرحلة، الثانية 
التي تشمل محطات التعبئة التابعة للشركة ويحقق املشروع هدفا بيئيا بالدرجة األولى، واقتصاديا بالدرجة 

الثانية.

مت تأسيس اللجنة الرئيسية لغازات الدفيئة وذلك لتعزيز أنظمة وسياسات إدارة البيئة من أجل السيطرة على 
)GHGS( انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة األخرى

شهادات وجوائز محلية وعالمية 
جائزة سمو امير البالد للمصانع املتميزة  	•

حصلت شركة البترول الوطنية على اجلائزة األولى للمصانع املتميزة من فئة املصانع الكبرى على مستوى 
الدولة وذلك مبشاركة إحدى مصافيها وهي مصفاة الشعيبة التي نالت جائزة حضرة صاحب السمو األمير 
في املسابقة التي تنظمها الهيئة العامة للصناعة. وقد منحت مصفاة الشعيبة هذه اجلائزة لكونها تطبق 
أعلى معايير اجلودة الشاملة في القيادة واإلدارة والتخطيط االستراتيجي ونظم املعلومات وكذلك اخلدمة 
املجتمعية وتكويت العمالة مع التركيز الكامل على أعلى مستويات أنظمة السالمة والصحة املهنية وحماية 

البيئة أثناء عمليات التصنيع وتطوير منتجاتنا ودعم االقتصاد الوطني وإشراك القطاع اخلاص احمللي.

شهادة املركز األول في التبرع بالدم  	•

قامت وزارة الصحة بتكرمي شركة البترول الوطنية ومنحها درعا تقديريا الحتاللها املركز األول بني جميع 
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اجلهات احلكومية والشركات واملؤسسات في التبرع بالدم أثناء احلمالت التي تنظمها سنويا ويضرب فيها 
العاملون في الشركة مثال رائعا في اإلقبال على التبرع وتقدمي الرقم األعلى من وحدات الدم خالل احلملة 
بها  يتبرع  التي  الوحدات  بالذكر أن مجموع  الوزارة حتت شعار »هبة احلياة«  ومن اجلدير  التي نظمتها 

موظفو الشركة تصل في كل سنة الى 1370 وحدة. 

للسالمة  الذهبية  اجلائزة  على  املشاريع  ودائرتي  احمللي  التسويق  ودائرة  الشركة  حصلت جميع مصافي  	•
 )ROSPA( والصحة واملهنية املقدمة من اجلمعية امللكية البريطانية ملنع احلوادث

)MERIT( من مجلس السالمة البريطاني وذلك  اجلدارة  جائزة  على  مواقعها  جميع  في  الشركة  حصلت  	•
لتميز الشركة في أداء الصحة والسالمة والبيئة 

الصناعية عم  املتميزة في مجال السالمة واالستدامة   )DU Pount( دوبون  جائزة  على  الشركة  حصلت  	•
مشروعها التزام« األدارة بالطريق املتكامل لتحسني الصحة والسالمة والبيئة« وقدمت اجلائزة الى الشركة 

في احتفال خاص أقيم في إمارة دبي في سبتمبر 2013

جائزتان لقسم التفتيش 	•

حصل قسم التفتيش والتآكل في مصفاة ميناء عبدالله على جائزتني من شركة جنرال الكتريك العمالقة تقديرا 
إلجنازات القسم في مجال تعزيز املوثوقية، وخفض كلفة التشغيل ، واحلد من اآلثار البيئية وحملت اجلائزة 
األولى عنوان »براهني وليست وعود« )Proof not Promises( ومتنح تقديرا للتحسينات في األداء الصناعي 

Return on Environment .املتميز. والثانية حتمل عنوان  مردود بيئي تقديرا لتعزيز األداء البيئي
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القوى العاملة 
والتطوير الوظيفي

الفصـل الخامس
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القوى العاملة
املالية  السنة  5805 موظفا في  إذ قفزت من  السنة  زيادة ملحوظة هذه  الشركة  العاملني في  سجلت أعداد 
املاضية الى 6644 موظفا في السنة احلالية أي بزيادة قدرها 839 موظفا. وقد حققت الشركة خالل هذه 
السنة املالية توسعا في مجال توفير فرص العمل لقوة العمل الوطنية إذ مت توظيف 1052 موظفا كويتيا خالل 

هذه الفترة من مجموع 1075 موظفا التحقوا بالعمل في الشركة خالل هذه السنة املالية.

5724 موظفا بنسبة  هذا وقد بلغ عدد العاملني الكويتيني في الشركة في نهاية السنة املالية 2014/2013 
حوالي 86.15% من اجمالي قوة العمل في الشركة أي بزيادة 868 موظفا.

وتتضمن اجلداول املرفقة حتليال للقوى العاملة في الشركة حسب اجلنسية وحسب الدوائر مع توضيح التغيرات 
التي حدثت خالل هذه الفترة وكذلك منو القوى العاملة خالل السنوات 2014/2013-06/2005 

حتليل ألعداد القوى العاملة حسب الدوائر والنسبة املئوية للقوى العاملة فيها 

النسبة 
املئوية 

للزيادة أو
)النقص(  

%

 النسبة املئوية من إجمالي 
القوى العاملة عدد املوظفني

اجلنسية
31/3/2013 1/4/2012 31/3/2014 التغيير  1/4/2013

 17٫87%  83٫65% 82٫74% 868 5724 4856 كويتيون

  )8٫27(%   4٫79% 5٫24% )23( 255 جنسيات عربية اخرى                            278

  16٫46%   88٫44%  88٫0% 845 5979 5134 املجموع الفرعي

 )0٫89(%  11٫56% 12٫0% )6( 665 671 جنسيات غير عربية

 14٫45%  100%  100% 839 6644 5805 اإلجمالي
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حتليل ألعداد موظفي الشركة والنسبة املئوية للقوى العاملة الكويتية حسب الدوائر

الدائرة

1/4/2013664431/3/2014

عدد املوظفني
القوى العاملة الكويتية

عدد املوظفني
القوى العاملة الكويتية

النسبة ٪العددالنسبة ٪العدد

104288785.1111495886.00املكتب الرئيسي 

37534592.036233793.00التسويق احمللي

33623269.051788447.19الصحه والسالمه والبيئه

86385599.07---األمن واإلطفاء

90173982.0292476783.01مصفاة الشعيبة

113596785.21174101486.09مصفاة  ميناء عبدالله

1797146781.641999167983.99مصفاة ميناء األحمدي

5586463783.06614569486.09املجموع الفرعي

4410033100أسرى احلرب

4410033100املجموع الفرعي
برامج تأهيلية ما قبل 

2152151002727100التعيني

5805485683.656644572486.15إجمالي الشركة 

*

تشمل اإلدارة العليا، الدائرة القانونية، دائرة التخطيط الشامل، العالقات العامة، تكنولوجيا املعلومات، املوارد البشرية، املالية، اخلدمات 
العامة، املشاريع1، املشاريع2، مشروعي املصفاة اجلديدة والوقود البيئي، الدائرة التجارية، التدريب والتطوير الوظيفي، إدارة املخاطر، 

البحوث والتكنولوجيا، مساندة اإلدارة، مجموعة التصنيع األمثل الهندسة وإدارة املشاريع، إدارة املصفاة اجلديدة. 

*
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التدريب والتطوير الوظيفي

عقدت الشركة وشاركت خالل السنة املالية في عدد كبير من الدورات التطويرية والندوات واحللقات الدراسية 
واحملاضرات احمللية في مواضيع مختلفة تتعلق باملتطلبات الوظيفية للموظفني وذلك بالتعاون مع مؤسسات 
محلية تشمل مركز التدريب البترولي التابع ملؤسسة البترول الكويتية وشركات عاملية، وقد بلغ عدد الدورات 
احمللية 100 دورة شارك فيها 1099 موظفا. أما الدورات اخلارجية فقد بلغت 1023 دورة شارك فيها 2366 
موظفا. كما عقدت عدة دورات في مركز التدريب البترولي شارك فيها 4110 موظفا. وهنا)3( مبعوثني لدراسة 
البكالوريوس عن طريق النظام املوحد للبعثات واإلجازات الدراسية لعام 2014/2013، ليصبح املجموع الكلي 

ملبعوثني والذين مازالوا على مقاعد الدراسة )28( .

استكماال للبرنامج التدريبي الذي يعده ويطبقه فريق التدريب على العمل املنظمS-OJT التابع لدائرة املوارد 
البشرية، مت تخريج 23 من املهندسني حتت التطوير ممن انهوا فترة تدريبهم بنجاح وفقا لهذا البرنامج خالل 

هذا العام.

البدء بتنفيذ البرنامج السريع لتطوير القياديني 

القطاع  في مجمل شركات  القياديني  من  ثان  تأهيل صف  بهدف   Fast-Track Development Program
العنصر  بتطوير  واهتمامها  العليا  اإلدارة  دعم  البرنامج  ويعكس  املستقبل.  لقيادي  املهارات  وتطوير  النفطي 

البشري. 

نظمت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي بالتنسيق مع شركة IFP Training الفرنسية دورة تدريبية ملجموعة 
من رؤساء األقسام واملهندسني األوائل من دوائر اخلدمات الفنية مبصافي الشركة الثالث ومجموعة التصنيع 
األمثل MOG، وذلك بفندق هيلتون املنقف خالل الفترة من 15 الى 19سبتمبر 2013. تركزت أعمال الدورة 
التدريبية على التعريف باملمارسات والتطبيقات التي تستهدف حتقيق الفائدة االقتصادية املثلى في عمليات 

ومشاريع املصافي النفطية.  

توزيع موظفي الشركة حسب اجلنسية

2007/06  2008/07 2009/08  2010/09 2011/10  2012/11 2013/12  2014/13 

5187 5235 5324 5447 5562 5880 5805 -
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المسؤولية
االجتمـــاعيــــة

الفصـل السادس
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)Sustainability Report( وقد أعد وفقا  األول  تقرير االستدامة  العامة واإلعالم  العالقات  دائرة  أصدرت 
ملؤشرات األداء ومعايير املبادرة الدولية إلعداد التقارير. وتولت مؤسسة أرنست يوجن الدولية اعتماد التقرير 
بعد قيام فريق خاص من قبلها بتدقيق املعلومات واملعطيات الواردة فيه. وقد منح التقرير أعلى تقييم من قبل 

. )+A( وهو درجة )GRI( شبكة املبادرة العاملية لصياغة التقارير

االقتصادي   النمو  في  دورها  وهي  هامة،  ميادين  ثالثة  في  الشركة  التي حققتها  اإلجنازات  التقرير  ويتناول 
ومساهمتها في حماية البيئة احمللية والعاملية مبا في ذلك مكافحة التغير املناخي، والعمل على محاربة التلوث 
من مصادره، واحملافظة على املوارد الطبيعية مثل املياه والطاقة، والثروات الكامنة، واحلياة الفطرية. أما املجال 

الثالث فهو مساهمة الشركة في دفع عملية تطوير املجتمع والنهوض مبسؤولياتها االجتماعية. 

ويعتبر هذا التقرير الثاني التي تصدره الشركة واملعتمد من قبل أحدى املؤسسات العاملية، بعد ان أصدرت 
تقرير “املسؤولية االجتماعية”  عام 2012/2011.   

لقد ظلت شركة البترول الوطنية وفية اللتزامها املجتمعي منذ تأسيسها وكانت دائما تلعب دورا متناميا في 
دعم عجلة التنمية االقتصادية والبشرية في الكويت. سواء برفد االقتصاد الوطني أو بخلق فرص العمل لقوة 
العمل الكويتية وتطوير قدراتها. وفي إطار هذا االلتزام قامت الشركة خالل السنة املالية احلالية بتنفيذ عدد 

من األنشطة والفعاليات كان من أهمها: 

مواصلة العمل في تنفيذ مشروع مركز البترول الوطنية لتنمية وإكثار النباتات الفطرية وقد استكملت الشركة 
تنفيذ أعمال هامة في نطاق البيئة األساسية مثل تركيب شبكة الري. وحفر اآلبار ونثر البذور، باإلضافة الى 
تشجير جزء داخل احملمية وغرس النباتات البرية لالستفادة من مياه األمطار. وتستعد الشركة إلطالق املرحلة 
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الثانية التي تتضمن تشييد األبنية للمختبرات واحملاضرات وغيرها من األنشطة التي سوف ترافق إنشاء هذه 
احملمية الطبيعية.

في إطار برنامج للتعريف بأخطاء ومساوىء العنف الطالبي املتفشي في املدارس مت تدريب 38 متطوعا من 
العنف  مكافحة  برنامج  تنفيذ  في  العمل  ملواصلة  متخصصني  تربويني  يد  على  املتفوقني  والطالب  الطالبات 
الطالبي الذي متوله الشركة وتشرف على تنفيذه بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجمعية الهالل 

األحمر الكويتي. 

كما قامت الشركة في إطار التزامها املجتمعي بعدد من األنشطة والفعاليات التي تسهم في رعاية ذوي اإلعاقة 
والترفيه عنهم بحيث يزداد إحساسهم باالنتماء الى املجتمع ويخفف من تأثير اإلعاقة نفسيا على سلوكهم ومن 

بني هذه األنشطة 

االحتفالية السنوية التي تنفذها دائرة العالقات العامة واإلعالم حتت عنوان )احتفل بقدراتك( ومتيز االحتفال 
هذه السنة مبشاركة كثيفة من األطفال املعاقني وخاصة نزالء املستشفيات حتت إشراف ذويهم او املدرسني 
املشرفني عليهم مع موظفي الدائرة وفريق املتطوعني من شركة البترول الوطنية الكويتية. ويقدم األطفال في 
هذا احلفل نتاج مواهبهم وقدراتهم في مجاالت عديدة وخاصة الرسم حيث تقوم الشركة بشراء إنتاجهم من 

الرسومات واألشغال اليدوية. 

قامت الدائرة بالتعاون مع اجلمعية الكويتية ملتالزمة »الداون« بتنظيم عرض مسرحي في بيت الوطنية »نادي 
الشركة« حضرته مجموعة من األطفال الذين يعيشون مع هذه النوعية من احلاالت الذهنية والبدنية. 

كما قدمت مساهمات متفرقة الى مركز التوحد وغيره من املدارس التي تعنى بهذه الفئة من األشخاص 

للمدارس  متعددة  بزيارات  القيام  والبيئة  والسالمة  الصحة  ودائرة  واإلعالم  العامة  العالقات  دائرة  واصلت 
واجلامعات وذلك بالتنسيق من قبل فريق اإلعالم التوعوي الذي يضم ممثلني للدائرتني بهدف تعريف الطالب 
والطالبات بجهود الشركة من أجل حماية البيئة، باإلضافة الى معلومات أساسية حول صناعة تكرير النفط 
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وكيفية احملافظة على الثروة البترولية. وقامت فرق مختارة من الدائرتني هذه السنة بزيارة 20 مدرسة من 
مختلف املراحل. 

وفي إطار التعاون مع املؤسسات التعليمية قامت الشركة برعاية األنشطة والفعاليات التي نظمتها هذه املؤسسات، 
من بينها معرض ومحاضرات في جامعة الكويت حول مشروعي الوقود النظيف واملصفاة اجلديدة 

ومعرض حتديد التخصص وفرص العمل الذي أقامته كلية البنات في منطقة الروضة في جامعة الكويت حتت 
شعار “تخصصي مستقبلي” خالل شهر ابريل 2013 

املعرض السنوي الثاني للرياضيات واللغة اإلجنليزية الذي نظمته مدرسة نسيبة بنت كعب املتوسطة في منطقة 
الروضة.  

استضافت الشركة في بيت الوطنية بطولة األشبال األولى ملدارس املرحلة االبتدائية الذي شارك فيه طالب من 
سبع مناطق تعليمية تابعه لوزارة التربية وذلك فب ابريل   2013 

يا كويت” الذي قدمته إحدى  “أجلك  الوطني حتت عنوان من  أنتاج وتقدمي األوبريت  الشركة برعاية  قامت 
املدارس في منطقة األحمدي يوم 7/5/2013 

املراحل  جميع  في  املوظفني  أبناء  من  واملتفوقات  املتفوقني  لتكرمي  حفلني  الشركة  أقامت  عام  كل  وكعادتها 
الدراسية. وحضر هذين احلفلني املئات من الطلبة وذويهم باإلضافة الى أعضاء اإلدارة العليا للشركة. 

كما واصلت الدائرة تنظيم رحالت للموظفني واسرهم ألداء مناسك العمرة، وكذلك الرحالت الترفيهية التي 
تتولى الشركة تقدمي الدعم املالي لها وحتمل جزء كبير من نفقاتها ومن بينها مثال رحلة الى لندن ورحالت الى 

دبي وغيرها. 
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التقرير المالي
الفصـل السابع
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هذا وقد استمرت الشركة بتسويق منتجات بترولية في السوق احمللية حلساب مؤسسة البترول الكويتية حيث 
بلغت قيمتها 330،094،770 دينارا كويتيا مقارنة مبا مت تسويقه في السنة السابقة والبالغ   332،678،568 

دينارا كويتيا.

األربــــاح والخسائــر 

كويتيا  دينارا   216.460.700 قدره  ربح  2014/2013 صافي  املالية  للسنة  الشركة  عمليات  نتائج  أظهرت 
مقارنة بأرباح للسنة السابقة والبالغة 377.578.983 دينارا كويتيا وفيما يلي توزيع األرباح واخلسائر حسب 

األنشطة املختلفة للشركة: 

دينار كويتي البيــــــان

188٫678٫607 األرباح )اخلسائر( الناجتة عن عمليات التكرير وإسالة الغاز

121٫560  األرباح ) اخلسائر( الناجتة عن نشاط التسويق احمللى

27٫723٫834 إيرادات أخــرى

-   مخصص املواد املتقادمة

)63٫300( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

216٫460٫700 إجمالي األرباح )اخلسائر(

التقـرير المــالي 
توضح البيانات املبينة في هذا التقرير نتائج السنة املالية املنتهية في 31/3/2014، ومقارنتها بالنتائج املالية 
للسنة السابقة املنتهية في 31/3/2013. وقد بلغ إجمالي األصول في امليزانية العمومية 3،482،478،129 
دينارا كويتيا مقابل 3.143،354.738 دينارا كويتيا للسنة املالية املنتهية في 31/3/2013 محققا ارتفاعا بلغ 

339،123،391 دينارا كويتيا. 

اإليـــــــــــرادات
بلغ أجمالي إيرادات الشركة  13.514.886.473 دينارا كويتيا بارتفاع قدره  2.892.634.993  دينـارا كويتيا 

عن إيرادات السنة السابقة حسب التوضيح التالي :-

 2014/2013 البيـــــــــــان   2013/2012  

10٫444٫755٫300 10٫822٫975٫611 إيراد عمليات التكرير

3٫107٫740٫533 3٫302٫410٫941 إيراد عمليات إسالة الغاز

264٫669 291٫150 إيراد الزيوت وغسيل السيارات

27٫723٫834 183٫812٫395 إيـــــرادات أخــرى

13٫580٫484٫336 14٫309٫490٫079 إجمالي اإليرادات
تشمل فوائد اإليداعات وفروق حتويل العمالت األجنبية، العائد على االستثمار في شركة زميلة، وإيرادات بيع العامل احملفز املستعمل 

واملواد املتقادمة واألصول املتهالكة، وإيجار معدات ومباني. *
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