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نزار محمد العدساني
نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

عبد الهادي مرزوق العواد
عضو مجلس ا�دارة

عبدالله سعود احلميضي
عضو مجلس ا�دارة
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عبد اللطيف حمد التورة
عضو مجلس ا�دارة

عبد الوهاب محمد الوزان
عضو مجلس ا�دارة

حمزة عبدالله بخش
عضو مجلس ا�دارة

خالد صالح بوحمرة
عضو مجلس ا�دارة
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 رسالة المؤسسة��

 كلمة معالي وزير النفط��

 ا�داء المالي��

 ا�نشطة المحلية��

- االستكشاف وا%نتاج��

��
- تكرير النفط الخام وإسالة الغاز 

والتسويق المحلي

- ا�سمدة الكيماوية لبتروكيماويات��

- النقل البحري��

- تزويد الطائرات بالوقود��

ا�نشطة العالمية��

- االستكشاف وا%نتاج	�

�
- التكرير والتسويق والتزويد الخارجي

- البتروكيماويات��

التسويق العالمي��

االنشطة المساندة��

- الصحة والسالمة وا�من والبيئة��

- البحث والتكنولوجيا��

- الموادر البشرية��

- خدمات اجتماعية وإعالمية��

��
البيانات المالية المجمعة وتقرير 

مراقب الحسابات المستقل
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مؤسسة البترول الكويتية ذات طابع تجاري، وتعتبر من الشركات الرائدة فـي صناعة النفط والغاز فـي 
العالم، وتتضمن أنشطتها الرئيسية استكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط وصناعة البتروكيماويات، 
الهيدروكربونية،  للموارد  اEمثل  االستغالل  ضمان  مع  فاعلية  اEساليب  بأفضل  اEنشطة  تلك  وإدارة 

وذلك بهدف تحقيق أعلى عائد لدولة الكويت، إلى جانب تنمية القوى البشرية الوطنية.

���������������������
����
تعتمد الرؤية المستقبلية للمؤسسة على التالي :

إلى مستوى عال ومتميز من الربحية واEداء. الوصول 
المساهمة بشكل كبير فـي دعم وتنشيط االقتصاد المحلي.
تعزيز السمعة والمكانة العالمية Eنشطة المؤسسة كافة.

بأنشطة  المتعلقة  المجاالت  جميع  فـي  المستمر  التعلم  على  العاملين  تشجيع  على  العمل 
المؤسسة.

والسالمة والبيئة، والعمل على  بالصحة  المتعلق  اEداء  فـي  المنطقة  فـي  رائد  مستوى  إلى  الوصول 
تطبيق أحدث نظم التكنولوجيا فـي عمليات المؤسسة.
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تسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى تحقيق مجموعة من القيم كالتالي:

   التحفـيز.

العمل الجماعي.  

االلتزام بالصحة والسالمة والبيئة.   

الجودة والتميز.  

إرضاء العمالء.  

الثقة.  

اEمانة واالستقامة والشفافـية.  

اbبداع وسرعة االستجابة.  
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خطتها  تنفيذ  نحو  الطموحة  رؤيتها  مــن  انطالقًا 

�)، تسعى مؤسسة �
االستراتيجية طويلة المدى (
ــاء  ــق واالرت والــتــطــور  التميز  إلــى  الكويتية  الــبــتــرول 
من  الرئيسة  أنشطتها  وتفعيل  العمل  بأَساليب 
وصناعة  وتسويقه،  النفط  وتكرير  وإنتاج  استكشافات 

البتروكيماويات.

قامت  المستقبلية،  والتطلعات  اjمال  تلك  ولتحقيق 
االقتصادي،  قبل  الوطني  دورها  خالل  من  المؤسسة 
مع  اEساليب  بأفضل  اEنشطة  إدارة  على  بالعمل 
الهيدروكربونية،  للموارد  اEمثل  االستغالل  ضمان 

وذلك للوصول إلى أعلى عائد لدولة الكويت.

 وادراكًا لهذا الدور فقد كثفت المؤسسة من أنشطتها 
اEهــداف  لتحقيق  واbنتاج،  االستكشاف  في  المحلية 
المرجوة مع الشركات التابعة لها، وذلك لزيادة طاقتها 
 .�
�
اbنتاجية إلى أربعة ماليين برميل في اليوم عام 
بلغ  فقد  الجيوسياسية،  المتغيرات  من  الرغم  وعلى 
الكويت  لدولة  الخام  للنفط  اbنتاجية  الطاقة  معدل 

���٫ ماليين  
� نحو ��  -�
�� المالية  السنة  في 
العام  المئة عن  ��٫ في  بزيادة مقدارها  يوميًا،  برميل 

السابق.

واستمراراً  لعمليات التطوير تم التركيز على إنتاج الغاز 
مليون   ��� اbنتاج  معدل  بلغ  إذ  الكويت،  داخل  الحر 
في  عنها  المئة  في   �� بزيادة  يوميًا،  مكعبة  قــدم 
والتحسينات  المبذولة  للجهود  نتيجة  السابق  العام 

التي تمت على وحدة اbنتاج المبكر. 

خطط  لتنفيذ  المنشود  الهدف  تحقيق  سبيل  وفي 
عدة  طرح  تم  النفطي  القطاع  في  الشاملة  التطوير 
تجميع  مراكز  ثالثة  بناء  مشروع  منها:  مناقصات 
شمال دولة الكويت لزيادة حقول الروضتين والصابرية 

� ألف برميل نفط يوميًا للوصول إلى طاقة 
بمقدار 
يوميًا،  برميل  مليون  تبلغ  الكويت  شمال  في  إنتاجية 
وعملت على مشروع تطوير النفط في مكمن فارس 
السفلي bنتاج  
� ألف برميل يوميًا من النفط الثقيل. 
ودشنت المؤسسة مشروع محطة تعزيز الغاز (���) 
بمنطقة شمال الكويت في يناير الماضي للتعامل مع 


�� مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا. 

نفط  شركة  نجحت  االستكشافات،  صعيد  وعلى 
نفطي  حقل  اكتشاف  في  للمؤسسة  التابعة  الكويت 

جديد في منطقة كبد، يحتوي على كميات تجارية. 

عملت  الكويت  فــي  الــغــاز  صناعة  دعــائــم  ـــاء  والرس
الرابع  المصنعين  مــشــروع  إنــشــاء  على  المؤسسة 
ومشروع  المسال،  البترولي  الغاز  bنتاج  والخامس 
الدائمة  المسال  الطبيعي  الغاز  وتسهيالت  مرافق 
وتحديث  توسعة  مشروع  وكذلك  البعيد،  المدى  على 

مستودع اEحمدي.

تستمر  البتروكيماويات،  صناعة  صعيد  على  ــا  أم
التحديات والنجاحات لشركة البتروكيماويات، إذ تلعب 
الشركة دوراً مهمًا في مجال صناعـــة البتروكيماويات 
للنهوض والتطوير في صناعتها وتعزيزها، وذلك ضمن 
النقل  مجال  الكويتية.وفي  البترول  مؤسسة  شركات 

��������
� �!��������"
���
#����$ ������������%��&��'�(��'�)�
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التابعة  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  حققت  البحري، 
للمؤسسة عدداً من اbنجازات في النقل البحري.

الشركة  اســتــحــوذت  العالمية  اEنــشــطــة  وضــمــن 
الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) 
المشاريع  مــن  مجموعة  على  للمؤسسة  التابعة 
جزئيًا  استيفاءاً  يضمن  بما  متفاوتة  بنسب  العالمية 
اليومي  اbنتاج  معدالت  واستمرت  للبالد،  الوقود  من 

هذا العام عند مستويات العام السابق.  

أعلى  إلى  للوصول  البشرية  بالقوى  االهتمام  ظل  وفي 
المؤسسة  قامت  وااللتزام،  والــوالء  الرضا  مستويات 
وبجهود  لها،  التابعة  الشركات  مع  مواٌز  بخط  بالسير 
بأن  منها  إيــمــانــًا  البشرية،  ــوارد  ــم ال لتطوير  حثيثة 
العاملين في القطاع النفطي هم مصدر القوة الحقيقية 
للمؤسسة، فإنها دفعت بعمليات التطوير واالستثمار 
البشري بما ينعكس إيجابًا على القطاع النفطي، وقامت  
بتطوير اEداء الوظيفي والتدريبي والتوجيه والمساعدة 
الدراسية والدعم النفسي والوجداني من خالل التدريب 
االرتباط  مشروع  من  الثانية  المرحلة  بتنفيذ  والتأهيل 
االنتهاء  وتم  البشرية،  الموارد  ملتقى  ونظم  الوظيفي 
كويتي  غير  و��  كويتيًا   �
�� توظيف  ــراءات  إج من 
ديسمبر   �� وحتى  أبريل  من  اEول  من  الفترة  خالل 

�، باbضافة إلى  تنفيذ برامج تدريبية عدة في مركز ��

التدريب البترولي بمشاركة ���	� شخصًا.

شركة  اطلقت  الوطنية،  الكوادر  أهمية  على  وتأكيداً 
نفط الكويت التابعة للمؤسسة برنامجا تدريبيا ثقافيا 
النفطية،  الثروة  بأهمية  للتوعية  متخصصا  حضاريا 
ولتعزيز الثروة الوطنية (نبض)، اذ بلغت نسبة العمالة 
الكويتية �	 في المئة من مجمل العاملين في القطاع 

النفطي.

المبذولة للمؤسسة والشركات  الجهود  أثمرت  ولقد 
على  الجوائز  من  عــدد  على  الحصول  في  لها  التابعة 

ناقالت  شركة  حصلت  إذ  المهمة،  اbنــجــازات  صعيد 
النفط التابعة للمؤسسة على جائزة الرئيس التنفيذي 
الغاز  تعبئة  مصنع  بناء  مشروع  وفــاز   ،�
�� لعام 

المسال في أم العيش بجائزة الصحة والسالمة.

على  للحفاظ  الحثيثة  المؤسسة  لجهود  واستمراراً 
تقنيات  بتطبيق  قامت  والبيئة،  والسالمة  الصحة 
المباني الخضراء، واستخدام أجهزة متوافقة مع البيئة 
تعمل بالبطارية وتقلل الضوضاء في المباني. ومشروع 
اbجراءات  النفايات. واتخذت مجموعة من  إعادة تدوير 
في  النتروجين  أكاسيد  انبعاثات  مستوى  من  للحد 

غازات المداخن.

نفط  شركة  وقعت  النفطي،  للتسرب  بالنسبة  أمــا 
وكالة  مع  تفاهم  مذكرة  للمؤسسة  التابعة  الكويت 
العالمية  بالمبادرة  الخاصة  اEميركية  البيئة  حماية 

للحد من انبعاثات غاز الميثان.

وختامًا، يطيب لي أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح اEحمد الجابر الصباح - حفظه 
ا� ورعاه -، وإلى مقام سمو ولي العهد اEمين الشيخ 
مجلس  رئيس  سمو  وإلى  الصباح،  الجابر  اEحمد  نواف 
والتبريكات  التهاني  أجمل  المبارك  الشيخ جابر  الوزراء 
بحصول سمو اEمير على لقب (قائد إنساني) وحصول 
الكويت على (مركز إنساني) من هيئة اEمم المتحدة. 

وأعبر عن جزيل الشكر وعظيم التقدير على دعمهم  
لتستمر  النفطي  القطاع  فــي  Eبنائهم  المتواصل 

مسيرة النجاح والعطاء والتطوير.

د. على العمير
وزير النفط

 وزير الدولة لشؤون مجلس ا*مة 
رئيس مجلس مؤسسة البترول الكويتية
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- بلغت اbيرادات المجمعة للمؤسسة و شركاتها التابعة ���٫���٫ مليون دينار كويتي خالل السنة 
المالية المنتهية في �� مارس ��
� منها �٫
�	��٫ مليون دينار كويتي إيرادات العمليات الجارية و 
��	 مليون دينار كويتي تمثل اbيرادات اEخرى، فيما بلغت النفقات المجمعة ���٫���٫ مليون دينار 

كويتي.

عام  كويتي  دينار  مليون   �٫�		٫� ب  مقارنة   ) كويتي  دينار  مليون   �٫���٫	 المجمعة  اEرباح  بلغت   -

�) منها أرباح التشغيل و قدرها ����٫ مليون دينار كويتي ( مقارنة ب ��٫���٫ مليون دينار ��/�
��

�) و إيرادات استثمارات قدرها ����٫ مليون دينار كويتي ( ����٫ مليون دينار ��/�
كويتي عام ��

(�
�� / �
كويتي عام ��


�) فيما بلغ معدل العائد �� / �
- بلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر ��٫� ( ��٫ عام ��
(�
�� / �
على متوسط إجمالي حقوق المساهمين ��٫� ( ��٫� عام ��

- بلغ إجمالي اEصول ���٫���٫ مليون دينار كويتي ( مقارنة بملغ �٫��
��٫ مليون دينار كويتي لعام 
.(�
�� / �
��

٫
� مليون دينار ��
- بلغ إجمالي حقوق المساهمين 	٫�����٫ مليون دينار كويتي ( مقارنة بملغ �٫

�) و بزيادة قدرها �٫��
�٫ مليون دينار كويتي يرجع سببها إلى زيادة االحتياطي �� / �
كويتي لعام ��
العام بمقدار 	�٫���٫ مليون دينار كويتي بسبب االحتفاظ بأرباح السنة المالية، و زيادة احتياطي استبدال 
و تجديد ممتلكات و منشآت و معدات بمقدار ��� مليون دينار كويتي و زيادة صافي التغيير في القيمة 
العادلة بمقدار ��٫	� مليون دينار كويتي و يقابلها انخفاض احتياطي ترجمة العمالت اEجنبية بمقدار 
�٫�� مليون  التزام منافع محددة بمقدار  احتياطي  إعادة قياس  انخفاض  و  �٫	� مليون دينار كويتي 

دينار كويتي و انخفاض حصص غير مسيطرة بمبلغ ��٫ مليون دينار كويتي.

- تمكنن مؤسسة البترول  من تمويل برنامج مشاريعها الرأسمالية الجارية من مصادر تمويل ذاتية، 
���٫	�٫ مليون دينار كويتي مقارنة  المالية  السنة  الثابتة خالل  بلغ حجم االستثمار في اEصول  وقد 
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�) الهادفة إلى زيادة �
منذ أن وضعت مؤسسة البترول الكويتية خطتها االستراتيجية طويلة المدى (

�، وهي تعمل جاهدة نحو �
طاقتها اbنتاجية من النفط الخام، لتبلغ أربعة ماليين برميل في اليوم عام 
تحقيق هذا الهدف المنشود بصورة تدريجية، وتواكب أحدث التطورات في مجال البحث العلمي والتنقيب 

واالستكشاف والحفر واالستخراج.

 �.

�، بلغ معدل الطاقة اbنتاجية للنفط الخام في دولة الكويت نحو �.���� – �
وفي السنة المالية ��
في  برميل  مليون   �.��� إنتاجها  البالغ   �
��/�
�� المالية  السنة  عن  بانخفاض  يوميًا،  برميل  مليون 

اليوم، حيث تشمل اEرقام إنتاج منطقتي العمليات المشتركة (الوفرة والخفجي).

���������;���<��!��)��=�>���?��59��%�-����@��A5��&#�
 

ارتفاع اEسعار المقدمة Eبراج الحفر  التعاقد Eبراج الحفر وصيانة اjبار الجديدة وذلك بسبب  تأخر عملية 
والصيانة للحفر العميق، باbضافة إلى إجراء مناقشات إضافية مع المقاولين فيما يخص بعض أبراج الحفر 

التطويرية.

عدم انتظام التيار الكهربائي القادم من نقاط توزيع وزارة الكهرباء والماء بصورة متكررة، مما أثر على أداء 
��� مضخة غاطسة كهربائية وإيقافها جزئيًا، باbضافة إلى تراكم أعداد المضخات الغاطسة الكهربائية 

نتيجة لتأخر وصول وحدات السحب/أبراج الصيانة المعنية.

الحاجة bغالق بعض اjبار Eسباب تعود إلى ضغط المكامن.

تأخر تطبيق طرق االستخراج الثانوي (Secondary Recovery) في منطقتي شمال الكويت وجنوب وشرق 
الكويت، حيث:

تم التشغيل الجزئي لمشروع ضخ وحقن المياه في منطقة شمال الكويت خالل شهر إبريل ��
�، بَْيَد أن 
.�
التشغيل الكلي تم خالل شهر أغسطس ��

تأخر مشروع حقن المياه في منطقة جنوب وشرق الكويت (WARA PMP) عن ذلك المخطط له، ومن 
.�
المتوقع انتهاءه بحلول شهر سبتمبر ��

���B�����452�
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اليومي نحو  اbنتاج  الذي وصل معدل  الحر،  الغاز  إنتاج  التركيز على  أيضا  المؤسسة نصب عينيها  ووضعت 
��� مليون قدم مكعب  ��� مليون قدم مكعب مقارنة بالسنة المالية السابقة التي بلغ فيها اbنتاج 
ويعود سبب اbنخفاض نتيجة تطبيق التوصيات بتطوير وتحسين وحدة اbنتاج المبكر (
�-EPF) لزيادة 
إنتاج الغاز بالتعاون مع شركة شل. كما سعت الى تعزيز انتاجها الكلي من الغاز المصاحب إلى ���.� مليون 

قدم مكعب في اليوم وقد شهد معدل 

هذا وقد أدت الجهود المبذولة لتقليل نسبة حرق الغاز في الحقول إلى تحقيق نتائج مثمرة، حيث وصلت 

�، مقارنة ��/�
نسبة حرق الغاز لشركة نفط الكويت من معدل إنتاج الغاز إلى ���.� للسنة المالية ��

 .�.�
بالنسبة المطلوب عدم تجاوزها والبالغة �

ولم تتوقف عجلة اbنجازات التي حققتها المؤسسة عند المعدالت المذكورة من النفط الخام والغاز الحر 
والغاز المصاحب، بل رافق ذلك كله عدد من اbنجازات المهمة على الصعيد المحلي خالل السنة المالية  


�، من أهمها:��/�
��

الشركة  عمليات  لمناطق  والصيانة  الحفر  أبــراج  من  برج   �
 الستقدام  عقود  عدة  وتوقيع  ترسية  تم 
المختلفة.

وقعت شركة نفط الكويت عقوداً bنشاء ثالثة مراكز تجميع في مناطق عملياتها بشمال الكويت، وهم 
مركز تجميع��- مع شركة بتروفاك بقيمة تقارب ��� مليون دينار كويتي، مركز تجميع
�- مع شركة 
بقيمة  دودسال  شركة  مع  تجميع��-  ومركز  كويتي،  دينار  مليون   ��
 تقارب  بقيمة  توربو  أند  الرسن 

بلغت حوالي 	�� مليون دينار كويتي.

تم توقيع عقد مشروع النفط الثقيل من مكمن فارس السفلي في شهر يناير ��
�، وذلك bنتاج 
� ألف 
برميل يوميًا مع شركة بتروفاك بقيمة قدرت بحوالي �.� بليون دينار كويتي.

إبرام عقد مع شركة ويسترن جيكو العالمية لتنفيذ مشروع إجراء المسح الزلزالي ثالثي اEبعاد للمنطقة 
البرية بين الكويت و السعودية و الذي من المقرر أن يستغرق إنجازه عامين و نصف العام.تم  المقسوم 
تدشين مركز التجميع �� الجديد في منطقة عمليات غرب الكويت، والذي سيؤدي بدوره إلى الحفاظ على 

الطاقة اbنتاجية للنفط الخام في حقل المناقيش تماشيًا مع الخطة االستراتيجية للشركة.

تم توقيع عقد مشروع  معالجة وضخ المياه في حقول نفط الشمال (EWTIP) مع شركة دودسال في 
زيادة  في  المشروع  سيسهم  حيث  كويتي،  دينار  مليون   ��� حوالي  تبلغ  بقيمة   �
�� سبتمبر  شهر 
الطاقة اbنتاجية للحقن لمنطقة شمال الكويت وبالتالي زيادة معدالت انتاج النفط الخام وتطوير مكامن 

الحقول. 
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بالتعاون مع شركة  الغاز  إنتاج  المبكر(
�-EPF)، لزيادة  االنتاج  التوصيات بتطوير وتحسين وحدة  تطبيق 
شل، حيث أسهمت هذه التحسينات في زيادة قدرة معالجة النفط والغاز طبقًا لمعدل اbنتاج اليومي للغاز، 
��� مليون قدم مكعب باbضافة إلى  
� بلغت �� الذي وصل إلى أعلى قمة خالل شهري يناير وفبراير 
أعلى متوسط إنتاج بلغ حوالي �� ألف برميل من النفط الخفيف في شهر يناير ��
�، مما يعد إنجازاً كبيراً 

bنتاج الوحدة بالنسبة لطاقتها اbنتاجية. 

من  أفضل  وهي   ،�.��� بلغت  قياسية  معدالت  إلى  الغاز  انتاج  معدل  من  الغاز  حرق  نسبة  وصلت 
الشركة.  تاريخ  في  االطــالق  على  اEقل  تعد  كما   ،�.�� والبالغة  تجاوزها  عدم  المطلوب  النسبة 
مارس  شهر  عن  وذلك  أيضًا  تاريخها  في  للغاز  حرق  نسبة  أقل  الشركة  سجلت  ذلك،  إلى  وباbضافة 

.
.�

� حيث بلغت حوالي ���

استكمال حفر أول بئر استكشافية كرياتية في حقل“بحيث ”في شمال الكويت ونتج عنه تدفق نفطي 

�.� برميل يوميًا و�	.� مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز وذلك في شهر إبريل 
وصل إلى حوالي 

.�
��

يونيو  في  الثقيل  النفط  من  مؤكدة  كمية  واكتشاف  السفلي  فارس  مكمن  في  نقا”  “أم  بئر  اختبار 
.�
��

حفر �	 بئرا جديدا و القيام بأعمال اbصالح و التعميق و إعادة المسار لعدد ��� بئر. 

بدء المرحلة الثالثة من المشروع التجريبي للغمر بالبخار لمكمن اEيوسين الثاني.

يونيو  في  الثقيل  النفط  من  مؤكدة  كمية  واكتشاف  السفلي  فارس  مكمن  في  نقا”  “أم  بئر  اختبار 
.�
��

اكتشاف حقل“ ركسة ”والذي يقع شمال شرق حقل كراع المرو في غرب الكويت، وذلك من خالل حفر 
النفط  اEولية للبئر عن وجود كميات تجارية من  الحقل، حيث دلت االختبارات  أول بئر نفطي في هذا 

والغاز المصاحب من مكمن المارات في الطبقة الجوراسية.

“بحرة”  حقل  في  النفط  واكتشاف  و“مطربة”،  الروس”  و"أم  “كبد”  حقول  في  الخفيف  النفط  اكتشاف 
و“قطنية”.

الكيميائية  المواد  لحقن  واjخر   (-
(صابرية��� منتج  أحدهما  تجريبيين  بئرين  حفر  من  االنتهاء 
(صابرية���
-) في مشروع تحسين استخالص النفط المعزز ( EOR ) في طبقة المودود في حقل 

الصابرية.
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تم تحويل خمسة مكامن استكشافية إلى تطوير الحقول مقارنة بالهدف السنوي لتحويل مكمنين 
فقط. 

���B�����C����
#4D �=��E����������
#4D��45F

وبالتوازي مع النشاطات البحثية المكثفة التي بذلتها المؤسسة، والعمليات الفنية المتميزة التي طبقتها 
للعمليات  بالغًا  اهتمامًا  المؤسسة  أولت  المصاحب،  والغاز  الحر  والغاز  الخام  النفط  من  إنتاجها  لتعزيز 
الساعية إلى تطوير النفط الثقيل وإنتاجه، مستخدمة في ذلك أفضل الطرق المطبقة في الدول المنتجة، 
وأحدث اEساليب المتعارف عليها عالميا. وقد تمكنت المؤسسة من تحقيق عدد من اbنجازات الالفتة 

في هذا المجال، من أهمها:

تم توقيع عقد مشروع تطوير وانتاج النفط الثقيل  ��	�/bEFنتاج 
� ألف برميل يوميًا بتاريخ 	� يناير 

�، وقد بدأت مرحلة التصاميم التفصيلية.��


�-RFP ) بشأن أعمال ��

جاري العمل bبرام عقد مع شركة تنمية المرافق (رقم الممارسة �
نفط  شركة  لمرافق  العادمة  المياه  لضخ  التحتية"،  البيئة  "مرافق  وتشغيل  وإنشاء  وتوريد  تصميم 
الكويت، والتي ستتم معالجتها لتوليد البخار الالزم حقنه في المكمن، ويتوقع أبرام العقد خالل الربع 

اEول. 

تم توقيع عقد مشروع انشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية  ��	�/EF  بقدرة �� ميجاوات, ��� 
الالزمة، حيث  بالكهرباء  الرئيسي ومرفقاته   المشروع  لتزويد   �
�� �� مارس  بتاريخ   كيلو فولت 

بدأت مرحلة التصاميم التفصيلية والتنفيذ.

تتم حاليا اEعمال اbنشائية للمشروع التجريبي bنتاج النفط الثقيل عن طريق حقن البخار المتعاقب 
وحقن البخار المستمر فيه، ويتوقع تشغيله خالل الربع االول.

البرنامج  ولتنفيذ  المستهدفة  المصاحب  غير  الغاز  كمية  إلى  للوصول  عميقًا  بئراً   �� حفر  تم 
االستكشافي للشركة.

الجوراسية  الغاز  حقول  تطوير  لمشروع  الهندسي  التصميم  مرحلة  من   �
� من  االنتهاء  تم 
الغاز  حقول  تطوير  لمشروع  السنوي  الهدف  تحقيق  تم  كما  الثانية)،  (المرحلة  الكويت  شمال  في 
 (Fracture jobs) الجوراسية (المرحلة الثالثة)، وهو حفر ثالثة آبار غير تقليدية واستكمال ثالثة أعمال

.(Stage Gate �.
في المكامن غير التقليدية واالنتهاء من مستندات نظام البوابات (
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سعت المؤسسة إلى تعزيز نشاطها في مجال إسالة الغاز وقد 
إلى   �
��/�
�� المالية  للسنة  اbجمالية  الكمية  انخفضت 
���.� ألف طن متري، مقارنة بنحو ��
� ألف طن متري للسنة 
الماضية، حيث ترجع أسباب التغيير في معدل اbنتاج إلى الكميات 

المستلمة والمحتوى النوعي لها.

المحلي  والتصنيع  التكرير  نشاط  في  السابقة  اbنجازات  وكانت 
وإسالة الغاز جزءا من اbنجازات المهمة التي حققتها المؤسسة 

في هذا المجال، ومنها: 
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فيما يتعلق بمصفاة الزور فقد تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة اEولى من أعمال نظم التحكم اjلي من خالل 
العقد المبرم مع شركة هانيويل اEمريكية (Honeywell)، حيث تم البدء بأعمال عقد تجهيز واستصالح 
موقع المشروع في نهاية شهر مارس ��
�. ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ المشروع في اغسطس 


�، وقد بلغت نسبة اbنجاز الفعلية ما يقارب ��.� � مقارنة بـ �	.
� ٪ حسب الخطة. ��

ومؤسسة  الشركة  إدارة  مجلسي  موافقة  على  الحصول  مؤخراً  تم  فقد  البيئي  الوقود  مشروع   عن  أما 
خطة  بتقديم  المالي  المستشار  قيام  بعد  وذلك  التمويل  عملية  مراحل  الستكمال  الكويتية  البترول 
العمل التفصيلية لعملية التمويل والمتضمنة هيكل وآلية تمويل المشروع والنسبة المثلى لالستثمار. 
كما تم في سبتمبر ��
� توقيع عقد االستشارات المالية للمشروع مع شركة الوطني لالستثمار، حيث 
ستقدم شركة الوطني لالستثمار الخدمات االستشارية التنفيذية لمدة �� شهراً، ومن المتوقع االنتهاء 
من تنفيذ المشروع في ابريل 	�
�، وقد بلغت نسبة اbنجاز الفعلية ما يقارب 	.�� � مقارنة بـ �� � 

حسب الخطة.
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يأتي تنفيذ هذه المشاريع بهدف مواكبة التوجه االستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية والقاضي بزيادة 
إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للنفط الخام، وبحيث يتم االستغالل االمثل والكامل للغازات 

الناتجة عن عمليات االستكشاف واbنتاج.

تصميمها  تم  والتي  التجريبي،  التشغيل  بعمليات  والبدء  الرابعة،  الوحدة  مشروع  تنفيذ  من  االنتهاء  تم 
من  باليوم  برميل  ألف   �
� و  اليوم  في  قياسي  مكعب  قدم  مليون   	
� قدرها  استيعابية  بطاقة 
المكثفات، وذلك لمعالجة الزيادة المستقبلية المتوقعة من الغازات والمكثفات الناتجة من حقول النفط 

وحقول الغازات، ومن ثم تحويلها إلى غازات مسالة للتصدير وفصل كل من غازات الميثان واbيثان.

واbنشاء  والتوريد  الهندسة  أعمال  مناقصة  طرح  تم  فقد  الخامس،  الخط  إنشاء  بمشروع  يتعلق  فيما 
في سبتمبر ��
�، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلسي إدارة الشركة ومؤسسة البترول الكويتية 
للبدء في تنفيذ المشروع وتم اغالق المنافصة في شهر مارس ��
� ودراسة العروض، حيث تم مؤخرا 

التوصية بترسية العطاء على احدى الشركات.
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� المتعلقة �
يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار تحقيق الخطة االستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية 
بتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود على المدى البعيد، وزيادة مرونة العمليات لتلبية الطلب الموسمي 
المتزايد على الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية. تم االنتهاء من تنفيذ دراسة التصاميم الهندسية 


� بليون وحدة حرارية بريطانية /اليوم من الغاز الطبيعي لتزويده للشبكة المحلية. 

االولية بطاقة تبلغ 

وقد تم مؤخراً الحصول على موافقة مجلسي إدارة الشركة ومؤسسة البترول الكويتية للبدء بتنفيذ المشروع، 

� بليون وحدة حرارية 

وذلك بعد االنتهاء من أعمال التصاميم الهندسية االولية للمشروع بطاقة تبلغ 

بريطانية /اليوم من الغاز الطبيعي لتزويده للشبكة المحلية. 

�%��K��!0�O
�������� ���������B�� �N0������P
-BD �%-
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الحالية  الوحدات  من  إنتاجها  المتوقع  الكبريت  كميات  مناولة  على  القدرة  زيــادة  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
والمستقبلية، وذلك بإنشاء مرافق جديدة لمناولة الكبريت وتحسين وتطوير معدات مناولة الكبريت الحالية 
في  كبيرة  سفن  استخدام  يتم  بحيث  التحميل،  معدل  وزيادة  المعدات  طاقة  لزيادة  اEحمدي  مصفاة  في 
عمليات التصدير، باbضافة إلى اEعمال المرتبطة بالصحة والسالمة والبيئة حسب متطلبات الهيئة العامة 

للبيئة الكويتية.  

تم توقيع عقد أعمال الهندسة والتوريد واbنشاء والبدء في تنفيذ هذا المشروع في يوليو ��
�.  ومن المتوقع 
.�
االنتهاء من تنفيذ المشروع في يونيو ��

�Q#4R�S�G ��0�T7�> �JU4��� ���4��>���� ����� �V�(����� �J&#����1�5G �J ��
!0�K����W��V�(������=�5

على  االستراتيجي  للطلب  المستقبلية  بالتوقعات  الخاصة  الدراسة  لتوصيات  تنفيذاً  أيضا  المشروع  هذا  يأتي 

�.  وتعد المرحلة الثانية لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات. �
المنتجات بالسوق المحلي حتى عام 

على  الحصول  بعد  وذلك   ،�
�� أغسطس  في  للمشروع  اEولية  الهندسية  التصاميم  دراسة  في  البدء  تم 
البيئي  اEثر  تقييم  دراسة  من  االنتهاء  تم  قد  بانه  علمًا  الجدوى.  دراسة  نتائج  على  المشاريع  لجنة  موافقة 
وتقديمها إلى الهيئة العامة للبيئة الكويتية. كذلك تم استالم اEرض المخصصة للمشروع من قبل بلدية 
المناطق  في  النفطية  المنتجات  نقل  خطوط  bنشاء  الكويت،  نفط  شركة  موافقة  على  والحصول  الكويت 
والماء. من  بالكهرباء  المستودع  بتزويد  والماء  الكهرباء  وزارة  أيضا على موافقة  الحصول  لها، وتم  التابعة 

 .�
�
المتوقع االنتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر
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تولي مؤسسة البترول الكويتية اهتماما بالغا في صناعة البتروكيماويات، ففي مجال اEسمدة الكيماوية 
يتركز اbنتاج المحلي في المصانع الخاصة بإنتاج مادتي اEمونيا واليوريا، وقد بلغ إنتاج مصانع اEمونيا هذه 
السنة نحو ��� ألف طن متري، بنقص قدره ��� عن السنة الماضية، في حين بلغ إنتاج مصانع اليوريا 
��� عن السنة الماضية. وبلغت كمية المبيعات من اEمونيا  	�	 ألف طن متري بانخفاض نسبته 
ويرجع  متري،  طن  ألف   	��.��	 اليوريا   من  المبيعات  كمية  بلغت  حين  في  متري،  طن  ألف   ��.��	

سبب االنخفاض إلى الصيانة الدورية للمصانع كما هو مخطط له في الخطة السنوية.
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الصحة  تعزيز معايير  التركيز على  الثالث عملياتها بكفاءة واحترافية عالية مع  الشركة  واصلت مصافي 
والسالمة وحماية البيئة من أجل سالمة اEفراد واEصول على حد سواء.  وقد بلغ إجمالي الكميات المكررة 
في المصافي حوالي ��� مليون برميل أي بمعدل يومي يقارب  �.��	 ألف برميل في اليوم مقارنة بـ ��� 

�، أي بزيادة طفيفة ��/�
مليون برميال أي �.
�	 ألف برميل في اليوم في السنة المالية الماضية ��

 .
مقدارها ��.

 ∞dC’ÉH  »eƒ«dG  ∫ó©ŸG)  ‹ÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y  á«°VÉŸG  ¢ùªÿG  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  çÓãdG  ‘É°üŸG  ‘ ôjôμàdG  ä’ó©e  âfÉch

:(π«eôH
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��/�
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��/�
���
��/�
���
��/�
���
��/�
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��������	������������������	���
Z�-�,�1�����%��K����������������������
�-�/2��1�����%��K�����	��������������������

J#�(���	����	���������	�
��	��.�

 ��.� حوالي   �
��/�
�� المالية  السنة  خالل  البترولية  المشتقات  من  المنتجة  الكميات  صافي  وبلغ 
.�
��/�
مليون طن متري مقابل حوالي �.�� مليون طن متري في السنة المالية ��

 

� LV�
 ���" �����

 �� ��� ألف طن  بنقص قدره   البولي بروبيلين  إنتاج مصنع  أما فيما يتعلق بالبتروكيماويات، فقد بلغ 
عن العام الماضي، في حين بلغت كمية المبيعات ��� ألف طن متري بانخفاض نسبته �	 عن السنة 

الماضية. 

:á«°VÉŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ‘ Ú∏«HhôH ‹ƒÑdG èàæŸ êÉàfE’G äÉ«ªc
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 ��.�� كيميكال  داو  وشركة  للمؤسسة  التابعة  البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  من  كل  وتمتلك 
من شركة إيكويت للبتروكيماويات، فيما تتوزع بقية حصص الملكية على شركات القطاع الخاص المحلي.

وبلغ  إنتاج الشركة الكويتية ل�وليفينات، التي تبلغ حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية منها  ��.��، 
المبيعات  بينما بلغت كمية  العام،  ��� عن  بزيادة قدرها  اbيثيلين جاليكول  ألف طن متري من   	��


�	 ألف طن متري من اbيثيلين جاليكول بإرتفاع قدره ��.
� عن العام الماضي.

التي بلغت  
� في الشركة الكويتية للعطريات � البترولية بنسبة  وتساهم شركة صناعة الكيماويات 
كمية إنتاجها  لمنتج البرازيلين �.�		 ألف طن متري بزيادة قدرها ��.� عن العام الماضي، فيما بلغت 
كمية الصادرات من البرازيلين 	.�		 ألف طن بزيادة قدرها �� عن العام الماضي. أما عن منتج البنزين 

فقد بلغت كميات اbنتاج �	� ألف طن متري بزيادة بلغت �	.
 عن العام الماضي.

وحققت الشركة الكويتية للستايرين، التي تبلغ حصة شركة صناعة الكيماويات البترولية فيها ��.��  
كمية إنتاج من  مادة الستايرين بلغت �.��� ألف طن  متري  بزيادة قدرها ��.� عن العام الماضي،  في 

حين بلغت كميات مبيعات الستايرين �.��� ألف طن متري بزيادة قدرها ��.� عن العام الماضي.

 áªK ,ìÉ`̀HQC’Gh äÉ©«ÑŸGh êÉàfE’G äÉ«∏ªY ‘ á°ù°SDƒŸG ‘ äÉjhÉª«chÎÑdG ´É£b É¡≤≤M »àdG äGRÉ‚EÓd RGƒe ó«©°U ≈∏Yh

:É¡æe ,iôNCG áª¡e äGRÉ‚EG

رفع  تم  كما  ميتسوبيشي  شركة  مع  االسيوي  السوق  في  االمونيا  منتج  لبيع  عائد  أعلى  تحقيق 

� � مقارنة بالعام الماضي هذا ولم يتم 
حصة الشركة في سوق امريكا الالتينية بنسبة قدرها 
تسجيل أي شكوى على منتجات اEسمدة من قبل الزبائن (Zero complaints / Claims) باbضافة 

الى تجديد شهادة AQIS  الخاصة باEسواق اEسترالية.


� وانتهت �� �� أكتوبر  انجزت أعمال الصيانة الدورية لمصانع االسمدة والتي بدأت أعمالها في 
بنجاح حيث  تم اتمام المشاريع الرأسمالية المزمع تنفيذها في العمرة السنوية كما بدأت الشركة 
بتنفيذ مشروع إدارة مخزون اليوريا عن طريق النظام االشعاعي ( stockpile Management)، هذا 

ISO �



وقد حصلت الشركة على شهادة نظام ترشيد الطاقة �

تم توقيع عقد طويل اEمد (LTA) مع شركة (Jindal) أوروبا لكمية �� ألف طن من البولي بروبيلين 

� ولمدة سنة، كما تم االتفاق على عقد طويل اEمد (LTA) مع شركة ��/
�/
إعتباراً من تاريخ �


� ولمدة سنة. ��/
�/

� طن إعتباراً من تاريخ �,


(ILPA) أوربا اbيطالية لكمية بمعدل 

الستايرين  إنتاج  كمية  بلغت  كما  متري   طن  ألف   		�.�� البرازيلين  لمنتج  اbنتاج  كمية  بلغت 
���.��� ألف طن  وهي ارقام قياسية مقارنة باEعوام السابقة.

اصدرت الشركة اول تقرير خاص بمستوى تقدم االتصاالت (COP) وارساله لميثاق االمم المتحدة 
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معرض  الشركة  نظمت  كما  الشأن  بهذا  الخاصة  للمعاهدة  لالمتثال  وذلك   (UNGC  ) العالمي 
اكسبو لتقنية المعلومات ��
� برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.

تم االنتهاء من دراسات الجدوى االقتصادية اEولية لمشروع التكامل بين مصنع اEوليفينات الثالث 
البترول  وشركة  الكويتية  البترول  مؤسسة  بمشاركة  الزور  مصفاة  مع  الثاني  العطريات  ومصنع 
الوطنية وبالتعاون مع شركةKBC  االستشارية المتخصصة. وقد تم استعراض نتائج الدراسة على 
اbشرافية  اللجنة  على  عرضها  قبيل  وذلك  المشروع،  في  المشاركة  الشركات  في  الرؤساء  نواب 


� Eخذ الموافقات الالزمة .��/�
العليا والذي سيكون خالل الربع اEول من السنة المالية ��

��B����=���������`

اهتمام  يأتي  هنا  ومن  البحري،  النقل  على  رئيسي  بشكل  النفطية  المنتجات  وتصدير  استيراد  يعتمد 
�.�� مليون  العام قام أسطول الشركة بنقل  البحري. وفي هذا  المؤسسة بتطوير و تحديث أسطولها 
طن متري من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال، مرتفعّا بنسبة �
� عن العام الماضي، 

.�
وقد بلغت الحموالت المنقولة من الكويت �.�� مليون طن متري، مرتفعًا بنسبة ��

أما معدل تشغيل الناقالت فقد ارتفع هذا العام بحوالي ��
.� عن العام الماضي حيث بلغ ���.	�.
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� تسع ناقالت جديدة عبارة ��/�
�� المالي  العام  الكويتية خالل  النفط  ناقالت  وقد استلمت شركة 
عن ثالث ناقالت نفط خام عمالقة VLCC حمولة ��� ألف طن متري ساكن لكل منها وناقلة منتجات 

� ألف طن متري ساكن من حوض البناء دايو في كوريا الجنوبية، وثالث �.� Aframax حمولة  بترولية 
ناقالت منتجات بترولية MR  حمولة �.�� ألف طن متري ساكن لكل منها من حوض البناء هيونداي في 

كوريا الجنوبية أيضًا.

وحققت الشركة أيضا عددا من اAنجازات المهمة في مجال النقل البحري، أهمها:

انقاذ اEرواح  النفط الكويتية بواحدة من أكبر عمليات  "السالمي" المملوكة لشركة ناقالت  الناقلة  قامت 

في العالم إذ قامت بإنقاذ ��� شخص في عرض البحر وتم إنزالهم في إحدى الموانئ اbيطالية بأمان، وكان 

لعملية االنقاذ الضخمة صدى عالمي كبير مما يعكس التزام الدولة ممثلة بشركة ناقالت النفط الكويتية 

بمد يد العون ل�نسانية وااللتزام بالقوانين البحرية العالمية.

لعام  العالم  في  ناقلة  كأفضل  الكويتية  النفط  ناقالت  لشركة  المملوكة  "الكوت"  الناقلة  اختيار  تم 

البحرية  المجلة  قبل  من  وذلك  البيئة  على  والحفاظ  التشغيل  وكفاءة  التصميم  حيث  من   �
��

"الدسمة"  الناقلة  اختيار  
	������، كما تم �������	����� البحرية  التكنولوجيا  أخبار  العالمية 

النقل  سجل  العالمية  المطبوعة  قبل  من  للبيئة  صديقة  ناقلة  كأفضل  أيضًا  للشركة  المملوكة 

.��������	�������	���	�����������	���� البحري العالمي 

تصدت الناقلة برقان لهجوم من قبل عدد من القراصنة في خليج عدن أثناء رحلتها من ميناء اEحمدي 


� طن من وقود الطائرات، حيث نجح طاقم الناقلة في ��
إلى ميناء هورايزون في جيبوتي وعلى متنها �

صد هذا الهجوم وأظهر كفاءة ومهارة عاليتين في التعامل مع الحادث الذي مر بسالم، وقد قدم فريق 

الطوارئ بمبنى إدارة الشركة الدعم والمساندة الالزمة وذلك بالتعاون مع القوات الحربية الهندية التي كانت 

أميال بحرية وقت وقوع الحادث، وأرسلت طائرة هليكوبتر إلى الناقلة برقان  	� متمركزة على بعد حوالي 

لتمشيط المنطقة حولها مما ساهم في مواجهة هؤالء القراصنة.

����� للهندسة ��وقعت شركة ناقالت النفط الكويتية اتفاقية للحد من التلوث مع شركة برس فاك �

الدانماركية العالمية، والتي تعد اEولى من نوعها وتعكس هذه االتفاقية التزام الشركة الصارم بتطبيق كل 

القوانين البحرية وأنظمة حماية البيئة اbقليمية والعالمية، وذلك ضمن إطار تعاون بروتوكولي مشترك 

بين الشركتين.

العربية  الشركة  �  مع �!	��������� اتفاقية تسفين شاملة  الكويتية  النفط  ناقالت  وقعت شركة 

لبناء وإصالح السفن « آسري» في مملكة البحرين والتي تعتبر إحدى أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال 

 «��  » االتفاقية صيانة حصرية لعدد  العالم، وقد تضمنت  البحرية في  السفن والمنصات  تصليح وصيانة 
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�	���النفط الخام�������	��"���
��	


��	المنتجات البترولية���������"
�	���
	���	�"�����	�������الغاز المسال

�������	�������	�	��	���اAجمالي

@ الحموالت بمليون طن متري

من  اEكبر  االتفاقية  هذه  تعد  وبذلك  دوالر،  مليون   �� حوالي  قيمتها  وتبلغ  سنوات  ثالث  مدى  على  ناقلة 

النفط  ناقالت  لشركة  تتيح  حيث  العربي،  الخليج  منطقة  في  السفن  أحواض  مع  إبرامها  يتم  والتي  نوعها 

بمملكة  jسري  التابعة  السفن  صيانة  أحواض  في  دوري  بشكل  أسطولها  سفن  أغلب  صيانة  الكويتية 

البحرين الشقيقة.

تم افتتاح مصنع تعبئة أسطوانات الغاز المسال بمنطقة أم العيش في شمال الكويت ليخدم السوق 

إنتاجية  بقدرة  الصناعية  شعيبة  منطقة  في  الجنوب  في  القائم  الحالي  المصنع  بقوه  ويساند  المحلي 


�� أسطوانة في الساعة، كما أنه يساهم في توفير هذه السلعة الحيوية ويسد احتياجات 
 تصل إلى 

.�
�
 العام  الغاز المسال حتى  الكويت من 

@مجموع الحموالت المنقولة إلى موانئ العالم:
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-� تزويد الطائرات بالوقود
 �

� المنتهية في ��#�#����#�
حققت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود في السنة المالية ��

السابق  المالي  العام  
�	) مليون دينار في 
�����) بـ  (��	��		�	)  مليون دينار مقارنة  أرباحا صافية بلغت 


�،  أي بزيادة	��� نتيجة زيادة كمية المبيعات وانخفاض إجمالي المصاريف، فيما انخفض إجمالي ��#�
��


� بما فيها االستهالك حيث بلغ (�
	����.��) مليون دينار ��#�
�� المصاريف الفعلية في العام المالي 

انخفاض  نتيجة  
�، وذلك ��#�
�� السابق  المالي  للعام  ) مليون دينار كويتي   �����	����) كويتي مقابل 

المصاريف التشغيلية. 


�، لتصل ��#�
�	��$ و 	��$) في السنة المالية ���كما ازدادت كمية مبيعات الشركة من وقود الطائرات (�


� أي بزيادة ��#�
إلى (��������
�	) مليون لتر مقارنة بـ (�����	���
� ) مليون لتر في العام المالي ��

نسبتها �
� تقريبا، ويرجع ذلك إلى الزيادة في كمية مسحوبات طائرات شركات الطيران من وقود الطائرات.

&������% طائرة مقابل  
� حيث بلغ ��#�
�� هذا وقد زاد عدد الطائرات التي تم تزويدها خالل العام المالي 


� أي بزيادة نسبتها	�	����#�
(�	����) ألف طائرة خالل العام المالي ��

:�
��/�
وفيما يلي مجموعة اAنجازات التي حققتها الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود لعام  ��

في  وحافظت  الدولي،  الكويت  مطار  في  بالوقود  طائراتها  لتزويد  جديدة  عقود   (�) بإبرام  الشركة  قامت 

��	 من  التي توجت بالحصول على نسبة  المميزة لزبائنها اjخرين،  الخدمات  الوقت نفسه على تقديم 

رضا العمالء، باbضافة لعدم تسجيل أي شكوى مبررة خالل العام.

أبرمت الشركة اتفاقية وكالة مع شركة البترول الكويتية العالمية ()�') تكون كافكو بموجب االتفاقية 

وكيال في الكويت لشركة �(���� 	�(������	����('  والصادرة منتجاته باسم وكيل الزيوت تحت 

االسم التجاري (	*).

وتشغيل  التحالف،  وقوات  الجوية  للقواعد  الطائرات  وقود  وتزويد  لبيع  الدفاع  وزارة  مع  العقد  تجديد  تم 

محطات الوقود في قاعدتي أحمد الجابر وعلي السالم الجويتين.

بالعام  مقارنة   �
��#�
�� المالي  العام  في   �
� بنسبة  الطائرات  وقود  من  الشركة  مبيعات  زادت   

 .�
��#�
المالي الماضي ��

�,+ حيث بلغت الزيادة (��	%  زادت نسبة تزويد عمالء مؤسسة البترول الكويتية بشكل غير مباشر 

عن العام المالي السابق.

حققت الشركة نسبة أرباح تجاوزت ��� مقارنة بالعام المالي السابق.
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ا�نشطة العالمية

ولم تكتف المؤسسة وشركاتها التابعة – منذ انطالقتها - باالقتصار على النشاط المحلي، واالنكفاء في زاوية 

العمل الضيقة داخل الكويت، بل كانت رؤيتها عالمية اEبعاد، واسعة االتجاهات، سواء فيما يتعلق بعمليات 

االستكشاف واbنتاج، أو التكرير والتسويق والتزويد الخارجي، أو البتروكيماويات.

�– االستكشاف واAنتاج
في مجال االستكشاف واbنتاج أتت معدالت في مجال االستكشاف واbنتاج أتت معدالت االنتاج اليومي للشركة 

الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) التابعة للمؤسسة في عام ��
� حوالي �� ألف برميل 

 .�
نفط يومي مكافئ bنتاج عام ��

ويظهر الجدول اjتي متوسط اbنتاج اليومي للسنوات الخمس الماضية (برميل نفط يومي مكافئ):


�السنة�
�
���
���
���
��

������	�������	����	����������متوسط اbنتاج اليومي

مكافئ،  نفط  برميل  مليون   ��� بــ    �
�� المالية  السنة  نهاية  في  الهيدروكربونية  االحتياطيات  حجم  بلغ  

	�� مليون برميل نفط مكافئ تم إضافتها من عمليات االستحواذ على أصول جديدة في كل من  متضمنًا 

 .�
��#�
أستراليا وكندا، محققة حجم استراتيجيتها ��

وقد حققت الشركة أرباح صافية تقدر ب �� مليون دوالر أمريكي مع نهاية عام ��
�، في حين بلغت إيرادات 

النفط والغاز ���"� مليار دوالر أمريكي.

هذا وقد تمكنت شركة االستكشافات البترولية الخارجية من االستحواذ على مجموعة من المشاريع العالمية 

بنسب متفاوتة بما يضمن استيفاء جزئي من االحتياجات المحلية من الوقود في البالد، وفيما يلي أبرز إنجازات 

الشركة خالل السنة المالية المنصرمة:
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 	� نسبتها  تبلغ  أستراليا  في  المشترك  إياجو)   - (ويتستون  مشروع  في  إضافية  حصة  على  االستحواذ 

���� والذي سوف يتيح الفرصة  وكذلك في مشروع ويتستون للغاز الطبيعي المسال والبالغة نسبتها 

لدولة الكويت من إمكانية االستفادة من هذا المشروع في استيراد الغاز المسال للمساهمة في اbيفاء 

الجزئي من االحتياجات المحلية من الوقود للبالد.
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الصخرية  الموارد  بتطوير  المتعلقة  شيفرون  شركة  أصول  مجموع  من   �
� حصة  على  االستحواذ 

��٫ مليار دوالر  النفطية في حوض دوفرني في كندا وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره  الغنية بالمكثفات 

 ��
"


 حوالي  المشترك  المشروع  هذا  ويشمل  الزمن.  من  فترة  مدى  على  سداده  يجري  أمريكي، 

بالمكثفات  الغنية   '��-- كيبوب  منطقة  في  بتشغيلها  شيفرون  تقوم  التي  االمتيازات  من  فدان 

بألبرتا. دوفرني  حوض  في  النفطية 

��
الدخول في ثالثة مشاريع استكشافية جديدة في الصين بحصة مشاركة �

 ��� إلى  � مليار دوالر أمريكي مع خيار إضافي لزيادة المبلغ  اتفاقًا لتمويل خارجي بقيمة  أبرمت كوفبك 

أمريكي. مليار دوالر 

بدأ اbنتاج من حقل ��.����   النفطي في أستراليا في منتصف أغسطس ��
� وبلغ معدل حصة كوفبك 

من اbنتاج  ����� برميل نفطي.

عمليات  وبدأت  شندور،  حقل  في  العائمة  والتحميل  التخزين  منصة  وتركيب  تصنيع  عملية  من  اbنتهاء 

.�
اbنتاج من المرحلة الثانية للمشروع في سبتمبر ��

تحقيق � استكشافات غازية ناجحة أضافت ما يقارب � ماليين برميل نفط مكافئ من االحتياطات الجديدة 

 �/)���� �0 و    �'�
0 بئر  استراليا،  في  الواقع   1�-��-, $)����� مشروع  ضمن   �- ���!��(بئر!

ضمن مشروع راس كنايس في مصر).

كما  للموظفين.  الكلي  مجموع  من   �
� الشركة  في  الكويتية  العمالة  نسبة  بلغت  المحلي  الصعيد  وعلى 

في  واbنتاج  االستكشافات  قطاع  مع  وشاركت   ، المثلى  الممارسات  تطبيقات  من  تطبيق   �
 بتبادل  قامت 

تكوين � فرق متخصصة لمناقشة و تبادل الخبرات في عدة مجاالت.

� -  التكرير والتسويق والتزويد الخارجي
وذلك  آسيا  في  المتزايد  النمو  ذات  اEسواق  في  االستثمار  على  تركز  العالمية  الكويتية  البترول  شركة  تزال  ال 

بالتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات والتسويق (مثل البيع بالتجزئة)، بشرط تزويد المصافي الُمستثَمر 

فيها بالنفط الخام الكويتي على المدى البعيد. كما يستمر رصد اEسواق اEخرى لمعرفة آخر التطورات وإمكانية 

اقتناص الفرص االستثمارية فيها. 


� ألف برميل 
 الي إنشاء مصفاة جديدة بسعة تكريرية تبلغ  العالمية  البترول الكويتية  الصين تهدف شركة 

يوميا، وفي اكتوبر ��
� قام فريق المشروع باستكمال تحديث دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع وذلك بناًء 



41 التقرير السنوي  2014 - 2015
www.kpc.com.kw

على المعطيات الجديدة، حيث تبين وجود عدة عوامل تؤثر على الجدوى االقتصادية للمشروع مستقبًال، ما لم 

يتم االتفاق على معالجتها مع الشريك الصيني وأهمها اعتماد اEسعار العالمية للمنتجات البترولية للمصفاة. 

العليا وعلى  االدارة  التوصيات على  ، وكذلك عرض  المحدثة  الجدوى  نتائج دراسة  المشروع بعرض  وقام فريق 

تشكيل  على  االتفاق  تم  المنطلق  هذا  ومن  الكويتية،  البترول  مؤسسة  إدارة  ومجلس  الشركة  ادارة  مجلس 

لجنة مشتركة من الجانبين الصيني والكويتي لبحث موضوع أسعار منتجات الوقود و إيجاد الحلول المناسبة 

اللجنة  الجانب الصيني لتسريع إجراءات تشكيل  ، وتقوم الشركة بالتواصل مع المعنيين في  المتاحة  والبدائل 

وعقد أول اجتماع لها في أقرب وقت ممكن ، وبناء على ما سوف تتوصل له اللجنة المشتركة من نتائج سوف 

يتم مراجعة الجدوى االقتصادية للمشروع واتخاذ القرار المناسب لالستثمار من قبل مجلس إدارة المؤسسة. 

والبدء  الشركاء  جميع  مع  الشراكة  أساسيات  مناقشة  ستتم  إيجابيا،  لالستثمار  النهائي  القرار  كان  حال  وفي 

بتحضير اتفاقية الشراكة.
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أما في فيتنام فبعد أن تم إنشاء الشركة المشتركة المالكة لمشروع مصفاة تكرير النفط ومجمع البتروكيماويات  

وتم  المقرر.   الموعد  في   (2��+) اEولية  الهندسية  التصاميم  مرحلة  من  اbنتهاء  تم   ،(�������) سون  نغي- 

قامت  كما   ،(���) للمشروع  االنشاء  ومقاول    (���) المشروع  إدارة  استشاري  اختيار  عملية  من  أيضا  االنتهاء 

الشركة المشتركة بتوقيع عقد االنشاء مع مقاول االنشاء (���).

 وتم الحصول على الموافقة النهائية لالستثمار (+)2) من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول، واالنتهاء من آلية تمويل 
المشروع باالتفاق مع البنوك الممولة.  وتم البدء بالمرحلة التنفيذية (���) في �� يوليو ��
� وتبلغ نسبة اbنجاز 
الكلية للمشروع ��� حتى نهاية مارس ��
�. ومن المتوقع االنتهاء من بناء المصفاة ومجمع البتروكيماويات في 
نهاية ��
�، وبدء اbنتاج بكميات تجارية في يوليو ��
�. ويتزامن مع مرحلة بناء المصفاة تأسيس شركة مشتركة 

خاصة بتسويق المنتجات في فيتنام.

المحلي  الناتج  كان  حيث  اEوروبية،   القارة  في  االقتصادية  المؤشرات  حسب  للتعافي  بوادر  ظهور  إلى  اbشارة  تجدر 
اbجمالي للمنطقة إيجابيا خالل اEشهر الماضية، حيث حققت كافة عمليات شركة البترول الكويتية العالمية في أوربا 

�� حيث ارتفعت كميات مبيعات البترول العالمية إلى �
� ألف برميل ��#�
أرباحا تشغيلية خالل السنة المالية ��
��� مليون  �	� مقارنة بمبيعات العام الماضي، كما بلغ إجمالي اEرباح التشغيلية للشركة  يوميا أي زيادة بنسبة 

دوالر أمريكي. 

�		* ) وشركة 	*'3 قد حققا أرباحا قياسية .����ويجدر العلم بأن الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ( �
لم تشهدها هاتين الشركتين منذ بدء نشاطهما التشغيلي، حيث أن شركة 	*'3 وهي مملوكة لشركة البترول 
بالميزانية  مقارنة   ����� بنسبة  التشغيلية  أرباحها  ترفع  أن  استطاعت  قد    �
� بنسبة  العالمية  الكويتية 
أرباحا  حققت  والتي  العالم  في  وقود  محطة  أكبر  ثالث  تعتبر  والتي  لوكسمبورغ  محطة  تشغيل  تم  كما  المعتمدة، 

فاقت الميزانية المتوقعة.

الحصة  وارتفعت  إيطاليا  في  شل  شركة  أصول  جميع  على  باالستحواذ  إيطاليا  في  الشركة  فرع  استكمل  وقد  هذا 
الرغم من  وعلى  إيطاليا،  في  للوقود  موزع  أكبر  ثاني  العالمية  الكويتية  البترول  شركة  لتصبح   ����� إلى  السوقية 
التكاليف المصاحبة للمشروع في بداية االستحواذ بسبب تحويل المحطات إلى العالمة التجارية من شل إلى (	*)، إال أن 

الشركة تعاملت مع تلك التكاليف االضافية دون أن تخل بمستوى اEرباح.

إن االنخفاض العالمي Eسعار النفط أضر بالصناعة النفطية بشكل عام وقطاع التكرير بشكل خاص ولكن على الرغم 
مصفاة  قامت  حيث  تشغيلية،  أرباحا  تحقق  ان  العالمية  الكويتية  البترول  شركة  مصافي  استطاعت  فقد  ذلك،  من 
ميالزو االيطالية باتخاذ التدابير المطلوبة لتقليص المصاريف التشغيلية وزيادة هامش الربح مما نتج عنه ارتفاع ارباح 

��
المصفاة بنسبة �

أما بالنسبة لمصفاة يوروبورت والمملوكة بالكامل لشركة البترول الكويتية العالمية، والتي حققت أرباحًا تشغيلية 


�، سيقوم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بدراسة كاملة لبحث إمكانية بيع ��#�
إيجابية خالل السنة ��

المصفاة أو تحويلها إلى مرفأ تخزين في حال عدم إمكانية البيع.



43 التقرير السنوي  2014 - 2015
www.kpc.com.kw

�-   البتروكيماويات
سعت شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى التوسع إقليميا وعالميا في مجال البتروكيماويات من خالل 

:�
��/�
الدخول في شراكات عدة. ومن أهم إنجازات هذه المشاركات خالل السنة المالية ��

شركة (أم أي جلوبال كندا) ( المقر الرئيسي - كندا ):


������ طن متري في عام ��
�، بزيادة قدرها �� عن العام الماضي.

 بلغ إنتاج شركة أم إي جلوبال 

شركة أم إي جلوبال �   )المقر الرئيسي – دبي ) :

بلغت كمية اbنتاج لمادة الـ 
�� في مصانع إكويبوليمرز �����
� طن متري بزيادة قدرها ���
 عن العام الماضي، 

بينما بلغ حجم المبيعات في شركة أم أي جلوبال 	���� مليون طن متري بزيادة قدرها ���� عن العام الماضي.
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التسويق العالمي
على الرغم من انخفاض تقديرات متوسط أسعار النفط الخام الكويتي من مستوى وقدره �
� دوالر للبرميل 
       ،�
��#�

� لتصل إلى مستوى متوسط وقدره �	 دوالر للبرميل للسنة المالية ����#�
للسنة المالية ��

و إتباع أسعار المنتجات البترولية في كافة االسواق العالمية حركة أسعار النفط باالنخفاض.
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إال أن المؤسسة  استمرت في سعيها إلى تعزيز وجودها وزيادة حصتها في العديد من اEسواق العالمية، ففي 
السوق الصيني اتفقت المؤسسة على زيادة كميات مبيعات النفط الخام الكويتي المتعاقد عليها مع أكبر شركة 

� ألف برميل يوميًا ولمدة عشر سنوات، باbضافة إلى توصيل الشحنات بطريقة 42� وذلك 
صينية لتصل الى 
لالستغالل اEمثل Eسطول السفن التابعة لشركة ناقالت النفط الكويتية، كما تم 
االتفاق مع شركة صينية أخرى Eول مرة في تاريخ المؤسسة على إبرام عدة صفقات 
فورية سوف تترجم إلى عقد طويل اEجل. واضافة الى ذلك فقد دخلت المؤسسة 
بكمية  تكرير  شركة  أكبر  مع  جديد  عقد  إبرام  طريق  عن  الواعد  الفليبيني  السوق 
قدرها �� ألف برميل يوميًا. كما عززت المؤسسة تواجدها الرائد في السوق الكوري 
الكورية  الشركات  كبرى  مع  سنوات  عشر  لمدة  اEجل  طويل  عقد  إبرام  طريق  عن 
لتصل  عالمية  شركة  عقد  كميات  زيادة  وتمت   يوميًا.  برميل  ألف   �

 وقدرها  بكمية 

� ألف برميل يوميًا من النفط الخام لمدة ثالث سنوات تعاقدية. و بهدف التوسع 
الكمية إلى 
+���5 المصرية لتخزين النفط الخام الكويتي  في  في السوق اEوروبي تم إبرام عقد  مع  شركة  
إقليم  لزبائن  المتوجهة  النفطية  �)��'	)+)�  واستحداث نظام تسعيرة جديدة للشحنات  خزانات 

البحر اEبيض المتوسط و منها مصفاة ميالزو التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية.

كما قامت المؤسسة باقتناص فرصة هبوط أسعار السوق لمنتج الغاز الطبيعي المسال �6,  حيث قامت 
بإبرام عقد جديد لفترة المدى المتوسط بأسعار تنافسية و ذلك لتلبية احتياج محطات توليد الكهرباء من الغاز 
الطبيعي المسال مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال بأسعار تنافسية اEمر الذي أدى إلى توفير 

مبالغ مالية كبيرة على الدولة.

أما بالنسبة للمنتجات البترولية، فقد تم توقيع عدة عقود لبيع منتج النافثا في السوقين التايلندي واbندونيسي          
وذلك Eول مرة في تاريخ المؤسسة و زيادة الحصص السوقية للمؤسسة في السوق الياباني عن طريق زيادة 
حيث   ,�6 المسال  البترولي  الغاز  لبيع  جديدة  أسواق  في  بالدخول  المؤسسة  قامت  كما  التعاقدية.  الكمية 
المؤسسة.  تاريخ  في  مرة  Eول  فيتنام  جمهورية  إلى  الغاز  لتوريد  الفيتنامي  السوق  مع  جديد  عقد  توقيع  تم 
 (Gasoil) الديزل   و   ($��	 2)��) الطائرات  وقود  لمنتجات  أسواقها  على  بالمحافظة  المؤسسة  قامت  كما 
مع الحرص على توظيف أسطول سفن شركة ناقالت النفط الكويتية في تلك العقود في ظل ظروف السوق 
��6) وكذلك منتج ��) الديزل  السنوية لمنتج  العقد  الشديدة. كما تمت زيادة كميات  المنافسة  الصعبة و 
وقود الطائرات (��(2	��$) في السوق اEثيوبي تماشيًا مع سياسة المؤسسة االستراتيجية في التواجد والتوسع 

في اEسواق الواعدة.

بالدخول  المؤسسة  قامت  فقد  تحديداً  البترولي  الفحم  ومنتج  الخاصة،  البترولية  للمنتجات  بالنسبة  أما 
البحرينية  اEسواق  إلى  المصدرة  الكميات  بزيادة  المؤسسة  قامت  كما  جديد،  كسوق  اbندونيسي  السوق  في 

والمصرية.  كما قامت المؤسسة بتعزيز تواجدها في سوق شمال أفريقيا وزيادة كمية بيع منتج الكبريت.

إال أن المؤسسة  استمرت في سع
السوق الصيني اتفقت المؤسسة عل

� ألف برميل يو
صينية لتصل الى 
لالستغال
االتفاق م

فورية س
السوق 
قدرها �
طريق عن 

وقدره بكمية 

� ألف
الكمية إلى 
في السوق اEوروبي تم إبر
�)��'	)+)�  واس خزانات 
البحر اEبيض المتوسط و منها

كما قامت المؤسسة باقتناص فر
بإبرام عقد جديد لفترة المدى المتو

الطبيعي المسال مع إحدى الشركات
مبالغ مالية كبيرة على الدولة.

أما بالنسبة للمنتجات البترولية، فق
وذلك Eول مرة في تاريخ المؤسسة
المؤ قامت  كما  التعاقدية.  الكمية 
الف السوق  مع  جديد  عقد  توقيع  تم 
بالمحافظة المؤسسة  قامت  كما 
مع الحرص على توظيف أسطول س

الشديدة. كم المنافسة  الصعبة و 
وقود الطائرات (��(2	��$) في السو

في اEسواق الواعدة.
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ا�نشطة المساندة
 ولما كانت اEنشطة المساندة في المؤسسة تمثل ركنا أساسيا ال غنى عنه لتحقيق المهام المنوطة بها، 

والمسؤوليات الوطنية التي تتوالها، واEعمال المتميزة التي تنجزها داخل الكويت وخارجها، فقد دأبت المؤسسة 

على إيالئها اهتماما بالغا وحرصا كبيرا يتناسب مع الدور الكبير المنشود منها.

وتتمثل اEنشطة المساندة في المؤسسة في أربعة مجاالت هي: الصحة والسالمة والبيئة، والبحث والتكنولوجيا، 

والموارد البشرية، والخدمات االجتماعية واbعالمية.
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� -   الصحة والسالمة وا*من والبيئة
تولي مؤسسة البترول وشركاتها التابعة جل اهتمامها بالمحافظة على الصحة والسالمة واEمن والبيئة، حيث 

تم إرساء استراتيجية bدارة أنشطة القطاع النفطي وفقًا Eفضل وأنسب المعايير العالمية لضمان المحافظة 

وعالميًا  محليًا  القطاع  أنشطة  مزاولة  فيه  يتم  مكان  أي  في  وسالمتهم  العاملين  صحة  وتأمين  البيئة  على 

باbضافة إلى أمن وسالمة منشآت القطاع النفطي.

في  التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  وإنجازات  جهود  الستعراض  التقرير  هذا  ويهدف  هذا 

الدولية،  العام سجًال متميزاً من االنجازات والجوائز  مجال الصحة والسالمة واEمن والبيئة، حيث شهد هذا 

والبيئة،  واEمن  والسالمة  الصحة  مجال  في  التوعوية  والبرامج  المشاريع  من  العديد  تنفيذ  إلى  باbضافة 

وكان من أهمها ما يلي:

الغازات  حرق  معدل  لخفض  االستراتيجية  المشروعات  من  كبير  عدد  بتنفيذ  الكويت  نفط  شركة  قامت 

.�
��#�
حيث تم الوصول إلى ����� في العام المالي ��

االنتهاء من تنفيذ مشروع تقليل حرق الغاز بالوفرة وزيادة كميات الغاز المصّدرة لشركة نفط الكويت 

حيث تم تقليل معّدل حرق الغاز من (���) إلى (���)، كما بلغ معدل كميات الغاز المصّدرة لشركة 

�,�� مليون قدم مكعب يوميًا. كما جاري حاليًا استكمال المرحلة الثالثة من الدراسات  نفط الكويت 

الهندسية للخيار اEمثل في مشروع وحدة استغالل الغاز المركزية لعمليات الوفرة الذي يهدف تقليل 

��� معدل حرق الغاز إلى 

توقيع مذكرة تفاهم بين الـ �63' و���' و�3' لنقل معّدل (
�) مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز 


�"�) ألف برميل يوميًا من المكّثفات 
المصاحب بمنطقة عمليات الخفجي المشتركة، وكذلك معّدل (

لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية عن طريق شركة نفط الكويت.

مصفاة  في  الشعلة  غاز  استرجاع   �
�� مايو  في  مشروع  الكويتية  الوطنية  البترول  شركة  سجلت 

النظيفة  التنمية  jلية  النطاق  واسعة  المشاريع  فئة  تحت  الكويت  في  مشروع  كأول  ا�  عبد  ميناء 

مصفاة  في  المشروع  يحد  أن  المتوقع  ومن  االطارية،  المتحدة  االمم  اتفاقية  مع  تماشيًا   (�+�)


�� طن من "


 الحراري نحو حوالي  انبعاثات غازات االحتباس  االحمدي ومصفاة ميناء عبد ا� من 

سنويا. الكربون  اكسيد  ثاني 

التابع  الخزانات في مصفاة ميناء عبد ا�  
� في منطقة �� النفطية في نوفمبر  التسريبات  تم معالجة 

محتوى  وخفض  المستقبلية  للمشاريع  مناسبة  المنطقة  لجعل  الكويتية  الوطنية  البترول  لشركة 

الهيدروكربونات النفطية فيها إلى اقل من ���
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تحليل  عملية  على  تصديق  واعادة  دراسة  مشروع  من  بالوقود  الطائرات  لتزويد  الكويتية  الشركة  انتهت 

المخاطر (�83�7) لمستودع الشركة الجديد من قبل شركة استثمارية خارجية متخصصة ومعتمدة.

توقيع اتفاقية بين شركة البترول الوطنية وشركة نفط الكويت bعادة استخدام المخلفات السائلة التي 

قد تم معالجتها بمرفق معالجة الصرف الخاص بشركة البترول الوطنية الكويتية في العمليات المختلفة 

في شركة نفط الكويت.

الكويت  في  تطوعي  بيئي  مشروع  Eكبر  الثالثة  المرحلة  البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  استكملت 


� والذي يهدف إلى تخضير حدود الكويت �� � مارس  بالشراكة مع المبرة التطوعية البيئية وذلك يوم 


�� كم وبزراعة  البرية على مسافة  البرية تحت إسم "سور الكويت اEخضر" والذي يطوق حدود الكويت 

.�
�
نصف مليون شجرة لزيادة بصمة الكويت الخضراء، ومتوقع استكمال سور الكويت اEخضر في عام 

���� مليون ساعة عمل دون حوادث وقت ضائع  أكثر من  البترولية  الكيماويات  سجلت شركة صناعة 

حتى (�� نوفمبر ��
�). باbضافة الى عدم وجود حوادث بيئية.، وحققت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات 

الوطنية  البترول  الرقم في شركة  بلغ  بينما  اصابة عمل،   ��� مليون ساعة عمل بدون حوادث  بالوقود 

مليون  	�"	 الكويتية  النفط  التابعة لشركة ناقالت  الناقالت  ����� مليون ساعة، وقد سجلت  الكويتية 

ميل بحري بكفاءة عالية وقد تم ذلك بدون أي حوادث مالحية أو حوادث تلوث بحري

قانون  لمتطلبات  الكامل  بااللتزام  عملياته  خالل  من  متوافق  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  اسطول 

 ((�3��

�9�


�	�3)) وادارة البيئة (�
�9�

السالمة الدولية (��))، والمعايير لكل من الجودة (	

.(OHSAS �	

�9�

والصحة المهنية (�

الذهبية في مجال السالمة   (����	��
��) البترولية على شهادة  الكيماويات  حصلت شركة صناعة 

والصحة المهنية وأيضا تحقيق البرونز في (���3) – ادارة مخاطر الطريق المهنية.

	37����	

�"	 (�3�

�"	 (�3��

حصلت شركة صناعة الكيماويات البترولية على شهادات "�


����� دون أي مخالفات.
�

حصلت شركة البترول الكويتية العالمية وجميع شركاتها التابعة على الشهادة المعتمدة في "االهتمام 

.(�������-��	����	��

المسؤول" (�

حصل المكتب الرئيسي لشركة البترول الكويتية العالمية على شهادة ادارة استمرارية االعمال المعتمدة 

.( )������	�����)���	����������	���
�) ���
في – ايزو �

متطلبـات مع  االوروبية  الموانـئ  تـزور  التي  الكويتـيـة  الناقـالت  لشـركـة  العمالقة  النـاقـالت  تتـوافق 
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التدقيق السنوي لحصولها  الناقالت بصفة دورية لعمليات  � ����6 حيث تخضع تلك ����	2)������  

1�	����6 العالمية (عدد الناقالت ��).�على شهادة +�

	'3��	 '���) التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  بين  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  تم 

.�

3') وبين الهيئة العامة للبيئة بتاريخ �� سبتمبر ��� 	�(��	'�2�3�'63�

قامت شركة البترول الوطنية الكويتية باعتماد عقد الخدمات المتكاملة لالستجابة في حالة االنسكابات 

هذه  باستغالل  الشركة  قامت  كما  المحلي.  والتسويق  للشركة  التابعة  المصافي  يخدم  والذي  النفطية 

الخدمات لدعم الهيئة العامة للبيئة في تنظيف الشواطئ من التلوث الناتج من جهات أخرى.

تم إنشاء مركز bدارة اEزمات تابع لشركة نفط الخليج مجّهز برابط اتصال مرئي مباشر مع كل من مؤسسة 

البترول الكويتية، عمليات الوفرة المشتركة، شركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة نفط الكويت.

ادارة  نظام  شروط  على  الخارجية  البترولية  لالستكشافات  الكويتية  للشركة  الرئيسي  المكتب  حافظ 

��37 بعد خضوعه للتدقيق الخارجي.�	�	

�9�

السالمة والصحة المهنية �

عن  االبالغ  عملية  لتحسين   +���3� برنامج  وتعديل  بمراجعة  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  قامت 

الحوادث، وتحديث الصفات والخصائص ل�سباب الجذرية للحوادث للحصول على بيانات احصائية أكثر دقة.

التدقيق السنوي لحصولها الناقالت بصفة دورية لعمليات  ����6 حيث تخضع تلك  �����	2)������

1�	����6 العالمية (عدد الناقالت ��).�على شهادة +�
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� -   البحث والتكنولوجيا
تم االنتهاء من تنفيذ (�) مشاريع بحثية مع معهد الكويت ل�بحاث العلمية لخدمة شركة البترول الوطنية 

الكويتية، والمشاريع هي: 

الغاز من نفوط كويتية ثقيلة bنتاج وقود . ١ الكبريت من لقيم زيت  العميقة bزالة  الهيدروجينية  المعالجة 

�
الديزل الخالي من الكبريت، وقد تم االنتهاء من المشروع في ��#�#��

باستخدام . ٢ عبدا�  ميناء  مصفاة  في  النفط  مخلفات  من  الكبريت  إزالة  لوحدة   3�� مفاعل  أداء  تقييم 

االنتهاء من المشروع  االنتشار، وقد تم  بالمواد المشعة عديمة  مفاعل نمذجة نمطية وتقنيات مراقبة 

�
في �#��#��

التأثيرات المتداخلة لكبريتيد الهيدروجين والكلوريد على التكسر اbجهادي للصلب اEوستيني المثبت الغير . ٣

�
قابل للصدأ، وقد تم االنتهاء من المشروع في ��#�#��

اللقيم  نوعية  تأثير  حول  العلمية  ل�بحاث  الكويت  معهد  مع  بحثي  مشروع  تنفيذ  في  العمل  استمرار 

واEمونيا على أداء نظام من المواد الحفازة المستخدمة في عمليات التكسير الهيدروجيني، لخدمة شركة 

البترول الوطنية الكويتية
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للخطة  تنفيذاً  التابعة  وشركاتها  للمؤسسة   “
�������	 ������” خارطة  وتحديث  مراجعة  تم 

بمشاركة  بحثية  مشاريع   � بتنفيذ  البدء  تم  وقد   ،�
�
 والتكنولوجيا  للبحث  للمؤسسة  االستراتيجية 

مؤسسات بحثية محلية ودوليه. 

في  الفنية  التحديات  لمواجهة  التكنولوجيا  وإدارة  العلمي  البحث  مجال  في  والخبرات  القدرات  لبناء  سعيًا 

والتكنولوجيا  ل�بحاث  الدولي  المركز  bنشاء  الطريق  خارطة  وضع  في  شوط  قطع  تم  النفطية،  الصناعة 

الشركات  تحديد  و  للمشروع  التصميم  مرحلة  من  االنتهاء  تم  حيث  الكويت.  دولة  في  النفطي  للقطاع 

العالمية التي سوف يتم االتصال بها للمشاركة بمنافسة وضع التصميم المعماري و التفصيلي للمشروع 

وتم انجاز ��� من االعمال المخططة لمرحلة التنفيذ للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد لها 

الثانية من دراسة تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية لتلبية متطلبات القطاع  جاري العمل في المرحلة 

النفطي الكويتي (تنفيذ مشروع تجريبي)، حيث تم االنتهاء من اعداد التصاميم التفصيلية لتركيب وتشغيل 

محطات تجريبية على المستوى الكهروضوئي، وجاري اعداد التصاميم التفصيلية لتشغيل محطة تجريبية 

على المستوى الحراري، وذلك في المواقع التي تم اختيارها في القطاع النفطي.

الطاقة  تكنولوجيا  تطبيق  إلى  يهدف  والذي  الشمسية،  الطاقة  تكنولوجيا  استخدام  فريق  تشكيل  تم 

الشمسية في القطاع النفطي وتمكين المؤسسة من أن تلعب دورا فعاال في توفير الطاقة. وقد قام الفريق 

بتطوير خارطة طريق الستخدام تطبيقات الطاقة الشمسية خالل الشركات التابعة، مبينة التحديات التي 

قد تعرقل خطط تطبيقها والحلول الالزمة للتغلب على هذه التحديات.
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�- الموارد البشرية
 ∫ÓN øe ∂dPh ,ájOÉ«≤dG  á∏MôŸG  äÉÑ∏£àe ≈∏Y Iõ«ªàŸG  á«æWƒdG  ádÉª©dG  ÖjQóJ ¤EG  ±ó¡j …òdGh Fast Track  ´hô°ûe ò«ØæJ

.á«LQÉNh á«∏NGO á°UÉN èeGôH º«ª©J

                                                                                                                                         :HRCapability
 (HR �
�
 Sourcing and Capability Development Initiative - IDAPS) èeÉfôH  ´hô°ûe ƒg

 πÑb øe â©°Vh »àdG á£ÿGh ,á«àjƒμdG á«æWƒdG ∫hÎÑdG ácô°T É¡H âeÉb ,á°SGQO ≈∏Y AÉæH É¡àdhóL »ÑjQóJ èeÉfôH (��) ÉgOóY ≠∏Ñj

.‹hÎÑdG ÖjQóàdG õcôe

.áÑdÉWh ÖdÉW (��) ºgOóYh á«≤«Ñ£àdG äÉ«∏μdGh äÉ©eÉ÷G áÑ∏W π«gCÉJh ÖjQóJ ≥jôW øY ™ªàéŸG áeóN ‘ áªgÉ°ùŸG

  .áÄ«ÑdGh áeÓ°ùdGh áë°üdG èeGôH ‘ á«àjƒμdG ∫hÎÑdG á°ù°SDƒe »ØXƒe ácQÉ°ûe øe (���) áÑ°ùf ≥«≤–
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.»£ØædG ´É£≤dG ‘ á«ÑjQóàdG èeGÈdG ‘ π«é°ùàdG äÉ°SÉ«°Sh äGAGôLEG OCD IQOÉÑŸ ájò«ØæàdG á£ÿG OGóYG

 IQhódG  º««≤J IQÉªà°S’ ÊhÎμd’G π«ªëàdG  áeóN ≥«Ñ£J ,á«∏ëŸG  /  á«LQÉÿG á«ÑjQóàdG  èeGÈdG  ‘ ácQÉ°ûŸG  øe AÉ¡àf’G  äGAGô`̀LG

 ™bƒe  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  áHƒ∏£ŸG  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  áÄÑ©J  ºàj  å«M  (Presentation)  Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ŸGh  (Reaction sheet)

.»Ø«XƒdG ÖjQóàdGh ôjƒ£àdÉH ¢UÉÿG §HGôdG ≈∏Y §¨°†dGh ÊhÎμd’G (Kworld)

 '���	 �	 	 5��:��	 7�	 
�������� الكويتية  البترول  شركة  بمشروع  الخاصة  الكفاءات  ألية  تطبيق 

� للموارد البشرية وتطبيقها في مؤسسة البترول.�
�  وفقا الستراتيجية ��������	����


�	�7، وفيما �
$ الخاص باستراتيجية   - �����اعداد تقرير خاص بمشروع التدوير خالل العمل �
يتعلق باالرتباط الوظيفي ����������	������� وذلك كخطوة أولى للبدء في المشروع.

تم تنفيذ عدد (����) برنامج تدريبي بمشاركة (�
�	�) موظف من القطاع النفطي.
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الخاص  المقاول  برنامج عمالة  (���) متدرب من  تم تخريج عدد 
بشركة البترول الوطنية الكويتية ���' تخصص ميكانيكا. وعدد 

(��) متدرب تخصص لحام وعدد (	�) تخصص كهرباء.

الخدمات  بتقديم  الخاصة  الوثيقة  دراســـة  على  العمل  ــاري  ج
التابعة  المؤسسة والشركات  التدريبية لموظفي  للبرامج  المساندة 

bجراء التعديالت عليها، بناء على طلب الدائرة التجارية والخدمات. 

إلى  المشروع  يهدف   :(  '�
���) النفطي  القطاع  في  الفرق  رؤساء  مهارات  تطوير  مشروع 
تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير رؤساء الفرق على مستوى القطاع النفطي فيما يخص الكفاءات 

العامة الموحدة لموظفي القطاع النفطي.

 (���;�����������	*)����������) ��� الذاتي  التقييم  الفرق في  بلغت نسبة المشاركة لرؤساء 
ونسبة مشاركة المدراء لتقييم رؤساء فرقهم �	� ونسبة مشاركة رؤساء الفرق في تقييم القدرات 
������ وبلغت النسبة اbجمالية من المشاركة في المشروع ��� حتى تاريخ ������	
�) ���)

.�
�� فبراير ��

تم االنتهاء من إعداد الخطة التطويرية لجميع رؤساء الفرق الذين شاركوا في المشروع، لتسليمها لمدراء 
التطوير الوظيفي في جميع الشركات النفطية.

النفطية  والشركات  المؤسسة  موظفي  من  الدراسية  واbجــازات  البعثات  نظام  في  موظفا   (��) قبول 
.�
��#�
التابعة ضمن إعالن ��

العامة الكويتيين من  الثانوية  البعثات لخريجي  
� لنظام ��#�
�� قبول عدد (
�) طالب ضمن إعالن 
العاملين  أبناء  (�) طلبة من  التخرج منهم عدد  النفطي حديثي  القطاع  العاملين في  العاملين وغير  أبناء 

وعدد (��) طالبًا من أبناء غير العاملين (خدمة مجتمع).

تدشين الموقع اbلكتروني لنظام البعثات واbجازات الدراسية بتاريخ 	�#�#��
� لجميع موظفي القطاع 
المالية  للسنة  الدراسية  واbجازات  البعثات  نظام  bعالن  التسجيل  باب  فتح  خالله  من  تم  والذي  النفطي 

.�

� اعتباراً من �#�#��
� وحتى ��#�#����#�
��
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�-  خدمات إجتماعية وإعالمية

� التي ضمت اEهداف التالية: استراتيجية المسؤولية �
تطبيق المرحلة الثانية من استراتيجية االتصال 

االجتماعية، تعزيز الكفاءات االعالمية، تعزيز صورة وسمعة المؤسسة، وضع ضوابط عمل اعالمية موحدة، 

تعزيز العالقة مع شرائح جمهور المؤسسة المستهدف.   

تضمنت  تفاعلية،  اعالمية  خطة  اطالق  خالل  من  الصحف  في  المنشورة  ل�خبار  االيجابي  المؤشر  تعزيز 

تنظيم لقاءات ميدانية للصحافة لزيارة مجمع القطاع النفطي والمخيم الربيعي واقامة مؤتمرات صحفية 

المكاتب  تغطية  بادرة  واطالق  وشركاتها،  الكويتية  البترول  مؤسسة  في  العمل  بمستجدات  تعريفية 

الخارجية لمؤسسة البترول الكويتية.   

اصدار أول مطبوعة نفطية من نوعها موجهة للسادة أعضاء مجلس اEمة تهدف إلى تعريفهم بمستجدات 

المشاريع الكبرى في القطاع النفطي. 

تدشين المرحلة الثانية لمشروع نفطي الخاص بغرس الثقافة النفطية لدى الجيل الناشئ وتضمن اقامة 

�� محاضرة نفطية لطلبة المدارس، تنظيم معرضين نفطيين في اEفنيوز ومجمع ديسكفوري، تنظيم 

أول مخيم نفطي ربيعي. 

اطالق مشاريع عمل بتطبيق منهجية ال� سيجما لتحسين اجراءات تدشين النظم الجديدة لتكنلوجيا 

المعلومات، وضمان الحفاظ على سرية وأمن المعلومات في المؤسسة. 

التصدي لمحاوالت االختراق لشبكة المعلومات في المؤسسة عن طريق تطبيق أحدث التقنيات الشبكية 

والخاصة بأمن المعلومات. 

التنسيق مع هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات وممثلين عن السفارة اEمريكية وجهاز اEمن 

التحتية  الوطني اEمريكي، واستضافة ورشة عن اEمن السيبراني والجهات الحساسة والمعنية بالبنية 

الكويت.  في 

واستراتيجية  النفط  أسعار  انخفاض  حــول  اEمــة  مجلس  أعضاء  للسادة  تنويرية  لقاءات  تنظيم 

المتبعة.  المؤسسة 

مساعدة الشركات النفطية في تذليل العقبات االدارية مع الجهات الحكومية. 

التعامل السريع مع أسئلة السادة أعضاء مجلس اEمة. 
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b�3���

الصفحة المـحــتــويـات

�� تقرير مراقب الحسابات المستقل

�� بيان المركز المالي المجمع

�	 بيان اEرباح أو الخسائر والدخل الشامل اjخر المجمع

�� بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

�� بيان التدفقات النقدية المجمع

��	�	��� إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  






























































































































