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التقرير السنوي 2021-2020

رسالة مؤسسة البترول الكويتية
”نحــن	نعمــل	علــى	حتقيــق	القيمــة	املثلــى	للمــوارد	الهيدروكربونيــة	الكويتيــة	مــن	خــالل	إدارة	عملياتنــا	حــول	
العالــم	علــى	أســس	جتاريــة،	وبشــكل	متكامــل	ومســتدام،	مــع	العمــل	علــى	منــح	موظفينــا	فــرص	النمــو،	واملســاهمة	

كذلــك	يف	تطويــر	االقتصــاد	الكويتــي.”

الرؤية المستقبلية للمؤسسة

رؤيتنا	هي	أن	نكون	مؤسسة	رائدة	عامليًا	يف	صناعة	النفط	والغاز	املتكاملة	من	خالل:
•	االستفادة	من	االبتكار	لتعظيم	الربحية

•	التميز	يف	عملياتنا	والعمل	مع	كوادر	مؤهلة	ومحفزة
•	العمل	كمزود	آمن	ومضمون

•	حتقيق	األهداف	بكفاءة	وفعالية
•	االلتزام	مبعايير	الصحة	والسالمة	واألمن	

•	احملافظة	على	البيئة

قيم مؤسسة البترول الكويتية
•	الشراكة:	بناء	العالقات	التي	من	شأنها	دعم	النمو	وتعزيز	التميز	التشغيلي	واحملافظة	عليها.

•	االهتمــام	بالعنصــر	البشــري:	خلــق	بيئــة	عمــل	تضمــن	تطويــر	العاملــني	ومنوهــم	الوظيفــي،	وحتفزهــم	بشــكل	
إيجابــي	علــى	املســاهمة	يف	حتقيــق	جنــاح	مشــترك.

•	االلتــزام	بالصحــة	والســالمة	واألمــن	والبيئــة:	احتــرام	البيئــة	واحلفــاظ	علــى	الســالمة	واألمــن،	وتوفيــر	بيئــة	
عمــل	صحيــة	يف	مواقــع	عمليــات	املؤسســة.

•	االعتزاز:	خلق	الرضا	الوظيفي	على	مستوى	العاملني،	وتعزيز	حس	الوالء	واالنتماء	للمؤسسة.	

•	االستقامة:	التعامل	على	أساس	الثقة،	مع	االلتزام	بأسمى	أخالقيات	العمل	واالحترام	والصدق.

•	االبتكار:	تطوير	وتطبيق	مفاهيم	وطرق	وأساليب	عمل	مبتكرة	ملواجهة	التحديات	وخلق	قيمة	مضافة.

•	التميز:	تشجيع	األداء	العالي،	والتطور	املستمر	واالهتمام	بتلبية	احتياجات	العمالء.

ــم	 ــق	التناغ ــان	حتقي ــا،	وضم ــس	جــزء	منه ــح	املؤسســة	ككل	ولي ــام	املشــترك	مبصال ــق	الواحــد:	االهتم   •	الفري
ــة. ــى	أهــداف	املؤسســة	والدول للوصــول	إل
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أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

السيد/	هاشم	سيد	هاشم
الرئيس	التنفيذي	

مؤسسة	البترول	الكويتية

الدكتور	/	محمد	عبد	اللطيف	الفارس
نائب	رئيس	مجلس	الوزراء	وزير	النفط	
وزير	الدولة	لشؤون	مجلس	الوزراء
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مؤسسة البترول الكويتية

	السيد/	عـلــي	الثـويـمـــر
عضو	مجلس	إدارة

السيد/	عبد	العزيز	اجلابر
عضو	مجلس	إدارة

السيد/	جـمــال	الــنـــوري
عضو	مجلس	إدارة

السيد/	عـبـد	العزيز	املـــال
عضو	مجلس	إدارة

	السيد/	مناف	الهاجري
عضو	مجلس	إدارة

السيد/	سامي	الرشيد
عضو	مجلس	إدارة

السيد/		فــاضــل	صـفــر
عضو	مجلس	إدارة
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شركة	نفط	اخلليج

السيد	/	مطلق	راشد	العازمي
شركة	صناعة	الكيماويات	البترولية

الشيخ	/	نواف	سعود	ناصر	الصباح
شركة	البترول	الكويتية	العاملية

الشركة	الكويتية	لالستكشافات	البترولية	اخلارجية		



16

التقرير السنوي 2021-2020

رسالة	رئيس	مجلس	إدارة	مؤسسة	البترول	الكويتية
"تســـخر	مؤسســـة	البتـــرول	الكويتيـــة	كافـــة	إمكانياتهـــا	وجهودهـــا	
مـــن	أجـــل	تأمـــني	مســـتقبل	الكويـــت	النفطـــي	الســـيما	يف	ظـــل	هـــذه	

الظـــروف	االســـتثنائية	التـــي	يعيشـــها	العالـــم	أجمـــع".

ـــي نتيجـــة تفـــي  ـــي تواجـــه االقتصـــاد العامل ـــات واالنعكاســـات الســـلبية الت ـــم الصعوب رغ

ـــا، إالّ أن القطـــاع النفطـــي تـــوج جهـــوده وواصـــل تحقيـــق إنجازاتـــه وأهدافـــه  جائحـــة كورون

الرئيســـية لتأمـــن مســـتقبل الكويـــت النفطـــي عـــى مـــدار الســـنوات املقبلـــة لألجيـــال 

ـــدول  ـــع ال ـــات جمي ـــى اقتصادي ـــرت ع ـــة أثّ ـــة الحالي ـــاً أن األزم ـــة، خصوص ـــة والقادم الحالي

بوجـــه عـــام ومنهـــا دولـــة الكويـــت، وعـــى الصناعـــة النفطيـــة التـــي تعـــد أهـــم ركائـــز 

ـــي.  ـــاد الكويت االقتص

وعـــى الرغـــم مـــن الضغـــوط املتالحقـــة التـــي يتعـــرض لهـــا القطـــاع النفطـــي والعاملـــون فيـــه جـــراء هـــذه األحـــداث العامليـــة إال 

أن إنجـــازات وعطـــاءات القطـــاع ظلـــت مســـتمرة، لـــذا يطيـــب يل أن أضـــع بـــن أيديكـــم التقريـــر الســـنوي للمؤسســـة للعـــام املـــايل 

ـــه أوالً  ـــع بفضـــل الل ـــى أرض الواق ـــت ع ـــور وتحقق ـــة رأت الن ـــازات هام ـــة وإنج ـــوداً مضني ـــه جه ـــن صفحات ـــل ب ـــذي يحم 2021/2020 وال

ـــروف. ـــك الظ ـــب يف أحل ـــى أداء الواج ـــم ع ـــن وحرصه ـــع العامل ـــل جمي ـــم بفض ث

ـــات  ـــرات والتحدي ـــع املتغ ـــاً م ـــف دوم ـــا التكي ـــب من ـــرة تتطل ـــات كب ـــرة ذات تحدي ـــة متغ ـــاً يف بيئ ـــش دامئ ـــي نعي ـــاع النفط يف القط

ـــى  ـــا كان ع ـــن هن ـــة، وم ـــدة عاملي ـــة رائ ـــن مكان ـــه م ـــو إلي ـــا نصب ـــق م ـــن تحقي ـــن م ـــي نتمك ـــك ل ـــا، وذل ـــي تواجهن ـــة الت ـــة والعاملي املحلي

ـــراتيجية  ـــا االس ـــع توجهاته ـــدأ بوض ـــة، تب ـــة الكويتي ـــة النفطي ـــتقبل الصناع ـــط ملس ـــات التخطي ـــة يف عملي ـــة علمي ـــاع منهجي ـــة اتب املؤسس

ـــة. ـــة والخارجي ـــورات الداخلي ـــرات والتط ـــع املتغ ـــاىش م ـــا يت ـــا مب ـــم تحديثه ـــن ث ـــدى وم ـــدة امل بعي

ـــدًء  ـــة ب ـــاالت كاف ـــا يف املج ـــة له ـــة التابع ـــا النفطي ـــة ورشكاته ـــازات للمؤسس ـــن إنج ـــنوي م ـــر الس ـــه التقري ـــا تضمن ـــكل م ـــر ب ـــن نفخ نح

ـــاً  ـــة متضمن ـــرادات للدول ـــادة  اإلي ـــات لزي ـــر والبروكياوي ـــات التكري ـــوالً إىل عملي ـــر، ووص ـــاج والتصدي ـــاف واإلنت ـــات االستكش ـــن عملي م

ذلـــك مشـــاريع اســـراتيجية وحيويـــة مثـــل مرشوعـــي الوقـــود البيئـــي ومصفـــاة الـــزور، باإلضافـــة إىل توفـــر فـــرص عمـــل للشـــباب 

ـــر  ـــع تطوي ـــن م ـــن، بالتزام ـــي التعي ـــل حديث ـــة لتأهي ـــج التدريبي ـــدث الربام ـــاد أح ـــة، واعت ـــة املوضوع ـــط الطموح ـــاً للخط ـــي طبق الكويت

ـــكل عـــزم وإرصار  ـــا ب ـــر البـــرشي، مضين ـــل يف العن ـــالد تتمث ـــة للب ـــروة الحقيقي ـــأن ال ـــا ب ـــاً من ـــة يف املؤسســـة إميان ـــة العامل الكـــوادر الوطني

ـــت يف  ـــارج الكوي ـــل وخ ـــة داخ ـــاريع الضخم ـــذ املش ـــق لتنفي ـــة الطري ـــد خارط ـــي تع ـــة والت ـــراتيجية للمؤسس ـــات االس ـــذ التوجه يف تنفي
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ـــرة  مختلـــف الجوانـــب لتحســـن الدخـــل لالقتصـــاد الكويتـــي واالســـتمرار يف موقـــع الصـــدارة للمحافظـــة عـــى القطـــاع النفطـــي كقـــوة مؤث

ـــي. ـــي والعامل ـــاد الوطن يف االقتص

ال يـــزال الطريـــق طويـــالً، لـــذا علينـــا شـــحذ الهمـــم، والعمـــل بشـــكل متكامـــل وبـــروح الفريـــق الواحـــد، لتحســـن األداء وتطويـــر العمـــل 

واجتيـــاز هـــذه املرحلـــة، وتأســـيس قاعـــدة صلبـــة الســـتدامة هـــذا القطـــاع مبـــا يحقـــق أعـــى الفوائـــد لوطننـــا، وتلـــك هـــي رســـالتنا 

ـــة  ـــرة يف املحافظ ـــم الكب ـــى جهودك ـــم ع ـــر لك ـــكر والتقدي ـــدم كل الش ـــذا أق ـــاع. ل ـــاء القط ـــن أبن ـــاً م ـــاه دامئ ـــا عهدن ـــذا م ـــامية، وه الس

ـــاع  ـــل أو نتســـاهل باتب ـــال نغف ـــن، ف ـــات، ومقاول ـــن، ونقاب ـــن، وعامل ـــن قيادي ـــه، م ـــن موقع عـــى اســـتمرار أعـــال القطـــاع النفطـــي، كل م

ـــام واملســـئوليات. ـــا ازدحمـــت امله ـــا، مه ـــا بأعالن ـــد قيامن ـــة عن ـــة يف الدول ـــات الصحي ـــا الجه ـــي تعلنه ـــة الت ـــة الوقائي اإلجـــراءات االحرازي

ويف الختـــام، يطيـــب يل باألصالـــة عـــن نفـــي وبالنيابـــة عـــن جميـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة ملؤسســـة البـــرول 

الكويتيـــة ورشكاتهـــا التابعـــة أن أقـــدم أســـمى آيـــات الشـــكر إىل مقـــام حـــرة صاحـــب الســـمو أمـــر البـــالد املفـــدى الشـــيخ نـــواف 

األحمـــد الجابـــر الصبـــاح وإىل ويل عهـــده األمـــن الشـــيخ مشـــعل األحمـــد الجابـــر الصبـــاح حفظهـــا اللـــه، عـــى دعمهـــا املتواصـــل 

لنهضـــة القطـــاع النفطـــي ومنـــوه، كـــا أتوجـــه بخالـــص الشـــكر والتقديـــر لـــإدارة التنفيذيـــة للمؤسســـة ورشكاتهـــا التابعـــة عرفانـــاً 

ـــا،  ـــي نواجهه ـــرة الت ـــات الكب ـــق األهـــداف االســـراتيجية، بالتزامـــن مـــع التغلـــب عـــى التحدي ـــم لتحقي ـــة وســـعيهم الدائ بجهودهـــم الدؤوب

والتوجـــه بقـــوة لتطويـــر وتعزيـــز مســـرة التنميـــة املســـتدامة.

ـــام  ـــادي يف أداء مه ـــر ع ـــالص غ ـــان وإخ ـــن تف ـــروه م ـــا أظه ـــي مل ـــاع النفط ـــاء القط ـــل وأبن ـــان ألرسة العم ـــكر والعرف ـــه بالش ـــا أتوج ك

عملهـــم ويف أصعـــب الظـــروف، وكذلـــك أتقـــدم بالشـــكر لرشكائنـــا ملـــا يبذلونـــه مـــن جهـــود لتعزيـــز بيئـــة العمـــل، فمـــن غـــر كل 

ـــات  ـــن الثب ـــة م ـــذه الحال ـــل ه ـــات مبث ـــات والتحدي ـــل بالصعوب ـــام حاف ـــي ع ـــى تخط ـــدرة ع ـــا الق ـــن لن ـــزة، مل يك ـــهامات املتمي ـــذه اإلس ه

ـــه الخـــر والنجـــاح. ـــا في ـــاً مل ـــه جميع ـــا الل ـــان. وفقن ـــد مـــن العـــزم واإلتق ـــة القادمـــة مبزي ـــة العمـــل خـــالل املرحل ـــن مواصل واالســـتقرار، آمل

الدكتور/	محمد	عبد	اللطيف	الفارس
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
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رسالة	الرئيس	التنفيذي	ملؤسسة	البترول	الكويتية
"تســـخر	مؤسســـة	البتـــرول	الكويتيـــة	كافـــة	إمكانياتهـــا	وجهودهـــا	
ــام	2021/2020  ــات	عـ ــة	حتديـ ــرول	الكويتيـ ــة	البتـ "واجهـــت	مؤسسـ

االســـتثنائية	مبرونـــة	تشـــغيلية	عاليـــة	وبإجنـــازات	ملموســـة".

ـــر  ـــو اآلخ ـــاً تل ـــل عام ـــة تتواص ـــا التابع ـــة ورشكاته ـــرول الكويتي ـــة الب ـــات مؤسس إن نجاح

يف إطـــار الربنامـــج الطمـــوح الـــذي تنفـــذه لتنميـــة مصـــادر الـــروة النفطيـــة وتحســـن 

ـــعى  ـــار، وتس ـــذا اإلط ـــة يف ه ـــة املوضوع ـــداف الحيوي ـــق األه ـــا يحق ـــتخدامها مب ـــاءة اس كف

ـــة مـــن  ـــة الكويتي املؤسســـة بشـــكل دؤوب يف تحقيـــق القيمـــة املثـــى للمـــوارد الهيدروكربوني

خـــالل إدارة عملياتهـــا حـــول العـــامل عـــى أســـس تجاريـــة وبشـــكل متكامـــل ومســـتدام، 

وتحـــرص املؤسســـة عـــى تلبيـــة كافـــة احتياجـــات الطاقـــة الحاليـــة واملســـتقبلية لدولـــة 

ـــل  ـــاً مـــع الحـــرص عـــى توفـــر البدي ـــاً وبيئي ـــل اقتصادي ـــواع الوقـــود املختلفـــة، واألمث ـــد خليـــط مـــن مختلـــف أن ـــق تزوي الكويـــت عـــن طري

االســـراتيجي لهـــا، وتتبنـــى املؤسســـة أفضـــل املعايـــر واملارســـات العامليـــة لتحقيـــق التحـــول النوعـــي والتمييـــز التشـــغييل يف كافـــة 

األنشـــطة والعمليـــات، كـــا تهتـــم بالتطويـــر املســـتمر لكافـــة جوانـــب هـــذه الصناعـــة الحيويـــة الســـيا أن الصناعـــة النفطيـــة متثـــل 

ـــيل.    ـــاد املح ـــي لالقتص ـــم الرئي الداع

ـــل  ـــر عم ـــام لس ـــدار الع ـــى م ـــة ع ـــة ومتواصل ـــة دقيق ـــاك متابع ـــة وكان هن ـــادة الحكيم ـــن القي ـــام م ـــل اهت ـــبق كان مح ـــا س ـــع م جمي

املرشوعـــات النفطيـــة القامئـــة مبـــا يشـــمل معـــدالت األداء واإلنجـــاز بهـــدف تقديـــم الدعـــم لتذليـــل كافـــة التحديـــات التـــي تواجـــه 

ـــاض باألســـعار جـــراء  ـــود وانخف ـــن رك ـــط م ـــا تشـــهده أســـواق النف ـــم م ـــة ملموســـة ورغ ـــج إيجابي ـــق نتائ ـــبيل تحقي القطـــاع النفطـــي يف س

تفـــي وبـــاء كورونـــا، إال أن القطـــاع النفطـــي واجـــه كل ذلـــك بقـــوة وبخطـــط مدروســـة وبرامـــج جديـــدة تتـــاىش مـــع الظـــروف الحاليـــة.

حيـــث شـــهد العـــام املـــايل 2021/2020 تحـــوالً غـــر مســـبوقاً وتحديـــات اســـتثنائية تطلبـــت اســـتجابة رسيعـــة وفعالـــة للتعامـــل 

ـــم  ـــاندة والدع ـــم املس ـــن تقدي ـــة ع ـــوان املؤسس ـــارض، مل تت ـــا الح ـــة وإىل وقتن ـــار الجائح ـــة انتش ـــذ بداي ـــروف، ومن ـــذه الظ ـــة ه ـــع طبيع م

ـــي،  ـــاء العامل ـــذا الوب ـــة ه ـــود مكافح ـــة األوىل يف جه ـــة املعني ـــت الجه ـــي كان ـــة الت ـــت، وبشـــكل خـــاص وزارة الصح ـــة الكوي ملؤسســـات دول

ـــة، وتخصيـــص جـــزء مـــن املرافـــق  ـــة، واملخيـــات الســـتضافة املصابـــن، واملستشـــفيات امليداني فقامـــت املؤسســـة يف إنشـــاء املحاجـــر الصحي

ـــة. ـــم وزارة الصح ـــة لدع ـــا التابع ـــة ورشكاته ـــة للمؤسس التابع

ـــة، اختتمـــت مؤسســـة البـــرول الكويتيـــة ورشكاتهـــا التابعـــة العـــام املـــايل  ـــة اتســـمت بالضبابي ـــة ودولي ـــة وإقليمي ويف ظـــل ظـــروف محلي
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ـــي يف  ـــاع النفط ـــاء القط ـــن أبن ـــن م ـــود العامل ـــل جه ـــك بفض ـــة، وذل ـــات النفطي ـــتى القطاع ـــزة يف ش ـــازات متمي ـــة إنج 2021/2020 محقق

مختلـــف القطاعـــات مـــن اإلنتـــاج واالستكشـــاف إىل التصديـــر مـــروراً بقطاعـــي التكريـــر والبروكياويـــات مـــع العمـــل عـــى تحقيـــق 

ـــددة. ـــة املتج ـــال الطاق ـــة يف مج ـــاهات ملحوظ ـــق مس ـــة وبتحقي ـــن والبيئ ـــالمة واألم ـــة والس ـــاالت الصح ـــادة يف مج الري

ـــأيت عـــى رأســـها تشـــغيل  ـــزة ي ـــج أعـــال متمي ـــر الســـنوي عـــن العـــام املـــايل 2021/2020 ونحـــن نفخـــر بنتائ ـــوم نقـــدم هـــذا التقري والي

ـــد  ـــومة بع ـــة املقس ـــر املنطق ـــاج وتطوي ـــات إنت ـــتئناف عملي ـــم اس ـــا ت ـــاح، ك ـــحنات بنج ـــر 3 ش ـــل وتصدي ـــط الثقي ـــاج النف ـــرشوع إنت م

ـــر أول شـــحنة مـــن الفحـــم  ـــاء األحمـــدي ضمـــن مـــرشوع الوقـــود البيئـــي وتصدي ـــدء بتشـــغيل مصفـــاة مين ـــم الب توقـــف دام 5 ســـنوات، وت

ـــط  ـــالت النف ـــطول ناق ـــث أس ـــة تحدي ـــن خط ـــة م ـــة الرابع ـــن املرحل ـــن ضم ـــن جديدت ـــتالم ناقلت ـــم اس ـــا ت ـــودة، ك ـــايل الج ـــرويل ع الب

الكويتيـــة، وتحقيـــق أول إنتـــاج للنفـــط مـــن امتيـــاز جيســـوم، كـــا عمـــل القطـــاع بجهـــود حثيثـــة للتقـــدم يف ســـر عمـــل مرشوعـــي 

ـــرادات  ـــم اإلي ـــات وتعظي ـــن املروف ـــاعي لتقن ـــاع مس ـــذل القط ـــال، وب ـــي املس ـــاز الطبيع ـــتراد الغ ـــة الس ـــق الدامئ ـــزور واملراف ـــاة ال مصف

ـــط. ـــواق النف ـــي وأس ـــاد العامل ـــى االقتص ـــا ع ـــا وأثره ـــة كورون ـــة جائح ـــأت نتيج ـــي نش ـــة الت ـــروف االقتصادي ـــع الظ ـــم م للتأقل

ـــالً لالســـتثار يف  ـــاً ماث ـــت اهتام ـــد أول ـــاز، فق ـــط والغ ـــوارد النف ـــة م ـــام باالســـتثار يف تنمي ـــن اهت ـــه املؤسســـة م ـــا أولت ـــب م  إىل جان

ـــة  ـــت مؤسس ـــة، وأطلق ـــرة املقبل ـــالل الف ـــتدامتها خ ـــا واس ـــار إليه ـــات املش ـــع النجاح ـــية يف صن ـــزة األساس ـــاره الركي ـــرشي باعتب ـــر الب العن

البـــرول الكويتيـــة ورشكاتهـــا التابعـــة فعليـــاً عـــدة مبـــادرات وبرامـــج طموحـــة لتنميـــة مهـــارات الكـــوادر الشـــابة وإعدادهـــا بشـــكل 

ـــتقبل  ـــه يف املس ـــط ل ـــو املخط ـــاً والنم ـــاع حالي ـــهدها القط ـــي يش ـــروف الت ـــب الظ ـــا يواك ـــادة مب ـــؤولية القي ـــل مس ـــيل لتحم ـــي وعم علم

ـــى إدارة  ـــادرة ع ـــابة ق ـــة ش ـــوادر برشي ـــداد ك ـــوازي إع ـــب بالت ـــي تتطل ـــة والت ـــة الضخم ـــات البرولي ـــن املرشوع ـــرة م ـــة كب ـــذ حزم وتنفي

ـــة. ـــاءة عالي ـــات بكف ـــذه املرشوع ـــغيل ه وتش

ـــتفيد  ـــا أن نس ـــاً علين ـــة، كان لزام ـــة النفطي ـــوض بالصناع ـــتهدف النه ـــة تس ـــاريع ضخم ـــدة ومش ـــات جدي ـــى تحدي ـــون ع ـــا مقبل وألنن

ـــا  ـــر أعـــى ســـعياً من ـــا التشـــغيلية ومبعاي ـــة أنشـــطتنا وعملياتن ـــر تطـــوًرا يف كاف ـــات األك ـــى التقني ـــا الســـابقة وأن نتبن ـــا وخرباتن ـــن تجاربن م

ـــال  ـــن أجـــل األجي ـــود متســـارعة م ـــة وجه ـــد ثابت ـــة ذات قواع ـــون خطـــوات النجـــاح القادم ـــل أن تك ـــة. ونأم ـــا الريادي نحـــو ترســـيخ مكانتن

ـــام. ـــكل ع ـــة بش ـــة النفطي ـــة والصناع ـــت خاص ـــة الكوي ـــة لدول ـــة واملنفع ـــة العام ـــق املصلح ـــا يحق ـــة ومب القادم

وفقنا الله جميعاً ملا فيه خر وطننا الحبيب الكويت..

هاشم	سيد	هاشم
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية
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2021/2020

إجمالي إيرادات
السنة المالية

16.9
مليار دينار كويتي

صافي الربح 
للسنة المالية

 94.5
مليون دينار كويتي

إجمالي مصروفات 
السنة المالية

16.8
مليار دينار كويتي

إجمالي الصرف 
الرأسمالي للسنة 

المالية

2.2
مليار دينار كويتي
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األوضاع والتطورات في األسواق العالمية خالل العام المالي 
2021/2020

انعكســـت آثـــار جائحـــة كورونـــا ســـلباً علـــى االقتصـــادات العامليـــة الســـيما إجـــراءات اإلغـــاق والقيـــود املفروضـــة علـــى 
ـــات  ـــاء التدريجـــي لعملي ـــم واإلنه ـــات التعـــايف حيـــث تتســـارع جهـــود حمـــات التطعي ـــوادر لعملي ـــه توجـــد ب الســـفر، إال أن
اإلغـــاق، كمـــا أن انكمـــاش النمـــو االقتصـــادي بواقـــع %3.5 يف عـــام 2020 قـــد أرغـــم معظـــم االقتصـــادات العامليـــة 
إلـــى تقـــدمي حـــزم التحفيـــز واملســـاعدات املاليـــة وتخفيـــض ســـعر الفائـــدة مـــن قبـــل البنـــوك املركزيـــة يف مســـعى الحتـــواء 
آثـــار جائحـــة كورونـــا الســـلبية، باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز االقتصـــاد العاملـــي خـــال العامـــن املقبلـــن، حيـــث أنـــه مـــن املتوقـــع 

أن يســـجل عـــام 2021 منـــواً اقتصاديـــاً بواقـــع 5.5%.

ـــر مســـبوق يف  ـــى انخفـــاض غي ـــا إل هـــذا وقـــد أدى الركـــود االقتصـــادي العاملـــي يف عـــام 2020 بســـبب جائحـــة كورون
الطلـــب العاملـــي علـــى النفـــط، وعليـــه قامـــت جميـــع الهيئـــات املعنيـــة بشـــئون الطاقـــة مثـــل منظمـــة الـــدول املصـــدرة 
للنفـــط وإدارة معلومـــات الطاقـــة األمريكيـــة والوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة والشـــركات االستشـــارية العامليـــة بتحديـــث 
توقعاتهـــا النخفـــاض الطلـــب علـــى النفـــط خـــال عـــام 2020 بواقـــع 9.5 مليـــون برميـــل يوميـــاً مقارنـــة بعـــام 2019 

ليصـــل معـــدل الطلـــب إلـــى 90.5 مليـــون برميـــل يوميـــاً نتيجـــة للضعـــف االقتصـــادي.

وتواصـــل مجموعـــة أوبـــك+ جهودهـــا يف متابعـــة تطـــورات أســـواق النفـــط العامليـــة، وبحـــث أفضـــل الســـبل إلعـــادة 
ــل 2020  ــة يف أبريـ ــاع املجموعـ ــال اجتمـ ــد مت خـ ــهرية، وقـ ــا الشـ ــال اجتماعاتهـ ــن خـ ــة مـ ــواق النفطيـ ــوازن األسـ تـ
االتفـــاق علـــى إجـــراء أكبـــر انخفـــاض يف إنتـــاج النفـــط علـــى مـــدى تاريـــخ الصناعـــة النفطيـــة وبواقـــع 9.7 مليـــون برميـــل 
يوميـــاً، وقـــد شـــاركت دولـــة الكويـــت بجميـــع هـــذه االجتماعـــات بفاعليـــة مـــن خـــال عضويتهـــا يف جلنـــة مراقبـــة اإلنتـــاج 
الوزاريـــة والفنيـــة ومـــن خـــال االجتماعـــات الشـــهرية، والتـــي أدت توصياتهـــا إلـــى إصـــدار القـــرارات املتعلقـــة باالتفـــاق 
التاريخـــي الـــذي ســـاهم بـــا شـــك يف حتســـن أوضـــاع أســـواق النفـــط خـــال بقيـــة عـــام 2020 والفتـــرة األولـــى مـــن 

عـــام 2021.

9.5%
نسبة إنخفاض الطلب 

العالمي على النفط الخام 
مقارنًة بعام 2019
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”تأثـــر العـــرض والطلـــب العالمـــي علـــى النفـــط الخـــام والمنتجـــات 
ـــر  ـــا والتدابي ـــروس كورون ـــر في ـــى أث ـــة عل ـــررة والبتروكيماوي المك

ـــة” ـــواء الجائح ـــذت الحت ـــي اتخ ـــة الت االحترازي

ـــاً مبقـــدار 15  ـــات عاملي ـــام 2020، حيـــث هبطـــت مبيعـــات املركب ـــاً حـــاداً خـــال الع ـــن تراجع شـــهدت أســـواق اجلازول
ـــام 2018. ـــة بع ـــادل %18 مقارن ـــة مبـــا يع ـــون مركب ملي

وانخفـــض الطلـــب عامليـــاً علـــى وقـــود الطائـــرات بنســـبة %40 ليصـــل إلـــى معـــدل 4.75 مليـــون برميـــل يوميـــاً يف عـــام 
2020 بســـبب تعطـــل املطـــارات وتعطـــل حركـــة رحـــات الـــركاب وذلـــك للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، كمـــا أن 
إنخفـــاض الطلـــب فـــرض علـــى املصـــايف تقليـــل إنتاجهـــا ممـــا أدى إلـــى إنخفـــاض إنتـــاج وقـــود الطائـــرات بنســـبة 35%، 

ـــاء. ـــة انتشـــار الوب باإلضافـــة إلـــى تدنـــي األســـعار منـــذ بداي

ومـــن املتوقـــع أن يـــزداد فائـــض زيـــت الوقـــود العاملـــي بنســـبة %30 خـــال الفتـــرة الراهنـــة حيـــث أن إنتشـــار فيـــروس 
كورونـــا )املســـتجد واملتحـــور( حـــال دون العـــودة إلـــى الظـــروف الطبيعيـــة، باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، خلقـــت مواصفـــات 
ـــود،  ـــت يف ســـوق الوق ـــي الكبري ـــود عال ـــت الوق ـــن زي ـــا م ـــة )IMO( فائًض ـــة الدولي ـــة البحري ـــدة للمنظم ـــت اجلدي الكبري
ويف ذات الوقـــت أدى توفـــر كميـــات مـــن زيـــت الوقـــود املطابقـــة للمواصفـــات إلـــى إرتفـــاع مخـــزون زيـــت الغـــاز الـــذي 
كان يســـتخدم كبديـــل لزيـــت الوقـــود كونـــه منخفـــض الكبريـــت ومطابـــق للمواصفـــات، وبذلـــك إنخفـــض الطلـــب علـــى 
زيـــت الغـــاز بنســـبة %9 يف عـــام 2020 ليصـــل إلـــى معـــدل 26.2 مليـــون برميـــل يوميـــاً األمـــر الـــذي أدى إلـــى إنخفـــاض 
ـــا يف الســـابق نتيجـــة  ـــة عـــوادم الســـفن ســـتكون أقـــل ممـــا كان متوقًع األســـعار، كمـــا أن معـــدالت اســـتخدام أجهـــزة تنقي
للظـــروف احلاليـــة، وتخضـــع مؤقتـــاً معظـــم مشـــاريع املصـــايف النتـــاج زيـــت الوقـــود ذو مواصفـــات الكبريـــت اجلديـــدة 

ـــا.  ـــروس كورون ـــل بســـبب انتشـــار في ـــر أو التأجي ـــة )IMO( للتأخي ـــة الدولي ـــة البحري للمنظم
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ويعتبـــر تأثيـــر جائحـــة كورونـــا علـــى منتـــج النافثـــا أقـــل حـــدة مقارنـــة باملنتجـــات األخـــرى فانخفـــاض الطلـــب علـــى 
ــا  ــام 2020، حيـــث أن منتـــج النافثـ ــبة ٪0.25 ليصـــل إلـــى 282.77 مليـــون طـــن متـــري خـــال عـ ــا يأتـــي بنسـ النافثـ
يســـتخدم كلقيـــم إلنتـــاج البولـــي بروبلـــن والبولـــي إيثيلـــن املســـتخدم يف صناعـــة منتجـــات احلمايـــة الشـــخصية والطبيـــة 
مبـــا يشـــمل الكمامـــات والتـــروس الواقيـــة الشـــخصية وأبـــر احلقـــن الباســـتيكية ذات اإلســـتخدام الواحـــد، األمـــر الـــذي 

ـــا.  ـــى النافث ـــب العاملـــي عل ـــزول احلـــاد يف الطل حـــال دون الن

ومـــن املتوقـــع أن يـــزداد العجـــز العاملـــي خـــال عـــام 2021 يف عـــرض منتـــج الفحـــم البترولـــي بنســـبة %20 حيـــث 
يشـــهد الطلـــب منـــًوا ســـريعاً يفـــوق العـــرض، حيـــث قامـــت شـــركات التكريـــر بأكبـــر تخفيضـــات يف اإلنتـــاج علـــى أثـــر 

إنخفـــاض إســـتخدام املنتـــج يف قطـــاع األملنيـــوم بســـبب األزمـــة الوبائيـــة احلاليـــة.

ـــى الرغـــم مـــن إرتفـــاع  ـــي 2021/2020 عل ـــام املال ـــم إنكماشـــاً يف الفائـــض خـــال الع ـــت يف العال يشـــهد ســـوق الكبري
إنتـــاج الكبريـــت، ويعـــود الســـبب إلـــى زيـــادة ســـعة الفوســـفات يف املغـــرب واململكـــة العربيـــة الســـعودية والبرازيـــل 
ــكاله يف  ــع أشـ ــت بجميـ ــى الكبريـ ــب علـ ــى الطلـ ــع أن يتعافـ ــر املتوقـ ــن غيـ ــه مـ ــا أنـ ــة، كمـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ والواليـ

ــا قبـــل فيـــروس كورونـــا حتـــى أوائـــل عـــام 2022. القطاعـــات الصناعيـــة والكيميائيـــة إلـــى مســـتوى مـ

كمـــا كان أكبـــر عجـــز يف اإلمـــدادات العامليـــة لغـــاز البتـــرول املســـال مـــن نصيـــب القـــارة اآلســـيوية التـــي لديهـــا مـــا 
يقـــارب نصـــف الطلـــب العاملـــي )خاصـــة مـــن الصـــن، الهنـــد، اليابـــان، إندونيســـيا باإلضافـــة إلـــى كوريـــا اجلنوبيـــة(، 
ـــة  ـــة ومنطق ـــات املتحـــدة االمريكي ـــرول املســـال هـــي الوالي ـــاز البت ـــت املناطـــق الرئيســـية املصـــدرة لغ ـــل، فقـــد كان وباملقاب

الشـــرق األوســـط )حيـــث يشـــكان معـــاً نصـــف اإلنتـــاج العاملـــي تقريبـــاً(.

واتســـم عـــام 2020 بزيـــادة العـــرض علـــى الطلـــب فيمـــا يخـــص منتـــج الغـــاز الطبيعـــي املســـال علـــى أثـــر انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، إال أنـــه بالربـــع الرابـــع إزداد الطلـــب مبـــا يعـــادل %11 عـــن الربـــع الثالـــث نتيجـــة لدخـــول موســـم الشـــتاء 
وموجـــة بـــرد شـــديدة، ممـــا أدى إلـــى إرتفـــاع الطلـــب مبـــا يعـــادل 0.9 % مقارنـــة بالربـــع الرابـــع للســـنة الفائتـــة، هـــذا وال 

يوجـــد حتـــى اآلن أي مؤشـــر علـــى تســـارع القـــرارات االســـتثمارية النهائيـــة لكثيـــر مـــن املشـــاريع املســـتقبلية.
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”إنخفـــاض غيـــر مســـبوق فـــي معـــدالت تشـــغيل المصافـــي 
ــا دون الــــ 70% ” ــى مـ ــًا إلـ عالميـ

وبشـــكل عام انخفضت معدالت تشـــغيل املصايف عاملياً إلى ما دون الـ %70 خال العام 2020 بســـبب انهيار الطلب 
علـــى املشـــتقات النفطيـــة خـــال تداعيـــات أزمـــة كورونـــا وتوقعـــات بتعافيهـــا وارتفاعهـــا تدريجيـــاً خـــال األعـــوام القادمـــة.

حملة	عن	أسواق	البتروكيماويات	العاملية

ــق  ــراءات تطبيـ ــديد إجـ ــع تشـ ــور( ومـ ــتجد واملتحـ ــا )املسـ ــة كورونـ ــورات جائحـ ــات وتطـ ــتمرار تداعيـ ــع اسـ ــه ومـ فإنـ
سياســـات احلظـــر اجلزئـــي والكلـــي والتـــي شـــملت العديـــد مـــن املوانـــئ وقطاعـــات النقـــل البـــري وســـكك احلديـــد 
املرتبطـــة بعمليـــات سلســـلة اإلمـــداد والدعـــم اللوجســـتي للمنتجـــات البتروكيماويـــة، فقـــد أدى ذلـــك إلـــى انخفـــاض 
ـــى الوصـــول  ـــادة املعـــروض بســـبب عـــدم القـــدرة عل ـــات وزي ـــة التنافســـية للبتروكيماوي ـــع األســـواق العاملي الطلـــب يف جمي
ـــن  ـــن املنتجـــن واملســـتخدمن النهائي ـــد م ـــع إعـــان العدي ـــة م ـــك املنتجـــات البتروكيماوي ـــات تل ـــع تطبيق ـــوات بي ـــى قن إل
حلالـــة القـــوى القاهـــرة )Force Majeure( ملصانعهـــم بســـبب عـــدم قدرتهـــم علـــى تأمـــن وصـــول العمالـــة إلـــى 
مقـــار العمـــل مـــع خفـــض معـــدالت اإلنتـــاج، وعـــدم القـــدرة علـــى تأمـــن االعتمـــادات البنكيـــة الازمـــة لشـــراء املنتجـــات 
ـــر  ـــرت بشـــكل كبي ـــي أث ـــة الت ـــة احليوي ـــد مـــن القطاعـــات املصرفي ـــي شـــملت أيضـــاً العدي يف ظـــل سياســـات اإلغـــاق الت
ـــل  ـــة مقاب ـــة والدفعـــات املالي ـــود العقـــود املتعلقـــة بالتدفقـــات النقدي ـــذ بن ـــة اخلاصـــة بتنفي ـــى حركـــة التحويـــات املالي عل
عمليـــات الشـــراء والبيـــع يف األســـواق العامليـــة، ممـــا ترتـــب علـــى ذلـــك انعـــكاس األحـــداث علـــى أســـعار البتروكيماويـــات 
املختلفـــة، حيـــث انخفضـــت أســـعار منتـــج البولـــي بروبلـــن خـــال الربـــع األول مـــن العـــام املالـــي 2021/2020 مـــن ســـعر 
ـــع  ـــاً يف الرب ـــع تدريجي ـــى وترتف ـــدأت تتعاف ـــا دون الــــ 750 دوالر للطـــن، إال أن األســـعار ب ـــى م ـــع 900 دوالر للطـــن إل بي
الثانـــي إلـــى املســـتويات الســـابقة، حيـــث ارتفعـــت األســـعار خـــال الربـــع الثالـــث والرابـــع مـــن العـــام املالـــي إلـــى مـــا فـــوق 
ـــات  ـــرز يف الصناع ـــات البوليم ـــى تطبيق ـــي عل ـــب العامل ـــاع الطل ـــى إرتف ـــود الســـبب إل مســـتويات 1900 دوالر للطـــن، ويع
التحويليـــة االســـتهاكية املختلفـــة وتزامـــن  إعـــان القـــوى القاهـــرة يف األســـواق األمريكيـــة واألوروبيـــة نتيجـــة ســـوء 
األحـــوال اجلويـــة، باإلضافـــة إلـــى أن األســـعار تأثـــرت بارتفـــاع قيمـــة أجـــور شـــحن احلاويـــات يف األســـواق األســـيوية 

ـــرز. ـــع البوليم ـــر املســـبوق يف أســـعار بي ـــاع غي ممـــا ســـاهم يف اإلرتف

كمـــا هـــو احلـــال كذلـــك مـــع منتجـــات العطريـــات البتروكيماويـــة، فقـــد اســـتمر انخفـــاض ســـعر منتـــج البارازايلـــن 
ـــل  ـــى مســـتويات 320-500 دوالر للطـــن الواحـــد كأق ـــام املالـــي 2021/2020 إل ـــي والثالـــث مـــن الع ـــع الثان خـــال الرب
ـــة، مـــع تدهـــور هوامـــش الربـــح لتصـــل إلـــى مســـتويات دون 130 دوالر  ـــات العطري ســـعر تـــداول يف أســـواق البتروكيماوي
للطـــن الواحـــد بســـبب ارتفـــاع ســـعر اللقيـــم والتـــي تزامنـــت مـــع سياســـات اإلغـــاق يف موانـــئ التفريـــغ يف األمريكيتـــن 
وأوروبـــا وجنـــوب شـــرق آســـيا والقـــارة شـــبه الهنديـــة )الهنـــد وباكســـتان( مـــع موجـــات التحـــور لفايـــروس كورونـــا، الســـيما 
ــن  ــج البارازايلـ ــزون ملنتـ ــدس املخـ ــبب تكـ ــد بسـ ــه التحديـ ــى وجـ ــة علـ ــواق الصينيـ ــروض يف األسـ ــرة املعـ ــرات وفـ تأثيـ
ودخـــول طاقـــات إنتاجيـــة جديـــدة يف االنتـــاج، إال أن األســـعار قـــد حتســـنت خـــال الربـــع األخيـــر مـــن الســـنة املاليـــة 
ـــن.  ـــة واألمريكيت ـــة واألوروبي ـــارة الهندي ـــود يف أســـواق شـــبه الق ـــف القي ـــى مســـتوى 600 دوالر للطـــن، بســـبب تخفي إل

ــة  ــارة الهنديـ ــبه القـ ــيوية وشـ ــواق األسـ ــة يف األسـ ــة خاصـ ــات البتروكيماويـ ــى املنتجـ ــب علـ ــرض والطلـ ــزال العـ واليـ
ــد  ــة للحـ ــة املتبعـ ــة الوقائيـ ــراءات الصحيـ ــي واإلجـ ــي والكلـ ــر اجلزئـ ــف احلظـ ــيات تخفيـ ــون بسياسـ ــة مرهـ واألوروبيـ
ـــات صناعـــة  ـــك األســـواق هـــي احملـــرك الرئيســـي يف مؤشـــرات واقتصادي ـــر تل ـــث تعتب ـــا، حي مـــن انتشـــار جائحـــة كورون
البتروكيماويـــات ومشـــتقاتها وتطبيقاتهـــا املختلفـــة، مـــع األخـــذ باالعتبـــار أن جميـــع أســـعار املنتجـــات البتروكيماويـــة 
ومؤشـــراتها االقتصاديـــة تخضـــع بالدرجـــة األولـــى إلـــى املتغيـــرات يف أســـواق النفـــط العامليـــة والـــذي ينعكـــس علـــى 
ـــت إلـــى أدنـــى مســـتوى لهـــا  ـــى أســـعار البروبلـــن والبوليمـــرز والتـــي وصل ـــا وكذلـــك عل أســـعار منتـــج البارازايلـــن والنافث

خـــال الربـــع األول والثانـــي مـــع حتســـن ملمـــوس خـــال الربـــع الثالـــث والرابـــع مـــن العـــام املالـــي 2021/2020. 
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االستكشاف واالنتاج داخل دولة الكويت
ــاج  ــات اإلنتـ ــي عمليـ ــات فـ ــدث التقنيـ ــة بأحـ ــتعين المؤسسـ "تسـ
ـــر العالميـــة " ـــز التشـــغيلي وفـــق المعايي والتطويـــر لتحقيـــق التمي

النفط	اخلام

يف ضـــوء التوجيهـــات الصـــادرة عـــن كل مـــن دولـــة الكويـــت واململكـــة العربيـــة الســـعودية بنـــاًء علـــى االتفـــاق الـــذي 
ــات  ــاج بعمليـ ــتئناف اإلنتـ ــد اهلل اسـ ــد مت بحمـ ــمبر 2019، فقـ ــا يف 24 ديسـ ــة بينهمـ ــم املبرمـ ــرة التفاهـ ــه مذكـ تضمنتـ
اخلفجـــي املشـــتركة يف 23 فبرايـــر 2020، كمـــا مت اســـتئناف اإلنتـــاج بعمليـــات الوفـــرة املشـــتركة يف 1 يوليـــو 2020، 
وقـــد أتـــى هـــذا اإلجنـــاز نتيجـــة للجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا اجلهـــات الرســـمية وخصوصـــاً وزارة اخلارجيـــة الكويتيـــة 
ووزارة النفـــط والتـــي أســـفرت عـــن إعـــداد وإبـــرام االتفاقيـــات األخيـــرة بـــن البلديـــن، وكذلـــك نتيجـــة للجهـــود التـــي 
بذلتهـــا الكـــوادر الوطنيـــة املخلصـــة لـــدى اجلانبـــن الكويتـــي والســـعودي مبنطقتـــي العمليـــات املشـــتركة للمحافظـــة علـــى 
ســـامة األصـــول واملنشـــآت واملرافـــق وجاهزيتهـــا للعمـــل ومـــا واكـــب ذلـــك مـــن اســـتعدادات مكثفـــة لعـــودة اإلنتـــاج وفقـــاً 

ـــا.  ـــق عليه للخطـــط واإلجـــراءات املتف

ومـــن جانـــب آخـــر، تتواصـــل اجلهـــود لزيـــادة وتعزيـــز الطاقـــة اإلنتاجيـــة للنفـــط اخلـــام، وذلـــك بتجـــاوز املعوقـــات 
ـــذي  ـــل وال ـــث مت تدشـــن مشـــروع النفـــط الثقي ـــاج املســـتهدف، حي ـــى اإلنت ـــذ عـــدة مشـــاريع رأســـمالية للوصـــول إل وتنفي
ــاً لدولـــة الكويـــت بشـــكل عـــام ولشـــركة نفـــط الكويـــت بشـــكل خـــاص، مـــن حيـــث رفـــع القـــدرة  ــازاً تاريخيـ يعـــد إجنـ
اإلنتاجيـــة والدخـــول يف مجـــال النفـــط الثقيـــل، ووصـــول إنتـــاج مشـــروع النفـــط الثقيـــل إلـــى 51 ألـــف برميـــل يوميـــاً مـــن 
خـــال حفـــر 930 بئـــر ، وإنتـــاج إجمالـــي يفـــوق الــــ 7 مليـــون برميـــل  منـــذ بـــدء عمليـــات اإلنتـــاج يف فبرايـــر 2020، كمـــا 
مت تصديـــر أول شـــحنة يف تاريـــخ الكويـــت مـــن النفـــط الثقيـــل يف شـــهر مايـــو 2020 األمـــر الـــذي يســـاهم يف تنويـــع 
أصنـــاف النفـــط اخلـــام املصـــدرة، فاليـــوم تتمتـــع دولـــة الكويـــت بقدرتهـــا علـــى تصديـــر ثاثـــة أنـــواع مـــن النفـــوط، وهـــي 

ـــل. ـــي الثقي ـــط الكويت ـــي اجلـــودة والنف ـــف عال ـــي اخلفي ـــط الكويت ـــي والنف ـــط اخلـــام الكويت النف

 )Microseismic( كمـــا أنـــه مـــن أبـــرز املســـاعي لرفـــع مســـتوى اإلنتـــاج، القيـــام  بتطبيـــق تكنولوجيـــا الـــزالزل الدقيقـــة
ـــن يقعـــان يف حقـــل بحـــرة يف شـــمال الكويـــت يف ديســـمبر 2020 وذلـــك ألول مـــرة يف تاريخهـــا، حيـــث أظهـــرت  يف بئري
النتائـــج األوليـــة مـــدى قيمـــة هـــذا التطبيـــق وفعاليتـــه يف حتســـن وتطويـــر عمليـــة التكســـير مبـــا يســـاعد علـــى رفـــع 
ـــاج يف  ـــة حتـــدي حتســـن اإلنت ـــة الناجحـــة ملواجه ـــول البديل ـــن احلل ـــا م ـــر هـــذه التكنولوجي ـــث تعتب ـــاج، حي مســـتوى اإلنت
ـــى  ـــق عل ـــة مـــن خـــال اســـتخدام التطبي ـــم هـــذه التجرب ـــم تعمي ـــع أن يت ـــه مـــن املتوق ـــه فإن ـــة، وعلي ـــودود النفطي ـــة امل طبق

ـــة. ـــة مشـــابهة يف حقـــل الصابري ـــات أخـــرى ذات صفـــات صخري خزان
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ويف هـــذا اإلطـــار، فقـــد مت تنفيـــذ أول عمليـــة ناجحـــة لنظـــام ”زايتيـــك” اخلـــاص باســـترداد وإعـــادة تركيـــب املضخـــات 
الغاطســـة دون احلاجـــة لوجـــود بـــرج احلفـــر يف منطقـــة جنـــوب وشـــرق الكويـــت يف ديســـمبر2020، حيـــث مت اســـترداد 
وإعـــادة تركيـــب املضخـــة الغاطســـة يف بئـــر مقـــوع 361 بنظـــام ”زايتيـــك” ومـــن دون اســـتخدام بـــرج احلفـــر، وعليـــه 
فقـــد أثبتـــت هـــذه التجربـــة الناجحـــة إمكانيـــة تطبيـــق هـــذه التكنولوجيـــا علـــى نطـــاق أوســـع يف كافـــة حقـــول النفـــط ملـــا 
لهـــذا اإلجنـــاز مـــن تأثيـــر إيجابـــي كبيـــر علـــى ســـير العمليـــات خاصـــة أن نســـبة كبيـــرة مـــن اآلبـــار تعتمـــد علـــى املضخـــات 
ـــى  ـــاج خـــال أســـبوع عل ـــار لإلنت ـــد اآلب ـــث تعي ـــت حي ـــر الوق ـــا توف ـــا أن هـــذه التكنولوجي ـــط، كم ـــاج النف الغاطســـة يف إنت
ـــراج  ـــر التكاليـــف املتعلقـــة باســـتخدام أب ـــي توفي ـــراج احلفـــر وبالتال ـــدالً مـــن أشـــهر يف حـــال اســـتخدام أب ـــر ب أبعـــد تقدي

تأهيـــل اآلبـــار.

باإلضافـــة ملـــا ســـبق، مت اســـتكمال كافـــة األعمـــال يف مشـــروع جتميـــع امليـــاه املصاحبـــة مبنطقـــة شـــرق الكويـــت يف 
ـــك بفضـــل اجلهـــود  ـــى موقـــع املشـــروع، وذل ـــع املختلفـــة إل ـــات مـــن مراكـــز التجمي ـــر 2021، حيـــث مت إيصـــال اخلزان يناي
اجلبـــارة لعـــدة فـــرق عمـــل حيـــث يقـــوم مهندســـون كويتيـــون باإلشـــراف علـــى املشـــروع مـــن حيـــث التصميـــم والبنـــاء 
والنقـــل، وتتمثـــل أهميـــة املشـــروع يف أنـــه يزيـــد القـــدرة االســـتيعابية للتخلـــص مـــن امليـــاه الفائضـــة وتزويـــد آبـــار احلقـــن 
بتلـــك امليـــاه عـــن طريـــق خطـــوط األنابيـــب املتصلـــة مبرافـــق اإلنتـــاج، األمـــر الـــذي يدعـــم زيـــادة إنتـــاج النفـــط يف منطقـــة 

ـــت. شـــرق الكوي

ـــاء مـــن  ـــة املقســـومة، مت االنته ـــاج النفـــط يف املنطق ـــن إنت ـــة االســـتراتيجية م ـــم القيم ـــة يف تعظي ـــود املبذول ـــن اجله وم
اختيـــار )خبيـــر( مصمـــم املســـح الزلزالـــي ملشـــروع املســـح الزلزالـــي ثاثـــي األبعـــاد اجلديـــد لكامـــل منطقـــة عمليـــات 

اخلفجـــي املشـــتركة.

إنتاج	الغاز	احلر	)غير	املصاحب(	واملصاحب

تدعـــو التوجهـــات االســـتيراتيجية العامـــة ملؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة حتـــى عـــام 2040 لزيـــادة إنتـــاج الغـــاز احلـــر 
)غيـــر املصاحـــب( يف دولـــة الكويـــت )مبـــا يشـــمل املنطقـــة املقســـومة( إلـــى مـــا يعـــادل 1,400 مليـــون قـــدم مكعـــب يوميـــاً 
يف عـــام 2025، وذلـــك لتلبيـــة االحتياجـــات احملليـــة مـــن الوقـــود الغـــازي إلنتـــاج الطاقـــة الصديقـــة للبيئـــة باإلضافـــة إلـــى 
توفيـــر اللقيـــم املناســـب الصناعـــات البتروكيماويـــة احلاليـــة منهـــا واملســـتقبلية، وبعـــد اجلهـــود املبذولـــة لاستكشـــاف 
ـــن اجلوراســـية يف عـــام 2006 يف كل  ـــاز احلـــر يف املكام ـــد مت اكتشـــاف الغ ـــت، فق ـــة الكوي ـــاز احلـــر يف دول ـــر الغ وتطوي

ـــة الكويـــت. ـــة وحقـــول أخـــرى متفرقـــة يف شـــتى أنحـــاء دول ـــه ومطرب مـــن حقـــل أم نقـــا والرحي

ويف هـــذا الصـــدد، فقـــد بلـــغ معـــدل إنتـــاج الغـــاز احلـــر )غيـــر املصاحـــب( مـــن عمليـــات شـــركة نفـــط الكويـــت حوالـــي 
ـــا 39  ـــادة قدره ـــك بزي ـــي 2021/2020، وذل ـــام املال ـــاً )يف املتوســـط( خـــال الع ـــب قياســـي يومي ـــدم مكع ـــون ق 541 ملي
مليـــون قـــدم مكعـــب قياســـي يوميـــاً مقارنـــًة بالعـــام املالـــي الســـابق، ويرجـــع ذلـــك إلـــى عـــدة عوامـــل مـــن أبرزهـــا حتســـن 
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ـــاج وتشـــغيل املنشـــآت  ـــرات املتاحـــة لإلنت ـــادة الفت ـــة ممـــا أدى لزي ـــات الشـــركة اخلاصـــة بإغـــاق املنشـــآت للصيان عملي
ــدالت  ــن معـ ــا زاد مـ ــار ممـ ــة اآلبـ ــات صيانـ ــداد عمليـ ــادة يف أعـ ــى زيـ ــًة إلـ ــة، إضافـ ــا اإلنتاجيـ ــع قدرتهـ ــا أدى لرفـ ممـ

ـــا. إنتاجه

ــاً  ــي قدمـ ــم املضـ ــه يتـ ــومة، فإنـ ــة املقسـ ــاز يف املنطقـ ــة يف الغـ ــة الكامنـ ــل للقيمـ ــتغال األمثـ ــد االسـ ــا علـــى صعيـ أمـ
بعـــدد مـــن املشـــاريع والدراســـات منهـــا مـــا مت اســـتكماله ومنهـــا مـــا هـــو يف طـــور اإلجنـــاز والتنفيـــذ مثـــل مشـــروع الغـــاز 
املصاحـــب باحلـــوت )طبقـــات احلجـــر اجليـــري رطـــاوي يف اخلفجـــي( التـــي بلغـــت نســـبة اإلجنـــاز فيـــه %100، أمـــا 
مشـــروع إنشـــاء خـــط أنبـــوب غـــاز جديـــد مـــن منطقـــة العمليـــات املشـــتركة باخلفجـــي إلـــى مصفـــاة مينـــاء األحمـــدي 

التابعـــة لشـــركة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة فقـــد بلغـــت نســـبة اإلجنـــاز فيـــه 98%.

كمـــا مت اإلنتهـــاء مـــن إنشـــاء مرافـــق تصديـــر الغـــاز والغـــاز الطبيعـــي الســـائل )NGL( التابعـــة للشـــركة الكويتيـــة لنفـــط 
اخلليـــج مـــن خـــال عمليـــات اخلفجـــي املشـــتركة، واالتفـــاق مـــع الشـــريك علـــى تشـــغيل وصيانـــة تلـــك املرافـــق والتـــي 
تتضمـــن عـــدد مـــن املنشـــآت واملعـــدات منهـــا ضواغـــط الغـــاز ومضخـــات مكثفـــات الغـــاز ومبـــردات وخـــط نقـــل بـــري 

ـــر. بطـــول 4 كيلومت

ـــغ  ـــث تبل ـــاز بحي ـــن الغ ـــاً م ـــب يومي ـــدم مكع ـــار ق ـــاج ملي ـــدف إلنت ـــذي يه ـــدرة ال ـــل ال ـــر حق ـــا يخـــص مشـــروع تطوي وفيم
ــس إدارة  ــة مجلـ ــى موافقـ ــول علـ ــد مت احلصـ ــاً، فقـ ــب يوميـ ــدم مكعـ ــون قـ ــى 500 مليـ ــه علـ ــت منـ ــة الكويـ ــة دولـ حصـ
مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة علـــى خيـــار إنشـــاء مرافـــق فصـــل الغـــاز يف البحـــر وحتديـــداً ”التقســـيم البحـــري”، ومت رفـــع 
ـــل  ـــار األمث ـــى اخلي ـــاق عل ـــى اتف ـــب الســـعودي والوصـــول إل ـــة للتنســـيق مـــع اجلان ـــة الكويتي ـــى وزارة اخلارجي املوضـــوع إل

)الفصـــل البحـــري( متهيـــداً إلعـــداد دراســـة التصاميـــم الهندســـية األوليـــة املســـبقة )Pre-FEED( للمشـــروع.

تنمية	االحتياطيات	النفطية	لضمان	استدامة	اإلنتاج	

ـــة املنتجـــة  ـــات الهيدروكربوني ـــض الكمي ـــي تقضـــي بتعوي ـــة للمؤسســـة الت ـــات االســـتراتيجية العام ـــع التوجه متاشـــياً م
بإضافـــة كميـــات مـــن االحتياطـــات املؤكـــدة مـــن النفـــط والغـــاز ســـنوياً عـــن طريـــق حتســـن طـــرق االســـتخراج مـــن 
املكامـــن الهيدروكربونيـــة املعروفـــة حاليـــاً، ومواصلـــة عمليـــات االستكشـــاف املكثفـــة يف ملناطـــق البريـــة والبحريـــة 
للوصـــول لألهـــداف املســـتقبلية مـــن معـــدالت اإلنتـــاج، فقـــد مت حتقيـــق عـــدة اكتشـــافات لكميـــات إقتصاديـــة يف حقلـــن 
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نفطيـــن جديديـــن باإلضافـــة الـــى اكتشـــاف امتـــداد اجلـــزء الشـــمالي مـــن حقـــل برقـــان الكبيـــر، االكتشـــاف األول يف 
طبقـــة مـــارات الوســـطى يف حقـــل )حومـــة( يف اجلـــزء الشـــمالي الغربـــي، واالكتشـــاف الثانـــي هـــو حقـــل )القشـــعانية( 
ـــى  ـــة إل ـــاز املصاحـــب، باإلضاف ـــف والغ ـــط اخلفي ـــن النف ـــاً م ـــل يومي ـــادل 1,819 برمي ـــة تع ـــدرة إنتاجي ـــت بق شـــمال الكوي
اكتشـــاف نفـــط تقليـــدي شـــمال حقـــل برقـــان الكبيـــر يف مكامـــن واره ومـــودود، ويأتـــي هـــذا اإلجنـــاز ضمـــن سلســـلة مـــن 

اإلجنـــازات احملققـــة واجلهـــود املبذولـــة لتحقيـــق الهـــدف االســـتراتيجي 2040 لإلمكانيـــات اإلنتاجيـــة.

ويف الســـياق ذاتـــه، مت االنتهـــاء مـــن العديـــد مـــن عمليـــات احلفـــر االستكشـــافية خـــال العـــام املالـــي 2021/2020 
والتـــي ستســـهم يف حتقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية مـــن حيـــث إضافـــة االحتياطـــي واإلنتـــاج ومنهـــا حفـــر البئـــر 
ــي 46  ــل حلوالـ ــودة تصـ ــتخراج النفـــط بجـ ــد واسـ ــل كبـ ــة يف حقـ ــة جنمـ ــي )KB-15( يف طبقـ ــايف اجلوراسـ االستكشـ
درجـــة كثافـــة نوعيـــة والبئـــر االستكشـــايف اجلوراســـي )KA-07( طبقـــة مـــارات الســـفلية يف حقـــل كحلولـــة واثبـــات 

وجـــود النفـــط بجـــودة تبلـــغ 33 درجـــة كثافـــة نوعيـــة.

هـــذا ومت تنفيـــذ خطـــة املســـح الزلزالـــي ثاثـــي األبعـــاد لطبقـــات األرض التحـــت ســـطحية يف منطقـــة التطويـــر ملكامـــن 
ـــص املكامـــن التـــي  ـــك لكســـب فهـــم دقيـــق خلصائ ـــرة، وذل ـــات املشـــتركة بالوف ـــة للعملي ـــل التابع ـــف والثقي النفـــط اخلفي
تســـاعد علـــى حتســـن اإلنتـــاج يف املنطقـــة، حيـــث عقـــدت ورش عمـــل فنيـــة بشـــكل دوري وبحضـــور فـــرق عمـــل مـــن 
ـــق  ـــره مت حتقي ـــى إث ـــذي عل ـــاد، ال ـــي األبع ـــي ثاث ـــج املســـح الزلزال ـــي والســـعودي ملناقشـــة ومواءمـــة نتائ ـــن الكويت اجلانب
زيـــادة إجماليـــة بنســـبة ٪101 مـــن مســـاحة منطقـــة التطويـــر ملكامـــن النفـــط اخلفيـــف والثقيـــل، حيـــث مت ترســـيم حـــدود 
جديـــدة لثاثـــة مكامـــن يف الوفـــرة، وســـتضيف هـــذه الزيـــادة مـــن مســـاحة منطقـــة التطويـــر احتياطيـــات هيدروكربونيـــة 

بكميـــات كبيـــرة. 

ــاً تنفيـــذ خطـــة املراقبـــة اجلوفيـــة بالتنســـيق مـــع العمليـــات املشـــتركة بالوفـــرة كجـــزء مـــن حتقيـــق  ــا يتـــم حاليـ كمـ
الهـــدف األساســـي املتمثـــل يف اكتســـاب فهـــم شـــامل ملعاييـــر املكامـــن والتـــي تســـاعد فـــرق األصـــول علـــى حتســـن اإلنتـــاج 
ـــرات داخـــل  ـــة التغيي ـــا مراقب ـــة تشـــمل أيًض ـــة املراقب ـــن، حمل ـــاج واحلق ـــط اســـتراتيجيات اإلنت ـــن خـــال ضب ـــزه م وتعزي
البئـــر لضمـــان ســـامة اآلبـــار مـــن أجـــل إنتـــاج آمـــن ومبـــا يـــؤدي إلـــى تعظيـــم االســـتخاص النفطـــي مـــن االحتياطيـــات 
ــاء وإدارة املكمـــن( يف  ــن املـ ــاوي )حقـ ــة األجـــل ملراقبـــة ضغـــط مكمـــن الرطـ ــة طويلـ ــاري البـــدء يف خطـ ــرة، وجـ املتوفـ

عمليـــات الوفـــرة املشـــتركة.
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االستكشاف واإلنتاج خارج دولة الكويت
للحفـــر  امتيـــازات  الخارجيـــة  األصـــول  محفظـــة  تتضمـــن   ”
ــي  ــارات فـ ــى خمـــس قـ ــرة علـ ــة منتشـ ــي 45 دولـ ــب فـ والتنقيـ

شـــتى بقـــاع العالـــم”
ــع  ــياً مـ ــاز، ومتاشـ ــط والغـ ــاج النفـ ــت يف إنتـ ــة الكويـ ــي لدولـ ــد العاملـ ــز التواجـ ــى تعزيـ ــة إلـ ــعي املؤسسـ ــوء سـ يف ضـ
ـــة الكويـــت،  ـــاج خـــارج دول ـــى عـــام 2040 يف مجـــال االستكشـــاف واإلنت التوجهـــات االســـتراتيجية العامـــة للمؤسســـة حت
ســـعت الشـــركة الكويتيـــة لاستكشـــافات البتروليـــة اخلارجيـــة جاهـــدة بتطويـــر وحتســـن محفظـــة األصـــول احلاليـــة 

مـــن أجـــل حتقيـــق التميـــز التشـــغيلي.

هـــذا وقـــد بلـــغ معـــدل متوســـط إنتـــاج الشـــركة خـــال عـــام 2020 حوالـــي 103 ألـــف برميـــل نفـــط يومـــي مكافـــئ، 
ـــئ مـــن خـــال أنشـــطة  ـــل نفـــط مكاف ـــون برمي ـــدر بــــ 5.7 ملي ـــدة تق ـــة جدي يف حـــن أضافـــت الشـــركة احتياطـــات نفطي
التطويـــر التـــي أجنزتهـــا خـــال هـــذا العـــام، وبهـــذا وصـــل إجمالـــي االحتياطـــات املؤكـــدة مـــع نهايـــة عـــام 2020 إلـــى 

حوالـــي 420 مليـــون برميـــل نفـــط مكافـــئ.

ــدا  ــات يف كنـ ــي باملكثفـ ــري الغنـ ــوب الصخـ ــروع كيبـ ــر ملشـ ــج التطويـ ــتكمال برنامـ ــه مت اسـ ــى أنـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ وجتـ
ـــد  ـــة 2020، وق ـــاج يف نهاي ـــر بخطـــوط اإلنت ـــط 34 بئ ـــر ورب ـــر 29 بئ ـــث مت حف ـــة، حي ـــة والرابع ـــة والثالث ـــة الثاني للمرحل
ـــل  ـــف برمي ـــى 19 أل ـــع مـــن عـــام 2020 ليصـــل إل ـــع الراب ـــه يف الرب ـــى ذروت ـــوب إل ـــاج مـــن مشـــروع كيب وصـــل معـــدل اإلنت

يومـــي مكافـــئ.

أمـــا مشـــروع ويتســـتون يف اســـتراليا، فقـــد مت بلـــوغ صـــايف اإلنتـــاج حوالـــي 45,000 برميـــل نفـــط مكافـــئ باليـــوم 
خـــال عـــام 2020، وذلـــك مـــن خـــال حتســـن املرافـــق حيـــث مت حتديـــث واســـتبدال املعـــدات الهالكـــة واملكلفـــة والتـــي 
تتطلـــب صيانـــة متكـــررة بأخـــرى ذات موثوقيـــة عاليـــة، األمـــر الـــذي أدى زيـــادة إنتاجيـــة وكفـــاءة مرافـــق املشـــروع، حيـــث 
كانـــت الطاقـــة اإلســـمية للمشـــروع يف مرحلـــة قـــرار االســـتثمار النهائـــي حوالـــي 8.9 مليـــون طـــن متـــري يف الســـنة، 
وباالســـتعانة بأســـاليب إدارة املشـــاريع الفعالـــة وتطبيـــق أفضـــل املمارســـات مت زيـــادة الطاقـــة اإلنتاجيـــة إلـــى 11.6 مليـــون 
طـــن متـــري يف الســـنة، كمـــا مت حتســـن كفـــاءة مصنـــع الغـــاز الطبيعـــي املســـال مـــن خـــال تركيـــب توربينـــات غازيـــة 
عاليـــة الكفـــاءة واالســـتعانة بالتبريـــد خـــال األيـــام شـــديدة احلـــرارة بهـــدف تقليـــل تأثيـــر درجـــة احلـــرارة احمليطـــة 
علـــى أداء املصنـــع، األمـــر الـــذي ســـاهم يف تقليـــل توقـــف اإلنتـــاج غيـــر املخطـــط لـــه، وأدت هـــذه التحســـينات إلـــى زيـــادة 

   .)NPV( ـــة ـــات املشـــروع وصـــايف القيمـــة احلالي ـــي حتســـن اقتصادي ـــرادات وبالتال اإلي

ويف ماليزيـــا فقـــد مت إكمـــال أعمـــال حفـــر البئـــر التقييميـــة الثانيـــة )Lang Lebah-2( بعمـــق 4,320 متـــراً، والـــذي 
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ــاً  ــدر مبدئيـ ــي تقـ ــا والتـ ــروع )SK-410B( مباليزيـ ــف يف مشـ ــاز املستكشـ ــات الغـ ــززت كميـ ــة عـ ــج إيجابيـ ــاء بنتائـ جـ
بعـــدة تريليونـــات قـــدم مكعـــب مـــن الغـــاز، حيـــث تبـــن أن كثافـــة التكوينـــات املنتجـــة للغـــاز تبلـــغ أكثـــر مـــن 600 متـــر، 
ــة  ــارات تطويـــر احلقـــل، حيـــث متتلـــك الشـــركة الكويتيـ ــع الشـــركاء علـــى دراســـة خيـ ــاً العمـــل مـ وعليـــه جـــاري حاليـ

لاستكشـــافات البتروليـــة اخلارجيـــة حصـــة عاملـــة تبلـــغ %42.5 مـــن املشـــروع.

وعلـــى صعيـــد آخـــر، مت االنتهـــاء مـــن الدراســـات اجليولوجيـــة واجليوفيزيائيـــة ملشـــروع أنامبـــاس يف إندونيســـيا، حيـــث 
تقـــوم الشـــركة الكويتيـــة لاستكشـــافات البتروليـــة اخلارجيـــة بـــدور املشـــغل يف هـــذا املشـــروع وذلـــك بجهـــود املختصـــن 

يف الشـــركة وبـــدون تكليـــف طـــرف استشـــاري ممـــا ســـاهم يف توفيـــر 500 ألـــف دوالر أمريكـــي.

ويف إطـــار اجلهـــود املبذولـــة للدخـــول يف فـــرص اســـتثمارية ذات جـــدوى اقتصاديـــة، مت توقيـــع اتفاقيـــة استكشـــاف 
وإنتـــاج مـــع الشـــركة املصريـــة القابضـــة للغـــازات الطبيعيـــة يف قطـــاع راس كنايـــس البحـــري الواقـــع يف حـــوض هيـــرودوت 
ـــغ حصـــة الشـــركة الكويتيـــة لاستكشـــافات البتروليـــة اخلارجيـــة يف هـــذه االتفاقيـــة  يف البحـــر األبيـــض املتوســـط، وتبل

%25، وذلـــك بالشـــراكة مـــع توتـــال )املشـــغل( %35، وشـــل %30، وشـــركة ثـــروة الوطنيـــة املصريـــة للبتـــرول 10%.

 PL1091( ــاع ــافياً يف قطـ ــاً استكشـ ــة ترخيصـ ــة اخلارجيـ ــافات البتروليـ ــة لاستكشـ ــركة الكويتيـ ــت الشـ ــا وقعـ كمـ
 Greater( ــة النرويجيـــة يف مـــارس 2021، حيـــث يقـــع هـــذا القطـــاع يف منطقـــة Winston Lead -( مـــع احلكومـ
Sleipner( ممـــا ســـيوفر الفـــرص الكتشـــاف مـــوارد جديـــدة وربطهـــا بأصـــول الشـــركة احلاليـــة يف املنطقـــة، وسيســـاهم 
ـــة يف  ـــة مـــن خـــال املشـــاركة الفعال ـــع الســـلطات احلكومي ـــزة م ـــات املتمي ـــى العاق ـــاظ عل هـــذا القطـــاع أيضـــاً يف احلف

جهـــود االستكشـــاف يف النرويـــج.

التخارج	من	األصول	غير	املجدية

ويف ظـــل الظـــروف االقتصاديـــة الصعبـــة التـــي متـــر بهـــا الصناعـــة النفطيـــة وتراجـــع أســـعار النفـــط، قامـــت الشـــركة 
ـــت 500  ـــة بلغ ـــس بقيم ـــي يف تون ـــة بالتخـــارج مـــن مشـــروع ســـيدي الكيان ـــة اخلارجي ـــة لاستكشـــافات البترولي الكويتي

ـــة مـــن احلكومـــة التونســـية تباعـــاً.  ألـــف دوالر أمريكـــي، حيـــث تنتظـــر الشـــركة املوافقـــات الرســـمية النهائي

كمـــا لـــم جتـــدد الشـــركة الكويتيـــة لاستكشـــافات البتروليـــة اخلارجيـــة الرخـــص االستكشـــافية املتعلقـــة مبشـــروع 
 )WA-483-P( يف النرويـــج، ومشـــروعي )PL-850( يف الصـــن، قطـــاع )بهاربـــور يف باكســـتان، قطـــاع )52-26

اســـتراليا. و)WA-191-P( يف 
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التكرير والتصنيع داخل دولة الكويت
”توفيـــر منتجـــات بتروليـــة عاليـــة الجـــودة ومواكبـــة لمتطلبـــات 

واشـــتراطات الســـوق العالمـــي”
إن التوجهـــات االســـتراتيجية العامـــة احملدثـــة للمؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة حتـــى عـــام 2040 تدعـــو إلـــى التوســـع يف 
ـــة الكويـــت وبأعلـــى مســـتوى حتويلـــي وذلـــك مـــن خـــال الوصـــول إلـــى 1.6 مليـــون برميـــل  الطاقـــة التكريريـــة داخـــل دول
يوميـــاً )بحـــد أقصـــى( يف عـــام 2025، حيـــث تأمـــل املؤسســـة حتقيـــق هـــذا الهـــدف مـــن خـــال التشـــغيل الكامـــل ملشـــروع 
الوقـــود البيئـــي )تطويـــر املصـــايف احلاليـــة( ومشـــروع مصفـــاة الـــزور، مبـــا يضمـــن كذلـــك حتقيـــق إيـــرادات للدولـــة مـــن 

خـــال إنتـــاج منتجـــات بتروليـــة مبواصفـــات عامليـــة ذات جـــودة عاليـــة.

هـــذا ويهـــدف مشـــروع الوقـــود البيئـــي إلـــى تطويـــر مصفاتـــي مينـــاء عبـــد اهلل ومينـــاء األحمـــدي ليصبحـــا مجمعـــاً 
تكريريـــاً متكامـــل بطاقـــة تكريريـــة تبلـــغ 800 ألـــف برميـــل يوميـــاً مـــن النفـــط اخلـــام الكويتـــي بعـــد إغـــاق مصفـــاة 
الشـــعيبة، مـــع زيـــادة القـــدرة التحويليـــة للمصفاتـــن ملواجهـــة التحديـــات واملتطلبـــات املســـتقبلية للســـوق العاملـــي مـــن 
ــى  ــه علـ ــن نوعـ ــد مـ ــروع فريـ ــذا املشـ ــر هـ ــتراطات، ويعتبـ ــا لاشـ ــا ومطابقتهـ ــان جودتهـ ــع ضمـ ــة مـ ــات النفطيـ املنتجـ
املســـتوى العاملـــي إذ لـــم يســـبق لشـــركة تكريـــر نفطيـــة أن متكنـــت مـــن حتديـــث مصافيهـــا القائمـــة بهـــذا احلجـــم مـــع 
اســـتمرارها يف الوقـــت ذاتـــه بعمليـــات اإلنتـــاج والوفـــاء بالتزاماتهـــا جتـــاه عمائهـــا يف الداخـــل واخلـــارج، وســـوف يدعـــم 
املشـــروع حضـــور الكويـــت كدولـــة مؤثـــرة ومنافســـة قـــادرة علـــى تلبيـــة املتطلبـــات واالشـــتراطات الصارمـــة التـــي يفرضهـــا 

الســـوق العاملـــي مـــن تخفيـــض لنســـبة الكبريـــت وبقيـــة الشـــوائب وإنتـــاج مشـــتقات نفطيـــة صديقـــة للبيئـــة.

وقـــد مت االنتهـــاء مـــن جميـــع أعمـــال املشـــروع يف مصفـــاة مينـــاء عبـــداهلل )احلزمـــة الثانيـــة( مبـــا يشـــمل عمليـــات 
التســـليم املبدئـــي لكافـــة مرافـــق املشـــروع يف أغســـطس 2020، ليتـــم بعدهـــا البـــدء بعمليـــات التشـــغيل للوحـــدات التابعـــة 
ـــاء  ـــاة مين ـــى مـــن وحـــدات املشـــروع يف مصف ـــا تبق ـــرة متســـارعة إلجنـــاز م ـــل بوتي ـــة، يف حـــن يســـتمر العم ـــذه احلزم له
عبـــداهلل )احلزمـــة األولـــى(، علمـــاً بأنـــه قـــد مت االنتهـــاء مـــن جميـــع أعمـــال املشـــروع يف مصفـــاة مينـــاء االحمـــدي بعـــد 
ـــام  ـــا( ضمـــن املشـــروع خـــال الع ـــاج الفحـــم ووحـــدة معاجلـــة النافث ـــن )وحـــدة إنت ـــن إنتاجيت جنـــاح تشـــغيل آخـــر وحدت
املالـــي املاضـــي 2020/2019، وبذلـــك فقـــد بلغـــت نســـبة اإلجنـــاز الكليـــة للمشـــروع %99.38 حتـــى مـــارس 2021، 

ـــو 2021. ـــه مـــن املتوقـــع االنتهـــاء مـــن تشـــغيل كافـــة وحـــدات املشـــروع يف يولي ـــي فإن وبالتال

ــارة، أنـــه مت تصديـــر أول شـــحنة )15 ألـــف طـــن متـــري( فحـــم عالـــي اجلـــودة مـــن إنتـــاج وحـــدة  كمـــا جتـــدر اإلشـ
التفحيـــم مبصفـــاة مينـــاء األحمـــدي يف 21 مايـــو 2020 عبـــر مرفـــأ التصديـــر يف الشـــعيبة والتـــي تعتبـــر الشـــحنة األولـــى 

ـــي. ـــود البيئ ـــن مشـــروع الوق ـــي مت تصديرهـــا م الت
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أمـــا بالنســـبة ملشـــروع مصفـــاة الـــزور ، فإنـــه مـــن املتوقـــع تشـــغيله بصـــورة تدريجيـــة ابتـــداًء مـــن فبرايـــر 2022 وبطاقـــة 
تكريريـــة تصـــل إلـــى 615 ألـــف برميـــل يوميـــاً )بافتـــراض تكريـــر النفـــط اخلـــام الكويتـــي( إلنتـــاج مشـــتقات نفطيـــة مكـــررة 
ـــة املســـتقبلية مـــن الوقـــود  ـــة االحتياجـــات احمللي ـــي منخفـــض ممـــا سيســـاهم يف تلبي ـــوى كبريت ـــة اجلـــودة ذات محت عالي
ـــر  ـــى توفي ـــة، عـــاوًة عل ـــة املســـتقبلية للمنتجـــات البترولي ـــة املواصفـــات العاملي ـــاء، وملواكب ـــد الكهرب ـــازم حملطـــات تولي ال
منفـــذ لتكريـــر النفـــط الكويتـــي الثقيـــل، حيـــث بلغـــت نســـبة اإلجنـــاز حوالـــي 98.23 % بنهايـــة مـــارس 2021، وذلـــك 
ـــى التحكـــم  ـــة التشـــغيل الكامـــل ملبن ـــدء بعملي ـــع وحـــدات املعاجلـــة الرئيســـية و مت الب ـــة جلمي بإجنـــاز األعمـــال امليكانيكي
املركـــزي ضمـــن مراحـــل تشـــغيل مصفـــاة الـــزور، كمـــا جتـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه مت تشـــغيل خـــط الغـــاز الرئيســـي املغـــذي 

للمصفـــاة.

ـــازي  ـــود الغ ـــط والوق ـــزور بالنف ـــاة ال ـــد مصف ـــة لتزوي ـــة املؤقت ـــي ملشـــروع اخلطـــوط البديل ـــد مت التســـليم األول هـــذا وق
ــن  ــام مـ ــة للنفـــط اخلـ ــول أول دفعـ ــام ووصـ ــات النفـــط اخلـ ــي خلزانـ ــليم األولـ ــا مت التسـ ــدي، كمـ ــاة األحمـ ــن مصفـ مـ

مصفـــاة األحمـــدي وتعبئتهـــا يف اخلزانـــات املخصصـــة لهـــا يف املصفـــاة.

هـــذا وقـــد بلـــغ إجمالـــي الكميـــات املنتجـــة مـــن املنتجـــات البتروليـــة خـــال العـــام املالـــي 2021/2020 مـــا يعـــادل 
29,874 ألـــف طـــن متـــري، ويوضـــح الرســـم البيانـــي أدنـــاه تفاصيلهـــا:

*تشمل	الغازات	البترولية	املسالة	من	املصايف	والكبريت	والفحم	البترولي	والبيتيومني	باإلضافة	إلى	غاز	البروبلني.
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أمـــا فيمـــا يخـــص اإلنتـــاج مـــن الغـــاز املســـال، متتلـــك شـــركة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة مصنعـــاً إلســـالة الغـــاز يف 
مصفـــاة مينـــاء األحمـــدي ذي 4 خطـــوط إنتاجيـــة يف الوقـــت الراهـــن بقـــدرة تبلـــغ 2.458 مليـــار قـــدم مكعـــب مـــن الغـــاز 
يوميـــاً، ويحقـــق الغـــاز الطبيعـــي عـــدة فوائـــد اقتصاديـــة وبيئيـــة أهمهـــا تخفيـــض االنبعاثـــات الغازيـــة إلـــى أدنـــى مســـتوى، 
ــواع  ــا يتـــم توفيـــر اســـتخدام أنـ ــيد الكربـــون، كمـ ــيد النتروجـــن NOx وثانـــي أكسـ ــيد الكبريـــت وأكاسـ ــيما أكاسـ السـ
الوقـــود األخـــرى كالنفـــط اخلـــام وزيـــت الغـــاز وزيـــت الوقـــود، ويســـتخدم الغـــاز يف محطـــات الطاقـــة الكهربائيـــة ويف 
ـــاج الغـــاز املســـال لاســـتخدامات املنزليـــة. وفيمـــا يلـــي تفصيـــل  الصناعـــات األخـــرى مثـــل البتروكيماويـــات وكذلـــك إلنت
الكميـــات املنتجـــة مـــن الغـــاز املســـال يف مينـــاء األحمـــدي مبـــا يشـــمل الغـــاز النحيـــل خـــال العـــام املالـــي 2021/2020: 

وعلـــى صعيـــد احملافظـــة علـــى البيئـــة، مت االنتهـــاء مـــن أعمـــال تنفيـــذ وتشـــغيل مشـــروع بنـــاء وحـــدة جديـــدة ملعاجلـــة 
ــن  ــا مـ ــع إنتاجهـ ــة املتوقـ ــازات احلمضيـ ــات الغـ ــة كميـ ــو 2020، وذلـــك ملعاجلـ ــة )AGRP( يف يونيـ ــازات احلمضيـ الغـ
شـــركة نفـــط الكويـــت والشـــركة الكويتيـــة لنفـــط اخلليـــج، حيـــث يتماشـــى هـــذا املشـــروع مـــع اســـتراتيجية املؤسســـة 
خلفـــض انبعـــاث الغـــازات )Gas Flaring( إلـــى أقـــل مـــن %1 وبالتالـــي تقليـــل نســـب التلـــوث للمحافظـــة علـــى البيئـــة.

ويف نفـــس الســـياق، مت االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ وتشـــغيل مشـــروع مرافـــق معاجلـــة الكبريـــت الســـائل املنتـــج مـــن شـــركة 
نفـــط الكويـــت يف مصفـــاة مينـــاء االحمـــدي يف أبريـــل 2021.

هـــذا وقـــد مت االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ وتشـــغيل مشـــروع توســـعة وحتديـــث مســـتودع األحمـــدي، ويتـــم حاليـــاً تنفيـــذ بعـــض 
األعمـــال بنـــاء علـــى املاحظـــات الـــواردة مـــن اإلدارة العامـــة لإلطفـــاء علـــى مرافـــق املشـــروع، ويأتـــي هـــذا املشـــروع 
تنفيـــذاً لتوصيـــات الدراســـة اخلاصـــة بالتوقعـــات املســـتقبلية للطلـــب االســـتراتيجي علـــى املنتجـــات بالســـوق احمللـــي 
ـــى عـــدة مراحـــل  ـــى عـــام 2030 عل ـــي مـــن املنتجـــات حت ـــة احتياجـــات الســـوق احملل ـــى عـــام 2030، حيـــث ســـيتم تلبي حت
ــة وأذرع  ــتقات النفطيـ ــات للمشـ ــاء خزانـ ــروع إنشـ ــن املشـ ــا، ويتضمـ ــى منهـ ــة األولـ ــروع املرحلـ ــذا املشـ ــد هـ ــذي يعـ والـ

حتميـــل ومرافـــق اخلدمـــات املســـاندة.

كمـــا جـــاري تنفيـــذ مشـــروع إنشـــاء وحـــدة خامســـة إلنتـــاج الغـــاز البتـــرول املســـال مبصفـــاة مينـــاء األحمـــدي، وقـــد 
مت مؤخـــراً االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ األعمـــال امليكانيكيـــة والبـــدء بعمليـــات التشـــغيل املبدئـــي ملرافـــق املشـــروع، حيـــث بلغـــت 
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ــذا  ــدف هـ ــبتمبر 2021،  ويهـ ــروع يف سـ ــغيل املشـ ــن تشـ ــاء مـ ــع االنتهـ ــن املتوقـ ــة %96.03 ومـ ــاز الفعليـ ــبة اإلجنـ نسـ
ـــاج الغـــاز  ـــادة يف إنت ـــاج الغـــاز البترولـــي املســـال، وذلـــك يف ضـــوء توقعـــات الزي املشـــروع إلـــى إنشـــاء وحـــدة خامســـة إلنت
واملكثفـــات الناجتـــة مـــن خطـــط تطويـــر استكشـــافات الغـــازات اجلديـــدة بحقـــول النفـــط والغـــاز املســـتقبلية، حيـــث 
ــاء  ــراء وتوريـــد وتركيـــب املعـــدات الازمـــة إلنشـ ــة وشـ ــية التفصيليـ ــم الهندسـ ــاق عمـــل املشـــروع التصاميـ يشـــمل نطـ
ـــن  ـــا م ـــل يومي ـــف برمي ـــاز و106 أل ـــن الغ ـــوم م ـــب قياســـي بالي ـــدم مكع ـــون ق ـــة قدرهـــا 805 ملي الوحـــدة اخلامســـة بطاق
املكثفـــات، باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء وحـــدة جديـــدة ملعاجلـــة غـــاز الوقـــود املشـــتركة لـــكل مـــن الوحـــدة الرابعـــة واخلامســـة 

إلســـالة الغـــاز.

التكامل	بني	عمليات	التكرير	وصناعة	البتروكيماويات

مـــن ضمـــن توجهـــات مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة، حتقيـــق التكامـــل بـــن عمليـــات التكريـــر والبتروكيماويـــات داخـــل 
دولـــة الكويـــت مـــن خـــال مشـــروع مجمـــع البتروكيماويـــات )العطريـــات الثانـــي واألوليفينـــات الثالـــث( املتكامـــل مـــع 
ــاة الـــزور، ويف هـــذا اإلطـــار، فقـــد مت االنتهـــاء مـــن التصاميـــم الهندســـية األوليـــة )FEED( لوحـــدات مجمـــع  مصفـ
البتروكيماويـــات واختيـــار أفضـــل مرخصـــي للتكنولوجيـــا بصناعـــة التكريـــر والبتروكيماويـــات ليتـــم تصميـــم املجمـــع علـــى 
ـــق املشـــروع يف  ـــل مستشـــار وفري ـــة مـــن قب ـــة األمـــور الفني ـــة لكاف ـــة حثيث ـــاة ومبتابع ـــي ومتكامـــل مـــع املصف مســـتوى عامل
الشـــركة الكويتيـــة للصناعـــات البتروليـــة املتكاملـــة، كمـــا مت احلصـــول علـــى موافقـــة اجلهـــاز املركـــزي للمناقصـــات العامـــة 

ـــات. ـــد واإلنشـــاء والتشـــغيل ملشـــروع مجمـــع البتروكيماوي ـــة الهندســـة والتوري ـــن ملرحل ـــم اخلاصـــة باملقاول ـــى القوائ عل

واجلديـــر بالذكـــر، أنـــه قـــد مت االنتهـــاء مـــن أعمـــال الدراســـة اخلاصـــة مببـــادرة تصميـــم املبانـــي اخلضـــراء ملجمـــع 
ـــي اخلضـــراء املســـتدامة والصديقـــة  ـــات املبان ـــل استشـــاري عاملـــي لتتوافـــق مـــع متطلب ـــات مـــن قب مشـــروع البتروكيماوي

ـــة بالشـــركة. ـــة الكويتي ـــوادر الوطني ـــن الك ـــن م ـــب )10( موظف ـــع تدري ـــة م للبيئ
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التكرير والتصنيع خارج دولة الكويت
تكرير	النفط	اخلام

مت تكريـــر 173 ألـــف برميـــل مـــن النفـــط الكويتـــي يوميـــاً يف مصفـــاة فيتنـــام خـــال العـــام املالـــي 2021/2020، وذلـــك 
ـــول عـــام  ـــاً بحل ـــة يومي ـــل مـــن النفـــوط الكويتي ـــف برمي ـــف 425 أل ـــات االســـتراتيجية العامـــة لتصري متاشـــياً مـــع التوجه

2025 مـــن خـــال مصـــايف التكريـــر خـــارج دولـــة الكويـــت التابعـــة لشـــركة البتـــرول الكويتيـــة العامليـــة. 

تقـــوم شـــركة البتـــرول الكويتيـــة العامليـــة يف الوقـــت الراهـــن يف إجنـــاز مشـــروع مصفـــاة الدقـــم يف ســـلطنة عمـــان، 
ـــة،  ـــة مناصف ـــة العاملي ـــرول الكويتي ـــة وشـــركة البت ـــو  )OQ( العماني ـــن شـــركة أو كي ـــل شـــراكة اســـتراتيجية ب ـــذي ميث وال
ـــن  ـــل م ـــف برمي ـــر 145 أل ـــم تكري ـــث يت ـــاً بحي ـــل يومي ـــف برمي ـــي 230 أل ـــاة حوال ـــة للمصف ـــة التكريري ـــغ الطاق ـــث تبل حي
النفـــط اخلـــام الكويتـــي فيهـــا، هـــذا ومـــن املتوقـــع البـــدء يف إنتـــاج غـــاز البتـــرول املســـال والنافثـــا ووقـــود الطائـــرات 
والديـــزل والفحـــم مـــع بـــدء عمليـــات تشـــغيل املصفـــاة يف النصـــف الثانـــي مـــن عـــام 2023، حيـــث بلغـــت نســـبة االجنـــاز 
%80.65 بنهايـــة مـــارس 2021، كمـــا مت اإلنتهـــاء مـــن تشـــييد جميـــع املعـــدات الثقيلـــة اخلاصـــة بوحـــدات التكريـــر 
األساســـية ملشـــروع مصفـــاة الدقـــم( وهـــي برجـــي وحـــدة تقطيـــر النفـــط اخلـــام ووحـــدة التقطيـــر الفراغـــي، مفاعـــات 
التكســـير الهيدروجينـــي، أســـطوانات وحـــدة التفحيـــم املتأخـــر ومفاعـــل وحـــدة املعاجلـــة الهيدروجينيـــة للديـــزل(، وذلـــك 
ـــا العامليـــة خـــال  حســـب مـــا كان مخطـــط لـــه رغـــم املعوقـــات والقيـــود التـــي مت مواجهتهـــا والناجتـــة عـــن جائحـــة كورون

ـــاة.        ـــع املصف ـــة وشـــحنها ملوق ـــدات الثقيل ـــع بعـــض املع ـــرة تصني فت

أمـــا فيمـــا يخـــص مشـــروع مجمـــع البتروكيماويـــات يف ســـلطنة عمـــان والـــذي يهـــدف إلنتـــاج البولـــي بروبيلـــن والبولـــي 
إيثيلـــن واإليثيلـــن جليكـــول، فقـــد مت البـــدء بإعـــداد الدراســـات الهندســـية األوليـــة للمشـــروع وبنـــاًء علـــى قـــرار مجلـــس 
إدارة شـــركة الشـــراكة مت تعليـــق األعمـــال حلـــن اتضـــاح الرؤيـــة علـــى أســـواق البتروكيماويـــات عامليـــاً يف ظـــل تأثيـــر 

ـــا. جائحـــة كورون

نشاط	التجزئة

أمـــا فيمـــا يتعلـــق باحملافظـــة علـــى الوضـــع التنافســـي يف ســـوق التجزئـــة يف أوروبـــا والتوســـع يف األســـواق الواعـــدة 
ـــة  ـــر مكعـــب مـــن املنتجـــات البترولي ـــون مت ـــع 8.993 ملي ذات النمـــو املرتفـــع رغـــم ظـــروف اجلائحـــة، فقـــد مت بنجـــاح بي
ـــك الشـــركة )5,106(  ـــث متل ـــة حي ـــة العاملي ـــرول الكويتي ـــة لشـــركة البت ـــات التســـويق اململوك ـــن خـــال عملي ـــا م يف أوروب
محطـــة وقـــود التجزئـــة تقـــع أغلبهـــا يف إيطاليـــا وبلجيـــكا والســـويد والدمنـــارك، حيـــث مت افتتـــاح 29 محطـــة وقـــود 
جتزئـــة جديـــدة خـــال العـــام املالـــي 2021/2020 وهـــي مفصلـــة كاآلتـــي: عـــدد )12( محطـــة يف اســـبانيا، عـــدد )10( 
محطـــة يف إيطاليـــا، عـــدد )3( محطـــة يف هولنـــدا، عـــدد )2( محطـــة يف الدمنـــارك، عـــدد )1( محطـــة يف الســـويد، 

ـــة. ـــزل الدولي عـــدد )1( محطـــة خدمـــة الدي
أمـــا بالنســـبة لنشـــاط بطاقـــات الوقـــود العامليـــة، قامـــت شـــركة البتـــرول الكويتيـــة العامليـــة بتوقيـــع عقـــد بيـــع مـــع 
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شـــركة )PRIMAFRIO(، والتـــي تعـــد أكبـــر شـــركة للنقـــل البـــري التجـــاري يف أســـبانيا حيـــث أنهـــا متتلـــك أســـطول 
ذو حجـــم يتكـــون مـــن 2,200 شـــاحنة، واجلديـــر بالذكـــر أنـــه مت افتتـــاح محطـــة جديـــدة للشـــركة يف مدينـــة "تـــورز" 

الفرنســـية ممـــا يعنـــي البـــدء باســـتخدام بطاقـــات الشـــركة يف اجلمهوريـــة الفرنســـية. 

ـــل  ـــع شـــركة )MOL( للعم ـــرم م ـــاق املب ـــق االتف ـــة عـــن طري ـــة العاملي ـــرول الكويتي ـــات شـــركة البت ـــا مت التوســـع بعملي كم
بنظـــام البطاقـــات يف 7 دول تقـــع يف شـــرق أوروبـــا، كمـــا مت توقيـــع االتفاقيـــة مـــع شـــركة )Jakala( اإليطاليـــة، ممـــا 
يعكـــس زيـــادة قيمـــة مبيعـــات شـــركة البتـــرول الكويتيـــة العامليـــة مبقـــدار 5 مليـــون لتـــر ســـنوياً، باإلضافـــة لذلـــك مت 

التعاقـــد مـــع الشـــركة الهولنديـــة الضخمـــة )Asito( وذلـــك بالتعـــاون مـــع شـــركة )Radiuz( وشـــركة )Finch(، ومـــن 
املتوقـــع أن حتقـــق كميـــة بيـــع تصـــل حلوالـــي 1,200 متـــر مكعـــب مـــن الوقـــود.

ــة  ــبة لزيـــوت التزييـــت، فقـــد مت توقيـــع عقـــد شـــراكة حصـــري مـــع شـــركة )Innio Jebacher( العامليـ ــا بالنسـ أمـ
حملـــركات الغـــاز، كمـــا مت كذلـــك االتفـــاق مـــع شـــركة )Taylor Lubricants( األمريكيـــة والتـــي تعـــد مـــن كبـــار موزعـــي 
ـــوت التزييـــت يف األســـواق  ـــز تســـويق منتجـــات زي ـــك لتعزي ـــة، وذل ـــات املتحـــدة األمريكي ـــوب الوالي ـــوت التزييـــت يف جن زي

األمريكيـــة.

مجال	التزويد	بوقود	الطائرات

وعلـــى الرغـــم مـــن إنخفـــاض الطلـــب العاملـــي علـــى وقـــود الطائـــرات بنســـبة %40 يف عـــام 2020 نتيجـــة لتعليـــق 
ـــة بشـــركة البتـــرول الكويتيـــة لتزويـــد  حركـــة الطيـــران والقيـــود املفروضـــة علـــى الســـفر، إال أن مســـاعي املؤسســـة متمثل
ـــة  ـــة خـــارج دول ـــة الكويتي ـــف املنتجـــات البترولي ـــات االســـتراتيجية اخلاصـــة بتصري ـــق التوجه ـــود لتحقي ـــرات بالوق الطائ
ـــران الفرنســـي يف مطـــاري  ـــع شـــركة الطي ـــود م ـــد بالوق ـــد التزوي ـــد عق ـــث مت جتدي ـــة وواضحـــة، حي ـــت جلي ـــت كان الكوي
)Charles de Gaulle( و)Orly( يف باريـــس، كمـــا أنـــه مت البـــدء يف عمليـــة تســـويق وقـــود الطائـــرات يف مطـــار أملانيـــا 
 )Emarat( هـــذا وقـــد مت اعتمـــاد اتفاقيـــة اخلدمـــات التقنيـــة مـــع شـــركة ،)Willy Brandt Int. Airport( اجلديـــد

ـــوم. ـــي ومطـــار آل مكت املتواجـــدة يف مطـــار دب
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البتروكيماويات
علـــى الرغـــم مـــن عـــدم اســـتقرار أســـواق صناعـــة البتروكيماويـــات ومـــا شـــهدته مـــن تقلبـــات علـــى أثـــر تفشـــي جائحـــة 
ــات  ــال البتروكيماويـ ــطتها يف مجـ ــة أنشـ ــتمرار مبزوالـ ــة باالسـ ــات البتروليـ ــة الكيماويـ ــركة صناعـ ــت شـ ــا، قامـ كورونـ
والصناعـــات التحويليـــة الاحقـــة وصناعـــة املنتجـــات الكيماويـــة املتخصصـــة محليـــاً وعامليـــاً خـــال العـــام املالـــي 

2021/2020 بأعلـــى قـــدر مـــن الكفـــاءة ومبـــا يضمـــن تقليـــل حجـــم اخلســـائر املتوقعـــة نتيجـــة اجلائحـــة.

ــا   وملواجهـــة تلـــك التحديـــات وللحـــد مـــن آثـــار األزمـــة العامليـــة فقـــد مت اتخـــاذ عـــدداً مـــن اإلجـــراءات مـــن أهمهـ
احملافظـــة علـــى اســـتمرارية تنفيـــذ مبيعـــات العقـــود اآلجلـــة والفوريـــة جلميـــع املنتجـــات لغايـــة نهايـــة العـــام املالـــي وفقـــاً 
خلطـــة املبيعـــات الســـنوية، مـــع احملافظـــة علـــى تأمـــن التشـــغيل اآلمـــن ملجمـــع العطريـــات لتفـــادي توقـــف اإلنتـــاج بســـبب 
عـــدم تصريـــف الكميـــات، وكذلـــك ملصنـــع البولـــي بروبلـــن يف دولـــة الكويـــت وجمهوريـــة فيتنـــام باإلضافـــة إلـــى مصانـــع 

ـــن الشـــقيقة.  ـــات يف مملكـــة البحري ـــج للبتروكيماوي ـــا لشـــركة اخللي ـــا واألموني اليوري

 COA,( ـــة ـــود الشـــحن املبرم ـــا لعق ـــن( وفق ـــة )البارازايل ـــى شـــحن بواخـــر املنتجـــات العطري ـــا متـــت احملافظـــة عل كم
ــر  ــحن واملخاطـ ــة الشـ ــور قيمـ ــاع أجـ ــبب ارتفـ ــر بسـ ــتئجار البواخـ ــحن واسـ ــواق الشـ ــول أسـ ــادي دخـ ــع تفـ CVCC( مـ
والتأمـــن وقيـــم التـــزود بالوقـــود )Bunker Prices( بقيمـــة أعلـــى مـــن عقـــد االســـتئجار املبرمـــة علـــى الرغـــم مـــن 
إلغـــاء بعـــض الشـــحنات املتجهـــة ألســـواق شـــبه القـــارة الهنديـــة واألوروبيـــة بســـبب سياســـات اإلغـــاق، حيـــث أن أســـواق 
الشـــحن التـــزال تتعـــرض ألزمـــة محدوديـــة البواخـــر )Chemical Tankers( املتجهـــة لألســـواق اآلســـيوية مـــع إرتفـــاع 
ـــى مـــا فـــوق 80 دوالر  ـــى مـــا فـــوق 60 دوالر للطـــن الواحـــد وإل أجـــور الشـــحن للناقـــات مـــن معـــدل 45 دوالر للطـــن إل
لألســـواق األوروبيـــة، وإلـــى مـــا فـــوق 90 دوالر لألســـواق األمريكيـــة، وكذلـــك بالنســـبة لشـــحن عقـــود البوليمـــرز فقـــد مت 

ـــة.  ـــة واألوروبي ـــى األســـواق التركي ـــة إل ـــل بعـــض عقـــود شـــبه القـــارة الهندي حتوي

النمـــو  خطـــط  فـــي  النظـــر  بإعـــادة  المؤسســـة  "تقـــوم 
المرســـومة وذلـــك لضمـــان تحقيـــق أعلـــى العوائـــد فـــي ضـــوء 

الحاليـــة" المتغيـــرات 

األنشطة المحلية
هـــذا وقـــد بلغـــت حصـــة مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة مـــن إجمالـــي الكميـــات املنتجـــة مـــن املنتجـــات البتروكيماويـــة 

لألنشـــطة احملليـــة خـــال العـــام املالـــي 2021/2020 مـــا يعـــادل 2,227 ألـــف طـــن متـــري. 

ـــاض  ـــك إنخف ـــه هنال ـــن الســـابقن، إال أن ـــن املالي ـــة يف العامي ـــة متقارب ـــات املنتجـــة للمنتجـــات البتروكيماوي إن الكمي
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ملحـــوظ يف إنتـــاج البولـــي بروبلـــن خـــال العـــام املالـــي 2021/2020 نتيجـــة لإلنخفـــاض يف الكميـــات املتوفـــرة مـــن 
اللقيـــم، باإلضافـــة إلـــى حـــدوث عطـــل وتوقـــف يف العامـــود الـــدوار يف مصنـــع البولـــي بروبلـــن يف مـــارس 2021.

وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن شـــركة صناعـــة الكيماويـــات البتروليـــة جنحـــت بخفـــض املصاريـــف التشـــغيلية ملصنـــع البولـــي 
بروبيلـــن بشـــكل ملحـــوظ مقارنـــًة باملصاريـــف التشـــغيلية للثـــاث ســـنوات املاضيـــة، وذلـــك بتطبيـــق عـــدد مـــن املبـــادرات 
ـــى خفـــض  ـــذي أدى إل ـــع األمـــر ال ـــى أداء املصن ـــر عل ـــر مبـــا ال يؤث ـــات املختب ـــل عين ـــل مـــن أبرزهـــا عمـــل دراســـة لتقلي لع
تكاليـــف تشـــغيل املختبـــر، كمـــا مت البـــدء مببـــادرات لتحســـن اســـتهاك الطاقـــة مبصانـــع البولـــي بروبلـــن، إلـــى جانـــب 
اســـتمرار العمـــل علـــى دراســـة حتســـن أداء مـــادة العامـــل املســـاعد لتقليـــل الكميـــات املســـتخدمة منـــه يف املصنـــع، كمـــا 

يتـــم بـــذل كافـــة اجلهـــود لتقليـــل كميـــات املنتـــج غيـــر املطابـــق للمواصفـــات.

األنشطة	العاملية

تدعـــو التوجهـــات االســـتراتيجية ملؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة إلـــى التوســـع يف قطـــاع البتروكيماويـــات خـــارج دولـــة 
ـــة للمحافظـــة  ـــات االندمـــاج مبشـــاركة عاملي ـــاء أو توســـعة أو شـــراء األصـــول أو مـــن خـــال عملي ـــق بن ـــت عـــن طري الكوي
ـــة  ـــة الاحق ـــى التوســـع يف الصناعـــات التحويلي ـــة إل ـــات، باإلضاف ـــات والعطري ـــدة يف صناعـــة األوليفين ـــة رائ ـــى مكان عل

مـــن خـــال املشـــاركات والتحالفـــات املرتبطـــة باملنتجـــات الوســـيطة الرئيســـية.
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وقـــد بلغـــت حصـــة مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة مـــن إجمالـــي الكميـــات املنتجـــة مـــن املنتجـــات البتروكيماويـــة لألنشـــطة 
العامليـــة خـــال العـــام املالـــي 2021/2020 مـــا يعـــادل 2,140 ألـــف طـــن متـــري، وتشـــكل الصناعـــات التحويليـــة الاحقـــة 
املرتبطـــة باملنتجـــات الوســـيطة الرئيســـية مـــا نســـبته %9.33 مـــن إجمالـــي الكميـــات املنتجـــة بكميـــة تعـــادل 199.7 

ألـــف طـــن متـــري. 

ومـــن أبـــرز مشـــاريع البتروكيماويـــات مصنـــع الشـــركة الكنديـــة الكويتيـــة للبتروكيماويـــات )CKPC( الـــذي يهـــدف 
لبنـــاء مصنـــع إلنتـــاج مـــادة البولـــي بروبلـــن بطاقـــة إنتاجيـــة قدرهـــا 550 ألـــف طـــن ســـنوياً يف مقاطعـــة ألبرتـــا الكنديـــة، 
ــق  ــد مت تعليـ ــدي )Pembina(، وقـ ــريك الكنـ ــع الشـ ــة %50 مـ ــات البتروليـ ــة الكيماويـ ــركة صناعـ ــك شـ ــذي متتلـ والـ
البرنامـــج يف مـــارس 2021 حيـــث ســـيتم إعـــادة دراســـة اقتصاديـــات املشـــروع عنـــد اســـتقرار األســـواق العامليـــة املتأثـــرة 
بتداعيـــات جائحـــة كورونـــا، لضمـــان اجلـــدوى االقتصاديـــة للمشـــروع وحتقيـــق أعلـــى العوائـــد ملؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة. 

التوسع	يف	نشاط	تسويق	املنتجات	البتروكيماوية

ـــل  ـــر املهـــارات اخلاصـــة بالتســـويق وحتلي ـــى تطوي ـــة إل ـــرول الكويتي كمـــا تدعـــو التوجهـــات االســـتراتيجية ملؤسســـة البت
ــويقية  ــة تسـ ــداد خطـ ــث مت إعـ ــة، حيـ ــة الاحقـ ــية والتحويليـ ــات الرئيسـ ــة البتروكيماويـ ــويقية لصناعـ ــات التسـ البيانـ
ـــادل %50 مـــن أهـــداف هـــذه اخلطـــة  ـــا يع ـــق م ـــاً ومت تطبي ـــة عاملي ـــة للتوســـع يف تســـويق املنتجـــات البتروكيماوي متكامل

بنهايـــة العـــام املالـــي 2021/2020. 
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واجلديـــر بالذكـــر أنـــه مت تأســـيس الشـــركة الكويتيـــة الفيتناميـــة للبتروكيماويـــات)KVPC(  يف 22 ديســـمبر 2017 
ـــي  ـــج البول ـــاً بتســـويق منت ـــث تقـــوم الشـــركة حالي ـــوب شـــرق أســـيا، حي ـــام وجن ـــة يف فيتن لتســـويق املنتجـــات البتروكيماوي

ـــي. ـــن للســـوق الفيتنامـــي والعامل بروبيل



42

التقرير السنوي 2021-2020

التسويق العالمي
”اقتنـــاص عـــدد مـــن الفـــرص المميـــزة للدخـــول فـــي أســـواق 
ــي  ــي فـ ــع التنافسـ ــى الوضـ ــاظ علـ ــى الحفـ ــالوة علـ ــدة، عـ جديـ

ــة” ــط العالميـ ــواق النفـ أسـ
متاشـــياً مـــع التوجهـــات االســـتراتيجية العامـــة للمؤسســـة حتـــى عـــام 2040 يف مجـــال التســـويق العاملـــي، فـــإن قطـــاع 
التســـويق العاملـــي يف املؤسســـة يســـعى إلـــى تعظيـــم قيمـــة املـــواد الهيدروكربونيـــة الكويتيـــة مـــن خـــال تســـويقها يف 
ـــة األمـــد، وذلـــك مـــن خـــال مـــا مت اجنـــازه خـــال العـــام املالـــي 2021/2020 كاآلتـــي: ـــة واملتنوعـــة وطويل املنافـــذ اآلمن

النفوط الكويتية 

علـــى الرغـــم مـــن إنخفـــاض الطلـــب علـــى النفـــط اخلـــام يف بدايـــة جائحـــة كورونـــا، إاّل أن املؤسســـة اســـتطاعت القيـــام 
بتســـويق النفـــط الكويتـــي الثقيـــل  )KSRC( والـــذي مت تصديـــر أول شـــحنة منـــه يف شـــهر مايـــو 2020، باإلضافـــة 
إلـــى تســـويق نفـــط اخلفجـــي حيـــث إســـتأنف تصديـــره يف شـــهر ابريـــل 2020 بعـــد فتـــرة انقطـــاع إنتـــاج نفـــوط املنطقـــة 
ـــت مبوجـــب  ـــة الكوي ـــزام بحصـــة دول ـــاج وااللت ـــق سياســـة تخفيـــض اإلنت ـــزام الكامـــل بتطبي املقســـومة، مـــع مراعـــاة االلت
اتفـــاق أوبـــك+، حيـــث قامـــت دولـــة الكويـــت بتخفيـــض إنتاجهـــا بواقـــع 640 ألـــف برميـــل يوميـــاً خـــال شـــهر مايـــو 
ويونيـــو ويوليـــو 2020، كمـــا مت الدخـــول يف أســـواق جديـــدة للمـــرة األولـــى يف تاريـــخ املؤسســـة عـــن طريـــق تســـويق 
النفـــط اخلـــام الكويتـــي اخلفيـــف يف جمهوريـــة باكســـتان اإلســـامية، وكذلـــك التوســـع يف تســـويق النفـــط اخلـــام الكويتـــي 

ـــة. ـــر الهندي ـــره يف مصـــايف التكري ـــك لتكري ـــاج وذل ـــدء اإلنت ـــذ ب ـــى من ـــل للمـــرة األول الثقي
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 The Agency for Natural Resources and( ـــًة يف ـــة ممثل ـــة الياباني ـــاون مـــع احلكوم ـــرة تع ـــرام مذك كمـــا مت إب
Energy of Japan ”ANRE”(، والهادفـــة لتخزيـــن النفـــط اخلـــام الكويتـــي يف خزانـــات مينـــاء كيـــري يف مقاطعـــة 

ـــل.  ـــون برمي ـــة بلغـــت 3.30 ملي ـــة بكمي ـــان، وذلـــك ألغـــراض اســـتراتيجية وجتاري ـــوب الياب كاجوشـــيما جن

الغاز	واملنتجات	البترولية	

ـــة األمـــد  ـــي املســـال طويل ـــاز البترول ـــود الغ ـــد عق ـــة وجتدي ـــن يف األســـواق التقليدي ـــود الزبائ ـــى عق متـــت احملافظـــة عل
ـــاج  ـــي املســـال )نتيجـــة خلفـــض إنت ـــاز البترول ـــن الغ ـــت م ـــة الكوي ـــاج دول ـــى الرغـــم مـــن خفـــض إنت خـــال عـــام 2021 عل
النفـــط حســـب اتفـــاق أوبـــك+ ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن خفـــض يف إنتـــاج الغـــاز املصاحـــب(، باإلضافـــة إلـــى محدوديـــة تزايـــد 

ـــي 2021/2020. ـــام املال ـــرول املســـال خـــال الع ـــى غـــاز البت ـــب العاملـــي عل الطل

وعلـــى الرغـــم مـــن إنخفـــاض الطلـــب علـــى منتـــج وقـــود الطائـــرات عامليـــاً وتضـــرر شـــركات الطيـــران العامليـــة، مت 
جتديـــد أغلـــب عقـــود وقـــود الطائـــرات مـــع عمـــاء املؤسســـة يف األســـواق العامليـــة، كمـــا مت جتديـــد عقـــود الديـــزل لعـــام 
2021 مـــع تغييـــر منتـــج الديـــزل إلـــى ديـــزل منخفـــض احملتـــوى الكبريتـــي )Gasoil 10 ppm( وذلـــك بأســـعار تنافســـية 
علـــى الرغـــم مـــن إنخفـــاض الطلـــب بســـبب جائحـــة كورونـــا وتراجـــع األســـواق اقتصاديـــاً وذلـــك تزامنـــاً مـــع تشـــغيل 

ـــة. ـــة الكويتي ـــرول الوطني ـــي املنخفـــض يف شـــركة البت ـــوى الكبريت ـــزل ذو احملت ـــاج الدي وحـــدات انت
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النقل البحري
ـــق  ـــة ومتواف ـــاءة عالي ـــام ذو كف ـــوع األحج ـــري متن ـــطول بح ”أس
مـــع مواصفـــات الموانـــئ العالميـــة لإليفـــاء باحتياجـــات عمـــالء 

ـــري” ـــل البح ـــن النق ـــة م المؤسس
ـــدرة تنافســـية  ـــاءة وق ـــن كف ـــه م ـــا متتلك ـــل البحـــري مل ـــة النق ـــة واضحـــة يف صناع ـــة بصم ـــرول الكويتي إن ملؤسســـة البت
ــة بالنقـــل البحـــري لعمـــاء  لألســـطول الكويتـــي علـــى املســـتوى العاملـــي وســـعيها لتوفيـــر أفضـــل اخلدمـــات املتعلقـ
املؤسســـة والناقـــات التـــي تـــؤم املوانـــئ النفطيـــة لدولـــة الكويـــت، حيـــث متكـــن األســـطول مـــن اإلبحـــار ألكثـــر مـــن 
2,053,021 مليـــون ميـــل بحـــري خـــال العـــام املالـــي 2021/2020، متجهـــاً إلـــى 671 مينـــاء حـــول العالـــم بكفـــاءة 

عاليـــة، دون التســـبب بـــأي حـــوادث تلـــوث بحـــري ناجتـــة مـــن ناقـــات الشـــركة.

ــة  ــرول الكويتيـ ــة البتـ ــة ملؤسسـ ــتراتيجية العامـ ــات االسـ ــق التوجهـ ــة لتحقيـ ــط الكويتيـ ــركة ناقـــات النفـ ــعى شـ وتسـ
حتـــى عـــام 2040 يف مجـــال النقـــل البحـــري، وذلـــك باحملافظـــة علـــى حجـــم ونوعيـــة األســـطول البحـــري الـــازم لتلبيـــة 
احتياجـــات الغطـــاء االســـتراتيجي طويـــل األمـــد واالحتياجـــات التســـويقية مبـــا يتماشـــى مـــع معـــدالت اإلنتـــاج املســـتهدفة 
داخـــل دولـــة الكويـــت وبأفضـــل األســـاليب االقتصاديـــة، حيـــث حققـــت الشـــركة خـــال العـــام املالـــي 2021/2020 اآلتـــي:

نشاط	عمليات	األسطول

متتلـــك شـــركة ناقـــات النفـــط الكويتيـــة حاليـــاً أســـطوالً مكونـــاً مـــن إحـــدى وثاثـــن ناقلـــة، وهـــي عبـــارة عـــن عشـــرة 
ـــة مختلفـــة األحجـــام، وخمســـة ناقـــات غـــاز مســـال  ـــة منتجـــات بترولي ناقـــات نفـــط خـــام عماقـــة، وســـتة عشـــر ناقل

عماقـــة.

ــام املالـــي 2021/2020 ناقلتـــن منتجـــات بتروليـــة جديدتـــن "شـــقردية"  ــذا العـ وقـــد انضـــم لألســـطول خـــال هـ
و"سفســـافة" بســـعة 48 ألـــف طـــن متـــري للناقلـــة.

حيـــث تبلـــغ احلمولـــة اإلجماليـــة لألســـطول حوالـــي 4.434 مليـــون طـــن متـــري ســـاكن، وتقـــوم شـــركة ناقـــات النفـــط 
الكويتيـــة بتأجيـــر كامـــل أســـطولها إلـــى مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة بنظـــام التأجيـــر الســـنوي.

ـــاز  ـــة والغ ـــن النفـــط اخلـــام واملنتجـــات البترولي ـــري م ـــون طـــن مت ـــي 29.71 ملي ـــل حوال ـــام األســـطول بنق ـــد ق هـــذا وق
املســـال خـــال هـــذا العـــام املالـــي، مرتفعـــاً بنســـبة %9.56 عـــن العـــام املاضـــي، كمـــا بلغـــت احلمـــوالت املنقولـــة مـــن 
الكويـــت حوالـــي 23.63 مليـــون طـــن متـــري، يف حـــن بلغـــت نســـبة معـــدل تشـــغيل الناقـــات %97.99 وبنســـبة ارتفـــاع 

تعـــادل %2.87 عـــن العـــام املالـــي املاضـــي. 
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ــة، مت تركيـــب  ــر العامليـ ــتراطات واملعاييـ ــة علـــى تطبيـــق االشـ ومـــن منطلـــق حـــرص شـــركة ناقـــات النفـــط الكويتيـ
ــة  ــة البحريـ ــات املنظمـ ــع متطلبـ ــياً مـ ــك متاشـ ــركة، وذلـ ــات الشـ ــن ناقـ ــى 12 مـ ــورة علـ ــاه الصابـ ــة ميـ ــزة معاجلـ أجهـ
الدوليـــة الــــ )IMO( وذلـــك للحفـــاظ علـــى البيئـــة البحريـــة، والتـــي تنـــص علـــى أنـــه يتعـــن علـــى جميـــع الناقـــات تركيـــب 
أجهـــزة معاجلـــة ميـــاه الصابـــورة للحـــد مـــن انتقـــال األحيـــاء البحريـــة مـــن مـــكان إلـــى آخـــر مســـببة أضـــرار للميـــاه 

اإلقليميـــة لـــدول مختلفـــة.

كمـــا مت بنجـــاح تخفيـــض كميـــة امليـــاه الناجمـــة عـــن غســـيل اخلزانـــات وتفريغهـــا يف البحـــر بنســـبة أقـــل مـــن املســـموح 
.)MARPOL( بهـــا مبوجـــب اتفاقيـــة منـــع التلـــوث البحـــري

ـــاك  ـــث يكـــون هن ـــط، بحي ـــة التنقي ـــل كمي ـــى الناقـــات لتقلي ـــود عل ـــد مـــن فوهـــات الوق ـــوع جدي ـــب ن ـــم دراســـة تركي ويت
تســـع ســـفن مـــزودة بنـــوع جديـــد مـــن فوهـــات الوقـــود مـــن شـــركة )Wartsila( التـــي يتـــم تركيبهـــا وتثبيتهـــا لتقليـــل كميـــة 
القطـــرات التـــي تســـبب اســـتهاكاً زائـــداً للوقـــود وتســـاهم يف احلـــد مـــن الدخـــان األســـود بنســـبة متوقعـــة قـــد تصـــل 

ـــى 2%. مـــن 1 إل

ومـــن جهـــة أخـــرى، مت وضـــع بروتوكـــوالت خاصـــة بجائحـــة كورونـــا مـــع شـــركات )PCASP( للتأكـــد مـــن أن الطاقـــم 
ـــة  ـــة األمني ـــة والتنســـيق الضـــروري لتأمـــن احلماي ـــك املتابع ـــي وكذل ـــم الســـفينة احلال ـــًدا لطاق ـــد ال يشـــكل تهدي اجلدي
لألســـطول يف بيئـــة كان فيهـــا االنضمام/املغـــادرة ميثـــل حتدًيـــا يف تلـــك األوقـــات الصعبـــة أثنـــاء تفشـــي جائحـــة كورونـــا.



46

التقرير السنوي 2021-2020

تزويد السوق المحلي
”تســـعى مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة إلـــى تحقيـــق اإلكتفـــاء 
الذاتـــي مـــن المنتجـــات البتروليـــة لتلبيـــة احتياجـــات الســـوق 

المحليـــة”
متاشـــياً مـــع التوجهـــات االســـتراتيجية العامـــة للمؤسســـة حتـــى عـــام 2040، والتـــي تنـــص علـــى تلبيـــة احتياجـــات 
ـــة الكويـــت عـــن طريـــق تزويـــد خليـــط مـــن مختلـــف أنـــواع الوقـــود املختلفـــة، واألمثـــل  الطاقـــة احلاليـــة واملســـتقبلية لدول
اقتصاديـــاً وبيئيـــاً مـــع احلـــرص علـــى توفيـــر البديـــل االســـتراتيجي لهـــا، واســـتغال مصـــادر الطاقـــة البديلـــة واملتجـــددة 
ومصـــادر الطاقـــة األخـــرى يف حـــال حتقيقهـــا قيمـــة مضافـــة ألنشـــطة وعمليـــات مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة، ميكـــن 

ـــي: ـــة باآلت ـــة الطاق ـــه يف مجـــال تلبي ـــا مت حتقيق ســـرد أهـــم م

إمدادات	الوقود	إلى	وزارة	الكهرباء	واملاء

ـــاء  ـــة احتياجـــات محطـــات وزارة الكهرب ـــازم لتلبي ـــود ال ـــر الوق ـــة بتوفي ـــة املعني ـــة هـــي اجله ـــرول الكويتي مؤسســـة البت
واملـــاء لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة يف دولـــة الكويـــت، حيـــث أن البيانـــات التاليـــة توضـــح كميـــات الوقـــود والغـــاز التـــي مت 

ـــي 2021/2020:  ـــوزارة خـــال العـــام املال إمدادهـــا لل
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كمـــا أنـــه وبعـــد هبـــوط الطلـــب العاملـــي بســـبب جائحـــة كورونـــا بـــدأت خزانـــات املصـــايف احملليـــة باالمتـــاء بســـبب 
ـــى  ـــب العاملـــي عل ـــى أمـــل عـــودة الطل ـــات عائمـــة عل ـــة كخزان ـــد مـــن الناقـــات البحري ـــب ومت اســـتغال العدي نقـــص الطل
املنتجـــات بعـــد تخفيـــف اإلغـــاق اإلقتصـــادي وتعـــايف الطلـــب علـــى النفـــط واملنتجـــات، حيـــث مت تخفيـــض اســـتيراد زيـــت 
ـــج  ـــة بزيـــت الوقـــود والنفـــط اخلـــام املنت ـــاج الطاقـــة الكهربائي ـــة الطلـــب حملطـــات إنت الوقـــود مـــن الســـوق العاملـــي وتغطي
محليـــاً وذلـــك وفقـــاً ملـــا تفتضيـــه املصلحـــة الوطنيـــة ومتاشـــياً مـــع االعتبـــارات االقتصاديـــة والتشـــغيلية واالســـتراتيجية 
ـــاء االســـتراتيجية لتحـــوالت  ـــي وعـــدم تعريـــض احتياجـــات محطـــات توليـــد الكهرب ـــاج احملل ـــى اإلنت وتعزيـــز االعتمـــاد عل

وتقلبـــات الســـوق العاملـــي يف هـــذا الظـــرف االســـتثنائي.

كمـــا مت التفـــاوض مـــع مـــزودي الغـــاز الطبيعـــي املســـال )العقـــود طويلـــة االجـــل والســـوق الفوريـــة( للوصـــول إلـــى 
الكميـــات املســـتوردة مـــن الغـــاز الطبيعـــي املســـال املثلـــى لتغطيـــة االحتياجـــات احملليـــة وبأقـــل تكلفـــة ممكنـــة، نتيجـــة 

إلنخفـــاض إنتـــاج النفـــط اخلـــام تزامنـــاً مـــع اتفـــاق أوبـــك+ ومـــا تبعـــه مـــن إنخفـــاض يف إنتـــاج الغـــاز املصاحـــب.

ـــاً بانشـــاء مشـــروع املرافـــق الدائمـــة  ـــة حالي ـــة املتكامل ـــة للصناعـــات البترولي ـــة بالشـــركة الكويتي وتقـــوم املؤسســـة ممثل
الســـتيراد الغـــاز الطبيعـــي املســـال وذلـــك يف منطقـــة الـــزور وبطاقـــة اســـتيعابية تصـــل إلـــى 3 مليـــار وحـــدة حراريـــة 
ــة للمشـــروع حوالـــي  ــاز اإلجماليـ ــبة اإلجنـ ــتورد، حيـــث بلغـــت نسـ ــال املسـ ــاز الطبيعـــي املسـ ــاً مـــن الغـ ــة يوميـ بريطانيـ
ــي  ــاز الطبيعـ ــات الغـ ــع خزانـ ــم يف جميـ ــال اللحيـ ــع أعمـ ــن جميـ ــاء مـ ــد مت االنتهـ ــارس 2021، فقـ ــة مـ %98.97 بنهايـ
ـــم  ـــي اإلدارة والتحك ـــا مت تشـــغيل وتســـليم مبان ـــة، كم ـــاه البحري ـــب ســـحب املي ـــال أنابي ـــة أعم ـــن كاف ـــاء م املســـال واالنته
بنجـــاح ملجموعـــة العمليـــات، هـــذا وقـــد مت االنتهـــاء مـــن اختبـــار ضغـــط الهـــواء جلميـــع اخلزانـــات، إلـــى جانـــب اســـتكمال 
أعمـــال مـــا قبـــل التشـــغيل )Pre-commissioning( جلميـــع خزانـــات املراحـــل األولـــى، ومـــن املتوقـــع أن يتـــم البـــدء 

يف التشـــغيل يف يوليـــو 2021.

عمليات	تعبئة	اسطوانات	الغاز	املسال

العيـــش(  وأم  )الشـــعيبة  املســـال  الغـــاز  مصنعـــي  إنتـــاج  بلـــغ 
ــي  ــام املالـ ــام للعـ ــة األحجـ ــطوانة مختلفـ ــون أسـ ــي 16.78 مليـ حوالـ
املاضـــي،  العـــام  عـــن   2.78% يبلـــغ  بانخفـــاض   ،2021/2020
ويرجـــع ســـبب االنخفـــاض إلـــى قيـــام شـــركة نفـــط الكويـــت بأعمـــال 
ـــى خـــط الغـــاز الرئيســـي )12”( املغـــذي لفـــرع  ـــة عل ـــة الدوري الصيان
تعبئـــة الغـــاز املســـال )أم العيـــش( خـــال شـــهر مـــارس 2020، والـــذي 
علـــى أثـــره مت التنســـيق مـــع فـــرع تعبئـــة الغـــاز املســـال )الشـــعيبة( 
وذلـــك بنقـــل توزيـــع أســـطوانات الغـــاز اخلاصـــة ببعـــض أفـــرع 
ـــاز املســـال  ـــة الغ ـــرع تعبئ ـــى ف ـــة إل ـــات التعاوني ـــة للجمعي ـــاز التابع الغ
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)الشـــعيبة(، هـــذا ولوحـــظ إنخفـــاض يف معـــدل توزيـــع أســـطوانات الغـــاز حجـــم 12 كجـــم )املســـتخدمة يف املنـــازل( لهـــذا 
ــام املاضـــي، إذ بلـــغ إجمالـــي التوزيـــع 15.784 مليـــون أســـطوانة، ويرجـــع  ــه العـ ــا كان عليـ ــبة %4.39 عمـ ــام بنسـ العـ
الســـبب يف ارتفـــاع معـــدل توزيـــع أســـطوانات الغـــاز  للعـــام املاضـــي هـــو زيـــادة معـــدل الطلـــب نتيجـــة هلـــع املواطنـــن يف 

بدايـــة جائحـــة كورونـــا يف شـــهري فبرايـــر ومـــارس 2020 وذلـــك قبـــل بدايـــة احلظـــر.

محطات	تعبئة	وقود	جديدة

ــن  ــكايف مـ ــدد الـ ــر العـ ــة لتوفيـ ــرول الكويتيـ ــة البتـ ــعى مؤسسـ ــي، تسـ ــوق احمللـ ــتقبلية يف السـ ــات املسـ ــًة للمتطلبـ تلبيـ
محطـــات تعبئـــة الوقـــود آخذتـــاً بعـــن االعتبـــار التوســـع العمرانـــي الـــذي تشـــهده البـــاد، حيـــث قامـــت املؤسســـة متمثلـــة 
بشـــركة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة بإعـــداد خطـــة شـــاملة لبنـــاء 100 محطـــة وقـــود جديـــدة وفـــق أحـــدث تكنولوجيـــا 
ـــة ســـيارات، ...  ـــر، خدم ـــزي مصغ ـــة )ســـوق مرك ـــات الرديف ـــر اخلدم ـــع توفي ـــز ومتطـــور م ـــر متمي وبشـــكل يعكـــس مظه
إلـــخ(، هـــذا ويتـــم تطبيـــق مفهـــوم الطاقـــة املتجـــددة والبديلـــة واســـتخدام التكنولوجيـــا الصديقـــة للبيئـــة، كمـــا أنـــه ســـيتم 

ـــة. ـــاء هـــذه احملطـــات ضمـــن خمـــس مجموعـــات خـــال الســـنوات القادم ـــام ببن القي

هـــذا وقـــد مت تشـــغيل 16 محطـــة تعبئـــة وقـــود جديـــدة مـــن أصـــل 18 محطـــة متثـــل املجموعـــة األولـــى مـــن خطـــة 
الشـــركة االســـتراتيجية إلنشـــاء 100 محطـــة جديـــدة يف مختلـــف املناطـــق، كمـــا مت افتتـــاح محطـــة وقـــود مؤقتـــة جديـــدة 
ـــة  ـــي هـــذه املنطقـــة، وهـــي تعـــد الثالث ـــة حاجـــة أهال ـــى تلبي ـــة حرصـــاً مـــن الشـــركة عل ـــاح األحمـــد البحري ـــة صب يف مدين
ــاح محطتـــن  ــا افتتـ ــبق لهـ ــي 2021/2020، حيـــث سـ ــام املالـ ــا خـــال العـ ــركة بافتتاحهـ ــوم الشـ ــي تقـ ــا التـ ــن نوعهـ مـ
مؤقتتـــن أخرتـــن يف كل مـــن منطقـــة غـــرب عبـــداهلل املبـــارك واجلزيـــرة اجلنوبيـــة جلســـر جابـــر األحمـــد، وبافتتـــاح 
ـــة(. ـــا دائمـــة و3 مؤقت ـــة للشـــركة 62 محطـــة )59 منه ـــود التابع ـــي حملطـــات الوق ـــدد اإلجمال ـــح الع هـــذه احملطـــات يصب

كمـــا مت االنتهـــاء مـــن دراســـة اجلـــدوى والتصاميـــم الهندســـية األوليـــة إلنشـــاء )15( محطـــة تعبئـــة وقـــود جديـــدة، 
ومت احلصـــول علـــى موافقـــة اللجـــان املطلوبـــة، كمـــا مت احلصـــول علـــى تراخيـــص اجلهـــات احلكوميـــة لــــ )6( محطـــات 
وقـــود جديـــدة، ومتاشـــياً مـــع التوجيهـــات التـــي حتـــث علـــى التقنـــن يف املصروفـــات الرأســـمالية خـــال العـــام املاضـــي، 
ـــدة، فيمـــا  ـــة وقـــود جدي ـــة األولـــى: تتضمـــن إنشـــاء )3( محطـــات تعبئ مت تقســـيم هـــذه املجموعـــة الـــى مرحلتـــن )املرحل

ـــدة(. ـــود جدي ـــة وق ـــة: إنشـــاء )12( محطـــة تعبئ ـــة الثاني تتضمـــن املرحل

كمـــا مت توقيـــع عقـــد دراســـات اجلـــدوى والتصاميـــم الهندســـية األوليـــة للمجموعـــة الثالثـــة والتـــي تتضمـــن إنشـــاء 
)25( محطـــة وقـــود جديـــدة يف يوليـــو 2020.

ـــي 2021/2020  ـــام املال ـــود الســـيارات خـــال الع ـــي لوق ـــات التســـويق احملل ـــل مبيع ـــة تفاصي ـــات التالي وتوضـــح البيان
ـــي 2020/2019: ـــام املال ـــة خـــال الع ـــات الفعلي ـــًة بحجـــم اخلطـــة واملبيع مقارن
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ــراءات  ــابق إلـــى اإلجـ ــام املالـــي السـ ــًة بالعـ ــات الســـوق احمللـــي مـــن منتـــج اجلازولـــن مقارنـ ــع انخفـــاض مبيعـ يرجـ
االحترازيـــة التـــي اتخذتهـــا دولـــة الكويـــت للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا كحظـــر التجـــول وتعليـــق حركـــة الطيـــران، 

بدايـــًة مـــن شـــهر مـــارس 2020.

وتوضـــح البيانـــات التاليـــة تفاصيـــل مبيعـــات التســـويق احمللـــي خـــال العـــام املالـــي 2021/2020 مقارنـــًة بحجـــم 
اخلطـــة واملبيعـــات الفعليـــة خـــال العـــام املاضـــي:
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مجال الصحة والسالمة واألمن والبيئة 
”تبـــوأت مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة 
أعلى المراكز فــــي اإليفــــاء بالمعاييـر العالميــــة فـي مجـال األمـن 

والصحــــة والســــالمة والبيئـــة”
ـــة بتشـــغيل  ـــة وشـــركاتها التابع ـــرول الكويتي ـــوم مؤسســـة البت تق
عملياتهـــا وفقـــاً ألفضـــل املمارســـات العامليـــة املتعلقـــة بالصحـــة 
والســـامة واألمـــن والبيئـــة وذلـــك لضمـــان ســـامة وصحـــة 
ــان  ــع، ولضمـ ــن والعمـــاء واملجتمـ العاملـــن واملقاولـــن واملورديـ
حمايـــة البيئـــة أينمـــا كانـــت مواقـــع عملياتهـــا وذلـــك بهـــدف 
خفـــض التكلفـــة البيئيـــة لعملياتهـــا التشـــغيلية واحملافظـــة علـــى 
ــث  ــة، حيـ ــال القادمـ ــل األجيـ ــن أجـ ــة مـ ــة الطبيعيـ ــوارد الدولـ مـ
ســـعت لتقليـــل معـــدالت الوقـــت الضائـــع النـــاجت عـــن إصابـــات 
لـــكل  0.0113 حـــادث  إلـــى  والـــذي وصـــل   )LTIFR( العمـــل 
200,000 ســـاعة عمـــل حتـــى نهايـــة هـــذا العـــام، يف حـــن بلـــغ 
ــل  ــادل 550 برميـ ــا يعـ ــربة مـ ــة املتسـ ــات النفطيـ ــي الكميـ إجمالـ

ــي. ــام املاضـ ــن العـ ــادل %14.5 عـ ــاض يعـ وبانخفـ

هـــذا وقـــد حققـــت شـــركة نفـــط الكويـــت مراكـــز متقدمـــة عامليـــاً 
يف مؤشـــر احلـــد مـــن معـــدل حـــرق الغـــاز، حيـــث انخفضـــت 
نســـبة حـــرق الغـــاز خـــال األعـــوام الــــ 15 املاضيـــة مـــن 17 % 
إلـــى 0.73 %، هـــذا وممـــا ســـاهم يف حتقيـــق هـــذه النســـبة 
هـــو الوصـــول إلـــى أعلـــى نســـبة جاهزيـــة ملنشـــآت غـــرب الكويـــت 
ـــز الغـــاز رقـــم )171(، حيـــث إنخفـــض  والتـــي تشـــمل محطـــة تعزي
معـــدل حـــرق الغـــاز يف غـــرب الكويـــت بشـــكل كبيـــر مـــن 6.7 ٪ 
ـــي  ـــى ٪1.66 يف ديســـمبر 2020، والت ـــل 2020 إل يف شـــهر أبري
تعـــد أدنـــى نســـبة مت حتقيقهـــا منـــذ ســـبتمبر 2016، ويرجـــع 
ذلـــك بشـــكل رئيســـي إلـــى تشـــغيل وحـــدة إزالـــة الغـــاز احلمضـــي 
اجلديـــدة )AGRP( التابعـــة لشـــركة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة.
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مجال	الصحة	

أطلـــق مستشـــفى األحمـــدي يف نوفمبـــر 2020 خدمـــة اإلستشـــارة املرئيـــة التـــي تتيـــح للمريـــض التواصـــل مـــع الطبيـــب 
املعالـــج دون احلاجـــة للقـــدوم إلـــى العيـــادة وذلـــك مـــن أجـــل حمايـــة املرضـــى واحلفـــاظ علـــى ســـامتهم يف ضـــوء جائحـــة 

كورونـــا.

كمـــا بـــدأت مستشـــفى األحمـــدي رســـمياً بتقـــدمي خدمـــة جديـــدة يف وحـــدة اجلهـــاز الهضمـــي، وهـــي املوجـــات 
ـــاس  ـــي والبنكري ـــاز الهضم ـــن أورام اجله ـــون م ـــن يعان ـــي تســـرع يف تشـــخيص املرضـــى الذي ـــة باملنظـــار الت ـــوق الصوتي ف
ـــدة نســـبياً يف  ـــة باملنظـــار طريقـــة جدي ـــة املوجـــات فـــوق الصوتي ـــر تقني ـــث تعتب ـــم، حي ـــم الوقـــت ملكافحـــة مرضه وتعطيه
ـــاً  ـــه العـــاج ســـواًء كان جراحي ـــي توجي ـــه وبالتال ـــم اجلهـــاز الهضمـــي لتســـاعد يف تســـريع تشـــخيص املـــرض ومرحلت عال

أوكيميائيـــاً أوإشـــعاعياً أومجـــرد متابعـــة دوريـــة، ووضـــع اخلطـــة املناســـبة لـــه.

ـــزا املوســـمية  ـــم اإلنفلون ـــر تطعي ـــة ألمـــراض الشـــتاء ومت توفي ـــة وطني ـــة بعمـــل حمل وقامـــت املؤسســـة وشـــركاتها التابع
ـــة. ـــة اخلارجي ـــة لاستكشـــافات البترولي ـــب الرئيســـي( ويف الشـــركة الكويتي ـــادة املؤسســـة )املكت للموظفـــن يف عي

مجال	األمن	واإلطفاء

لتعزيـــز قـــدرة قطـــاع التكريـــر والتصنيـــع داخـــل الكويـــت يف مجـــال األمـــن واإلطفـــاء، قامـــت شـــركة البتـــرول الوطنيـــة 
الكويتيـــة  باســـتام عـــدد )16( شـــاحنة مـــن أحـــدث ســـيارات اإلطفـــاء والتـــي تعتبـــر الدفعـــة األولـــى ضمـــن )23( ســـيارة 
إطفـــاء جديـــدة، وتضـــم هـــذه الدفعـــة ثمـــان ســـيارات ملكافحـــة احلرائـــق، وأربـــع حتمـــل خزانـــات للرغـــوة، وخزانتـــن 
للميـــاه، ومثلهمـــا للتمركـــز وإســـناد اإلطفائيـــن أثنـــاء احلـــوادث، وتعتبـــر هـــذه الســـيارات مطابقـــة ملعاييـــر اجلمعيـــة 
األمريكيـــة للحمايـــة مـــن احلرائـــق )NFPA(، ومجهـــزة للتعامـــل مـــع املنشـــآت الصناعيـــة الضخمـــة، كمـــا مت تصميمهـــا 
خصيصـــاً لتتماشـــى مـــع متطلبـــات واحتياجـــات القطـــاع، ومســـاحات العمـــل بـــن وحـــدات مصـــايف التكريـــر، علمـــاً بأنـــه 
يوجـــد عـــدد )7( شـــاحنات أخـــرى يف املراحـــل النهائيـــة مـــن مراقبـــة اجلـــودة، ومـــن املتوقـــع أن يتـــم اســـتامها يف شـــهر 

ـــو 2021. ماي

كمـــا مت تدشـــن العمـــل يف املركـــز الثانـــي إلســـناد اإلطفـــاء يف موقعـــه املؤقـــت مبنطقـــة مشـــروع الوقـــود البيئـــي يف مصفـــاة 
مينـــاء األحمـــدي، ويهـــدف تشـــغيل هـــذا املركـــز إلـــى تغطيـــة احتياجـــات املصفـــاة بعـــد توســـعات مشـــروع الوقـــود البيئـــي، 
ـــى  ـــة باإلضافـــة إل ـــى إدارة املصفـــاة ومنطقـــة مواقـــف الســـيارات اخلارجي ـــة مشـــروع خـــط الغـــاز اخلامـــس ومبن ولتغطي
بعـــض املبانـــي املجـــاورة، ويحتـــوي املركـــز علـــى مكاتـــب لضبـــاط اإلطفـــاء وقاعـــة اجتماعـــات واســـتراحتن لإلطفائيـــن 
لضمـــان التباعـــد االجتماعـــي، وااللتـــزام باشـــتراطات الصحـــة والســـامة، كمـــا قامـــت دائـــرة األمـــن واإلطفـــاء باســـتام 
ـــر 2020،  ـــة شـــهر أكتوب ـــاراً مـــن بداي ـــات الطـــوارئ )MSEOC( اعتب ـــز االســـناد الرئيســـي وعملي ـــق مرك ـــي ومراف مبان
كمـــا قامـــت باســـتام العمليـــات األمنيـــة يف املركـــز الرئيســـي، وتطويـــر خطـــة االســـتجابة حيـــث مت إنشـــاء غرفـــة التحكـــم 

يف الطـــوارئ للتعامـــل مـــع احلـــاالت الطارئـــة يف املركـــز. 
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باإلضافـــة إلـــى أنـــه مت تدشـــن مركـــز عمليـــات الطـــوارئ االفتراضـــي يف منطقـــة الـــزور، وتشـــكيل فـــرق عمـــل جديـــدة 
للعمليـــات األمنيـــة مـــن أجـــل ضمـــان ساســـة العمليـــات اليوميـــة، واختبـــارات مـــا قبـــل تشـــغيل مصفـــاة الـــزور، وبـــدء 
تشـــغيل املصفـــاة، حيـــث مت إصـــدار طريقـــة عمـــل نظـــام اإلدارة املتكاملـــة لفريـــق اإلطفـــاء وإصـــدار دليـــل مركـــز الطـــوارئ 

ووصـــول 4 آليـــات إطفـــاء.

مجال	البيئة

ومـــن منطلـــق حـــرص املؤسســـة علـــى ترشـــيد اســـتهاك الطاقـــة يف كافـــة عملياتهـــا، مت تشـــكيل فريـــق عمـــل لتطبيـــق 
نظـــام إدارة الطاقـــة يف مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة والـــذي يهـــدف إلـــى حتديـــد فـــرص زيـــادة كفـــاءة 
الطاقـــة وتقليـــل انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة، كمـــا يتضمـــن النظـــام علـــى عمليـــة ممنهجـــة لتحســـن أداء الطاقـــة بشـــكل 
مســـتمر وحتقيـــق أقصـــى قـــدر مـــن توفيـــر الطاقـــة مبـــا يف ذلـــك تلـــك الفـــرص التـــي ال تتطلـــب بالضـــرورة اســـتثمارات 
ـــة  ـــرة زمني ـــق خـــال فت ـــم التطبي ـــى أن يت ـــق النظـــام عل ـــة لتطبي ـــق بإعـــداد خطـــة العمـــل الداخلي ـــام الفري رأســـمالية، وق
متتـــد لثاثـــة ســـنوات ابتـــداًء مـــن العـــام املالـــي 2021/2020، واجلديـــر بالذكـــر أنـــه مت تطبيـــق 21.5 % مـــن خطـــة 
العمـــل لتطبيـــق نظـــام إدارة الطاقـــة ملؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة حتـــى الربـــع الثالـــث مـــن العـــام املالـــي 

.2021/2020

واستكماالً للجهود املبذولة للمحافظة على البيئة وحمايتها، فقد قام قطاع النقل البحري بالتالي:

 )ISM( ـــي ـــون الســـامة الدول ـــات قان ـــل ملتطلب ـــزام الكام ـــه بااللت ـــن خـــال عمليات ـــق م - إن أســـطول املؤسســـة متواف
 ISO 14001:2005()ISO 45001:2018)) وإدارة البيئـــة )ISO 9001:2015( واملعاييـــر العامليـــة لـــكل مـــن اجلـــودة

ـــة. ISO 50001:2011(( ، والتـــي تغطـــي )31( ناقل

 )Green Award Foundation) ـــات ـــة مـــع متطلب ـــئ األوروبي ـــزور املوان ـــي ت ـــة الت ـــق الناقـــات العماق ـــا تتواف - كم
 GREEN) حيـــث تخضـــع تلـــك الناقـــات بصفـــة دوريـــة لعمليـــات التدقيـــق الســـنوي حلصولهـــا علـــى شـــهادة

AWARD( العامليـــة.

- باإلضافـــة إلـــى أن طـــاء الهيـــكل الســـفلي جلميـــع الســـفن خالـــي مـــن مركـــب (TBT( املضـــاد للعوالـــق البحريـــة، 
ــوض  ــاء يف كل حـ ــد الطـ ــم جتديـ ــة، ويتـ ــاة البحريـ ــامة للحيـ ــا سـ ــورة كونهـ ــادة محظـ ــي مـ ــادة (TBT( هـ ــث أن مـ حيـ

جـــاف.

جوائز	عاملية	يف	مجال	الصحة	والسالمة	واألمن	والبيئة

وعلـــى صعيـــٍد آخـــر، حـــازت مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة علـــى عـــدد مـــن اجلوائـــز العامليـــة يف مجـــال 
الصحـــة والســـامة يف العـــام املالـــي 2021/2020، لعـــل مـــن أبرزهـــا حصـــول شـــركة ناقـــات النفـــط الكويتيـــة علـــى 
جائـــزة )حمايـــة البيئـــة يف النقـــل البحـــري( للســـنة السادســـة علـــى التوالـــي يف نوفمبـــر 2020 عـــن منطقـــة الشـــرق 
ـــة دبـــي. ـــة( وذلـــك خـــال حفـــل أقيـــم يف مدين ـــة املقدمـــة مـــن منظمـــة )املقاييـــس البحري األوســـط وشـــبه القـــارة الهندي

كمـــا حققـــت شركــــة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة إجنـــازاً الفتـــاً بحصولهـــا علـــى جوائـــز دوليـــة مرموقـــة يف مجـــال 
الصحـــة املهنيـــة والســـامة، وذلـــك مـــن بـــن مئـــات الشـــركات املتنافســـة، حيـــث حصلـــت خمســـة مواقـــع تابعـــة للشـــركة 
علـــى جوائـــز الســـامة الدوليـــة – االســـتحقاق للعـــام 2020 )وهـــي مصفـــاة مينـــاء األحمـــدي ومصفـــاة مينـــاء عبـــد اهلل 
ـــام  ـــاز للع ـــة - االمتي ـــزة الســـامة الدولي ـــى جائ ـــى الرئيســـي عل ـــي واملشـــاريع(، فيمـــا حصـــل املبن ـــرة التســـويق احملل ودائ
ــة  ــرول الوطنيـ ــركة البتـ ــة لشـ ــود )التابعـ ــرات بالوقـ ــد الطائـ ــة لتزويـ ــركة الكويتيـ ــول الشـ ــى حصـ ــة إلـ 2020، باإلضافـ
الكويتيـــة( علـــى نفـــس جائـــزة االســـتحقاق الدوليـــة واملقدمـــة مـــن مجلـــس الســـامة البريطانـــي وذلـــك لالتـــزام بالصحـــة 
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والســـامة خـــال عـــام 2020، حيـــث تعـــد هـــذه اجلائـــزة مـــن أهـــم اجلوائـــز املعتمـــدة علـــى املســـتوى الدولـــي يف مجـــال 
حيـــوي بالـــغ األهميـــة هـــو الصحـــة املهنيـــة والســـامة، وقـــد أثنـــت جلنـــة اجلائـــزة علـــى جهـــود الشـــركة والتزامهـــا 
ــة والســـامة يف مختلـــف  ــا علـــى تطبيـــق قواعـــد الصحـ ــال، وحرصهـ ــذا املجـ ــتراطات الدوليـــة يف هـ ــر واالشـ باملعاييـ

مشـــاريعها وعملياتهـــا.

باإلضافـــة ملـــا ســـبق، حصلـــت شركــــة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة ممثلـــة مبواقعهـــا املختلفـــة )مصفـــاة مينـــاء االحمـــدي 
ودائـــرة التســـويق احمللـــي واملشـــاريع واملبنـــى الرئيســـي( علـــى جائـــزة اجلمعيـــة امللكيـــة البريطانيـــة ملنـــع احلـــوادث روســـبا 
)RoSPA( الذهبيـــة للعـــام 2020، وذلـــك نظيـــر جهودهـــا يف تعزيـــز معاييـــر الســـامة يف مختلـــف مرافقهـــا وعملياتهـــا، 
ـــت الشـــركة  ـــام 2020، هـــذا وحصل ـــز للع ـــزة روســـبا )RoSPA( للتمي ـــى جائ ـــد اهلل عل ـــاء عب ـــت مصفـــاة مين كمـــا حصل
ـــزة  ـــام 2020، واجلائ ـــة ألداء الصحـــة والســـامة للع ـــزة روســـبا الذهبي ـــى جائ ـــود عل ـــرات بالوق ـــد الطائ ـــة لتزوي الكويتي

الذهبيـــة لســـامة االســـطول للعـــام 2020.

استعدادات	مكافحة	جائحة	كورونا

التابعـــة  وشـــركاتها  الكويتيـــة  البتـــرول  مؤسســـة  "أثبتـــت 
جاهزيتهـــا فـــي التعامـــل مـــع جائحـــة كورونـــا وقدمـــت كافـــة 

ــة" ــي الدولـ ــة فـ ــات المعنيـ ــاندة للجهـ ــم والمسـ الدعـ
مت تشـــكيل جلنـــة مشـــتركة مـــن مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة، وذلـــك بتاريـــخ 29 فبرايـــر 2020 
ملتابعـــة تطـــورات جائحـــة كورونـــا ولتوفيـــر ســـبل الوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا املســـتجد، مـــن أهـــم أعمـــال اللجنـــة اآلتـــي:

ـــوف  ـــوزارة الصحـــة للوق ـــي ل ـــز اإلعام ـــي واملرك ـــز التواصـــل احلكوم ـــة وحســـابات مرك ـــرارات احلكومي ـــة الق • متابع
ـــات الرســـمية يف هـــذا الشـــأن. ـــل اجله ـــن قب ـــى آخـــر املســـتجدات م عل

• توفير املستلزمات الوقائية كالكمامات والقفازات واملعقمات وغيرها.

• مت إعـــداد خطـــة إعاميـــة متكاملـــة، والتـــي شـــملت البوســـترات واملنشـــورات، الفيديوهـــات / األفـــام الوثائقيـــة 
اخلاصـــة بالتوعيـــة مـــن فيـــروس كورورنـــا املســـتجد، بحيـــث مت تعميمهـــا علـــى املؤسســـة وشـــركاتها أســـبوعياً.

ــا علـــى املؤسســـة وشـــركاتها  ــا املســـتجد وتعميمهـ • إعـــداد وتطبيـــق إرشـــادات عامـــة للوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـ
ــط. ــة ووزارة النفـ التابعـ

ــتمرارية  ــان اسـ ــة لضمـ ــع وزارة الداخليـ ــيق مـ ــاع النفطـــي بالتنسـ ــول للقطـ ــر التجـ ــهيل إصـــدار تصاريـــح حظـ • تسـ
ــال. األعمـ

• تســـهيل إجـــاء العمالـــة التابعـــة للقطـــاع النفطـــي مـــن املناطـــق املعزولـــة بالتنســـيق مـــع كل مـــن وزارة الصحـــة ووزارة 
الداخليـــة.
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االستثمار في العنصر البشري 
”يؤمـــن القطـــاع النفطـــي بقـــدرة وكفـــاءة كـــوادره الشـــابة، 
ــرية  ــوارده البشـ ــب مـ ــر وتدريـ ــًا بتطويـ ــًا خاصـ ــي اهتمامـ ويولـ

لتحقيـــق الصـــدارة فـــي الصناعـــة النفطيـــة”

بلـــغ إجمالـــي القـــوى العاملـــة التشـــغيلية وغيـــر 
التابعـــة  وشـــركاتها  املؤسســـة  لـــدى  التشـــغيلية 
املاليـــة  الســـنة  نهايـــة  يف  موظفـــاً   )21,465(
العمـــل  قـــوة  عـــدد  بلـــغ  حيـــث   ،2021/2020
الوطنيـــة يف القطـــاع النفطـــي )18,770( موظفـــاً 
كويتيـــاً لتصـــل نســـبة التكويـــت يف مؤسســـة البتـــرول 
الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة حلوالـــي %87.7، كمـــا 
مت خـــال العـــام املالـــي 2021/2020 تعيـــن )278( 
كويتيـــاً، يف حـــن بلغـــت تعيينـــات غيـــر الكويتيـــن )2( 
موظفـــاً، وقـــد شـــملت التعيينـــات )74( مـــن حملـــة 
ـــا  ـــوم مـــن خريجـــي تخصـــص تكنولوجي شـــهادة الدبل
تشـــغيل املصـــايف للعمـــل يف شـــركة البتـــرول الوطنيـــة 

الكويتيـــة.

ومـــن منطلـــق خلـــق فـــرص عمـــل للكويتيـــن يف 
الســـتقطاب  اخلـــاص  القطـــاع  وتشـــجيع  العقـــود 
العمالـــة الوطنيـــة فقـــد قامـــت شـــركة نفـــط الكويـــت 

ــى  ــة إلـ ــركاتها التابعـ ــة وشـ ــود يف املؤسسـ ــن يف عقـ ــداد الكويتيـ ــل أعـ ــة ليصـ ــارب الــــ 3,949 وظيفـ ــا يقـ ــت مـ بتكويـ
5,130 موظـــف، أي مـــا يعـــادل نســـبة التكويـــت يف عقـــود املقاولـــن إلـــى 27.83%. 

وإميانـــاً مـــن املؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة بأهميـــة العنصـــر البشـــري وســـعيها خللـــق كوكبـــة مـــن العمالـــة الكويتيـــة 
الفنيـــة مـــن خـــال االهتمـــام بالبرامـــج التدريبيـــة، فقـــد اســـتمرت املؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة بتقـــدمي العديـــد مـــن 
ـــط  ـــه شـــركة نف ـــذي نفذت ـــج املســـار الســـريع ال ـــا برنام ـــن أهمه ـــل م ـــا، لع ـــب كوادره ـــر وتدري ـــج لتطوي ـــادرات والبرام املب
ـــه  ـــو حضرت ـــر الفيدي ـــث عب ـــك ضمـــن حـــدث ب ـــال يف ديســـمبر 2020، وذل ـــارد لألعم ـــة هارف ـــع كلي ـــاون م ـــت بالتع الكوي
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ـــا للشـــركة باإلضافـــة إلـــى منتســـبي برنامـــج املســـار الســـريع، ويهـــدف البرنامـــج إلـــى اســـتقطاب املوظفـــن  اإلدارة العلي
ذوي األداء املتميـــز يف شـــركة نفـــط الكويـــت والذيـــن حضـــروا برنامجـــاً مدتـــه ســـنتان تضمـــن فرصـــاً تعليميـــة مختلفـــة 
 ))Harvard Manage Mentor Spark )HMM Spark) ـــادرة ـــاء قـــادة املســـتقبل، كمـــا مت إطـــاق مب تســـاعد يف بن
ـــات اإلدارة  التـــي تتضمـــن إنشـــاء موقـــع إلكترونـــي يتيـــح ملنتســـبي برنامـــج املســـار الســـريع الوصـــول إلـــى أحـــدث محتوي
ـــم يف شـــتى  ـــراء خبراته ـــارات املوظفـــن وإث ـــر مه ـــادة مـــن (Harvard Business Publishing( مـــن أجـــل تطوي والقي
املوضوعـــات، كمـــا عقـــد منتـــدى التوجيـــه األول لشـــركة نفـــط الكويـــت يف ديســـمبر 2020، والـــذي يهـــدف لرفـــع مســـتوى 
الوعـــي جتـــاه اجلـــودة والتوجيـــه املنظـــم يف الشـــركة وقـــد احتـــوى هـــذا املنتـــدى علـــى عـــدة ورش عمـــل غطـــت عـــدة 

ـــه. ـــع تخـــص التوجي مواضي

هـــذا وقـــد اختتمـــت الشـــركة الكويتيـــة لنفـــط اخلليـــج دورة الشـــهادة االفتراضيـــة األولـــى والتـــي أســـفرت عـــن اعتمـــاد 
)8( مـــن املوظفـــن الكويتيـــن يف شـــهادة (IADC Well Sharp(، وهـــو مطلـــب إلزامـــي جلميـــع مشـــريف منصـــة احلفـــر. 

يف حـــن أن الشـــركة الكويتيـــة لاستكشـــافات البتروليـــة اخلارجيـــة مســـتمرة بتوفيـــر الفـــرص التدريبيـــة ملوظفـــي 
القطـــاع النفطـــي ضمـــن مســـاعيها لنقـــل اخلبـــرات والتكنولوجيـــا مـــن عمليـــات االستكشـــاف واإلنتـــاج خـــارج دولـــة 
الكويـــت لداخلهـــا، وعليـــه فقـــد مت إحلـــاق )6( مـــن موظفـــي شـــركة نفـــط الكويـــت و)2( مـــن موظفـــي الشـــركة الكويتيـــة 
ــة  ــركة الكويتيـ ــن الشـ ــف مـ ــاق )33( موظـ ــام 2020، ومت إحلـ ــال عـ ــة خـ ــركة اخلارجيـ ــب الشـ ــج مبكاتـ ــط اخلليـ لنفـ
لاستكشـــافات البتروليـــة اخلارجيـــة للعمـــل يف مكاتـــب الشـــركة اخلارجيـــة وآخريـــن مت انتدابهـــم مـــع الشـــركاء واملشـــغلن 
 )PTTEP) إلكســـابهم اخلبـــرات العامليـــة يف الصناعـــة النفطيـــة، كمـــا متكنـــت الشـــركة مـــن االتفـــاق مـــع املشـــغل
ـــاريع الشـــركة  ـــام 2021 ضمـــن مشـ ـــل (Petrofac( لتوفيـــر وظيفتـــن جديدتـــن لانتـــداب اخلارجـــي خـــال عــ واملشغــ
يف ماليزيـــــا (PM304, SK410B(، كمـــا جنحـــت الشـــركة بزيـــادة عـــدد فـــرص االنتـــداب املتاحـــة مـــع املشـــغل 

شـــيفرون وإضافـــة )5( مقاعـــد جديـــدة يف ســـياق العقـــد املبـــرم بـــن الشـــركتن.

وعقـــدت شـــركة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة )34( دورة تدريبيـــة مبجمـــوع حضـــور بلـــغ )751( ملوظفـــي الدوائـــر الفنيـــة 
يف مصفاتـــي مينـــاء االحمـــدي ومينـــاء عبـــد اهلل بنظـــام التدريـــب عـــن بعـــد عـــن طريـــق برنامـــج (MS Teams(، كمـــا مت 
تدريـــب )54( موظـــف يف مصفـــاة مينـــاء االحمـــدي ومصفـــاة مينـــاء عبـــد اهلل ضمـــن برنامـــج تدريـــب املشـــغلن اجلـــدد، 
ـــب )185(  ـــى نظـــام احملـــاكاة لوحـــدات املصـــايف وتدري ـــات يف املصـــايف عل ـــب )231( مـــن موظفـــي العملي ـــك مت تدري كذل

مـــن مشـــغلي غـــرف التحكـــم يف املصـــايف ضمـــن برنامـــج رفـــع الكفـــاءة.

كمـــا تعاونـــت شـــركة البتـــرول الكويتيـــة العامليـــة مـــع School) Executive Education )Ashridge لاســـتعانة يف 
املنصـــة الرقميـــة لبرنامـــج تطويـــر املوظفـــن، كمـــا أنشـــأت خطـــة تدريبيـــة لتطويـــر حديثـــي التخـــرج املعينـــن يف الشـــركة 

 .)Future Professionals LEAD Program( عـــن طريـــق برنامـــج

وتفخـــر شـــركة ناقـــات النفـــط الكويتيـــة بأنهـــا قامـــت خـــال الســـنوات املاضيـــة بتطبيـــق نظـــام ابتعـــاث الطـــاب 
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الكويتيـــن مـــن خريجـــي الثانويـــة العامـــة لدراســـة الهندســـة واملاحـــة البحريـــة يف أفضـــل الكليـــات البحريـــة يف العالـــم 
للحصـــول علـــى الشـــهادات ملـــدة ال تتجـــاوز األربـــع ســـنوات، وذلـــك لكـــي يتمكنـــوا مـــن احلصـــول علـــى الرخصـــة الدوليـــة 
البحريـــة التـــي تؤهلهـــم للعمـــل يف املجـــال البحـــري علـــى ناقـــات الشـــركة، حيـــث تخـــرج عـــدد )5( طـــاب بعثـــة خـــال 

ـــي 2021/2020. ـــام املال الع

 ،)OJCD( كمـــا طبقـــت شـــركة صناعـــة الكيماويـــات البتروليـــة برنامـــج تطويـــر الكفـــاءات مـــن خـــال التدريـــب امليدانـــي
يف إجنـــاز يحســـب للشـــركة كونهـــا أول مـــن أســـس وتبنـــى برنامـــج لتطويـــر الكفـــاءات مـــن خـــال التدريـــب امليدانـــي. 

ـــد  ـــة بتحدي ـــرول الكويتي ـــا، قامـــت مؤسســـة البت ـــات جائحـــة كورون ومتاشـــياً مـــع ظـــروف القطـــاع النفطـــي وفـــق معطي
أولويـــات تنفيـــذ البرامـــج التدريبيـــة للعـــام املالـــي 2021/2020 مـــن خـــال خطـــة حديثـــة تلبـــي االحتياجـــات التدريبيـــة 
متوافقـــة مـــع الكفـــاءات املطلوبـــة، فقـــد مت تنفيـــذ البرامـــج التدريبيـــة عـــن طريـــق اســـتخدام وســـائل التدريـــب املختلـــط 
ـــة اجلـــودة باســـتخدام أحـــدث  ـــة وعالي ـــة فعال ـــول تعليمي ـــى تصميـــم وتقـــدمي حل (blended learning( والتـــي تقـــوم عل
الوســـائل التعليميـــة املتاحـــة يف الســـوق احمللـــي والعاملـــي، حيـــث مت تنفيـــذ جميـــع البرامـــج التدريبيـــة الداخليـــة اخلاصـــة 
ـــة( أو  ـــد )البرامـــج اإللكتروني ـــم عـــن بع ـــى برامـــج التعل ـــي عل ـــاد بشـــكل كل ـــة باالعتم ـــة والفني ـــارات العامـــة واملهني يف امله

ـــم اإلفتراضـــي. عـــن طريـــق التعل

هـــذا واجلديـــر بالذكـــر قيـــام مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة باســـتحداث نظـــام آلـــي جديـــد لتنفيـــذ اخلطـــط التطويريـــة 
اخلاصـــة بالقياديـــن )Leadership System( وذلـــك بالتعـــاون مـــع شـــركة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة ليكـــون بديـــًا 

.)SAB( عـــن النظـــام الســـابق

كمـــا جتـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه مت قبـــول )18( موظـــف مـــن القطـــاع النفطـــي يف نظـــام البعثـــات واالجـــازات الدراســـية 
للعـــام املالـــي 2021/2020.

أمـــا فيمـــا يخـــص توفيـــر فـــرص التدريـــب ملوظفـــي عمالـــة املقـــاول مـــن الكويتيـــن، فقـــد ســـعت مؤسســـة البتـــرول 
ـــدى املقـــاول ضمـــن نظـــام التدريـــب  ـــة ل ـــة الكويتي ـــب العمال ـــر عـــدد )8000( رخصـــة تســـجيل لتدري ـــى توفي ـــة عل الكويتي
املوحـــد بالقطـــاع النفطـــي حتســـباً للزيـــادة املتوقعـــة مســـتقبًا لتلـــك االعـــداد العاملـــة بالقطـــاع اخلـــاص حســـب 
االحتياجـــات التدريبيـــة املطلوبـــة لـــكل وظيفـــة علـــى حـــده، وذلـــك إلعطـــاء الفرصـــة لهـــم أســـوة بزمائهـــم العاملـــن لـــدى 
مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة، لتطويـــر إمكانياتهـــم وتهيئـــة البيئـــة املثاليـــة العمليـــة لتأديـــة أعمالهـــم 

بالشـــكل األمثـــل.
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البحث والتطوير
”تبنـــي أحـــدث تقنيـــات التكنولوجيـــا بهـــدف رفـــع كفـــاءة 

التشـــغيلية” العمليـــات 
ــا بهـــدف رفـــع كفـــاءة عملياتهـــا وزيـــادة  تســـعى مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة لتطبيـــق أحـــدث تطبيقـــات التكنولوجيـ
إنتاجيتهـــا، وتأتـــي يف املقـــام األول التقنيـــات التـــي تســـاهم يف حتســـن الطاقـــة اإلنتاجيـــة وزيـــادة االحتياطـــي النفطـــي، 
إضافـــة إلـــى خفـــض كلفـــة إنتـــاج برميـــل النفـــط، كمـــا تعـــزز قدرتهـــا علـــى التصـــدي للتحديـــات املســـتقبلية التـــي قـــد 

تواجـــه عمليـــات اإلنتـــاج.

حيـــث أطلـــق قطـــاع االستكشـــاف واإلنتـــاج ممثـــًا بشـــركة نفـــط الكويـــت بنجـــاح تقنيتـــن جديدتـــن لاســـتفادة أكثـــر 
مـــن املضخـــات الغاطســـة الكهربائيـــة وتعزيـــز إنتـــاج النفـــط يف ينايـــر 2021، وهـــي تقنيـــة مت اعتمادهـــا ألول مـــرة يف 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، وتختـــص هـــذه التقنيـــة بتطبيـــق أول منتـــج للحاقـــن املـــزدوج، ومت تطبيـــق هـــذه التقنيـــة بنجـــاح 

يف بئريـــن يف حقـــل الصابريـــة بهـــدف زيـــادة إنتـــاج النفـــط وحتســـن التكلفـــة.

 SAG( ــة ــات اجلغرافيـ ــم املعلومـ ــز يف نظـ ــاز املتميـ ــزة اإلجنـ ــى جائـ ــت علـ ــط الكويـ ــركة نفـ ــت شـ ــد حصلـ ــذا وقـ هـ
Awards( لعـــام 2020 وذلـــك تقديـــراً لنظـــام اخلرائـــط والتطبيقـــات املكانيـــة املتكاملـــة، وجـــاء اإلعـــان عـــن اجلائـــزة 
ـــار شـــركة نفـــط الكويـــت مـــن بـــن  ـــة الســـنوية، ومت اختي ضمـــن فعاليـــات مؤمتـــر مســـتخدمي نظـــم املعلومـــات اجلغرافي
300,000 جهـــة، وذلـــك بنـــاًء علـــى مجموعـــة مـــن املعاييـــر التقنيـــة التـــي تشـــمل حداثـــة التقنيـــات واألدوات احلاســـوبية 
املســـتخدمة يف النظـــام إضافـــة إلـــى الدقـــة واجلـــودة يف التنفيـــذ ودرجـــة الكفـــاءة والفاعليـــة ومـــدى تلبيـــة املتطلبـــات 

التشـــغيلية للمؤسســـة ككل.

وكمـــا مت االنتهـــاء مـــن مشـــروع "تقييـــم مـــوارد الريـــاح ودراســـة اجلـــدوى لتوليـــد طاقـــة الريـــاح حلقـــل النفـــط يف شـــمال 
الكويـــت"، والـــذي يهـــدف إلـــى دعـــم القطـــاع يف التخطيـــط لتنفيـــذ توربينـــات الريـــاح التشـــغيلية التجريبيـــة يف حقـــل 
الرتقـــة، ممـــا ســـيؤدي إلـــى خفـــض اإلعتمـــاد علـــى الوقـــود اإلحفـــوري )Fossil Fuel( وحتســـن نوعيـــة البيئـــة عـــن 

ـــة املتجـــددة. ـــا الطاق ـــى تكنولوجي ـــات والتوجـــه إل ـــازات وامللوث ـــات الغ ـــق خفـــض انبعاث طري

ـــاء األحمـــدي،  ـــاة مين ـــة يف مصف ـــرة الصيان ـــا ودائ ـــرة البحـــث والتكنولوجي ـــن دائ ـــا ب ـــاون م ومـــن أوجـــه التكامـــل والتع
تطبيـــق تقنيـــة أوليـــة )جتريبيـــة( إلجـــراء أعمـــال الفحـــص والتفتيـــش للمعـــدات عـــن بعـــد باســـتخدام تكنولوجيـــا مقدمـــة 
مـــن شـــركة )ABB(، مـــن خـــال االتصـــال املباشـــر للعاملـــن يف مصفـــاة مينـــاء االحمـــدي مـــع خبـــراء مـــن خـــارج الكويـــت 
إلكترونيـــاً، والذيـــن اســـتطاعوا القيـــام بخدمـــات الفحـــص عـــن بُعـــد، وذلـــك بســـبب القيـــود املفروضـــة حاليـــاً علـــى الســـفر 
والناجمـــة عـــن تداعيـــات جائحـــة كورونـــا املســـتجد، ممـــا أدى إلـــى تقليـــل تكاليـــف أعمـــال الصيانـــة أثنـــاء توقـــف الوحـــدة. 
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ـــك متاشـــياً  ـــي الشـــركة، وذل ـــراع ملوظف ـــراءة االخت ـــة برنامـــج تســـجيل ب ـــة الكويتي ـــرول الوطني ـــا أطلقـــت شـــركة البت كم
مـــع اســـتراتيجية املؤسســـة وقيمهـــا بتشـــجيع االبتـــكار، ويأتـــي ذلـــك تنفيـــذاً ودعمـــاً الســـتراتيجية امللكيـــة الفكريـــة، 
ـــادرة كل التشـــجيع والدعـــم مـــن  ـــراع، والقـــت هـــذه املب ـــراءة االخت ـــة ببرنامـــج تســـجيل ب ـــث مت وضـــع األســـس املتعلق حي

اإلدارة العليـــا للقطـــاع النفطـــي.

هـــذا وعقـــدت مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة نـــدوة عـــن تعزيـــز إدارة امليـــاه يف القطـــاع النفطـــي مـــع معهـــد الكويـــت 
لألبحـــاث العلميـــة )KISR( يف فبرايـــر 2021، كمـــا شـــاركت املؤسســـة يف إعـــداد الورقـــة البيضـــاء )اســـتراتيجية 
ـــي صـــدرت  ـــت للتقـــدم العلمـــي والت ـــة برئاســـة مؤسســـة الكوي ـــة الهيدروجـــن الكويتي ـــت للهيدروجـــن( ضمـــن جلن الكوي

يف فبرايـــر 2021.  

كمـــا مت توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم بـــن مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة ومركـــز الشـــيخ صبـــاح األحمـــد للموهبـــة واإلبـــداع يف 
ـــي  ـــز واملؤسســـة، والت ـــن املرك ـــا الشـــراكة مـــا ب ـــي حتققه ـــداداً لألهـــداف الت ـــي هـــذه اخلطـــوة امت ديســـمبر 2020، وتأت
ـــى  ـــة إل ـــة، إضاف ـــة والبيئ ـــي الطاق ـــول يف مجال ـــكار حل ـــر البت ـــى توســـيع نطـــاق االســـتثمار يف البحـــوث والتطوي ـــوم عل تق
العمـــل عـــن كثـــب للتعـــاون العلمـــي والتكنولوجـــي مـــا بينهمـــا ودفـــع التقـــدم العلمـــي يف هذيـــن املجالـــن مبـــا يخـــدم رؤيـــة 
 Shell Petroleum(كل مـــن املركـــز واملؤسســـة، كمـــا مت جتديـــد مذكـــرة التفاهـــم بـــن مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة و

ـــا. ـــز ســـبل التعـــاون بـــن الكيانـــن يف مجـــال البحـــث والتكنولوجي ـــى تعزي ـــي تهـــدف إل N.V.( يف ســـبتمبر 2020 والت

وفيمـــا يخـــص مركـــز الكويـــت الدولـــي ألبحـــاث البتـــرول، فإنـــه مـــن املتوقـــع البـــدء بإنشـــاء املركـــز يف أواخـــر ســـنة 
2022 علـــى أن يتـــم تشـــغيله يف أواخـــر العـــام املالـــي 2026/2025، حيـــث مت االنتهـــاء مـــن إعـــداد املخطـــط التفصيلـــي 
للمركـــز واملســـتندات اخلاصـــة باملناقصـــة متهيـــداً ألخـــذ املوافقـــات الازمـــة للطـــرح، ويأتـــي ذلـــك تنفيـــذاً لرغبـــة األميـــر 
الراحـــل الشـــيخ صبـــاح األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح بإنشـــاء كيـــان للتميـــز يف مجـــاالت البحـــث والتطويـــر والتكنولوجيـــا يف 
القطـــاع النفطـــي وللتغلـــب علـــى التحديـــات التكنولوجيـــة التـــي تواجههـــا دولـــة الكويـــت يف أهـــم قطاعاتهـــا وهـــو القطـــاع 
ـــات االســـتراتيجية  ـــق التوجه ـــن مـــن حتقي ـــي تتمك ـــا يف املســـتقبل ك ـــل معه ـــب مـــن املؤسســـة التعام ـــي تتطل النفطـــي والت
ـــة عمـــل مشـــجعة  ـــق بيئ ـــى خل ـــز إل ـــث يهـــدف إنشـــاء املرك ـــا والبحـــث، حي ـــدة املـــدى للمؤسســـة يف مجـــال التكنولوجي بعي
ـــة، ومـــن  ـــات التكنولوجيـــة والفني ـــر القـــدرات والكـــوادر الوطنيـــة ملواجهـــة التحدي ـــاء و تطوي للعمـــل البحثـــي والعلمـــي وبن
اجلديـــر بالذكـــر أن املركـــز ســـيقام علـــى مســـاحة 250,800 متـــر مربـــع يف شـــمال شـــرق مدينـــة األحمـــدي، ويشـــمل 
28 مختبـــر تكنولوجـــي وأكثـــر مـــن 300 مـــن املعـــدات العلميـــة احلديثـــة باإلضافـــة إلـــى مركـــز مؤمتـــرات، وسيســـتوعب 

املركـــز مـــن 400  إلـــى 600 موظـــف.
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تكنولوجيا المعلومات
ـــة  ـــع كاف ـــال م ـــل فع ـــيبراني وتكام ـــن الس ـــي باألم ـــز الوع ”تعزي

قطاعـــات المؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة”
تولـــي مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة اهتمامـــاً خاصـــاً بتكنولوجيـــا املعلومـــات الرقميـــة وحتـــرص علـــى مواكبـــة آخـــر 
ــز  ــاعيها لتعزيـ ــة مسـ ــذل كافـ ــا تبـ ــا أنهـ ــي، كمـ ــول الرقمـ ــات التحـ ــات واألدوات آلليـ ــا يخـــص التطبيقـ ــورات فيمـ التطـ
وعـــي موظفيهـــا مبخاطـــر األمـــن الســـيبراني، حيـــث أنهـــا تؤمـــن بأهميـــة التكامـــل مـــا بـــن تقنيـــة املعلومـــات والعمليـــات 

التشـــغيلية مـــن أجـــل خلـــق بيئـــة عمـــل رقميـــة تركـــز علـــى الكفـــاءة، والســـامة، واألمـــن والربحيـــة.

ولعـــل مـــن أبـــرز اإلجنـــازات يف مجـــال تكنولوجيـــا املعلومـــات خـــال الســـنة املاليـــة 2021/2020، شـــن حملـــة التوعيـــة 
ـــة املوحـــدة لألمـــن الســـيبراني  ـــى مســـتوى القطـــاع النفطـــي حيـــث متـــت مشـــاركة رســـائل التوعي باألمـــن الســـيبراني عل
التابعـــة للجنـــة )K-Cyber( بشـــكل مســـتمر عبـــر مجموعـــة مـــن قنـــوات االتصـــال املختلفـــة مثـــل وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي وشاشـــة التوقـــف علـــى أجهـــزة الكمبيوتـــر والبريـــد اإللكترونـــي، كمـــا مت إصـــدار تدريبـــات توعويـــة مـــع 
اختبـــارات تغطـــي مواضيـــع حيويـــة يف األمـــن الســـيبراني جلميـــع موظفـــي املؤسســـة ومت تطبيقهـــا بنســـبة فاقـــت 97% 

مـــن كافـــة العاملـــن واملقاولـــن.

ويف نفـــس هـــذا اإلطـــار، مت عقـــد ورش عمـــل متعـــددة لتبـــادل املعرفـــة مـــع كيانـــات رائـــدة مبـــا يف ذلـــك الكيانـــات 
الوطنيـــة احليويـــة واخلليجيـــة ومقدمـــي اخلدمـــات التكنولوجيـــة منهـــا أرامكـــو وبالـــو ألتـــو حيـــث متـــت مناقشـــة منصـــات 
تبـــادل املعلومـــات واألمـــن الســـيبراني والتهديـــدات اإللكترونيـــة يف الشـــرق األوســـط إلـــى جانـــب أفضـــل املمارســـات  
املعتمـــدة يف هـــذا املجـــال، حيـــث مت تبـــادل مـــا يزيـــد عـــن )80( تقريـــر عـــن معلومـــات التهديـــدات الســـيبرانية بـــن 
شـــركات القطـــاع النفطـــي ودول اخلليـــج منـــذ بدايـــة 2020، كمـــا مت عمـــل لقـــاء مـــع املديريـــن التنفيذيـــن مـــن املنتـــدى 

ــيبراني. ــن السـ ــات األمـ ــادل معلومـ ــة تبـ ــاء منصـ ــول بنـ ــيبراني حـ ــن السـ العاملـــي )ISAC( لألمـ

فضـــًا عـــن إعـــداد بروتوكـــول اتصـــاالت لتبـــادل معلومـــات األمـــن الســـيبراني مـــن أجـــل ضمـــان التواصـــل الســـريع 
بشـــأن تهديـــدات األمـــن الســـيبراني يف املؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة والهيئـــات احلكوميـــة الكويتيـــة وقطـــاع النفـــط 

والغـــاز يف دول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي.

ومـــن منطلـــق اهتمـــام املؤسســـة باســـتحداث خطـــط االســـتجابة لألزمـــات املتعلقـــة باألمـــن الســـيبراني، مت عمـــل أكثـــر 
ـــدف  ـــة به ـــا يف املؤسســـة وشـــركاتها التابع ـــإلدارة العلي ـــرى ل ـــن الســـيبراني الكب ـــن محـــاكاة حـــوادث األم ـــن )12( متري م

ـــكل شـــركة. ـــار وحتســـن خطـــط االســـتجابة ل التوعيـــة وممارســـة أســـاليب إدارة حـــوادث األمـــن الســـيبراني واختب
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ـــن الســـيبراني االفتراضـــي بحضـــور عـــدد  ـــث لألم ـــر الســـنوي الثال ـــت مؤمتـــر جارتن ـــط الكوي واســـتضافت شـــركة نف
ــن  ــن مـ ــن واإلقليميـ ــيبراني العامليـ ــن السـ ــراء األمـ ــن خبـ ــة مـ ــي ونخبـ ــاع النفطـ ــؤولي القطـ ــي ومسـ ــن موظفـ ــر مـ كبيـ
ـــاً  ـــاً وإقليمي ـــل املؤمتـــر بالنجـــاح والقـــى اهتمامـــاً محلي ـــة، وقـــد تكل ـــوات املنصـــات االفتراضي ـــر قن قطاعـــات مختلفـــة عب
ودوليـــاً للعـــام الثالـــث علـــى التوالـــي بالرغـــم مـــن حتديـــات العمـــل عـــن بعـــد وهـــو مـــا يؤكـــد التـــزام شـــركة نفـــط الكويـــت 
ــار  ــدم وازدهـ ــم لتقـ ــعيها الدائـ ــن وسـ ــكل آمـ ــا بشـ ــة والتكنولوجيـ ــخير املعرفـ ــم وتسـ ــوي لدعـ ــي احليـ ــا املجتمعـ بدورهـ

الكويـــت.

ـــارزاً يف  ـــة دوراً ب ـــة وشـــركاتها التابع ـــرول الكويتي ـــات يف مؤسســـة البت ـــة املعلوم ـــر تقني ـــة أخـــرى، كان لدوائ ـــن ناحي وم
تقـــدمي الدعـــم الفنـــي جلميـــع موظفـــي القطـــاع وعلـــى مـــدار 24 ســـاعة لضمـــان اســـتمرارية العمـــل عـــن بعـــد منـــذ 
ـــب  ـــات ســـطح املكت ـــة ملف ـــق مزامن ـــات عـــن طري ـــث مت متكـــن املوظفـــن مـــن الوصـــول للملف ـــا، حي ـــة جائحـــة كورون بداي
اخلاصـــة بهـــم إلـــى جانـــب توفيـــر مجموعـــة مـــن التطبيقـــات ومتكـــن املوظفـــن املخولـــن مـــن االســـتخدامها عـــن بعـــد، 
كمـــا مت تقـــدمي برامـــج التوعيـــة والتدريـــب حـــول التحـــول الرقمـــي بهـــدف زيـــادة اســـتخدام املنصـــة اإللكترونيـــة مثـــل  
ـــة ومتكـــن املوظفـــن مـــن العمـــل يف أي مـــكان ويف أي  ـــزز اإلنتاجي ـــي تع )Microsoft Teams and One Drive(  الت

وقـــت.

ــر ذو أداء  ــط مباشـ ــيوفر ربـ ــذي سـ ــروع )Cloud Express Service( الـ ــذ مشـ ــة بتنفيـ ــركات املؤسسـ ــدأت شـ وبـ
ـــة أمـــن معلومـــات عاليـــة مـــع مقدمـــي اخلدمـــات الســـحابية مـــن مثـــل مايكروســـوفت حيـــث  عالـــي باإلضافـــة الـــى حماي

أن القطـــاع النفطـــي يتبنـــى التوجـــه الســـحابي مبـــا يتوافـــق مـــع متطلبـــات العصـــر.
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المحتوى المحلي
”ترسيخ مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص”

دأبـــت املؤسســـة علـــى بـــذل كافـــة مســـاعيها لدعـــم احملتـــوى احمللـــي وتعزيـــز مشـــاركة القطـــاع اخلـــاص يف إنشـــاء قيمـــة 
ـــى الروافـــد  ـــي يف القطـــاع النفطـــي عل ـــوى احملل ـــث تعتمـــد اســـتراتيجية تشـــجيع احملت ـــة تنافســـية ومســـتدامة، حي محلي

التاليـــة لتحقيـــق تلـــك األهـــداف:
أوال:	تعظيم	اإلنفاق	احمللي	يف	عمليات	ومشاريع	القطاع	النفطي

مبـــا يتوافـــق مـــع القوانـــن القائمـــة وال ســـيما قانـــون املناقصـــات اجلديـــد تســـعى مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها 
التابعـــة إلـــى تعظيـــم اإلنفـــاق احمللـــي يف توريـــد املـــواد واخلدمـــات ملشـــاريع القطـــاع النفطـــي، ولقـــد بلغـــت نســـبة االنفـــاق 
احمللـــي للمؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة %37.75 للعـــام املالـــي 2021/2020، كمـــا تقـــوم املؤسســـة بحـــث القطـــاع 
ـــع  ـــع القائمـــة أو إنشـــاء مصان ـــاً للقطـــاع النفطـــي عـــن طريـــق توســـعة املصان ـــر املـــواد املصنعـــة محلي ـــى توفي اخلـــاص عل
جديـــدة، وكذلـــك تطويـــر وزيـــادة نطـــاق اخلدمـــات املقدمـــة مـــن موفـــري اخلدمـــات احملليـــن للقطـــاع النفطـــي، ويف هـــذا 
ـــا ومشـــاريعها  ـــان حجـــم وأوجـــه الصـــرف يف عملياته ـــة ببي ـــة وشـــركاتها التابع ـــرول الكويتي ـــوم مؤسســـة البت الصـــدد تق
ـــواد أو  ـــت مرتبطـــة بامل ـــة فـــرص االســـتثمار، ســـواء كان ـــن معرف ـــه م ـــرض متكين ـــي بغ املســـتقبلية للقطـــاع اخلـــاص احملل
اخلدمـــات املطلوبـــة يف املســـتقبل وكذلـــك متكـــن هـــذه املعلومـــات القطـــاع اخلـــاص مـــن البحـــث بجـــدوى إنشـــاء املصانـــع 

ـــاً لتلبيـــة إحتياجـــات القطـــاع النفطـــي احلاليـــة واملســـتقبلية. أو املرافـــق املطلوبـــة محلي
ثانيـــًا:	توفيـــر	اللقيـــم	املناســـب	)يف	حـــال	تواجـــده(	مـــن	مخرجـــات	عمليـــات	القطـــاع	النفطـــي	ليتـــم	
اســـتغالله	مـــن	قبـــل	القطـــاع	اخلـــاص	يف	تصنيـــع	منتجـــات	الحقـــة	ذات	قيمـــة	مضافـــة	تســـاهم	يف	تطويـــر	

ـــي االقتصـــاد	الوطن
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الســـوق احمللـــي غيـــر مســـتعد للدخـــول يف فـــرص إســـتثمارية جديـــدة متأثـــراً بتداعيـــات فيـــروس 
ـــا املســـتجد، إال أن املؤسســـة ال زالـــت تعمـــل علـــى إعـــداد وجتهيـــز هـــذه الفـــرص لطرحهـــا إبـــان انتعـــاش أوضـــاع  كورون

القطـــاع اخلـــاص.
حيـــث أن املؤسســـة قامـــت يف ينايـــر 2021 باإلعـــان عـــن اإلهتمـــام يف فرصـــة إســـتثمارية لصناعـــات الكبريـــت علـــى 
القطـــاع اخلـــاص احمللـــي والتـــي تقـــدم لهـــا مجموعـــة مـــن املســـتثمرين ويعكـــف فريـــق العمـــل علـــى دراســـة تعبيـــرات 

ـــى املســـتثمرين.   ـــا عل ـــي ســـيتم طرحه ـــت الت ـــج الكبري ـــى منت ـــوع الفـــرص القائمـــة عل ـــد يف ن ـــة لتحدي ـــام املقدم االهتم
ــبق  ــل املسـ ــة التأهيـ ــن عمليـ ــاء مـ ــة، مت االنتهـ ــة الكويتيـ ــرول الوطنيـ ــركة البتـ ــع شـ ــاون مـ ــياق وبالتعـ ــس السـ ويف نفـ
ملشـــروع إســـتخاص املعـــادن مـــن املـــواد احلفـــازة يف مـــارس 2021 واآلن يف صـــدد أخـــذ املوافقـــات الازمـــة علـــى نتائـــج 

لطرحهـــا. 
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ثالثًا:	إشراك	القطاع	اخلاص	باألنشطة	املساندة	القائمة	أو	املستقبلية	يف	القطاع	النفطي
ــناد االدارة والتشـــغيل أو مشـــاركة القطـــاع  تشـــمل أســـاليب املشـــاركة العديـــد مـــن األشـــكال والتـــي متتـــد مـــن إسـ
ـــاً يف تلـــك األنشـــطة، وســـيتم ذلـــك مبـــا يتوافـــق مـــع التشـــريعات املرعيـــة وبالتنســـيق مـــع أجهـــزة  ـــاً أو كلي اخلـــاص جزئي
الدولـــة املعنيـــة لتحديـــد األنشـــطة واخلدمـــات التـــي ســـيتم مشـــاركة القطـــاع اخلـــاص بهـــا، كمـــا ســـيتم التعامـــل مـــع 
املوظفـــن الكويتيـــن العاملـــن يف القطاعـــات ذات الصلـــة وفقـــاً ملـــا نصـــت عليـــه التشـــريعات وبشـــكل يحفـــظ حقوقهـــم، 
ـــن الفـــرص االســـتثمارية داخـــل القطـــاع النفطـــي ملشـــاركة القطـــاع  ـــد مجموعـــة م ويف هـــذا الســـياق مت دراســـة وحتدي
اخلـــاص احمللـــي بالتعـــاون مـــع مستشـــار عاملـــي، حيـــث مت  عمـــل دراســـة جـــدوى ابتدائيـــة للمشـــاريع املختـــارة وحتديـــد 
األولويـــات واخلطـــة  الزمنيـــة لتنفيذهـــا، وقـــد مت احلصـــول علـــى اعتمـــاد مجلـــس ادارة املؤسســـة بتاريـــخ 28 مـــارس 

.2021
كمـــا أن توظيـــف العاملـــن الكويتيـــن يف املجـــاالت املذكـــورة أعـــاه حجـــر األســـاس يف تعظيـــم احملتـــوى احمللـــي يف 
ــم يف  ــاء عملهـ ــم أثنـ ــم وخبراتهـ ــر قدراتهـ ــة بتطويـ ــركاتها التابعـ ــة وشـ ــوم املؤسسـ ــا تقـ ــي، كمـ ــاص الكويتـ ــاع اخلـ القطـ

القطـــاع اخلـــاص العامـــل مـــع املؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة.
ـــى  ـــى آخـــر التعديـــات عل ـــاء عل ـــا التابعـــة ملؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة بن ـــة الشـــراء العلي ومـــن جهـــة أخـــرى قامـــت جلن
ـــع  ـــرة واملتوســـطة يف القطـــاع النفطـــي م ـــال املشـــاريع الصغي ـــات أعم ـــف فئ ـــد وتصني ـــة بتحدي ـــون املناقصـــات العام قان

ـــك املشـــاريع. ـــي ميكـــن اســـنادها ألصحـــاب تل ـــد األعمـــال الت عمـــل دراســـة مســـحية لتحدي
ـــي فقـــد مت  ـــوى احملل ـــاون لدعـــم احملت ـــم ســـبل التع ـــز آفـــاق العمـــل املشـــترك وتنظي ـــب آخـــر، ويف إطـــار تعزي ومـــن جان
توقيـــع اتفاقيـــات تعـــاون مـــع جهـــات مختلفـــة ، منهـــا اتفاقيـــة مـــع هيئـــة االســـتثمار املباشـــر تهـــدف لتنميـــة االســـتثمارات 
ـــة املشـــروعات  ـــة وتنمي ـــي لرعاي ـــدوق الوطن ـــع الصن ـــاون م ـــة للتع ـــك اتفاقي ـــة يف القطـــاع النفطـــي، وكذل ـــة والعاملي احمللي
الصغيـــرة واملتوســـطة، بهـــدف تعزيـــز التعـــاون املؤسســـي بـــن الطرفـــن وتشـــجيع املبادريـــن أصحـــاب املشـــاريع الصغيـــرة 
واملتوســـطة وخلـــق فـــرص عمـــل للشـــباب الكويتـــي الواعـــد، كمـــا مت إبـــرام اتفاقيـــة مـــع الهيئـــة العامـــة للصناعـــة بهـــدف 
تعظيـــم دور املصنعـــن احملليـــن يف أعمـــال القطـــاع النفطـــي، والعمـــل علـــى تســـهيل توفيـــر أراضـــي مناســـبة للقطـــاع 
اخلـــاص احمللـــي إلقامـــة مصانـــع جديـــدة مرتبطـــة بأعمـــال القطـــاع النفطـــي ، حيـــث يتـــم حاليـــا دراســـة مشـــروع إلنشـــاء 

منطقـــة صناعيـــة بتروليـــة تهـــدف إلـــى حتقيـــق األتـــي:
- توسيع وتنويع القاعدة اإلنتاجية يف الصناعات واخلدمات املرتبطة يف القطاع النفطي.

- تعظيم مشاركة القطاع اخلاص.
- خلق فرص عمل للكويتين.

- تلبيـــة احتياجـــات الصناعـــة النفطيـــة احملليـــة مـــن املـــواد واخلدمـــات بالســـرعة املمكنـــة، وبتكلفـــة أقـــل وجـــودة عاليـــة.
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الرقابة الداخلية
”تعزيـــز مبـــدأ الشـــراكة مـــع إدارة المؤسســـة والشـــركات التابعـــة، 
والدعـــم األمثـــل لجهـــود لجـــان التدقيـــق والمخاطـــر المنبثقـــة عـــن 

مجلـــس إدارة مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة والشـــركات التابعـــة”

تطبيقـــاً ألســـس احلوكمـــة، تقـــوم مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة مـــن خـــال اجلهـــاز املركـــزي للتدقيــــق الداخلـــي مبتابعـــة 
ومراجعـــة العمليـــات والقـــرارات املتخـــذة بصفـــة دوريـــة للتأكـــد مـــن صحتهـــا وللوقـــوف علـــى مـــدى االلتـــزام يف تطبيقهـــا، 

وذلـــك بهـــدف تعزيـــز الكفـــاءة والفعاليـــة يف إدارة العمليـــات والعمـــل وفـــق أقـــل قـــدر مـــن مخاطـــر األعمـــال.

ويف هـــذا الســـياق، أصــــدر اجلهـــاز املركـــزي للتدقيــــق الداخلـــي التابـــع ملؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة عـــدد )57( تقريـــراً 
ـــددها  عـــن العمليـــات التشـــغيلية للمؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة، حيـــث تضمنـــت تلـــك التقاريـــر توصيـــات متعـــددة بلـــغ عـ
)380( توصيـــة أدت إلـــى تعزيـــز كفـــاءة وأداء وفاعليـــة نظـــم الرقابـــة الداخليـــة وحتقيـــق وفـــورات ماليـــة، كمـــا ســـاهمت 

بتطويـــر اإلجـــراءات والنظـــم املعمـــول بهـــا يف العديـــد مـــن قطاعـــات املؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة.

 )Generally Conform( ـــف ـــى درجـــات التصني ـــى أعل ـــي عل ـــق الداخل ـــزي للتدقي ـــاز املرك ـــر حصـــول اجله ـــى إث وعل
بتقييـــم اجلـــودة اخلارجيـــة مـــن معهـــد املدققـــن الداخليـــن األمريكـــي )IIA( يف العـــام املاضـــي، إلتـــزم اجلهـــاز املركـــزي 

ـــة هـــذا العـــام. ـــواردة يف تقريـــر تقييـــم اجلـــودة اخلارجـــي بنهاي ـــي بتطبيـــق جميـــع التوصيـــات ال للتدقيـــق الداخل

هـــذا وقـــد مت االنتهـــاء مـــن تطبيـــق املمارســـات املثلـــى يف مجـــال التدقيـــق الداخلـــي واملكتســـبة مـــن زيـــارات إدارات 
التدقيـــق الداخلـــي العاملـــة يف بعـــض الشـــركات النفطيـــة العامليـــة واخلليجيـــة والتـــي متـــت خـــال األعـــوام املاضيـــة 
ـــى  ـــي باجلهـــاز، وكذلـــك مت إعـــداد قائمـــة ممارســـات مثل ـــق الداخل ـــي لوحـــدات التدقي ـــر األداء املهن ـــك بهـــدف تطوي وذل

جديـــدة علـــى أن يتـــم تطبيقهـــا خـــال الثـــاث ســـنوات القادمـــة. 

ويعمـــد اجلهـــاز املركـــزي للتدقيـــق الداخلـــي بالتعـــاون مـــع دائـــرة تقنيـــة املعلومـــات إلـــى البـــدء يف اســـتخدام نظـــام 
ـــذي يهـــدف  ـــة وال ـــرول الكويتي ـــق مؤسســـة البت ـــة املســـتمر )Continuous Analytical Audit( يف وحـــدة تدقي املراجع
إلـــى حتليـــل البيانـــات املاليـــة بشـــكل مســـتمر، كمـــا مت حتديـــث معاييـــر تصنيـــف املاحظـــات اجلوهريـــة وإرشـــادات 
ـــة  ـــف قيم ـــزز ويحســـن ويضي ـــي ممـــا يع ـــق الداخل ـــات التدقي ـــون شـــاملة ومســـتوفية ملتطلب ـــث تك ـــف املخاطـــر بحي تصني

لتقاريـــر اجلهـــاز.
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ويف ضـــوء املتغيـــرات علـــى أثـــر انتشـــار جائحـــة كورونـــا، قـــام اجلهـــاز املركـــزي للتدقيــــق الداخلـــي مبراجعـــة املصروفـــات 
ــبة  ــات املناسـ ــدار التوصيـ ــي وإصـ ــاع النفطـ ــتوى القطـ ــى مسـ ــتجد علـ ــا املسـ ــروس كورونـ ــة بفيـ ــطة ذات الصلـ واألنشـ

ـــا. حياله

وإميانـــاً بأهميـــة الـــدور الرقابـــي لديـــوان احملاســـبة، حرصـــت مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة علـــى رفـــع مســـتوى التنســـيق 
والتعـــاون مـــع الديـــوان يف مجـــاالت االهتمـــام املشـــترك، ومـــا لذلـــك مـــن نتائـــج ذات تأثيـــر إيجابـــي فعـــال علـــى تطويـــر 

األداء الرقابـــي يف القطـــاع النفطـــي.

PMT/( باإلضافـــة لذلـــك، يتـــم تطويـــر وتأهيـــل الكـــوادر الوطنيـــة مـــن خـــال املشـــاركة ضمـــن فـــرق التدقيـــق مـــع
ـــك  ـــي، وكذل ـــود البيئ ـــزور، الوق ـــاة ال ـــال مصف ـــى ســـبيل املث ـــرى عل ـــذ املشـــاريع الكب ـــة أعمـــال تنفي ـــك ملراجع PMC(، وذل

أعمـــال التدقيـــق علـــى املشـــاريع االســـتراتيجية للقطـــاع النفطـــي.
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المسئولية المجتمعية
ــان  ــا بالبنـ ــار إليهـ ــات يشـ ــع ونجاحـ ــى واقـ ــت إلـ ــال ترجمـ ”أفعـ

ســـاهمت فـــي تطويـــر وتنميـــة المجتمـــع”
ـــة  ـــج ومشـــاريع متنوع ـــة، وإطـــاق برام ـــة الهادف ـــادرات الوطني ـــات اإلســـتراتيجية للمؤسســـة لدعـــم املب ـــو التوجه تدع
تســـهم يف دعـــم املجتمـــع باعتبـــار أن املســـئولية االجتماعيـــة جـــزءاً ال يتجـــزأ مـــن اســـتراتيجيتها وركيـــزة أساســـية يف 

ـــا:   ـــن أبرزه ـــل م ـــع، لع ـــع املجتم ـــا م ـــا جتـــاه عاقته اســـتدامتها ورؤيته

تقرير	االستدامة	األول	للقطاع	النفطي

ـــا بتجســـيد  ـــى التزامه ـــى االســـتمرار يف تســـليط الضـــوء عل ـــة إل ـــة وشـــركاتها التابع ـــرول الكويتي ـــح مؤسســـة البت تطم
ــا، مـــع احلـــرص علـــى إظهـــار الصلـــة بـــن اســـتراتيجية 2040 ومســـاهماتها يف  قيـــم االســـتدامة يف جميـــع عملياتهـ

التنميـــة املســـتدامة لدولـــة الكويـــت خاصـــة واملجتمـــع العاملـــي عامـــة.

وتهـــدف مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة مـــن خـــال تقريـــر االســـتدامة، لوضـــع أداة قيمـــة بـــن 
أيـــدي أصحـــاب املصلحـــة تســـاعدهم علـــى رؤيـــة جهـــود املؤسســـة جتـــاه مجـــاالت االســـتدامة املختلفـــة منهـــا البيئيـــة 
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة، كمـــا حتـــرص املؤسســـة وشـــركاتها علـــى إصـــدار تقريـــر واحـــد يشـــمل جميـــع مبـــادرات 
القطـــاع النفطـــي، لضمـــان جـــودة ودقـــة اإلفصاحـــات التـــي يشـــملها التقريـــر، حيـــث مت إصـــدار تقريـــر االســـتدامة األول 

ملؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة يف أغســـطس 2020.

كتاب	"مواسم"	الذي	يستعرض	جمال	بيئة	الكويت

ـــوان  ـــت، يحمـــل عن ـــة يف الكوي ـــداً عـــن البيئ ـــاً جدي ـــر 2021 كتاب ـــة يف فبراي ـــة الكويتي ـــرول الوطني أصـــدرت شـــركة البت
"مواســـم"، ويعتبـــر ثمـــرة لتعـــاون الشـــركة مـــع فريـــق عدســـة البيئـــة الكويتيـــة، الـــذي يضـــم مجموعـــة مـــن الشـــباب 
ـــق  ـــت، ويســـتعرض ويوث ـــة الكوي ـــال بيئ ـــراز جم ـــن أجـــل إب ـــرة ومخلصـــة م ـــوداً كبي ـــون جه ـــن يبذل ـــي املتطـــّوع، الذي الكويت
الكتـــاب، الـــذي يغطـــي معظـــم مســـاحة الكويـــت، مكونـــات البيئـــة الكويتيـــة بـــراً وبحـــراً وجـــواً، ويعكـــس حـــرص الشـــركة 
ــاً إلـــى أداء هـــذه املســـؤولية علـــى أكمـــل وجـــه ممكـــن ويف  علـــى الوفـــاء مبســـؤوليتها االجتماعيـــة التـــي تســـعى دائمـ

مجـــاالت متنوعـــة، ويف طليعتهـــا البيئـــة التـــي توليهـــا اهتمامـــاً كبيـــراً.

إطالق	حملة	لزراعة	األشجار

ـــع أنحـــاء  ـــل املـــدن يف جمي ـــة زراعـــة األشـــجار وجتمي ـــة مـــن حمل ـــة الثاني ـــت بإطـــاق املرحل قامـــت شـــركة نفـــط الكوي
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األحمـــدي يف ديســـمبر 2020، وشـــملت احلملـــة التـــي اســـتمرت شـــهرين تطويـــر املنطقـــة الوســـطى مـــن األحمـــدي، 
ـــي شـــملت مســـارات للمشـــاة  ـــدة الت ـــق عامـــة، وغطـــت التطـــورات اجلدي ـــى حدائ ـــن املفتوحـــة إل ـــل األماك ـــث مت حتوي حي
وعـــدد مـــن املســـاحات اخلضـــراء، مســـاحة تبلـــغ حوالـــي 20 ألـــف متـــر مربـــع، كمـــا أشـــرفت احلملـــة علـــى زراعـــة 3000 

شـــجرة يف مناطـــق عـــدة مـــن األحمـــدي.

إنشاء	ثالث	بحيرات	جتميعية	ملياه	السيول	

قامـــت شـــركة نفـــط الكويـــت يف ديســـمبر 2020 ممثلـــة مبجموعـــة مشـــاريع األحمـــدي )فريـــق عمـــل الطـــرق واملســـاندة( 
ـــاه الســـيول يف منطقتـــي شـــمال شـــرق األحمـــدي وجنـــوب الصباحيـــة  ـــى إنشـــاء ثـــاث بحيـــرات جتميعيـــة ملي بالعمـــل عل
ـــول  ـــر مكعـــب ومبـــدة ال تزيـــد عـــن 45 يومـــاً، وذلـــك ضمـــن احلل ـــر مـــن مليـــون ونصـــف مت بطاقـــة اســـتيعابية تقـــدر بأكث
العاجلـــة ملعاجلـــة آثـــار الســـيول واألمطـــار القادمـــة مـــن هضبـــة األحمـــدي واملتجهـــة إلـــى املناطـــق الســـكنية )الفحيحيـــل، 
جنـــوب الصباحيـــة، نفـــق املنقـــف( ممـــا أدى إلـــى تقليـــل اخلســـائر الناجمـــة عـــن تلـــك الســـيول التـــي جتتـــاح تلـــك املناطـــق.

تطبيق	إلكتروني	للترجمة	الفورية	لذوي	االعاقة	السمعية

ــي  ــم والتـ ــم والبكـ ــة الصـ ــن فئـ ــن مـ ــزة للمميزيـ ــة مميـ ــة برعايـ ــركاتها التابعـ ــة وشـ ــرول الكويتيـ ــة البتـ قامـــت مؤسسـ
تتمحـــور بتوفيـــر مترجـــم فـــوري للغـــة اإلشـــارة، حيـــث مت توزيـــع وتركيـــب هـــذه األجهـــزة علـــى كثيـــر مـــن األماكـــن احليويـــة 
املختلفـــة يف الدولـــة مثـــل املستشـــفيات احلكوميـــة واملراكـــز اخلدماتيـــة، منهـــا مـــا مت تركيبـــه يف مستشـــفى شـــركة نفـــط 
الكويـــت ومعـــرض الشـــيخ أحمـــد اجلابـــر خـــال شـــهر نوفمبـــر 2020، ومنهـــا مـــا مت تركيبـــه يف مستشـــفى مبـــارك 
ـــى املعلومـــات  ـــذي يســـهل عليهـــم الوصـــول إل ـــر- مـــارس( 2021، األمـــر ال ـــرة مابـــن )فبراي ـــة والعـــدان يف الفت والفرواني

ـــكل ســـهولة ويســـر.  ـــم ب ـــة إجراءاته ـــم مـــن إمتـــام كاف ـــة ومتكينه املطلوب

إطالق	اول	سباق	خيري	افتراضي	على	مستوى	القطاع	النفطي	الكويتي	

لـــم تتوانـــى مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة ولـــو لوهلـــة يف املشـــاركة الفعالـــة لإلســـهام يف رفـــع الضـــرر 
عـــن الفئـــات التـــي تكبـــدت اخلســـائر جـــراء جائحـــة كورونـــا، كـــون أن خدمـــة املجتمـــع واملســـاهمة يف رفـــع أي اثـــار ســـلبية 
عنـــه تقـــع ضمـــن اولويـــات اســـتراتيجياتها 2040، لـــذا جـــاء إطـــاق التحـــدي االفتراضـــي اخليـــري األول مـــن نوعـــه 
للقطـــاع النفطـــي الكويتـــي بالتعـــاون مـــع شـــركاؤنا يف النجـــاح مـــن الشـــركات النفطيـــة العامليـــة كشـــركة )بيكـــر هيـــوس( 
وجمعيـــة الهـــال األحمـــر الكويتيـــة يف الفتـــرة مـــا بـــن 16 : 31 مـــارس 2021، والـــذي يهـــدف إلـــى مســـاعدة األســـر 

ـــة الكويـــت.  ـــا داخـــل دول املتضـــررة مـــن جائحـــة كورون

قصة	مصورة	جديدة	موجهة	للطفل	

ـــوان  ـــة للطفـــل، حتمـــل عن ـــدة موجه ـــر 2021 قصـــة مصـــورة جدي ـــة يف يناي ـــة الكويتي ـــرول الوطني أصـــدرت شـــركة البت
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ــا  ــركة وموظفيهـ ــود الشـ ــوق جهـ ــط ومشـ ــب مبسـ ــة يف قالـ ــي القصـ ــا "، وحتكـ ــة كورونـ ــة يف مواجهـ ــرول الوطنيـ " البتـ
منـــذ بـــدء جائحـــة كورونـــا، ســـواء مـــن جهـــة تســـيير أعمالهـــا واملضـــي يف تنفيـــذ مشـــاريعها، أو دورهـــا يف مســـاندة 
ـــى  ـــة واملجتمـــع يف التصـــدي لتأثيـــرات هـــذه األزمـــة، يعكـــس إصـــدار هـــذه القصـــة حـــرص الشـــركة عل مؤسســـات الدول
ـــال، وســـبق  ـــا األطف ـــع ويف طليعته ـــات املجتم ـــف شـــرائح وفئ ـــام مبختل ـــة، مـــن خـــال االهتم أداء مســـؤوليتها االجتماعي
ـــة الوعـــي  ـــم وتنمي ـــى تثقيفه ـــدف إل ـــي ته ـــال، والت ـــة املخصصـــة لألطف للشـــركة إصـــدار سلســـلة مـــن القصـــص التعليمي
ـــة، التـــي تعتمـــد عليهـــا الكويـــت  ـــى وجـــه اخلصـــوص تعريفهـــم بالصناعـــة النفطي ـــاة املختلفـــة، وعل لديهـــم بجوانـــب احلي

كمصـــدر رئيســـي للدخـــل.

املشاركة	يف	حملة	"الكويت	نظيفة	بسواعد	أبنائها"

شـــاركت الشـــركة الكويتيـــة للصناعـــات البتروليـــة املتكاملـــة وشـــركة صناعـــة الكيماويـــات البتروليـــة يف حملـــة "الكويـــت 
نظيفـــة بســـواعد أبنائهـــا" لتنظيـــف الشـــواطئ بالتعـــاون مـــع مؤسســـة النويـــر، ويأتـــي ذلـــك إنطاقـــاً مـــن إميـــان املؤسســـة 
وشـــركاتها التابعـــة بأهميـــة ترســـيخ املســـؤولية املجتمعيـــة ألجـــل النهـــوض باملجتمـــع وســـامة الفـــرد وحمايـــة البيئـــة 

احمليطـــة. 

تسخير	كافة	اإلمكانيات	ملساندة	جهود	الدولة	يف	مواجهة	جائحة	كورونا

منـــذ اللحظـــة األولـــى لتفشـــي جائحـــة كورونـــا بـــادرت املؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة مبســـاندة وزارة الصحـــة واجلهـــات 
املعنيـــة يف الدولـــة وتقـــدمي الدعـــم الـــازم، حيـــث وفـــرت الشـــركة الكويتيـــة للصناعـــات البتروليـــة املتكاملـــة مركـــز كيبـــك 
ـــت الشـــركة  ـــذي عكف ـــة مشـــرف وال ـــارض مبنطق ـــي يف أرض املع ـــت امليدان ـــزور ومستشـــفى الكوي ـــة ال ـــي يف منطق الطب
الكويتيـــة للصناعـــات البتروليـــة املتكاملـــة بالتعـــاون مـــع شـــركة نفـــط الكويـــت علـــى إنشـــائهما وجتهيزهمـــا باملعـــدات 
واألســـّرة الازمـــة خـــال وقـــت قياســـي الســـتيعاب جمـــوع املصابـــن بفيـــروس كورونـــا مـــن مواطنـــن ومقيمـــن،  ومت 

ـــي. ـــث بالكامـــل ليخـــدم املستشـــفى امليدان ـــي بعـــدد 62 شـــاليه مؤث ـــز ســـكن للطاقـــم الطب جتهي

كمـــا قامـــت شـــركة نفـــط الكويـــت بتخصيـــص مهجـــع نفطـــي يف حقـــل الرتقـــة بشـــمال الكويـــت كمحجـــر صحـــي بطاقـــة 
)911( ســـرير مت تســـليمه إلـــى وزارة الصحـــة الســـتضافة املواطنـــن العائديـــن مـــن الســـفر، ويف إطـــار التجهيـــز الكامـــل 
لوضـــع كل وســـائل الوقايـــة والراحـــة بتصـــرف النـــزالء، مت تزويـــد احملجـــر بكافـــة وســـائل اإلتصـــال مـــن هواتـــف وبدالـــة 
ـــل،  ـــاج النفـــط الثقي ـــك( مت متديدهـــا مـــن مجمـــع إنت ـــر أوبت ـــة )فايب ـــاف ضوئي ـــا شـــبكة ألي تتســـع لــــ )600( خـــط تغذيه

فضـــًا عـــن شـــبكة إنترنـــت متكاملـــة يف إطـــار تأمـــن كل املســـتلزمات إلقامـــة متكاملـــة.

كذلـــك قامـــت شـــركة نفـــط الكويـــت بتجهيـــز مقـــر بيـــت الضيافـــة مبنطقـــة األحمـــدي كمحجـــر لفئـــة العوائـــل 
ــدمي  ــر وتقـ ــإدارة احملجـ ــركة بـ ــت الشـ ــة، وقامـ ــى وزارة الصحـ ــليمه إلـ ــث مت تسـ ــرير حيـ ــة )130( سـ ــات بطاقـ والطالبـ
جميـــع خدمـــات الضيافـــة والتغذيـــة واإلدارة الفندقيـــة. حيـــث مت اســـتضافة عـــدد 74 طالبـــة مـــن ضمـــن خطـــة اجـــاء 
ـــل 2020  ـــرة مـــن 28 أبري ـــة كحجـــر مؤسســـي خـــال الفت ـــت الضياف ـــوم يف بي ـــدة 14 ي ـــا مل ـــن يف بريطاني ـــة املبتعث الطلب

ــو 2020. ــة 13 مايـ ولغايـ

إلـــى جانـــب ذلـــك، مت جتهيـــز مستشـــفى األحمـــدي التخصصـــي )املستشـــفى القـــدمي( الســـتضافة ورعايـــة مرضـــى 
مستشـــفى العـــدان وبـــإدارة املجموعـــة الطبيـــة بشـــركة نفـــط الكويـــت، وتبلـــغ ســـعة املستشـــفى حاليـــاً 110 ســـرير )قابلـــة 
ــفى  ــى مستشـ ــارك إلـ ــفى مبـ ــدان ومستشـ ــفى العـ ــن مستشـ ــم مـ ــن مت نقلهـ ــى الذيـ ــدد املرضـ ــغ عـ ــث بلـ ــادة(، حيـ للزيـ

األحمـــدي عـــدد 89 مريـــض، وعـــدد مـــن األطفـــال اخلـــدج مبعـــدل )4 باألســـبوع(.

ــة  ــت بطاقـ ــمال الكويـ ــة شـ ــة الرتقـ ــة يف منطقـ ــل للعمالـ ــر بالكامـ ــز محجـ ــت بتجهيـ ــط الكويـ ــركة نفـ ــت شـ ــا قامـ كمـ
ـــوم باإلشـــراف  ـــوءة، ويق ـــم ممـــن مت إجاؤهـــم مـــن مناطـــق موب ـــة واملقيمـــن احملجـــور عليه ـــة العمال )7992( ســـرير لفئ
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علـــى مخيـــم الشـــمال عـــدد 200 شـــخص مـــن كادر وزارة الصحـــة واملتطوعـــن، باإلضافـــة إلـــى 165 شـــخص مـــن كادر 
احلـــرس الوطنـــي، وتقـــوم شـــركة نفـــط الكويـــت بتوفيـــر وجبـــات غـــداء وعشـــاء بشـــكل يومـــي للمحجوريـــن والعمـــال، 
وكذلـــك كادر وزارة الصحـــة واملتطوعـــن واحلـــرس الوطنـــي، وبلـــغ العـــدد اإلجمالـــي لنـــزالء مخيـــم الشـــمال مـــن فئـــة 

العمالـــة واملقيمـــن مـــا يقـــارب 7283 شـــخص.

كذلـــك قامـــت الشـــركة الكويتيـــة للصناعـــات البتروليـــة املتكاملـــة بتصنيـــع األقنعـــة الواقيـــة باســـتخدام الطابعـــة ثاثيـــة 
األبعـــاد ومت توزيعهـــا علـــى عـــدد مـــن املستشـــفيات.

وتبرعـــت الشـــركة الكويتيـــة لاستكشـــافات البتروليـــة اخلارجيـــة مببلـــغ )10( آالف دينـــار كويتـــي جلمعيـــة الهـــال 
األحمـــر الكويتيـــة مســـاهمة منهـــا ملســـاندة األعمـــال التطوعيـــة التـــي تقـــوم بهـــا اجلمعيـــة داخـــل الكويـــت ملواجهـــة جائحـــة 
كورونـــا، باإلضافـــة لذلـــك وللتخفيـــف مـــن وطـــأة اجلائحـــة علـــى املتضرريـــن مـــن األســـر املتعففـــة قامـــت البتروليـــة 

ـــي. ـــر الكويت ـــال األحم ـــع اله ـــاون م ـــة بالتع ـــع الســـال الغذائي ـــة بتوزي املتكامل

مبادرات	مؤسسة	البترول	الكويتية	وشركاتها	التابعة	يف	حمالت	التطعيم	ضد	فيروس	كورونا

ــاع النفطـــي  ــم ملوظفـــي القطـ ــة التطعيـ ــر 2021 حملـ ــة الطبيـــة يف مستشـــفى األحمـــدي يف فبرايـ أطلقـــت املجموعـ
بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة، حيـــث تســـاهم هـــذه اخلطـــوة يف تســـريع عمليـــة التطعيـــم يف الدولـــة، كمـــا شـــاركت شـــركة 
ـــة مشـــرف  ـــي يف منطق ـــارض الدول ـــم يف أرض املع ـــز التطعي ـــواد اإلرشـــادية ملراك ـــب امل ـــم وتركي ـــت يف تصمي نفـــط الكوي
ولــــ )15( مركـــز تطعيـــم يف املســـتوصفات احلكوميـــة املنتشـــرة يف جميـــع احملافظـــات، باإلضافـــة ملـــا ســـبق، قامـــت شـــركة 
ـــرة  ـــع باجلزي ـــم الواق ـــز التطعي ـــز مرك ـــذ وجتهي ـــة بتنفي ـــة املتكامل ـــة للصناعـــات البترولي ـــت والشـــركة الكويتي ـــط الكوي نف

ـــات وإحتياجـــات وزارة الصحـــة. ـــاح ليتوافـــق مـــع طلب ـــر األحمـــد الصب ـــة بجســـر جاب اجلنوبي
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