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عبدالغفار عقيل العوضي
عضو مجلس ا�دارة

نزار محمد العدساني
نائب الرئيس 

والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

أنس الصالح
معالي وزير النفط (بالوكالة)

 رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

خالد صالح بوحمرة
عضو مجلس ا�دارة



وائل العسعوسي
عضو مجلس ا�دارة

عصام عبداحملسن املرزوق
عضو مجلس ا�دارة

مفرح ضيدان الشمري
عضو مجلس ا�دارة

عبداجمليد حاجي حسني الشطي
عضو مجلس ا�دارة
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المحتويات
قيمنا

كلمة معالي وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية 

كلمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 

المقدمة

ا,داء المالي 

مشاريعنا الكبرى 

خيرات ا,رض 

عبر موانئ العالم

استثمارنا ا,فضل 

أميال نحو المستقبل

الحفاظ على ثرواتنا

ننهض بمجتمعنا 

البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل للسنة 
المنتهية في 31 مارس 2016
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رسالة المؤسسة:
العالم،  فـي  والغاز  النفط  صناعة  فـي  الرائدة  الشركات  من  وتعتبر  تجاري،  طابع  ذات  الكويتية  البترول  مؤسسة 

تلك  وإدارة  البتروكيماويات،  وصناعة  النفط  وتسويق  وتكرير  وإنتاج  استكشاف  الرئيسية  أنشطتها  وتتضمن 

اBنشطة بأفضل اBساليب فاعلية مع ضمان االستغالل اBمثل للموارد الهيدروكربونية، وذلك بهدف تحقيق أعلى 

عائد لدولة الكويت، إلى جانب تنمية القوى البشرية الوطنية.

الرؤية المستقبلية للمؤسسة:
تعتمد الرؤية المستقبلية للمؤسسة على التالي :

إلى مستوى عال ومتميز من الربحية واBداء. الوصول 

المساهمة بشكل كبير فـي دعم وتنشيط االقتصاد المحلي.

تعزيز السمعة والمكانة العالمية Bنشطة المؤسسة كافة.

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

الوصول إلى مستوى رائد فـي المنطقة فـي اBداء المتعلق بالصحة والسالمة والبيئة، والعمل على تطبيق أحدث 

نظم التكنولوجيا فـي عمليات المؤسسة.
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التعامل بانفتاح وعلى أساس من الثقة واالحترام والعدالة 
والشفافية والصدق، مع االلتزام بأسمى أخالقيات العمل والمهنية 

وتحمل المسئولية.

مستوى عال ل@داء ، التميز التشغيلي، التطور المستمر، 
تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية ، االهتمام بتلبية 

احتياجات العمالء.

اLهتمام المشترك بقضايا المؤسسة لتحقيق المصلحة 
العامة للمؤسسة ككل وليس لجزء منها.



االستجابة للمتغيرات، تقبل التغيير واالبتكار

بالصحة والسالمة والبيئة واPمن والمجتمع 
- االلتزام بحماية البيئة وتوفير مكان عمل آمن وصحي

- االلتزام بالمسئولية االجتماعية في دولة الكويت والمجتمعات 
اBخرى المحتضنة Bنشطة المؤسسة.

توفير بيئة عمل يسودها الوالء والتعاون وروح الفريق 
الواحد والتميز في اPداء.

بناء والمحافظة على شراكات بعيدة المدى ، وذات قيمة 
مضافة لدعم النمو وتعزيز التميز التشغيلي.
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 كلمة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء
 ووزير النفط بالوكالة

ةرئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

 تتسارع المستجدات ، ومع تزايد وتيرة التنافس، تفرض علينا أجواء أسواق النفط الحالية جهوداً استثنائية لرفع 
اcيرادات النفطية والقيمة المضافة من مختلف أنشطتنا المتنوعة، ويتمثل ذلك في االستفادة من الممارسات 
 ، العالمية  النفطية  الشركات  مختلف  مع  المتميزة  عالقاتنا  في  نستثمر  وأن  النفطية،  الصناعات  في  المثلى 
والوطنية، والخدماتية والمراكز البحثية. وال تخفى عنا أهمية توثيق العالقات التاريخية التي تربطنا بتلك اBسواق 
إلى عدد من اBسواق  الوزراء  التي قام بها سمو رئيس  الزيارة  تواجدنا فيها واستثماراتنا، كما تم خالل  وتعزز 
إنجاز  آخر مستجدات  الوقوف على  أبرزها  والذي كان  واليابان،  بنغالدش، كوريا، فيتنام،  والتي شملت  اhسيوية 

مصفاة فيتنام ومجمع البتروكيماويات هناك.

٢٠١٦ نسلط الضوء على نجاحاتنا الواعدة في مشاريعنا النفطية الكبرى،  وفي تقريرنا للسنة المالية لعام ٢٠١٥ /
والتي أشرقت وتنامت خالل عامنا المالي المنصرم. حيث حققت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
اcنجاز  يوميًا، ولم يكن تحقيق هذا  برميل  إلى٣ ماليين  ليصل  الخام  النفط  إنتاجها من  رفع  نجاحًا مذهًال  في 
سهًال أبداً لو ال توفيق المولى عز وجل والكوادر الوطنية في القطاع النفطي الكويتي. وال ننسى كذلك الدور الهام 
اBسواق  النفط في  أجل ضمان تصريف  والذي يقوم بجهود مشكورة من  العالمي  التسويق  يلعبه قطاع  الذي 

الواعدة التي تضمن أسعاراً أعلى للنفط الكويتي مقارنه ببقية اBسواق اBخرى.

وشهدنا أيضًا نهضة بالغة اBهمية لهذا العام المالي، فقد قطعنا شوطًا كبيراً في تنفيذ حزمة تحديث القدرات 
التحويلية والتكسيرية في المصافي من خالل مشروع الوقود البيئي الذي بلغت نسبة اcنجاز الكلي منه ٥٠٫٢٪، 

كما احتفلنا خالل العام بتوقيع العقود مع الشركات الفائزة لتنفيذ مشروع مصفاة الزور. 

وافق  المضافة،  القيمة  لتحقيق  والبتروكيماويات  التكرير  نشاط   بين  للتكامل  يسعى  النفطي  القطاع  وBن 
المجلس اBعلى للبترول مبدئيًا على إنشاء شركة جديدة cدارة وتشغيل إنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات 

في فيتنام، ووصلت نسبة اcنجاز في المشروع  حتى اhن ٧٧ ٪.
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أنس الصالح

 نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط بالوكالة

رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية

أدلت  التابعة، فقد  الكويتية وشركاتها  البترول  التي ُوضعت من قبل مؤسسة  اcيرادات  ووفقًا لخطة تعظيم 
ثمارها لتحقق أرباحًا جيدة للمؤسسة وشركاتها التابعة بلغت ١٫٣ مليار دينار كويتي للسنة المالية المنتهية 
في مارس ٢٠١٦، وهي تفوق أرباح السنة التي سبقتها بحوالي ٦٪ وذلك رغم التحديات الكبيرة التي واجهت القطاع 

النفطي وتدهور أسعار النفط والمنافسة الشرسة على الحصص في اBسواق العالمية.

 ويمضي القطاع النفطي قدمًا انطالقًا من رغبه صاحب السمو اBمير الشيخ صباح اBحمد الجابر الصباح حفظه 
ا~ تعالى ورعاه على نور خارطة الطريق التي تم إعدادها للتوسع في تطبيقات الطاقة الشمسية بما يخفف من 

انبعاثات الكربون.

أبناء  نّير، تكاد اBرض تنهض بنا لنحلق فوق اجتهادات كوادرنا الوطنية  اليوم على أعتاب مستقبل  ونحن نقف 
القطاع النفطي، ونؤمن أن بهم تتحقق النجاحات. إن طموحاتنا للمرحلة القادمة متنوعة، ويأتي في مقدمتها، 
زاهر،  مستقبل  أجل  من  استراتيجيا،  خياراً  تشكل  باعتبارها  الوطنية،  الكوادر  وتأهيل  البشرية  الموارد  تنمية 

فالعنصر البشري يشكل الركيزة اBساسية والثروة الحقيقية، لضمان الريادة والتميز.

رئيس  سمو  وإلى  اBمين،  عهده  ولي  سمو  مقام  وإلى  البالد،  أمير  السمو  صاحب  حضرة  مقام  إلى  أرفع  ختامًا، 
مجلس الوزراء حفظهم ا~ تعالى ورعاهم خالص الشكر واالمتنان على الدعم المتواصل Bبنائهم في القطاع 

النفطي لتستمر مسيرة النجاح والعطاء والتطوير.
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كلمة الرئيس التنفيذي

نائب رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية 

 كان  ل�حداث العالمية والتحديات االقتصادية التي شهدها العالم من انخفاض سعر برميل النفط والتوسع في 
انتاج النفط الصخري تأثيراً واضحًا على انخفاض اcيرادات النفطية على الدول المنتجة للنفط وباBخص الدول التي 
يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على اcيرادات النفطية، وما تبعه ذلك من تدهور ل�وضاع االقتصادية للشركات 
في  واcنتاجية  التشغيلية  التكلفة  الرتفاع  نظراً  المسال  والغاز  النفط  وانتاج  االستكشاف  مجال  في  العاملة 

مقابل انخفاض الوارد مما جعلها تقلص من حجم استثماراتها االقتصادية والتراجع عالميًا.

النهوض  مواصلة  في  االستمرار  على  العزم  عقدنا  التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  في  لكننا 
رغم   ،٢٠٣٠ استراتيجية  ضمن  الموضوعة  االستراتيجية  اBهداف  وتطبيق  الكبرى  االستراتيجية  بمشاريعنا 
الكويت  لدولة  أفضل  مستقبل  تحقيق  في  ذلك  بأهمية  القوي  cيماننا  وذلك  المختلفة،  والتغيرات  التحديات 

وتأمين الموارد االقتصادية ل�جيال الحالية والقادمة.  

الحالية،  المتغيرات  وسط  في  والمنافسة  التكيف  على  النفطي  القطاع  في  العاملين  أبنائنا  بتكاتف  ونجحنا 
حيث  القادمة.  التغيرات  لمواجهة  أمثل  كحٍل  والبتروكيماويات  التكرير  قطاعي  بين  الدمج  ألية  واعتمادنا 
الطريق  خارطة  تعد  والتي   ،٢٠٣٠ الكويتية  البترول  لمؤسسة  االستراتيجية  التوجهات  تنفيذ  في  قدمًا  مضينا 
لتنفيذ المشاريع الضخمة داخل وخارج الكويت في مختلف الجوانب، لتحسين الدخل لالقتصاد الكويتي، وهو 
النفطي كقوة مؤثرة في االقتصاد  القطاع  القطاع باالستمرار في الصدارة للمحافظة على  إدارة  ما يؤكد عزم 

الوطني والعالمي.

ونحن ملتزمون برؤية صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح اBحمد الجابر الصباح، الذي دعا إلى توفير 
١٥٪ من انتاج الطاقة في الكويت من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠. فهي خيارنا المستقبلي وأهم أولوياتنا 
cنتاج طاقة نظيفة لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ على مجتمع صحي وبالتالي تعزيز صادراتنا من النفط والغاز.

رفع  في  التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  نجاح    ٢٠١٦-  ٢٠١٥ السنوي  التقرير  هذا  في  لكم  ونبين 
المرسومة.  اليوم، وذلك لمواكبة الخطط االستراتيجية  النفط يوميًا  إلى  ٣ ماليين برميل من  إنتاجها  معدل 
إذ يمضي القطاع النفطي قدمًا في تنفيذ مشاريعه الكبرى لتعظيم المنافسة في اBسواق العالمية، ومن أبرز 

هذه المشاريع:

مشروع الوقود البيئي المتوقع انتهاؤه عام ٢٠١٨؛ سيعمل على إنتاج منتج يتماشى مع اBسواق العالمية التي 
القطاع  في  المتبع  النهج  أن  يتضح  ذلك  خالل  من  صارمة.  بيئية  ومعايير  دقيقة  إنتاجية  مواصفات  تشترط 
أن تستطيع  الحالية وضمان  المحافظة على اBسواق  إنما  التنقيب عن فرص مستقبلية  النفطي ليس فقط 
عن  جودة  تقل  وأال  الحالية  ومكانتها  قوتها  في  تستمر  أن  الكويت  على  بها  ا~  أكرم  التي  النفطية  الثروة 

المطلوب وبالتالي تستمر صادراتها في ارتفاع.
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نزار العدساني
 الرئيس التنفيذي

نائب رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة البترول الكويتية 

أكبر  أحد  يكون  حتى  المشروع  ينتهي  أن  وما  البيئي،  الوقود  مشروع  مع  بالتزامن  ينفذ  الزور؛  مصفاة  مشروع 
المشاريع العالمية لتكرير النفط بطاقة إجمالية تبلغ ٦١٥ ألف برميل يوميًا، وسيرفع القدرة التكريرية للشركة 
من ٩٣٦ ألف برميل إلى ١٫٤ مليون برميل يوميًا لمواكبة الطلب المتزايد على منتجات زيت الوقود ذي المحتوى 
الكبريتي المنخفض.  وسوف يبدأ التشغيل الرسمي للمصفاة نوفمبر ٢٠١٩، موفًرا بذلك منتجات بترولية عالية 

الجودة وفرصًا وظيفية شتى وبالتالي رفعة االقتصاد الوطني وازدهاره.

١٠٠٪ وبطاقة تكريريه  الكويتي بنسبة  الخام  النفط  التكرير والبتروكيماويات في فيتنام: مصفاة لتكرير  مجمع 
تبلغ ٢٠٠ ألف برميل يوميًا في مرحلته اBولى، وقد يتضاعف اcنتاج في المرحلة الثانية للمشروع إلى ٤٠٠ ألف برميل 
فقد  االستراتيجية،  التوجهات  عليه  نصت  كما  الكويتية  النفوط  لتصريف  آمنًا  منفذاً  يضمن  بما  اليوم.  في 
الفرص  من  العديد  دراسة  جار  فإنه  أخرى  جهة  ومن  اcنشاء،  لمشروع   ٪٧٧ تبلغ  إنجاز  نسبة  إلى  الوصول  تم 
االستثمارية اBخرى. ويوفر مجمع التكرير والبتروكيماويات فرص عمل كبيرة للشعب الفيتنامي ويوفر خبرة 
العالمية  الكويتية  البترول  شركة  قامت  حيث  التخرج  حديثي  والمهندسين  النفطي  القطاع  لموظفي  واسعة 
الجنوبية  وكوريا  اليابان  في  الممتدة  المشروع  لمقاول  التابعة  المختلفة  الهندسية  المكاتب  في  بإلحاقهم 

وماليزيا مما أسهم في اكتسابهم للخبرات الفنية والمهنية العالية في تنفيذ المشاريع الضخمة.

ولتلبية الطلب على الوقود محليًا تبنى القطاع النفطي مشروع إنشاء ١٠٠ محطة تعبئة وقود جديدة، وذلك وفقًا 
لتوجهات مؤسسة البترول الكويتية بتوفير العدد الكافي من المحطات بهدف مقابلة االحتياجات المستقبلية 
قامت  للبترول،  اBعلى  المجلس  موافقة  على  وبناًء  البالد،  تشهده  الذي  العمراني  التوسع  نتيجة  الوقود  من 
تكنولوجيا  أحدث  وفق  جديدة  وقود  محطة   ١٠٠ لبناء  شاملة  خطة  بإعداد  الكويتية  الوطنية  البترول  شركة 
وبشكل يعكس مظهراً متميزاً ومتطوراً ومع اBخذ بعين االعتبار تطبيق مفهوم الطاقة المتجددة والبديلة 

واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وذلك حسب التصميم الجديد المعتمد.

وال يمكن أن نغفل أهمية االستثمار في مواردنا البشرية في مواجهة التحديات Bنهم عصب االقتصاد الوطني 
وسر نجاحه، لذلك دّشنا استراتيجية التعلم والتطوير وذلك cيماننا الراسخ وسعينا المتواصل والحثيث لتوفير 
بيئة عمل محفزة تتيح للعاملين معنا تطوير مهاراتهم، وخلق الفرص المناسبة، التي من شأنها تمكينهم 

من استثمار قدراتهم الكامنة على النحو اBمثل واالرتقاء بأدائهم.

وBنهن جوهر عملنا، دعمنا انطالق لجنة المرأة المهنية في القطاع النفطي بهدف رسم خارطة طريق لتطوير 
الى  الهادفة  اBنشطة  من  سلسلة  تنظيم  طريق  عن  وذلك  النفطي،  القطاع  في  النساء  من  الواعدة  القيادات 
تمكين النساء في القطاع النفطي، وتطوير المهارات القيادية لديهن بالتعاون مع الشركات النفطية الوطنية 

والعالمية في هذا المجال، إضافة إلى تطبيق برامج توعية للعامالت في القطاع النفطي.

وفي سبيل المساهمة في النهوض بالمجتمع، نحن ملتزمون بتطبيق المرحلة الثانية من استراتيجية االتصال 
٢٠٣٠ فيما يتعلق بترسيخ مفاهيم المسؤولية االجتماعية، تعاونا مع المؤسسات التعليمية في الدولة لتوفير 
المرضى  اBطفال  لدعم  الخيرية  المؤسسات  مع  تعاونا  كما  التخصصات،  جميع  من  للطلبة  تدريبية  فرص 
وإمداد مدرسة التربية الفكرية بأحدث التقنيات العلمية والعملية وتزويدها بلوحات ذكية تتناسب مع القدرات 

الذهنية والفكرية للطلبة.

وفي الختام، أرفع لمقام حضرة صاحب السمو أمير البالد وإلى مقام سمو ولي عهده اBمين، وإلى سمو رئيس 
ا~  حفظهم  الكويتية  البترول  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  بالوكالة  النفط  وزير  ولمعالي  الوزراء  مجلس 
تعالى ورعاهم، على الدعم المتواصل Bبنائهم في القطاع النفطي ليستمر النجاح والعطاء.  كما أتوجه بالشكر 
مسيرة  وتطور  تعزيز  سبيل  في  المضنية  المبذولة  لجهودهم  النفطي  القطاع  في  العاملين  لجميع  والتقدير 

القطاع على الصعيد المحلي والعالمي. 
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التوسع  في  المدى  بعيدة  نظرة  نحمل  بأننا  أثبتنا  واLنجازات،  باPحداث  الصاخب  العام  هذا  في 
الفرص  بين  نلمس  ومؤثر،  قوي  صداها  أصبح  أن  إلى  الضخمة  بمشاريعنا  نهضنا  والنمو. 

نحمل  أننا  وندرك  أفقنا  لنوسع   ٢٠٤٠ رؤية  على  ونعمل  بطموحاتنا،  نعلو  لكي  أكبر  فرصًا 
الكويتية  البترول  مؤسسة  نحن  التفوق،  في  كرغباتنا  تمامًا  فذة،  مسؤولية  عاتقنا  على 

ومتطلباتها،  العالمية  اPسواق  لنواكب  وساق  قدم  على  نعمل  التابعة  وشركاتها 
لتحدياته.  مستعدين  للمستقبل  مستشرفين  ونتخطاها 

النجاح  على  اLصــرار  عام  أيضًا  أنه  إال  الصعبة،  التحديات  عام   ٢٠١٥-٢٠١٦ عام 
الذكية.   المستقبلية  والنظرة  اLرادة  ذات  واLدارة 

المقدمة
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اPداء المالي
 للسنة المالية المنتهية ٣١ /٣ / ٢٠١٦

المالية  السنة  خالل  كويتي  دينار  مليون   ٢٠,٢٠٨٫٨ التابعة   وشركاتها  للمؤسسة  المجمعة  االيــرادات  بلغت 
المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ منها ١٩,١٠٢٫١ مليون دينار كويتي ايرادات العمليات الجارية و ١,١٣١٫٨ مليون دينار كويتي 

تمثل االيرادات اBخرى ، فيما بلغت النفقات المجمعة ١٨,٩٠٨٫٤ مليون دينار كويتي.

بلغت اBرباح المجمعة  ١,٣٢٥٫٥ مليون دينار كويتي ( مقارنة بـ ١,٢٥٣٫٨ مليون دينار كويتي عام ٢٠١٥/٢٠١٤) منها 
أرباح التشغيل وقدرها ٤٤٥٫٨ مليون دينار كويتي (٧٢٦٫٣ مليون دينار كويتي عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥) وإيرادات استثمارات 

قدرها ٤٤٢٫٠ مليون دينار كويتي (٤٢٩٫٣ مليون دينار كويتي عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥) .

بلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر ٥٫٤٪ (٥٫٧٪ عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥) فيما بلغ معدل العائد على متوسط 
إجمالي حقوق المساهمين ٥٫٨٪ (٥٫٩٪ عام ٢٠١٤ / ٢٠١٥) .

بلغ إجمالي اBصول ٣٤,٧٨٧٫٤ مليون دينار كويتي (مقارنة بمبلغ ٣٣,٧١١٫٩ مليون دينار كويتي لعام ٢٠١٥/٢٠١٤).

كويتي  دينار  مليون   ٢٢,٣٣٦٫٨ بمبلغ  (مقارنة  كويتي  دينار  مليون   ٢٣,٦٨٧٫٥ المساهمين  حقوق  إجمالي  بلغ 
 ١,٣٢٣٫٠ بمقدار  العام  االحتياطي  في  الزيادة  إلى  ترجع  كويتي  دينار  مليون   ١,٣٥٠٫٧ قدرها  وبزيادة   (٢٠١٥/٢٠١٤ لعام 
مليون دينار كويتي بسبب االحتفاظ بأرباح السنة المالية، وزيادة احتياطي استبدال وتجديد ممتلكات ومنشآت 
ومعدات بمقدار ٣١٤٫٠ مليون دينار كويتي و ارتفاع  حصص غير مسيطرة بمبلغ ١٥٫١ مليون دينار كويتي و ارتفاع 
إعادة قياس احتياطي التزام منافع محددة بمقدار ٣٫٣ مليون دينار كويتي و يقابلها انخفاض احتياطي ترجمة 
 ١٨١٫٣ بمقدار  العادلة  القيمة  في  التغيير  صافي  وانخفاض  كويتي  دينار  مليون   ١٢٣٫٤ بمقدار  اBجنبية  العمالت 

مليون دينار كويتي.

 تمكنت المؤسسة من تمويــل برنامج مشاريعها الرأسمالية الجارية من مصادر تمويل ذاتية وخارجية ، وقد 
بلغ حجم االستثمار في اBصول الثابتة خالل السنة المالية ٣,٤٣٤٫١ مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ ٢,٨٤٣٫٩ 

مليون دينار كويتي في السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤.
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فيتنام

أندونيسيا

استراليا

باكستان

كرواتيا

سلوفاكيا

 مشروع مجمع "نغي سون"
للتكرير والبتروكيماويات

مشروع الخزان اPول للغاز 
الطبيعي المسال

(WA 483-P) 40 ٪ من مشروع

3 آبار في حقل ببيليكان

100 ٪ من مشروع  
Paharpur
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النـرويـج

أسبانيا

كنـــدا

18  بئر تطويري

أسواق عالمية جديدة 

بيع الوقود في 5 مطارات
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للتوسع في الطاقة التكريرية في دولة الكويت لتصل إلى نحو ١٫٤ مليون برميل يوميًا على المدى المتوسط، والذي 
الكويت، فإن  والتصنيع داخل دولة  التكرير  العامة للمؤسسة في قطاع  االستراتيجية  التوجهات  أهم  يعد من 

المؤسسة ممثلة بشركة البترول الوطنية الكويتية يقومون بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.

مشروع الوقود البيئي:
هذا  ويهدف  التكرير،  صناعة  في  المصافي  أحــدث  مصاف  في  الكويت  دولــة  البيئي  الوقود  مشروع  يضع 
المشروع أساسًا إلى تطوير وتوسيع كٍل من مصفاة ميناء اBحمدي التي ستصبح طاقتها التكريرية ٣٤٦,٠٠٠ 
برميل يوميًا، ومصفاة ميناء عبد ا~ ٤٥٤,٠٠٠ برميل يوميًا، وبذلك تصبح الطاقة التكريرية اcجمالية للمصفاتين 

٨٠٠  ألف برميل يوميًا.

جاٍر العمل حاليًا على تنفيذ حزمة مصفاة اBحمدي وحزمتي مصفاة ميناء عبدا~، وأعمال الهندسة التفصيلية 
والمشتريات والمواد والمعدات الرئيسية. وتم االنتهاء من أعمال تحديث وحدة التكسير بالعامل الحفاز والبدء 
في تشغيل الوحدة في مصفاة ميناء االحمدي، باcضافة إلى اBعمال الكهربائية للمشروع حيث تم االنتهاء من 
بناء وتجهيز وتشغيل محطات الكهرباء الرئيسية لمصفاتي ميناء اBحمدي وميناء عبدا~. كما تم االنتهاء 
من تركيب كافة المعدات الثقيلة (Long Lead equipment) وعددها ٢٦ في مصفاة ميناء عبدا~ وتركيب 

أولي للمعدات في مصفاة ميناء اBحمدي. 

وقد بلغت نسبة اcنجاز الكلي للمشروع ٥٠٫٢٪ حتى نهاية شهر مارس ٢٠١٦.

الوطني لالستثـــمار ش.م.ك.(مقفلة)  المالي (شــركة  المستشار  بالتعاون مع  أعماله  التفاوض  يواصل فريق 
NBK Capital) الستكمال عملية تمويل مشروع الوقود البيئي حسب ما هو مخطط له، وبعد الحصول على 

الموافقات المطلوبة على هيكلة وآلية التمويل.

 Mandated Lead) حيث تم مؤخراً تعيين كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي كبنوك قائدة
بالدينار  اBجل  طويل  قرض  عن  عبار  وهي  التمويل  عملية  من  اBولــى  الشريحة  لترتيب   (Arranger-MLA
 Mandate) القائدة  البنوك  تعيين  كتاب  توقيع  تم  وقد  المحلية.  واcسالمية  التقليدية  البنوك  من  الكويتي 

.(Fee Letter) وكتاب تحديد الرسوم البنكية (Term Sheet) ومذكرة الشروط ،(Letter

مشاريعنا الكبرى
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مشروع مصفاة الزور:
نمضي قدمًا في تنفيذ مشروع مصفاة الزور والذي يعد من أكبر المشاريع االستراتيجية النفطية لدولة الكويت 
لتلبية الطلب المتنامي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية من زيت الوقـود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض 

(أقل من ١٪ كبريت). ومن أهم ما تم إنجازه في هذه السنة: 

- تم الحصول على موافقة مجلسي إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج ومؤسسة البترول الكويتية، باcضافة 
إلى المجلس اBعلى للبترول على الميزانية المعدلة للمشروع والبالغة ٤٨٧١ مليون دينار كويتي.

- تم توقيع عقود المجموعات الخمسة الرئيسية Bعمال الهندسة والتوريد واcنشاء مع أربعة تحالفات من 
المقاولين الدوليين في أكتوبر ٢٠١٥ ، وتم البدء بأعمال التنفيذ بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥.

شهر  خالل  الرئيسية  واcنشاء  والتوريد  الهندسة  عقود  مقاولي  جميع  مع  االبتدائية  االجتماعات  جميع  عقد   -
نوفمبر ٢٠١٥، ثم بدأ المقاولون بتقديم الوثائق المطلوبة كما هو منصوص عليه في العقود المبرمة وبأعمال 

مراجعة التصاميم الهندسية اBولية والمخططات وأعمال الهندسة التفصيلية للتنفيذ.

- فيما يخص أعمال معالجة وتجهيــز  أرض موقع المشروع، فما زال العمل مستمراً في تجهيز الموقع وقد 
المواقع لمقاولي  إنجاز ما نسبته حوالي ٩٠,٨٢ ٪ من هذه اBعمال حتى مارس ٢٠١٦، كما تم تسليم بعض  تم 

الحزم الرئيسية لمشروع مصفاة الزور.

وصلت نسبة اcنجاز الكلية للمشروع حتى مارس ٢٠١٦ حوالي ١٣,٧٧٪.   -

 مجمع التكرير والبتروكيماويات في فيتنام
من منطلق التوجهات االستراتيجية العامة لقطاع التكرير والتصنيع والتي تنص على التوسع في الطاقة التكريرية 
خارج دولة الكويت بما يضمن منفذاً آمنًا لتصريف النفوط الكويتية، فقد تم الوصول إلى نسبة إنجاز تبلغ ٧٧٪ 
الخام  النفط  الذي سيمكننا من تكرير  المجمع  إنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في فيتنام،  لمشروع 
الكويتي بنسبة ١٠٠٪ وبطاقة تكريريه تبلغ ٢٠٠ ألف برميل يوميًا في مرحلته اBولى وقد يتضاعف اcنتاج في المرحلة 

الثانية للمشروع إلى ٤٠٠ ألف برميل في اليوم.
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 مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور
تم في مارس ٢٠١٥ توقيع عقد أعمال الهندسة والتوريد واcنشاء للبدء في تنفيذ هذا المشروع، حيث تمت 
ترسية العطاء على تحالف ضم ثالث شركات متخصصة، وتوقيع العقد معهم في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٦ للبدء في 

تنفيذ المشروع. 

علما بأنه قد تم اعتماد الميزانية التقديرية والبالغة ٩٩٨ مليون دينار كويتي للمشروع من قبل مجلسي 
إدارة الشركة والمؤسسة في يناير ومارس ٢٠١٥.  

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار تحقيق الخطة االستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية ٢٠٣٠ المتعلقة 
الطلب  لتلبية  العمليات  مرونة  وزيادة  البعيد،  المدى  على  الوقود  من  المحلي  السوق  احتياجات  بتلبية 

الموسمي المتزايد على الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

مشروعا إنشاء وحدتي إنتاج الغاز البترولي المسال الرابعة والخامسة
والتي تم تصميمها بطاقة  التشغيل،  والبدء في عمليات  الرابعة،  الوحدة  تنفيذ مشروع  االنتهاء من  تم 

استيعابية قدرها ٨٠٥ مليون قدم مكعب قياسي في اليوم و ١٠٦ آالف برميل باليوم من المكثفات وذلك 
الناتجة من حقول النفط وحقول الغازات  الزيادة المستقبلية المتوقعة من الغازات والمكثفات  لمعالجة 

ومن ثم تحويلها إلى غازات مسالة للتصدير وفصل كل من غازات الميثان واcيثان.

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء الوحدة الخامسة، فقد تم توقيع عقد مناقصة أعمال الهندسة والتوريد 
٤٢٨ مليون  تبلغ  إجمالية  بتكلفة   ٢٠١٥ يوليو  المشروع في  أعمال  بتنفيذ  والبدء   ٢٠١٥ واالنشاء في مايو 

كويتي.  دينار 
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مشروع انشاء ١٠٠ محطة تعبئة وقود جديدة
االحتياجات  تلبية  المحطات وذلك بهدف  الكافي من  العدد  لتوفير  الكويتية  البترول  لتوجهات مؤسسة  وفقًا 
المستقبلية من الوقود نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده البالد، وبناًء على موافقة المجلس اBعلى للبترول، 
قامت الشركة بإعداد خطة شاملة لبناء ١٠٠  محطة وقود جديدة وفق أحدث تكنولوجيا وبشكل يعكس مظهراً 
التكنولوجيا  واستخدام  والبديلة  المتجددة  الطاقة  مفهوم  تطبيق  االعتبار  بعين  اBخذ  مع   ، ومتطوراً  متميزاً 
والتصاميم  الجدوى  دراسات  إعداد  مؤخراً  تم  حيث  المعتمد،  الجديد  التصميم  حسب  وذلك  للبيئة  الصديقة 
الموافقات  على  للحصول  اcعداد  حاليًا  ويتم  جديدة،  وقود  تعبئة  محطة   (١٩) عدد  cنشاء  اBولية  الهندسية 

المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع.

ويعتبر هذا المشروع ضمن المجموعة اBولى من ضمن خمس مجموعات على ان تتبعها أربع مجموعات أخرى 
لبناء المحطات خالل الخمسة السنوات القادمة. 

تم  حيث   ،  ٢٠١٦  -  ٢٠١٥ المالية  السنة  خالل  أعمالها  الربحية  وزيادة  النفقات  بتخفيض  الخاصة  اللجنة  استمرت 
وإعطائها  بها  المتعلقة  والمبادرات  الربحية  وزيادة  النفقات  تخفيض  برامج  من  العديد  ودعم  ومتابعة  إيجاد 
اللجنة عن عدد كبير  العليا للشركة. وقد تمخض العمل في هذه  أولوية قصوى وإبقائها تحت متابعة اcدارة 
من اcنجازات وتحقيق عوائد مادية كبيرة قدرت بـ ٢٣٠٫٢ مليون دوالر أمريكي. علمًا بأن هذه اللجنة تم تشكيلها 
سنة  لمدة  اللجنة  عمل  يمتد  وبحيث  واضحة،  عمل  بمرجعية  نوابه  وعضوية  التنفيذي  الرئيس  برئاسة 
التكرير  صناعة  عوائد  انخفاض  ضوء  في  الربحية  وزيــادة  النفقات  تخفيض  بهدف  وذلك  للتجديد،  قابلة 
نوعها  من  اBولى  وتعتبر  لذلك.  المصاحبة  الكبيرة  والتحديات  المنتجات  أسعار  وانخفاض  عالميًا  النفطية 

النفطي. القطاع  مستوى  على 

التكرير والتصنيع خارج الكويت
من منطلق التوجهات االستراتيجية العامة لقطاع التكرير والتصنيع والتي تنص على التوسع في الطاقة التكريرية 
خارج دولة الكويت بما يضمن منفذاً آمنًا لتصريف النفوط الكويتية، فقد تم الوصول إلى نسبة إنجاز تبلغ ٧٧٪ 
لمشروع إنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في فيتنام، ومن جهة أخرى فإنه جار دراسة العديد من الفرص 

االستثمارية اBخرى، أما فيما يخص التوسع في نشاط التسويق بالتجزئة، فقد تم تحقيق ما يلي:

(CNG) في بلجيكا. الغاز الطبيعي المضغوط  الرابعة لتعبئة  افتتاح المحطة   −

تعزز  والــتــي  بلجيكا،  مملكة  فــي  وبالتجزئة  المباشر  للبيع  متنوعة  ــول  أص شبكة  على  االســتــحــواذ   −
استثمارات الشركة وزيادة المبيعات.
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١- خيرات ا,رض
نحن نأتي بخيرات  اPرض  بأفضل السبل لنعزز إمكانياتنا ونرتقي بمنتجاتنا 
ونتائج  اLنتاج  معدالت  نستعرض  هنا   كافة.  اPرض  بقاع   نحو   نصل  و 

االستكشافات البترولية على مدى العام الماضي. 
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استكشافنا وإنتاجنا المحلي

نحن نأتي بخيرات اPرض بأفضل السبل لنعزز إمكانياتنا و نرتقي بمنتجاتنا و نصل نحو بقاع اPرض كافة. 
هنا نستعرض معدالت اLنتاج ونتائج االستكشافات البترولية على مدى العام الماضي.  

البيانات الكمية 

المعدل اليومي Lنتاج الغاز غير المصاحب:

معدل الطاقة اLنتاجية للنفط الخام:

خيرات اPرض
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- خالل   الربع   الثالث،   تمكنا  من  تصدير    ٤ . ١١ مليون   برميل   من   النفط   خالل   ٤٨   ساعة،   وهو   يعادل   إنتاج   ٤   أيام   من  
الكويت،   كما   تمكنا  من   تصدير   أعلى   معدل   يومي   والذي   بلغ ٧ . ٦     نفط  شركة  المنتجة،   النفط   الخام   للشركة 

 مليون   برميل   من   النفط   في   يوم   واحد   خالل   الربع   اBول   للسنة .                                                                                       

باستخدام   بدأنا    في   تنفيذ   أول   مشروع   ميداني   على   مستوى   دولة   الكويت   لالستخالص   غير   الحراري   للنفط   -
 خاصية   الغاز   القابلة   لالمتزاج    لمكمن   مناقيش   السرئي   في   منطقة   عمليات   غرب   الكويت .                                                     

- انتهينا    من٦٢   ٪  من   مشروع   المسح   الزلزالي   ثالثي   اBبعاد   لحقل   برقان   الكبير   الذي   يعد   ثاني   أكبر   الحقول   المنتجة  
 على   مستوى   العالم،   كما   تم   االنتهاء    من ٣٤  ٪  من   مشروع   المسح   الزلزالي   ثالثي   اBبعاد   لمنطقة   جون   الكويت،  
 من   أهم   التحديات   التي   تواجهنا    في   عمليات   المسوحات   الزلزالية   هو   تداخلها   مع   المناطق   السكنية   والمزارع  
 والمناطق   البرية   المفتوحة   للرعي،   مما   يؤثر   على   عمليات   المسوحات   والمعدات   واBسالك   المستخدمة  . ومن  
 هذا   المنطلق،   قامت   شركة   نفط   الكويت   بحملة   إعالمية   كبيرة   لزيادة   وعي   المواطنين   بأهمية   تبادل   التعاون   ما  
 بين   الطرفين   من   أجل   تحقيق   اBهداف   المرجوة   من   المسوحات   الزلزالية،   وقد   القت   تلك   الحملة   نجاحاً   ملحوظاً  

 واهتمامًا   من   ِقبل   المواطنين .                                                                                                                                                                                                         

معدل إنتاج الغاز المصاحب:

15 / 142016 / 132015 / 122014 / 112013 / 20121السنة

معدل الطاقة اLنتاجية 
للنفط الخام (مليون 

برميل من النفط يوميًا)
2.9222.8702.9222.8633.017

الخمس  النفط يوميًا) للسنوات  الخام (مليون برميل من  للنفط  اLنتاجية  الطاقة  معدل 
الماضية متضمنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦
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استكشافنا وإنتاجنا العالمي

مشاريع   ٣ على  لنا  التابعة  الخارجية  البترولية  لالستكشافات  الكويتية  الشركة  استحوذت 
استكشافية جديدة أضافتها إلى محفظة أصولها الحالية وهي كالتالي:

مشروع (Paharpur) في باكستان بحصة ١٠٠٪، تقوم فيه الشركة بدور المشغل.

 مشروع (WA-483-P) في أستراليا بحصة ٤٠٪.

 مشروع (DW3E) في ماليزيا بحصة ٣٥٪.

إتمام عمليات الحفر والربط لثالثة آبار تطويرية في حقل بيليكان ضمن مشروع بحر ناتونا االندونيسي، 
تم  كما  له.  المحدد  الموعد  من  أسابيع   ٩ قبل   ٢٠١٥ مارس   ٩ في  الحقل  من  الغاز  انتاج  بواكير  وبدأت 

استكمال حفر بئرين تطويريين وربطهما مع إنتاج حقل كاجاه بارو.

إتمام بناء الخزان اBول للغاز الطبيعي المسال في مشروع ويتستون في أستراليا، والعمل على استكمال 
بناء الخزان الثاني لنفس المشروع حسب برنامج العمل المخطط له.

تم حفر ١٨ بئراً تطويريًا في مشروع كيبوب في كندا، وربط ٤ آبار أخرى باcنتاج وجار العمل على استكمال 
وربط باقي اhبار.

خيرات اPرض

68
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محـليـ%

مصانع اPسمدة:

- بلغ إنتاج مصانع اBمونيا حوالي ٦٦٧,٥٥٠ طن متري، بزيادة قدرها ٢٢٪ عن العام ، بينما بلغ  إنتاج مصانع اليوريا 
١,٠٥٦,١٥٥  طن متري، بزيادة قدرها ٢٢٪ عن العام الماضي.

 مصنع البولي بروبيلين:

- بلغ إنتاج مصنع البولي بروبيلين ١٠٧,١٠٣  طن متري بانخفاض قدره ٢٠٪ عن العام الماضي بينما بلغت كميات 
المبيعات ١٠٧,٤١٥ طن متري بانخفاض قدره ٢١٪ عن العام الماضي، ويأتي هذا االنخفاض نتيجة Bعمال الصيانة 

الدورية باcضافة إلى التوقفات غير المخطط لها من قبل شركة البترول الوطنية.

قدرها  بزيادة  جاليكول  وااليثيلين  إيثيلين  البولي  من  طن   ١,٣٣٠,٠٠٠ للبتروكيماويات  إيكويت  شركة  إنتاج  بلغ   -
%1.2 عن العام الماضي.

- بلغت كميات المبيعات للمنتجين ١,٣٣٢,٠٠٠ طن بزيادة قدرها ١٢٪ عن العام الماضي

:(TKOC) الشركة الكويتية ل@وليفينات

- بلغ إنتاج الشركة الكويتية ل�وليفينات ٨١٢,٠٠٠ طن متري من اcيثيلين جاليكول وهي كمية تعادل ما تم إنتاجه 
في العام الماضي.

- بلغت كمية المبيعات ٨٢٠,٠٠٠ طن متري من اcيثيلين جاليكول بزيادة قدرها ١٫٢٪ عن العام الماضي.

البتروكيماويات

خيرات اPرض
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(KPPC)نتاج البرازيلينL الشركة الكويتية

- بلغت كمية اcنتاج لمنتج البرازيلين ٨٤٠,٦٣٢ طن متري بانخفاض قدره ٤٫٩٥٪ عن العام الماضي، بينما بلغت 
كمية الصادرات من البرازيلين  ٨٤١,٨٥٢ طن بانخفاض قدره ٥٫١٨٪ عن العام الماضي، ويأتي هذا االنخفاض نتيجة 

بعض التوقفات المخطط لها بهدف تحسين أداء بعض المعدات.

- بلغت كميات اcنتاج لمنتج البنزين ٢٩٤,٢٩٧  طن متري بزيادة قدرها ٤٫٣١٪ عن العام الماضي.

(TKSC)  الشركة الكويتية للستايرين

- بلغت كمية إنتاج الستايرين ٤٩٣,٠٠٠  طن بانخفاض قدره ٦٫٢٣٪ عن العام الماضي، وقد بلغت كميات مبيعات 
الصيانة  Bعمال  نتيجة  االنخفاض  هذا  ويأتي   ، الماضي  العام  عن   ٪٤٫٣١ قدره  بانخفاض  طن   ٥٠٢,٠٠٠ الستايرين 

الدورية.

مشروع  التكامل بين اPوليفينات الثالث و العطريات الثاني مع المصفاة الرابعة

صناعة  شركة  إدارة  مجالس  من  التفصيلية  اcقتصادية  الجدوى  لدراسة  النهائي  التقرير  نتائج  اعتماد  تم   -
الكيماويات البترولية ومؤسسة البترول الكويتية وذلك في أواخر مارس ٢٠١٦، من أجل السعي قدمًا ل�نتقال إلى 
مرحلة دراسات هندسة التصاميم التفصيلية، كما تم اعتماد الموقع البديل والواقع شمالي طريق ٢٧٠ وذلك 
بشكل مبدئي بعد أخذ الموافقات اBولية من الجهات والوزارات المعنية. ومن المتوقع اعتماد الموقع بشكل 

نهائي من قبل المجلس البلدي أواخر شهر سبتمبر ٢٠١٦.

حققنا هذا العام أرباحًا صافية تقدر بـ ٤٣٠ مليون دينار كويتي مما تعد نتائج استثنائية وذلك في ظل االنخفاض 
الحاد Bسعار النفط العالمية والمنافسة الشديدة في سوق البتروكيماويات. كما حققت مصانع اBسمدة انجازاً 
استثنائيًا هذا العام حيث بلغ إنتاج مصانع اBمونيا حوالي 550,٦٦٧ طن متري، كذلك تم تحقيق أعلى كمية إنتاج 

لمصانع اليوريا منذ التشغيل وصل إلى ١,٠٥٧,٠٠٠ طن متري.
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عـالمـي%

:(GPIC) شركة الخليج لصناعة الكيماويات البترولية

العام  بانخفاض قدره ٩٪ عن  ١,٤٦٦,٠٠٠ طن متري  اBمونيا واليوريا والميثانول)   ) الشركة لمنتجاتها  إنتاج  بلغ   -
العام  عن   ٪١٣ قدره  بانخفاض  متري  طن   ١,٠٩١,٠٠٠ المنتجات  هذه  من  المصدرة  الكميات  بلغت  كما  الماضي، 

الماضي، ويرجع هذا االنخفاض إلى الصيانة الدورية للمصانع.

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

- بلغ إنتاج شركة أم إي جلوبال  ١,٢٥٦,٠٠٠طن متري في عام ٢٠١٥ بزيادة قدرها ٣٪ عن العام الماضي.

شركة أم إي جلوبال BV (المقر الرئيسي – دبي) :

العام  عن   ٪٢٫٧ قدرها  بزيادة  متري  طن   ٣١٦,٠٠٠ إكويبوليمرز  مصانع  في   PET الـ  لمادة  اcنتاج  كمية  بلغت   -
الماضي بينما  بلغ حجم المبيعات في شركة أم إي جلوبال ٣,٤٧٥,٠٠٠ طن متري بزيادة قدرها ٤٫٧٪ عن العام 

الماضي.

خيرات اPرض
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إنجازاتنا ا,خرى في مجال البتروكيماويات

دوالر،  مليون   ١١٣،٠٨٦ بلغت   ٢٠١٥ المالي  العام  نهاية  مع  أرباحًا   (KARO) للعطريات  الكويتية  الشركة  حققت 
 ١٨٣,٥٨ بلغت   ٢٠١٥ المالي  العام  نهاية  مع  أرباحًا   (KPPC) البرازايلين  cنتاج  الكويتية  الشركة  حققت  كما 

٧٩,١٩١٪ عن العام الماضي.  مليون دوالر، بزيادة قدرها 

ألف   24 لكمية  بروبلين   البولي  مستهلكي  أكبر  مع  الهندي  السوق  في   (LTA) اBمد  طويل  عقد  تجديد  تم 
لمدة  طن  ألف   ٤٨ لكمية  أوروبية  شركات  مع   (LTA) اBمد  طويل  عقد  توقيع  تم  كما  سنتين،  لمدة  طن 
لكمية  اcيطالية  أوروبا   (ILPA) شركة  مع   (LTA) اBمد  طويل  عقد  على  االتفاق  تم  أنه  إلى  باcضافة   ، سنتين 
مع  مقارنة  المشتري  مع  عوائد  أعلى  وتحقيق  البرتغالي  للسوق  الدخول  تم  كما  سنة،  لمدة  طن  ألف   ١٢

اBسواق اBخرى.

باcضافة إلى ذلك، وقعنا اتفاقية بين شركة إم إي جلوبال وشركة داو للكيماويات توفر من خاللها شركة 
الجديد  جاليكول  اcيثيلين  لمصنع  اBساسي  اللقيم  لتكون  اcيثيلين  مادة  من  سنويًا  متري  طن  ألف   ٤٠٠ داو 
جلوبال  إي  أم  شركة  وتعمل  جلوبال،  أي  إم  شركة  بالكامل  ستمتلكه  والذي   ، اBمريكي  الخليج  ساحل  في 

للمشروع. المتوقعة  النهائية  التكلفة  لتحديد   FEED مرحلة  من  االنتهاء  على  حاليًا 

له،  مخطط  هو  كما   ٪١٠٢ تعادل  العطريات  منتجات  من  كميات  ببيع  العطريات  تسويق  دائرة  قامت  كما 
وحافظت على مستوى رضا العمالء والذي يساوي ٩٣٪ في أسواق ذات قدرة تنافسية عالية.

سعر  من  أعلى  مبيعات  نسبة  تحقيق  تم  العالمية  اBسواق  في  اBسمدة  أسعار  هبوط  من  الرغم  وعلى 
الخاصة    AQIS شهادة  تجديد  إلى  باcضافة  ل�مونيا،   ٪١٠٥ مبيعات  نسبة  و   ٪١٠٤ لليوريا  الدولي  السوق 

اBسترالية. باBسواق 
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عمليات التكرير وإسالة الغاز

محليــــًا  
- بدأت عمليات تشغيل مشروع الوحدة الرابعة cنتاج الغاز البترولي المسال بطاقة استيعابية قدرها ٨٠٥ مليون 

قدم مكعب قياسي في اليوم و ١٠٦ آالف برميل يوميًا من المكثفات.

تلبية  إلى  الهادف  الــزور  منطقة   في  المسال  الطبيعي  الغاز  استيراد  مرافق  إنشاء  مشروع  توقيع  تم   -
من  الوقود  على  المتزايد  الموسمي  الطلب  وتلبية  البعيد،  المدى  على  الوقود  من  المحلي  السوق  احتياجات 

الطاقة. توليد  محطات 

المعدل اليومي 
للنفط الخام المكرر 

( الف برميل باليوم) 
2016/20152015/20142014/20132013/20122012/2011

167.8186.6192.7193.9177.7مصفاة الشعيبة 

�264.0267.7255.6272.0247.0مصفاة ميناء عبدا

425.3411.6411.9451.7416.9مصفاة ميناء اPحمدي

857.1865.9860.2917.6841.5المجموع 

معدالت التكرير في المصافي الثالث خالل السنوات الخمس الماضية.

خيرات اPرض
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مجال  في  العالمية  الكويتية  البترول  شركة  توسعت  فقد  العالمي  المستوى  على  أما 
عمليات التكرير وإسالة الغاز، حيث أسست ٦ محطات جديدة في هولندا، وبدأت في بيع الغاز الطبيعي المضغوط 
في ٥ محطات للوقود في بلجيكا، التوسعة في عمليات بيع الديزل إلى ٢٤ دولة بعد الدخول في اBسواق الكرواتية 
لرفع  إيطاليا  ميالتزو  في  الكهرباء  لتوليد  محطة  شراء  صفقة  الشركة  أتمت  وقد  والنرويجية.  والسلوفاكية 
من  للتخارج  سعيها  إطار  في  هولندا  في  يوروبورت  لمصفاة  بيعها  إلى  إضافة  للمصفاة،  التشغيلية  الكفاءة 

اBصول غير المجدية.

المنتج
 (ألف طن)

السنة المالية 
2016/2015

السنة المالية 
2015/2014

2.5602.459البروبان

2.1851.983البيوتان

1.4641.250البنزين الطبيعي

6.2095.692المجموع

2016/20152015/20142014/20132013/20122012/2011المنتج (ألف طن متري)
نافثا / بنزين سيارات/ 

ريفورمات
8431.28862.389359299.98936.9

8411.98231.58461.68668.68045.4كيروسين/ وقود طائرات

11813.211688.21219812894.211729.8زيت الغاز/ ديزل

1080110712.89671.710981.19604.2زيت الوقود/ مخلفات

2984.13200.83227.23484.93245.6منتجات أخرى @

42441.442695.642493.545328.741561.9صافي إجمالي المنتجات

1015.61150.81063.51175.11192.7المستهلك/ فاقد

43457.043846.44355746503.842754.6اLجمالي

كميات انتاج الغاز المسال في مصفاة ميناء اPحمدي:
الكميات  مع  بالمقارنة   2016/2015 المالية  السنة  في  المنتجة  الكميات  التالي  الجدول  يوضح 

المنتجة في السنة المالية 2015/2014  

 اجمالي الكميات المكررة، باLضافة إلى معدالت التكرير في المصافي 
الثالث خالل السنوات الخمس الماضية.

@ تشمل الغازات البترولية المسالة من المصافي والكبريت والفحم البترولي والبيتيومين باLضافة إلى غاز البروبلين.
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٢- عبر موانئ العالم
متري  طن   ٣٢٫٠٥ بنقل  العام   هذا  قمنا  حيث  العالم،  إلى  أرضنا  خيرات  ننقل  الضخم،  البحري  أسطولنا  عبر 

الماضي. العام  ٧٫١٩٪ عن  إلى  النقل  لنرتفع بنسبة  المسال،  البترولية والغاز  المنتجات  الخام و  النفط  من 

اBسطول  "المحافظة على حجم ونوعية  ٢٠٣٠ على  للمؤسسة حتى  العامة  االستراتيجية  التوجهات  وتنص 
الخام  النفط  ناقالت  من  التسويقية  واالحتياجات  اBمــد  طويل  االستراتيجي  الغطاء  لتلبية  الــالزم  البحري 
والمنتجات البترولية والغاز المسال، وبما يتماشى مع معدالت اcنتاج المستهدفة داخل دولة الكويت"، وعليه 
فإنه جار إعداد الترتيبات الالزمة لطرح مناقصة بناء (٦) ناقالت جديدة إضافية مختلفة اBحجام، إضافة إلى 

إلى (٨) ناقالت جديدة.  الرابعة  المرحلة  الغاز المسال، وبذلك يصل إجمالي عدد ناقالت  ناقلتي 
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أفضل  جائزة  على  العام  هذا  خالل  حصلنا  فقد  وبسيطًا،  اعتياديًا  النقل  في  مستوانا  يكون  بأن  أبداً  نرضى  ال  نحن 
قبل  من  الهندية).  القارة  وشبه  اBوسط  (الشرق  اcقليمي  المستوى  على  البحرية  الصناعة  في  ناقالت  مشغل 

منظمة المقاييس البحرية العالمية.

كما حصلنا على جائزة حماية البيئة في النقل البحري لهذا العام عن منطقة الشرق اBوسط وشبه القارة الهندية 
والمقدمة من قبل منظمة قائمة لويدز العالمية. 

E
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أسطولنا البحري 

الت444
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-12 نــاقلة نفط خام عمالقة   
- 14 نــاقلة منتجات بترولية مختلفة اBحجام  

- 4 نــاقالت غاز مسال عمالقة

الحمولة اcجمالية ل�سطول 5.04 مليون طن متري ساكن.

أبحرت ناقالت الشركة خالل عام B 2016 / 2015كثر من 2 مليون ميل بحري بكفاءة عالية.

عبـر مــوانئ  لعـالم

30
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٣- استثمارنا ا,فضل

بأن يكون لهذا االستثمار  أنواع االستثمار، ونسعى بكامل قدراتنا  أثمن  نحن نمتلك 
بابنا لكل  البشري هو  العنصر  الكويت، استثمارنا في  اقتصاد دولة  العائد اPقوى لعصب 

ناجحة. خطوة 
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أداؤنــا 
من  عدًدا  الكويت  نفط  شركة  نفذت   ٪١ من  Bقل  الغاز  حرق  من  للحد  جهودها  ضمن   -

عام  في   ٪٠٫٧٩ إلى   ٢٠٠٥ عام  في   ٪١٧ من  الغاز  حرق  نسبة  خفض  إلى  أدت  التي  المشاريع 
.٢٠١٥

ومساٍع  جهود  ضمن   (Volume Spills) المتسربة  الكميات  الكويت  نفط  شركة  خفضت   -
٣١٥ برميًال فقط مقابل الهدف السنوي المطلوب عدم تجاوزه والمقدر  مستمرة حيث وصلت إلى 

بـ ١,٢٠٠ برميل.

الثالثة للحد من خطة حرق  المرحلة  ٥٩٫٨٪ من  الخليج أكثر من  الكويتية لنفط  - نفذت الشركة 
الغاز في عمليات الوفرة المشتركة.

 ٦٠٠,٠٠٠ أصل  من  برميل   ٣٤٣, ٠٠٠ تدوير  وإعادة  باسترجاع  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة  قامت   -
برميل من الحفر النفطية بمنطقة عمليات الوفرة المشتركة.

مليون ساعة عمل دون وقوع أي حادث   ٢٫٤ - سجلت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 
من حوادث فقدان العمل.

بدون  عمل  ساعة  مليون   ٢٤,٢ من  أكثر  البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  حققت   -
٢٠١٦، كما لم يتم تسجيل حوادث بيئية على الشركة خالل  ضائع وذلك حتى فبراير  وقت  حوادث 

العام 2015/٢٠١٦.

تفريغ  لمنع  لدينا  النقل  سفن  جميع  متن  على  النفايات  cدارة  محكمًا  نظامًا  أدخلنا   -
بالموانئ  إنزالها  يتم  حيث  التدوير،  cعادة  والقابلة  الخطرة  النفايات  وجميع  البحر  إلى  القمامة 

منها.  اhمن  للتخلص 

الصحـة والسالمـة 
وا,من والبيئــة

استثمارنا اPفضل



49 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw

إنجازاتنــا 
النفطي، كما نفذنا  القطاع  الكوارث واBزمات على مستوى  تنفيذ تدريبين ميدانيين للتعامل مع 

إخالء وهميًا لمجمع القطاع النفطي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

إدارة الصحة  إحدى مبادراتنا االستراتيجية لعام ٢٠٣٠ للصحة والسالمة والبيئة تحديث نظام 
والسالمة واBمن والبيئة.

التعاقد مع معهد اBبحاث العلمية بخصوص مشروع إعادة دراسة جودة الهواء الداخلي والخارجي 
وتأثير البيئة المحيطة على مبنى المجمع النفطي.

في  اBداء  لتحسين  وذلك  اcلكتروني   "Automated Enhancement report" نظام  إنشاء 
مجال الصحة والسالمة واBمن والبيئة لموظفي مؤسسة البترول الكويتية.

إعداد دراسة واستبيان "قياس مستوى الرضا" بين الهيئة العامة للبيئة، والقطاع النفطي لتعزيز 
في  للبيئة  العامة  الهيئة  مع  التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  بين  االتصال  قنوات 

التابعة بما يتماشى  البيئي للمؤسسة وشركاتها  البيئة وتطوير اBداء  ظل تطبيق قانون حماية 
مع القوانين والمعايير البيئية المتبعة في دولة الكويت.

العربي ل�سمدة  االتحاد  والبيئة من  المميز للصحة والسالمة  اBداء  الحصول على جائزة 
 RoSPA الخاصة بالسالمة والصحة والبيئة  الفضية  (AFA) لعام ٢٠١٥، وجائزة "روسبا" 

MORR, Sliver Award  من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث لعام ٢٠١٥.

المصانع  في  الجديدة  اcنذار  وصفارة   Public Address Systems نظام  واختبار  تركيب 
أثناء إخالء الطوارئ. A&B مما سيحّسن اBداء 

والتوقعات  اBهداف  تحقيق  في  ساهم  الذي  للمقاول"  واcرشاد  ”التوجيه  برنامج  تطبيق 
والمتفق  بالمقاول  الخاصة  الوثائق  حسب  عليها  والمنصوص  المقاولين  من  المطلوبة 
العمل  ثقافة  تحسين  على  يحرص  النظام  فإن  ذلك،  على  وعالوة  الشركة.  في  عليها 

المقاول. اBداء لدى  اhمنة وتحسين  السلوكية  الجوانب  وغرس 
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التدريب والتطوير
نطمح cستقطاب الكفاءات الوطنية الثمينة، ونرغب بأن يكون موظفونا هم  اBمثل في اBداء واBكفأ في 

العمل، ونسعى Bن نقدم لهم أجود أنواع التدريب.

نستمر في تقديم العديد من المبادرات لتطوير وتدريب العاملين في القطاع النفطي.
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استراتيجية التعلم والتطوير  
مشروعنا  الكويتي،  النفطي  القطاع  في  والتطوير  التعلم  استراتيجية   العام  هذا  دّشنا 

الذي  يعكس اLدراك العميق بأن مواردنا البشرية هي ثروتنا اPهم ورأسمالنا الوطني وسر 
هذه  في  االستثمار  بأن  الراسخ  إيماننا  مع  وانسجامًا  الكويتي.  النفطي  القطاع  في  نجاحنا 

القطاع  أطلق  وتميزاً،  ازدهاراً  أكثر  غد  نحو  االرتقاء  لمواصلة  اPجدى  االستثمار  هو  الموارد 
وشركاتها  الكويتية  البترول  بمؤسسة  الخاصة  والتطوير"  التعلم  "استراتيجية  النفطي 

التابعة. 

الكفاءات  النفطي ل�عالن عن  القطاع  المناسبة تم إطالق حملة إعالمية على مستوى  وبهذه 
كفاءاتهم  ورفع  الموظفين  تطوير  مجال  في  نوعية  نقلة  تمثل  التي  الموحدة  التدريبية 

التدريبية. 

ويحّتم علينا التزامنا الراسخ وسعينا المتواصل والحثيث لتوفير بيئة عمل أفضل تتيح للعاملين 
معنا تطوير مهاراتهم، وخلق الفرص المناسبة، التي من شأنها تمكينهم من استثمار قدراتهم 

بأدائهم. واالرتقاء  اPمثل  النحو  على  الكامنة 

فيما  اPداء،  رفيعة  تعل�م  ثقافة  لتعميم  نعمل  شركاء  نغدو  أن  في  الصعيد  هذا  على  رؤيتنا  تتلخص 
المعنية لتطوير كفاءات موظفينا وتطلعاتهم  الجهات  بيد مع جميع  يداً  العمل  تتمحور مهمتنا في 

المهنية، وهي شرط ال غنى عنه بغية تحقيق استراتيجية عملنا بصورة ناجحة، وذلك من خالل توفير 
متكاملة  وحلول  آليات  وتقديم  وتصميم  متمرسين  خبراء  قبل  من  والمعدة  المدروسة  االستشارات 

والفعالية. الجودة  درجات  بأرفع  تتسم  للتعل�م 
الكبير  االهتمام  نوليهم  لذا  الحقيقيون،  صانعوها  هم  اLنجازات  كل  النجاح،  عصب  هم  موظفينا  إن 

للعمل. محفزة  بيئة  توفير  في  سعيا 

استثمارنا اPفضل
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"هّن" جوهر عملنا 
شهد القطاع النفطي في السنة المالية ٢٠١٥ / ٢٠١٦ بروز أكبر عدد من النساء االتي يتحملن مسؤوليات متفاوتة، 
منها الكبيرة، ومنها الصعبة، ومنها ما كان يُعتقد بأن المرأة ليست قادرة على تحملها. وقد أثبتن أنهن قادرات 
على تولي مناصب قيادية وإدارية مختلفة، إلى جانب اBعمال التي تتطلب جهداً بدنيًا كبيراً في ظروف جوية غير 

مالئمة. 

لجنة المرأة المهنية 
أُنشئت لجنة المرأة المهنية في العام 2015 وتهدف اللجنة إلى رسم خارطة طريق لتطوير القيادات الواعدة 
من النساء في القطاع النفطي، وذلك عن طريق تنظيم سلسلة من اBنشطة الهادفة إلى تمكين النساء في 
القطاع النفطي، وتطوير المهارات القيادية لديهن، إضافة إلى تطبيق برامج توعية للعامالت في القطاع النفطي، 

والتعاون مع الشركات النفطية الوطنية والعالمية في هذا المجال.

استثمارنا اPفضل
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٤- أميال نحو المستقبل
بذكاء  الستثمارها  نتطلع  كبيرة  فرصًا  يحمل  أيًضا  لكنه  تحديات  من  المستقبل  يحمله  ما  تمامًا  ندرك 

مستخدمين أحدث تكنلوجيا مستحدثين سبًال جديدة تضمن المضي بخطوات واثقة نحو الغد.

البحث والتكنولوجيا

من صلب عمل المؤسسة وشركاتها التابعة تحقيق الفائدة القصوى من مواردها المتاحة، وأفضل طريقة 
لضمان تحقيق ذلك هو استخدام كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة واالستمرار في تطوير تلك الوسائل ، 
 لذا  يعتبر مجال البحث وإدارة التكنولوجيا من بين اPولويات وعلى رأس اهتمامات مؤسسة البترول الكويتية 

وشركاتها التابعة ككل وذلك حتى نصل إلى مصاف الشركات العالمية ونستطيع امتالك الريادة في تطبيق 
التقنيات الحديثة وتطوير ا�ليات التي تعمل بها المؤسسة بما يتناسب مع متطلبات القطاع النفطي.

ومن أهم اLنجازات في مجال البحث والتكنولوجيا لعام ٢٠١٥-٢٠١٦:

تنفيذاً  التابعة  وشركاتها  للمؤسسة   “Technology Roadmap” طريق  خارطة  وتحديث  مراجعة  تم   -١
بحثية  مشاريع   (  ٧  ) بتنفيذ  البـدء  تـم  وقد   ،2030 والتكنولوجيا  للبحث  للمؤسسة  االستراتيجية  للخطة 

جديدة بمشاركة مؤسسات بحثية محلية ودولية متمثلة بمعهد الكويت ل@بحاث العلمية، ومنظمة هولندا 
 ،Schlumberger وشــركــة   ،CGG وشــركــة   ،POWELTEC وشــركــة   ،(TNO) التطبيقية  العلمية  للبحوث 

.Colorado School of Mines وجامعة

٢-  تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بمجاالت البحث والتكنولوجيا مع كل من الشركات التالية: 

 SK Innovation – South Korea

 Indian Oil Corporation Ltd. – India

 Cornea Services AS – Norway
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  Pول   مرة   في   تاريخنا  تم   االنتهاء   من   دراسة  ممارسات   إدارة   المكامن      والتي   تعد   من   الدراسات   الرائدة   في     
 الصناعة   النفطية،   حيث   حددت   أفضل   الممارسات   والتطبيقات   والتي   سوف   يتم   اعتمادها   لدعم   الشركة   في  

 تحقيق   أهدافها   االستراتيجية .                                                                         

معدات  أربع  استخدام  خالل  من  التنقيب  عمليات  عمل  لفريق  التابعة  الجيولوجية  العمليات  وحدة  طورنا   -
تكنولوجية حديثة للمرة اBولى مما ساعد على تقييم وتحديد أعماق الطبقات المنتجة في اhبار االستكشافية 

بشكل أدق وتم التأكد من النتائج من خالل مقارنتها باختبارات اhبار مثل طبقة القطنية في حقل مناقيش.

اBنابيب  – مثبت   WHIPSTOCK الجديد  العالم تم استخدام تصميم وذرفورد  Pول مرة على مستوى 
الدائم لآلبار ذات الضغوط المنخفضة في البئر (RA-ST 0192 ) وعلى عمق ٦,٠٠٠ قدم تقريبًا، حيث تعتبر وسيلة 

. Packer بسيطة وفعالة من حيث العمل والتكلفة،  كما إنها ال تتطلب النزول المتكرر إلى البئر لتثبيت العازل

اميال نحو المستقبل
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الرتقة  جنوب  حقل  في  البخار  ضخ  لمنشأة  الحراري  التجريبي  الحقل  مشروع   -
(مكمن فرس السفلي) cنتاج النفط الثقيل والتي تعد مساهمة فعالة في برنامج 

النفط الثقيل وفي تنمية الخبرات الفنية.

- مركز الحقول الذكية في مديرية شمال الكويت و هو مركز ذو مستوى عالمي 
يعمل على جمع البيانات المتعلقة باhبار والمنشآت في وقتها الحقيقي من أجل 

اتخاذ قرار شامل يستند إلى تكنولوجيا المعلومات.
افتتحنا
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يضع القطاع النفطي ضمن أولوياته استخدام الطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة، وذلك سعًيا لتطبيق 
توجيهات صاحب السمو أمير البالد حفظه ا� ورعاه فيما يتعلق بالوصول إلى ١٥٪ من اLنتاج الكلي للطاقة 
الكهربائية من الطاقات البديلة بحلول ٢٠٣٠، وقد قطعت المؤسسة وشركاتها التابعة في السنة المالية 

٢٠١٥-٢٠١٦ شوطـًا نحو تحقيق ذلك الهدف.

الطاقة الشمسية

نجحنا في تدشين أول محطتي وقود تعمالن بالطاقة الشمسية وهما محطتا الرقة والزهراء جنوب السرة 
الفائض عن  التي تضخ  اBلواح الشمسية،  النظيفة من خالل  بالطاقة  المحطات  2015، حيث يتم تغذية هذه 

حاجتها من الطاقة خصوصًا في وقت الذروة إلى شبكة وزارة الكهرباء والماء.

كما تم تركيب وتشغيل محطة لتوليد الطاقة الشمسية باستخدام اBلواح الكهروضوئية في منطقة 
غرب الكويت بحقل أم قدير بطاقة ١٠ ميغاواط وإنتاج سنوي من الكهرباء نحو ١٧٦٠٠ ميغاواط -ساعة، 

وسيوفر ما يصل الى ٩١٠٠ طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

لشركة  التابع  المسال  الغاز  تعبئة  فرع  في  الكهرباء  cنتاج  أيضًا  البديلة  الطاقة  استخدمنا 
طريق  عن  الكهرباء  من  واط  كيلو   ٨٠ cنتاج  مشروعًا  دشنا  حيث  الكويتية  النفط  ناقالت 

الطاقة الشمسية لتلبية بعض احتياجات المصنع من الطاقة الكهربائية.

على  للتعرف  خاللها  تسعى  دراسة  على  حاليًا  الكويتية  البترول  مؤسسة  وتعمل 
خضراء  مباني  إلى  التابعة  والشركات  المؤسسة  مباني  تحويل  إمكانية  مدى 

ذات كفاءة.

اميال نحو المستقبل
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التنقيب عن الفرص
وشركاتها  المؤسسة  تستمر  النقاش،  طاولة  على  والمطروحة  القائمة  القطاع  مشاريع  إلى  إضافة 
يتم  والتي  مستقبلية  مشاريع  إلى  تحويلها  ليتم  حالية  وإمكانيات  جديدة  فرص  عن  البحث  في  التابعة 

يبذل  عظيمة  فرص  باكتشاف  ثمارها  تؤتي  التي  التسويقية  والدراسات  البحوث  خالل  من  عنها  التقصي 
القطاع النفطي جهده الغتنامها.

  

 في رحلة بحثنا المستمرة، عثرنا على  حقل نفط جديد "جثاثيل أ" في طبقة المارات الوسطى 
في منطقة الجثاثيل الواقعة غرب الكويت، حيث أسفرت هذه النتائج عن متوسط إنتاج يصل إلى ١,٠٥٣ برميل 
من النفط يوميًا ومتوسط إنتاج غاز بمعدل ٨٠٠ ألف قدم مكعب يوميًا، وسوف نرى في المستقبل بأن هذا 

االكتشاف سيساهم في تعزيز االحتياطات المؤكدة نحو تحقيق اPهداف االستراتيجية لعام ٢٠٣٠.

ونطمح Lنشاء وحدة إنتاج النفط في منطقة أم نقا في شمال الكويت ويقدر اLنتاج من هذه الوحدة بما يعادل 
إلى اPهداف  الكويت للوصول  اLنتاجية لشمال  الطاقة  النفط يوميًا مما يسهم في زيادة  ألف برميل من   ١٥

المرجوة حسب االستراتيجية الموضوعة لسنة ٢٠٣٠.

اميال نحو المستقبل
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التوّسع العالمي
 وفي سعينا الدائم للتوسع في أسواق عالمية جديدة، قمنا بتوقيع عقد جديد في سوق الصين مما يعزز 
مكانة مؤسسة البترول الكويتية كأحد المزودين للنفط الخام في الصين. باLضافة إلى زيادة أكبر عقد 

عقد  ساهم  ا�سيوية.  اPسواق  في  الكويت  حصة  تعزيز  في  أيضًا  ساهم  مما  الجنوبي  الكوري  السوق  في 
الخام في سوق  الخام مع شركة سوميد في تسهيل دخولنا كمزود مهم للنفط  النفط  تخزين وتصدير 

البحر اPبيض المتوسط خاصًة في ظل أوضاع السوق التنافسية حاليًا.

كوسان  أديمتسو  شركة  مع  العالمية  الكويتية  البترول  شركة  خالل  من  نسعى   ،٢٠٣٠ الستراتيجية  ووفقًا 
اليابانية لالنتهاء من إجراءات تأسيس مكتب شراكة بهدف الدخول في السوق الفيتنامي في قطاع تسويق 

المنتجات البترولية عن طريق محطات التجزئة. 
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 ٥- الحفاظ على ثرواتنا 

يسعى القطاع النفطي إلى المحافظة على معدالت اLنتاج وزيادتها خالل 
اPعوام المقبلة، لذا وضمن أبرز أهداف استراتيجية ٢٠٣٠ االستمرار في 

أنشطة إنماء االحتياطات النفطية.

ممارسات   إدارة      Pول   مرة   في   تاريخنا  تم   االنتهاء   من   دراســة  
 المكامن      والتي   تعد   من   الدراسات   الرائدة   في   الصناعة   النفطية،    حيث   حددت  

 أفضل   الممارسات   والتطبيقات   والتي   سوف   يتم   اعتمادها   لدعم   شركة 
نفط الكويت    في   تحقيق   أهدافها االستراتيجية.                                                                                                                                 

- طورنا وحدة العمليات الجيولوجية التابعة لفريق عمل عمليات التنقيب 
من خالل استخدام أربع معدات تكنولوجية حديثة للمرة اBولى مما ساعد 
على تقييم وتحديد أعماق الطبقات المنتجة في اhبار االستكشافية بشكل 

طبقة  مثل  اhبار  باختبارات  مقارنتها  خالل  من  النتائج  من  التأكد  وتم  أدق 
القطنية في حقل مناقيش.

الهيدروكربوني  االحتياطي  من  المنتجة  الكميات  تعويض  معدل  بلغ   -
باحتياطات مؤكدة تصل إلى ١٠٢٪ مقارنة بالمعدل المستهدف ١٠٠٪ .

٪120

٪120
٪100
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٦-ننهض بمجتمعنا
عن  بجد  نبحث  لذا  وطننا،  ومستقبل  حاضرنا  فهو  مجتمعنا،  تجاه  بمسؤوليتنا  نؤمن  نحن 

مبادرات  ذات نتاج مادي ومعنوي يرقى بالكويت ويرتقي بها.

نرعاهم بأعيننـا 
Bننا نلتزم في القطاع النفطي بتطبيق المرحلة الثانية من استراتيجية االتصال ٢٠٣٠ فيما يتعلق بترسيخ 

مفاهيم المسؤولية االجتماعية، وكجزء من دورنا تجاه فئة اBطفال في المجتمع، عملنا على  تجهيز 
وذلك  واBلعاب،  المتعلقات  لحفظ  بخزانات  المستشفيات  من  عدد  في  المرضى  اBطفال  غرف  وتأثيث 

.KAACH طفالBبالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية ا

نحن نؤمن كذلك بقدرات وطاقات الشباب، وندرك تمامًا  أهمية الفن واcبداع بالنسبة لهذه الفئة الحيوية، 
ومن منطلق ذلك، ساهمنا في تحويل براميل النفط إلى رمز فني للسالم من خالل رعايتنا لمعرض فني 

غير تقليدي أطلقته جمعية "لوياك" الشبابية للسالم، تمثل في إعادة تدوير براميل النفط وتحويلها إلى 
مقاعد جميلة تم عرضها في حديقة الشهيد مؤخرا.

بحضور ١٦ من الفنانين الكويتيين وبمشاركة مجموعة من اBطفال في الرسم والتلوين وزخرفة البراميل، 
ُصِنعت تحفًا فنية جميلة تم عرضها في مزاد إلكتروني يعود ريعه لدعم مشاريع لوياك الخيرية في الوطن 

المبدعة  اBفكار  Bفضل  مسابقة  هناك  فكانت  الثانية،  المرحلة  أما  المشروع،  من  أولى  كمرحلة  العربي 
للشباب في إعادة تدوير براميل النفط لتتبنى "لوياك" أفضل المشاريع وتنفيذها.
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وال يقّصر القطاع النفطي أبداً في دعمه للتعليم والذي يتجدد سنويًا بحلل مختلفة إيمانًا باBثر البالغ اBهمية 
من  ذكية  فصوًال  أسسنا   فقد  الخاصة.،  االحتياجات  بذوي  يتعلق  ما  في  وخصوصًا  المجتمع،  على  للتعليم 

خالل التبرع بتجهيز فصول الطالبات في مدرسة التربية الفكرية التابعة cدارة التربية الخاصة بأحدث التقنيات 
العلمية والعملية وتزويدها بلوحات ذكية تتناسب مع القدرات الذهنية والفكرية وتتناغم مع عملية التعليم 

الخاص بهم. وتُسهم الفصول الذكية في مساعدة الطالبات على التعّلم بطريقة سهلة وسلسة، وتنمية سبل 
مشاركاتهن وانخراطهن في المجتمع. 

سيجما مع مستشفى  ال٦  تنفيذ منهجية  اhن على  المجتمع هنا فقط، فنحن نعمل  ولم يقف دورنا في خدمة 
الصدري وذلك لتحسين اcجراءات في وحدة عناية القلب. 

667 201
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و تستمر العطاءات..
حرصنا على أن تصل نسبة التكويت في عقود المقاولين إلى ٢٥٪ حيث تم تعيين ٦٠٠ عامل 

كويتي خالل السنة المالية وبذلك بلغ العدد اcجمالي للعمال الكويتيين في العقود ٢,٨٣٠ 
عامًال.

    دعمًا لمشاريع الدولة في الكهرباء والماء، تم تدشين وتشغيل خطوط وقود جديدة لتعزيز 
حاجة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من الوقود.

في  العمليات  مراكز  لتشغيل  المطلوب  الطاقة  استهالك  معدل  من   ٪٢٥ من  أكثر  وفرنا    
شركة نفط الكويت خالل فصل الصيف. 

     تعاونا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب متمثلة في كلية التمريض بإعداد برنامج 
لملء  وذلك  التمريض  بكلية  لاللتحاق  العامة  الثانوية  خريجي  الستقطاب  وتأهيلي  تدريبي 

التمريض،               وظيفة  من  الكويت  نفط  شركة   – اBحمدي  مستشفى  احتياجات  وسد  الشواغر 
الدراسة  التدريبي خالل سنوات  بالبرنامج  الملتحقين  الطلبة  الكويت على  و تشرف شركة نفط 

وحتى تخرجهم.

أصدرنا كتابًا مصوراً لرصد الشعاب المرجانية والحياة البحرية في الكويت في سبتمبر ٢٠١٥، ويعتبر 
هذا الكتاب أول إصدار من نوعه في دولة الكويت، باcضافة إلى إصدار فيلم وثائقي عن شركتنا التي 

إلى  ويهدف  الخارجية)  البترولية  لالستكشافات  الكويتية  (الشركة  الكتاب  هذا  خاللها  من  أصدرنا 
نشر التوعية بأنشطة الشركة وأهدافها االستراتيجية ودورها في نقل التكنولوجيا إلى قطاع اcنتاج 

واالستكشاف المحلي في دولة الكويت.

ساهمنا من خالل الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية أيضًا بفعالية في نطاق عملياتنا 
لتقديم  المكرسة  الملكية"  الطائر  الطبيب  ”خدمة  لـ  دعمنا  المثال  سبيل  على  ومنها  التشغيلية 

تبرعات  في  ساهمنا  كما  أستراليا.  غربي  أنحاء  مختلف  في  للقاطنين  اBساسية  الطبية   الخدمات 
الكويتية  التوحد  لجمعية  أخرى  ومساهمات  السوري،  الشعب  لدعم  الكويتي  اBحمر  الهالل  لجمعية 

والرابطة اBوروبية للمهندسين والجيوفيزيائيين.

ننهض بمجتمعنا
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البيانات المالية المجمعة 
وتقرير مراقب الحسابات المستقل 

للسنة المنتهية في 31 مارس 2016



 التقرير  السنوي  2015 - 722016
www.kpc.com.kw



73 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw

الفهرس

الصفحة المـحــتــويـات

74 تقرير مراقب الحسابات المستقل

76 بيان المركز المالي المجمع

77 بيان اBرباح أو الخسائر والدخل الشامل اhخر المجمع

78 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

80 بيان التدفقات النقدية المجمع

132 - 81 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  



 التقرير  السنوي  2015 - 742016
www.kpc.com.kw



75 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 762016
www.kpc.com.kw



77 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 782016
www.kpc.com.kw



79 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 802016
www.kpc.com.kw



81 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 822016
www.kpc.com.kw



83 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 842016
www.kpc.com.kw



85 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 862016
www.kpc.com.kw



87 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 882016
www.kpc.com.kw



89 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 902016
www.kpc.com.kw



91 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 922016
www.kpc.com.kw



93 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 942016
www.kpc.com.kw



95 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 962016
www.kpc.com.kw



97 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



������� �	��
�� ����
�� ������ �����
 ����������

 �	�	���������� ���	��� 
	�	���� ��
����� ��	�
��� �� 31 	��
 2016

 التقرير  السنوي  2015 - 982016
www.kpc.com.kw



99 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw

������� �	��
�� ����
�� ������ �����
 ����������

 �	�	���������� ���	��� 
	�	���� ��
����� ��	�
��	 �� 31 	��
 2016



 التقرير  السنوي  2015 - 1002016
www.kpc.com.kw



101 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1022016
www.kpc.com.kw

������� �	��
�� ����
�� ������ �����
 ����������

�	
�
�� ������� �����	�� 
�� ������
����� ��	�
��	 �� 31 	��
 2016



103 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1042016
www.kpc.com.kw



105 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1062016
www.kpc.com.kw



107 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1082016
www.kpc.com.kw



109 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1102016
www.kpc.com.kw



111 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1122016
www.kpc.com.kw



113 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1142016
www.kpc.com.kw



115 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1162016
www.kpc.com.kw



117 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1182016
www.kpc.com.kw



119 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1202016
www.kpc.com.kw



121 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1222016
www.kpc.com.kw



123 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1242016
www.kpc.com.kw



125 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1262016
www.kpc.com.kw



127 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1282016
www.kpc.com.kw



129 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1302016
www.kpc.com.kw



131 التقرير السنوي  2015 - 2016
www.kpc.com.kw



 التقرير  السنوي  2015 - 1322016
www.kpc.com.kw






