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مقدمة
• تأسس��ت رشكة البرتول الوطنية الكويتية يف أكتوبر 1960م، 	

كرشكة مس��اهمة كويتية متلكه��ا الحكومة والقطاع الخاص 
مع��اً، ويف ع��ام 1968م قامت الرشكة بتش��غيل أول مصفاة 
تابع��ه له��ا )مصف��اة الش��عيبة( ويف ماي��و من الع��ام ذاته 
تم تصدير الش��حنة األوىل م��ن البرتول املك��رر من مصفاة 
الش��عيبة، ويف عام 1975م أصبحت الرشكة مملوكة بالكامل 
للحكومة، وبعد إنش��اء مؤسس��ة الب��رتول الكويتية يف عام 
1980م أصبحت رشك��ة البرتول الوطني��ة الكويتية مملوكة 
بالكامل ملؤسسة البرتول الكويتية التي تعود ملكيتها لدولة 
الكويت. وقد تم ضم مصفاة ميناء األحمدي ومصفاة ميناء 

عبدالله إىل عمليات الرشكة. 
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مشروع الوقود البيئي

• وبع��د ميض نحو ربع قرن عىل آخر تحديث ش��امل للمصايف 	
التابعة للرشك��ة، ومع التطور التكنولوج��ي يف مجال تكرير 
وصناعة النفط، والتوجه العاملي الكبري إلنتاج منتجات برتولية 
ذات مواصفات أكرث تش��ددا يف مجال الحفاظ عىل البيئة. يأيت 
تنفيذ مرشوع الوقود البيئي ليضيف رصحاً جديداً وأساس��ياً 
يف بناء مصايف الرشكة متامشياً مع الرؤية اإلسرتاتيجية العامة 
لقطاع التكرير والتس��ويق املحيل والعاملي والبرتوكيامويات 
ملؤسس��ة البرتول الكويتية للوصول إىل مكانة رائدة عاملياً يف 
صناع��ة التكرير والتس��ويق والبرتوكيامويات والتميز بأعىل 

مستويات األداء واملساهمة الفعالة لدولة الكويت .
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• س��تبلغ الطاقة التكريري��ة ملصايف الرشكة بع��د تنفيذ هذا 	
املرشوع ومرشوع املصف��اة الجديدة نحو 1,415 ألف برميل 

يومياً من النفط الخام.
• سيمّكن املرشوع مؤسس��ة البرتول الكويتية / رشكة البرتول 	

الوطنية الكويتية من الدخول إىل األس��واق الرئيس��ية مثل 
أوروبا وآسيا مبنتجات عالية الجودة بشكل دائم ومبواصفات 
متوافقة م��ع املواصفات العاملية االكرث تش��دداً من الناحية 

البيئية. 
• ومن منطلق التعريف مبشاريع الرشكة االسرتاتيجية فقد تم 	

وضع ه��ذا الكتيب الذي يحتوي عىل املعلومات األساس��ية 
املتعلقة مبرشوع الوقود البيئي.

1. ما هو مشروع الوقود البيئي؟

هو أح��د أهم املش��اريع االس��رتاتيجية لرشكة الب��رتول الوطنية 
الكويتية )إحدى رشكات مؤسس��ة البرتول الكويتية(. ويهدف إىل 
تطوير وتوس��يع مصفايت ميناء عبد الل��ه وميناء األحمدي ودعم 
ربطه��ام ليصبحا مجمع��اً تكريري��اً متكاماًل قادراً ع��ىل االيفاء 
مبتطلب��ات األس��واق العاملية واملحلي��ة من املنتج��ات البرتولية 
املختلفة كاًم ونوعاً يف املستقبل املنظور، واالرتقاء بكل من األداء 
الفني واالقتصادي لزيادة القدرة التنافس��ية وتحقيق أعىل عائد 
تكري��ر ممكن م��ع املحافظة عىل أعىل املقايي��س لكل من األداء 
البيئي ومستويات السالمة، وذلك لتنفيذ التوجهات االسرتاتيجية 

ملؤسسة البرتول الكويتية. 



8

مشروع الوقود البيئي

يتضم��ن نطاق عمل املرشوع  إجراء التحدي��ث  والتطوير الالزم 
ملختلف وح��دات مصفايت مين��اء االحمدي ومين��اء عبدالله، مبا 
فيها اس��تبدال بعض الوحدات القدمية. وإضافة وحدات تصنيعية 
جديدة بهدف رفع الق��درة التحويلية للمصايف، النتاج املنتجات 
البرتولية عالية الجودة واملتوافقة مع املواصفات الجديدة واألكرث 

تشدداً من الناحية البيئية.

ستبلغ الطاقة التكريرية ملصفايت ميناء االحمدي وميناء عبدالله 
بع��د اكتامل املرشوع يف حلول عام 2018 مثامنائة ألف برميل نفط 

يومياً.

2. ما ه��ي الطاقة التكريرية المس��تقبلية لش��ركة البترول 
الوطنية الكويتية ؟

الطاقة التكريرية الحالية
936 ألف برميل / اليوم

مصفاة ميناء األحمدي
466 ألف برميل / اليوم

مصفاة ميناء األحمدي
346 ألف برميل / اليوم

مصفاة ميناء عبدالله
270 ألف برميل / اليوم

مصفاة ميناء عبدالله
454 ألف برميل / اليوم

مصفاة الشعيبة
200 ألف برميل / اليوم

املصفاة الجديدة
)KEC( 615 ألف برميل / اليوم

الطاقة التكريرية المستقبلية
بعد تشغيل املصفاة الجديدة و مرشوع الوقود البيئي و ايقاف 

مصفاة الشعيبة 1,415 ألف برميل / اليوم 
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3. ما هي أهداف المشروع ؟

• توفي��ر احتياجات الس��وق املح��يل واألس��واق العاملية من 	
املنتجات البرتولية وذلك وفقاً للكميات واملواصفات العاملية 

األكرث تشدداً من الناحية البيئية.
• تطوير مصايف رشكة البرتول الوطنية لتصبح مجمعاً تكريرياً 	

متكاماًل لتلبية احتياجات األسواق املختلفة.
• توس��عة وتحديث مصفايت مين��اء األحمدي وميناء عبدالله 	

من حيث تحويل زي��ت الوقود ذي املحتوى الكربيتي العايل 
اىل منتج��ات برتولي��ة عالية الج��ودة ) ذات محتوى كربيتي 

منخفض ( مع تحقيق العائد األمثل لالستثامر.
• اإلرتق��اء بأداء مصايف الرشكة من حي��ث األداء البيئي ورفع 	

مستويات السالمة واالعتامدية التشغيلية مع املحافظة عىل 
االستخدام االمثل للطاقة. 

• االس��تخدام األمثل ملراف��ق مصفاة الش��عيبة بعد إغالقها 	
كالخزانات ومرافق التصدير البحرية.

• زيادة االعتامدية و كفاءة املعدات للمصايف.	
• خل�ق فرص عمل جديدة للعاملة الوطنية. 	
• تعزيز وتشجيع التنمية االقتصادية املحلية.	
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مشروع الوقود البيئي

4. ما هي الجدوى االقتصادية للمشروع؟ 

م��ن املتوق��ع أن يبلغ العائد عىل االس��تثامر نح��و 11.5  % وهو 
عائد مجز جدا ملرشوع بهذا الحجم، سيس��اهم يف انتعاش السوق 
الكويتي بشكل عام  وتعزيز الحصة التسويقية لدولة الكويت يف 
األسواق العاملية. حيث بينت نتائج الدراسة االقتصادية بناًء عىل 

التكلفة اإلجاملية * للمرشوع ما ييل :

771  لقيم النفط الخام، ألف برميل / اليوم **

التكلفة الرأساملية اإلجاملية للمرشوع، مليون ديناراً كويتياً 4,680 ***

11.49  (IRR %)معدل العائد عىل االستثامر

2,030 صايف القيمة الحالية (Net Present Value) عند معدل 
خصم 7 % عند تقديم املرشوع، مليون ديناراً كويتياً

* تعتم��د نتائج االقتصادية ملش��اريع التكرير اعت��امداً كبرياً عىل الفرق بني قيم��ة النفط الخام إىل 

أسعار املنتجات املكررة.

** طاقة التكرير التصميمية = 800 ألف برميل / اليوم.

*** التكلفة الرأساملية اإلجاملية للمرشوع تم تقديرها مبستوى دقة تبلغ )- 15 % / + 20 %(.
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 5. أين تقع الوحدات الجديدة لمشروع الوقود البيئي ؟ 

مرشوع

الوقود البيئي

مرشوع

الوقود البيئي
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مشروع الوقود البيئي

توفير مزيد من 
فرص العمل 

الوظيفية 
للكويتيين
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تعزيز مكانة الكويت العالمية  
في ريادة قطاع تكرير النفط
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مشروع الوقود البيئي

6. ماهي وحدات التكرير الجديدة  في كل مصفاة؟
وحدات التكرير الجديدة – مصفاة ميناء عبداهلل

 

السعة ( ألف برميل / اليوم )الوحدات

264وحدة تقطري جوي رقم 111

وحدة إزالة الكربيت من متخلف 
التقطري الجوي رقم 112 / 212

         50 / 100

18وحدة إنتاج الجازولني (CCR) رقم 127

 Vacuum) وحدة تقطري بالفراغ
Rerun) رقم 213

50

وحدة التكسري بالهيدروجني رقم 114 
214 /

50 / 70

وحدة معالجة الديزل بالهيدروجني 
رقم 116 / 216

73×2

وحدة معالجة الكريوسني بالهيدروجني 
رقم 115

39

وحدة معالجة النفثا بالهيدروجني 
رقم 117

23.5

3 × 185 مليون قدم 3 قيايس / يوموحدة إنتاج الهيدروجني رقم 118

83 مليون قدم3 قيايس / يوموحدة اسرتجاع الهيدروجني رقم 119

3×450 طن / اليوموحدة استخالص الكربيت رقم 123

2 × 1٫260 مرت3 /  الساعة وحدة املعالجة باألمني رقم 125

وحدة معالجة املياه الحمضية رقم 
126

2 × 325 مرت3  / الساعة  

13٫000 برميل / اليوم غاز مسالوحدة تركيز الغاز رقم 129
+ 47  مرت3  معياري / ساعة غازات خفيفة
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 وحدات التكرير الجديدة – مصفاة ميناء االحمدي

 

السعة ( ألف برميل / اليوم ) الوحدات

50 وحدة إزالة الكربيت من متخلف 
التقطري الجوي رقم 141

42  وحدة االيزوبنتان (املريوكس ) رقم 137

6.8 وحدة استخالص االيزوبيوتني رقم 146       

60 مليون قدم3  قيايس / يوم  وحدة إنتاج الهيدروجني رقم 148

26   FCCU وحدة معالجة النفثا الناتجة عن
رقم 186

2×200 طن مرتي / يومياً وحدة استخالص الكربيت رقم 151/ 152

500 مرت3 / ساعة وحدة املعالجة باألمني رقم 150

140 مرت3/ ساعة وحدة املعالجة باألمني رقم 153

220 مرت3/ ساعة  وحدة معالجة املياه الحمضية رقم 156

72  Vacuum)  وحدة تقطري بالفراغ
Rerun)  رقم 183

37 وحدة التفحيم (Delayed Coker) رقم 136 

8.4 (تتضمن وحدة معالجة الغاز الناتج 
من وحدة تكسري الفحم البرتويل)

 DCU وحدة معالجة النفثا الناتجة من
رقم 135 

30  وحدة إنتاج الجازولني (ISOM) رقم 
  107

45 وحدة معالجة زيت الغاز بالهيدروجني 
رقم 144

2.2 وحدة معالجة الغاز البرتويل املسال رقم 125

8 وحدة معالجة االيزوبنتان رقم 138
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مشروع الوقود البيئي

7. ما هي الوحدات التي سيتم تحديثها ؟

السعة (ألف برميل / اليوم)مصفاة ميناء األحمدي

2×35وحديت إنتاج الجازولني (CCR) رقم 25 و 26 

77وحدة تقطري بالفراغ (Vacuum Rerun) رقم 83

6.4وحدة االلكلة (Alkylation )  رقم 46

42.5وحدة التكسري بالعامل الحفاز  (FCC) رقم 86

السعة (ألف برميل / اليوم)مصفاة ميناء عبدالله

2×64وحدة تقطري بالفراغ   (Vacuum Rerun)  رقم 13 

190وحدة تقطري جوي رقم 11
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8. ماهي الوحدات التكريرية التي سيتم إيقافها ؟

س��يتم إيق��اف الوحدات املذك��ورة يف الج��دول أدناه بن��اءاً عىل 
الدراس��ة التي قام بها مستشار عاملي، حيث بينت نتائج الدراسة 
عدم إمكانية تطوير هذه الوح��دات فنيا، أو أن تكلفة تطويرها 
عالية وأوصت الدراس��ة ببناء وحدات حديثة أفضل وذلك إلنتاج 

منتجات عالية الجودة لتلبية املواصفات العاملية. 

مصفاة ميناء األحمدي

وحدة التقطري الجوي رقم 3

وحدة معالجة زيت الغاز القدمية رقم 44

مصفاة ميناء عبدالله

وحدة التقطري الجوي رقم 01

وحدة إنتاج الهيدروجني القدمية رقم 03

وحدة إزالة الكربيت من متخلف التقطري الجوي 02

وحدة معالجة الديزل بالهيدروجني  رقم 16

وحدة معالجة النفثا (املريوكس) رقم 22

9. م��ا ه��و تأثير تنفيذ هذا المش��روع على عمليات التش��غيل 
للمصافي الحالية ؟

ت��م وضع خطة بن��اء وتش��غيل تفصيلية ودقيقة ل��كل وحدات 
اإلنتاج لضامن التشغيل بدون عراقيل مع استمرارية اإلنتاج.
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مشروع الوقود البيئي

  10. ماه��ي أه��م مواصفات المنتج��ات البترولي��ة بعد تنفيذ 
المشروع؟ )2/1(

بعد التشغيلالحاليةاملنتجات

النافثا
• نسبة الكربيت - جزء من 	

املليون (الحد األقىص)
• االولفينات - النسبة املئوية 	

حجاًم (الحد األقىص)

700

1

500

1

جازولني خايل من الرصاص  )اوكتني 
 )98 ، 95 ، 92

•  نسبة الكربيت - جزء من 	
املليون (الحد األقىص).

•  البنزين - النسبة املئوية 	
حجاًم (الحد األقىص).

• العطريات - النسبة املئوية 	
حجاًم (الحد األقىص).

•  االولفينات - النسبة املئوية 	
حجاًم (الحد األقىص).

500

4

-

18/-/-

10

1

35

18

)DPK/JP5/ ATK( وقود الطائرات
• نسبة الكربيت - جزء من 	

املليون (الحد األقىص)
• العطريات -  النسبة املئوية 	

حجاًم (الحد األقىص)
• نقطة الدخان مم (الحد األدىن)	

 2000 / 3000

25

19 / 25

* 10 / 1000 / 1000 

25

25
* نس��بة الكربي��ت مبنتج JP5 تقدر بحوايل 10 جزء من امللي��ون بطبيعة الحال كمنتج من 

وحدة التكسري الهيدروجيني.   
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10. ماه��ي أه��م مواصف��ات المنتج��ات البترولية بع��د تنفيذ 
المشروع؟ )2/2(

بعد الحاليةاملنتجات
التشغيل

) MEW  ، DESC ، زيت الغاز) املحيل
نسبة الكربيت - جزء من املليون (الحد األقىص) 

زيت الغاز) الرشق 3(
نسبة الكربيت - جزء من املليون (الحد األقىص) 

)KPI ، زيت الغاز )الغرب
نسبة الكربيت -  جزء من املليون (الحد األقىص)

الرقم السيتيني - (الحد األدىن)
نقطة الضباب ( صيف /شتاء ) – درجة مئوية 

(الحد األقىص)
درجة الحرارة عند نسبة التقطري 95 % (درجة 

مئوية)
الكثافة النوعية

5000 / 5000 / 2000

5000 – 500

غري منتج

(*)   500/10/10

10

10
51

7 - / 4

(**)     360

0.845

 زيت الوقود السفن
4.5نسبة الكربيت – وزن نسبي % (الحد األقىص)

1
 1  

)*( يتضمن تصميم املرشوع إنتاج زيت الغاز بنسبة كربيت  10 جزء من املليون الستهالك 
وزارة الكهرباء واملاء مستقبال.

)**( درجة الحرارة عند نسبة التقطري %95 ستكون  345 درجة مئوية لضامن الحصول عىل 
كثافة نوعية قدرها 0.845. 
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استيفاء المواصفات 
المتعارف عليها للمنتجات 

المحلية والعالمية
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11. ما هي نوعية النفط الخام المستخدم ومدى إمكانية 
استيعاب المصافي بعد التطوير، والمصفاة الجديدة  

للنفط الثقيل؟

مرشوع الوقود البيئي لتوس��عة وتطوير مصايف الرشكة مبني عىل 
أساس اس��تخدام نفط خام الكويت للتصدير مع استمرار تكرير 
24 أل��ف برميل يوميا م��ن نفط خام األيوس��ني يف مصفاة ميناء 
األحمدي إلنت��اج مادة البيتومني للس��وق املحلية، أما بالنس��بة 
للنف��وط الثقيلة الواردة إلينا من رشكة نفط الكويت مس��تقبال 

فسوف يتم استيعابها يف مرشوع املصفاة الجديدة.
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12. ماهي مكونات المشروع من المعدات ؟

العدداملعدات

املجم��وع 
الك��يل :

4045

  Reactors 78مفاعالت

Columns  117أبراج

Vessels  641أوعية

  Storage Tanks96خزانات كبرية

   Heat Exchangers1267مبادالت حرارية

 Fired Heaters /  أفران / شعالت /غاليات
   Flares / Boilers

62

    Pumps 1191مضخات

 Compressors 90آالت ضغط الغاز

 Steam Turbines 36توربينات بخارية

Electrical sub- محطات كهربائية فرعية
  stations

61

 Package Equipment 232وحدات مجمعة

 Other Equipment 174معدات أخرى
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13. ما هو البرنامج الزمني لمشروع الوقود البيئي؟
يتضمن الربنامج الزمني للمرشوع ماييل:

• فرتة ط��رح املناقصات الرئيس��ية الخاصة بأعامل الهندس��ة 	
والتوريد واإلنش��اء م��ع دراس��ة وتقييم العروض وترس��ية 

العطاءات 15 شهراً.
• فرتة التنفيذ  45شهراً.	
• فرتة التش��غيل 12 ش��هراً؛ منها 9 أش��هر متداخل��ة مع فرتة 	

التنفيذ.
• من املتوقع البدء يف تنفيذ املرشوع يف ديسمرب 2013 واالنتهاء 	

منه يف ديسمرب2017.

14. ما هي الميزانية المعتمدة للمشروع؟

تبل��غ امليزانية املعتم��دة للمرشوع  4.680 ملي��ار دينار كويتي 
وذلك حسب املوافقة النهائية للمجلس األعىل للبرتول.

15. ما هي عقود تنفيذ المشروع الرئيسية؟ 
نظرا لحجم املرشوع فقد تم تقسيم تنفيذ املرشوع إىل ثالث مجموعات 
تعاقدي��ة كام هو موضح بالجدول التايل، علام ب��أن هذا التوزيع راعى 

االستقاللية يف التنفيذ لضامن تقليل التداخل بني املقاولني:

نطاق األعاملاملجموعات التعاقدية

مصفاة ميناء االحمدي1

مصفاة ميناء عبدالله - 21

مصفاة ميناء عبدالله - 32
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16. هل تم عمل دراسة لتقييم األثر المروري للمشروع ؟ 
م��ن املتوقع أن يس��توعب امل��رشوع خالل مرحل��ة التنفيذ نحو 
39,000 م��ن الق��وى العامل��ة، واآلالف من املع��دات، واملركبات 
)الشاحنات والحافالت واملركبات الخفيفة(. ونظرا لحجم العمل، 
ومل��ا لهذا املرشوع أثناء تنفيذه وبعد اس��تكامله وتش��غيله من 
تأثري كبري عىل شبكات الطرق املحيطة مبصايف الرشكة. فقد قامت 
رشكة البرتول الوطنية الكويتية بعمل دراسة تقييم األثر املروري 
للمرشوع مع الخط��ة التّصورية إلدارة الحركة املرورية واملنطقة 
املحيطة بها . وتم اعتامد هذه الدراس��ة واملوافقة عليها من قبل 
بلدي��ة الكويت الجهة املختصة بذلك ، ك��ام متت مخاطبة وزارة 
األشغال العامة والتنس��يق معهم  لتنفيذ توصيات الدراسة قبل 
البدء باملرشوع وتطوير الطرق الرسيعة امللك عبدالعزيز وامللك 
فهد، لضامن س��المة مس��تخدمي الط��رق أثناء تنفي��ذ املرشوع 

وتشغيله .
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هذا وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة وما نتج عنها من توصيات 
س��وف يكون لها األثر الكبري يف التخطيط لعملية نقل املفاعالت 
واملعدات والعاملة للمرشوع بطريقة آمنة دون أية عوائق آخذين 

باالعتبار االلتزام مبعايري السالمة. 

17. ما هي فرص العمل التي ستتوفر من خالل تنفيد 
وتشغيل المشروع، وما هي خطط التأهيل المستقبلية؟ 

• خل�ق ف��رص عمل جديدة للعامل��ة الوطنية عرب التوس��ع يف صناعة 	
التكرير.  

• توفري فرص عمل حس��ب اآللية املتبع��ة لتوظيف العاملة الوطنية يف 	
عق��ود الصيانة و الخدمات مبا يعادل 25 % من نس��بة العاملة يف كل 

عقد.
• وض��ع خطط للتأهي��ل تش��مل برام��ج تدريبية ملش��غيل الوحدات 	

واملهندس��ني والفني��ني يف مختل��ف التخصص��ات وبرام��ج االلتحاق 
برشكات عاملية. 

• توظي��ف مبارش للعاملة الوطنية يف مش��اريع الرشك��ة و من ضمنها 	
م��رشوع الوقود البيئي و الذي س��يؤدي اىل ارتفاع ع��دد املوظفني يف 
رشك��ة البرتول الوطنية الكويتية من 6,000 اىل 7,500 موظف تقريبا. 

كام سيتم استيعاب موظفي مصفاة الشعيبة بعد توقفها. 

تعيني مهندسني 
املصفاة الجديدةومشغلني جدد

870

الوقود البيئي
1155

تعيني مهندسني 
ومشغلني ذوى 

فريقي عمل خربة
املرشوعني

- 250 

موظفي مصفاة 
الشعيبة
- 775 

10001250
املصفاة الجديدة

+
الوقود البيئي

2025
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18. ما هي الخطة الموضوعة لمصفاة الشعيبة بعد تنفيذ 
المشروع؟ 

س��يتم إيقاف العمل مبصفاة الش��عيبة، وذلك حس��ب ق��رار من املجلس 
األعىل للبرتول بأن يتم إغالق هذه املصفاة بالتزامن مع تشغيل مرشوع 
املصفاة الجديدة. علام بأنه قد تم عمل أكرث من دراسة فنية واقتصادية 
محلية ومع مستش��ارين عامليني إلمكانية تطوير مصفاة الش��عيبة مع 
األخ��ذ يف االعتبار املتطلب��ات البيئية للمنتج��ات واملواصفات املطلوبة 
حسب معطيات األس��واق العاملية، وقد بينت الدراسات صعوبة تطوير 
املصفاة وعدم جدواه��ا االقتصادية لقدم وحدات اإلنت��اج وزيادة كلفة 

التطوير، باإلضافة اىل محدودية املساحة املطلوبة للتطوير .
ومن املقرر اس��تخدام مراف��ق التخزين والتصدي��ر البحرية الخاصة 
مبصفاة الش��عيبة من قبل مرشوع الوقود البيئي. كام سيتم عمل 
دراس��ة فنية واقتصادية متكاملة لبحث كيفية استخدام الوحدات 
واملع��دات يف مصفاة الش��عيبة م��ن قبل مصفايت مين��اء عبدالله 
ومين��اء األحمدي بعد االنته��اء من مرشوع الوق��ود البيئي. علام 
بأنه س��يتم استيعاب موظفي مصفاة الشعيبة يف مرشوع املصفاة 

الجديدة و مرشوع الوقود البيئي.

19. ماذا عن مساهمة القطاع الخاص المحلي في المشروع ؟ 
• توفري ف��رص عمل للقط��اع الكويتي الخاص من مقاول��ني و موردين 	

وم��زودي خدمات حس��ب اآللية املتبع��ة يف تنفيذ أع��امل املرشوع  
بنسبة ال تقل عن 20 % من قيمة عقود التنفيذ. 

• توفري عقود التش��غيل و مساندة التشغيل و تزويد الخدمات و 	
قطع الغيار بعد تنفيذ املرشوع .

• انتع��اش الحركة االقتصادي��ة داخل الكويت بش��كل كبري جداً 	
كاإلسكان والنقل والشحن واالتصاالت والتغذية وغريها .
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