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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��ة 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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• وبعد ميض نحو ربع قرن عىل أخر تحديث ش��امل للمصايف 	
التابع��ة للرشك��ة، ي��أيت تنفيذ م��رشوع املصف��اة الجديدة 
ليضيف رصحاً جديداً وأساسيا يف بناء مصايف الرشكة متامشياً 
مع الرؤية اإلس��رتاتيجية العامة لقطاع التكرير والتس��ويق 
املحيل والعاملي والبرتوكيامويات ملؤسس��ة البرتول الكويتية 
للوصول إىل مكانة رائدة عاملياً يف صناعة التكرير والتسويق 
والبرتوكيامويات والتميز بأعىل مستويات األداء واملساهمة 
الفعالة لدولة الكويت. كام يعترب مرشوعاً وطنياً واسرتاتيجياً 
وبيئي��اً يهدف إىل توفري االحتياجات املتزايدة ملحطات توليد 
الطاق��ة يف الكويت من مادة زيت الوق��ود مبحتوى كربيتي 
منخف��ض بش��كل آم��ن ومس��تمر، إضافة إىل ذلك س��تنتج 
املصفاة الجديدة منتجات نفطية مكررة عالية الجودة ذات 



7

محت��وى كربيتي منخفض للتصدير، وذلك تنفيذاً للتوجهات 
االسرتاتيجية ملؤسسة البرتول الكويتية. 

• س��تبلغ الطاقة التكريري��ة ملصايف الرشكة بع��د تنفيذ هذا 	
املرشوع ومرشوع الوقود البيئ��ي بحدود 1,415 ألف برميل 

يومياً من النفط الخام.
• يعت��رب هذا املرشوع يف ه��ذه املرحلة حالة أساس��ية لتزويد 	

احتياجات توليد الطاق��ة يف الكويت من مادة زيت الوقود. 
حيث ميكن زيادة هامش الربح من التكرير وذلك من خالل 
إجراء التحدي��ث املطلوب بإضافة وحدات تحويلية )املرحلة 
- 2( مبج��رد وجود بديل مناس��ب لتلبي��ة احتياجات توليد 

الطاقة الكهربائية من الوقود.
• وتعريفا مبش��اريع الرشكة االس��رتاتيجية فق��د تم وضع هذا 	

الكتي��ب الذي يحتوي ع��ىل املعلومات االساس��ية املتعلقة 
مبرشوع املصفاة الجديدة.

1. ما هو مشروع المصفاة الجديدة؟

• أحد أه��م املبادرات االس��رتاتيجية لرشكة الب��رتول الوطنية 	
الكويتية )إحدى رشكات مؤسس��ة البرتول الكويتية( بهدف 

التوسع يف الطاقة التكريرية للمصايف يف دولة الكويت. 
• م��ن أكرب املش��اريع العاملية لبن��اء مصفاة جدي��دة لتكرير 	

النفط ستبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا.
• تم تصمي��م املصفاة  لتكري��ر األنواع املختلف��ة من النفط 	

الخام الكويت��ي. حيث تم توفري املرون��ة الكاملة للمصفاة 
لتكري��ر615 ألف برمي��ل يومياً من النفط الخ��ام الكويتي 
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للتصدي��ر، أو تكرير 535 ألف برميل يومي��اً من خليط من 
النفوط الكويتية الثقيلة مع النفط الخام الكويتي للتصدير.

2. كم برميل ستنتج المصفاة الجديدة من زيت الوقود ذو 
المحتوى الكبريتي المنخفض؟ 

ستنتج املصفاة الجديدة 225 ألف برميل يوميا من زيت الوقود ذو 
املحتوى الكربيتي املنخفض )أقل من 1 % مقارنة ب 4 % حاليا( 
مام س��يؤدي إىل خفض امللوث��ات املنبعثة م��ن محطات توليد 
الطاقة بنس��بة كبرية وتحس��ن الوضع البيئ��ي بدولة الكويت. 
كذلك س��تنتج املصفاة 340 ألف برمي��ل يف اليوم من املنتجات 
النفطية املكررة عالي��ة الجودة وذات محتوى كربيتي منخفض 
ومطابق��ة للمواصف��ات العاملية للتصدير لألس��واق العاملية يف 
حالة تكرير نفط الكوي��ت للتصدير، أما يف حالة تكرير خليط 
من النفوط الثقيلة ستكون الكمية 239 ألف برميل يف اليوم. 

3. ماهي أهداف المشروع الرئيسية؟

• توفير مصدر آمن وثابت بشكل مستمر لتغطية احتياجات 	
وزارة الكهرباء واملاء يف الكويت والبالغة 225 ألف برميل يف 
اليوم من منتج زيت الوقود ذو املحتوى الكربيتي املنخفض 

) أقل من 1 % (.
• إنت��اج 340 الف برميل يومياً م��ن املنتجات البرتولية عالية 	

الجودة واملطابقة للمواصف��ات العاملية بهدف التصدير إىل 
األسواق العاملية.

• التواف��ق مع أحد األه��داف البيئية يف دول��ة الكويت فيام 	
يتعلق بتحس��ن نوعية اله��واء من خالل تقلي��ل انبعاثات 
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أكاس��يد الكربي��ت املنبعث��ة من محط��ات تولي��د الطاقة 
الكهربائية، حيث س��ينخفض معدل االنبعاثات مبا نسبت��ه 

75 % عن الوضع الحايل.
• تكري��ر النفط الخام الكويتي الثقي��ل بهدف زيادة العوائد 	

االقتصادي��ة، خاصة عند تنفيذ املرحل��ة الثانية من املرشوع 
من خالل إنتاج املواد البرتولية عالية الجودة يف املستقبل.

• تأمين بديل ملصفاة الش��عيبة بعد إغالقها من حيث توفري 	
املنتجات البرتولية عالية الجودة.

• المس��اهمة اإليجابي��ة والفعالة يف اقتص��اد دولة الكويت 	
من خالل املس��اهمة يف خطة التنمي��ة وتفعيل دور القطاع 
الخاص بإيج��اد فرص عمل يف األعامل املس��اندة يف مرحلتي 

تنفيذ وتشغيل املرشوع.
• إضافة عوامل جذب استثامرية للمناطق املجاورة للمرشوع 	

للنهوض بها اقتصاديا.
• خل�ق فرص عمل جديدة للعاملة الوطنية.	
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4. 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 ومرشوع الوقود البيئي وايقاف 

مصفاة الشعيبة 1,415 ألف برميل / اليوم 

5. م��ا هي نوعي��ة النفط الخام المس��تخدم وم��دى إمكانية 
اس��تيعاب المصف��اة الجدي��دة والمصاف��ي بع��د التطوي��ر 

للنفط الثقيل؟

 س��يتم اس��تيعاب النفوط الثقيلة الواردة إلين��ا من رشكة نفط 
الكويت مس��تقبال يف م��رشوع املصفاة الجديدة، أما بالنس��بة 
ملرشوع الوقود البيئي لتوسعة وتطوير املصايف  فهو مبني عىل 
أساس استخدام نفط خام الكويت للتصدير مع استمرار تكرير 
24 أل��ف برميل يوميا من نفط خام األيوس��ن يف مصفاة ميناء 

األحمدي إلنتاج مادة البيتومن للسوق املحيل.
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تأمين حاجة الكويت  من الوقود ذو 
المحتوى الكبريتي المنخفض تلبية 
للطلب المتزايد على توليد الطاقة

تحفيز االقتصاد الكويتي بشكل عام

خفض انبعاث الملوثات في الجو عن طريق 
تصنيع وقود نظيف إلنتاج الطاقة
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6. ماه��ي حاجة دولة الكويت لمش��روع المصف��اة الجديدة؟ 
وما مدى أهمية تنفيذه في هذا الوقت؟

• م��رشوع املصف��اة الجديدة مرشوع وطني اس��رتاتيجي 	
يه��دف اىل توفري االحتياج��ات املتزايدة ملحطات توليد 
الطاق��ة يف الكوي��ت من م��ادة زيت الوق��ود مبحتوى 

كربيتي منخفض.

• ك��ام يعترب املرشوع بيئياً حيث س��يتم من خالله إنتاج 	
مادة زيت الوقود بنسبة كربيت منخفضة )أقل من 1 %( 
لتزويد محطات توليد الطاقة يف الكويت ، مام سيؤدي 
إىل تخفيض امللوثات املنبعثة من هذه املحطات بنسبة 
كبرية وتحس��ن الوضع البيئي يف دول��ة الكويت. علام 
بأن نس��بة الكربيت يف زيت الوق��ود الناتج من املصايف 
الحالية واملستخدم يف محطات توليد الطاقة تبلغ 4 %، 
االمر الذي يعمل عىل زيادة كميات انبعاثات أكاس��يد 

الكربيت الضارة إىل الهواء املحيط. 

• يتم حالياً حرق كمي��ات كبرية من النفط الخام وزيت 	
الغاز بس��بب الطلب املتزايد عىل الطاق��ة الكهربائية 
خالل فصل الصيف، األمر الذي يعترب خسارة اقتصادية 
تتحمله��ا الدولة مقارنة مع األرب��اح املمكن تحقيقها 

عند تكرير النفط الخام وتصدير مادة زيت الغاز.

• املصفاة الجديدة س��تكون بدياًل ملصفاة الش��عيبة بعد 	
إغالقها من حيث  إنتاج املواد البرتولية عالية الجودة.
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• م��رشوع املصفاة الجديدة هو البديل األنس��ب لتلبية 	
احتياج��ات محطات توليد الطاقة يف الكويت من مادة 
زي��ت الوقود وذل��ك باملقارنة مع العدي��د من البدائل 

األخرى التي تم دراستها وتقييمها.

• يعترب م��رشوع املصفاة الجديدة يف هذه املرحلة قاعدة 	
أساس��ية لتزويد احتياجات تولي��د الطاقة يف الكويت 
م��ن م��ادة زيت الوق��ود، حي��ث ميكن زي��ادة هامش 
الرب��ح من التكرير وذل��ك من خالل إج��راء التحديث 
املطل��وب بإضافة وحدات تحويلية )املرحلة - 2( مبجرد 
وجود بديل مناس��ب لتلبية احتياج��ات توليد الطاقة 

الكهربائية من الوقود.
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7. ه��ل س��تلغي االستكش��افات الجدي��دة الحالي��ة للغاز في 
الكويت الحاجة إلى إنشاء المصفاة الجديدة؟ 

قامت مؤسس��ة البرتول الكويتية بدراس��ات تفصيلية بخصوص 
احتياج��ات الطاقة يف البالد حتى عام 2020، كام قامت بتحديث 
الدراس��ة لتش��مل تلبية االحتياجات حتى عام 2030 آخذه بعن 
االعتب��ار الكمي��ات املتوقع إنتاجه��ا من الغ��از املصاحب والحر 
الذي تم اكتش��افه، وقد متت مقارنة جمي��ع البدائل املتاحة من 
الناحية االقتصادية واالسرتاتيجية، وأكّدت النتائج الحاجة امللحة 
لالستعجال يف مرشوع املصفاة الجديدة وذلك عىل ضوء احتياجات 
الطاقة يف الكوي��ت حيث ان كمية الغاز الحر واملصاحب املتوقع 
إنتاج��ه لن تكون كافية لتلبية جمي��ع احتياجات وزارة الكهرباء 

واملاء، عالوة عىل:
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• توفري بديل مضمون من الوقود السائل النظيف لوزارة 	
الكهرباء واملاء.

• تكلفة زيت الوقود أق��ل بكثري من تكلفة حرق النفط 	
الخام غري املقبول بيئيا

• تكرير النفط الثقيل املزمع انتاجه مس��تقباَل والذي قد 	
يصعب تسويقه

• التنس��يق املس��تمر مع مؤسس��ة البرتول ورشكة نفط 	
الكوي��ت من خالل ربط اس��رتاتيجية إنت��اج الغاز مع 
إمكانية تطوير املصفاة الجديدة لزيادة هامش الربح.
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8. أين تقع المصفاة الجديدة؟ وكم تبلغ مساحتها؟

تقع املصف��اة الجديدة يف منطقة الزور ع��ىل بعد 90 كم جنوب 
مدين��ة الكويت، ويحده��ا من الجانب الرشق��ي محطة الزور 
لتولي��د الكهرب��اء )الجنوبي��ة ، الش��املية( وتبلغ مس��احتها 

اإلجاملية 16 كم2 تقريبا موزعة عىل النحو التايل : 
• األرض التي س��تقوم عليها املنشآت الصناعية ) املرحلة 	

األوىل والثانية ( : 9 كم2 
• مساحة األمان : 3.6 كم2 تقريباً.	
• مسارات محجوزة لخطوط وزارة الكهرباء واملاء ورشكة 	

نفط الكويت 2.4 كم2.
• مجمع املباين 1 كم2 تقريبا.	
• حرم الطريق 200 م2.	
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9. هل تم أخذ قرب المناطق السكنية الجديدة من المصفاة 
بعين االعتبار؟

• تم عمل دراس��ة للمخاطر واعتامدها من الجهات املختصة 	
بحيث تكون عىل النحو التايل:

- املس��افة بن س��ياج املصفاة وأقرب منطقة سكنية لها 
تزيد عن املس��افة االمنة املتعارف عليه��ا عامليا وهي 

300 مرت.
- جميع وحدات التشغيل تقع وسط املصفاة وبعيدة عن 

حدودها.
- تم تصميم الش��عالت عىل أن تكون عىل مستوى األرض 

ومغطاة.
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10. م��ا ه��ي وح��دات اإلنت��اج الرئيس��ية لمش��روع المصف��اة 
الجديدة؟ 

صممت املصفاة عىل شكل ثالث مصايف مصغرة  للتكرير لضامن 
االستمرارية يف حالة إغالق أي وحدة للصيانة

عدد الوحدات والطاقة وحدات اإلنتاج الرئيسية
التصميمية

)CDU( 3×205,000 برميل يومياًوحدة التقطري الجوي للنفط الخام

وحدة إزالة الكربيت من الزيت املتخلف من 
)ARDS( وحدة التقطري الجوي

3×110,000 برميل يومياً

)DHTU( 3× 62,000 برميل يومياًوحدة املعالجة الهيدروجينية للديزل

)NHTU( 2×18,200 برميل يومياًوحدة املعالجة الهيدروجينية للنافثا

وحدة املعالجة الهيدروجينية للكريوسن 
)KHTU(

2×53,000 برميل يومياً

)SGU( 2×10,000 برميل يومياًوحدة تشبع الغاز

وحدة استعادة الكربيت ووحدة معالجة الغاز 
)SRU-TGTU(

3×1,000 طن مرتي يومياً

)HPU( 4×145 مليون قدم مكعب وحدات إنتاج الهيدروجن

قيايس يومياً

)ARU( 3×1300 م3 / الساعةوحدة تنشيط األمن

)SWSU( 3×450 م3 / الساعةوحدة استخالص املاء الحميض

88 خزانمنشآت، مرافق مساندة وحقول التخزين

مرىس الزوارق الصغرية – ميناء مرافق التصدير البحرية 

تصدير املواد الصلبة )الكربيت( 

– الجزيرة الصناعية لتصدير 

املنتجات السائلة عالية الجودة
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11. بماذا تمتاز المصفاة الجديدة؟

• املرون��ة يف تكري��ر النف��ط الثقي��ل والنف��ط الكويتي 	
للتصدير.  

• تم تصميم وتخطيط الوحدات بناءاً عىل دراس��ة خاصة 	
لتقييم املخاطر ودراس��ة املردود البيئي الختيار أنسب 

املواقع لبناء الوحدات. 
• أكرب مجمع لوحدات إزالة الكربيت من الزيت املتخلف 	

م��ن وحدة التقطري الجوي ARDS يف العامل. يتوفر فيه 
وحدة املعالجة الهيدروجينية للديزل والتي تعمل عىل 
إزالة املواد الش��معية وإنتاج دي��زل فائق الجودة طبقاً 

للمواصفات األوربية املستقبلية.
• تتمتع بنظام تربيد مايئ ذو دائرة مغلقة سهلة التطبيق 	

والتحك��م بالحرارة كام أن املواد املس��تخدمة تقلل من 
تعرضها لعملية التآكل.

• تطبيق أحدث تقنيات الشبكة الرقمية للتحكم امليداين 	
)Field Bus Foundation( يف ش��تى أرجاء املصفاة ألول 
م��رة يف تاريخ رشك��ة البرتول الوطني��ة الكويتية وتعترب 
ذات كفاءة عالية يف تش��خيص العطل من خالل خاصية 
التعرف الذايت الرسيع كام انها تتيح تنفيذ التعديالت يف 
املستقبل بطريقة أسهل دون الرجوع إىل غرف التحكم. 

• ت��م تصمي��م املصف��اة حس��ب أح��دث املواصف��ات 	
التكنولوجية واملعدات.

• تطبيق نظام الش��بكة الكهربائي��ة للمراقبة والتحكم 	
)ENMC( ألول مرة يف رشكة البرتول الوطنية الكويتية 

من أجل تحقيق إدارة مراقبة وتحليل وتقارير أفضل.
• إع��ادة تدوير واس��تخدام كافة مخلفات املي��اه تقريباً 	
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واملس��تخدمة باملصفاة الناتجة ع��ن عمليات التكرير 
.ZLD بتطبيق عملية

• تبل��غ طاق��ة التخزي��ن 6.5 مليون برميل م��ن الوقود 	
النفط��ي منخف��ض الكربي��ت تس��تخدم للحفاظ عىل 
مخ��زون اس��رتاتيجي م��ن الوق��ود باختالف املواس��م 
واالحتياجات والتي تعترب ضعف الطاقة الحالية تقريبا.

• وجود أكرث من وحدة السرتجاع الكربيت عالية الفعالية 	
مصممة للحفاظ عىل اس��تقرار عمليات اإلنتاج وتوفري 
سعة احتياطية مناسبة لتأمن املستوى البيئي املطلوب.

• توج��د انظم��ة دامئ��ة ملراقب��ة االنبعاث��ات يف معدات 	
االح��رتاق ذات القدرة العالية. كام يوجد نظام للمراقبة 

الدامئة لجودة الهواء املحيط.
• تتمي��ز املصفاة بش��عالت تعمل بدون اص��دار أدخنة 	

وبضجيج منخفض.
• وج��ود مرافق تصدير للمواد الصلب��ة وجزيرة صناعية 	

للمنتجات السائلة.
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12. ماهي مكونات المصفاة الجديدة من المعدات؟
العدداملعدات

املجم��وع 
الك��يل :

3300

  Reactors 75مفاعالت

Towers 99أبراج

Vessels 516أوعية

 Storage Tanks88خزانات كبرية

 Heatمبادالت حرارية
  Exchangers

644

 Airمبادالت حرارية هوائية
  Coolers Exchangers

468

  Cooling Towers1أبراج تربيد

 Other منشآت أخرى
 Facilities

39

Flares  5شعالت / حارقات

  Fired Heaters 28أفران حرارية

 Boilers 6غاليات

  Pumps797مضخات

آالت ضغط الغاز
 Compressors

60

 Miscellaneous395متفرقات

 Packageوحدات مجمعة
 Units

79
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13. ما هو البرنامج الزمني لمشروع المصفاة الجديدة؟

يتضمن الربنامج الزمني للمرشوع ما ييل:
• فرتة طرح املناقصات الرئيس��ية الخاصة بأعامل الهندسة 	

والتوريد واإلنش��اء مع دراسة وتقييم العروض وترسية 
العطاءات 15 شهراً.

• فرتة تنفيذ أعامل املرشوع 45 ش��هر تلحقها فرتة 4 أشهر 	
للتشغيل الكامل للمصفاة.

• م��ن املتوق��ع الب��دء يف تنفيذ امل��رشوع ديس��مرب 2013 	
واالنتهاء منه يف يناير 2018.

• علام بأن املصفاة س��وف يتم تشغيلها عىل ثالث مراحل 	
)واملرحلة األخرية ستبدأ يف يناير 2018(.
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14. ماهي الميزانية المعتمدة للمشروع؟

• تبل��غ ميزانية املرشوع املعتمدة 4 مليارات دينار كويتي 	
حسب املوافقة النهائية للمجلس األعىل للبرتول.

15. ما هي الخطة الموضوعة لمصفاة الشعيبة بعد تنفيذ المشروع؟

س��يتم ايق��اف العمل مبصفاة الش��عيبة، وذلك حس��ب قرار من 
املجل��س 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 عاملين إلمكانية تطوير مصفاة الش��عيبة مع األخذ 
يف االعتب��ار املتطلبات البيئية للمنتج��ات واملواصفات املطلوبة 
حسب معطيات األس��واق العاملية، وقد بينت الدراسات صعوبة 
تطوي��ر املصفاة وعدم جدواها االقتصادي��ة لقدم وحدات اإلنتاج 
وزي��ادة كلفة التطوير، باإلضافة إىل محدودية املس��احة املطلوبة 

للتطوير.

ومن املقرر اس��تخدام مرافق التخزين والتصدير البحرية الخاصة 
مبصفاة الش��عيبة م��ن قبل م��رشوع الوقود البيئي. كام س��يتم 
عمل دراس��ة فني��ة واقتصادية متكاملة لبحث كيفية اس��تخدام 
الوحدات واملعدات يف مصفاة الش��عيبة م��ن قبل مصفايت ميناء 
عبدالله وميناء األحمدي بعد االنتهاء من مرشوع الوقود البيئي. 
علاًم بأنه س��يتم استيعاب موظفي مصفاة الشعيبة يف مرشوعي 

املصفاة الجديدة والوقود البيئي.
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16. ما هي عقود تنفيذ المشروع الرئيسية؟

نظرا لحجم املرشوع فقد تم تقسيم  تنفيذ املصفاة الجديدة إىل 
خمس مجموعات تعاقدية ك��ام هو موضح بالجدول التايل، علام 
ب��أن هذا التوزيع أخذ بعن االعتب��ار توافق نطاق العمل لضامن 

التنفيذ األمثل واالختصاص يف األعامل.

املجموعة 
التعاقدية

نطاق األعامل

وحدات التصنيع الرئيسية وتشمل وحدات تقطري النفط الخام 1
ووحدات إزالة الكربيت ووحدات معالجة النافثا والكريوسني 

والديزل ووحدات الغاز املشبع

وحدات التصنيع املساندة وتشمل وحدات انتاج الهيدروجني 2
ووحدات اسرتجاع وتصنيع الكربيت ووحدات معالجة الغازات 

العادمة ووحدات األمني

املرافق والخدمات والبنية التحتية3

الخزانات4

مرافق التصدير البحرية5



25

17. م��ا ه��ي ف��رص العم��ل الت��ي س��تتوفر م��ن خ��ال تنفيد 
وتشغيل المشروع،  وما هي خطط التأهيل المستقبلية؟

 
• خل�ق فرص عمل جديدة للعاملة الوطنية عرب التوسع يف 	

صناعة التكرير.  
• توفري فرص عمل حس��ب اآللية املتبعة لتوظيف العاملة 	

الوطني��ة يف عقود الصيانة والخدم��ات مبا يعادل 25% 
من نسبة العاملة يف كل عقد.

• وضع خط��ط للتأهيل تش��مل برامج تدريبية ملش��غيل 	
الوحدات واملهندس��ن والفنين يف مختلف التخصصات 

وبرامج االلتحاق برشكات عاملية. 
• توظيف مبارش للعاملة الوطنية يف مش��اريع الرشكة ومن 	

ضمنه��ا مرشوع املصف��اة الجديدة والذي س��يؤدي اىل 
ارتفاع عدد املوظفن يف رشكة البرتول الوطنية الكويتية 
م��ن 6,000 اىل 7,500 موظ��ف تقريب��ا. ك��ام س��يتم 

استيعاب موظفي مصفاة الشعيبة بعد توقفها. 

تعين مهندسن 
املصفاة الجديدةومشغلن جدد

870

الوقود البيئي
1155

تعين مهندسن 
ومشغلن ذوى 

فريقي عمل خربة
املرشوعن

- 250 

موظفي مصفاة 
الشعيبة
- 775 

10001250
املصفاة الجديدة

+
الوقود البيئي

2025
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18. ما هي أهم المميزات للعاملين في المصفاة الجديدة؟ 

•    فرصة للعمل يف أكرب املصايف وأحدثها.	
•   الحص��ول عىل الخ��ربة العملي��ة حس��ب التكنولوجيا 	

الحديثة ومن خالل االس��تفادة من خربات املستشارين 
يف املرشوع.

•   فرص للتطوير الوظيفي والتدريب املهني.	
•   نظ��را ملوقع املصفاة س��وف تكون هن��اك مزايا وحوافز 	

أخرى حسب أنظمة وإجراءات شؤون املوظفن املتبعة.

19. ماذا عن مساهمة القطاع الخاص المحلي في المشروع؟ 

• توف��ري فرص عمل للقطاع الكويتي الخاص من مقاولن 	
وموردي��ن ومزودي خدمات حس��ب اآللي��ة املتبعة يف 
تنفي��ذ أعامل املرشوع  بنس��بة ال تقل ع��ن 20 % من 

قيمة عقود التنفيذ. 

• توف��ري عقود التش��غيل ومس��اندة التش��غيل وتزويد 	
الخدمات وقطع الغيار بعد تنفيذ املرشوع.

• انتعاش الحركة االقتصادية داخل الكويت بش��كل كبري 	
جداً كاإلسكان والنقل والش��حن واالتصاالت والتغذية 

وغريها.
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