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 المقدمة

 
ثمان في البالد خالل األعوام ال غازتستعرض الورقة القطرية لدولة الكويت تطورات صناعة النفط و ال    

، وكذلك األسس والتوجهات العامة لبرامج القطاع )2012 -2005( الماضية وبالتحديد خالل الفترة من 
المتاحة والحد من االستخدام التبذيري  الهيدروكربونيةالنفطي والتي تستهدف االستغالل األمثل لمواردها 

 .لها 
 

كما تتطرق الورقة إلى عمليات اإلنتاج للنفط الخام والغاز الطبيعي المصاحب وٕاجراءات المحافظة على 
اضبة ، وتستعرض تطور االستهالك المحلي للطاقة وأسعارها في السوق المحلية خالل هذه هذه الثروة الن

 .الفترة، وتناقش الجهود المبذولة لترشيد استهالك الطاقة داخل القطاعات المختلفة 
 

وتتضمن الورقة وصفًا للصناعات البترولية القائمة والمشاريع الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية     
، وتطويرها بما يتالءم وسياسة ادة القيمة المضافة العائدة منهاضوعة لزيادة طاقتها اإلنتاجية وزيالمو 

كما تحتوي على النظم واللوائح المتبعة في مجال حماية البيئة والمحافظة على سالمتها . الكويت البترولية 
التعاون مع المنظمات اإلقليمية وتتناول الورقة تطور أوضاع العمالة في القطاع النفطي، وتستعرض . 

، وأخيرًا تتطرق الورقة إلى األبحاث في مجال الطاقة وتطوير ة والدولية في المجاالت المختلفةوالعربي
 .تقنياتها 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 لعاشر امؤتمر الطاقة العربي 

4 
 دولة الكويت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توجهات العامة لبرامج الطاقة في الدولة سس والاأل: وال أ
 
 وزارة النفط  -1
 
 لها  التابعة النفطيةمؤسسة البترول الكويتية والشركات  -2
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 وزارة النفط-1

المحافظة على الثروة البترولية واستغاللها وتطويرها وفق أفضل السبل وبما تعمل وزارة النفط علي  
يكفــل تنميــة مــوارد الدولــة وزيــادة دخلهــا القــومي وتــأمين ســالمة العــاملين والبيئــة والمنشــآت علــى أن تباشــر 

الممثلــة وضـمن منظومـة القطـاع النفطـي بـالبالد و المراسـيم األميريـة الصــادرة بشـأنها الـوزارة هـذا الـدور وفـق 
 .بالمجلس األعلى للبترول ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية

 

 : لوزارة النفط الرئيسية االستراتيجيةسس واألاألهداف  
اقتراح السياسة العامة لقطاع النفط والغاز وفق أسـس متوازنـة، تحـافظ علـى مصـادر الثـروة  .1

البترولية، وتحقق التطوير واالستغالل األمثل للموارد بما يكفل تنميـة إيـرادات الدولـة وزيـادة 
 . دخلها

 
طــط المحافظـة علــى مســتوى األسـعار للــنفط الكــويتي بمـا يفــي بااللتزامــات الماليـة للدولــة وخ .2

التنمية، ويوفر احتياجات األجيال القادمة، والمحافظة على مكانـة الـنفط كسـلعة إسـتراتيجية 
 . وكمصدر رئيسي للطاقة، وتعزيز موقع الكويت في األسواق العالمية

 
إبراز المكانة الدولية لدولة الكويت وتقويـة دورهـا فـي المنظمـات والهيئـات اإلقليميـة والدوليـة  .3

ل النفطـي مثـل األوبـك، األوابـك، مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة، ذات العالقة بالمجا
 . ومنظمات هيئة األمم المتحدة في مجاالت النفط والطاقة

 
 . تأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز واقتراح سياساتها التسعيرية .4

 
 . واإلشراف على تنفيذ قراراته معاونة المجلس األعلى للبترول في المهام التي يتوالها .5

 
تفعيل الرقابة على خطط وبرامج وأنشطة القطاع ممـثًال بمؤسسـة البتـرول وشـركاتها التابعـة  .6

وشــركات الــنفط األجنبيــة العاملــة بــالبالد، ومباشــرة حقــوق الدولــة فيهــا بغــرض زيــادة فعاليــة 
النفطية، وتطوير الخبرات األداء وتعظيم المردود المالي، وتأمين سالمة العاملين والمنشآت 

 . الوطنية
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العمــل علــى تطبيــق القــوانين والتشــريعات الخاصــة بالبيئــة، وتكــريس مفهــوم المحافظــة علــى  .7
البيئــة مــن خــالل المشــاركة الفعالــة بأعمــال وبــرامج الهيئــة العامــة للبيئــة، ومراجعــة عمليــات 
ومشاريع القطاع النفطي للتحقق من استيفائها للمتطلبات والتشـريعات البيئيـة لدولـة الكويـت 

 . لعالميةوالمقاييس ا
 

توثيق التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الحكومية والبرلمانية والقطـاع الخـاص فـي  .8
الشـئون ذات العالقـة بـالثروة والصـناعة النفطيـة، لالرتقـاء بالعمـل وتبـادل المعلومـات وعمـل 

 . الدراسات والبحوث المتخصصة لتحقيق أهداف خطط التنمية للدولة
 

 .همة القطاع النفطي في دعم االقتصاد الوطنيالعمل على زيادة مسا .9
 

المســـاهمة فـــي عقـــد النـــدوات والمـــؤتمرات المتخصصـــة فـــي الـــنفط والطاقـــة، وٕانشـــاء مركـــز  .10
للمعلومات النفطية، والعمل على نشر الثقافة والتوعية بالصناعة النفطية داخل البالد ودعم 

 . العمل البحثي
 

 األسس والتوجهات العامة لـمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها:  -2
، حيـث أنهـا ترتكــز لهـا  ركاتها التابعــةوشـمؤسســة البتـرول الكويتيـة تهـدف التوجهـات االسـتراتيجية ل 

 : على تحقيق األهداف الرئيسية التالية
يوميا بحلول عام  مليون برميل 3.5إلى زيادة القدرة اإلنتاجية للنفط الخام في دولة الكويت للوصول  .1

 . 2020مليون برميل يوميًا بحلول عام  4و  2015

ــًا فــي عــام  2.0زيــادة إنتــاج الغــاز الحــر والوصــول إلــى طاقــة إنتاجيــة تبلــغ  .2 بليــون قــدم مكعــب يومي
2020 . 

كـافئ ألـف برميـل نفـط م 130الوصول إلى معدل إنتاج النفط الخام والغاز خارج دولـة الكويـت يبلـغ  .3
 . 2020ألف برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام  200و  2015يوميًا بحلول عام 
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مليـون برميـل ) 1.4(التوسع في الطاقة التكريرية في دولة الكويت على المـدى المتوسـط لتصـل إلـى  .4
 . يومياً 

ن النفوط التوسع في الطاقة التكريرية خارج دولة الكويت بما يضمن منفذًا آمنًا لتصريف كميات م .5
 الكويتية والدخول في الفرص االستثمارية المجدية اقتصاديا بمشاركة شريك عالمي أو بالتحالف مع

حدى الشركات النفطية، وبالتركيز على األسواق ذات النمو المرتفع وعلى األخص األسواق  احدي
 .اآلسيوية

ة الكويـت بحيـث تتماشـى الوصول إلى مستويات عالية ومتميـزة فـي أداء المصـافي داخـل وخـارج دولـ .6
 . مع أداء الشركات العالمية المماثلة لضمان استمرارية القدرة التنافسية

التوسع في نشاط البتروكيمياويات داخل دولة الكويت وخارجها، مع التركيـز علـى األسـواق اآلسـيوية  .7
 . واألسواق النامية األخرى

المحافظة على حجم ونوعية األسطول البحري الالزم لتلبية الغطاء االستراتيجي طويل األمد  .8
واالحتياجات التسويقية من ناقالت النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال، وبما يتماشى مع 

 . معدالت اإلنتاج المستهدفة داخل دولة الكويت

تقبلية لدولة الكويت عن طريق تزويد أنواع الوقود المختلفة تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمس .9
 ). الطاقة البديلة(واألمثل اقتصاديًا وبيئيًا مع توفير البديل االستراتيجي لها 

السعي لتكريس الجهود تجاه جذب الكوادر البشرية المتميزة والمحافظة عليها من خالل خلق بيئة  .10
 . وتحقق الوالء واالنتماء عمل توفر مستوى عاليًا للرضاء الوظيفي

 . الوصول إلى مستوى أداء عالمي في مجاالت الصحة والسالمة واألمن والبيئة .11

 . تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر في جميع المجاالت المرتبطة بأنشطة المؤسسة .12

بناء القدرات والخبرات الالزمة لتنفيذ برامج البحث العلمي وتطوير وتطبيق وتسويق التكنولوجيا  .13
المرتبطة بأنشطة المؤسسة، بما في ذلك إنشاء مركز أبحاث عالمي للبترول بالتنسيق مع الجهات 

 . ذات العالقة

 . ليتطبيق برنامج شامل ومتكامل لزيادة دور المؤسسة في تطوير االقتصاد المح .14

 . استثمارات المؤسسة بصورة تخدم األهداف العامة/ تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة  .15
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 اإلطار المؤسسي لشئون الطاقة:  ثانيا     
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تتولى العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بشئون الطاقة في البالد وضع          
وتخطيط وتنفيذ سياسة الدولة في مجاالت الطاقة المختلفة ، وهذه الجهات هي 
المجلس األعلى للبترول ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها ومعهد 

 .اء و وزارة الكهرباء والمالكويت لألبحاث العلمية 
 

 : المجلس األعلى للبترول  - 1.1
يقـــوم المجلـــس األعلـــى للبتـــرول برســـم السياســـة العامـــة للمحافظـــة علـــى مصـــادر الثـــروة 
البتروليــة وحســن اســتغاللها ، وتنميــة الصــناعات النفطيــة المرتبطــة بهــا بهــدف ضــمان 

وطنيـة االستثمار األمثل لها وتحقيق أكبر عائـد منهـا ، والوصـول إلـي صـناعة بتروليـة 
 .متكاملة في إطار السياسة المرسومة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد

ـــد تـــم إنشـــاء وتشـــكيل المجلـــس بالمرســـوم الصـــادر فـــي و         1974أغســـطس  26ق
بتشــــكيل المجلــــس  2010وعلــــي المرســــوم الصــــادر فــــي ســــنة ، والمراســــيم المعدلــــه لــــه 

بتشــكيل الــوزارة ، صــدر مرســوم  2012االعلــي للبتــرول وعلــي المرســوم الصــادر بســنة 
ليصبح برئاسـة سـمو  2013سنة بالمرسوم في  المجلس االعلي للبترول  تشكيلجديد ب

كــل مــن نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة رئــيس مجلــس الــوزراء وعضــوية 
الدولــة لشــئون مجلــس ووزيــر الــنفط  ووزيــر  نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء ووزيــر الماليــه 

ومحـــافظ بنـــك الكويـــت ووزيـــر التجـــارة والصـــناعة زيـــر الدولـــة لشـــئون البلديـــة الـــوزراء وو 
 .عضاء من ذوي الكفاءة والخبرةاألى بعضباإلضافة إلالمركزي 

 

 :وزارة النفط  - 1.2
تتـــولى وزارة الـــنفط األشـــراف علـــى شـــئون الثـــروة النفطيـــة واســـتغاللها والمحافظـــة عليهـــا 

 .موارد الدولةوتطويرها لزيادة الدخل القومي وتنمية 
وتخــتص وزارة الــنفط بــاقتراح السياســة العامــة لقطــاعي الــنفط والغــاز ومســاعدة المجلــس 
األعلـــى للبتـــرول وٕادارة أنصـــبة الحكومـــة فـــي الشـــركات التـــي تعمـــل بهـــذا القطـــاع، كمـــا 
ـــة بشـــئون الثـــروة  ـــة األخـــرى المعني ـــنفط مـــع الهيئـــات والمؤسســـات األهلي تتعـــاون وزارة ال

م باألبحاث والدراسات الجيولوجية واإلشراف على عمليـات التنقيـب عـن البترولية ، وتقو 
الثـــروات الطبيعيــــة وتعزيـــز تنميــــة العالقــــات مـــع الهيئــــات والمؤسســـات الدوليــــة العربيــــة 

 .واألجنبية في مختلف الشئون النفطية، وتعزيز الرقابة علي المنشآت النفطية
 

 : مؤسسة البترول الكويتية - 1.3
كمؤسسـة عامـة ذات طـابع اقتصـادي لهـا  1980بتـرول الكويتيـة عـام أنشئت مؤسسة ال
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 .شخصية اعتبارية مستقلة ، يترأس مجلس إدارتها وزير النفط
بصـفة  وتقوم المؤسسة بكافة األعمال المتعلقـة بصـناعة البتـرول والمـواد الهيدروكربونيـة

عامــــة فــــي كافــــة مراحلهــــا ، وبالصــــناعات المتفرعــــة منهــــا أو المرتبطــــة أو المتعلقــــة أو 
المكملــة لهــا فــي الكويــت والخــارج بمــا فــي ذلــك عمليــات التســويق العــالمي للــنفط الخــام 

 .والمنتجات المكررة والخام المسال 
 :وتقوم الشركات التابعة للمؤسسة بمهامها المختلفة على النحو اآلتي 

 :شركة نفط الكويت  
تخــتص الشــركة بعمليــات االستكشــاف واإلنتــاج ومســح المنــاطق البريــة والبحريــة وحفــر 
اآلبــار االختباريــة وتطــوير الحقــول العاملــة وتنفيــذ كافــة مــا يلــزم مــن العمليــات المتعلقــة 

 .بالتنقيب وٕانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية 
 

 :رول الوطنية الكويتيةشركة البت
، حيث تتولى الشـركة حاليـا مسـئولية عمليـات التكريـر وتصـنيع 1960تأسست في عام 

الغاز وتسويق المنتجات محليا، مـن خـالل إدارة وتشـغيل المصـافي العاملـة فـي الكويـت 
وفـي إطـار توجـه الدولـة نحـو . ومحطات توزيع الوقود، كما تقوم الشـركة بتصـنيع الغـاز

األنشـــطة النفطيـــة، فقـــد تـــم تخصـــيص أربعـــين محطـــة لتعبئـــة الوقـــود خصخصـــة بعـــض 
 .كمرحلة أولى على أن يتم تخصيص باقي المحطات تدريجيا

 

 : شركة صناعة الكيماويات البترولية 
لتقـــوم بعمليـــات تصـــنيع وتســـويق األســـمدة الكيماويـــة  1963تأسســـت الشـــركة فـــي عـــام 

ومشــــــتقاتها وباســــــتغالل الغــــــاز الطبيعــــــي  بكافــــــة أنواعهــــــا ، والمنتجــــــات البتروكيماويــــــة
وتمتلــك الشــركة عــدد مــن مصــانع إلنتــاج األمونيــا الســائلة ومصــانع . المصــاحب للــنفط 

) إنتـاج البـارازيلين (ويعد مشروع األوليفينات الثاني ومشروع العطريات . إلنتاج اليوريا 
دخول فـــي والســـتيرين مـــن أهـــم مشـــاريع الشـــركة داخـــل الكويـــت ، كمـــا تســـعى الشـــركة للـــ

أنشطة ومشاريع خارج دولة الكويت بالتعـاون مـع الشـركات العالميـة مـن أهمهـا مشـاريع 
كمـــا يســـاهم القطـــاع الخـــاص فـــي بعـــض المشـــاريع البتروكيماويـــة الرئيســـية . البوليســـتر

 .باالشتراك مع شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو األمريكية
 

 :شركة ناقالت النفط الكويتية 
وتتــولى كافــة عمليــات النقــل البحــري للــنفط الخــام  1957ســت فــي األول مــن ابريــل تأس

والغاز المسال والمنتجات البترولية ونقل المعدات الالزمـة للمشـاريع الرئيسـية فـي قطـاع 



 لعاشر امؤتمر الطاقة العربي 

11 
 دولة الكويت 

النفط والقطاعات الحكومية في دولة الكويـت ، كـذلك تقـوم الشـركة بتعبئـة وتوزيـع الغـاز 
 .األحجام لالستهالك المحلي المسال في اسطوانات مختلفة 

 

 :الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 
وتقــــوم الشــــركة بتزويــــد الطــــائرات المحليــــة واألجنبيــــة فــــي مطــــار  1963تأسســــت عــــام 

 .الكويت الدولي باحتياجاتها من الوقود
 

 :الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية 
االستكشاف والتطوير واإلنتاج الخاصة بالنفط الخام للقيام بأعمال  1981تأسست عام 

 .والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت

 :شركة البترول الكويتية العالمية
وتتـــولى تنســـيق عمليـــات ومرافـــق التكريـــر والتوزيـــع التـــي تمتلكهـــا  1983تأسســـت عـــام 

 .المؤسسةالمؤسسة في الخارج وتعتبر هذه الشركة بمثابة الحلقة المكملة لعمليات 
 

 :الشركة الكويتية لنفط الخليج 
وتتــــولي إدارة حصــــة دولــــة الكويــــت مــــن الثــــروات الطبيعيــــة فــــي  2002تأسســــت عــــام 

 .المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بشقيها البري والبحري
 

 :شركة التنمية النفطية
قد خدمات تشغيلية مع شركات النفط تتمثل مهمة شركة التنمية النفطية بالتوصل إلي ع

العالميــة ، مــن خــالل عمليــة تمتــاز بالشــفافية فــي التعامــل مــع األطــراف طبقــًا لدســتور 
وقــوانين دولــة الكويـــت ، باإلضــافة إلـــي إدارة العقــد المـــذكور بأفضــل الســـبل التــي تعـــود 

 بالنفع على الدولة 
 

 :شركة خدمات القطاع النفطي
الخــدمات التــي يحتاجهــا القطــاع النفطــي والتــي تــأثر  بهــدف تــوفير 2005تأسســت عــام 

 .على فاعلية أدائه
 

 :وزارة الكهرباء والماء  - 4.1
تخـتص بالقيــام بكافــة المهــام والعمليــات الالزمــة إلنتــاج وتوزيــع وتســعير الكهربــاء والمــاء 

وتتميـز محطـات الكهربــاء . ويبلـغ عـدد محطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـة سـت محطـات 
والماء في الكويت بإمكانية تشغيلها باستخدام بـدائل متعـددة مثـل الغـاز الطبيعـي والـنفط 



 لعاشر امؤتمر الطاقة العربي 

12 
 دولة الكويت 

 .فة إلي زيت الوقود الثقيل الخام وزيت الديزل إضا
 

 :معهد الكويت لألبحاث العلمية  - 5.1
بممارســـة البحـــث  1967يســـاهم معهـــد الكويـــت لألبحـــاث العلميـــة منـــذ إنشـــائه فـــي عـــام 

العلمي في عدة مجاالت علمية خاصة بالبترول والصناعات البترولية وتطوير مصادر 
التقليديــة وذلــك لمســايرة التطــورات  الطاقـة الجديــدة والمتجــددة وســبل الحفــاظ علـى الطاقــة

الحديثـــــة فـــــي نشـــــاطات األبحـــــاث العلميـــــة الجاريـــــة علـــــى الصـــــعيد العـــــالمي فـــــي هـــــذا 
ـــة فـــي المجـــاال ـــة والصـــناعية الخصـــوص ، وبهـــدف تغطيـــة االحتياجـــات البحثي ت التقني

 . واالقتصادية
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 ميزان الطاقة: اَ ثالث

 :الطاقة  إمدادات: اوال 

 المحلي من النفط الخام والغاز اإلنتاج:  1-1
 العمليات واالنشطة االستكشافيه :  1-2
 الغاز الطبيعي  إنتاج:  1-3

 

 الصادرات النفطية : ثانيا 

 

 الطلب المحلي واالستهالك القطاعي : ثالثا 

 )2012-2005( االستهالك  للفترة الطلب المحلي و :  3-1
 المحلي لجميع القطاعات االستهالك :  3-2

 

 التبادل التجاري  :رابعا 

 

 فى السوق المحلي  ةاسعار المنتجات البترولي: خامسا 

 

 سعار الغاز الطبيعي أ: سادسا 

 

 سعار الكهرباء في السوق المحلية أ: سابعا 
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 الطاقة ميزان 
 الطاقة  اتإمداد: اوال 

 : اإلنتاج المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي: -1
جهـود االستكشـاف واإلنتـاج مـن الـنفط عمل القطاع النفطـي خـالل السـنوات الماضـية علـى تكثيـف  

ـــات  ـــة بشـــركة نفـــط الكويـــت فـــي العملي الخـــام والغـــاز الطبيعـــي، حيـــث ركـــزت جهـــود القطـــاع النفطـــي متمثل
 2012حتـى عـام  2002واألنشطة االستكشافية والمسوحات فيما يخص المكامن النفطية خالل الفترة مـن 

 . باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجيا الحديثة
 
مع توفر عملية تطوير التقنيات الجيولوجية والجيوفزيائية ازدادت القدرة على رؤية مـا تحـت سـطح  

وهــذه التقنيــات تعتبــر مــن األدوات الضــرورية التــي تســاعد علــى رســم خــرائط دقيقــة توضــح الهيكــل األرض، 
هـا تحـت مسـتوى سـطح البحـر، وتشـمل هـذه التقنيـات علـى عـدة طـرق منهـا دراسـة التركيبي للطبقـات وموقع

ولقــد تــم تطبيــق تلــك العمليــات . الجاذبيـة األرضــية، المغناطيســية والتقنيــات الزلزاليــة االنعكاســية واإلنكسـارية
يـة كما أن البيانات الزلزالية ثالث. بشكل سريع من قبل فريق متخصص باالستكشاف في شركة نفط الكويت

األبعاد التي تم إنجازها في الكويـت كانـت ذات جـودة عاليـة تتماشـى مـع المعـايير الحاليـة باسـتخدام المسـح 
 . الزلزالي ثالثي األبعاد

 
كمــــا تــــم إجــــراء عمليــــة تفســــير للبيانــــات الجيولوجيــــة والجيوفيزائيــــة مــــن قبــــل فــــرق عمــــل مجموعــــة  

، واســـتخدام ة مــن برامجــواجهزة الحاســب االلــي احــدث الوســـائل التفســيرياالستكشــاف وتســتخدم هــذه الفــرق 
األدوات المتطورة لوصف خواص المكامن مما أدى إلى تحقيق أهداف عظيمة سواء لـدائرة االستكشـاف أو 

 . دائرة التطوير لشركة نفط الكويت
 
اءة ذاتية في تلك الموارد القيمـة، إن اكتشاف الغاز بكميات كبيرة يؤهل الكويت بأن تكون ذات كف  

باسـتخدام بيانـات المســح الزلزالـي للحصـول علـى المعلومـات التفصـيلية ثالثيــة االستكشـاف تقـوم فـرق حيـث 
االستكشـاف حققـت أثبتت أنشطة الحفر االستكشافي الحديث أن مجموعـة بالتالي  . األبعاد للمكامن العميقة

هــذه األشــياء المكتشــفة ، حيــث ان فــي المنــاطق المكتشــفة حــديثًا  نجاحــًا بــاهرًا فــي اكتشــاف الهيــدروكربون
 . تعمل على تطوير القدرة االستكشافية للغاز المخزون
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العمليات واألنشطة االستكشافية والمسوحات الزلزالية للقطاع فيما يخص المكامن النفطية :  -2
 : 2013/2030وللفترة المستقبلية  2012-2002للفترة 

 
  2012-2002الفترة المنتهية  -أ
 5150مسـح زلزالـي ثالثـي األبعـاد أحــادي الالقـط داخـل الكويـت ممـا غطـى مـا مســاحته ) 11(القيـام بــ 

كيلـــو متـــر مربـــع، وتتركـــز هـــذه المســـوحات فـــي حقـــول المنـــاقيش والرتقـــه والروضـــتين وبرقـــان والمقـــوع 
 . وعريفجان وكراع المرو والرحية وفي مدينة األحمدي

 
  فـي منـاطق مختلفـة فـي الكويـت فـي  2012-2002بئـرًا استكشـافيا وتحديـدًا للفتـرة ) 67(تم حفر عـدد

 . كل شمال وغرب وجنوب شرق الكويت
 

  2030-2013الفترة المستقبلية  -ب
  تـم إعـداد اسـتراتيجية جديـدة لالستكشـاف وتتضـمن حفـر مـا  ،2020نتيجة لتحديث اسـتراتيجية الشـركة

 . 2030-2013بئر استكشافي وتحديدي في مناطق مختلفة جديدة ما بين  255يقارب 
 
 مســح زلزالـــي داخــل الكويــت ممـــا ســيغطي مــا مســـاحته ) 11(كمــا تخطــط شـــركة نفــط الكويــت القيـــام بـــ

لروضـــتين والصـــابرية وجـــون الكويـــت كيلـــو متـــر مربـــع وتتركـــز هـــذه المســـوحات فـــي منـــاطق ا 17415
 . ومناطق ظريف والعبدلي وبرقان الكبير
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 : الغني إنتاج الغاز:  -3
بمعــدالت إنتــاج الــنفط الخــام ويســتخدم  إنتاجــهينــتج الغــاز الغنــي مصــاحبا للــنفط، وتــرتبط معــدالت 

جــزء مــن الغــاز المصــاحب كوقــود لتســخين الــنفط الــذي تــتم معالجتــه فــي معامــل إزالــة األمــالح وفــي رفــع 
تشـــغيل الماكينـــات الخاصـــة بمضـــخات رفـــع الـــنفط مـــن اآلبـــار وتشـــغيل ماكينـــات وتوربينـــات توليـــد الطاقـــة 

 . الكهربائية وفي تحلية النفط والغاز الالذع
 

-2005الــنفط الخــام والغــاز الغنــي فــي دولــة الكويــت خــالل الفتــرة  إنتــاج) 1(ويبــين الجــدول رقــم  
2012 

 
 

 ) 1(جدول رقم 
 ي نإنتاج الكويت من النفط الخام والغاز الغ

 ) 2012-2005(خالل الفترة من 

 السنة

 )الوحدة ( 

 إنتاج النفط الخام

 )اليوم / ألف برميل( 

 إنتاج الغاز الغنى المصاحب

 )مليون قدم مكعب ( 

2005 2573 469638 

2006 2644 482625 

2007 2575 469873 

2008 2676 489718 

2009 2262 412743 

2010 2312 421963 

2011 2659 485505 

2012 2978 547843 
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 ثانيا - الصادرات النفطية 
تتنـــوع الصـــادرات النفطيـــة الكويتيـــة حيـــث تشـــتمل علـــى صـــادرات الـــنفط الخـــام والمنتجـــات النفطيـــة  

 . أيضًا على صادرات األسمدة الكيماوية والملح والكلورين البترول المسال ، والمكررة إضافة إلى غاز 
افيـة علـى وقد حلـت دولـة الكويـت مكانـة مرموقـة فـي أسـواق الـنفط العالميـة بـاختالف مناطقـه الجغر  

مر السنين حيـث قامـت بتلبيـة متطلبـات تلـك األسـواق بصـورة منتظمـة وفعالـة سـواء علـى مسـتوى صـادرات 
 . النفط الخام أو المنتجات النفطية وغاز البترول المسال وفق مواصفات عالمية عالية الجودة

بـاليوم فـي عـام ألـف برميـل  2734هذا وقد ارتفـع إجمـالي الصـادرات النفطيـة الكويتيـة إلـى حـوالي  
صــادرات  شــكلتحيــث . ألــف برميــل بــاليوم 2265حــوالي  2005بعــد أن كــان اإلجمــالي فــي عــام  2012

 . من إجمالي الصادرات النفطية% 75النفط الخام حوالي 
 
 143إلى  2005في عام  باليومألف برميل  101كما ارتفعت صادرات غاز البترول المسال من  

 . 2012باليوم في عام ألف برميل 
بعــد أن كانــت فــي  2012فــي عــام طــن متــري  615000بلغــت صــادرات اليوريــا حــوالي فــي حــين  

 2005طن متري، بينما انخفضت صادرات األمونيا بعد أن كانت في عام  732174حوالي  2005عام 
 . 2012طن متري في عام  70000طن متري إلى  76236حوالي 

% 79وتشكل السوق اآلسيوية أكبر األسواق لصادرات الكويـت النفطيـة حيـث تسـتحوذ علـى نسـبة  
من صادرات غاز البترول % 100من صادرات المنتجات البترولية، و% 51من صادرات النفط الخام، و 

 . 2012المسال في عام 
 
ت البتروليـــة كمـــا إجمـــالي صـــادرات الكويـــت مـــن الـــنفط الخـــام والمنتجـــا) 2(ويوضـــح الجـــدول رقـــم  

صـــادرات ) 4(صـــادرات غـــاز البتـــرول المســـال، فـــي حـــين يوضـــح الجـــدول رقـــم ) 3(يوضـــح الجـــدول رقـــم 
 . 2012-2005األسمدة الكيماوية خالل الفترة 
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 ) 2(جدول رقم 
 الصادرات النفطية الكويتية 

 اليوم / ألف برميل : الوحدة 
 

 اإلجمالي نفطيـــةمنتجـــــات  نفــط خــــام السنـــة

2005 1651 614 2265 

2006 1723 607 2330 

2007 1613 654 2267 

2008 1739 597 2336 

2009 1442 635 2077 

2010 1430 632 2062 

2011 1816 616 2432 

2012 2070 664 2734 

 
 ) 3(جدول رقم 

 صادرات غاز البترول المسال 
 اليوم /ألف برميل: الوحدة 

 

 اإلجمالي السنة

2005 101 

2006 114 

2007 102 

2008 111 

2009 98 

2010 119 

2011 130 

2012 143 
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 ) 4(جدول رقم 
 صادرات األسمدة الكيماوية 

 طن متري : الوحدة
 

 أمونيــــــــا يوريــــــــا السنة

2005 732174 76236 

2006 898853 23388 

2007 873914 45977 

2008 911940 62787 

2009 628000 88000 

2010 632000 79000 

2011 650000 78000 

2012 615000 70000 
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 )غاز النفط و ال(  الطلب المحلي واالستهالك القطاعي من الطاقة -ثالثا
  

يحتل موضوع الطلب المحلـي واالسـتهالك القطـاعي مـن الطاقـة مكانـة بـارزة فـي االقتصـاد الكـويتي بمـا لـه 
مـــن تـــأثير علـــى الكميـــات المتاحـــة للتصـــدير والتـــي تمثـــل عوائـــدها المـــورد الرئيســـي لدولـــة الكويـــت، فمـــن 

لفــة، كمــا يعتبــر تــوفر المعــروف أن قطــاع الطاقــة يلعــب دورًا هامــا وحيويــًا فــي النشــاطات االقتصــادية المخت
 . الطاقة من الدعامات الرئيسية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في أي بلد

 
 ) 2012-2005 (االستهالك المحلي للفترة :  -1
ـــغ إجمـــالي   ـــز اســـتهالك الكويـــت مـــن الطاقـــة بارتفـــاع مســـتواه وزيـــادة معـــدالت نمـــوه، حيـــث بل يتمي

عــن % 63ألــف برميــل أي بارتفــاع قــدره  244مــا يعــادل  2012عــام الكميــات المســتهلكة مــن الطاقــة فــي 
 . ألف برميل 150الذي بلغ فيه إجمالي االستهالك حوالي  2005عام 

 
وتشـــكل قطاعـــات الكهربـــاء والـــنفط والمواصـــالت والقطـــاع المنزلـــي القطاعـــات الرئيســـية المســـتهلكة  

 . للطاقة في الكويت
 
وتركز معظم االستهالك المحلي من الطاقة فـي قطـاع توليـد الكهربـاء والمـاء حيـث اسـتأثر بحـوالي  

، في حين توزعت النسب الباقية على القطاعـات األخـرى 2012من إجمالي الطاقة المستهلكة لعام % 51
  %.1والقطاع المنزلي بنسبة , %18، وقطاع المواصالت بنسبة %30وهي القطاع النفطي بنسبة 

 
قطــاع توليــد الكهربــاء والمــاء : كالتــالي 2005فــي حــين كانــت نســب مســاهمة كــل قطــاع فــي عــام  

، وقطـــــاع %28مـــــن إجمـــــالي الطاقـــــة المســـــتهلكة، القطـــــاع النفطـــــي بنســـــبة % 54حيـــــث اســـــتأثر بحـــــوالي
 %. 1، والقطاع المنزلي بنسبة %17المواصالت بنسبة 

 
بالقطاعــات  2012حتــي عــام  2005كويــت مــن العــام يبــين اســتهالك الطاقــة فــى ال) 5(والجــدول رقــم    

 )الف برميل: الوحدة (.المختلف 
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 القطاع النفطي يستهلك الغاز الطبيعي فقط* 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12/11 
(%) 

قطاع توليد الكهرباء  -1
 :والماء

         

 9.4 45692 41749 36293 25975 24245 21811 21272 15234 الغاز الطبيعي

 14.8- 16567 19447 17964 20091 8855 16575 10274 19324 النفط الخام

 155.3 26162 10247 9088 10839 6890 3926 4328 781 زيت الغاز 

11.3- 34537 38935 43903 44299 55755 48464 52995 46350 زيت الوقود الثقيل  

 11.4 122958 110378 107248 101204 95745 90776 88869 81689 المجموع

               : *النفطي القطاع -2

0.4- 20103 20178 11339 12226 12958 13306 11860 12439 المصافي  

 5.2 13072 12431 4502 3491 4335 4239 4516 4596 البتركيماويات

 53.2 8096 5285 19107 13624 9707 8773 7911 8575 ايكويت

 8.6 11340 10440 19280 15127 15225 13059 11417 11487 عمليات إنتاج النفط والغاز

1.3- 10405 10538 4721 5151 4141 4628 3899 3985 مصنع غاز البترول المسال  

     51 35 10       مصنع الفحم المكلسن

7.2- 10848 11695 1641 8264 1371 993 1412 272 أخري  

 4.7 73864 70567 60641 57918 47748 44998 41015 41354 المجموع

               :قطاع المواصالت -3

بنزين ممتاز خالي من 
 )أوكتين  91( الرصاص 

6752 6707 6602 6352 6015 5588 5011 4866 -2.9  

بنزين خصوصي خالي من 
 )أوكتين  95( الرصاص 

11048 12052 12827 13636 14268 17167 
 

14946 16984 13.6 

 98( بنزين ألترا سوبر 
 )أوكتين

121 139 159 206 281 332 343 420 22.4 

       0.27       يوروموكاز

 9.7 22270 20300 23087 20564 20194 19588 18898 17921 إجمالي البنزين

 14.4 21170 18501 20206 19403 8070 6969 6968 6532 الديزل

 22.4 1059 865 776 813 854 1062 889 900 البتيومين

 12.2 44499 19366 20982 20216 29118 27619 26755 25353 المجموع

               :القطاع المنزلي -4

 12.6 1821 1617 1413 1509 1474 1412 1332 1335 غاز البترول المسال 

 11.9 368 329 290 288 342 259 225 217 الكيروسين 

 12.5 2189 1946 1703 1797 1816 1671 1557 1552 المجموع

 243510 202257 213661 201699 174426 165064 158196 149948 المجموع الكلى
 

9.4 
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 2- : االستهالك المحلي لجميع القطاعات :
 

 والماء  ائيةقطاع توليد الطاقة الكهرب:  1.2
 
للطاقـة محليـًا، حيـث زاد  يمثل قطاع توليد الطاقـة الكهربائيـة والمـاء أحـد أهـم القطاعـات المسـتهلكة 

ألـف برميـل فـي عـام  123إلى مـا يعـادل  2005ألف برميل في عام  82استهالك هذا القطاع من حوالي 
 . 2012في عام في الكويت من إجمالي الطاقة المستهلكة % 51استحوذ على حوالي و  2012

 
جمـالي اسـتهالك الكهربـاء مـن ا% 37حيث يمثل حوالي ويشمل استهالك هذا القطاع على الغاز الطبيعي 

الـف برميـل بـاليوم  15234ان كـان بمعـدل الـف برميـل بعـد  45692ليصـل المعـدل الـي  2012في عـام 
زيـــت الوقـــود الثقيـــل، زيـــت الغـــاز كمـــا يشـــمل اســـتهالك قطـــاع الكهربـــاء علـــي اســـتهالك ، 2005فـــي عـــام 

 .، والنفط الخام)الديزل(
 

ظروف المناخية في الكويت التي تشكل فيهـا سـاعات النهـار فـي وترجع أهمية هذا القطاع إلى العوامل وال 
 . الصيف أوقات الذروة

 
 ) 6(جدول 

 ءاستهالك الطاقة في قطاع توليد الكهرباء والما
 )ألف برميل(: الوحدة 

 اإلجمالي زيت الوقود الثقيل زيت الغاز النفط الخام الغاز الطبيعي السنوات

2005 15234 19324 781 46350 81689 

2006 21272 10274 4328 52995 88869 

2007 21811 16575 3926 48464 90776 

2008 24245 8855 6890 55755 95745 

2009 25975 20091 10839 44299 101204 

2010 36293 17964 9088 43903 107248 

2011 41749 19447 10247 38935 110278 

2012 45692 16567 26162 34537 122958 
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 استهالك الطاقة في قطاع وزارة الكهرباء والماء 

 )ألف برميل(: الوحدة 

 
  2005استهالك الطاقة في قطاع وزارة الكهرباء والماء في عام 

 ) الف برميل(: الوحدة 

 
  2012استهالك الطاقة في قطاع وزارة الكهرباء والماء في عام 

 ) ألف برميل(: الوحدة 
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 : القطاع النفطي -2.2

ــًا بعــد قطــاع توليــد الطاقــة يعتبــر   القطــاع النفطــي مــن القطاعــات الرئيســية المســتهلكة للطاقــة محلي
، ويشــمل 2012مــن إجمــالي الطاقــة المســتهلكة لعــام % 30الكهربائيــة والمــاء حيــث اســتحوذ علــى حــوالي 

ز اسـتهالك هــذا القطـاع علــى اســتهالك عمليـات إنتــاج الــنفط الخـام والغــاز الطبيعــي، المصـافي، مصــنع غــا
 .اوية وشركة إيكويت، مصنع الفحم المكلسن وأخرىمالبترول المسال، والنشاطات البتروكي

 
ذلــك هــذا القطــاع و أغلــب نشــاطات كطاقــة فــي الغــاز الطبيعــي الجــدير بالــذكر بــان هــذا القطــاع يســتخدم  و 

 . نتيجة لسياسة الدولة الستغالل أكبر قدر ممكن من الكميات المتوفرة منه
 
ألف برميـل فـي حـين  74حوالي  2012ي استهالك هذا القطاع من الطاقة في عام وقد بلغ إجمال 

 %.79بزيادة قدرها اي ألف برميل  41حوالي  2005كان في عام 
 

 ) 7(جدول 
 استهالك الطاقة في القطاع النفطي 

 ) ألف برميل(: الوحدة 

النشاطات  المصافي السنوات
 البتروكيماوية

عمليات  إيكويت
إنتاج 
النفط 
 والغاز

مصنع 
غاز 

البترول 
 المسال

مصنع 
الفحم 
 المكلسن

 المجموع أخري

2005 12439 4596 8575 11487 3985  272 41354 

2006 11860 4516 7911 11417 3899  1412 41015 

2007 13306 4239 8773 13059 4628  993 44998 

2008 12958 4335 9707 15225 4141 10 1371 47748 

2009 12226 3491 19107 15127 5151 35 8264 57918 

2010 11339 4502 13624 19280 4721 51 1641 60641 

2011 20178 12431 5285 10440 10538  11695 70567 

2012 20103   13072  
 

8096  
 

11340 10405 
 

 10848  
 

73864 
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  2012استهالك الطاقة في القطاع النفطي لعام 

 ) ألف برميل(: الوحدة 
 

 
 
 

 : قطاع المواصالت - 3.2
اســتهالك هــذا القطــاع علــى اســتهالك البنــزين بأنواعــه الخصوصــي الخــالي مــن الرصــاص يشــمل  
واليـــورو موكـــاز، ) أوكتـــين 98(ألتـــرا ســـوبر ) أوكتـــين 91(والممتـــاز الخـــالي مـــن الرصـــاص ) أوكتـــين 95(

حـــوالي  2012وقـــد بلغـــت نســـبة مســـاهمة هـــذا القطـــاع فـــي عـــام . الـــديزل، اليـــورو ديـــزل، إضـــافة للبيتـــومين
 2012حيــث بلــغ إجمــالي الكميــات المســتهلكة فــي عــام . مــن إجمــالي اســتهالك الطاقــة فــي الكويــت% 18

 . ألف برميل 25حوالي  2005ألف برميل، في حين كان االستهالك في عام  45حوالي 
مـن اجمــالي  %50مـا يقـارب  2012فـي عـام  وقـد بلغـت نسـبة مسـاهمة اسـتهالك البنـزين بأنواعــه 

مــن اجمــالي اســتهالك  %71حــوالي  2005، فــي حــين كانــت فــي عــام االســتهالك فــي قطــاع المواصــالت 
ويمثـل البنــزين الخصوصـى النسـبة الكبيـرة فــي اجمـالي اسـتهالك البنــزين . البنـزين بانواعـه فـي هــذا القطـاع 

 .بانواعه 
 
مــن اجمــالي االســتهالك فــي هــذا القطــاع والبيتــومين % 48اســتهالك الــديزل حــوالي حصــة مثــل تو  

للـــديزل والبيتـــومين تحققــت فـــي عـــام % 3و% 26بحصـــص حــوالي  مقارنـــة 2012فـــى عــام  % 2حــوالي 
2005  . 

وتنفيـذا للسياســة العامـة للدولــة نحـو تشــجيع القطــاع الخـاص فقــد تـم خصخصــة عـددا مــن محطــات  
 .محطة إلى شركة السور 40إلى الشركة األولى للوقود ومحطة  40توزيع الوقود، حيث تم نقل ملكية 
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 ) 8(جدول 

 قطاع المواصالت  المنتجات النفطية فياستهالك 
 ) ألف برميل(: الوحدة 

 
 السنوات

البنزين 
الخصوصي الخالي 

 من الرصاص
 ) *اوكتين 95(

البنزين الممتاز 
الخالي من 
 الرصاص

 ) *اوكتين 91(

بنزين   ألترا 
 سوبر 

 )أوكتين 98( 
** 

 
 

 الديزل

 
 

 البتيومين

 
 المجموع

2005 11048 6752 121 6532 900 17921 

2006 12052 6707 139 6968 889 18898 

2007 12827 6602 159 6969 1062 19588 

2008 13636 6352 206 8070 854 20194 

2009 6015 6015 281 19403 813 20564 

2010 14268 17167 332 20206 776 23087 

2011 281 14946 343 18501 865 20300 

2012 6015 16984 420 21170 1059 22270 

 . 1998الخاليان من الرصاص في أكتوبر ) أوكتين 91(والممتاز ) أوكتين 95(الخصوصي تم تسويق البنزين * 
 . 2002في نوفمبر ) أوكتين 98(ألترا سوبر تم طرح بنزين ** 

 

 قطاع المواصالت المنتجات النفطية فياستهالك 
 ) ألف برميل(: الوحدة 

 

 
 

 : القطاع المنزلي -4.2
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 98 ) سوبر ألترا بنزين
 (أوكتين

 الديزل

 البتيومين
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هناك ثالثة مصادر أساسـية للطاقـة تسـتخدم فـي القطـاع المنزلـي أولهـا الكهربـاء والتـي تعتبـر أكثـر  
ويشـمل اسـتهالك . المصادر شيوعًا ألغـراض االسـتخدام المنزلـي يليهـا غـاز البتـرول المسـال ثـم الكيروسـين
ويسـتحوذ . التجاريـة هذا القطـاع الطاقـة المسـتخدمة فـي المبـاني السـكنية والحكوميـة إضـافة إلـى المؤسسـات

علمـًا بـأن هـذه النسـبة ال  2012من إجمالي الطاقـة المحليـة المسـتهلكة لعـام % 1هذا القطاع على حوالي 
وقـد بلغـت الكميـات المسـتهلكة . تعكس االستهالك الفعلي للقطـاع المنزلـي لعـدم تضـمنها اسـتهالك الكهربـاء

 2005برميــل فــي حــين كانــت فــي عــام  ألــف 2189حــوالي  2012مــن الطاقــة فــي هــذا القطــاع فــي عــام 
 . ألف برميل 1552حوالي 

 ) 9(جدول 
 استهالك الطاقة في القطاع المنزلي 

 )الف برميل(: الوحدة 
 المجموع كيروسين غاز البترول المسال السنوات

2005 1335 217 1552 

2006 1332 225 1557 

2007 1412 259 1671 

2008 1474 342 1816 

2009 1509 288 1797 

2010 1413 290 1703 

2011 1617 329 1946 

2012 1821 368 2189 

 
 إجمالي استهالك الطاقة في القطاع المنزلي 

 
 
 
 

 

رابعا 
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 التبادل التجاري  -
تسوق المواد الهيدروكربونية الكويتية داخل وخارج دولة الكويـت ومـن خـالل المنافـذ اآلمنـة والمتنوعـة وذلـك 

، وعليـه فـان هنـاك سياسـات تسـويقيه تخـص إيرادات دولة الكويت على المدى البعيد وبالطرق المثلى لزيادة
 :  هذا الجانب وهي علي النحو االتي 

المبيعـات دوائـر (اإلحاطة بالتطورات في السوق النفطية واالستفادة منها بما يخدم عمليات التسويق  .1
 ). خارجيةبمساندة دائرة البحوث التسويقية والمكاتب ال

ســتمرار فــي استكشــاف أســواق جديــدة مثــل االالتوســع فــي األســواق الواعــدة مثــل الصــين والهنــد مــع  .2
 . وغيرها  أفريقيا

 : تنويع المبيعات على أساس . 3
 : التوزيع الجغرافي -

تليهــا أوروبــا و % 80( حيــث تحتــل ســوق آســيا أكبــر نســبة مــن الصــادرات النفطيــة  -          
 ) .أمريكا وأخيرَا أفريقيا 

 .التعامل مع أكبر عدد من الشركات النفطية  -
البيـع المباشــر للمســتهلك النهــائي كلمــا أمكــن ذلــك لضــمان اســتمرارية الطلــب وتحقيــق أعلــى العوائــد،  .4

 . مثال ذلك بيع النفط الخام لمصافي التكرير مباشرة وبيع النافثا لمصانع البتروكيماويات
 . البيع على أساس عقود طويلة األجل مع تصريف نسبة من المبيعات على أساس عقود فورية .5
اركة فـي المشـاريع المختلفـة التـي قـد تســاعد التوسـع فـي عمليـات تسـويق المـواد الهيدروكربونيــة المشـ .6

مشـروع بنـاء مصـفاة الصـين وفيتنـام بالتعـاون مـع شـركة مثـل ،الواعـدة  في مختلف األسواق النفطيـة
 . KPIصناعات البتروكيماويات 

المسـتهلك وتؤخــذ والقطـاع النفطـي و الدولـة تبنـي سياسـات تسـعيرية منافسـة ومرنـة تصـب فــي صـالح  .7
 . تبارات السوق النفطيةفيها اع

أو تـــأجير نـــاقالت مـــن الســـوق ) كلمـــا أمكـــن ذلـــك(اســـتخدام اســـطول شـــركة نـــاقالت الـــنفط الكويتيـــة  .8
العــالمي لنقــل مبيعــات الــنفط الخــام والمنتجــات البتروليــة والتــي تــم االتفــاق علــى تســليمها فــي مينــاء 

 . المشتري
القطـاع النفطـي يقوم قطاع التسويق العـالمي بتـأجير سـفن نـاقالت الـنفط الكويتيـة الزائـدة عـن حاجـة  .9

 .في السوق العالمي لالستفادة من عائد التأجيرالبترول الكويتية مؤسسة و 
وضع الخطة السنوية التشغيلية لمصافي التكرير في الكويت والعمل بتجديدها بشكل نصف سـنوي  .10

 . سوقحسب ما يتطلبه ال
فيمـا يخـص انتـاج الـنفط الخـام بمـا يتوافـق مـع قـرارات  الخلـيجالتنسيق بين وزارة الـنفط وشـركة نفـط  .11

 .النفطيه  منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومتطلبات السوق
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 : أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي -خامسا 

البتــرول المســال فــي الســوق المحلــي بأســعار تعمــل الدولــة علــى تــوفير المنتجــات البتروليــة وغــاز  
أســعار المنتجــات البتروليــة وغــاز البتــرول المســال ) 10(ويبــين الجــدول رقــم . مناســبة للمــواطنين والمقيمــين

 . 1999والجدير بالذكر بان اسعار المنتجات لم تتغير منذ عام .المعمول بها حاليا
 

 ) 10(جدول 
 لمحلي أسعار المنتجات البترولية في السوق ا

 لتر/فلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زبنزين ممتا  
 خالي من
 الرصاص 

)أوكتين 91(  
 

بنزين 
 خصوصــي 
 خالي من
 الرصاص

)اوكتين 95(  

 ألترا سوبر
)اوكتين 98(  

 
 

 زيت الغاز كيروسين
الديزل/  

 

 غاز البترول المسال
أسطوانة /فلس  

)كيلو جرام 12(  

60 65 90 55 55 750 
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 : أسعار الغاز الطبيعي في السوق المحلي -سادسا 

يعتبـر القطــاع النفطــي بكافــة أنشـطته مــن القطاعــات الرئيســية المسـتهلكة للغــاز الطبيعــي حيــث يــتم  
الكهربــاء والمــاء والتــي تعــوض الــنقص فــي إمــدادات هــذه المــادة  يليــه قطــاعتلبيــة كافــة احتياجاتــه مــن الغــاز 

وق بأســعار الــنفط الخــام بــالنفط الخــام وزيــت الوقــود الثقيــل وزيــت الغــاز، وتــرتبط أســعار بيــع الغــاز فــي الســ
 . الكويتي

 

 :  اضروحتي الوقت الح 2005اسعار الغاز الطبيعي من سنة ) 11(ويبين الجدول رقم 
 

 ) 11(جدول رقم 
 أسعار الغاز الطبيعي المباع في السوق المحلي 

 ) دوالر/الف قدم مكعب(

 السعر السنة

2005 *  1.30 

2006 1.40 

2007 1.47 

2008 1.78 

2009 1.34 

2010 1.55 

2011 1.96 

2012 1.95 

 
 . 2005وذلك ابتداء من أكتوبر  واسعار النفط  جديدة لسعر الغاز في دولة الكويت بناء على التطورات في السوق النفطية تم تطبيق معادلة* 

 
 : أسعار الكهرباء في السوق المحلي : سابعا 

االستهالك المحلي للكهرباء مع زيادة عـدد السـكان والنمـو االقتصـادي والتقـدم تزايد على الرغم من 
وحتـى  1966العمراني الذي شهدته البالد خالل الثالثين عاما الماضية إال أن أسعارها لم تتغيـر منـذ عـام 

كيلــووات /فلــس 1كيلــووات ســاعة، و/فلــس 2الوقــت الحاضــر حيــث يبلــغ ســعر الكهربــاء لالســتهالك المحلــي 
 . عة لالستهالك الصناعيسا
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 نهج تطوير مصادر الطاقة: رابعا
 

 مصادر الطاقة المتجددة  - اوال 
 مصادر الطاقة الهيدروكربونية    -  ثانيا 
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 مصادر الطاقة المتجددة  - اوال 
النفط والغاز فى جميع قطاعات االستهالك فـي ان التزايد الكبير فى الطلب في دولة الكويت علي  

ـــي اســـتخدام وقـــود نظيـــف وصـــديق للبيئـــة  ـــي االتجـــاه الـــى البحـــث عـــن وســـائل الكويـــت والحاجـــه ال ادي ال
لتـــامين ) وغيرهـــاالطاقـــة الشمســـية، الريـــاح ،(اخـــري غيـــر تقليديـــة مثـــل الطاقـــات المتجـــددة ومصـــادر طاقـــة 

ـــي علـــي الطاقـــة االحتياجـــات  ـــي  إلضـــافةبا، والطلـــب المحل العـــالمي مطابقةالتشـــريعات والقـــوانين البيئيـــة ال
 .وقود نظيف  بالبيئةال صدار

 
تـــدعم وســـائل البحـــث والتطـــوير فـــي هـــذا المجـــال، وتســـتبق التقـــدم بالقيـــام وعليـــه فـــان دولـــة الكويـــت       

 طأمــور ربــ بالمبــادرات المباشــرة محليــا فــي إنشــاء أمــاكن لعــرض التجــارب لكافــة التقنيــات وتــدعم البحــث فـــي
استخدام التقنيات الحديــثة بالشبكة العامة الذكيـة للكـــهرباء مــن خـالل تطــوير القـوانين والتشـريعات الخاصـة 

 العلميــــة  لألبحـــاثالكويـــت ومـــن الجهــــات المختصـــة بهـــذا الموضــــوع وزارة الكهربـــاء والمـــاء ومعهــــد  .بـــذلك
 .فطي والقطاع الن

 

 : والماء  وزارة الكهرباء:   -1.1
، علما بأن السعة االنتاجية للمحطة المـذكورة )ISCC(مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية متكاملة - 

ميجــاوات فقــط وعلــى أن يــتم طــرح  60ميجــاوات وٕانتــاج الطاقــة الشمســية يعــادل  280أعــاله تبلــغ 
ومتوقــــع ) PTB(المشــــروع عــــن طريــــق الجهــــاز الفنــــي لدراســــة المشــــروعات التنمويــــة والمبــــادرات 

 . 2017عام  التشغيل في
 

وزارة االشـــغال العامـــة بخاليـــا الكهربـــاء والمـــاء ومبنـــى تـــم توقيـــع عقـــد مناقصـــة لتزويـــد مبنـــى وزارة - 
مــع شــركة كهربائيــة محليــة مــن الدرجــة الثانيــة بالتعــاون مــع شــركات  2012فــي أكتــوبر  شمســية،

متر مربع وعلى أن  8400عالمية مصنعة للخاليا الشمسية، حيث تبلغ المساحة الكلية لكل مبنى 
 . 2014ك و، ومتوقع االنتهاء من المشروع في نهاية عام  1000تنتج 

 
 .إنشاء  محطة للطاقة البديلة مع معهد الكويت لألبحاث العلمية البدء في المرحلة األولى من - 
 
تقـــوم الـــوزارة حاليـــا بعمـــل دراســـات لتحديـــد السياســـات وســـن التشـــريعات الالزمـــة لالســـتفادة مـــن كمـــا       -

 .الطاقات المتجددة ولتحفيز برامج حفظ الطاقة
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 : مركز ابحاث الطاقة والبناء : معهد الكويت لألبحاث العلمية :    -2.1
الطلب على إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة والميـاه فـي دولـة الكويـت عبئـًا متزايـدًا وثقـيًال علـى الدولـة وذلـك يشكل 

لتلبية متطلبات التطـور العمرانـي والنمـو السـكاني ولالسـتيفاء بمتطلبـات التنميـة االقتصـادية والصـناعية فـي 
بئــًا إضــافيًا علــى ميزانيــة الدولــة مــن حيــث تــوفير كميــات هائلــة مــن الوقــود كمــا يشــكل هــذا الطلــب ع. الــبالد

 .النفطي المناسب لتشغيل محطات توليد الكهرباء وٕانتاج المياه
 

وبدأت وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مركز أبحاث الطاقة والبناء بمعهد الكويت لألبحـاث العلميـة ومؤسسـة 
الكويت للتقدم العلمي، بعمل دراسـات علميـة وفنيـة عديـدة لرفـع كفـاءة اإلنتـاج وتقليـل االعتمـاد علـى الوقـود 

وتنطلــق . قــة الشمســية وطاقــة الريــاحالنفطــي والغــاز الطبيعــي وٕايجــاد مصــادر طاقــة بديلــة ومتجــددة كالطا
مالمح إستراتيجية الكويت المستقبلية في استخدامات الطاقة المتجددة من رؤية القيادة السياسية في السـعي 

بالمائــة مــن معــدل اســتخدام مـزيج الطاقــات فــي الكويــت بحلــول  15إلـى إشــراك الطاقــة المتجــددة بمــا يعـادل 
 . 2030العام 

ث الطاقــة والبنــاء بمعهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة بــإجراء العديــد مــن الدراســات وفــي ذلــك قــام مركــز أبحــا
ـــة  ـــا الوقـــود فـــي توليـــد الطاقـــة الكهربائي ـــدروجيني فـــي خالي المفيـــدة الســـتخدامه وســـائل اســـتخدام الوقـــود الهي

 يـة ودعـمواالستعانة بمخرجات البحـوث العلميـة المناسـبة لتعزيـز توليـد الكهربـاء وشـبكاتها فـي المنـاطق النائ
ـــة لنقـــاط المراقبـــة  ـــأمين الطاقـــة الكهربائي ـــاء بواســـطة مصـــادر طاقـــة متطـــورة لت ـــد الكهرب ـــنقص فـــي تولي أو ال

منصات آبار إنتاج النفط وحماية شـبكات األنابيـب نقـل الـنفط والغـاز منهـا وعلـى أسـطح المبـاني الحكوميـة 
 . والمدارس

قايا، الــذي يعتبــر األول مــن نوعــه فــي الــبالد بطــرح أهــم مشــاريعه وهــو مجمــع الشــوقــد قــام المركــز مــؤخرًا 
ليجســـد رؤيـــة وطنيـــة طموحـــة غايتهـــا الحفـــاظ علـــى مقـــدرات الـــوطن وتعزيـــز مكانتـــه ضـــمن مصـــاف الـــدول 

باإلضافة إلى إيجاد فرص استثمارية لرأس . المتقدمة وتحقيق المستقبل المنشود ألجيال الحاضر والمستقبل
لي إيجابًا على حركة الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة المال المحلي واألجنبي ما ينعكس بالتا

 . غير مسبوقة
المتجـددة واكبـر مشـروع طاقـة شمسـية يضـم مزيجـًا مـن تقنيـات الطاقـة بانـه مشـروع عـالمي ويتميز المجمع 

ويؤمن نتاجها لمدة عشر ساعات متواصلة بعد مغيب الشمس، عالوة على أنه أول مشروع  ،يخزن الطاقة 
 . صناعي سيكون له أثر إيجابي على البيئة

 
جيجاوات ساعة سـنويا وهـي  5848إلنتاج ما يعادل  2030ويتوقع عند إتمام مشروع مجمع الشقايا العام 

مليون برميل وقود سنويا عالوة على تـوفير  12.5وحدة سكنية وتوفير  312سنوي لقرابة  كاستهالكتكفي 
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علــى فرصــة وظيفيــة أثنــاء التشــغيل، عــالوة  1194وقرابــة فرصــة والتــدريب عمــل أثنــاء اإلنشــاء  10558
 . طن من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار للبيئة 5088900مساهمته في منع انبعاث 

 
مشروع إلى ثالثة مراحل تعنـى األولـى بتصـميم وٕانشـاء وتشـغيل أول محطـة متكاملـة إلنتـاج وقد تم تقسيم ال

كمـــا تســـتهدف المرحلـــة . متجـــددة، ومتعـــددة تنقســـم بـــدورها إلـــى ثـــالث محطـــات جزئيـــةالطاقـــة مـــن مصـــادر 
ة األولـــى تأهيـــل البنيـــة التحتيـــة للموقـــع وٕانشـــاء محـــول الكهربـــاء الخـــاص بـــربط المجمـــع بالشـــبكة الكهربائيـــ

كيلو متر يصل إلـى اقـرب محطـة تحويـل كهربائيـة  35الرئيسية في البالد مع مد خط ربط كهربائي بطول 
 . في الموقع

 
وتأتي المرحلة الثانية مكملة للمرحلة األولى بزيادة قدرة توليد الكهرباء بحيـث تصـل القـدرة المركبـة القصـوى 

مجمــع الشــقايا بســعةإجمالية تصــل لوتســتكمل المرحلــة الثالثــة ميغــاوات بتقنيــات متعــددة أخــرى،  1000إلــى 
ميغــاوات تجميعيــة، وســيتم تنفيــذها علــى خطــوتين، األولــى توســعة المحطــة للوصــول إلــى قــدرة  2000إلــى 

وسوف يتم . ميغاوات الستكمال هذه المرحلة النهائية 470ميغاوات والثانية إضافة  530مركبة تصل إلى 
دمة فــي محطــة الشــقايا حســب نتــائج دراســات معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة إلــى توزيــع التقنيــات المســتخ

أعلى إنتاج من الطاقة في العام، بحيـث تنقسـم هـذه التقنيـات إلـى كـل  أفضل مزيج للتقنيات المختلفة يحقق
% 36طاقة شمسـية كهروضـوئية بنسـبة تصـل إلـى و من المجمع% 37لطاقة الشمسية الحرارية بنسبة امن 

 . من المحطة% 7الرياح بنسبة طاقة ، و % 20حطة، و أبراج التركيز الحرارية بنسبة من الم
 

 : مؤسسة البترول الكويتية: 3.1
إن مشـــروع تطبيقـــات تكنولوجيـــا الطاقـــة الشمســـية فـــي القطـــاع النفطـــي الكـــويتي جـــاء تماشـــيًا مـــع توجهـــات 
مؤسســة البتــرول الكويتيــة نحــو االســتفادة مــن مصــادر وتطبيقــات تقنيــات الطاقــة المتجــددة لتلبيــة جــزء مــن 

دى إلدارة انبعاثات غاز احتياجات القطاع النفطي الكويتي للطاقة وفي إطار إستراتيجية المؤسسة بعيدة الم
 .ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة األخرى

 
كلفت المؤسسة معهد الكويت لألبحاث العلمية بإجراء دراسة بحثية لتقييم الجدوى الفنية واالقتصـادية وعليه 

 . لتطبيقات تقنيات الطاقة الشمسية في القطاع النفطي الكويتي
 

إليها الفريق البحثي بالمعهد على إمكانية تطبيـق تقنيـات الطاقـة الشمسـية هذا وقد دلت النتائج التي توصل 
ورؤيتها المستقبلية، وبخاصة في  استراتيجيتهاالمتنوعة في مختلف المرافق التابعة للمؤسسة بما يتوافق مع 
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نبعـاث بحمايـة البيئـة المحليـة وتقلـيص نسـبة انبعـاث الغـازات الضـارة ومـن ذلـك ااالجـراءات المتعلقـة مجـال 
 . ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة األخرى التي تتسبب في ظاهرة االحتباس الحراري وتغير المناخ

 
بناء على نتائج المرحلة األولى اإليجابية والتوصـيات النابعـة منهـا، فقـد اتفـق الطرفـان علـى البـدء بالمرحلـة 

عــدد مــن تطبيقــات الطاقــة الشمســية فــي القطــاع الثانيــة مــن المشــروع والتــي تتضــمن اعتمــاد المباشــرة بتنفيــذ 
النفطي على مستوى تجريبـي لتقيـيم أدائهـا الفعلـي مـن النـواحي الفنيـة واالقتصـادية، كمـا أن هـذه التطبيقـات 
التجريبية ستتيح للمؤسسـة تـدريب وتطـوير مواردهـا البشـرية فـي مجـال اسـتخدامات الطاقـة الشمسـية والتأكـد 

 .في البيئة الكويتيةشكل المطلوب من أدائها بال
 

وتتضمن المرحلة الثانية للمشروع ثالثة تطبيقات، حيث يهدف التطبيق األول والثاني إلى اسـتخدام الخاليـا 
الشمسية بغرض توليد الطاقة الكهربائية في إحدى محطات الوقود، ومحطة الغـاز فـي شـركة نـاقالت الـنفط 

رية بواسطة سخانات شمسية إلمداد أما التطبيق الثالث فيهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية الحرا. الكويتية
حيـث يتوقـع أن . مراكز تجميع النفط بالطاقة الحرارية التـي تحتاجهـا لعمليـات المعالجـة األوليـة للـنفط الخـام

مما سيؤدي من الطاقة المستهلكة حاليا لتسخين النفط الخام% 50-20يوفر هذا التطبيق نسبة تتراوح بين 
 . تخدام الغاز في عمليات التسخينإلى تقليص الملوثات الناجمة عن اس

 
بناء على تقييم المخرجات األولية للمرحلة الثانية من المشروع، ومدى الجدوى التكنولوجية واالقتصادية من 
هــذه التطبيقــات ســتقوم المؤسســة باالتصــال بالشــركات المتخصصــة بهــذه المجــاالت، علــى حــد ســواء محليــًا 

 . مالئمة لالستفادة منها في القطاع النفطي الكويتي وعالميًا، وذلك لتحديد أفضل التقنيات
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 : مصادر الطاقة الهيدروكربونية : ثانيا 
 : ودراسات البترول بحاث البترول مركز أ: معهد الكويت لالبحاث العلمية 

يعتبــر الــنفط والصــناعة النفطيــة المصــدر الرئيســي للــدخل فــي الدولــة، كمــا أن الــنفط هــو المصــدر الرئيســي 
وتواجه صناعة النفط في الكويت العديد . للطاقة والمادة الخام الرئيسية التي تعتمد عليها الصناعة الكويتية

إلـى مراحـل متقدمـة مـن عمرهـا  من التحـديات المسـتقبلية والتغيـرات الهامـة مثـل وصـول بعـض حقـول الـنفط
ــنفط، واألثــر  ــنفط الخــام المنــتج، وزيــادة الطلــب العــالمي علــى ال اإلنتــاجي، والتــدني المضــطرد فــي نوعيــة ال
الســلبي للصــناعة النفطيــة علــى البيئــة، والتغيــرات فــي نمــط الطلــب علــى الوقــود ومواصــفات أنــواع الوقــود، 

ــ. والمنافســة العالميــة المتزايــدة ه أن هنــاك حاجــة متزايــدة للقيــام بأبحــاث جــادة والعمــل علــى وممــا ال شــك في
وبنــاء علــى هــذه . تطــوير التكنولوجيــا لمواجهــة هــذه التحــديات والحفــاظ علــى الصــحة والربحيــة لقطــاع الــنفط

التحــديات المتوقعــة اســتهدف معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة مجــال الــنفط كأحــد القطاعــات التــي تســتحوذ 
المعهــد بوضــع هــدف اســتراتيجي يقضــي بتحويــل مركــز أبحــاث وقيــام اته البحثيــة، أولويــة عليــا ضــمن نشــاط

ودراســات البتــرول الحــالي إلــى مركــز إقليمــي متميــز لألبحــاث فــي المجــاالت المختلفــة المتعلقــة بالصــناعة 
والعمل من خالل ذلك على تحفيـز االبتكـار وتطـوير التكنولوجيـات التـي  النفطية وصناعة البتروكيماويات،

ولتحقيق هذا الهدف االسـتراتيجي، قـام المعهـد بتنفيـذ عـدد مـن الخطـوات، منهـا . تسهم في تطوير الصناعة
 .2030بحاث طويلة المدى حتى عام وضع خطة إستراتيجية لأل

 
  2030الخطة االستراتيجية لمركز البترول حتى 

بوضع األولويات لتتماشى مع التحديات المواجهة فـي  2011ا ذكر وبناء على ذلك فقد قام المركز في مم
دولـة الكويـت فــي صـناعة الـنفط مثــل هندسـة المكـائن النفطيــة، تكريـر الـنفط، البــوليمرات والحـد مـن مشــاكل 

  -:التآكل في المعدات النفطية وقد وضعت البرامج التالية
 
 .المعززإنتاج النفط  -1

إنتاج النفط المعزز يهدف إلى دعم الصـناعة لتطـوير تكنولوجيـا إنتـاج الـنفط مـن المكـائن النفطيـة التقليديـة 
 Core floodويتضمن البرنامج تغطيـة المكاتـب المناسـبة إلنتـاج الـنفط المعـزز والعمـل علـى أداء تجـارب 

ه الخيـــرات وســـوف يســـتخدم النمـــاذج لفهـــم تجـــارب إلنتـــاج الـــنفط المعـــزز والحصـــول علـــى إثبـــات لتقيـــيم هـــذ
 . الرقمية والفيزيائية لتطبيق ذلك
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 النفط الثقيل  -2
برنامج النفط الثقيل يتعلق لتطوير تكنولوجيا وخيارات إلنتاج النفوط الثقيلة من المكامن الكويتية وذلـك مـن 

الثقيلـــة بإضـــافة عمـــل خـــالل دراســـة وتطـــوير االســـترجاع الحـــراري وفهـــم الســـلوك الطـــوري للنفـــوط الكويتيـــة 
 . دراسات مخبرية للتحقق من ذلك

 
 . زيادة السعة التكريرية ومرونتها -3

يتعلــق فــي دعــم الصــناعة التكريريــة لتطــوير منتجــات متحدثــة مــن مصــافي التكريــر لزيــادة ومرونــة الســعة 
 . اإلنتاجية ويتضمن البرنامج تطوير قواعد معرفية ونمذجة عمليات التكرير المختلفة

 
 تأرجح عمليات صناعة تكرير النفط  -4

صمم هذا البرنامج لدعم الصناعة التكريرية للنفط في الكويت متعلقة بتكرير النفوط الثقيلة وزيادة العمليات 
التحويليــــة للمــــواد الهيدروكربونيــــة لوقــــود الفعــــل النظيــــف وصــــديقة للبيئــــة وذلــــك مــــن خــــالل عمــــل دراســــات 

 . والمناسبة للقيم المختلف وذلك لتقليل التشغيلية باستخدام المواد الحفازة المطورة
 
 تقييم التآكل والتكنولوجيا الحديثة  -5

العمــل علــى تقيــيم وتحســين فـــي منشــآت إنتــاج وتكريــر الــنفط الكويتيـــة مــن خــالل دراســات مــدى االعتمـــاد 
 . وسالمة المعدات وذلك لتقييم معدالت التآكل وٕايجاد تكنولوجيا للحد من هذه المعدالت

 
 تطوير وتفصيل المنتجات البوليميرية  -6

تم إعداد هذا البرنامج لدعم صناعة البتروكيماويات بعمل مواد بوليميرية حسب الطلـب وبالتـالي تبريـر مـن 
وكــذلك يهــتم هــذا البرنــامج بالتــاثير البيئــي للمــواد . حصــة الســوق والتــي ممكــن تطبيقهــا إلنتــاج الــنفط المقــرر

 . وأهمية التعامل مع النفايات بطريقة التدوير لتعظيم االستفادة من هذه المخلفات البوليمرية
 

كمــا أن االحتياجــات األخــرى فــي الصــناعة النفطيــة مــن حفــظ الطاقــة وٕادارة البيئــة ســوف يــدعم مــن أقســام 
 . أخرى في المعهد
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 تطور الصناعات النفطية الالحقة: خامسـا
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 اوال - شركة ناقالت النفط الكويتية
مــــن قبــــل مجموعــــة رائــــدة مــــن  1957تأسســــت شــــركة نــــاقالت الــــنفط الكويتيــــة فــــي شــــهر ابريــــل مــــن عــــام 

المستثمرين الكويتيين وكان لدى هـؤالء المسـتثمرون رؤيـة مسـتقبلية ألن النقـل البحـري سـيكون مـن األهميـة 
دولـــة  بمكـــان لتطـــوير صـــناعة الـــنفط، وأن هـــذا النشـــاط حيـــوي مـــن أجـــل اســـتثمار الـــنفط والكشـــف عنـــه فـــي

 . الكويت
 
 

مصـدرًا رئيســيًا للطاقــة ومـع ازديــاد الطلــب عليـه بشــكل ملحــوظ، أصـبح نقــل الــنفط الخــام بعـد أن غــدا الــنفط 
وبنـاء عليـه، قـررت الحكومـة فـي . والمسالة يمثل جزءا هامًا بالفعـل مـن النشـاط التسـويقي ومشتقاته المكررة

من رأس المال، األمر % 49ويتية بحصة نسبتها أن تصبح شريكًا مع شركة ناقالت النفط الك 1976عام 
وبعد ثـالث سـنوات مـن تلـك الشـراكة وتحديـدًا فـي شـهر يونيـو . الذي وفر دعمًا قويًا وحيويًا لتطوير الشركة

النفطيـــة بـــدءا مـــن حقـــل الـــنفط ووصـــوًال إلـــى وتماشـــيًا مـــع خططهـــا لـــدمج كافـــة عملياتهـــا  1979مـــن عـــام 
، قامت الحكومة بشراء كامل رأسمال الشركة وضمها إلى مؤسسة البتـرول الكويتيـة فيعـام المستخدم النهائي

علــي النحــو  )البحــري والبــري( حيــث عهــد إلــى شــركة نــاقالت الــنفط الكويتيــة مســئولية قطــاع النقــل 1980
 : االتي 

 
 

 :االسطول البحري  -1
كمـا موضـح فـي (ن خمـس وعشـرين ناقلـة مكـون مـبحريـا تمتلك شركة ناقالت الـنفط الكويتيـة حاليـًا أسـطوًال 

عبـارة عــن ثمانيــة نـاقالت نفــط خـام عمالقــة، وثالثــة عشـر ناقلــة منتجـات بتروليــة مختلفــة ، )1الجـدول رقــم 
مليـون  3.6األحجام، وأربعـة نـاقالت غـاز مسـال عمالقـة، حيـث تبلـغ الحمولـة اإلجماليـة لألسـطول حـوالي 

 أســـطولها إلـــى مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة لنظـــام التـــأجيرطـــن متـــري ســـاكن، وتقـــوم الشـــركة بتـــأجير كامـــل 
 .السنوي
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 )1(جدول رقم 
 )طن متري(السعة  سنة االستالم  اسم الناقلة العدد

 ناقالت النفط الخام
 319,705 2011 الرقه  1
 319,660 2011 السالمي  2
 319,634 2011 أم العيش  3
 319,634 2010 دار سلوى  4
 II 2007 317,250الجابرية  5
 III 2006 317,250كاظمة  6
 310,513 1998 الشقايا  7
 310,453 1998 الصالحية  8

ناقالت المنتجات 
 البترولية

 110,760 2012 بنيدر  9
 110,760 2012 بحرة  10
 II 2008 5,049سدره  11
 IV 2007 5,040الوطنية  12
 113,848 2007 وفرة  13
 II 2007 69,835السور  14
 II 2007 69,789السالم  15
 121,109 1989 عربية  16
 121,109 1989 هدية  17
 35,643 1989 الديرة  18
 35,643 1989 البادية  19
 35,601 1988 الصبية  20
 35,643 1988 الكويتية  21

 ناقالت الغاز المسال 
 57,748 2007 غاز النقا  22
 II 2007 57,738غاز الكويت  23
 49,874 1993 غاز القرين  24
 49,874 1993 غاز المطالع  25
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التي تم بيعها والناقالت التي انضمت للخدمة خالل الفترة من  الناقالتكما يوضح الجدول التالي عدد 
02/2003  12/2013 . 

 ) 2(جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إجمالي ناقالت األسطول  الناقالت الجديدة  الناقالت المباعة  السنوات 
2002/2003  - -25 
 24-  غاز الكويت  2003/2004
2004/2005  - -24 
2005/2006  - -24 
 – 2السالم – 2السور الفنطاس  –كاظمة  2006/2007

  3كاظمة
25 

غاز  –غاز برقان  –سدرة  2007/2008
 غاز المناقيش  –األحمدي 

 4الوطنية –وفرة  – 2الجابرية
 غاز النقا  – 2الكويتغاز  –

26 

 25  2سدره  كيفان  –وربة  2008/2009
 22-   1نفط  –التحرير  –العودة  2009/2010
 –الشهداء  –الصامدون  2010/2011

 المقوع 
 21 أم العش  –دار سلوى 

 24 بحره  –الرقة  –السالمي -  2011/2012
 25 بنيدر -  2012/2013
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 :اسطوانات الغاز  إنتاج -2

) 3(كما هو موضح بالجدول رقم  وذلك خالل العام الماضي األحجاممليون اسطوانة مختلفة  13 إنتاجتم 
. 
 

 )3(جدول رقم 
توزيع اسطوانات الغاز  الفترة

 لجميع األحجام 
)000( 

انتاج اسطوانات الغاز 
 لجميع األحجام 

)000( 

كمية الغاز المسال 
 المستهلكة 

 )ألف طن متري(
2002/2003 9,160 9,298 93,462 

2003/2004 9,532 9,607 95,603 

2004/2005 10,361 10,424 101,425 

2005/2006 11,028 11,103 109,654 

2006/2007 11,556 11,613 110,628 

2007/2008 11,758 11,825 130,578 

2008/2009 12,071 12,133 144,097 

2009/2010 12,326 12,421 137,552 

2010/2011 12,597 12,585 141,339 

2011/2012 13,042 13,007 147,978 

2012/2013 * 12,168 12,220 135,525 

 122,531 11,476 10,570 المتوسط 

 2013حتي نهاية شهر فبراير * 

 

المتنقلــة وذلــك الجديــدة  وقــد تــم زيــادة عــدد القــاطرات لنقــل اســطوانات غــاز مســال وكــذلك الرافعــات شــوكية
 . لغرض رفع كفاءة العمليات التشغيلية والتوزيع

وٕاعـادة إدخالـه فـي الخدمـة لزيـادة قـدرة إنتـاج المركـز ) D(كما تم تحديث بعض معدات مركز التعبئة الرابع 
 %. 30بنسبة 
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الموافقة على إنشاء عدد من فرعًا، كما تمت  69وقد بلغ عدد الفروع المعتمدة لتوزيع اسطوانات الغاز إلى 

 . ألفرع الجديدة في العام القادما
والتوزيع بصورة مستمرة لمواكبة استمرارَا لخطة الشركة االستراتيجية في تطوير وتحديث أنظمة التعبأة 

المشاريع التي فقد تم اتخاذ العديد من احداث التقنيات في صناعة الغاز المسال على المستوى العالمي 
ح ذلك في نوعية المشاريع التي تم تضتحقيق اعلى مستويات الجودة والسالمة للمستهلك ،  و ي تهدف الى

 :انجازها مؤخرا او التي ال تزال تحت االنجاز ويمكن ان نوجزها فيما يلي 
مصــنعة مــن مــواد عاليــة ) كجــم 5(و ) كجــم 12(تــم اعتمــاد نوعيــة جديــدة مــن االســطوانات بســعة  -

وانات بخفــة الــوزن حيــث أن وزن االســطوانة الجديــدة يعــادل نصــف وزن الجــودة وتتســم هــذه االســط
االسطوانة الحالية مما يسهم في سهولة تداولها في السوق المحلي، وقد تـم إجـراء كافـة االختبـارات 
الالزمـــة علـــى هـــذه النوعيـــة الجديـــدة مـــن االســـطوانات بالمصـــنع للتأكيـــد مـــن اســـتيفائها الشـــتراطات 

ول بها في الشركة قبل البدء بتداول هذه االسـطوانات بالسـوق المحلـي، كمـا الجودة والسالمة المعم
 Light Weight LPG(ألــف اســطوانة غــاز معدنيــة خفيفــة  300تــم إبــرام عقــد لتوريــد عــدد 

Cylinders(  وســوف تصــل أول دفعــة مــن هــذه االســطوانات خــالل شــهر ابريــل وذلــك بعــد أن تــم
معاينة عينات من هذه االسطوانات خالل مراحل التصنيع من قبل فريق فني من فـرع تعبئـة الغـاز 

 . المسال
العالميــــة م إدخــــال واعتمــــاد تعــــديالت علــــى منظمــــات الغــــاز لتتوافــــق مــــع مواصــــفات الســــالمة تــــ  -

5.3.4.2 )EN 12864 ( حيــــث أن النوعيــــة الجديــــدة مــــن المنظمــــات ال يمكــــن إزالتهــــا عــــن
االســطوانة أثنــاء اســتخدام المــنظم وكــذلك تــم مراعــاة أن يثبــت شــعار شــركة نــاقالت الــنفط الكويتيــة 

المســتهلكين علــى الجــزء العلــوي مــن المــنظم علــى شــريحة مــن األلمنيــوم الغيــر قابلــة لإلزالــة لحمايــة 
 . معتمدة من قبل الشركة والغير مطابقة لمعايير السالمة الدوليةمن تداول المنظمات الغير 

تم البدء ببرنـامج صـيانة شـاملة لالسـطوانات وذلـك مـن أجـل تكـوين قاعـدة معاومـات تمهيـدَا للبـدئ  -
 .بمشروع االسطوانة الذكية 

) Piggy back forklifts(تم تحديث اسطول نقل اسـطوانات الغـاز مـن قـاطرات ورافعـات شـوكية  -
 ).ADR(وذلك بعد التأكد من استيفائها لمتطلبات االتفاقية االوروبية لنقل المواد الخطرة 

علـى االسـطوانات ) ADR(تم االنتهاء من تركيب جهازين لطباعة ملصق يخص األمن والسـالمة  -
 ). ADR(كجم تطبيقًا لمتطلبات االتفاقية األوربية لنقل المواد الخطرة  12حجم 
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 المصنع الجديد  -

الكوريـة فـي سـبتمبر هـانوا أم العـيش مـع شـركة  تم توقيع عقد إنشاء مصنع الغاز المسال الجديد في منطقة

، وقد تم البدء في المشروع خالل أكتوبر حيث يهدف إلى تغطية الطلـب المتزايـد السـطوانات الغـاز 2010

اســـطوانة فـــي  7,200المســـال والصـــهاريج بالســـوق المحلـــي وســـوف تصـــل طاقتـــه اإلنتاجيـــة القصـــوى إلـــى 

الواقع ومن المتوقع االنتهاء مـن  من إجمالي المشروع على أرض% 87الساعة، وقد تم االنتهاء من تنفيذ 

 . المشروع خالل السنة المالية الحالية

 
وسوف يضم المصنع الجديد أحدث تكنولوجيا فـي تعبئـة اسـطوانات الغـاز المسـال حيـث تسـتخدم فيـه تقنيـة 

فـي مراكـز التعبئـة والتـي تسـاعد فـي الـتحكم بالطاقـة اإلنتاجيـة للمركـز ) FLEX SPEEDالسـرعة المرنـة (

يـــق زيــادة أو خفـــض الســـرعة الخاصــة بمركـــز اإلنتـــاج، كمــا أن لهـــذا المشـــروع صــفة خاصـــة وهـــي عــن طر 

طريقـــــة تخـــــزين الغـــــاز المســـــال بحيـــــث تكـــــون الخزانـــــات مدفونـــــة تحـــــت األرض ممـــــا يضـــــاعف المخـــــزون 

هــذه الطريقــة األكثــر أمانــًا بــين وتعتبــر . يومــاً  50االســتراتيجي للغــاز المســال للــبالد ليصــل إلــى أكثــر مــن 

أم (ويضـم مشـروع . عالميـًا باإلضـافة إلـى مسـاهمتها فـي المحافظـة علـى البيئـةق تخزين الغاز المسال طري

ورش عمــل للصــيانة ومخــازن ومبــاني إداريــة وأســطوال لنقــل الغــاز وســيوفر هــذا المشــروع الحيــوي ) العــيش

 . فرص عمل للكويتيين الفنيين واإلداريين حيث سيتم اإلعالن عنها في مرحلة الحقة
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 ثانيا : شركة نفط الكويت 
 شبكة أنابيب النقل المحلية لعمليات التخزين والتصدير: 

تقدر طاقة شركة نفط الكويت التصديرية بجميع مرافقها بثالثة ماليين ومائتي ألف برميل يوميًا حيث  •
الخلط المركزي ليتم مزجه  مشعبيتم تحويل النفط الخام من مراكز التجميع المختلفة في الكويت إلى 

النفط الخام الكويتي "للحصول على مزيج متجانس من حيث الجودة يطلق على هذا المزيج اسم 
ثم يتم نقل هذا المزيج إلى حظائر صهاريج التجميع عبر شبكة من خطوط النقل وذلك " للتصدير

 . ة الكويتلتخزينه وتصديره للخارج ومصافي التكرير ومحطات الكهرباء في داخل دول
ظام تخزين النفط الخام يتكون من حظيرتين للصهاريج مزودة بأسقف عائمة وتقدر طاقتها التشغيلية ن •

مليون برميل ومزودة بأنابيب ونظام إدارة للتحكم ونظام آلي إلزالة المياه ومشعبات وآالت دقيقة  30 بـ
 .باإلضافة إلى أعمال الكهرباء ومرفق مكافحة الحرائق وأعمال أخرى

طن متري  14500يتم تصدير نفط الكويت الخام عبر أربع مراسي رحوية بقدرة ضخ قصوى تقدر بـ  •
كما أن معدل التصدير من أرصفة . استخدام مضخات كهربائية وميكانيكية في الساعة بواسطة

طن متري في الساعة، كما يوجد شبكة من أنابيب الجاذبية  9000و  6000التصدير يقدر ما بين 
 . واألنابيب تحت مياه البحر لتحقيق هذه المعدالت من الضخ

صفات العالمية وذلك باستخدام أنظمة ويتم احتساب كميات النفط المصدرة بدقة عالية حسب الموا •
ميكانيكية ويدوية لقياس الكميات سواء عند التصدير للخارج أو إلى مصافي التكرير ومحطات 

 .الكهرباء
 ثالثا : شركة البترول الكويتية العالمية 

.  KPCيـــة لمؤسســـة البتـــرول  الكويتيـــة لمذراع العا، وهـــي بمثابـــة الـــKPIشـــركة البتـــرول العالميـــة الكويتيـــة 
 مليات التكرير و االبحاث و تسويق المنتجات النفطية خارج الكويت وتعني بع

المخصصــة  لخدمــة  Q8تــدير الشــركة شــبكتين عــالميتين لمحطــات تزويــد  الوقــود احــداهما تحمــل عالمــة 
المخصصـــة لتزويـــد الشـــاحنات بـــالوقود كمـــا تقـــوم  IDSســـيارات الركـــاب و االخـــرى شـــبكة الـــديزل العالميـــة 

ة بتزويد العديد من شركات الطيران في عدة مطارات رئيسية في اوروبا وشرق اسيا من خـالل شـركة الشرك
Q8 Aviation التابعة لها. 

وتسـويقها  Q8 Oilsإنتاج زيوت التزييت التي تحمـل العالمـة التجاريـة  Q8 Lubesوتتولى شركة الزيوت 
ويجـري تصـنيع هـذه الزيـوت مـن . اء العـالمدولـة أخـرى فـي مختلـف أنحـ 75في أوروبـا الغربيـة إضـافة إلـى 

ويعكـف مركـز األبحـاث والتكنولوجيـا باسـتمرار . نفط كويتي في خمسـة مصـانع لمـزج الزيـوت تابعـة للشـركة
 . على تطوير وطرح منتجات جديدة في األسواق
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كمــا تملــك،  ورت فــي هولنــدا،بــوٕاضــافة إلــى ذلــك، فــإن الشــركة تملــك مصــفاة لتكريــر الــنفط فــي يورو 
 . و في إيطاليانمصفاة ميال AGIPمناصفة مع شركة 

كــم مــن مدينــة روتــردام جنــوب  15تمتلــك الشــركة مصــفاة يوروبــورت فــي مينــاء روتــردام الــذي يبعــد مســافة 
بعـد قيـام المؤسسـة بشـراء أصـول شـركة  1983وقد دخلت المصفاة ضـمن أمـالك الشـركة فـي عـام . هولندا

ألـف برميـل يوميـًا،  90وتتكـون المصـفاة مـن وحـدتين تكريـر للـنفط الخـام سـعة . جلف األمريكية في هولنـدا
 . تاج الزيوت ذات الجودة العاليةباإلضافة إلى وحدة معالجة وٕان

 
 

 احصائيات عن العمليات الخارجية لشركة 
 نوع الكمية 

 
11/2010 12/2011 13/2012 

 كميات تقريبية
 ) ألف برميل(كمية النفط الكويتي الخام 

 
50-40 50-40 50-40 

 240-250 240-250 240-250 ) ألف برميل(كمية النفوط األخرى 

 5,265 5,164 4,885 أغلبها ديزل وزيت الوقود كميات البيع المباشر) م.ألف م(

ألف (بنزين كميات البيع بالتجزئة % 50ديزل و % 50تشمل 

 ) م.م

6,832 6,702 *6,12 

تزويد  IDSديزل مبيعات % 100تشمل ) م.ألف م(النقل 

 . شاحنات

1,230 1,195 *1,32 

 4,937 4,666 5,654 كيروسين مبيعات وقود الطائرات% 100تشمل ) م.ألف م(
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 والتوجهـــات المســـتقبلية لصـــناعة البتروكيماويـــات) الوضـــع الحـــالي(تصـــنيع البتروكيماويـــات :  رابعـــا
)2013-2030 (: 
 

مليــون طــن ســنويًا  300يشــهد قطــاع البتروكيماويــات مرحلــة نمــو مســتقر حيــث تجــاوز االســتهالك العــالمي 
، ومن المتوقع أن يستمر في 2009-2008كما تعافى القطاع من الركود بسبب األزمة العالمية في العام 

مــن المتوقــع أن ، ولكــن فــي أوروبــا علــى الــرغم مــن التقلبــات نظــًر لحالــة الــديون  2015النمــو حتــى عــام 
يســتمر نمــو الطلــب علــى البتروكيماويــات علــى المــدى الطويــل بــنفس معــدالت النمــو فــي االقتصــاد العــالمي 

كمــا يضــاف إلــى ذلــك . والقطاعــات الرئيســية مثــل الســيارات، واألجهــزة المنزليــة، والتعبئــة والتغليــف والبنــاء
النمـو فـي قطـاع  معـدالت، وبالتالي يؤدي إلى تكـون ية بالبالستيكالنمو المتوقع بسبب استبدال المواد الحال

 . البتروكيماويات أعلى من معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 

يشــهد الطلــب العــالمي علــى البتروكيماويــات تحــوًال مــن األســواق المتقدمــة مثــل أمريكــا الشــمالية وأوروبــا إلــى 
كمــا أن دوال مثــل الصــين والهنــد وجنــوب شــرق آســيا . مثــل البرازيــل آســيا وغيرهــا مــن االقتصــادات الناشــئة،

أصــبحت بعــد األزمــة العالميــة بوضــع أفضــل بكثيــر مــن المنــاطق المتقدمــة الرئيســية، وســوف تســتمر هــذه 
هذا وتقود الصين والهند نمو الطلب . نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات في المستقبلالدول في دفع 

أمـــا بالنســـبة للمنطقـــة األفريقيـــة فهنـــاك فـــرص كبيـــرة للـــدخول فـــي المنتجـــات . ي فـــي آســـيافـــي العقـــد الماضـــ
 . البتروكيماويات، ولكن مؤشرات النمو ال تزال غير واضحة

 
يســـتمر النمـــو فـــي التجـــارة الدوليـــة لتلبيـــة . تـــأتي غالبيـــة اإلنتـــاج العـــالمي حاليـــًا مـــن آســـيا والشـــرق األوســـط

والصـين طريق كميات تجاريـة هائلـة موجهـة مـن منطقـة الخلـيج إلـى آسـيا، وذلك عن  االختالالت اإلقليمية
ومــع ذلــك، فــإن تكنولوجيــا الغــاز الصــخري وتكنولوجيــا تحويــل الفحــم الحجــري إلــى . علــى وجــه الخصــوص

ـــــؤثر  ـــــين التـــــي يمكـــــن أن ت ـــــاج االيثيل ـــــدان إلنت ـــــات همـــــا مصـــــدران جدي ـــــي أســـــواق أولفين بشـــــكل ملحـــــوظ ف
حيــث أنــه مــن المتوقــع أن تضــيف المشــاريع المعتمــدة علــى الغــاز الصــخري فــي . البتروكيماويــات مســتقبالً 

مليــون  13أمريكــا والمشــاريع المعتمــدة علــى تحويــل الفحــم الحجــري إلــى األوليفينــات فــي الصــين مــا يقــارب 
طاقــات انتاجيـة جيــدة  الضـافة فـان امكانياتهــا ، أمــا بالنسـبة ألفريقيــا 2017مــن اإليثيلـين بحلــول عـام طـن 
البتروكيماويات باستخدام مصادرها الهيدروكربونية تعتمد على تطور الحالـة السياسـية واالقتصـادية فـي من 

 .تلك المنطقة
 
 

صناعة البتروكيماويات الخليجيـة جـزءًا كبيـرًا مـن قطـاع البتروكيماويـات العالميـة  اصبحتهذا وقد 
أنـه نظـرًا للقيـود المسـتقبلية علـى تـوافر المـواد إال . نظرًا إلمكانية الوصول إلى المواد الخام منخفضة التكلفة
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االيثـــان فـــي المنطقـــة، فمـــن المتوقـــع أن تشـــهد المنطقـــة تحـــوًال نحـــو تكســـير الســـوائل والتوســـع فـــي األوليـــة 
وسياســة لــذلك فــإن تــوفير المــواد األوليــة . الصــناعات الالحقــة والمنتجــات المتخصصــة فــي البتروكيماويــات

كمــا يــدفع ذلــك إلــى ضــرورة . الســتمرار نمــو هــذه الصــناعة فــي المنطقــةتســعير الغــاز أصــبحت عامــل مهــم 
 . االهتمام بالتكامل مع نشاط التكرير لضمان المواد األولية وتحسين اقتصاديات صناعة الكيماويات

 : ومن اهم الشركات المحليه المختصه هي 
 

 : ة الكيماويات البتروليةشركة صناع: اوال 
 :الشركة إستراتيجية  - 1.1

تعمــل شــركة صــناعة الكيماويــات البتروليــة ضــمن توجهــات اســتراتيجية معتمــدة تضــمن النمــو فــي صــناعة 
والدخول في صناعة البتروكيماويات  والعطرياتاالوليفينيات البتروكيماويات من خالل التوسع في مشاريع 

 . المتخصصة
 : وعليه اعتمدت في تنفيذ إستراتيجيتها على ثالث محاور هي

 

يقــوم هــذا المحــور علــى بنــاء مشــاريع جديــدة تعتمــد علــى تــوفر المــادة الخــام، أو مــا يســمى : األولالمحــور 
 . سواء داخل أو خارج الكويت) الغاز(باللقيم 

 

 . يعتمد هذا المحور على االستحواذ على مصانع بتروكيماوية قائمة خارج الكويت: المحور الثاني
 

 : عن طريق  ترول الكويتية داخل وخارج الكويتمؤسسة البتعزيز التكامل مع أنشطة : المحور الثالث
 . الشراكة مع شركات عالمية في مجال البتروكيماويات -
 . اشراك القطاع الخاص الكويتي في مشاريع البتروكيماويات داخل الكويت -
 .الدخول في صناعة البتروكيماويات المتخصصة -

فــي صــناعة البتروكيماويــات المتخصصــة  الشــركة مــن وضــع اســتراتيجيتها المتعلقــة للــدخولانتهــت 
 . وتحديد المنتجات المتخصصة ذات المردود االقتصادي األفضل للشركة

 : الشركةاهتمام التي تقع ضمن ومن أهم المنتجات المتخصصة 
 .منتج االيثانوالمين ويستخدم في معالجة الغاز والمنظفات وتنظيف المعادن  -
 .ويستخدم في صناعه البولي يوريثين والمواد الالصقه واللدائن والطالءات  منتج البولي ايثربوليول -
 .منتج الستايرين بيوتاديين المطاط ويستخدم في صناعة االطارات والمنتجات المطاطية واالحذية  -
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 ): المشاريع العمالقة(انجازات شركة صناعة الكيماويات البترولية  -2
اهــــم انجــــازات الشــــركة خــــالل المرحلــــة الماضــــية بالتوســــع فــــي مجــــال البتروكيماويــــات وتتــــويج هــــذه  تبــــرز

برعايـة وحضـور صـاحب  2010حفل افتتاح مجمع البتروكيماويات في فبراير اخرها االنجازات والتي كان 
 .السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح حفظه اهللا 

 : مصانع اساسية ويضم هذا المجمع ثالثة
 مصنع األوليفينا الثاني : 

 :وينتج هذا المصنع 
  ألف طن سنويا 850(االيثيلين .( 
  ألف طن سنوياً  600(االيثيلين جاليكول .( 
  ألف طن سنوياً  225(زيادة الطاقة اإلنتاجية لمصنع البولي ايثلين .( 

شـــرائح ومـــواد مذيبـــه ومانعـــه للتجمد وتســـتخدم هـــذه المنتجـــات النتـــاج البوليســـتر وصـــناعه النســـيج والتعبئـــه
 التغليف وأكياس التسوق وأكياس الشحن المقوي والقناني والحاويات البالستيكية

 

 مصنع الستايرين : 
صناعة البـولي سـتايرين والعـوازل  ويستخدم في). ألف طن سنوياً  450(الستايرين : المنتجات الرئيسية

 . والمطاط مواد التغليف
 

 مصنع العطريات : 
o المنتجات الرئيسية : 
 الف طن سنويا  830(  البارازلين( 
  الف طن سنويا 390(البنزين( 

ــــي  ــــي الطباعــــة و وتســــتخدم هــــذه المنتجــــات ف ــــة والمطاطيــــة و ف ــــف الصــــناعات البالســــتيكية والجلدي مختل
 .والمذيبات 

 

 وحدة تبريد مياه البحر : 
o أول وحدة من نوعها في الكويت وتتميز بأثرها اإليجابي على سالمة البيئة البحرية . 

وكـــان لتـــزامن تنفيـــذ هـــذه المشـــاريع وتكاملهـــا مـــن حيـــث الموقـــع واالشـــتراك فـــي المرافـــق والخـــدمات 
 . مليون دوالر أمريكي 330وعمليات التصنيع أثرًا في خفض التكلفة اإلجمالية بحدود 

 

ه العاليـة لمتطلبـات األمـن والسـالم المنشآت بالكفاءة العالية وبمراعاتهـا للمسـتوياتهذا وتتمتع هذه 
 . كما استخدمت أساليب صديقة للبيئة للحد من االنبعاث باستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجيا ،
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 : مشاريع الشركة المستقبلية. 3
خططهــا االســتراتيجية و البحــث عــن فــرص اســتثمارية جيــدة فــي  ستســتمر الشــركة فــي متابعــة تنفيــد

مجال البتروكيماويات وقد تم تحديد عـدد مـن المشـاريع االسـتراتيجية التـي تهـدف الشـركة الـى تنفيـذها حتـى 
 : ، و من هذه المشاريع المحاور االستراتيجية مع  يواءمبما  2030عام 

o مشروع األوليفينات الثالث في الكويت . 
o صناعي متكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات في الصينمجمع  مشروع . 
o  مشروعPET  /PTA 
o مشروع األوليفينات في مناطق تتوفر فيها المواد اللقيمة لمثل هذه المشاريع . 
o مشروع األوليفينات الرابع في الكويت . 

 
 كميات اإلنتاج والمبيعات  -4

 ) الف طن متري( :شركة صناعة الكيماويات البترولية

 البولي بروبيلين اليوريا االمــــــــونيا السنوات
 مبيعات  انتاج  مبيعات  انتاج  مبيعات  انتاج  

03/2002 854 62 634 576 115 115 
04/2003 574 82 801 757 107 100 
05/2004 470 68 675 681 117 127 
06/2005 628 87 926 937 127 122 
07/2006 576 29 911 924 123 123 
08/2007 603 44 935 942 104 102 
09/2008 610 45 938 926 119 120 
10/2009 417 49 729 728 158 157 
11/2010 663 50 999 0031 147 149 
12/2011 575 83 845 843 145 141 
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 ) داخل الكويت(البتروكيماويات  ةالشركات المشاركة في صناع
 

 ) ألف طن متري( -:شركة ايكويت للبتروكيماويات             1.
 PE EG السنوات

 مبيعات  انتاج  مبيعات  انتاج 
2003 520 519 520 534 
2004 253 752 753 753 
2005 855 556 846 481 
2006 476 948 517 517 
2007 748 948 558 547 
2008 543 305 857 567 
2009 665 446 944 166 
2010 875 678 451 440 
2011 659 962 389 338 
2012 978 977 839 241 

 
 

 )ألف طن متري( -:الشركةالكويتية لالوليفينات.                2
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 EG السنوات
 مبيعات  انتاج 

2008 53 33 
2009 671 684 
2010 695 685 
2011 700 699 
2011 802 812 
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 ) ألف طن متري( -:للستايرينالشركة الكويتية . 3
 

 Styrene السنوات

 مبيعات  انتاج 
2009 293 261 
2010 486 492 
2011 479 475 
2011 420 419 

 
 )ألف طن متري( -:الشركة الكويتية للعطريات-4

 

 ParaXylene Benzene Heavy Aromatics السنوات
 مبيعات  انتاج  مبيعات  انتاج  مبيعات  انتاج 

2010 760 761 323 323 0 0 
2011 646 651 266 266 39 34 
2012 791 852 331 331 49 54 

 

 الشركات المشاركة خارج الكويت :
 ) ألف طن متري( -:شركة ام أي جلوبل -1

 

 EG PET السنوات
 مبيعات  انتاج  مبيعات  انتاج 

2005 1,065 2,247 323 324 
2006 1,055 2,358 345 340 
2007 965 2,542 300 290 
2008 1,090 2,184 317 320 
2009 1,022 1,680 374 370 
2010 1,069 2,008 383 352 
2011 1,225 1,887 299 325 
2012 993 1,730 300 304 
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*TKOC and Equate sales are excluded  
 
 

 )ألف طن متري: (شركة الخليج لصناعة الكيماويات البترولية -2
 

 الميثانول  اليوريا األمونيا السنوات
 مبيعات  إنتاج مبيعات  إنتاج مبيعات  إنتاج

2002 459 96 631 634 406 410 
2003 380 70 567 592 370 360 
2004 379 90 510 547 398 408 
2005 401 80 561 558 376 370 
2006 451 103 625 601 407 408 
2007 417 85 585 596 371 369 
2008 474 100 661 623 410 406 
2009 470 88 654 628 410 405 
2010 429 79 629 632 417 430 
2011 458 78 674 650 443 438 
2012 411 71 627 615 416 415 
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والتوجهات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات للفترة ) الوضع الحالي(تصنيع البتروكيماويات 
2013/2030  

 : تتولى شركة ايكويت مهمة المشغل الوحيد لشراكة ايكويت الكبير حسب الجدول أدناهفي الوقت الحالي، 

 جميع الطاقات اإلنتاجية بالطن المتري على أساس سنوي . 
 يتم استخدام اإليثيلين كمادة لقيم غير مخصصة للبيع . 

 
 
 

 جهة التسويق  الطاقة االنتاجية  المنتجات  المالك  الشركة 
ــــــــة  شركة ايكويت  شــــــــركة صــــــــناعة الكيماويــــــــات البترولي

42.5 % 
 % 42.5شركة داو للكيماويات 

 % 9شركة بوبيان للبتروكيماويات 
لصــــــــــناعة الكيماويــــــــــات  شـــــــــركة القــــــــــرين

 %6البترولية 
 

 البولي ايثيلين 
 

 االيثيلين جاليكول 

 ألف طن  825
 

 نطألف  550

 شركة ايكويت للتسويق 
MEGlobal  

الشـــــــركة الكويتيـــــــة 
 لألولفينات 

ــــــــة  شــــــــركة صــــــــناعة الكيماويــــــــات البترولي
42.5 % 

 % 42.5شركة داو للكيماويات 
 %. 9شركة بوبيان للبتروكيماويات 

شـــــــــركة القــــــــــرين لصــــــــــناعة الكيماويــــــــــات 
 %. 6البترولية 

 MEGlobal ألف طن  600 االيثيلين جاليكول 

 جهة التسويق  الطاقة  المنتجات  المالك  الشركة 
الشركة الكويتية 

 للستابرين
، % 57.5الشركة الكويتية للعطريات 
 %42.5شركة داو للكيماويات 

 شركة ايكويت للتسويق الف طن  450االنتاجية  الستايرين موليمر

الشركة الكويتية 
 النتاج البرازيلين 

 البرازلين  %100الشركة الكويتية للعطريات 
 العطريات الثقيلة

 البنزين 

 الف طن 829
 الف طن 80
 الف طن 393

شركة صناعة الكيماويات 
البنزين غير  (البتورلية 

مخصص للمبيعات التجارية 
ويستخدم لتصنيع الستايرين 

 )موليمر
مصـــــــــــنع البـــــــــــولي 

 بروبيلين 
شــــــــركة صــــــــناعة الكيماويــــــــات  ألف طن  140 البولي بروبيلين  %100شركة صناعة الكيماويا البترولية 

 البترولية 
الشـــــــركة الكويتيـــــــة 

 للعطريات
 % 40شركة صناعة الكيماويات البترولية 

 % 40شركة البترول الوطنية الكويتية 
شـــــــــركة القــــــــــرين لصــــــــــناعة الكيماويــــــــــات 

 %20البترولية 

 جميع العمليات اإلنتاجية عبر الشركة الكويتية إلنتاج البرازيلين
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 إحصائيات اإلنتاج ومبيعات الشركة للفترة 2012/2002
 : الجدول أدناه يتعلق بمنتجات البولي ايثيلين

 )بالمليون دوالر أمريكي(المبيعات  )بالطن المتري(اإلنتاج  العام
 263,711 الف  500 2002
 317,160 ألف  519 2003
 493,780 ألف  527 2004
 581,758 ألف  565 2005
 590,534 ألف  489 2006
 665,172 ألف  489 2007
 776,334 ألف  530 2008
 704,118 ألف  661 2009
 943,028 ألف  786 2010
 858,467 ألف  639 2011
 1,048,549 ألف  779 2012

 
 
 
  2013/2030التوجهات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات للفترة 

ـــة قـــد قامـــت شـــركة ايكويـــت، ـــات الشـــركة الكويتي ـــق بعملياتهـــا وعملي ـــات، مـــؤخرا بـــإطالق  فيمـــا يتعل لألولفين
التي تتضمن ثالث مراحل أساسية، األولى تركز علـى إعـداد الكفـاءات والثانيـة تتعلـق ) 2020 إستراتيجية(

ى النظـر باإلعداد للولوج للعالمية والثالثة الـدخول فـي العالميـة، ومـن أهـم مالمـح المرحلـة األولـى العمـل علـ
في المنشآت الحالية والحصول على أكبر عائد منها، أما المرحلة الثانية والثالثة فتركزان على النمو وتقوية 
وضع الشركة عالميًا، إضافة إلى ذلك تركيز الشركة خالل جميع هذه المراحل على العنصر البشـري وبـث 

مــن التكنولوجيــا والحــرص علــى إيجــاد  روح التخصــص خصوصــًا عنــد العمالــة الكويتيــة واالســتفادة القصــوى
 . ية المستدامةموالتن واالبتكاربيئة عمل تتسم باإلبداع 
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 سادسا: االستثمارات في قطاع الطاقة
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 : االستثمارات المحلية والدولية الحالية والمستقبلية 
وشــركاتها التابعــة البتــرول الكويتيــة وفــي ســبيل تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية التــي تطمــح مؤسســة          

الوصــول لهــا خــالل المرحلــة المقبلــة، تــم تقــدير الصــرف الرأســمالي المطلــوب لتحقيــق هــذه األهــداف خــالل 
 :بليون دينار كويتي، وبحيث تتوزع كالتالي 30.57السنوات الخمس القادمة بحوالي 

 

.ك.بليون د   

 14.6 قطاع االستكشاف واإلنتاج داخل دولة الكويت

 3.6 قطاع االستكشاف واإلنتاج خارج دولة الكويت

 10.3 قطاع التكرير داخل دولة الكويت

 1.2 قطاع التكرير والتسويق خارج دولة الكويت

 0.4 قطاع البتروكيماويات

 0.5 قطاع النقل البحري

 
حيث سيتم الصرف الرأسمالي على العديد من المشاريع الرأسمالية الجاري أو التي سيتم تنفيذها خالل    

 :ومن أهم هذه المشاريع ما يلي , السنوات الخمس القادمة
 :قطاع االستكشاف واإلنتاج داخل دولة الكويت: أوال * 

للوصول إلي الطاقة اإلنتاجية المستهدفة للنفط الخام والغاز الحر داخل دولة الكويت جاري أو        
 :سيتم تنفيذ المشاريع الرئيسية التاليـة 

 شمال الكويت –في حقل الصابرية ) 31(إنشاء مركز تجميع جديد رقم  •
 شمال الكويت –في حقل الروضتين ) 30و  29(إنشاء مركزي تجمع رقم  •
 في غرب الكويت) 16(إنشاء مركز تجميع رقم  •
 .اليوم/ ألف برميل نفط  60 –تطوير النفط الثقيل فارس السفلي  •
 .إنشاء مرفق لإلنتاج المبكر إلنتاج الغاز الحر •
 .حفر أعداد كبيرة من اآلبار في جميع حقول دولة الكويت •
 .في غرب الكويت 171إنشاء محطة تعزيز  •
 ,المملكة العربية السعودية في كل من الوفرة والخفجي تطوير الحقول المشتركة مع •
 تطوير حقل الدرة •
 العمليات المشتركة بالوفرة –مشروع االستفادة من الغاز المركزي  •
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 :قطاع التكرير داخل دولة الكويت: ثانيًا 

تحقيق مليون برميل يوميًا، مع  1.4ولرفع الطاقة التكريرية في دولة الكويت لتصل إلى حوالي        
 :سيتم تنفيذ المشاريع التالية خالل السنوات القادمة, أعلي مستوي من الطاقة التحويلية

بناء مصفاة جديدة وذلك لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الكهرباء والماء في البالد  •
 .من زيت الوقود منخفض الكبريت

في الحاليـــة لرفــع المســـتوى التحــويلي لهـــا مشــروع الوقــود البيئـــي، والــذي يهـــدف إلــى تطـــوير المصــا •
 .وتحسين جودة المنتجات البترولية

 ).الرابعة والخامسة(إنشاء وحدتي إسالة الغاز  •

 
 قطاع التكرير خارج دولة الكويت: ثالثا

ولتحقيق التوسع في الطاقة التكريرية خارج دولة الكويت سيتم خالل الخمس سنوات القادمة إنشاء         
 د متكاملة مع مجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في كل من فيتنام والصينمصفاة جدي

 
 :قطاع البتروكيماويات: رابعاً 

وللتوســــع فــــي نشــــاط البتروكيماويــــات داخــــل وخــــارج دولــــة الكويــــت، جــــاري حاليــــًا أو ســــيتم تنفيــــذ          
 :المشاريع التالية والتي يتوقع البدء في تشغيلها خالل السنوات القادمة

 .إنشاء مصنع األوليفينات الثالث ووحدة إنتاج االثانول آمين داخل دولة الكويت •

 .وحدة تكسير االيثان خارج دولة الكويت •

 :قطاع النقل البحري: خامساً 

للمحافظــة علــى حجــم ونوعيــة األســطول البحــري الــالزم لتلبيــة الغطــاء االســتراتيجي طويــل األمــد           
يجــري حاليـــًا تنفيــــذ , نـــاقالت الــنفط الخـــام والمنتجــات البتروليـــة والغــاز المســـالواالحتياجــات التســـويقية مــن 

 :المشاريع التالية والتي يتوقع االنتهاء منها خالل السنوات القادمة

 .ألف طن ساكن 310ناقالت نفط خام عمالقة بحمولة  4بناء عدد  •

 .ألف طن ساكن 100بناء عدد ناقلة منتجات بترولية بحمولة  •

 .ألف طن ساكن 50ناقالت منتجات بترولية بحمولة  4د بناء عد •
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 إجراءات الحفاظ علي الطاقة وترشيد استهالكها: سابعا
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 إجراءات الحفاظ علي الطاقة وترشيد استهالكها
يشكل الطلب المتزايد على الطــاقة الكهربائية والمياه في دولــة الكويــت عبئا ثــقيـال على الدولة في تلبية  

 . احتياجات السكان الستغناء متطلبات التنمية العمرانية والصنــاعيـة واالقتصادية
 : وزارة الكهرباء والماء  -1

الوقت الحاضر على إنشــاء شبكـــة ربط كهربائية متطورة وتعمل الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء في  
 .على مستوى الدولة وباإلضافة إلى العمل على إجراءات ترفــــع فعاليه الطاقة فيها عالوة على ترشيدها

ث مثل معهد الكويت لألبحا(وبدأت وزارة الكهرباء والمـــاء بالتــعاون مــع الجهــات المعنيــة بالبحــث العلــمي 
بعمل دراسات علمية وفنية لكبح الهدر في الطاقة وتقليل الزيادة العالية في الطلب على الطاقة ) العلمية

 .الكهربائية
وفي ذلك عملت الوزارة على القيام بنشر بتوعية المجتمع في قضايا ترشيد استهالك الطاقة والمـياه وذلك 

التي يــهتدي بـها المستهلك من خالل إتباع سبل الحفاظ  بإدخـــــال مـــعايير تقنيه وبعمل البرامج التوعية
 .على الطاقة في تصـــميم المباني وٕادارة األحمـــال فيها

وقد تم توجيه الجهـــات الرسميـــة الحكومية لتطبيق المعايـــير التالية بــهدف خفض االستهالك وترشيد الطاقة 
 :في مبانيها وهي

م الطاقــة في المباني الحـــكومية الكبرى للــتعرف علــــى المواقع التي تستهلك التدقيق على استخدا:  أوال  
أكبر قدر من الطاقة ومن ثم تطبيق المعايير المناسبة للحفاظ علــــى الطاقة وترشيدها لغرض تحقيق وفر 

 .خصوصا في أوقات ذروة الصيف الطويل
يف والتهويــة ال سيمــا تــلك التـي يمكن التحكم فيها عن تركيب أجهزة حديثه للتحكم في أجهزه التكي:  ثانيا 

 .بعد بهدف إدارة األحمال المحلية حيث يتم تشغـيل األنشطة الـــغير ضرورية خارج ساعات الذروة
تطبيق معايير ومدونات الحفاظ على الطاقــــة في المباني المختلفة مـع األخــذ باالعتبار تطبيق :  ثالثا  

صاميم ذات الكفاءة العـــالية وٕادخال ســـبل العزل الحــراري ومعايير اختيار مواصفات أجهزة معايير الت
 .التكييف والتهوية واإلضاءة ذات الكفاءة العالية لتجنب استهالك الكهرباء بشكل مفرط

رباء والماء تصميم فيال مستدامة على الطراز الكويتي القديم وتكون جزء من مدونة قواعد وزارة الكه: رابعاً 
في دولة الكويت فتكون بيت مثالي موفر للطاقة وذلك باستخدام طاقات بديلة وٕاضاءة ذات طاقة منخفضة 

 .وتكييف ذو كفاءة عالية فيسهل على المستهلك االقتداء بها في البنيان
مشروع الربط االلكتروني بين الوزارة والهيئة العامة للصناعة وذلك لمتابعة مخططات المصانع : خامسا

 .ورقابة األحمال والمواصالت بدون تالعب بالبيانات وتسريع الدورة المستندية
 
 



 لعاشر امؤتمر الطاقة العربي 

61 
 دولة الكويت 

 : معهد الكويت لالبحاث العلمية  -2
العام في استخدام الطاقة الكهربائية عبئًا وعائقًا جديًا على الدولة في تلبية الطلب المتزايد  يشكل الهدر

حيث تعد دولة الكويت من أعلي دول العام استهالكا للطاقة , على الطاقة الكهربائية والمياه في البالد
 .الكهربائية بالنسبة لتعداد السكان 

وحًال لضمان , الكهرباء من خالل استراتيجيات ثبت نجاحها ويمثل تطبيق برنامج إلدارة الطلب على
 .إمدادات الطاقة الكهربائية دون الحاجة للقطع المبرمج والحد من النمو المتسارع لبناء محطات جديدة

وقد نجح مركز أبحاث الطاقة والبناء بمعهد الكويت لألبحاث العلمية باالشتراك مع وزارة الكهرباء والماء 
للتحكم المركزي بالطاقة الكهربائية  2008تطوير وٕانجاز واختبار نموذج تجريبي في صيف في تصميم و 

وقد حقق هذا النموذج التجريبي خفضًا كبيرًا في الحمل الكهربائي . عن بعد في أنواع مختلفة من المباني
ني وتبين من أن أثناء أوقات الذروة باإلضافة إلي تقليل االستهالك السنوي للكهرباء في مثل هذه المبا

تطبيق النظام على المدارس له جدوى اقتصادية كبيره مقارنه باألنواع األخرى للمباني ولم يتم التحكم 
 .باستهالكهما

وقد تم في وقت الحق باالتفاق مع كل من وزارة التربية ومعهد الكويت لألبحاث العملية على التوسع 
مدرسة أخرى  288مبانيها المختلفة كمرحلة أولي في  بتعميم تطبيق نظام إدارة الطلب على الطاقة في

وربطها ضمن الشبكة , باستخدام عدد من تقنيات الخاليا الضوئية الشمسية, بمنطقة مبارك الكبير إضافية
 .الكهرباء العامة للدولة

اء أثن, ميجاوات من الحمل الكهربائي 25إن التطبيق الناجح لهذا النظام سوف يؤدي إلي خفض ما يعادل 
وهو ما سوف يعود , ميجاوات ساعة من االستهالك اليومي للطاقة في فترة الصيف 49وقت الذروة و 

باإلضافة , مليون دينار كويتي من تكلفة توليد وتوزيع الكهرباء 12بمردود اقتصادي على الدولة بما قيمته 
طنًا يوميًا من  12لصيف و دينار كويتي من تكلفة الوقود في موسم ا 4.872إلي توفير يومي لما يعادل 

 .انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون
فقد تم توجيه الجهات الرسمية الحكومية لتطبيق المعايير التالية بهدف خفض االستهالك , وعلي ذلك

 :وترشيد الطاقة في مبانيها وهي 
والتي ( 1983نذ العام أهمية االلتزام بالمعايير الخاصة التي وضعتها الكويت إلنشاء المباني وذلك م: أوالً 

 .وتعمل هذه اإلجراءات المتبعة لرفع كفاءة الطاقة في المباني). يتم تطويرها وتعديلها بشكل مستمر
التدقيق على استخدام الطاقة في المباني الحكومية وفي المباني الكبرى للتعرف على المواقع التي : ثانياً 

ير المناسبة للحفاظ على الطاقة وترشيدها تستهلك أكبر قدر من الطاقة ومن ثم تطبيق المعاي
 .لغرض تحقيق وفر خصوصا في أوقات ذروة الطلب في فصل الصيف الطويل

 
تلك التي يمكن التحكم فيها عن بعد  تركيب أجهزة حديثه للتحكم في أجهزة التكييف والتهوية ال سيما: ثالثاً 

 بهدف إدارة األحمال المحلية حيث يتم تشغيل األنظمة الغير ضرورية خارج ساعات الذروة
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تطبيق معايير ومدونات الحفاظ على الطاقة في المباني المختلفة مع األخذ باالعتبار تطبيق معايير : رابعاً 

عزل الحراري وكذلك نوافذ وعوازل الحرارة ومراعاة التصاميم ذات الكفاءة العالية وٕادخال سبل ال
باإلضافة إلي معايير اختيار . مواصفات معينة في بناء الحوائط واألسطح واألرضيات وغيرها

مواصفات أجهزة التكييف والتهوية واإلضاءة ذات الكفاءة العالية لتجنب استهالك الكهرباء بشكل 
 .مفرط

 
النظرية والبحوث العلمية بمنظور سير الطاقة حتى المستهلك أما على صعيد إعداد الدراسات 

األخير فهي تكمن في وضع دراسات وبحوث سياسات استهالك الطاقة محليًا واالستفادة من نهج بعيد 
المدى في التحليل والدراسة وارتباطاتها االقتصادية والبيئية المستقبلية بما تحققه من االستخدام األمثل لها 

 .جيات التنمية االقتصاديةضمن استرات
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 إجراءات الحفاظ على البيئة في صناعة الطاقة: ثامنا
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 شركة الناقالت الكويتية -1
 عمليات األسطول

, تبقي الشركات ملتزمة تماما بالحفاظ على البيئة بكافة األصعدة في إدارة تشغيل أسطول الناقالت •
وسياسة الشركة  ISO 14001 :2004و IMO-MARPOLوذلك بالتوافق مع متطلبات 

حيث تتم المراقبة بانتظام وذلك بالتحقق من تطبيق اإلجراءات والممارسات , والتزامها بحماية البيئة
المعنية بالحفاظ على البيئة مع حفظ السجالت المختلفة على متن الناقالت من خالل الزيارات 

يتم التأكيد من خالل  كما, وعمليات التدقيق الداخلي الدورية التي تجري على متن الناقالت
الزيارات وعمليات التدقيق للناقالت من خالل الزيارات وعمليات التدقيق على أهمية الدقة في 

, وسجالت إدارة المخلفات أو التخلص منها, وبصورة خاصة سجالت الزيوت, حفظ السجالت
 .وسجالت التخلص من مياه المجاري

قة للشركة التي تزور الموانئ األوروبية مع تتوافق الناقالت العمال:  Green Awardشهادة  •
حيث تخضع تلك الناقالت بصفة دورية لعمليات  Green Award Foundationمتطلبات 

 .العالمية Green Awardالتدقيق السنوي لحصولها على شهادة 
 فرع تعبئة الغاز المسال 

 لهيئة العامة للبيئةتم عمل تحليل لعينات الماء للتأكد من جودتها وعدم تلوثها من قبل ا •
كذلك إدارة البحوث والمشاتل الزراعية لبحث , تم التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثورة السمكية •

 .إمكانية توفير نباتات وشتالت زراعية لفرع تعبئة الغاز المسال
تم بحث إمكانية استخدام الخاليا الضوئية كطاقة بديلة في المنشأة مع معهد الحريق بغاز  •

 .الهاليون الذي أصبح محظور بيئيا
 اإلدارة العامة 

فقد تم , من منطلق حرص شركة ناقالت النفط الكويتية في المحافظة على البيئة بمختلف أشكالها •
 \.2011إبريل  26وذلك يوم " اليوم األول للبيئة البحرية"تنظيم 

وتعبئة الغاز المسال من قبل  تم إجراء فحص للمياه لمبني اإلدارة العامة وفرعي الوكالة البحرية •
وزارة الكهرباء والماء وجاري العمل على االنتهاء من فحص الهواء والمال والضوضاء في مبني 

 .اإلدارة العامة
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 شركة البترول الكويتية العالمية-3-2
والبيئة أن شركة البترول الكويتية العالمية لديها نظم وسياسات إلدارة الصحة والسالمة واألمن 

والتي تهدف بكل أساسي على سالمة العاملين ورعاية البيئة في مواقع العمليات التشغيلية بالدول 
حيث تقوم اإلدارة العليا . األوروبية واآلسيوية للتحسن المستمر في السعي في هذه المجاالت

شهريه ومنها  بالشركة باعتماد ومتابعة تطبيق نظم إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة بصفة
اإلشراف المباشر على برامج تطبيق لألنظمة المتعلقة بسالمة العاملين بمواقع العمليات التشغيلية 

التوصيات لتطوير اللوائح واالجراءات وعلي االخص االجراءات المتعلقه  والتدقيق الدورية ومتابعة
 :جية للشركة بصيانة وحدات التشغيل والصيانة الوقائيه لها حسب الخطط االستراتي

 :  2002/2012لفترة ا •
وضع نظام تبادل االتصاالت لتطبيق نظام إلدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة وأهدافها ما بين  •

 .الشركة وقطاعاتها التشغيلية في الدول األوروبية واآلسيوية
التشغيلية وبصفة مستمرة على اإلشراف على سالمة تطبيق التشريعات  امتثال الشركة وقطاعتها •

 .والمعايير المحلية بالدول األوروبية واآلسيوية
استراتيجيات الشركة تكون نظام الشركة إلدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة من النظم العالمية  •

 .2013من اللوائح واإلجراءات على مستوي أداء بحلول نهاية العام 
وضع نظام إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة للتدقيق على تطبيقات الشركة وقطاعتها  •

 .التشغيلية لنظم إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة
باإلضافة إلي ذلك فقد نفذت الشركة مع بيت استشاري لوضع برنامج لتعزيز نظم سالمة  •

بمنشآت الشركة وقطاعتها بهدف ) Process Safety Management(العمليات المتبعة 
 .تطوير وتفعيل نظام اإلنذار المبكر للحوادث البيئية وللتقليل منها ومن آثارها

وضعت شركة البترول الكويتية العالمية نظام متكامل من اللوائح لقياس تطبيقات إدارة نظام  •
 .انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة األخري

 :2013/2020الفترة  •
التزام الشركة وقطاعتها التشغيلية وبصفة مستمرة باإلشراف على سالمة تطبيق التشريعات  •

 .والمعايير المحلية بالدول األوروبية واآلسيوية
بروتوكول والتي تم االتفاق عليها  وضع استراتيجيات للشركة بغرض االلتزام لضوابط كيوتوا •

والمؤتمر الثامن لألطراف  COP18بمؤتمر األطراف االتفاقية لألمم المتحدة اإلطارية لتغير 
 . والهيئات الفرعية األخرى CMP8العاملة للبروتوكول 
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 2 -شركة صناعه الكيماويات البترولية 
 :البيئةجهود شركة صناعة الكيماويات البترولية للحفاظ على 

ومنها الحد من انبعاثات األزات الدفيئة والتقليل من  2017وضع أهداف الشركة لالستدامة حتى  •

 .حوادث التسريب

لالنبعاثات الغازية للجو ) On Line Monitoring System(تنفيذ نظام متابعة فورية  •

 .والمخالفات السائلة للبحر

, أوراق: نفايات المكاتب حسب التصنيفات التالية حيث يتم فصل , تنفيذ نظام إدارة فصل النفايات •

 .خشب ومعادن, بالستيك

 )وحدة فصل الزيوت(معالجة النفايات الصناعية  •

 ) Zero Ammonia Emission(تنفيذ مشروع الحد من انبعاثات األمونيا للجو  •

 .لكشف الغاز) On Line(النظام الفوري  •

 .ت األمونيا واليوريا للجوالتحول إلي اليوريا الحبيبية لتقليل انبعاثا •

 ).Kuepa(االلتزام الكامل بلوائح وقوانين الهيئة العامة للبيئة  •

, )ISO 14001( ,)ISO9001(الرعاية المسئولة : حصول الشركة على الشهادات التالية  •

)OHSAS 18001( 

لعضو التي يرأسها رئيس مجلس اإلدارة وا) CHESEC(اللجنة الدائمة للصحة والسالمة والبيئة  •
 :واللجان الفرعية المنبثقة منها, المنتدب للشركة

 )PPOH(منع التلوث والصحة المهنية  .1

 )AIC(التدقيق على الحوادث  .2

 )PSM(إدارة سالمة العمليات  .3

ومنها تقليل استهالك الطاقة وخفض  استهالك  2017وضع أهداف الشركة لالستدامة حتى  •
 .الماء
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وتنفيذ التوصيات المتعلقة باالستخدام األمثل للطاقة في  تشكيل فريق متخصص ودائم يهتم بدراسة •

 .مصانع الشركة 

 .وضع استراتيجة إدارة الطاقة في مصانع الشركة •

 :توصية من توصيات فريق االستخدام األمثل للطاقة في المصانع من خالل 63تنفيذ عدد  •

 .تنفيذ مشاريع رأسمالية -

 .Six Sigmaتنفيذ مشاريع وفق منهجية  -

فيذ خطة سنوية للتدقيق الداخلي على االستخدام األمثل للطاقة في مصانع الشركة وضع وتن •

)Energy Audit Program ( 

 %.10إنجاز تقليل استهالك الطاقة في مصانع األمونيا بنسبة  •

 .االستفادة من الطاقة الشمسية إلضاءة مصابيح الشوارع في المكتب الرئيسي للشركة •

 :شركة ايكويت - 3

أخر تطورات المشاريع اإلستراتيجية (العطريات – اولفينات- الستايرين) والمشاريع البتروكيماوية 
 الخارجية للفترة السابقة الذكر:

الكبير بناء على ما تم االتفاق عليه بين كافة الشركاء  تجرى كافة العمليات ذات العالقة بشراكة ايكويت
وال توجد أي مشاريع خارجية . من ناحية معدالت اإلنتاج والتسويق والمبيعات وغيرها من الشئون األخرى

 .ذات عالقة بشركة ايكويت أو شراكة ايكويت الكبير
 

 على الطاقة وترشيد االستهالكاإلجراءات المتبقية من قبل الشركة للحفاظ على البيئة والحفاظ 
قامت شركة ايكويت للبتروكيماويات بإطالق أول مشروع في الشرق األوسط لترشيد وٕاعادة استخدام مياه 
المصانع وأول مشروع في دولة الكويت إلعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون وأول مبادرة من نوعها 

وقامت بتأسيس أو أبراج من نوعها في دولة . العالقةلتخفيض االنبعاثات الجانبية في كافة المصانع ذات 
إضافة إلي دعمها , الكويت لتبريد مياه البحر وأول مختبر بيئي تابع للقطاع الخاص في دولة الكويت

وتعتبر شركة ايكويت أول جهة كويتية تحصل على شهادة , للعديد من المبادرات البيئية في دولة الكويت
 ).Responsible Cara( واعتماد الرعاية المسئولة
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 :شركة البترول الوطنية-4
تولي شركة البترول الوطنية الكويتية أهمية كبري لحامية البيئة ومنع حدوث التلوث من مصادره وااللتزام 

 .والذي يعد من صميم عمل الشركة الرئيسي, بالمعايير المحلية والعالمية
, وقد نجحت الشركة من خالل مبادرات عديدة ومشاريع بيئية كثيرة من تخفيض االنبعاثات الضارة بالبيئة

واعترافا بهذه الجهود وتقديرا للنتائج التي حققتها الشركة فقد حصلت على العديد من الجوائز المخصصة 
 :ألنشطة حماية البيئة

فئة ( 2012ئولية االجتماعية للمؤسسات للعام أحرزت الشركة المركز األول للجائزة العربية للمس .1
والتي تنظم سنويا من قبل الشبكة العربية للمسئولية االجتماعية ) القطاع الحكومي

ArabiaCSRNetwork حيث أصدرت الشركة في ديسمبر , بدولة اإلمارات العربية المتحدة
ولية االجتماعية في شركة بالتعاون مع الشركة االستشارية تقريرها األول عن نظام المسئ 2011

كما يركز على سياسة , البترول الوطنية الكويتية والذي يلقي الضوء على نشاطاتها المجتمع
الشركة والتي تتسم بالشفافية والمسئولية وآلية التواصل الفعال بين مختلف المستويات الوظيفية 

بر هذا التقرير األول من نوعه وكذلك المقاولين والمزودين الذين يشاركون الشركة في عملها ويعت
 .في منطقة الشرق األوسط والذي تم تدقيقه من قبل مؤسسة دولية متخصصة

اإلنتاج "والتي تحمل عنوان  2008جائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة لعام  .2
عالجة للنتائج البيئية لمشروعي استرجاع غاز الشعلة في مصفاة الشعيبة ومشروع م" األنظف

باإلضافة إلي جائزة المملكة العربية السعودية تقديرا , الحماة الزيتية في مصفاة ميناء عبد اهللا
للدراسة المقدمة من الشركة حول تطبيق نظام إدارة المعلومات البيئية في شركة البترول الوطنية 

 .ارة حماية البيئةكما نالت الشركة جائزة الفئة الثانية لنجاحها في تطبيق نظام إد. الكويتية
حصول مصفاة الشعيبة على أعلي تقييم بين شركات القطاع النفطي وفقًا لنتائج دراسة المخاطر  .3

كما حققت , التي قام بها ممثلو شركات التأمين العالمية خالل المسح الميداني لتقييم المخاطر
افة إلي االرتفاع باإلض, مصفاة ميناء عبد اهللا على تصنيف جديد في معدالت تصنيف المخاطر

الملحوظ في تصنيف مصفاة ميناء األحمدي ويعد ذلك انعكاسًا للتطور المميز في تطبيق أفضل 
ومعالجة المخاطر وزيادة الكفاءة الصناعية في شركة , أنظمة الجودة الصناعية واالعتمادية

 .البترول الوطنية الكويتية
 

نظير اإلدارة المتميز في ) RoSPA(ية حصلت الشركة في جميع مواقعها على الجائزة العالم .4
بجدارة " Merit"باإلضافة إلي جائزة مجلس السالمة البريطاني , مجال الصحة والسالمة والبيئة

 .نظرًا للتميز في أدارة السالمة على مدي عدة سنين
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 Regional(حصلت الشركة على جائزة المنظمة اإلقليمية للمحافظة على نظافة البحار  .5
Clean Sea Organization ( وذلك " اإلمكانيات وردة الفعل"وذلك عن فئة 2011للعام

كما , نظير أدائها في مجال االستعداد للمكافحة وسرعة االستجابة لمتطلبات حماية البيئة البحرية
أفضل الممارسات البيئية " ضمن  2012حصلت الشركة على الجائزة األولي للمنظمة للعام 

 .ل مؤتمر ومعرض البحار العربية الذي أقيم في اإلماراتخال" للمشاريع والمنتجات
 

" 2011الممارسات المثلي في مجال الصحة والسالمة والبيئة لعام " حصلت الشركة على جائزة  .6
والتي تمنحها المنظمة العالمية للمصافي ويعد حصول الشركة على تلك الجائزة لتطبيقها الناجح 

فقها والذي أدي إلي خفض ملموس لالنبعاثات الناتجة عن لنظام إدارة الروائح في مختلف مرا
والذي ليجسد تقدير المنظمة . عمليات تكرير النفط الخام وبالتالي تحسين األداء البيئي للشركة

العالمية للمصافي لجهود البترول والوطنية وتميز أدائها وعملياتها التشغيلية وتحسن التقنيات 
 .شركة التكرير العالمية المعتمدة في هذا الخصوص من قبل

 
ويعكس . لكافة مواقع الشركة ISO 14001تجديد شهادة االيزوا المختصة بنظام اإلدارة البيئية  .7

هذا التجديد قدرة الشركة على المحافظة على المعايير القياسية البيئية لألداء في مجال إدارة 
 .عملياتها

 
باستمرار بتنظيم العديد من حمالت التوعية والتثقيف في كما أن شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم 

حيث تنظم العديد من المحاضرات والندوات المتعلقة بحماية , مختلف المدارس والكليات الجامعية
البيئة والصحة والسالمة وذلك بهدف نشر الوعي بين طلبة المدارس الكويتية حول مبادئ الحفاظ 

 .على البيئة
 

الهام الذي تلعبه شركة البترول الوطنية الكويتية في خدمة المجتمع وتعكس  باإلضافة إلي الدور
اهتمامها الكبير في الحفاظ علي بيئة الكويت وتحسينها والمشاركة الفعالة في المحافظة على البيئة 

 .في الكويت ومن هذه الفعاليات
 
ت وتوعية مرتادي البحر استمرار الشركة في حمالتها السنوية لحماية مياه البحر وشواطئ الكوي •

وشملت مختلف المواقع التي يرتادها محبو , بأهمية الحفاظ عليها نظيفة وخالية من الملوثات
 "البيئة البحرية مسئوليتنا" تحت شعار , البحر في الكويت

حيث , كما تنظم حمالت لنشر الوعي البيئي والمحافظة على الحياة البحرية في مسنة الخيران •
هذه الحمالت قيام فريق الحملة للشركة بتوزيع قوائم التدقيق على رواد البحر  تضمنت فعاليات
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وذلك بهدف تذكيرهم بمدي صالحية القارب وعناصر السالمة الشخصية وسالمة البيئة البحرية 
 .والتي ينبغي التأكد منها قبل اإلبحار

وذلك بالتعاون مع بلدية كما تقوم الشركة بتخصيص يوم لتنظيف البر بعد انتهاء موسم المخيمات  •
حيث تعمل على تنظيمها سنويا مساهمة منها في حماية بيئة الكويت , الكويت وجهات أخري

 .وٕابراز دور الجمعيات والشركات في منع التلوث والمحافظة على البيئة
 

 إن حرص شركة البترول الوطنية الكويتية على حماية البيئة دفعها لتنفيذ عدد من المشاريع والتي
 :اكتمل بعضها في حين ال يزال البعض األخر قيد التنفيذ وفيما يلي عرض موجز لبعض المشاريع

 :مشاريع تم تنفيذها 
إنشاء وحدة استرجاع ومعالجة الغازات الحمضية المنتجة من برج التقطير الفراغي في وحدة  •

ات غازات اكاسيد األمر الذي أدى إلي انخفاض انبعاث, التكسير الهيدروجيني بمصفاة الشعيبة
من كمية انبعاث غازات اكاسيد الكبريت اإلجمالية من % 30الكبريت بنسبة بلغت حوالي 

 .مصفاة الشعيبة قبل تنفيذ المشروع
تواصل الشركة تطبيق مشروع الحد من الروائح في مصافيها وذلك خالل القضاء على مصادر  •

فير بيئة عمل آمنه خالية من مما يؤدي إلي تو , التسريب والتلوث من عمليات التشغيل
 ومن أبرز انجازات هذا المشروع, الملوثات

 
استمرار العمل على معالجة كافة مصادر التسريب والتي تحديدها من خالل تطبيق برنامج كشف  •

في مصافي الشركة  )”Leak Detection And Repair, “LDAR(التسريبات ومعالجتها 
 .التسويق المحلي

 
البرامج المتعلقة بهذا المشروع كبرنامج الحد من التلوث الناتج وتصنيفها حسب متابعة تطبيق  •

 .كميات االستهالك بحث يتم تداولها وتخزينها بالشكل الصحيح
 
 
 

 15.9بهدف استرجاع ما يقارب  إنشاء وحدة االسترجاع غازات الشعلة من مصفاة الشعيبة •
 .مليون قدم مكعب في اليوم من الغازات التي يتم حرقها في الشعلة

 
 .معالجة ونقل التربة من أحواض الحماة الزيتية من منطقة الشعيبة الصناعية •
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نظام أسترجاع األبخرة من مستودعي صبحان واألحمدي بهدف استرجاع األبخرة الخاصة  •
 .ومن ثم تقليل انبعاث األبخرة وأثرها السلبية على البيئة, المحطات بخزانات الوقود لكافة

 
كما أدخلت % 0.2إلي % 0.5تخفيض نسبة الكبريت في منتج الديزل للسوق المحلي من  •

 .وهو وقود ذو مواصفات بيئية متطورة) EURO 4(الشركة وقودا 
 

الهواء والتأكد من مطابقته  مراقبة جودة الهواء حيث تمتلك الشركة محطتين متنقلتين لمراقبة •
 .وتعمل هاتان المحطتان داخل المصافي زمن حولها, للمواصفات المقررة محليا وعالميا

 
. وذلك قبل تصريفها في مياه الخليج, مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بمصافيها الثالث •

رافق ووحدات جديدة حيث تم تطوير وتحسين المرافق الحالية لمعالجة المياه الصناعية وٕانشاء م
 .وذلك لاللتزام بمعاير الهيئة العامة للبيئة الكويتية بخصوص معالجة مياه الصرف الصناعي

 
 مشاريع آلية التنمية النظيفة •

تم تسجيل مشروعي إنشاء وحدة استرجاع غازات الشعلة في مصفاة ميناء األحمدي وفي مصفاة 
وذلك تماشيا مع متطلبات بروتوكول ) CDM(النظيف ميناء عبد اهللا ضمن مشاريع آلية التنمية 

وقد تم إدراج المشروعين ضمن الموقع . كيوتو للحد من تأثير الغازات الدفيئة على تغيرات المناخ
 .الرسمي لألمم المتحدة باعتبارهم من مشاريع دولة الكويت

ة المختصة التابعة وقد تم تقييم واعتماد المشروع الخاص بمصفاة ميناء األحمدي من قبل الهيئ
وحصلت الشركة على جائزة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نظرا . لألمم المتحدة

باعتباره أول مشروع يتم تسجيله باسم دولة الكويت ضمن مشاريع آلية , لجهودها في هذا الصدد
الشعلة في مصفاة  ويتم حاليا إعداد وثائق تصميم مشروع وحدة استرجاع غازات, التنمية النظيفة

 .ميناء عبد اهللا وفق اآللية المطلوبة
 
 

 :المشاريع تحت التنفيـذ 
 مشروع الوقود البيئي

يهدف هذا المشروع ألي مواكبة المتطلبات المستقبلية للسوق المحلي واألسواق العالمية من المنتجات  -
وتطوير مصفاتي ميناء األحمدي وذلك عن طريق توسعة , البترولية كما ونوعا من وقود صديق للبيئة

وميناء عبد اهللا بما يحقق أعلي عائد تكريري ممكن مع االرتقاء بكل األداء البيئي والسالمة 
 .للمصفاتين من خالل تحديث وتطير واستبدال الوحدات القديمة
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 مشروع المصفاة الجديدة -
ألف برميل  615ويعتبر من أضخم المشاريع التي سيتم تنفيذها إذ من المقرر أن تبلغ طاقة المصفاة  

ذو المحتوي وهدف المشروع هو تلبية الطلب المتزايد لمحطات توليد الطاقة من زيت الوقود , يوميا
 %)1(الكبريت المنخفض 

 .بمصفاة ميناء األحمدي) UTGT(مشروع إنشاء وحدة جديدة لمعالجة عادم الغازات الحمضية  -
حيث يهدف المشروع إلي إنشاء وحدة جديدة لمعالجة عادم الغازات الحمضية الناتجة من وحدات  

بطاقة , في مصفاة ميناء األحمدي) FUP(استخالص الكبريت في منطقة مشروع التطوير اإلضافي 
لمعدات في وحدة إزالة غاز وٕاضافة بعض المرافق وا, طن في اليوم من الكبريت 460إنتاجية تكافئ 

وبذلك سيتم الحد من كمية الغازات الملوثة للبيئة التي تنتج عن ) HSR-90(كبريتيد الهيدروجين 
كما سيحقق المشروع المعايير المطلوبة من قبل الهيئة العامة . عملية الحرق في حالة عدم تصنيعها

ت من مدخنة المحرقة بحيث ال يتعدي نسبته للبيئة الكويتية والخاصة بانبعاث غاز ثاني أكسيد الكبري
 .جزء في المليون 250عن 

 مشروع إنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق الحالية لمناولة الكبريت في مصفاة ميناء األحمدي -
حيث يهدف المشروع إلي زيادة القدرة على مناولة كافة كميات الكبريت المتوقع إنتاجها من الوحدات 

وذلك بإنشاء مرافق جديدة لمناولة الكبريت تحسين وتطوير معدات مناولة , يةالحالية والمستقبل
الكبريت الحالية في مصفاة األحمدي لزيادة طاقة المعدات وزيادة معدل النقل بحيث يتم استخدام 

باإلضافة إلي األعمال المرتبطة بالصحة والسالمة البيئية حسب , سفن كبيرة في عمليات التصدير
 .يئة العامة للبيئة الكويتيةمتطلبات اله

وٕاعادة تأهيل الوحدة الحالية ) AGRP(مشروع بناء وحدة جديدة لمعالجة الغازات الحمضية  -
 .بمصفاة ميناء األحمدي) AGRP(لمعالجة الغازات الحمضية 

يهدف هذا المشروع لبناء وحدة جديدة لمعالجة الغازات الحمضية وكذلك إعادة تأهيل الوحدة 
للتمكن من معالجة جميع كميات الغازات الحمضية المتوقع , بمصفاة ميناء األحمديالحالية 

 .إنتاجها من شركة نفط الكويت
) GASFLARING(حيث يتماشي هذا المشروع من إستراتيجية المؤسسة لخفض انبعاث الغازات 

 .وبالتالي تقليل نسب التلوث للمحافظة على البيئة% 1إلي أقل من 
 .وحدة جديدة السترجاع غازات الشعلة بمصفاة ميناء األحمديمشروع إنشاء  -

يهدف المشروع إلي إنشاء وحدة جديدة السترجاع غازات الشعلة لكل من منطقتي المصفاة الجديدة 
)RMP ( ومنطقة التطوير اإلضافي)FUP ( لتقليل الفاقد واالستفادة من هذه الغازات فضال عن

ئة وقد تم االنتهاء من تحديث الدراسات األولية إلضافة حرقها وما يصاحب ذلك من تلوث للبي
العتبارات بيئية وبهدف استرجاع ) Acid Gas Flare(الغازات الواردة إلي شعلة الغازات الحمضية 

 .أكبر كمية من الغازات
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تحديث األنظمة القديمة للكشف واإلنذار ومنع الحرائق بأنظمة جديدة والتخلص من نظام الهالون  -
 :ي الشركة الثالث ومستودعات التسويق المحليفي مصاف

ويهدف المشروع إلي تطوير أنظمة الكشف واإلنذار ومنح الحرائق باإلضافة إلي التخلص من نظام 
وذلك " بروتوكول مونتر يال"علمًا بأن التخلص من هذا النظام جاء نتيجة التزام الكويت بـ , الهالون

 .قة األوزونللتأثير السلبي لمادة الهالون على طب
في مصفاة ميناء ) HIPPS(مشروع تطوير نظام الحماية من الضغط لوحدات إنتاج الغاز المسال  -

 .األحمدي
حيث تأتي الحاجة إلي تنفيذ المشروع بهدف تشغيل وحدات إنتاج الغاز المسال بشكل مستمر وآمن 

حاجة إلي إيقاف هذه خالل عمليات الصيانة ألنظمة الشعلة للضغوط العالمية والمنخفضة دون ال
باإلضافة إلي ,الوحدات أو تشغيلها بشكل غير آمن مما قد يؤثر على سالمة المعدات واألفراد
 .خفض كمية الغازات المنبعثة إلي أنظمة الشعلة في الحاالت الطارئة بشكل كبير جداً 

 .داهللامشروع المعالجة الحيوية للتربة الملوثة بالمخلفات البترولية في مصفاة ميناء عب -
البدء في تنفيذ المشروع بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية وٕاحدى الشركات المتخصصة 

ويأتي هذا المشروع ضمن منظمة التعاون الوثيق بين , لتنفيذ األعمال المدنية المطلوبة للمعالجة
ت صديقة للبيئة الشركة والمعهد في مجاالت المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث باستخدام تقنيا

 .تم تطويرها من قبل المعهد
تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استرجاع األبخرة المطور في محطات تعبئة الوقود التابعة  -

 .للشركة
يهدف هذا المشروع على تقليل انبعاث األبخرة الهيدروكربونية من المضخات عند التزويد بالوقود 

ويأتي هذا , وية المتطايرة أثناء تزويد السيارات بالوقودوبالتالي تقليل التعرض للمركبات العض
المشروع استكماال لجهود الشركة في هذا المجال وبعد استكمال مشروع استرجاع األبخرة الناتجة 

 .عن عمليات التحميل في مستودعي األحمدي وصبحان في دائرة التسويق المحلي
رقم (مترًا في وحدة معالجة الغاز  110ع للمحرقة بارتفا) 2(مشروع تركيب مدخنة جديدة عدد  -

 في مصفاة ميناء عبد اهللا ) 24
يهدف المشروع إلي تحقيق المعايير المطلوبة من قبل الهيئة العامة للبيئة الكويتية والخاصة 

حيث أن انبعاث , بانبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت من مدخنة المحرقة إلي مستوي سطح األرض
لمحرقة يؤدي إلي تشتته وتبدده إلي المناطق المحيطة بالمصفاة بتركيز هذا الغاز من مدخنة ا

معين يعتمد على مستوي ارتفاع المدخنة بشكل رئيسي باإلضافة إلي حالة األرصاد الجوية 
 .المصاحبة معدل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت
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تقوم مصفاة ميناء األحمدي باستبدال أفران تسخين الهواء وحدات إنتاج الهيدروجين وذلك للعمل  -
ماليين  10على تحسين كفاءة األفران وتخفيض كمية استهالك الوقود مما يرجع بفائدة تقدر 

ألف طن سنويا وتقوم أيضا  29دوالر سنويا وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكيد الكربون بحوالي 
تبدال الحارقات في أفران المصفاة اللتزام المصفاة بمعاير الهيئة العامة للبيئة الكويتية من باس

 .انبعاثات اكاسيد النيتروجين
 

انتهت الشركة من إنجاز المرحلة األولي من مشروع مركز وحماية النباتات الفطرية الذي أطلق  -
حيث تم ) ماية النباتات الفطريةمركز شركة البترول الوطنية الكويتية إلكثار وح(عليه اسم 

االنتهاء من إنجاز سور المحمية البالغ طوله نحو أربعة كيلومترات وتعكف الشركة حاليا على 
االنتهاء من المرحلة الثانية من المشروع حيث يتم وضع التصاميم المطلوبة للمباني التي 

ئون الزراعة والثورة السمكية والتي ستوضع وفقا لمتطلبات الهيئة العامة لش, سيتضمنها المركز
 .التي تشيد المركز بالتعاون معها

 
 المشاريع تحت الدراسة 

 :مشروع إنشاء وحدة جديدة السترجاع غازات الشعلة بمصفاة ميناء عبد اهللا -
وتأتي الحاجة إلي تنفيذ المشروع إلي المساهمة في تحقيق أحد األهداف اإلستراتيجية الهامة للشركة التي 

 .مع اإلستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وهي حماية البيئةتتوافق 
 

 VOC &H2s(تركيب معدات للتحكم في انبعاثات األبخرة وغاز كبريتيد الهيدروجين  -
Emissions (في الميناء الجديد والشمالي بمصفاة ميناء األحمدي . 

انبعاثات األبخرة وغاز كبريتيد يهدف هذا المشروع إلي تركيب معدات خاصة للتحكم والتقليل من 
الناتجة أثناء عمليات تحميل النفط الخام ) VOC &H2s Emissions(الهيدروجين 

 .والمنتجات النفطية كالفافثا والبنزين بالميناء الجديد والشمالي بمصفاة ميناء األحمدي
بصفة مستمرة  مشروع تركيب المعدات الالزمة السترجاع الغازات المنبعثة لالحتراق في الشعلة -

 أثناء التشغيل العادي للوحدات في مصفاة ميناء األحمدي
 

 
 شركة نفط الكويت  -5

تجدر اإلشارة إلي أن عمليات االستكشاف والتنقيب واإلنتاج والنقل والتخزين للنفط الخام والغاز تنتج عنها 
مخلفات ومواد ملوثة ضارة بالبيئة وسالمة وصحة العاملين لذلك قامت إدارة الشركة بوضع استراتيجيات 

مشاريع القصيرة والطويلة المدى كما قامت أيضا بتنفيذ العديد من ال, وخطط للتعامل مع هذه الملوثات
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هذا ونورد فيما يلي اإلجراءات التي تقوم , للتخلص من تلك الملوثات سواء الغازية أو السائلة أو الصلبة
 :بها الشركة في هذا المجال 

 
من " إدارة الصحة والسالمة والبيئة"تعمل الشركة علي تبني نظام بيئي متكامل من ضمن نظام  .1

مع احترام البيئة المجاوزة , ية واضحة لضمان بيئة عمل صحيحة وسليمةخالل وضع إستراتيج
 .للمنشات النفطية والمحافظة على سالمة اإلنسان على حد سواء

 
 –تخصيص جائزة سنوية باسم رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للصحة والسالمة والبيئة  .2

الشركات الخاصة والمقاولين والذين أظهروا هذا وقد منحت جوائز تقديرية للعاملين وأبنائهم وكذلك 
 .أداء متميزًا في الصحة والسالمة والبيئة خالل فترة تعاقدهم

 
قامت الشركة بإنشاء فرق عمل مسئولة عن الصحة والسالمة والبيئة بهدف إعداد ومتابعة تنفيذ  .3

الشركة في هذا سياسة وٕاستراتيجية الشركة في مجال الصحة والسالمة والبيئة واالرتقاء بأداء 
 . المجال

 
وضع نظام إلدارة النفايات الصلبة الخطرة والخاملة حيث يتم فرز النفايات المختلفة وفصل كل  .4

نوع منها بصورة مستقلة تمهيدًا إلدارته أو معالجته بصورة فعالة ثم يتم توصيف النفايات وفقا 
غير خطرة حسب اشتراطات الهيئة وٕان كانت خطرة أو , لخواصها الكيميائية والفيزيائية والبيئية

 .العامة للبيئة والشروط واإلجراءات المنصوص عليها في إتفاقية بازل
نشر الوعي البيئي بين جميع موظفي الشركة والمقاولين من خالل التدريب والحمالت اإلعالمية  .5

 .والمسابقات والملصقات ووسائل الدعاية األخرى وغير ذلك من األنشطة الخاصة بالتوعية
والتي تستخدم ويسترشد , الخاصة بالبيئة) Procedures(إصدار مجموعة من اللوائح الداخلية  .6

بها في تنفيذ األعمال المطلوبة مما يساهم في المحافظة على البيئة وحمايتها من األشرار الناتجة 
 .من األعمال المرتبطة بعمليات استكشاف وٕانتاج النفط والغاز

 
بيئة للمجتمع الكويتي من خالل المساهمة والمشاركة في برنامج التوعية المشاركة في التوعية ال .7

وكذلك المشاركة في المساهمات , البيئية لطلبة المدارس والمشاركة في المعارض والندوات البيئية
 .الخيرية في البرامج والمشاريع المتعلقة بالمحافظة على البيئة في الكويت

 
روعات الجديدة وٕاجراء توسعات وتعديالت في مرافقها القائمة قامت الشركة بتنفيذ عدد من المش .8

للحد من انبعاث الغازات في مناطق العمليات مما سيكون له انعكاس إيجابي على البيئة في 



 لعاشر امؤتمر الطاقة العربي 

76 
 دولة الكويت 

وقد قامت الشركة بتنفيذ برنامج وخطة عمل طويل األمد . مناطق العمليات والمناطق المجاورة
حيث نجحت % 1نسبة حرق الغاز بهدف الغاز من لتنفيذ مجموعة من المشروعات لتقليل 

في % 1.144إلي  2005/2006في عام % 17الشركة حتى األن بتقليل نسبة حرق الغاز من 
 -:ومن هذه المشروعات  – 2012/2013العام 

 
 تعديالت وتحسينات في مرافق التجميع  •
ع إسالة الغاز المنتج من الحقول إلي مصن) BS(إنشاء محطات جديدة لتعزيز ضغط الغاز  •

 .باألحمدي بدًال في حقول اإلنتاج
وٕاجراء تعديالت وتحسينات في المرافق القائمة للحد  GCإنشاء مركز تجميع جديد إلنتاج النفط   •

 .من اإلنبعاثات الغازية والتسريبات النفطية
لوثات تبديل خطوط أنابيب النفط القديمة بأخرى جديدة للحد من التسريبات النفطية وانبعاث الم •

 .الغازية
وذلك إلنتاج نفط خام )التي ترتفع نسبة الكبريت فيها(إنشاء وحدة لمعالجة النفط والغاز الحمضي  •

تم استبدال معظم شعالت حرق الغاز في مرافق عمليات الشركة . وغاز خالي من الكبريت
 .ئةوذلك للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبي) Smokeless Flare(بشعالت بدون دخان 

تم تنفيذ محطات لمعالجة والتخلص من المياه المصاحبة وذلك بحقنه تحت باطن األرض في  •
حقول جنوب وشرق الكويت بهدف التخلص من استخدام حفر التبخير والحد من انبعاث الملوثات 

 .إال في الحاالت االضطرارية
الة الغاز في تركيب نظام السترجاع المكثفات من أسقف الخزانات وضخها إلي وحدات إس •

 .األحمدي مما يمنع انبعاثها إلي الهواء الجوي
تكثيف برامج الصيانة الوقائية لوحدات إنتاج النفط والغاز في مرافق العمليات للمحافظة عليها  •

 .وتقليل انبعاث الملوثات إي الهواء الجوي
 

الغازية واألبخرة المتطايرة في حظائر  استخدام الخزانات ذات األسقف العائمة للحد من اإلنبعاثات •
 .التخزين الشمالية والجنوبية

 

تنفيذ برنامج لرصد وقياس ملوثات الهواء في مدينة األحمدي لرصد وقياس الملوثات المنبعثة من  .9
مرافق عمليات اإلنتاج وتحليل البيانات الناتجة لمعرفة مصادر التلوث وحدود قياسها ومعرفة مدى 

باإلضافة إلي إجراء التعديالت , المتطلبات الواردة باللوائح التنفيذية للهيئة العامة للبيئةتوافقها مع 
 .المطلوبة للتحكم بانبعاث هذه الملوثات إذا ما اقتضت الضرورة
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قامت شركة نفط الكويت بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بجهود كبيرة للكشف والحد من  .10
محافظة على جودة الهواء وعلي صحة العاملين في مدينة األحمدي على ضوء انبعاث الغازات وال

 .2010حادث تسرب الغاز في مدينة األحمدي السكنية في عام 
 

إعداد دراسة لتقييم المخاطر البيئية والصحية المصاحبة النبعاث الغازات من مناطق عمليات  .11
 .ينة صباح األحمد السكنيةشركة نفط الكويت على منطقة على صباح السالم ومشروع مد

 

 .إنشاء قاعدة بيانات للملوثات المنبعثة من مصدرها المختلفة من مرافق عمليات الشركة .12
 

عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع الهيئة العامة للبيئة يتم من خاللها مناقشة العديد من األمور  .13
اللوائح التنفيذية للهيئة العامة المتعلقة في الحفاظ على البيئة وصحة اإلنسان وسالمته ومتطلبات 

 .للبيئة
 

أعدت شركة نفط الكويت خطة طوارئ لمواجهة حاالت التلوث النفطي في مناطق العمليات  .14
, البحرية والبرية وهذه الخطط مجهزة بأحدث المعدات واألجهزة لمكافحة أيه تلوث في هذه المناطق

 .كما يتم وبصفة مستمرة تحديث وتطوير هذه الخطط
 

منها معدات سحب وتخزين النفط (الشركة فريق متخصص ومجهز بأحدث المعدات واألجهزة  لدي .15
 .كما يتم وبصفة مستمرة تحديث وتطوير وصيانة هذه األجهزة والمعدات) المتسرب

 

 .وضع برنامج إلعادة تأهيل األراضي الملوثة ومساعدة البيئة في إعادة الحياة الطبيعية لها .16
 

الكيميائية المراد استخدامها في العمليات المختلفة ودراستها من الناحية البيئية  مراجعة وتقييم المواد .17
 بما في ذلك الموافقة على استخدامها أو استبعادها واستبدالها بماد أقل ضررًا على البيئة

 

كما تقوم الشركة , إعداد دراسات المردود البيئي للمشروعات الجديدة وذلك في مراحلها األولية .18
دراسات المردود البيئي ألية تعديالت أو توسعات للمرافق القائمة وذلك لتحديد مخاطرها  بإعداد

 .وانعكاساتها الضارة على البيئة ووضع الحلول المناسبة في المراحل األولية لكل مشروع
 

تقييم جميع المخاطر للمنشآت المقامة حاليا وللمشاريع المستقبلية في جميع مناطق عمليات  .19
 .لك لتحديد المخاطر المتعلقة بالبيئةالشركة وذ

 

مراجعة وتقييم وٕابداء المالحظات حول مشروعات القوانين واللوائح المقدمة من كل من الهيئة  .20
وعلي سبيل المثال قامت الشركة بمراجعة وتقييم مشروع تعديل قانون , العامة للبيئة ووزارة النفط



 لعاشر امؤتمر الطاقة العربي 

78 
 دولة الكويت 

التنفيذية المقدمة من وزارة النفط ومشروعات القوانين الهيئة العامة للبيئة ومشروع تعديل اللوائح 
 .الخاصة بالمحميات الطبيعية وغيرها

 

تدريب موظفي الشركة وتوعيتهم باآلثار البيئية المترتبة على عمليات الشركة المختلفة ووضع  .21
كما . الحلول الالزمة لتحسين الوضع البيئي في مناطق الشركة خاصة وفي دولة الكويت عامة

التركيز على تطوير الكفاءات المتخصصة في المجاالت البيئية المختلفة والمتعلقة بعمليات  يتم
 .واستكشاف وٕانتاج النفط

 

 .تدوير النفايات الصلبة من خالل مشاركة فعالة من قبل سكان مدينة األحمدي .22
 

على البيئة تستمر الشركة في جهودها للحد من ظاهرة زحف الرمال التي لها تأثيرات سلبية عديدة  .23
 .والمنشآت النفطية

 

شركة نفط الكويت عضو رئيسي وفعال في الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في  .24
 .الحاالت الطارئة التابعة للهيئة العامة للبيئة

 

 .االستمرار في خطة تعبيد الطرق المؤدية للحقول والمنشآت لضمان سالمة العاملين .25
 

الطبيعية الواقعة في مناطق عمليات شركة نفط الكويت وتحديثها المحافظة على المحميات  .26
 .وتطويرها

 

 .تشجير وتحضير المناطق الواقعة في مناطق عمليات الشركة .27
تقوم الشركة حاليا من خالل لجنة إعادة تأهيل األراضي المدمرة في حقول الشركة في الجنوب  .28

األراضي الملوثة ومساعدة البيئة على إعادة والشمال بتوفير كافة السبل واإلجراءات إلعادة تأهيل 
وذلك بتسخير كافة الجهود إلزالة الملوثات من األراضي واستغاللها كواحات , الحياة الطبيعية لها

طبيعية تساهم في خلف التنمية المستدامة في الشركة وأيضا كباكورة لخلق محميات طبيعية فيما 
 .بعد

هو برنامج استراتيجي متكامل إلعادة تأهيل :  لمستدامة مشروع التنمية االقتصادية البيئية ا .29
األراضي الملوثة من أثار عمليات االستكشاف واإلنتاج والتصدير ومساعدة البيئة في استعادة 

ابتداء باختيار المقاولين , ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثالث مراحل أساسية, الحياة الطبيعية فيها
واختيار التقنيات المناسبة ومدي مالئمتها ومن ثم االستخدام األمثل  المختصة بالمعالجة والتأهيل

ومن ثم استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا المتاحة , للنفط المستخرج المصاحب للتربية الملوثة
 .الستصالح التربة التي تم تنظيفها من الملوثات وٕاعادة إحياء البيئة الصحراوية وتأهيلها
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شروع بمرحلته األولي المتوقعة الستصالح التربة الملوثة في حقول جنوب وبالفعل تم البدء بالم .30
وتعتبر جهود الشركة في التحسين من جودة التربة الملوثة بمثابة خطوة ايجابية . وشرق الكويت

نحو أجيال المستقبل كما أنها تمثل العمود األساسي الستعادة البيئة الصحراوية الطبيعية بطريقة 
 .مستدامة

 

 23طار التعاون والتنسيق بين شركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة وقعت الجهتين بتاريخ في إ .31
على اتفاقية تعاون للمحافظة على جودة الهواء الجوي في مناطق عمليات الشركة  2009ديسمبر 

 .ووضع وتنفيذ خطة شاملة إلدارة اإللزام وااللتزام لمراقبة الهواء, والمناطق المحيطة بها
ما يتضمن البرنامج إجراء عمليات رصد دوري لجودة الهواء في مناطق عمليات الشركة ك .32

والمناطق المحيطة بها وتحديد مصادر االنبعاث واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان جودة الهواء 
 .في المناطق السكنية المحيطة

ومن هذا المنطلق فقد قامت شركة نفط الكويت وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة إنشاء  .33
وفي : أجهزة رصد للملوثات  6شبكة لقياس جودة الهواء المحيط بعمليات الشركة وقد تم تركيب 

يل وكبد بهدف رصد وتسج, العارضية, الصليبخات, الوفرة, مدينة صباح األحمد, مدينة األحمدي
التنفيذية للهيئة العامة  الملوثات للتأكد من جودة الهواء في هذه المناطق وااللتزام بمتطلبات اللوائح

 . للبيئة
كما أن الشركة مستمرة بتطوير برامجها وتحديث مرافقها وتطويرها بهدف الحفاظ على بيئة سليمة  .34

 .ونظيفة والمحافظة على صحة المواطنين
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 تاسعا: تطور القو ى العاملة في القطاع النفطي
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يولي القطاع النفطي أهمية كبيرة لموارده البشرية الوطنية باعتبارهم العنصر الرئيسي في عمليات التشغيل 

.واإلنتاج إلدارة وتوجيه عمليات الصناعة النفطية  
 

التطور للنفط والصناعة النفطية وترتكز اإلستراتيجية على المحافظة لمعادالت إنتاج وتصنيع مميزة ودائمة 
التي تمثل عصب اقتصاد دولة الكويت واستقطاب العناصر الوطنية وتنميتها وتطوير مهاراتها والعمل 

على االستبقاء والمحافظة على العمالة المنتجة ومن خالل توفير ظروف العمل المناسبة والحوافز 
:وارد البشرية في القطاع النفطيالتشجيعية، واهم المحاور الرئيسية إلستراتيجية الم  

تنمية وزيادة مساهمة قوة العمل الكويتية إلى إجمالي قوة العمل في القطاع النفطي سواء للعمالة  •
 .الدائمة أو العمالة في عقود مقاولي القطاع النفطي

 . توفير فرص عمل للكويتيين •
رمجة دون التأثير على مستوى تطبيق سياسة التكويت واإلحالل للعمالة الوافدة بنسب مدروسة ومب •

 .األداء العام والمتطلبات التشغيلية لألمن والسالمة
 

ويقوم القطاع النفطي بجهود لتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للقوى العاملة الوطنية لكسب الخبرات والمهارات 
بالموارد البشرية التي المطلوبة، وكما يعمل القطاع النفطي على وضع البرامج وٕاعداد الدراسات التي تتعلق 

تساعد على تطوير مستوى األداء ورفع اإلنتاجية والبرامج التدريبية التطوير لرفع مستوى العمالة وزيادة 
.الكفاءة ومستوى أداء العمل  

 
موظفًا وذلك حتى نهاية ) 18544(وقد بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع النفطي في قطاعاته حوالي 

في حين بلغ حجم القوى العاملة غير %) 82.3(، وتشكل العمالة الوطنية الكويتية ما نسبته 2013
ة أن نسبة وتشير البيانات واألرقام اإلحصائي. من إجمالي قوة العمل%) 17.7(الكويتية حوالي 

من إجمالي %)  87(، يمثل الكويتيين الذكور %)14.2(في حين نسبة اإلناث%) 85.8(الذكور
 2018/ 2017ــ  2014/ 2013حيث أن إجمالي العمالة المتوقعة في نهاية  الخطة الخمسية  .الكويتيين

ك بتوفير فرص من العمالة الكويتية وذل%) 84.5(والتي تهدف إلى تحقيق نسبة ) 28859(يبلغ عدد  
.كويتي) 7720(عمل لعدد    
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تطور نسبة األعداد الفعلية للقوى العاملة الكويتية من إجمالي القوى العاملة في المؤسسة وشركاتها 
 التابعة للسنوات المالية (كما هو موضح بالجدول التالي ) 

 نسبة الكويتيين إجمالي القوى العاملة الكويتيين السنوات

2002/2001 9622 12839 74.9% 

2003/2002 9775 12963 75.4% 

2004/2003 9840 12964 75.9% 

2005/2004 10960 14081 77.8% 

2006/2005 10554 13641 77.4% 

2007/2006 11853 15093 78.5% 

2008/2007 12484 15825 78.9% 

2009/2008 12834 16331 79.2% 

2010/2009 13266 16619 79.8% 

2011/2010 13778 17164 80.3% 

2012/2011 14605 17927 81.5% 

2013/2012 15268 18544 82.3% 

 االحتياجات المطلوبة للقوى العاملة الكويتية في الخطة الخمسية للسنوات المالية
 (2014/2013 إلى 2018/2017)

 

 السنوات اإلجمالي

2499 2014/2013 

1245 2015/2014 

1375 2016/2015 

1429 2017/2016 

1172 2018/2017 
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 عاشراَ : البحث والتطوير في صناعة الطاقة
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 : العلمية  لألبحاثمعهد الكويت 

في إطار تأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التقدم العلمي والتقني المتعلقة بصناعة الطاقة في كافة فروع 
الكويت إلي تأسيس المراكز العلمية المتخصصة في مجاالت الطاقة البترولية فقد عمدت دولة , تطبيقاتها

وٕادارات إلعداد الدراسات الطاقة الخاصة بمنظور مسارات الطاقة بأنواعها األولية والمشتق منها في البالد 
قد إنشاء ففي الطاقة النفطية ف, مثل النفط الخام ومشتقاته والتقنيات الحديث التي يمكن االستفادة منها

في منطقة األحمدي لتكون قريبة من مواقع شركات النفط والمصافي التابعة , المعهد مركز أبحاث البترول
وذلك لدعم أبحاث والتطوير في المجاالت النفطية وفي مصافي نفط وٕاجراء أبحاث مسانده لتلبية , لها

عايير جودة اإلنتاج والبيئة من حولها الحاجة إلي إيجاد سبل مناسبة لرفع كفاءة اإلنتاج مع الحفاظ على م
باإلضافة إلي الحرص على دعم القطاع النفطي بمخرجات البحوث العلمية واالستفادة من الخبرة الوطنية 

 .في شتي نواحي اإلنتاج
 

 المجاالت البحثية -
لكي تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها فيما يتعلق بصناعة النفط آخذين في االعتبار المشاكل التي  

ــــى تطويــــل المجــــاالت العلميــــة  تعتــــرض نمــــو هــــذه الصــــناعة، يتوجــــب تنميــــة القــــدرات الوطنيــــة للعمــــل عل
 : وفيما يلي بعض التوجهات. والتكنولوجية ذات العالقة

 لنفط ر السوق العالمية للطاقة وامحو  -أ
البديلـة والمتجـددة ، وبالتـالي ان اسواق النفط تتعرض للعديـد مـن التحـديات والمناقسـه مـع الطاقـات  

علــى الدولــة بشــكل عـــام وعلــى الصــناعة النفطيــة فــي الـــبالد والتخطــيط الســليم لهــذه الصــناعة بشـــكل فــان 
ًا بهـدف االسـتفادة منهـا ومن هنا يتوجب أن تولي التطـورات المتعلقـة بهـذه المصـادر اهتمامـًا خاصـ. خاص

وهنـــاك مقتـــرح أن يقـــوم المعهـــد بالتنســـيق مـــع مؤسســـة . أو اإلســـهام فـــي توجيههـــا بمـــا يخـــدم مصـــالح الـــبالد
 : البترول الكويتية بالتركيز على المجاالت التالية

  دراســات حــول توجهــات الســوق العالميــة بــالنفط والمنتجــات النفطيــة بمــا فــي
القة مع التركيـز علـى الـدول والمنـاطق التـي ذلك التشريعات البيئية ذات الع

 . يتم تسويق النفط الكويتي والمنتجات النفطية فيها
  دراســـة ومتابعـــة التطـــورات التكنولوجيـــة المختلفـــة فـــي مجـــال الطاقـــة البديلـــة

والمتجـــددة بمـــا فـــي ذلـــك التطـــورات فـــي مجـــال محركـــات المركبـــات والتنبـــؤ 
 . بتأثيرها على األسواق النفطية

 فــي تطــوير التقنيــات المتعلقــة باســتخدام المشــتقات النفطيــة كوقــود  اإلســهام
 . أولي لخاليا الوقود كي يستمر الطلب على المنتجات النفطية
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  تطــوير قاعــدة بيانــات علميــة حــول النفــوط الكويتيــة الثقيلــة المتوقــع إنتاجهــا
من حقول الشمال وطرق التعامل معهـا وتكريرهـا واسـتخدام هـذه المعلومـات 

 . دة عمليات تسويق واستغالل هذه النفوطلمسان
  تطــــوير تقنيــــات جمــــع واالســــتفادة مــــن ثــــاني أكســــيد الكربــــون)CO2 

sequestration ( في تطبيقـات محليـة لتقلـيص انبعاثـات هـذا الغـاز وفقـط
 . متطلبات االتفاقات الدولية

 
 

 محور انتاج النفط  –ب 
ــنفط عالميــًا تطــورات تكنولوجيــة مســتمرة تســهم فــي زيــادة كفــاءة مختلــف النشــاطات  تشــهد صــناعة إنتــاج ال

، بعمليــات استكشــاف واســتخراج الــنفطكبيــرة فــي مختلــف التقنيــات المتعلقــة التطــورت والالمتعلقــة بالصــناعة 
لمســتوى العــالمي، حتــى تــتمكن صــناعة إنتــاج الــنفط فــي الكويــت مــن البقــاء فــي وضــع تنافســي جيــد علــى او 

يتوجــب عليهــا مواكبــة هــذه التطــورات التكنولوجيــة عــن طريــق تنميــة القــدرات المحليــة القــادرة علــى اســتيعاب 
وبنــاء علــى ذلــك فــإن المركــز ســوف يركــز . التكنولوجيــا الحديثــة ونقلهــا وتوطينهــا ثــم اإلســهام فــي تطويرهــا

 : جهوده البحثية على المجاالت التالية
 وائع المكامن توصيف صخور وم. 1

 التوصيف الروتيني وأرشفة صخور المكامن النفطية . 
 التوصيف الخاص لصخور المكامن النفطية . 
 السلوك الطوري لموائع المكامن النفطية . 
 توفير قواعد بيانات مفصلة حول مختلف النفوط الخام الكويتية وبشكل خاص النفوط الثقيلة . 
 دراسات جودة النفط الخام . 

 
 تحسين إنتاج النفط . 2

 تطوير تقنيات إنتاج النفط المعزز ورفع كفاءتها . 
  تطـوير تكنولوجيــا عــزل وتجميــع وٕاعــادة اســتخدام غــاز ثــاني أكســيد الكربــون، وبــاألخص فــي مجــال

 . إنتاج النفط المعزز، لإلسهام في تخفيض معدالت إنبعاث هذا الغاز، نتيجة استخدام النفط
  لغرض تحسين اإلنتاج) الوحدات النمطية الحقلية(حقن المياه متابعة وتقييم مشاريع . 
  االســتخالص البترولــي المعــزز والتركيــز علــى اســتخالص الــنفط الثقيــل وحقــن الغــاز وحقــن الميــاه

 . الفيضي
 تقييم مواصفات ونوعية المياه لغرض الحقن الفيضي لإلنتاج الثانوي . 
 تطوير أساليب نمذجة وتقنيات إدارة المكامن . 
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 المياه المصاحبة لإلنتاج . 3
 تطوير التكنولوجيا الالزمة للحد من إنتاج المياه المصاحبة . 
  تطــوير تقنيــات فصــل الميــاه المصــاحبة بمــا فــي ذلــك تطــوير مضــافات أكثــر فعاليــة لفصــل النفــوط

 . الثيقلة
 تطوير تقنيات معالجة المياه المنتجة بشكل مقبول بيئيًا والعمل على االستفادة منها . 
 الدراسات المتعلقة بالتخلص من المياه المصاحبة لإلنتاج . 
 التخلص من المياه المعالجة كيميائيًا في عمليات الحقن الفيضي . 

 
 مشاكل التآكل في الحقول النفطية. 4

 تطوير الوسائل المستخدمة في قياس تآكل السبائك المعدنية وطرق الحد من معدالت التآكل . 
  والتكلس للمنشآت النفطية السطحية والتحت سطحيةدراسة مشاكل التآكل . 
 دراسة تحديد األعمار االفتراضية في وحدات معالجة النفط الخام . 

 
 تحسين كفاءة اإلنتاج . 5

 تحديد نسب ومصادر غاز كبريتيد الهيدروجين في الحقول النفطية . 
 والمســـتحلبات النفطيــــة والزوائـــد المائيــــة  دراســـة المشــــاكل المصـــاحبة لعمليــــات اإلنتـــاج كاالســــفلتين

 . والرملية المصاحبة في عمليات اإلنتاج
 دراسة تقييم المواد المستخدمة وأدائها في عمليات إنتاج النفط الخام . 

 
 محور تكرير البترول . ج

يالحــظ مــن تتبــع تطــور صــناعة تكريــر الــنفط العالميــة أن الصــناعة تعرضــت علــى تغييــرات جذريــة خــالل 
قـود الثالثـة الماضـية وذلـك اســتجابة إلـى ضـغوطات متعـددة منهـا ازديــاد الطلـب علـى المشـتقات النفطيــة الع

الخفيفــة وانخفــاض الطلــب علــى زيــت الوقــود والتغيــر المســتمر فــي مواصــفات المنتجــات البتروليــة اســتجابة 
الصـناعة فـي تطـوير ومـا زالـت جهـود . الحتياجات محركات المركبات والمتطلبات البيئيـة للحـد مـن التلـوث

تكنولوجيــا التكريــر مســتمرة وتتركــز علــى زيــادة كفــاءة الطاقــة المســتهلكة وتحســين أداء العمليــات والحــد مــن 
 . المشاكل البيئية ومن مشاكل التآكل

 

تعلـــق بصـــناعة تكريـــر البتـــرول، يتوجـــب التـــي تولتمكـــين الصـــناعة مـــن تحقيـــق أهـــدافها ومواجهـــة المشـــاكل 
يــــق االســــتمرار بمواكبــــة التطــــورات التكنولوجيــــة العالميــــة وتــــوفير قاعــــدة علميــــة مســــاندة الصــــناعة عــــن طر 

. وتكنولوجيــة تســهم فــي إمــداد الصــناعة بالمعلومــات الفنيــة التــي تســاعدها فــي تطــوير أداء عمليــات التكريــر
وقـــد قامـــت عـــدد مـــن اللجـــان الفنيـــة المتخصصـــة المشـــتركة بـــين المعهـــد وشـــركة البتـــرول الوطنيـــة الكويتيـــة 
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راجعــة احتياجــات صــناعة التكريــر فــي الكويــت مــن أبحــاث ودراســات تقنيــة وتــم تحديــد أهــداف بحثيــة فــي بم
ويتم في ما يلي تلخيص ما توصلت إليه هذه . عدد من المجاالت الفنية كما تم تطوير أفكار بحثية محددة

 . اللجان
 
 مجال المواد الحفازة وعمليات تكرير البترول المحفزة . 1

  توفير بيانات حول أداء أنواع المـواد الحفـازة المختلفـة التـي تحتاجهـا صـناعة تكريـر الـنفط الكويتيـة
والمتوفرة في السوق العالمية لما لهـذه المـواد مـن أثـر فـي رفـع كفـاءة عمليـات التكريـر والعمـل علـى 

 . تطوير مواد حفازة محسنة بالتنسيق مع المصافي وبمشاركة منتجي المواد الحفازة
  تــأويج منظومــة المــواد الحفــازة لعمليــة المعالجــة الهيدروجينيــة لمخلفــات الــنفط الثقيلــة بهــدف زيــادة

 . معدالت إزالة الكبريت والنتروجين ورفع نسبة إنتاج المقطرات
  تأويج نسبة المواد الحفازة المخصصة إلزالة الكبريت وتلـك المخصصـة إلزالـة الفلـزات بهـدف زيـادة

 . المواد الحفازة لعملية المعالجة الهيدروجينية لمخلفات النفط الثقيلة فترة فعالية منظومة
  تطــوير أنظمـــة محاكـــاة لمختلــف عمليـــات التكريـــر وتطـــوير اســتخدامات تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي

 . الصناعة لرفع كفاءة إدارة عمليات التكرير
 يلةتطوير قاعدة معرفية حول أساليب تكرير ومعالجة النفوط الكويتية الثق . 
 تطوير تقنيات التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في مجال تكرير النفط . 

 

 مجال كيمياء النفط . 2
  تطــوير قاعــدة بيانــات تفصــيلية بمكونــات المشــتقات البتروليــة مــن النفــوط الخــام الكويتيــة المختلفــة

 . واستجابة هذه المكونات لعمليات التكرير المختلفة
 فلتينية فــي النفــوط الكويتيــة الثقيلــة وتحديــد تأثيرهــا علــى أســاليب معالجــة دراســة كيميــاء المــواد األســ

 . وتكرير هذه النفوط
  تحســين خــواص ومواصــفات المنتجــات المقطــرة الوســطى باســتخدام المضــافات وتحديــد المعــدالت

المثلــى لهــا وتــوفير بيانــات حــول أداء أنــواع المضــافات المختلفــة المســتخدمة فــي عمليــات التكريــر 
مل على تطوير مضافات أكثر كفاءة ومالئمة للمصافي الكويتية وذلك بالتنسيق مع المصـافي والع

 . وبمشاركة منتجي هذه المضافات
  تحديــد التركيــب التفصــيلي للمقطــرات الناتجــة عــن عمليــات التكريــر بهــدف تحســين طــرق معالجتهــا

 . واالستفادة منها في إنتاج المنتجات النهائية
  خواص النفوط الكويتية وتحديث قاعدة المعلومات الخاصة بذلكمتابعة فحص وتحديد . 
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 مجال اإلنبعاثات والمخلفات من عمليات التكرير . 3
  مشاركة صناعة تكريـر البتـرول العالميـة فـي تحديـد التـأثير البيئـي لكـل مـن المصـافي واسـتخدامات

المنتجات البترولية وتطوير حلول تكنولوجية مالئمـة للحـد مـن هـذا التـأثير ومـن ذلـك تطـوير طـرق 
 . للحد من استهالك الطاقة في عمليات التكرير ومعالجة مخلفات المصافي

  يات اإلنبعاثــات مــن عمليــات التكريــر فــي المصــافي الثالثــة وتحــديث البيانــات متابعــة مراقبــة مســتو
 . المتعلقة بذلك

  دراسات حلول لمصادر انبعاثات مختارة بهدف تخفـيض معـدل االنبعـاث مـع الحفـاظ علـى إنتاجيـة
 . المصافي

  عــن دراســات لتحديــد أهــم األهــداف التــي يتوجــب بحثهــا لتقلــيص مســتويات التلويــث البيئــي النــاتج
 . عمليات التكرير

  العمـــل علـــى تطـــوير ســـبل للـــتخلص مـــن المخلفـــات الصـــلبة للمصـــافي بشـــكل آمـــن وتطـــوير طـــرق
 . االستفادة منها

 تطوير طرق استخدام التكنولوجيا الحيوية في معالجة الحمأة النفطية . 
 
 
 
 مجال التآكل في عمليات التكرير . 4

  التعمــق فــي فهــم ظــاهرة التآكــل وانهيــار المعــادن وتطــوير وســائل تقنيــة للكشــف عنهــا والعمــل علــى
 . تطوير طرق الحماية والحد من التآكل

 دراسات حول أسباب انهيار المعدات في مصافي التكرير . 
  موليبــــدنوم وتحديــــد عمرهــــا  1/2 –متابعــــة تقيــــيم صــــالحية المعــــدات المصــــنعة مــــن فــــوالذ الحديــــد

 . بقيالمت
  دراســات حـــول تـــأثير نوعيـــة الــنفط الخـــام مثـــل النفـــوط الثقيلـــة علــى تآكـــل الســـبائك المســـتخدمة فـــي

 .تصنيع معدات التكرير في مصافي البترول الكويتية
 
 
 
 
 
 
 



 لعاشر امؤتمر الطاقة العربي 

89 
 دولة الكويت 

 محور البتروكيماويات والمواد . د
مــن الصــناعات المهمــة والنــادرة فــي دولــة الكويــت، بــل هــي مــن المنتجــات  تعتبــر صــناعة البتروكيماويــات

الضرورية والمطلوبة بكميات متزايدة نظرًا لضرورة استخدام مشتقات البتروكيماويات مثل اإليثـان والبروبـان 
ة وتعتمـد الصـناعات البتروكيماويــ. والبيوتـان فـي كثيـر مـن المجـاالت الصـناعية والتجاريـة والسـكنية وغيرهـا

وتتطــور صــناعة البتروكيماويــات  طــورًا . فــي المقــام األول علــى الغــاز الطبيعــي ومــادة النافتــا كمــواد أوليــة
لتمكــــين الصــــناعة مـــن مواجهــــة المنافســــة الحـــادة مــــن الصــــناعات األخـــرى المنتجــــة لمــــواد بديلــــة و . ســـريعاً 

تطوير التكنولوجيا بهدف ومن المتوقع أن تستمر الصناعة في جهودها ل ،وللمنافسة ضمن الصناعة نفسها
 . تخفيض كلفة اإلنتاج وتوسيع مجاالت استخدام منتجاتها وتطوير منتجات ذات قيمة سوقية أعلى

 : ومن أهمل المشاكل التكنولوجية التي تواجه صناعة البتروكيماويات ما يلي
لهــــذه قصــــر دورة حيــــاة بعــــض المنتجــــات الســــلعية كــــالبولي إثيلــــين ممــــا يســــتوجب تطــــوير مســــتمر  . 1

 . المنتجات لمواكبة مستجدات السوق العالمية
 . الحاجة الماسة للدعم التقني المستمر للحفاظ على األسواق العالمية .2
المنافســة الحــادة فــي األســواق العالميــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن حاجــة إلــى تخفــيض تكلفــة اإلنتــاج   .3

 . والتميز في جودة المتنجات
 . انهيار وتآكل المعادن نتيجة للظروف التشغيلية القاسية من حيث درجات الحرارة والضغوط .4
 . التشريعات البيئية والحاجة إلى تطوير منتجات مقبولة بيئيًا كتلك التي تتحلل تلقائيًا في الطبيعة . 5
العـالمي ممـا يقلـل مـن  الطبيعة الدورانية ألسواق منتجات هذه الصناعة وارتباطها وتأثرها باالقتصـاد .6

 . ربحيتها أثناء فترات الردود االقتصادي العالمي
ـــة  .7 ـــدعم المنتجـــات البتروكيماوي ـــة متخصصـــة ذات قيمـــة مضـــافة عاليـــة ل تطـــوير منتجـــات بتروكيماوي

 . السلعية
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 اوياتمالبتروكيوالتطوير في مجال البحث 
البتروكيماويـات فـي الخطـة الخمسـية القادمـة يجـب أن يتماشـى مما ال شك فيـه أن المسـار البحثـي لبرنـامج 

مع التوجه العام لخطة المعهد لنفس الفترة وكذلك حاجة القطاع البتروكيماوي الكـويتي، وٕاذا مـا تـم التجهيـز 
الكامـــل للمختبـــرات الهامـــة وتوظيـــف الكـــادر الفنـــي ذو الخبـــرات العاليـــة فإنـــه مـــن الممكـــن عمـــل الدراســـات 

 : ليةالبحثية التا
 . إجراء الدراسات حول تدوير النفايات البالستيكية في الكويت . 1
إجراء الدراسات حول مدى تأثير الظروف البيئية المحليـة علـى خـواص المـواد البالسـتيكية والـتحكم  . 2

 . في األشعة الفوق بنفسجية
 . الزراعة أو التغليفتطوير منتجات بالستيكية قابلة للتحلل بيولوجيا أو ضوئيًا وتستخدم في  . 3
إجــراء الدراســات بخصــوص المســتحلبات النفطيــة الناتجــة عــن وجــود الميــاه المصــاحبة مــع البتــرول  .4

 . الخام وسبل التخلص منها بواسطة المضافات البتروكيماوية
 . إجراء األبحاث حول منع تدفق المياه المصاحبة للبترول الخام باستعمال البوليمرات المالئمة .5
 . إجراء األبحاث حول التحكم في الرمال الناتجة مع البترول الخام باستخدام البوليمرات المالئمة .6
 . إجراء الدراسات الالزمة حول المضافات البتروكيماوية لطين حفر آبار البترول .7
هــزة االســتمرار فــي بنــاء المختبــرات والوحــدات النمطيــة الالزمــة لبرنــامج البتروكيماويــات وطلــب األج .8

 . وتدريب الكادر الفني عليها وتقديم الخدمات الالزمة لهذا القطاع
ـــــد كمضـــــافات للخلطـــــات  .9 ـــــات الميالمـــــين والفورمالدهاي إجـــــراء الدراســـــات الالزمـــــة بخصـــــوص مكثف

 . الخرسانية والسعي على تسويقها تجارياً 
اآلنفــة الــذكر والمنتجــات  تقــديم الــدعم الفنــي والتقنــي لتســويق التكنولوجيــا المســتحدثة مــن المشــاريع .10

 .المحمية ببراءات االختراع في برنامج البتروكيماويات
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في المنظمات والمؤتمرات البترولية اإلقليمية والعربية والدوليـة  على المشاركة دولة الكويت تحرص

ســواء كانــت  أخــرىالــى مشــاركتها فــي بعــض أعمــال اللجــان الثنائيــة بــين دولــة الكويــت ودول  باإلضــافة، 
 . خليجية او عربية أو غيرها 

 
منظمــات وتعزيــز دورهــا فــي ال دولــة الكويــت علــى تنســيق مواقفهــا فــي المحافــل الدوليــةكمــا تعمــل 

ــنفط والطاقــة والدوليــة المتعلقــة اإلقليميــةوالهيئــات  بالمجــال النفطــي وذلــك علــى النحــو  اعمالهــا بصــناعة ال
 :التالي 

 :على المستوى االقليمى  :اوال 
عملها من أجل تحقيق مسيرة التعاون فـى مجـاالت الطاقـة المختلفـة بـين دول  دولة الكويتتواصل 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية مـن خـالل التحضـير والمشـاركة فـي اجتماعـات اللجنـة الوزاريـة الدائمـة 
المشروعات المشتركة فى مجاالت  وٕانشاء، وتنسيق السياسات النفطية للدول األعضاء ،  البتروليللتعاون 

الطاقــة ، كمــا تشــارك الكويــت فــى اجتماعــات اللجــان الثنائيــة بــين دولــة الكويــت وبعــض الــدول الخليجيــة ، 
، وكمـا تشـارك الى التنسيق مع الدول الخليجية لتوحيد مواقفها في االجتماعات والمحافل الدوليـة  باإلضافة

التعـــاون  أن الـــنفط فـــي األمانـــة العامـــة لمجلـــسلفـــة المعنيـــة بــــشاللجـــان المختدولـــة الكويـــت فـــى اجتماعـــات 
 .الخليجي 

ومن المقرر أن تستضيف دولة الكويت اجتمـاع لجنـة التعـاون البترولـي لـوزراء الـنفط والبتـرول فـي 
 . 2014مبر سبتشهر 

 
 : العربيعلى المستوى  : ثانيا

( لبترول ـــمنظمة األقطار العربيـة المصـدرة لــت احدى الدول األعضاء المؤسسة لـويـكـتعتبر دولة ال
ــــي  ) أوابــــك ــــى مســــتوى  لمنظمــــةيةلالوزار  اتجتماعــــاالوتشــــارك  ف ــــس وزراء المنظمــــة عل واجتماعــــات مجل

ع الـــدول األعضـــاء بمـــا يضـــمن وذلـــك بهـــدف تنســـيق المواقـــف مـــ واجتماعـــات المكتـــب التنفيـــذيالمنـــدوبين 
 الفنيــــة واالقتصــــادية التــــي تنظمهــــا أوابــــك اتجتماعــــاالكمــــا تشــــارك فــــي فــــي المحافــــل الدوليــــة،  مصــــالحها

تنفيـذ القـرارات والتوصـيات  المنظمـة وتحـرص علـى متابعـةفى النـدوات والمـؤتمرات باإلضافة الى المشاركة 
 . الصادرة عن مجلس وزراء المنظمة

 
 
 
 
 



 لعاشر امؤتمر الطاقة العربي 

93 
 دولة الكويت 

 
 :  الدوليعلى المستوى  : ثالثا

فــى مجــاالت الطاقــة مــن خــالل عضــويتها فــى  العــالميدورًا بــارزًا علــى المســتوى  دولــة الكويــتتلعب
، حيـــث  العديــد مـــن المنظمـــات العالميـــة ومشــاركتها الفعالـــة فـــى االجتماعـــات التــى تعقـــدها هـــذه المنظمـــات

تشــارك دولــة الكويــت فــي اجتماعــات المجلــس التنفيــذي لمجلــس الطاقــة العــالمي كمــا تشــارك فــي منتــديات 
ـــدولةو الطاقــة الدوليــة  ( الكويــت دورًا ايجابيــا و مــن خــالل عضــويتها فــي منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول  لـ

حيث تشارك دولة الكويت فـي االجتماعـات والمـؤتمرات الوزاريـة للمنظمـة وتشـارك فـي االجتماعـات ) أوبك 
التـي لهـا و  البيئـة بمتابعـة مواضـيعتهـتم التنسيقية للدول األعضاء حـول االتفاقيـة اإلطاريـة لتغيـر المنـاخ ، و 

، كمــــا تشــــارك فــــي االجتماعــــات الخاصــــة المــــؤتمرات الخاصــــة بالبيئــــة عالقــــة بالقطــــاع النفطيوتشــــارك فــــي
ـــة واالقتصـــادية  ـــات للـــدول األعضـــاء فـــي أوبـــك واالجتماعـــات الفني ـــة وتـــدفق البيان بتطـــورات الســـوق النفطي

 .الخاصة 
تفاقيـــة االطاريـــة لتغيـــر االكـــذلك تشـــارك الكويـــت فـــي االجتماعـــات التنســـيقيه للـــدول االعضـــاء فـــي 

تقوم بمتابعة مواضيع البيئـه المتعلقـة بالقطـاع النفطـي  ، و ، ومن خالل اللجنة الوطنية لتغير المناخالمناخ
خاصة وقطاع الطاقة بشكل عام ، وتشارك في االجتماعات والمؤتمرات البيئيه التي تنظمها االمم المتحـدة 

وقد شاركت دولة الكويت بوفد ضـم ممثلـين عـن عـدد مـن الجهـات ضمن االتفاقية االطارية لتغير المناخ ، 
 . 2013بولند  في شهر نوفمبر _  المنعقد في وارسو COP) 19(في مؤتمر االطراف التاسع عشر

نظــرًا ألهميــة وتحضــر اجتماعــات المجلــس التنفيــذي لمنتــدى الطاقــة والتــي تعقــد مــرتين فــي الســنة 
بقضـــايا الطاقـــة وبـــاألخص الـــنفط مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى المصـــالح تنســـيق السياســـات والمواقـــف المتعلقـــة 

) 13(الطاقــة  ىدتــوقــد استضــافت دولــة الكويــت من. ســواء  المشــتركة للــدول المنتجــة والمســتهلكة علــى حــد
 , 2012مارس  -14-12والذي عقد خالل الفترة 

 

)  WTO(كمـــا تحـــرص دولـــة الكويـــت كـــذلك علـــى التنســـيق ومتابعـــة اتفاقيـــة منظمـــة التجـــارة الدوليـــة      
كمـــا تتـــابع  ، وتشـــارك فـــي االجتماعـــات الخاصـــة باالتفاقيـــة لمتابعـــة تطوراتهـــا وتأثيرهـــا علـــى دولـــة الكويـــت

 . اقات الجديدة والمتجددةصة بالطوباهتمام المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة والتطورات الدولية الخا
 

كما تشارك دولة الكويت مـن خـالل الجهـات المعنيـة بالمشـاركة فـي جـوالت المفاوضـات مـع الـدول 
 .والمجموعات االقتصادية إلبرام اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس والدول االقتصادية األخرى

 

كمــــا تشــــارك الكويــــت أيضــــا فــــي اجتماعــــات هيئــــات منظمــــة األمــــم المتحــــدة، اللجنــــة االقتصــــادية 
والتي تختص بمواضيع صـناعة الطاقـة والتطـورات فـي هـذه الصـناعة ) اإلسكوا ( واالجتماعية لغربي آسيا 

 .لرفع المستوي المعيشي لهذه الدول
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وبالتنسيق مع الهيئات على إعداد هذه الورقة وزارة النفط أشرفت 
:الحكومية التالية   

 
 التابعة وشركاتها الكويتية البترول مؤسسة 

 وزارة الكهرباء والماء  

 معهد الكويت لألبحاث العلمية   
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