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أوضح خالل جولة إعالمية شاملة لوحداتها أن طاقتها التكريرية تبلغ 466 ألف برميل يوميًا

484 ألف دينار أرباحها للعام 2010.. وعموميتها أقرت عدم توزيع أرباح للمساهمني

السعد: مصفاة األحمدي من أحدث وأضخم مصافي التكرير في العالم

بوخمسني: 140 فلسًا القيمة الدفترية لسهم »العربية العقارية«
و174.4 مليون دينار إجمالي موجوداتها

بداية عمل املصفاة

خط الغاز اجلديد

مصنع إسالة الغاز

االنتهاء من برج الكريستال 

لقطات من عمومية »العربية العقارية«
٭ تطرق بوخمسني خالل عمومية الشركة الى بعض األمور منها 

إيرادات فندق هوليدي ان، مشيرا الى انها زادت بنسبة %50.
٭ ذكر بوخمسني أن تراجع فائدة القروض من 8.5% الى %5.5 

سينعكس إيجابا على أداء الشركة.
٭ قال بوخمسني ان سوق الكويت لألوراق املالية يفتقر الى صانع 

سوق، وأضاف »اننا أكثر الناس تأثرا بتراجع قيمة سهم العربية في 
البورصة«.

٭ أشار بوخمسني الى انه لن يتم شراء 10% من أسهم اخلزانة ألنه من 
األفضل توجيه هذه السيولة لسداد الديون والقروض وجدولة االلتزامات.
٭ أشار الى ان األمور السياسية تؤثر نسبيا على اجلانب االقتصادي.

٭ أوضح بوخمسني ان تأخير امليزانية جاء بسبب ضغط العمل في 
مراجعة امليزانيات في البورصة.

٭ ذكر بوخمسني ان عدم توزيع أرباح جاء لعدم الضغط على الشركة 
التي حتتاج الى الكاش في هذه املرحلة. 

بدأت مصفاة ميناء األحمدي 
عملها في عام 1949 

كمصفاة بسيطة ال تزيد 
طاقتها التشغيلية على 25 
ألف برميل يوميا لتغطية 

احتياجات السوق احمللية من 
بنزين السيارات والديزل 

والكيروسني وقد خضعت 
لبرنامج توسعة بني عامي 

1958 و1963 بحيث ارتفعت 
طاقتها التكريرية الى 190 ألفا 

ثم الى 250 ألف برميل في 
اليوم على التوالي.

تقوم شركة البترول الوطنية 
حاليا بإجناز مشروع اخلط 

الرابع ملصنع إسالة الغاز 
والذي يتوقع له أن يكتمل 

في أواخر عام 2013 ويهدف 
هذا املشروع إلى زيادة الطاقة 

التصنيعية للمصنع والتي 
ستقابل زيادة إنتاج الكويت 

من النفط اخلام والغازات 
املصاحبة.

تضم مصفاة األحمدي مصنعا 
إلسالة الغاز، حيث ينتج الغاز 
من عدد كبير من اآلبار ويتم 
جتميعه في مراكز التجميع 
التي يبلغ عددها 26 مركزا 

منتشرة في أماكن مختلفة في 
الكويت وترسل كميات الغاز 

املنتجة في احلقول من مراكز 
التجميع الى مصنع إسالة الغاز 
في ميناء األحمدي عبر خطوط 

األنابيب مرورا مبحطات 
التعزيز. وتبلغ الطاقة اإلنتاجية 
ملصنع إسالة الغاز 1725 مليون 

قدم مكعبة قياسية يوميا من 
لقيم الغاز و100 مليون برميل 

يوميا من الغاز املتكثف.

تطرق عماد بوخمسني الى أهم اجنازات الشركة في السوق على 
املستوى احمللي، مشيرا الى انه مت االنتهاء من تأجير 94% من برج 

العربية الذي يعتبر صرحا معماريا متميزا وقد مت التأجير ألكبر 
الشركات والبنوك العاملية وجار استكمال عملية التأجير في 2011، الفتا 
الى انه من املتوقع االنتهاء من برج الكريستال في الربع األول من العام 
2012 وتبلغ تكلفته 21 مليون دينار ويعد من أهم املشاريع التي أطلقتها 

الشركة في العامني املاضيني مبا يتميز من موقع وتصميم ومساحة 
وإطاللة على مدخل دروازة العبدالرزاق، مما يجعله من العالمات 

املميزة في شارع احمد اجلابر الذي يعد من أكبر التجمعات التجارية 
على هذا الشارع احليوي من هذه املساحة 2134 مترا، باالضافة الى 

مساحة إضافية 705 أمتار مربعة متت املوافقة عليها من أمالك الدولة 
لتعزيز وجتميل التصميم، باالضافة الى مسطحات جتارية مبساحة 
26 ألف متر مربع بعد احلصول على موافقة البلدية بإضافة النسبة 
التجارية الزائدة مبقدار 400% ويتكون البرج من 53 دورا، باالضافة 

الى مبنى متعدد الطوابق مبواقف السيارات بطاقة 350 سيارة وقد مت 
إدخال أحدث التقنيات التكنولوجية في االتصال واألمن والسالمة التي 

تلبي جميع احتياجات املستثمرين واملتداولني، مضيفا الى انه متت 
إعادة القرض بأكمله مع البنك واستكمال متويل العقار بالكامل إلنهاء 

التشطيبات، حيث سيتم تأجيره بعقد واحد. وأضاف بوخمسني أن 
الشركة تقوم بتنفيذ مبنى استثماري مبنطقة الساملية بجوار فندق 

هيولدي ان مبساحة 2600 متر مربع بارتفاع 16 طابقا على أعلى 
مستوى من اخلدمات وقد مت تأجيره بالكامل.

)قاسم باشا( بوخمسني متحدثا خالل عمومية الشركة   عماد بوخمسني

الفريق اإلعالمي في غرفة العمليات

الشركة استطاعت 
عمل تخارجات 

ناجحة أتت بعوائد 
مالية مثمرة

من بعض مشاريعها 
اخلارجية

العجمي: 40 ألف 
برميل طاقة وحدة 
التكسير اإلنتاجية 

يوميًا

الهاجري: تدشني وحقن 
أول حمولة من الغاز 

املسال في أنبوب الغاز 
املمتد

املطيري: نظام 
التحكم املركزي 

في املصفاة يعتمد 
تقنيات »املايكرو 

بروسيسور« املتطور

دبي وعمل تسوية نهائية مرضية 
للطرفني باستبدال الشراء السابق 
بأصول منوعة وأسعار جيدة، كما 
مت االتفاق مع اجلهات القانونية 
إلثبات أحقية الش���ركة مللكيتها 
املطلقة في أرض عجمان والتي 
العامة  نزعت ملكيتها باملنفعة 
بعد إقرار حصولها على تعويض 
عن تل���ك األرض نقدا او عينيا، 
حيث بل���غ التقييم املبدئي 220 
إمارات���ي ولكن  مليون دره���م 
الشركة تطالب ب� 3 أضعاف هذا 
التعويض، مشيرا الى انه مت إدراج 
تلك األرض ضمن ميزانية الشركة 
وهناك مؤشرات قوية للحصول 
على هذا التعويض خالل العام 

احلالي.
العمومية  وأقرت اجلمعي���ة 
جميع بنود جدول االعمال منها 
عدم توزيع أرباح واعتماد مكافأة 
اعضاء مجلس اإلدارة وشراء %10 
من أسهم الشركة وإبراء ذمة مجلس 
اإلدارة بكل ما يتعلق بالتصرفات 
القانونية عن العام 2010 كما مت 
التصدي���ق على تقريري مجلس 

اإلدارة ومراقبي احلسابات.
عاطف رمضان  ٭

من 108 خزانات ذات سعات متباينة 
52 منها لتخزي����ن املواد املكررة، 
مش����يرا الى أنه في إطار حتديث 
مصفاتي ميناء األحمدي وميناء 
عبداهلل مت إدخال تعديالت أساسية 
على رصيف����ي التحميل اجلنوبي 
والشمالي في ميناء األحمدي، وذلك 
من أجل رفع كفاءتهما وتوفير منافذ 
تصدير قادرة على مواجهة الزيادة 
الكبيرة في طاقة التكرير مبصفاتي 

ميناء األحمدي وميناء عبداهلل.

مشروع حقن الغاز المسال

من جهته، ق����ال رئيس فريق 
عمليات املنطقة الثامنة في املصفاة 
خالد الهاجري عن تنفيذ مشروع 
حقن الغاز املسال لتدعيم الوقود 
الغازي لوزارة الكهرباء واملاء انه 
بالتعاون بني مؤسس����ة البترول 
الكويت  الكويتية وش����ركة نفط 
ومصفاة ميناء األحمدي لش����ركة 
البترول الوطنية الكويتية مت تنفيذ 
هذا املشروع اإلستراتيجي والذي 
كان الهدف األساسي من ورائه تلبيه 
الطلب املتزايد من الوقود أثناء فترة 
الصيف )قرابة 9 أشهر في السنة( 
لوزارة الكهرباء واملاء وذلك لثبات 

إمداد الطاقة الكهربائية.
وأضاف ان هذا اجلهد أسفر عن 
تدشني وحقن أول حمولة من الغاز 
املسال في أنبوب الغاز املمتد من 
مصفاة ميناء األحمدي إلى الوزارة 
في شهر أغسطس 2009، موضحا 
ان هذا املشروع قد صمم على أساس 
تدعيم الوقود الغازي طيلة فترة 
الصيف من كل عام وخالل 5 سنوات 
من اآلن. وأشار الى ان هذه اخلطة 
تهدف الى توفير ذلك الوقود حتى 
االنتهاء من تنفيذ كل من خط الغاز 
الرابع وخط الغاز اخلامس واللذين 
قد أسسا بناء على توفير كل من 
الطبيعي  الغاز املصاحب والغاز 

من حقول نفط الكويت.
وقال انه لهذا الغرض مت التعاقد 
مع شركة شل العاملية لتوريد الغاز 
املس����ال والعمل على حتويله إلى 
وقود غازي وال����ذي من أجله مت 
تطوير وتعديل الرصيف اجلنوبي 
مبصفاة ميناء األحمدي إلمكانية 
حقن ما يقارب من )500 مليون قدم 
مكعبة قياسية( يوميا في أنبوب 

الغاز املمتد إلى الوزارة.

طاقة المصافي االستيعابية

ام����ا رئيس فريق التنس����يق 
ملش����روع الوقود البيئي حس����ن 

العطار فأوضح ان مشروع الوقود 
البيئي في مصفاة ميناء األحمدي 
وميناء عب����داهلل يعتبر من أهم 
وأكبر املشاريع املرتبطة بحماية 
البيئة ورفع القيمة املضافة للموارد 

البترولية الكويتية.
وقال العطار ان املشروع يعمل 
على تقليص مس����توى الكبريت 
الس����يارات  ف����ي وقود  املتواجد 
)البنزين( والديزل إلى 10 أجزاء 
ف����ي املليون ما يؤدي إلى حتقيق 
االحتياجات التجارية العاملية من 
منتجات ذات جودة عالية حسب 

املواصفات األوروبية.
وأوض����ح ان طاق����ة املصافي 
االستيعابية للنفط اخلام احلالية 
تبلغ 936 ألف برميل يوميا وانها 
ستصبح بعد تشغيل مصفاة الزور 
ومش����روع الوقود البيئي مليونا 

و415 ألف برميل يوميا.
وأفاد بأن م����ن أهداف ورؤية 
مشروع الوقود البيئي في مصفاة 
امليناء زي����ادة الربحية والعوائد 
عن طريق بناء 25 وحدة جديدة 
وحتديث 8 وح����دات في مصفاة 
ميناء األحمدي وتلبية املتطلبات 
املستقبلية من املنتجات احمللية 
واملص����درة حس����ب املواصفات 
األوروبية وخلق 462 فرصة عمل 

لتقليص البطالة.
وحول إس����تراتيجية وجدول 
مشروع الوقود البيئي قال العطار 
انها تتلخص في اعتماد تنفيذ عقد 
تسليم املفتاح للمشروع بدال من 
نظام التكلفة بنسبة ثابتة وتنفيذ 
املشروع سوف يكون من 60 إلى 66 
شهرا بعد موافقة املجلس األعلى 

للبترول.

درجة أمان عالية

من جانبه أوضح رئيس فريق 
التفتيش والتآكل سعد الظفيري 
ان هناك برامج مجدولة للتفتيش 
على املنشآت في املصفاة والتعامل 
معها على أساس العمر االفتراضي 
التشغيلي والكشف بشكل مستمر 
على الوحدات للتأكد من سالمتها. 
وأش����ار الظفيري الى ان الفحص 
املبن����ي على املخاطر س����اهم في 
معرفة مواطن اخلطر في كل وحدة 
مما جعل املخاطر اآلن مدروس����ة 
ومت حتديد مخارج للطوارئ من 
كل وح����دة، مؤكدا ان العمل حتت 
السيطرة ومعروف العواقب وكيفية 

التعامل معها.
عمر راشد  ٭

لتحقي���ق أهدافه���ا التنافس���ية 
الس���وق  إمكانياتها في  وتدعيم 
العقاري على الصعيدين احمللي 
واإلقليمي، مما كان له أكبر األثر 
في تدعيم اسم العربية العقارية 
في الس���وق العق���اري الداخلي 
واخلليجي والعربي، مشددا على أن 
الشركة تسير وفق آلية مدروسة 
وبخطوات منتظمة وبتأن من غير 
بطء نحو إدخال أنظمة تكنولوجية 
متطورة وعالية التقنية في جميع 
مشروعاتها العقارية لالنطالق بها 
الى ما وراء احل���دود اجلغرافية 
احمللية، مبينا ان باكورة تشغيل 
تلك التقني���ات وجميع اخلدمات 
الذكي���ة في ب���رج العربية الذي 
احتوى على أحدث نظم االتصاالت 
واملعلوم���ات الت���ي تلبي جميع 

احتياجات املستأجرين.
من جهة أخرى قال بوخمسني 
انه ال توجد استثمارات مباشرة 
للعربية العقارية في سورية ولكن 
يوجد استثمار مشترك في فندق 
الس���يدة زينب وهو غير متأثر 
باألحداث اجلارية ومت اجناز %85 
من املشروع موضحا انه ال توجد 
استثمارات في أراض مبصر، بل 

1997 نفذ مشروع لزيادة طاقتها الى 
40 ألف برميل يوميا ويتم في هذه 
الوحدة حتويل زيت الغاز الثقيل 
الى بنزين الس����يارات واحملركات 
من خالل عملية التكسير بالعامل 
املائع وفي درجة حرارة  املساعد 

تبلغ 900 درجة فهرنهايت.
أما املنتجات اجلانبية األخرى 
الناجتة عن عمليات وحدة التكسير 
بالعامل املساعد فأوضح انها تتمثل 
البترول املس����ال  الغاز وغاز  في 
وبعض املنتجات األخرى، مشيرا 
الى ان غاز البترول املسال الغني 
باألولفينات يتم إرساله الى وحدات 
تصنيع أخرى بغية إنتاج البروبلني 

و)ام تي بي إي( واأللكيالت.
وأضاف العجمي أنه في نطاق 
مشروع حتديث مصفاة األحمدي 
مبرحلتي����ه ش����يدت 4 وح����دات 
الس����ترجاع الكبريت املنتج على 
هامش عمليات التصنيع في بعض 
وح����دات املصفاة وتبل����غ الطاقة 
اإلجمالية لهذه الوحدات 1334 طنا 

متريا في اليوم من الكبريت.
وحول مجمع تصليب ومناولة 
الكبريت ذكر العجمي انه أقيم مجمع 
خاص لتخزين وتفتيت الكبريت 
ف����ي املصافي ال� 3 ومن ثم إعداده 
للتصدير من خالل سيور نقل تصل 
الى البواخر مباشرة، موضحا ان 
الكبريت في األصل يكون سائال ثم 
يصبح كتلة صلبة متماسكة عندما 
يبرد ولذلك يجرى تفتيته الى قطع 

صغيرة لكي تسهل مناولته.
وأشار الى انه اتخذت اإلجراءات 

لدينا مساهمات والسوق املصري 
تأثر جراء األوضاع السياس���ية 
واألمور بدأت تنضبط اآلن، مؤكدا 
عدم وجود استثمارات للشركة 

في العراق.
وذكر بوخمس���ني ان الشركة 
قامت مؤخرا بتسديد سندات لبيت 
االستثمار العاملي »جلوبال«، كذلك 
متت إعادة جدولة قرض مستحق 
مببلغ 45 مليون دينار مبوجب 
قرض طويل األمد مع بنك اخلليج 
بفائدة 3% فوق سعر خصم املعلن 
من البنك الكويتي املركزي )%5.5(، 
مما س���يؤدي الى نتائج ايجابية 
على الوضع املالي للشركة من جهة 
تخفيض الفوائد البنكية وتقليل 
مخاطر السيولة عن طريق إعادة 
تصنيف املطلوبات املتداولة الى 

مطلوبات غير متداولة.

»سما دبي«

وتط���رق بوخمس���ني خالل 
الى إجنازات الشركة  العمومية 
على املستوى اخلارجي، مشيرا 
الى ان الشركة قامت مع الشركة 
العربية لالستثمار بحل جميع 
العالقة مع شركة سما  املشاكل 

الوقائية الالزمة ملنع تلوث الهواء 
بغبار الكبريت عند تفتيته وحتميله 
من خالل إجراء هذه العمليات ضمن 
مجمع وتسهيالت مغطاة بشكل كامل 
ويستقبل مجمع تفتيت ومناولة 
الكبريت املنتج في مصفاتي ميناء 
عبداهلل والش����عيبة، حيث يضخ 
إليه ضمن أنابيب يجرى تسخينها 
بشكل دائم لكي حتافظ على القدرة 
االنس����يابية للكبريت السائل في 
األنابيب ويدخل الكبريت في صناعة 

األسمدة والشمع وغيرها.

غرفة التحكم المركزية

العمليات في  وحتدث مدي����ر 
مصف����اة ميناء األحم����دي مناور 
املطيري عن غرفة التحكم املركزية 
وأفاد بأنه قد مت تشييد هذه الغرفة 
في إطار كل من مش����روع حتديث 
املصفاة ومشروع اإلضافات اجلديدة 
باإلضافة الى عدد من أنظمة التحكم 
احمللية او ما يعرف بغرف التحكم 

الفرعية.
وأوض����ح املطي����ري أن نظام 
التحكم املركزي في مصفاة ميناء 
األحمدي يعتمد تقنيات )املايكرو 
بروسيسور( املتطور حيث تضم 
كل غرفة من غرف التحكم املركزية 
عددا من محطات التشغيل املجهزة 
بشاشات مراقبة مرتبطة بحاسب 
الكتروني )مايكروبروسيسور( 
يقوم بعملية إشرافية في وحدات 

املصفاة.
وتابع ان احلاسب اآللي يقوم 
بسلسلة واسعة من العمليات مثل 
تخزين بيانات املتغيرات املختلفة 
ف����ي عمليات التصني����ع )حرارة 
وضغ����ط( عن طريق احلاس����ب 
اآللي، موضحا ان املتغيرات تظهر 
املراقبة رسومات  على شاش����ات 
ومخططات لوح����دات التصنيع 
وعليها قيم املتغي����رات املختلفة 

وحاالت تشغيل الوحدات.

وحدة تنقية مياه البحر

من ناحيته، أشار مدير الهندسة 
والصيانة مبصفاة ميناء األحمدي 
فيص����ل املنيفي إل����ى أن املصفاة 
تتضمن عددا من املرافق واملنشآت 
املساندة من بينها وحدات لتنقية 
مياه البحر ووحدات لتبريد املياه 
ووح����دات أخرى ملعاجل����ة املياه 
احلمضية من أج����ل منع وصول 

املواد امللوثة الى مياه اخلليج.
وبني املنيفي ان من أهم املرافق 
في املصفاة مرافق التخزين وتتألف 

والتي تتك���ون من 4 محاور هي 
التأسيس لتنمية الدخل التشغيلي 
للش���ركة من خالل ادارة أصول 
الش���ركة العامل���ة واخلاضع���ة 
للتوسعة ومتابعة تنفيذ املشاريع 
قيد اإلنشاء واالس���تحواذ على 
مشاريع جديدة من خالل التملك 

خارج او داخل الكويت.
وأش���ار الى ان احملور الثاني 
لإلستراتيجية قائم على تطوير 
نش���اط الش���ركة ضمن معدالت 
النمو في صناعة العقار على مدى 
السنوات ال� 5 املقبلة تزامنا مع 
خطة التنمية وإعادة هيكلة أصول 
العقارية واالستثمارية  الشركة 
ضمن التوجه لتنويع االستثمار 
وتوزي���ع املخاطر، وأخيرا إعادة 
هيكلة مصادر التمويل على أساس 

التكلفة وتعزيز الربحية.
وش���دد بوخمس���ني على ان 
»العربية العقارية« اس���تطاعت 
تطوير أدائها في 2010 إداريا وفنيا 
وتقنيا من خالل إجراء تغييرات 
في الهيكل التنظيمي واستحداث 
إدارات جديدة فعالة واالستعانة 
بكوادر مؤهلة للنهوض بالشركة 
ولتحقيق أغراضه���ا واالنطالق 

وذلك إلنتاج كميات أكبر من خليط 
اجلازولني ولتزويد وحدات )ام ايه 
اف بي( بالكميات املطلوبة من غاز 

البترول املسال.
وح����ول وح����دة تكري����ر خام 
الس����عد ان هذه  اآليوس����ني ذكر 
الوحدة تع����د إحدى أبرز وحدات 
املصفاة، حيث تعمل على تقطير 
خام اآليوسني الثقيل الى مجموعة 
من املنتجات التي ميكن تسويقها 
مباشرة أو معاجلتها في وحدات 
أخرى وتبلغ طاقتها التصميمية 18 
ألف برميل يوميا لكن هذه الطاقة 
خضعت لزيادة ملحوظة إذ أصبحت 
الطاقة الفعلي����ة للوحدة 24 ألف 

برميل في اليوم.

وحدة التكسير

من ناحيته، أشار مدير اخلدمات 
الفنية في املصفاة عبداهلل العجمي 
خالل اجلولة الصحافية الى تشييد 
وحدة التكس����ير بالعامل املساند 
املائع عام 1987 كجزء من مشروع 
اإلضافات اجلديدة في مصفاة ميناء 

األحمدي.
وقال العجمي ان هذه الوحدة 
تعتبر من املعالم البارزة في مصفاة 
ميناء األحمدي ومن أهم وحداتها، 
مبينا ان بناء هذه الوحدة في مصفاة 
ميناء األحمدي كان عمال ضروريا 
للمساعدة في حتقيق التكامل بني 
الوطنية  البترول  مصافي شركة 

الكويتية ال� 3.
واضاف ان طاقة هذه الوحدة 
تبلغ 30 ألف برميل يوميا وفي عام 

أك���د رئيس مجل���س اإلدارة 
والعض���و املنتدب في الش���ركة 
العربية العقارية عماد بوخمسني 
أن الش���ركة حققت أرباحا بلغت 
484 ألف دينار للعام 2010، مشيرا 
الى أن اجمالي إيرادات الش���ركة 
بل���غ 15.015 ملي���ون دينار وأن 
املصروفات بلغت 14.531 مليون 
دينار كما بلغت جملة املوجودات 
174.4 ملي���ون دين���ار وحقوق 
املساهمني 72.5 مليون دينار بزيادة 
نسبتها 7.6% وأن قيمة االراضي 
قيد التطوير بلغت 54 مليون دينار 
واالستثمارات العقارية بلغت 31.1 

مليون دينار.
وأض���اف بوخمس���ني خالل 
العادية للشركة امس  العمومية 
التي عقدت بنسبة حضور بلغت 
52.7% أن القيمة الدفترية للسهم 
تبلغ 140 فلسا، مش���يرا الى أن 
القيمة السوقية ال تعكس حقيقة 
الس���هم بصورة عادلة نظرا ألن 

السوق يعمل عكس التيار.
واستطرد قائال: نحن ال نضارب 
على الس���هم وغير معنيني بهذا 
األمر وجميع الشركات العقارية 
مضروبة في السوق واملتداولون 
غير مقتنعني بأس���هم الشركات 
العقاري���ة ألنه���ا طويل���ة األمد 
وغالبيتهم يريدون اخلروج من 

الشركات العقارية.
وذك���ر أن الش���ركة تلت���زم 
بالتحوط في جميع أعمالها لتحقيق 
أفضل النتائج ولترسيخ مكانتها 
في السوق احمللي واإلقليمي من 
خالل انتقاء مشاريع متميزة في 
أسواق العقار املستقرة في الدول 

اخلليجية والعربية.
وأوضح أن الشركة استطاعت 
عمل تخارجات ناجحة أتت بعوائد 
مالية مثمرة من بعض مشاريعها 
اخلارجي���ة، وذل���ك بالرغم من 
الصعوبات املالية التي تعترض 
االقتصادين احمللي والعاملي جراء 
األزمة املالية العاملية، الفتا الى أن 
الشركة استطاعت تثبيت مكانتها 
محليا وإقليميا من خالل خطتها 
االستراتيجية املوضوعة مسبقا 

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء 
األحمدي في شركة البترول الوطنية 
أسعد السعد ان مصفاة األحمدي 
حاليا هي واحدة من أحدث وأضخم 
مصافي التكرير في العالم بطاقة 
تكريرية تبل����غ 466 ألف برميل 

يوميا.
وق����ال الس����عد خ����الل جولة 
للصحافيني في املصفاة األسبوع 
املاضي انها حتتوي حاليا على 29 
وحدة جديدة م����ن أهمها وحدات 
تقطي����ر النفط اخل����ام ووحدات 
التكس����ير بالعامل املساعد املائع 
ووحدات إزالة الكبريت من مخلفات 
التقطير اجل����وي ووحدة  ب����رج 
التقطير الفراغي ووحدات استرجاع 

الكبريت وغيرها.
وأضاف الس����عد ان مش����روع 
حتديث مصف����اة ميناء األحمدي 
اس����تهدف تزويد السوق احمللية 
البترولية  والعاملية باملنتج����ات 
ذات احملتوى الكبريتي املنخفض 
من جهة، ومن جهة أخرى تقليل 
االعتماد على الغاز كوقود حملطات 
توليد الطاقة الكهربائية في البالد 
مما يوفر وق����ودا أقل كلفة وأكثر 

استقرارا وأقل في التلوث.
وبخصوص مشروع اإلضافات 
اجلديدة أكد السعد انه ينطلق من 
نظرة شاملة لألسواق املستقبلية 
للمنتجات البترولية بهدف حتقيق 
أعلى ربحية ممكنة وتأمني سوق 
املكررة في  مس����تقرة للمنتجات 
مصافي الش����ركة ال����� 3، كما ان 
املشروع اس����تهدف زيادة نسبة 
املنتجات اخلفيفة والوسطى في 
التقطير وتخفيض نسبة  عملية 
زيت الوقود إلى احلد األدنى مما 
يحقق عائدا أعلى من عملية تكرير 

النفط اخلام.
وعن وحدات تقطير النفط في 
املصفاة أفاد الس����عد بأن الطاقة 
النفط  اإلجمالية لوحدتي تقطير 
اخلام اجلديدت����ني تبلغ 320 ألف 
برمي����ل يومي����ا وتتلق����ى النفط 
اخلام من حقول برقان والرطاوي 
وغيرهما، حيث يتم فصل اللقيم في 
برج التقطير الى مجموعة واسعة 
من املنتج����ات مثل الغاز والنافثا 
الثقيل  الغاز  والكيروسني وزيت 

واملخلفات.
وقال ان مشروع حتديث وحدة 
التكس����ير بالعامل املساعد املائع 
اس����تهدف زي����ادة طاقتها من 30 
أل����ف برميل في اليوم الى 48 ألفا 


