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«بنزين» الكويت عالي اجلودة يصل
األسواق اآلسيوية ..  واألوروبية قريبًا

أجرى اللقاء: أحمد مغربي

في وقت تسعى شركة البترول الوطنية الكويتية بخطوات حثيثة إلى تعزيز الدور الريادي للكويت في 
الصناعة النفطية، من خالل دخول أسواق عاملية جديدة عبر طرح منتجاتها النفطية عالية اجلودة، 
بقدرات تنافسية عالية، مبا يحقق أكبر قيمة مضافة لهذه املنتجات، ويساهم في دعم اقتصاد الدولة، 
فقد دخلت «البترول الوطنية» فعليا مرحلة جني ثمار مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء األحمدي، 
وقد صدرت الشــركة في الثالث من شهر أغسطس ٢٠٢٢ أول شحنة من منتج اجلازولني (وقود 

السيارات) منخفض الكبريت، ومنخفض املركبات العطرية املطابق ألحدث املعايير واملواصفات 
البيئية العاملية إلى األسواق اآلسيوية وبلغت حمولتها ٣٥ ألف طن، من إنتاج مصفاة ميناء األحمدي، 

بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العاملي مبؤسسة البترول الكويتية.
وللوقوف على أهمية هذه النقلة النوعية وأصداء هذا احلدث، وآلية التنسيق والتعاون بني الطواقم 
املعنية، ومعدل شحنات التصدير، وخطط الوصول إلى األسواق األوروبية وغيرها من األسئلة، كان 
لـ «األنباء» لقاء مع مدير دائرة اخلدمات الفنية في مصفاة ميناء األحمدي عبداهللا العجمي.. وفيما 

يلي التفاصيل:

العالم، وقد تزايد عليه الطلب 
عامليا خالل السنوات املاضية، 
وبعد تشغيل مشروع الوقود 
البيئــي أصبح لدينا فائض 
من هذا املنتج، وبالتالي متت 
إمكانية  مناقشــة ودراســة 
تصدير الكميــات الفائضة، 
مع األخذ بعني االعتبار هامش 
الربح الذي نحققه من عملية 

التصدير. 

الشركة  التنسيق بني  آلية  ما 
العاملي في  التسويق  وقطاع 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
البيئي  الوقود  لبيع منتجات 

مبواصفاتها اجلديدة؟
٭ اجلهــة املعنيــة فــي هذا 
الصدد هي قطاع التســويق 
العاملي في مؤسسة البترول 
الكويتية، حيث إن املؤسسة 
هي اجلهة املعنية بالتفاوض 
وإبرام أفضل الصفقات تبعا 
لألسعار في األسواق العاملية.

ما الطاقة اإلنتاجية للوقود البيئي 
في مصفاتي ميناء األحمدي 

وميناء عبداهللا؟ 
٭ تتمثل أهمية املشروع في 
توســيع وتطوير مصفاتي 
ميناء عبداهللا وميناء األحمدي 
ليكونا مجمعا تكريرا متكامال 
بطاقة إجمالية تبلغ ٨٠٠ ألف 
برميل يوميــا، وهذا احلدث 
يعتبر نادرا على مســتوى 
العالم، بل إن هذا املشــروع 
هــو نقلــة نوعيــة ملكانــة 
الكويت فــي صناعة تكرير 
النفط العاملية، وتوفير فرص 
عمل للشباب الكويتي، وهذا 
يسهم بشكل فعال في تعزيز 
االقتصــاد الكويتي، وتكمن 
الفائــدة مــن هذا املشــروع 
فــي أن منتجاته تتوافق مع 
املواصفات العاملية، ما يعني 
انخفاضا كبيرا في محتوى 
أكاسيد النيتروجني والكبريت 
وامللوثات األخرى التي تطلق 
فــي الهــواء، وبالتالي احلد 
من التأثيرات السلبية على 

البيئية. 

هل توجد صعوبات لوجستية 

هنالك حتديات تتعلق مبوانئ 
التدقيق  التصدير، وأهمهــا 
التصديــر  علــى خطــوط 
واملعــدات اخلاصــة بالعزل 
الــالزم واملتابعة املســتمرة 
لهــا، إضافة إلى التنســيق 
مــع مصفاة مينــاء عبداهللا 
لنقل املواد الوسيطة إلنتاج 
اجلازولني، واملراقبة الدقيقة 

ملعدات اخللط واإلنتاج. 

تعترض حتميل البواخر بهذه 
املنتجات؟ إذا كان اجلواب نعم 
كيف تتغلبون على هذه العقبات 

والتحديات؟
٭ شــركة البترول الوطنية 
جنحــت في جتاوز وتخطي 
جميع العقبات والتحديات، 
وقد بدأت بالتشــغيل اآلمن 
والفعال واملســتقر لوحدات 
مشروع الوقود البيئي، وكان 

البعيد، هل توجد  املدى  على 
خطط للتوسع في كميات اإلنتاج؟

٭ القدرة التصديرية تعتمد 
على وحدات مشروع الوقود 
البيئي ومخططات الصيانة 
لهــذه الوحــدات املنتجــة 
للمركبات الداخلة في منتج 
اجلازولني، وميكن أن تكون 
هنــاك خطــط للتوســع مع 
الكويتية  الشــركة  مشروع 

البتروليــة  للصناعــات 
املتكاملة (كيبيك).

كيف تقيمون إسهامات الكوادر 
الوطنية في حتقيق هذا التقدم 
على مستوى أعمال الشركة؟ 
٭ كان بالطبــع للكــوادر 
الوطنيــة دور كبيــر فــي 
التخطيــط  علــى  العمــل 
النفطية  إلنتاج املشــتقات 

للمواصفــات  املطابقــة 
العاملية والتنسيق مع قطاع 
التسويق العاملي مبؤسسة 
البترول الكويتية لتصدير 
املشــتقات حســب هامــش 
الربــح، وأيضــا احملافظــة 
على إمداد التسويق احمللي 
باملشتقات النفطية الكافية 
لسد حاجة االستهالك داخل 

الدولة. 

عبداهللا العجمي في لقاء مع «األنباء»: مصافي الكويت لديها القدرة حالياً على تصدير شحنتي وقود سيارات شهرياً حمولتهما ٣٥ ألف طن

إحدى وحدات مشروع الوقود البيئي

جانب من حتميل أول شحنة بوقود السيارات إلى األسواق اآلسيوية

النتيجــة التي تضــاف إلى 
رصيدهــا وتعزز من دورها 
ومكانتهــا إقليميــا وعامليا، 
الشــركة قــدرات  ومتتلــك 
كبيرة على التخطيط لتذليل 
كافــة العقبــات والتحديات 
املســتقبلية، وقــد جنحــت 
مصفاتا ميناء األحمدي وميناء 
عبداهللا بإنتــاج اجلازولني 
(وقود السيارات) منخفض 
الكبريت، بالتزامن مع زيادة 
الطلب العاملي على املنتجات 
الصديقة للبيئة والبحث عن 
مشتقات نفطية ذات محتوي 

كبريتي منخفض. 

 ما األسواق العاملية املرشحة 
«الوقود  منتجات  الستيراد 
الكامل  التشغيل  البيئي» بعد 

لهذا املشروع العمالق؟
٭ هــذا يتعلــق باجلهــات 
املستهدفة حيث يوجد عدد 
الوجهــات املســتهدفة  مــن 
عامليا بســبب تنامي الطلب 
على اجلازولني بعد األزمات 
األخيرة التي عصفت بالعالم، 
وتنامــي الطلــب علــى هذا 
املنتج، خصوصا في جنوبي 
شرق آسيا وأوروبا، إضافة 
إلى أن الطلب على اجلازولني 
(وقــود الســيارات) مرتفع 

عامليا.
واجلديــر بالذكــر أن قطاع 
العاملي مبؤسسة  التسويق 
البتــرول الكويتيــة يبــذل 
جهــودا مســتمرة مــن أجل 
التوســع فــي إيجــاد منافذ 
جديدة لبيــع منتجاتنا في 
األســواق العامليــة، وهو ما 
يعود بالنفع على اقتصادنا 

الوطني.

هل لديكم خطط للوصول إلى 
هذا  في  األوروبية  األسواق 
التوقيت بالذات في ظل احلاجة 
البترولية  للمنتجات  الشديدة 
بعد أن ألقت احلرب الروسية 
على أوكرانيا بتبعاتها على هذه 

األسواق؟
٭ منتج اجلازولني منخفض 
الكبريــت يعتبــر مــن أهم 
منتجات املصافي في كل أنحاء 

كيف تعاملتم كطواقم عمل في 
مصفاة ميناء األحمدي وفي 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
بشكل عام مع تصدير الشحنة 
األولى من وقود السيارات الذي 
مت في الثالث من أغسطس ٢٠٢٢؟
٭ كان هناك تعاون وتكامل 
تام بني جميع أفراد منظومة 
العمــل في شــركة البترول 
إلــى  الوطنيــة للوصــول 
الهدف املطلوب، وشمل هذا 
التعاون مختلف الدوائر في 
مصفاتــي مينــاء األحمــدي 
وميناء عبداهللا، وقد انطلقنا 
من هذه القاعدة الصلبة إلى 
البدء بتصدير منتجات نفطية 
عالية اجلودة إلى األســواق 
العاملية، وقد حظي هذا احلدث 
مبتابعة مستمرة على مدار 
الساعة من قبل اإلدارة العليا 
بالشركة، والتي حرصت على 
تقدمي كل أشكال الدعم أثناء 

عملية جتهيز الشحنة.

على  هذا احلدث  أصــداء  ما 
البترول  مؤسسة  مستوى 
الكويتية و«البترول الوطنية»؟
٭ يترجم مشــروع الوقود 
البيئــي بشــكل عــام رؤية 
الكويــت اجلديدة والتي من 
ضمن أهدافها تعزيز االقتصاد 
الكويتي، وتوفير فرص عمل 
جديدة للشباب، ومما ال شك 
فيه أن إنتاج مشتقات نفطية 
نظيفة صديقة للبيئة تتوافق 
مع املواصفات العاملية يحقق 
هــذا الهدف، لذا فقد نال هذا 
احلــدث اهتمامــا كبيرا من 
جانــب اإلدارة العليــا فــي 

املؤسسة والشركة.

كيف تلقت األسواق العاملية خبر 
تصدير أول شحنة كويتية من 

الوقود النظيف؟
٭ لقــد تلقتــه بإيجابيــة 
كبيــرة، حيــث إن منتجات 
مشروع الوقود البيئي تلبي 
متطلبات األســواق العاملية 
اآلســيوية منها واألوروبية 
بوصفهــا مشــتقات نفطية 
نظيفــة تتوافق مع املعايير 
واالشتراطات البيئة احلديثة 
املعمول بها في هذه األسواق 

احمللية والعاملية.

الشحنات؟  هل ستنتظم هذه 
وكم سيبلغ معدل كمية الشحنة 

الواحدة؟
٭ تعتمد القدرة التصديرية 
على وحدات مشروع الوقود 
البيئي ومخططات الصيانة 
لهــذه الوحــدات املنتجــة 
للمركبات الداخلة في منتج 
اجلازولني، ففي الوضع احلالي 
باإلمكان تصدير شحنة إلى 
شحنتني حمولتهما نحو ٢٥
إلى ٣٥ ألف طن شــهريا من 
اجلازولني (وقود السيارات)، 
من مصفاتي ميناء األحمدي 

وميناء عبداهللا.

حدثونا عن أوجه التعاون والتكامل 
ما بني مصفاتي ميناء األحمدي 
وميناء عبداهللا في حتقيق مثل 

هذه اإلجنازات؟
٭ التنســيق دائم ومستمر 
مــع مصفاة مينــاء عبداهللا 
لنقل املواد الوسيطة إلنتاج 
اجلازولني، واملراقبة الدقيقة 
ملعدات اخللط واإلنتاج، وقد 
الوطنية»  توجت «البترول 
هــذه  بتحقيــق  جهودهــا 

مشاريع القطاع النفطي تهدف إلى تعزيز االقتصاد الكويتي وتوفير فرص عمل جديدة ومناسبة للشبابمنتجات «الوقود البيئي» تلبي متطلبات الدول بوصفها مشتقات نفطية نظيفة تتوافق مع املعايير البيئية

تصدير شحنة ثانية من وقود 
السيارات من مصفاة «األحمدي»

أعقب الشــحنة األولى للمرة الثانية على التوالي، في 
أقل من ١٥ يوما، حتميل شحنة ثانية من منتج اجلازولني 
(وقود السيارات)، من مصفاة ميناء األحمدي في الـ ٣ من 
أغسطس ٢٠٢٢، وبلغت حمولة هذه الشحنة نحو ٣٥ ألف طن 
من وقود السيارات منخفض الكبريت ومنخفض املركبات 
العطرية املطابقة ألحدث املعايير واملواصفات البيئية العاملية، 
وقد مت حتميلها من الرصيف رقم ٤ على مدار يومي ١٥ و١٦

.(GREAT EPSILON) أغسطس على منت السفينة


