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ــة  ــئ دول ــزاز، أهن ــق االعت ــر و عمي ــغ الفخ ببال
الكويــت، قيــادًة و شــعبًا، بإنجــاز الحــدث التاريخي 
الكبيــر، المتمثــل فــي اطــاق التشــغيل التجــاري 
لمصفــاة الــزور األكبــر فــي العالــم، وذلــك بعــد 

إتمــام مرحلــة تشــغيلها التجريبــي بنجــاح.

بهــذه المناســبة التــي كنــا نتطلــع إليهــا منــذ 
انطاقــة الشــركة فــي العــام 2017، أود أن أعــرب 
عــن امتنانــي لاكفــة فــرق العمــل فــي البترولية 
بالــدور  أشــيد  أن  ويســعدني  المتاكملــة، 
ــرات  ــه الخب ــت ب ــذي قام ــع ال ــتثنائي والرائ االس
ــا الشــابة التــي تــم تأهيلهــا  الوطنيــة وكوادرن
وفــق أعلــى المســتويات المهنيــة لقيــادة 

ــاة.  ــغيل المصف ــات تش ــذ عملي وتنفي

لقــد أســهمتم فــي تحقيــق واحــدة مــن 
ــت  ــة الكوي ــة لدول ــة التنمي ــاريع خط ــم مش أه
وأحــد الراكئــز الرئيســية للخطــة االســتراتيجية 
ــل  ــة 2040، وتحوي ــرول الكويتي ــة البت لمؤسس
إلــى  الطموحــة  المتاكملــة  البتروليــة  رؤيــة 
واقــع ملمــوس. وسيســجل التاريــخ دوركــم 
الباهــر مــن خــال تشــغيل المصفــاة فــي تعزيــز 
صــادرات دولــة الكويــت مــن المنتجــات البتروليــة 
للمواصفــات  والمطابقــة  الجــودة  عاليــة 
المســتقبلية فــي األســواق العالميــة؛ ممــا 
يــؤدي إلــى رفــع العوائــد الماديــة للدولــة، إلــى 
ــر  ــة عب ــد الطاق ــات تولي ــاندة محط ــب مس جان
تزويدهــا بإمــدادات ثابتــة ومســتقرة ومأمونــة 
بيئيــًا مــن الوقــود ذو المحتــوى الكبريتــي 
الملوثــة،  الغــازات  مــن  للحــد  المنخفــض 
ــة  ــى الطاق ــد عل ــب المتزاي ــة الطل ــك لتلبي وذل
الكهربائيــة نتيجــة النمــو الســاكني والعمرانــي.

المتاكملــة«  »البتروليــة  تســتهدف  كمــا 
طــوال رحلتهــا التقيــد التــام فــي تطبيــق 
ــر الصحــة والســامة والبيئــة فــي  أعلــى معايي
عملياتهــا وكذلــك غرســها لتكــون نمــط حيــاة 

عمليــة لجميــع العامليــن والمقاوليــن.

ــزور هــو نجــاح  ويعــد نجــاح تشــغيل مصفــاة ال
ــة  ــاءة العالي ــس الكف ــا ويعك ــا جميع ــترك لن مش
المتاكملــة،  البتروليــة  فــي  العمــل  ألســرة 
والتــي تلكلــت بهــذا اإلعــان، لــذا أتوجــه 
بالشــكر لاكفــة فــرق العمــل التــي تعاونــت 
ــدة  ــة واح ــد برؤي ــق واح ــة كفري ــهر طويل ألش
ــد  ــل المزي ــو جع ــترك وه ــدف مش ــق ه لتحقي
ممكنــا لدولــة الكويــت الحبيبــة، كمــا ال يمكــن 
ــابقين  ــاء الس ــرة للزم ــود الكبي ــل الجه أن نغف
الذيــن عملــوا بجهــد وإخــاص لتحقيــق رؤيتنــا، 
ــل  ــي ل ــري  وامتنان ــن تقدي ــرب ع ــك أع وكذل
مــن ســاهم فــي تشــييد هــذا المشــروع 
ــن  ــدود م ــم الامح ــم والدع ــتراتيجي الضخ االس
ــراكت  ــة والش ــرول الكويتي ــة البت ــل مؤسس قب
ــن  ــيين م ــراكئنا الرئيس ــن ش ــا ع ــة فض الزميل
الشــراكت العاملــة فــي المشــروع والتعــاون 
ــي  ــة ف ــات المعني ــة الجه ــن اكف ــوس م الملم

ــة.   الدول

فــي الختــام، أتطلــع معكــم إلــى تحقيــق 
ــح  ــد مــن اإلنجــازات التــي تصــب فــي صال المزي

ــب. ــن الحبي ــة الوط ــيرة رفع ــز مس تعزي

شــكرا لكــم لفتــح آفــاق جديــدة للصناعــة 
النفطيــة الكويتيــة وجعــل المزيــد ممكنــا.
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تنطـلـــــق لتعــزيـــز
دشــنت الشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة المتاكملة 
)كيبــك( يــوم االحــد الموافــق 6 نوفمبــر 2022، التشــغيل 
ــزور،  ــاة ال ــروع مصف ــن مش ــى م ــة األول ــاري للمرحل التج
ــد  ــك بع ــم وذل ــي العال ــر ف ــاة تكري ــر مصف ــي أكب وه
ــة  ــات أولي ــع كمي ــاج وبي ــي إنت ــهر الماض ــدأت الش أن ب
ــة  ــد الطاق ــات تولي ــداده لمحط ــود وإم ــت الوق ــن زي م

ــة. ــة المحلي الكهربائي

االقتصاد
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للصناعــات  الكويتيــة  الشــركة  شــهدت 
البتروليــة المتاكملــة )كيبــك( خــال شــهر 
نوفمبــر الماضــي عــددًا مــن اإلنجــازات 
ــات  ــخ المنتج ــي تاري ــة ف ــات الفارق والعام
ــة  ــاءت البداي ــد ج ــة،  وق ــة الكويتي النفطي
مــع إعــان )البتروليــة المتاكملــة( فــي 
6 نوفمبــر 2022 بــدء التشــغيل التجــاري 

ــم. ــي العال ــر ف ــزور، األكب ــاة ال لمصف

بعد نجاحها في بدء التشغيل التجاري لمصفاة الزور
“البتروليــة المتاكملــة” تقتحــم األســواق العالميــة

بـ 3 شحنات تجارية
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دشـنت الشـركة الكويتية للصناعـات البتروليـة المتاكملة 
)كيبـك( يـوم االحـد الموافـق 6 نوفمبـر 2022، التشـغيل 
التجـاري للمرحلة األولى من مشـروع مصفـاة الزور، وهي 
أكبـر مصفاة تكرير فـي العالم وذلك بعد أن بدأت الشـهر 
الماضي إنتاج وبيـع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده 
المحليـــــة الكهربائيـــة  الطاقـــة  توليـد  لمحطـات 

ـــًا  ـــر عالمي ـــد األكب ـــة وتع ـــرادات الدول ـــم إي ـــاري لتعظي ـــغيل التج ـــدأت التش ب

وليـــد البـدر:
المشروع

من أهم راكئز خطة 
التنمية

خالد العوضي:
برامج تدريبية لرفع 

كفاءة العاملين

وقـال الرئيـس التنفيـذي لشـركة )كيبـك( 
البـدر إن تشـغيل المرحلـة األولـى  وليـد 
بمصفـاة الزور يشـل حدثـا تاريخيا مهما 
السـيما أن المشـروع من أهـم راكئز خطة 

للباد. التنميـة 
ذا  وقـودًا  توافـر  المصفـاة  أن  وأضـاف 
جـودة ومعاييـر بيئية عاليـة لتلبية الطلب 
المحلـي علـى الطاقـة ممـا سيسـهم 
فـي الحـد مـن انبعاثـات الغـازات الملوثة 
مبينـا  الهـواء،  جـودة  وتحسـين  للبيئـة 
لتصريـف  حيـوي  منفـذ  كذلـك  أنهـا 
الثقيلـة عـاوة علـى  النفـوط الكويتيـة 
توفيرهـا منتجـات تكريـر أخـرى للتصديـر 
وبمواصفـات  العالميـة  األسـواق  فـي 
قياسـية كمـا توفـر العديـد مـن الفـرص 

الوطنيـة. للكـوادر  الوظيفيـة 
وأوضح أن الشركة بدأت تشغيل المرحلـــة 
األولـــى للمصفـــاة وسـتليها خطوات 
المرحلـة  لتشـغيل  متعاقبـة  تشـغيلية 
التشـغيل  إلـى  وصـوال  فالثالثـة  الثانيـة 
الاكمـل بالطاقة التكريريـة القصوى إلحدى 

أكبـر مصافـي التكريـر فـي العالم.
وأشـاد بالدور »االسـتثنائي والرائـع« الذي 
والشـباب  الوطنيـة  الخبـرات  بـه  قامـت 
وفـق  تأهيلهـم  تـم  الذيـن  الكويتيـون 
أعلـى المسـتويات المهنيـة فـي قيادة 
وتنفيـذ عمليـات تشـغيل مصفـاة الـزور، 
معربـا عـن الشـكر والتقدير لـل الجهود 
التـي بذلت وأثبتـت جدارتها فـي تحقيق 
الـذي سيسـاهم  الوطنـي  اإلنجـاز  هـذا 
فـي تعزيـز خطة التنميـة لدولـة الكويت.

مـن جانبـه قـال نائـب الرئيـس التنفيـذي 

لمصفـاة الـزور خالـد العوضي إن تشـغيل 
المرحلـة األولى للمصفاة من شـأنه تعزيز 
نمـو االقتصاد الوطنـي وتعظيـم إيرادات 
الدولـة الماليـة وتوفير المزيـد من فرص 

العمـل للكـوادر الوطنية.
التجـاري  التشـغيل  أن  العوضـي  وأضـاف 
طويـل  اسـتثمارا  يعتبـر  الـزور  لمصفـاة 
األسـواق  تزويـد  إلـى  يهـدف  األجـل 
الدوليـة والمحلية بمنتجـات عالية الجودة 
مبينـا أنـه على الرغـم من التحديـات التي 
واجهـت المشـروع فـإن )كيبـك( أوفـت 
بالتزامهـا بجاهزية المشـروع وفق أعلى 
المعاييـر والمواصفـات العالمية وتم األخذ 
االحتياجـات  جميـع  تلبيـة  االعتبـار  بعيـن 
التشـغيلية ومراعـاة االشـتراطات البيئيـة 
اكفـة. وأكـد أهميـة التخطيط المسـبق 
وتضافـر جهود القائمين على المشـروع 
وتعـاون الجهـات المعنيـة فـي تخفيـف 
عليهـا  والتغلـب  العقبـات  تلـك  حـدة 
صاحبـت  التـي  الظـروف  أصعبهـا  ومـن 
جائحـة كورونا »ونحـن نـرى اآلن نتيجة تلك 
الجهـود والتـي لكلـت بتشـغيل وحـدات 

التكريـر للمصفـاة األولـى«.
بالتشـغيل  قامـت  )كيبـك(  أن  وذكـر 
الخـام  النفـط  تقطيـر  لوحـدة  التجريبـي 
األولـى فـي 11 مايو الماضي وكـررت 2,5 
مليـون  برميـل مـن النفـط الخـام وبذلك 
تـم تأميـن مخـزون مهـم ورئيسـي مـن 
سـاهمت  التـي  النفطيـة  المشـتقات 
في التشـغيل السـلس لباقـي الوحدات. 
وبيـن أنـه تـم كذلـك إنتـاج زيـت الوقـود 
مـن وحدة تقطيـر النفط الخـام والذي تم 

تحسـينه ليطابـق المواصفـات المطلوبة 
مـن وزارة الكهربـاء والمـاء وتزويدها بنحو 
الوقـود فـي  زيـت  ألـف طـن مـن   278
ذروة الطلـب مـن محطـات إنتـاج الطاقة 
مؤسسـة  مـع  وبالتنسـيق  الكهربائيـة 

البتـرول الكويتيــــة.
وقال العوضي إن هذه الخطوة سـاهمت 
فـي توفيـر اسـتيراد زيت الوقـود وبذلك 
حققـت مصفـاة الـزور أول تشـغيل تجاري 
يتعلق بإرسـال المنتجـات البتروليـة لتلبية 
وأشـاد  والمـاء.  الكهربـاء  وزارة  احتياجـات 
)كيبـك(  العامليـن فـي شـركة  بجهـود 
التـي حرصـت منـذ بدايـة المشـروع على 
الكبـرى  المشـاريع  مجموعـة  تأسـيس 
لتنفيذ المشـروع واإلشـراف عليه وأعقب 
ذلك تأسـيس المجموعـات الفنية الازمة 
لتشـغيل وصيانـة المصفـاة علـى أكمـل 
وجـه مثل مجموعـات العمليـات والصيانة 
والخدمـات الفنيـة والهندسـية والصحة 

والسـامة والبيئـة واألمـن واإلطفاء.
وأكد أن العنصر البشـري يعتبـر األهم لدى 
المصفـاة  تشـغيل  خطـة  فـي  )كيبـك( 
»لذا حرصـت اإلدارة التنفيذيـة على توفير 
أفضـل البرامج التدريبية لتأهيـل العاملين 
ليكونـوا على أعلى مسـتوى من الكفاءة 
المهنيـة«. وأشـار إلـى أهميـة االلتـزام 
بالصحـة والسـامة والبيئـة ألنهـا إحـدى 
الراكئـز األساسـية التـي تسـعى الشـركة 
غـرس  عبـر  المعاييـر  بأعلـى  لتطبيقهـا 
مفهـوم التقيـد التـام بمفاهيـم الصحة 
حيـاة  نمـط  لتكـون  والبيئـة  والسـامة 

عمليـة لجميـع عامليهـا ومقاوليهـا.

ــاد ــز االقتص ــق لتعزيـ تنطل
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عبدالله فهاد العجمي

بعد نجاحها في بدء التشغيل التجاري لمصفاة الزور
“البترولية المتاكملة” تقتحم األسواق العالمية

للصناعـات  الكويتيـة  الشـركة  شـهدت 
البتروليـة المتاكملـة )كيبك( خال شـهر 
اإلنجـازات  مـن  عـددًا  الماضـي  نوفمبـر 
والعامـات الفارقـة فـي تاريـخ المنتجات 
النفطيـة الكويتيـة،  وقـد جـاءت البدايـة 
فـي  المتاكملـة(  )البتروليـة  إعـان  مـع 
التجـاري  التشـغيل  بـدء   2022 6 نوفمبـر 
لمصفـاة الـزور، األكبـر فـي العالـم ، ثـم 
تبعها بأيـام قليلة اإلنجاز الثانـي وتحديدًا 
فـي يـوم 18 مـن الشـهر ذاتـه، وذلـك 
العماقـة  النافثـا  ناقلـة  رسـت  بعدمـا 
الجزيـرة  رصيـف  علـى  ليـدي(  )أشـلي 
الصناعيـة فـي مصفـاة الـزور، لتسـتقبل 
أول الشـحنات التجاريـة مـن مصفـاة الزور 
العماقـة، والمتمثلـة فـي 55 ألـف طن 
مـن مـادة النافثـا البتروكيماويـة، التـي 
يشـهد الطلـب عليهـا ازديادًا كبيـرًا في 

العالميـة. األسـواق 
حتـى  معـدودة  أيـام  إال  هـي  ومـا 
 25 تحقـق إنجـاز اخـر وذلـك فـي تاريـخ 
نوفمبر،حينمـا اسـتقبلت )كيبـك( الناقلة 
)باسـيفيك سـارة(، التابعة لعماق الطاقة 
العالمـي )شـل(، حيـث رسـت فـي مينـاء 
الجزيـرة الصناعيـة التابـع لمصفـاة الـزور، 
لتصديـر أول شـحنة مـن وقـود الطائرات 
عالي الجودة بسـعة بـ 63 طنًا والمطابق 
ألعلى المواصفـات والمقاييس العالمية، 
والتـي يتـم إنتاجهـا مـن مصفـاة الـزور، 

بالتعـاون مـع مؤسسـة البتـرول الكويتية 
ممثلـة بقطـاع التسـويق العالمـي.

وكشـف الناطق الرسـمي باسـم الشركة 
الشـحنة،  أن  العجمـي،  عبداللـه  السـيد 
التـي أبحـرت بهـا الناقلـة باتجاه سـلطنة 
عمـان ودولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة، 
تعـدُّ باكورة إنتـاج مصفاة الـزور من وقود 
الطائـرات المطابق للمواصفـات العالمية.
وصلـت  حيـث  تباعـًا  اإلنجـازات  وتتواصـل 
إلـى ميناء مصفـاة الزور، صبـاح اإلثنين 28 
  Ridgebury( نوفمبـر، السـفينة التجاريـة
بـي  بـي  لشـركة  التابعـة   )Nicholas A
السـنغافورية، لنقـل أولـى شـحنات زيـت 
الوقـود المنخفض الكبريـت عالي الجودة 

المصفـاة  بـدأت  الـذي  إلـى سـنغافورة، 
أخيـرًا بإنتاجه وتصديره لألسـواق العالمية. 
ونـّوه العجمـي بأهمية مشـروع مصفاة 
الـزور فـي إنتـاج وقـود الطائـرات وزيـت 
العالـي  الكبريـت  المنخفـض  الوقـود 
الجـودة بكميـات تجارية، األمـر الذي يفتح 
أمـام المنتجات النفطية الكويتية أسـواقًا 
أوروبيـة وعالمية واعدة، بمـا يعزز الماكنة 
الكويـت  لدولـة  المرموقـة  االقتصاديـة 
فـي  بـه  موثـوق  إسـتراتيجي  كشـريك 

أسـواق الطاقـة العالميـة.

جديـر بالذكـر أن المصفـاة تقـوم بتوفيـر 
وقـود ذو جـودة وبمعاييـر بيئيـة عاليـة 
الطاقـة  علـى  المحلـي  الطلـب  لتلبيـة 
ممـا سيسـهم فـي الحـد مـن انبعاثات 
الغـازات الملوثـة للبيئـة وتحسـين جـودة 
الهـواء، كمـا تعد منفـذًا حيويـًا لتصريف 
النفـوط الكويتيـة الثقيلـة عـاوة علـى 
توفيرهـا منتجـات تكريـر أخـرى للتصديـر 
وبمواصفـات  العالميـة  األسـواق  إلـى 
قياسـية والعديـد مـن الفـرص الوظيفية 

الوطنيـة. للكـوادر 

شحنات تجاريةبـ3 
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مصفاة الزور ...
قيمة مضافة لمستقبل مزدهر

إن تشـغيل مصفـاة الـزور ُيعـد حدثـًا تاريخيـًا مهمًا كونـه واحدًا 
مـن أهـم راكئز خطـة التنمية للبـاد، وتعظيمـًا إليـرادات الدولة 
المصفـاة مـن وقـود ذو جـودة  لمـا توفـره  الماليـة، وذلـك 
ومعاييـر بيئية عاليـة لتلبية الطلـب المحلي علـى الطاقة، األمر 
الذي سيسـاهم فـي الحد مـن انبعاثات الغـازات الملوثـة للبيئة 
حيويـًا  المصفـاة منفـذًا  ُتعـد  الهـواء، كمـا  جـودة  وتحسـين 
لتصريـف النفوط الكويتيـة الثقيلة فضًا عـن توفيرها لمنتجات 
وبمواصفـات  العالميـة  األسـواق  فـي  للتصديـر  أخـرى  تكريـر 

قياسـية، وتوفيـر مزيـدًا مـن فـرص العمـل للشـباب الكويتي.
وتبلـغ الطاقـة التكريريـة للمصفـاة 615 ألـف برميـل يوميـا من 
النفـط الخـام.  وهـي أكبـر مصفـاة فـي العالـم بنيـت علـى 
مرحلـة واحدة. وبعـد اكتمال مشـاريع البتروكيماويـات وإلحاقها 
بالمصفـاة سـيصبح مجمع “الـزور النفطي” من أكبـر المجمعات 
النفطيـة التاكمليـة فـي العالـم، والتـي تضم مصفاة ومشـاريع 
الطبيعـي  الغـاز  السـتيراد  الدائمـة  والمرافـق  البتروكيماويـات 

ل.  لمسا ا

أهداف المشروع

مزايا المشروع
أكـبر مجمــع 
فــي العـالم 
إلزالة الكبريت

صممت كمنشــأة 
ال تنتج أي مخلفات 
سائلة غير صديقة 

للبيئة

توفير خزانات 
بسعة قدرها 

6.5 مليون 
برميل كمخزون 

استراتيجي لزيت 
الوقود منخفض 

الكبريت

وجود نظام 
استرداد غازات 

الشعلة لتقليل 
حرق الغازات

وجود شعالت 
أرضية متعددة 

النقاط مصممة 
للتشغيل بدون 

دخان ومنخفضة 
الضوضاء

وجود وحدات استرداد 
الكبريت عالية الكفاءة 

)أكثر من 99.9 ٪ من 
الكفاءة( مصممة 

لتشغيل آمن ومستقر

تحقيق االكتفاء الذاتي 
من الطاقة لدولة الكويت

تقليل انبعاثات أاكسيد 
الكبريت من محطات 

الطاقة

القدرة على معالجة نفط 
الكويت الثقيل

إنتاج منتجات بترولية 
عالية الجودة للسوق 

العالمية

توفير فرص عمل
للعمالة الوطنية

تلبيـة متطلــبات 
السـوق حسب 

المواصــفات والمعـايير 
المحلية والدولية

SO
2
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المنتجات الرئيسية

زيت الوقود منخفض الكبريت

ديزل شديد انخفاض الكبريت

AP/DT كيروسين

نافثا للبتروكيماويات

غاز البترول المسال
بوتين \ بروبين

غاز الوقود

االستعمال

147,000 BPSD

99,000 BPSD

86,000 BPSD

محطات الكهرباء الكويتية

منتج للتصدير

منتج للتصدير

منتج للتصدير ومجمع البتروكيماويات

BPSD 10,800استعمال محلي

استعمال داخلي في المصفاة

اجمالي المعدل

225,000 BPSD

NAPHTHA
HDT

SPLITER

LIGHT
NAPHTHA ISOM

CCR

REFORMATE

AROM
COMPLEX

REF BENZENE

P-XYLENE
HEAVY
AROMATICS

PP

PP

NON AROM RAFF

FUEL GAS

LPG C3/C4

IC₄NC₄

TREATED

GASOLINE

RFCC

ISOM

MTBE

TO MEW / EXPORT &

FUTURE UPGRADE

ALKYLATE

FUEL GAS

SAT GAS PLANT

SULFUR
UNIT

HDT
KERO

HDT
DIESEL

ATM
RESIDUE

RAW LPG

SULFUR

DIESEL

PETCHEM NAPHTHA

NAPHTHA
HDT

NAPHTHA

CDU

CRUDE
(KEC+MIX

CRUDE)

ARDS

ARDS
RESIDUE

AUX UNITS

JET A1

الزور من عام ٢٠٢٣ إلى عام ٢٠٢٨
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اسـتراتيجية التعاقد في مصفاة الزور

معالجـــة الديـــزل بالهيـــــدروجين وحدات ازالة الكبريت 
وحــــــدة اســــترجــاع الكبريت 

Chevron Lummus Global (CLG)Shell Global Solutions

الوحداتالوحدات

المرخصالمرخص

المرافق 
البحرية

JV of Hyundai Engineering 
& Construction (HDEC), 

Saipem S.P.A (now Eiffage) 
and SK E&C

نطاق العمل

)EPC( مقاول المشروع

المرافق والبنية 
التحتية

والوحدات 
المساندة

JV of Fluor, Hyundai Heavy
Industries (HHI) and

Daewoo Engineering &
Construction (DEC)

نطاق العمل

)EPC( مقاول المشروع

وحدات المعالجة 
الرئيسية

JV of Tecnicas Reunidas 
(TR), Sinopec Engineering 

Group (SEG), and 
Hanwha Engineering and 

Construction Co (HEC)

نطاق العمل

)EPC( مقاول المشروع

مثل:
وحـدات تقطيـر النفـط الخـام 
ووحـدة إزالة الكبريـت ووحدات 
والكيروسـين  النافثـا  معالجـة 
والديزل ووحدات الغاز المشـبع

الخزانات

JV of Saipem S.P.A and 
Essar Projects Limited

نطاق العمل

)EPC( مقاول المشروع

وحدات المعالجة 
المساندة

JV of Fluor, Hyundai Heavy 
Industries (HHI) and 

Daewoo Engineering & 
Construction (DEC)

نطاق العمل

)EPC( مقاول المشروع

مثل:
وحدة إنتـاج الهيدروجين، وحدة 
اسـترجاع الكبريت، وحدة معالجة 
وحـدات  األميـن،  ووحـدة  الغـاز 
البخاريـة والغايـات  الشـعلة 

وحدة معالجة النافثـا بالهـــيدروجــين 
وحدة معالجة الكيروسين بالهيدروجين
وحــدة إنتــــاج الهيـــــدروجــــين

Haldor Topsoe

الوحدات

المرخص

تبعًا لذلك، ينقسم عمل المشروع بالاكمل إلى خمس حزم EPC. تم منح عقود EPC لجميع حزم EPC الخمس في أكتوبر 2015 من خالل مناقصة تنافسية.

يستخدم مشروع مصفاة الزور أفضل التقنيات المتاحة في مجال التكرير. بعض الوحدات هي وحدات مرخصة والمرخصون هم:

تقليل عدد الحزم لسهولة اإلدارة	 
التوافق الجغرافي بين المقاولين والشركة 	 
التخصص التقني والتوافق للمقاول	 
متطلبات التشغيل للمقاول	 
قابليــة البنــاء / الخدمــات اللوجســتية / الوصــول إلــى الموقــع 	 

/ مناطــق التشــوين

وحــدات متطابقــة ومتشــابهة فــي نفــس الحزمــة للتوحيــد 	 
القياســي وكفــاءة التنفيــذ واالســتفادة المثلــى مــن المــوارد

 	 )Interface Management( ــة ــام إدارة واجه ــى نظ ــة إل الحاج
للتنســيق الــازم بيــن لك الحــزم 

الحجــم والقيــم التــي يمكــن القيــام بهــا مــن قبــل مقاولــي 	 
EPC

تعتبر مصفاة الزور مشروعًا ضخمًا، وإلدارته بشلك فعال، تم تقسيم نطاق عمل المشروع إلى حزم EPC مختلفة بناًء على االعتبارات التالية:

الحزمة الخامسةالحزمة الرابعةالحزمة الثالثةالحزمة الثانيةالحزمة األولى
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 ُصممـت المصفـاة وفـق أحـدث المواصفـات التكنولوجيـة والمعـدات، حيث تـم تطبيق 
نظـام الشـبكة الكهربائيـة للمراقبـة والتحكـم مـن أجـل تحقيـق أفضـل إدارة ومراقبـة 
وتحليـل وإعـداد التقاريـر و إعـادة تدويـر واسـتخدام اكفة مخلفـات المياه المسـتخدمة 
بالمصفـاة الناتجـة عـن عمليـات التكرير بتطبيـق تقنية عدم تصريف السـوائل. وسـتبلغ 
طاقـة التخزيـن 6.5 مالييـن برميـل مـن الوقـود النفطـي منخفـض الكبريـت تسـتخدم 
للحفـاظ علـى مخزون اسـتراتيجي مـن الوقـود باختـالف المواسـم واالحتياجـات، إضافة 
إلـى تواجـد أكثر مـن وحدة عاليـة الفعاليـة السـترجاع الكبريـت وهي مصممـة للحفاظ 
علـى اسـتقرار عمليـات اإلنتـاج وتوفيـر المسـتوى البيئي المطلـوب. كما توجـد أنظمة 
دائمـة لمراقبـة االنبعاثـات فـي معـدات االحتـراق ذات القـدرة العاليـة، كما يوجـد نظام 
للمراقبـة الدائمـة لجـودة الهواء المحيـط. وتتميز مصفـاة الزور الجديدة بشـعالت تعمل 
دون إصـدار أدخنـة وبضجيـج منخفـض، إلـى جانب وجـود مرافق تصديـر للمـواد الصلبة 

وجزيـرة صناعيـة للمنتجات السـائلة.

صـديـقـةصـديـقـةمصفاةمصفاة
للبيـــئـةللبيـــئـة

لمستقبللمستقبل
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خالد العوضي
نائب الرئيس التنفيذي 

لمصفاة الزور

الهيـــلك التنظيـــمي للعمــــل
»مديرية مصفاة الزور«

حرصـت الشـركة منـذ بدايـة المشـروع 
المشـاريع  مجموعـة  تأسـيس  علـى 
واإلشـراف  المشـروع  لتنفيـذ  الكبـرى 
تأسـيس  أعقبهـا  ثـم  عليـه، 
المجموعـات الفنيـة الالزمـة لتشـغيل 
وصيانـة المصفـاة علـى أكمـل وجـه؛ 
وتـم تقسـيمها اكلتالـي: مجموعـات 
العمليـات، والصيانة والخدمـات الفنية 
والسـالمة  والصحـة  والهندسـية، 

واإلطفـاء. واألمـن  والبيئـة، 

تشـغيل  برنامـج  بإطـالق  وقامـت 
وفـق  إعـداده  تـم  ومتطـور  دقيـق 
أفضـل الممارسـات العالميـة لتشـغيل 
مـع  التعامـل  أجـل  ومـن  المصافـي 
أضخـم  لتدشـين  الضخمـة  التحديـات 
وقـد  العالـم،  فـي  البتـرول  مصافـي 
سـطرت جميـع تلـك المجموعـات أروع 
الفريـق  بـروح  العمـل  فـي  األمثلـة 
بينهـم  فيمـا  والتاكمـل  الواحـد 
والتفانـي واإلبـداع فـي ممارسـاتهم 
للوصـول  يـوم  بعـد  يومـًا  للعمـل 
للمصفـاة. والفعـال  اآلمـن  للتشـغيل 

ويعـد العنصر البشـري أهـم عنصر لدى 
إنجـاح  فـي  المتاكملـة«  »البتروليـة 
خطـة تشـغيل مصفاة الـزور، لذا حرصت 
اإلدارة التنفيذيـة علـى توفيـر أفضـل 
العامليـن  لتأهيـل  التدريبيـة  البرامـج 
مـن  مسـتوى  أعلـى  علـى  ليكونـوا 

المهنيـة. الكفـاءة 

ضاري الغربللي
مدير مجموعة

الصحة والسالمة والبيئة

علي العجمي
مدير مجموعة

الخدمات الفنية ملصفاة الزور

محمد العجمي
مدير مجموعة

العمليات ملصفاة الزور

إبراهيم العوضي
مدير مجموعة

املشاريع الكبرى ملصفاة الزور

مدير مجموعة
الخدمات الهندسية

ملصفاة الزور

أحمد الخالدي
مدير مجموعة

الصيانة ملصفاة الزور
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حقـق الكثيـر مـن اإلنجـازات خـالل فتـرة زمنيـة وجيزة؛ سـاهم فـي وضـع اللبنات 
األولـى النطالقـة الشـركة مـن خـالل وضـع السياسـات واإلجـراءات ونظـم العمل 
ورسـم الهيـلك اإلداري للشـركة ووضـع خطـة التوظيف التـي تمت بعنايـة فائقة 
لتحظـى الشـركة بانضمـام نخبـة مـن العامليـن فـي القطـاع النفطـي الكويتي 
الـزور  إلـى جانـب تدشـين مشـاريع مجمـع  التخـرج  الطمـوح حديثـي  والشـباب 
النفطـي. واسـتمر كذلـك دعمه للشـركة خـالل توليه رئاسـة مؤسسـة البترولية 

  . يتية لكو ا

هاشم سيد هاشم
الرئيس التنفيذي األسبق نوفمبر 2016 - يونيو 2018

هو أول رئيس تنفيذي للشـركة الكويتية للصناعات البترولية المتاكملة،  المؤسـس والداعم األول للشـركة.

يعـد العوضـي أحـد أهـم المؤسسـين للشـركة البتروليـة المتاكملة إذ تـم تعيينه 
نائبـًا للرئيـس التنفيـذي لمصفـاة الـزور فـي 3 ابريـل 2017 بالتزامـن مـع نقـل 
البتروليـة  البتـرول الوطنيـة الكويتيـة إلـى  الـزور مـن شـركة  مشـروع مصفـاة 
المتاكملـة. وسـاهم بشـلك كبيـر فـي رسـم خطة عمـل واضحـة المعالـم لعملية 
انشـاء وتشـغيل مصفـاة الـزور نظرا للخبـرة الطويلـة التي اكتسـبها خـالل عمله 
في شـركة البتـرول الوطنيـة الكويتية والتي تـدرج فيها حتى وصـل إلى منصب 

نائـب الرئيـس التنفيذي للمشـاريع.

حاتم العوضي
الرئيس التنفيذي السابق بالواكلة  - 2018 يناير 2021
نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور - 2016 - 2018
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حالة الموقع:

لموقـع  المخصصـة  األرض  طبيعـة 
المصفاة منخفضة بالنسـبة لمستوى 
مـن  مناطـق  علـى  وتحتـوي  البحـر 
التربة اللينة المعروفة باسـم السـبخة 
)تربـة تتكون من رواسـب تكـون عادة 
ناعمة وعرضة لألمـاح(، باإلضافة إلى 
ذلـك فان تلـك المنطقـة المنخفضة 
معرضـة للغمـر والفيضانـات في حال 
هطـول أمطـار غزيـرة أو بفعـل حركة 

والجزر.  المـد 

لذلـك تطلـب موقـع مصفـاة الـزور 
معالجـة للتربـة لتحسـين خصائصهـا 
أعلـى  لمسـتويات  رفعهـا  وكذلـك 
مـن  للحـد  الطبيعيـة  األرض  مـن 
إنشـاء  ولضمـان  الفيضانـات  مخاطـر 
البنيـة التحتية فـوق مسـتوى المياه 
تصريـف  ضمـان  وكذلـك  الجوفيـة، 
ميـاه األمطـار بفعـل الجاذبيـة، ممـا 
سـيوفر تلكفة شـراء وتركيـب وصيانة 

األمطـار. ميـاه  تصريـف  مضخـات 

الكويتيـة  البتـرول  شـركة  تعاقـدت 
الوطنيـة )المالك السـابق للمشـروع( 
 M/s Van( المختـص  المقـاول  مـع 
Oord( لتنفيذ أعمال اسـتصاح األرض 

مصفـاة  لمشـروع  الموقـع  وإعـداد 
لزور. ا

وتـم تجريـف حوالـي 65 مليـون متـر 
مكعـب من الرمـال من البحـر ونقلها 
إلـى الموقـع مـن خـال خـط أنابيـب 
ارتفـاع  زيـادة  وتـم  التربـة  لمعالجـة 
الموقـع وإتمـام هـذا العمـل علـى 
حسـب الخطة الزمنية لتمكين الشركة 
من تسـليم الموقـع لمقاولـي الحزم 
المختلفة. وأدت الرؤيـة بعيدة المدى 
الـزور  مصفـاة  لمشـروع  والتخطيـط 
إلـى اسـتكمال اسـتصاح التربة خال 
الفتـرة الزمنيـة المطلوبـة والميزانيـة 
مـع  تماشـيا  للمشـروع  المخصصـة 

االشـتراطات البيئيـة.

األعمال التحضيرية لمشروع المصفاة
خضـع المشـروع للعديـد مـن الدراسـات 
يتعلـق  فيمـا  خاصـة  والتقييمـات, 
بالمنطقـة التـي سـيبنى عليهـا، حيث 
تقـع المصفـاة علـى بعـد 90 كيلو متر 

الكويـت. جنـوب مدينـة 
ال  ضعيفـة؛  المشـروع  أرض  وتعتبـر   
للهبـوط  ومعرضـة  اإلنشـاءات،  تتحمـل 
هطـول  حـال  فـي  الميـاه  وتراكـم 
األمطـار نظـرا النخفـاض منسـوب األرض 
نسـبيًا، مما اسـتلزم التعاقـد مع مقاول 
وتـم  التربـة  هـذه  السـتصاح  عالمـي 
التغلـب علـى المعوقـات من خـال رفع 
المصفاة نسـبيا عن المناطـق المحيطة 
بهـا  لسـهولة جريـان الميـاه فـي حال 

األمطـار. هطـول 
وتـم اسـتصاح التربـة بأحـدث التقنيات، 
الرئيسـية  المحطـات  وتجهيـز  وإنشـاء 
إنجـاز  علـى  المقاوليـن  لمسـاعدة 
المشـروع، منها المنصـة البحرية جنوب 
محطة الزور السـتقبال المعـدات الثقيلة 
عبـر البحـر دون الحاجة السـتخدام الطرق 
البريـة، كما أنشـئت منطقة التشـوينات 
مقابل مصفـاة الزور علـى طريق الملك 
فهـد لربـط المنطقتيـن بجسـور وذلك 
المقاوليـن  حركـة  تسـهيل  بهـدف 
وتجنب اسـتخدام الطـرق البرية وتعطيل 

الشـوارع الرئيسـية.
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تعـدد مواقــع المقـاول )EPC( للقيـام 
باألعمـال الهندسيـة:

أعمالـه  تنفيـذ  تـم  ضخمـًا،  مشـروعًا  كونـه 
الهندسـية فـي أنحاء مختلفـة من العالـم. ولذلك 
اكن اإلشـراف على هـذه األعمال وإدارتهـا بفعالية 
من حيـث التلكفـة تحديـًا حقيقيًا. وقامت الشـركة 
 Amec( باالشـتراك مع استشـاري المشـروع شـركة
Foster Wheeler ( لتلبيـة المـوارد المطلوبـة في 
ماكتـب مقاولي الــ EPC الموجـودة عالمًيا لدعم 

الهندسـية. األعمال 

تطبيق نظام الوحدات مسبقة الصنـع:

لتقليل أنشـطة البنـاء في الموقع وتسـريع تقدم 
البنـاء، تـم تطبيق نظـام الوحدات المسـبقة الصنع 
مـن خـال مقـاول الحزمـة 2 و3. وقد سـاعد ذلك 
فـي الحـد بشـل كبيـر مـن عـدد القـوى العاملة 

المطلوبـة فـي الموقع.
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حزم المشروع في صور

الحزمة األولى : وحدات المعالجة الرئيسية

ARDS

U-22

CDU

U-21 ARDS

U-12

ARDS

U-02

CDU

U-11
CDU

U-01

SGU

U-34

DHT

U-03

NHT

U-04

KHT

U-05

DHT

U-13

NHT

U-14

KHT

U-25

DHT

U-23

HOC

U-06

وحدة إزالة الكبريت من الزيت المخلف من وحدة التقطير الجوي  

وحدات تقطير النفط الخام

)KHT-05 وحدة المعالجة الهيدروجينية للكيروسين )السخان الحراري

)NHT-04 ( وحدة استخالص الكبريتوحدة المعالجة الهيدروجينية للنافثا
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حزم المشروع في صور

الحزمة الثانية : وحدات المعالجة المساندة

مجمع األنابيب

القبة الفضية وحدة معالجة الديزل 

وحدة استخالص األمين

وحدة استخالص الكبريت

محرقة المواد الهيدروكربون
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حزم المشروع في صور

الحزمة الثالثة : المرافق العامة والبنية التحتية

مبنى الصيانة والعمليات 5مبنى الصيانة والعمليات 6

مهبط الطيران العامودينظرة عامة على الوحدة رقم 78

مبنى الصيانة والعمليات 9

مبنى الصيانة والعمليات 2مبنى الصيانة والعمليات 4

مبنى الصيانة والعمليات 7

مبنى الصيانة والعمليات 3

مبنى الصيانة والعمليات 8
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الحزمة الرابعة : الخـــزانــــات

حزم المشروع في صور

منطقة A14 - أعمال التسوية األرضية الثانوية للراكئز

منطقة A14 - أعمال التنظيف للمجرى وتركيب األغطية

منطقة A14 - أعمال الدهان بالبيوتمين للراكئز

منطقة A14 - أعمال التسوية األرضية للراكئز

خزان وحدة المياه 62

حظائر الخزانات
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الحزمة الخامسة : المرافق البحرية

حزم المشروع في صور

تتكون المرافق البحرية من :
الوحدة 85 – الرصيف الصلب

عبـارة عـن رصيـف متصـل بالسـاحل عـن طريق جسـر بحـري على 	 
بعـد ١.٨ كـم مـن الشـاطئ حيـث يوفـر الرسـو اآلمـن للناقـات 

البحريـة التجاريـة
يحتـوي علـى حـزام نقـل متحـرك آمـن لنقـل المنتجـات الصلبـة 	 

القابلـة لاشـتعال ومنهـا الكبريـت الصلـب فـي المرحلـة األولى 
والفحـم فـي المرحلـة الثانيـة الـذي يتـم انتاجهـم فـي المصفـاة

يبلـغ طـول الحـزام الناقـل ٣.٤ كـم ويتمكـن مـن نقـل ١٦٥٠ ميغا 	 
طـن لل سـاعة من المـواد الصلبـة في حالـة الـذروة و١٥٠٠ ميغا 

طـن لل سـاعة فـي سـاعات العمـل الطبيعية

يحتـوي الحـزام علـى نظـام لمعالجـة األتربـة الناتجـة مـن عمليـة 	 
النقـل والتـي تعتبـر شـديدة االشـتعال لتوفيـر عملية نقـل آمنة 

ولحمايـة البيئـة مـن هـذه األتربـة الملوثة

الوحدة 93 - الجزيرة الصناعية
تـم تأسـيس أضخم جزيرة صناعيـة بطول 1.1 كيلو متـر، وتقع على 	 

بعـد 17.5 كـم من الشـاطئ وعلـى عمـق 20 متًرا، وتضـم مبنى 
 Operation  ( 6 طــوابق  خدمـي لدعـم العمليـات مكـون مـن 
Support Facility- OSF(، باإلضافـة إلـى محطـة كهرباء ومهبط 

العمودي للطيـران 
وتسـتخدم الجزيـرة لتصديـر المنتجـات البترولية السـائلة من خال 	 

منصتيـن للتحميـل بأربعـة أرصفـة قـادرة علـى تحميـل أي مـن 

المنتجـات السـائلة. ويتـم توريـد المنتجـات السـائلة إلـى الجزيـرة 
عبــر أربــع خطــوط أنابيــب تحــت سطــح البحر

الوحدة 98 – مرفأ القوارب الصغيرة 
قـارب مجهـز 	   17 بسـعة  الصغيـرة  للقـوارب  عـن مرسـى  عبـارة 

بمحطـات تعبئـة الوقـود وغيرهـا مـن الخدمـات والبنيـة التحتية 
الازمـة لتشـغيل المرفـأ

إلـى مهبـط 	  باإلضافـة  مبانـي  98 مجمـع  وحـدة  تضـم  كمـا 
للطيـران العمـودي ومحطـة كهرباء، مـن أهم هـذه المباني برج 
مراقبـة المينـاء ومبنـى اإلدارة ومبنـى الـورش البحريـة ومبنـى 
المسـتودعات البحريـة وغيرها مـن المباني المطلوبـة للعمليات 

ية لبحر ا

الوحدة 93 - الجزيرة الصناعية

الوحدة 98 - برج مراقبة الميناء ومبنى اإلدارة

الوحدة 98 - مرفأ القوارب الصغيرةالوحدة 85 - الرصيف الصلب
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مكونات مجمع المباني لـ »مصفاة الزور«
لمشـروع  اإلجماليـة  المسـاحة  تبلـغ 
المصفـاة مـا يقـارب 16 كـم2 تقريبـا لـذا 
تعتبـر من أكبـر المصافي محليـًا وإقليميًا 
وعالميـًا، األمـر الـذي تطلب توفيـر أماكن 
عمل مائمـة للعاملين، لذلـك تم تصميم 
عـدة مبانـي تختلف فـي طبيعـة عملها 
مسـاندة  وخدمـات  وفنيـة  إداريـة  بيـن 
تتوفـر  متاكمـل  مبانـي  مجمـع  لتشـل 

فيـه اكفـة الخدمـات. 

ويعـد المبنـى أيقونة معماريـة يتألف من 
سـبعة أدوار بإطالـة مميزة علـى وحدات 
مشـاريع الـزور، ويضـم مسـرحًا بمقاييـس 
عالميـة، ومركـزًا للخدمـات وقاعـات كبيرة 
الكبـرى،  والمناسـبات  االجتماعـات  لعقـد 
ومسـجدًا يحمـل اسـم المغفـور لـه بإذن 
اللـه تعالـى الشـيخ صبـاح األحمـد الجابـر 
بالاكمـل،  مجهـز  صحـي  ونـادي  الصبـاح، 
فضـا عن بنـاء عـدة مبانـي أخـرى؛ مبنى 

الـورش،  المختبـرات،  المركـزي،  التحكـم 
مجمـع  نطـاق  فـي  ولكهـا  والمخـازن 
المبانـي لتسـيير عمليـة تنقـل العامليـن 

بينهـم. 
كمـا حرصـت »البتروليـة المتاكملـة« على 
فـي  البيئيـة  االشـتراطات  اكفـة  مراعـاة 
تصميـم المبنـى ليتوافـق مع اشـتراطات 
المبانـي الخضـراء، باإلضافـة إلـى تطبيـق 
إلعـادة   )  Zero Water Waste( مشـروع 

تدويـر الميـاه المسـتخدمة اكفـة حفاظـًا 
علـى البيئـة. 

وقد حصل مبنى اإلدارة الرئيسـي لمصفاة 
الـزور علـى شـهادة تقييـم بدرجـة بدرجة 
أربعـة نجـوم عـن فئـة المبانـي الجديـدة 
تحـت اإلنشـاء، وذلـك بعـد اجتيـاز المبنـى 
لتقييـم  العالميـة  المنظومـة  متطلبـات 
االسـتدامة )GSAS( بنجـاح مـن المنظمة 

. )GORD( الخليجيـة للبحـث والتطويـر

مباني آمنة
حرصت »البترولية المتاكملة« 

على توفير أنظمة حماية 
في المباني لحماية العاملين 
واألجهزة داخلها وفق أعلى 
المعايير العالمية، أيضا توجد 

أربع غرف إلدارة األزمات موزعة 
بين المباني منها؛ غرفة في 

مبنى اإلدارة الرئيسي لمصفاة 
الزور وغرفة في مبنى الصيانة 

)اإلدارة( وغرفة في مبنى 
التحكم المركزي وغرفة خاصة 

بوحدات المصفاة تتواجد في 
مركز اإلطفاء الواقع في مجمع 

اإلطفاء والسالمة والعيادات 
والتي من خاللها خاللها يتم 

التبليغ عن أي طارئ.

افتتاح المبنى اإلداري من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
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بوابة الدخول - مبنى األمنمبنى الصيانة )اإلدارة(

مبنى التصاريح األمنية

المختبر

أاكديمية كيبك العيادة

الاكفيتريا
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مسجد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح - طيب اهلل ثراهمسرح مبنى اإلدارة لمصفاة الزور

مركز اإلطفاء

المستودع ورش الصيانة

محطة تعبئة الوقود

مبنى التحكم المركزي مبنى الصيانة )اإلدارة(
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مراحل االنطالقة

2012

 13 اكتوبر
توقيع عقد إنشاء المصفاة 	 

7 مارس
أخذ الموافقة األولية للمشـروع مـن المجلس األعلى للبترول	 

4 ديسمبر
 	 AMEC Group( توقيـع االتفاقيـة مـع استشـاري للمشـروع

)Limited U.K

2 مايو
انتقال عقود مشروع 	 

مصفاة الزور من شركة 
البترول الوطنية الكويتية 

إلى الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية 

المتاكملة، حيث اكنت نسبة 
تنفيذ المشروع  28.36 %

7 ديسمبر

احتفالية انطاقة مشاريع مجمع الزور النفطي	 

2017 2013
17 نوفمبر

 توقيع العقد مع مقاول الميكنة الرئيسي	 
) Honeywell, USA(

18 أكتوبر 

تأسيس الشركة الكويتية 	 
للصناعات البترولية 

المتاكملة

2016

2014

2015

25 مارس
 اختيار المقاول الرئيسي ألعمال تجهيز الموقع	 

)Van Oord, Netherlands(
Van Oord

Marine Ingenuity
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مراحل انجاز الحزم

2017

2020

أبريل
 	 Unit Provisiona( االنتهاء من توقيع شهادات التسليم المبدئي

Turnover( لجميع وحدات المصفاة األولى

مايو
بالحزمـة 	  المتعلقـة  االبتدائيـة  االسـتام  شـهادات  جميـع  إنجـاز 

الخامسـة
تسليم جميع المباني الخدمية للجهات المستخدمة	 
العمـودي 	  الطيـران  مهابـط  تشـغيل  تراخيـص  علـى  الحصـول 

لوحدتــي الجزيـرة الصناعيـة ومرفـأ القـوارب الصغيـرة وذلـك من 
المدنـي للطيـران  العامـة  اإلدارة  قبـل 

ديسمبر
 	 Mechanical( المياكنيكيـة  لألعمـال  شـهادة  أول  توقيـع 

 62 رقـم  للوحـدة   )Certificate

أبريل
 	 )Provisional Turnover( توقيـع أول شـهادة التسـليم المبدئـي

للوحـدة رقم 78

أغسطس
 	 Unit Provisional( االنتهاء من توقيع شـهادات التسليم المبدئي

Turnover( للوحدة 34  

2021

2022

مرافق التصدير والمنشآت البحرية وحدات المعالجة الرئيسية

2022
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وحدات المعالجة المساندة والمرافق العامة

مراحل انجاز الحزم

مايو
وصـول أول وحدتين مـن الغايات 	 

مسـبقة الصنـع )Modules( عـن 
طريـق النقـل البحري

يونيو
وصـول أول دفعـة مكونـة مـن 	 

14 حزمـة مـن األنابيـب مسـبقة 
 )Pipe Rack Modules( الصنـع 

عـن طريـق النقـل البحـري

يناير
 	 Mechanical( المياكنيكيـة  لألعمـال  شـهادة  أول  توقيـع 

Certificate( للوحـدة رقـم 73 مـن محطة الكهرباء الرئيســية 
والفرعيـة

73 مـن محطـة 	  رقــم  للوحـدة  الكهربائـي  التيـار  توصــيل 
والفرعيـة الرئيسـية  الكهربـاء 

فـبراير
وزارة 	  مـن  الـزور  لمصفـاة  والمحـاة  العذبـة  الميـاه  توفيـر 

والمـاء الكهربـاء 

فبراير
أول إشغال للمباني	 

يوليو
أول إنتاج بخـار من وحدات الغايات	 

أكتوبر
علـى 	  اإلداري  المبنـى  حصـول 

نجـوم أربـع  فئـة   GSAS شـهادة 

أغسـطس
جميـع 	  وتشـغيل  تسـليم 

الوحـدات متضمنـة وحـدات 
إنتـاج وضغـط الهيدروجيـن، 
وحـدة تجديـد األمين ووحدة 

الكبريـت اسـتخاص 
تسليم وتشغيـــل الغايــات 	 

ووحـدات  البخــار  إلنتـــاج 
العادمـة الميـاه  معالجـة 

المبانـي 	  جميـع  تسـليم 
المتعلقـة بمصفاة  والـورش 
والعمـل  وتشـغيلها  الـزور 

بهـا
االنتهـاء من أعمال التسـليم 	 

وحـدات  لجميـع  األولـي 
المتعلقـة  الرئيسـية  التكريـر 
األولـى المصغـرة  بالمصفـاة 

المحفـزة 	  المـواد  تحميـل 
)ARDS( الكبريـت  نـزع  لوحـدة 

2018

2019

2020

2021

2022
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الخـــزانــــات

مراحل انجاز الحزم

يوليو
االنتهـاء بنجاح مـن األعمال األوليـة الخاصة 	 

بالمصفـاة 1 في مشـروع مصفـاة الزور
نقـل زيت الوقـود الثقيل من مصفـاة الزور 	 

إلى محطـة القوى لـوزارة الكهرباء والماء
أغسطس

تسـليم وتشـغيل جميع الخزانـات المتعلقة 	 
بأعمال تشـغيل المصفـاة األولي

سبتمـبر
االنتهـاء الاكمل من أعمال الطرق والجسـور 	 

لمشـروع مصفاة الزور
نوفمبر

االنتهـاء من جميـع األعمال الخاصـة بتزويد 	 
المصفاة بالوقـود واللقيم

2022
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مراحل التشغيل

ينـــــــايــــر
إمــــداد الطـــاقة الكهربائيـة للمحطـة الفرعيـة األولـى 	 

فـي مصفـاة الـزور

مــــــــــارس
الصيانـــة 	  بأعمـال  للقيـام   - تصــريح عمـل  أول  إصــــدار 

الـزور بمصفـاة   05  - كهربــاء  لمحطـة  الكهربائيــة 
يـــــــونيـــو

 	 )MDS-05( تفعـــيل نظام التوزيـع الكهربائــي الرئيســي
حيـث يتـم تزويــــد المصفــــاة بالطاقـة الكهربائية

يــــــــوليـــو
توقيع عقود رئيسية لخدمـــات التشـــغيل والصيانـــة مع 	 

شركة دايتســــمان وشـركة فيوليا
توقيـــع عقــــد الصيانة ومساندة دورة الحيــاة مع شركة 	 

هانيــويل
استيراد غاز الوقود لتدفــئة المرافــق داخل المصفاة	 

ينـــــــايــــر
تنظيـم الندوة األولى للجمعية الخليجية لاعتمادية والصيانة	 

مــــــــــارس 
تشغيل وحدات التبريد بالوحدة رقم 78	 

ابريـــــــــــل
توقيـع عقـد خدمات الصيــانة مع شــركة جلف سبيك	 
توقيع عقد خدمات الصيــانة مع شركة فواز للخدمات الكهربائية 	 

والمعدات الصغيرة
يـونيــــــــــو

بدء أنشطة وقاية الوحدات تحت الحزم 	 
 B و A 55

العــالي 	  الجهد  تشــــغيل  نجــاح 
للوحدة - 73

تشغيل غـرفة التحكــم المركزيــة	 
يــــــــوليـــو

من 	  الكتــروني  عمل  أمر  أول  إصدار 
خــال نظــام الماكسـيمو

جاهـــزية شـــبكة ماكفحـة الحرائق	 
أغسطـــــــس

تنفيذ أعمال الصيانة للمســـاعدة فــي تشغيل الغايات	 
توقيع عقد خدمات الصيانة مع شركة أمكو للهندسة والبناء	 

ســـــبتـــــمبر
إنتاج البخار ألول مرة بعد بدء تشغيل الغاية	 

أكتـوبـــــــــر
توقيــع اتفـاقية فـي مجال الطاقة المستدامة مع شركة مان 	 

انرجي المتخصصة
نـوفمبـــــــر

التشغيل الاكمل لمبنى التحكم والصيانة	 
ديسـمبــــــر

التجريبي 	  التشغيل  لبدء  الخام  النفط  من  شحنة  أول  استقبال 
للمصفــاة

20192020
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مراحل التشغيل

ينـــــــايــــر
استقبال أول شحنة لمادة النافثا على متن الناقلة السور 2	 
البدء في استقبال المواد الخام والتشغيل األولي للخزانات	 
المعدات 	  بوقاية  المتعلقة  األعمال واألنشطة  االنتهاء من جميـع 

في الحزمة EPC-55A )المصفاة المصغرة -1(
فــــــبرايـــر

التشغــيل األولي لوحدة معالجة المياه الحمضية	 
مــــــــــارس

اإلغاق األول لاكمل الوحدات في المنطقة 4	 
مــــــــايـــو

بدء التشغيل التجريبي األولي لوحدة تقطير النفط الخام	 
تكرير 2.5 مليون برميل نفط خام	 
تزويد وزارة الكهرباء والماء بما يقارب 278 ألف طن من زيت الوقود	 
استكمال مليون ساعة عمل با حوادث	 
تزويد محطة الزور لتوليد الطاقة بما يقارب 800 ألف برميل من زيت الوقود	 
تشغيل وحدة إنتاج الهيدروجين سلسلة 1 للوحدة 33	 
توقيع مذكرة تفاهم بين كيبك وشركة ABB السويسرية	 

 يـــــــونيـــو
تشغيل وحدة ضغط الهيدروجين	 

يــــــــوليـــو
نجاح التشغيل التجريبي للوحدات	 
نجاح اإلغاق األول بواسطة مجموعة الصيانة والمقاول في المنطقة 1	 
االنتهاء بنجاح من أنشطة التشغيل الاكمل للمعدات الدوارة في المنطقة 4	 
نزع 	  لوحدة  الساخن  التاكملي  الهيدروجيني  الفحص  مرحلة  اكتمال 

العامل  تحميل  على  والعمل  الجوي  التقطير  مخلفات  من  الكبريت 
المساعد )المحفز(

 أغســــــطس
إصدار كتيبات التدريب واإلرشاد لورش اآلالت وورش اللحام والمعدات 	 

الثقيلة والنقل
االنتهاء من نقل الدفعة األولى من زيـت الوقود إلى وزارة الكهرباء والماء	 
 	78-B-042 تفعيل خدمة مراقبة الجودة الجديدة ، رقم

ســـــبتـــــمبر
إصاح أنابيب الغاية B ألول مرة بواسطة كيبك	 
االنتهاء من االستحواذ على جميع محطات الكهرباء الفرعية لمصفاة 	 

الزور البالغ عددها 51 محطة
للنافثا 	  الهيدروجينية  المعالجة  لوحدتي  األولي  التشغيل  اكتمال 

المغذي  إدخال  في  والبدء   )5 )الوحدة-  والكيروسين   )4 )الوحدة- 
الرئيسي

أكتــــــوبــــر
التشغيل األولي لوحدة المعالجة الهيدروجينية النافثا )الوحدة - 14(	 
البدء في التشغيل األولي لوحدات نزع الكبريت من مخلفات التقطــير 	 

اســتخاص  ووحدة  الهيدروجينيــة  المعـالجة  ووحـدة  الجــوي 
الكبـريـــت و التشــغيل األول للمصفــاة رقـم 1

نــــــوفمبــر
بدء التشغيل التجاري لمصفاة الزور	 
البدء في تجهــيز شحن المنتجات عن طريق الميـناء	 
البدء فـي التشغيل األولي لمرحلة تحبيب )تكوير( الكبريت	 

ديســــــــمبر
شحن المنتجات	 

ينـــــــايــــر
مـن 	  التخلـص  اتفاقيـة  توقيـع 

الوطنيـة  الشـركة  مـع  النفايـات 
للتنظيـف

مــــــــــارس
تبريــــد 	  نظــــام  تشـــغيل 

ه لميـــا ا
مــــــــايـــو

تفعيـل جميـع المحطـات الكهربائيــــة الفرعيـــة لمصفـــــاة 	 
الـــزور البالـغ عددهــا 51 محطة

يـــــــونيـــو
إجراء أول مهمة لحام في الوحدة 66	 

يــــوليــــــو
تفعيـــل محطة اإلطفاء المؤقتــة بالقـــرب من الوحدة 63	 

أغســــــطس
االنتهـاء بنجـاح من اختبار التشـغيل الفـردي ورحلة السـرعة الزائدة 	 

ألول توربيـن بخـاري في مصفـاة الزور
أكتــــــوبــــر

تفعيل الشعلة في محرقة غاز 	 
الهيدروكربون

التشغيل األولي الجزئي لوحدة الغاز 	 
المشبع

نــــــوفمبــر
التشغيلي األولي للمحارق 	 

الهيدروكربونية
بـدء مرحلة التشغيل والصيانة لثماني وحدات بواسطـة المقـاول 	 

دايتسمـان والمقـاول فيوليا
اكتمــال إطــاق المشروع في منطقة - 05 الحزمـة 59، وحــدة 	 

67، والمحطة الفرعية SS-01-67 والمنطقة B 55، وحدة  التخزين 
 35-SS-01 نــزع الميـاه الحامضة 35، والمحطة الفرعية

تشغيل مولدات الطوارئ بالديزل للوحدتي 73 و 78	 
ديســــــــمبر

تشغيل وحدة شعلة الغاز الحمضي رقم 92	 
تشغيل وحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور	 

20212022
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To KIPIC family,

With deep pride and honor, I extend my 
warmest congratulations to the State 
of Kuwait, leadership and people, for 
accomplishing the historical achievement, 
represented by commissioning of Al-Zour 
Refinery project, for the beloved Kuwait, 
after the successful completion of the 
precommissioning.

On this occasion, which we have been looking 
forward to since the launch of the company in 
2017, I would like to express my gratitude to 
all the working teams at KIPIC, and I am happy 
to commend the exceptional and wonderful 
role played by the national expertise and our 
young cadres who were qualified according 
to the highest professional levels to lead and 
implement the commissioning of the refinery.

You have contributed to the attaining 
one of the most important projects of the 
development plan for the State of Kuwait and 
one of the main pillars of the strategic plan of 
the KPC 2040, and the transformation of the 
ambitious KIPIC’s vision into a tangible reality. 
History will record your brilliant role through 
commissioning the refinery in promoting 
Kuwait’s exports of high-quality petroleum 
products that comply to future specifications 
in global markets. Which leads to raising the 
state’s financial returns and support power 
plants by providing them with a stable, 
responsible manner, and environmentally 
safe supply of fuels with low sulfur content to 
reduce gases emissions, in order to meet long 
term fuel requirements for Kuwait’s growing 
energy demand.

KIPIC also seeks, during its journey, to fully 
adhere to the application of the highest 
standards of health, safety and environment 
in its operations, as well as instilling them to 
be a practical lifestyle for all employees and 
contractors.

The success of Al-Zour refinery commissioning 
is a common success for all of us and reflects 
the high efficiency of the family of work in 
KIPIC, Hence, I would like to thank all the 
working teams that worked for many months 
as a one team with one vision to achieve a 
common goal, which is making more possible 
for the beloved Kuwait. We cannot overlook 
the great efforts of the former colleagues 
who worked hard and sincerely to achieve 
our vision. I also express my appreciation 
and gratitude to everyone who contributed 
to the construction of this huge strategic 
project and the unlimited support of the 
Kuwait Petroleum Corporation (KPC) and its 
subsidiaries as well as our main partners from 
the contractors working in the project and 
the tangible cooperation from all concerned 
authorities in the country.

In conclusion, I look forward with you for 
more achievements towards more prosperity 
and development of Kuwait 

Thank you for opening new horizons for 
the Kuwaiti oil industry and making more 
possible.

CEO Message

Congratulations
to Kuwait ...
And thanks to
KIPIC family

Walid Khaled Al Bader
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Commencement of
Commercial Operation for

 Kuwait Integrated Petroleum Industries Company 
(KIPIC) inaugurated the commercial operation 
of the first phase of the Al-Zour Refinery Project 
on November 6, 2022. The establishment, which 
is regarded as the largest refinery in the world, 
had started last month with the production and 
sale of initial amounts of fuel oil and supplying 
stations to generate local electric power.

Read page 03

Kuwait Integrated Petroleum Industries 

Company (KIPIC) has witnessed several 

breakthroughs and milestones in developing 

Kuwaiti oil products during the past month. 

The start was marked by KIPIC’s announcement 

of the start of commercial operation of the 

world’s largest refinery, the Al-Zour Refinery, on 
6th November 2022.

Following its success in launching the commercial 
operation of Al-Zour Refinery:

KIPIC storms the global markets with 3 
commercial shipments

Read page 02

Al-Zour Refinery ...

an Asset for a Prosperous 
Future After the completion of the refinery, the “Al-Zour complex” became The refinery 

is the world’s largest single-phase refinery

Refinery

Formation of  Working Groups  (Al-Zour Refinery Directorate)

Read page 04

Read page 08
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Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) 

inaugurated the commercial operation of the first phase 
of the Al-Zour Refinery Project on November 6, 2022. The 
establishment, which is regarded as the largest refinery in 
the world, had started last month with the production and 
sale of initial amounts of fuel oil and supplying stations 

to generate local electric power.

Promoting Economic Growth and Maximizing State Revenue

Commencement of Commercial Operation for

Refinery

Waleed Al-Bader :

The project is
one of the nation’s 
main pillars of 
development 
strategy

Khaled Al-Awadi :

Training Programs 
to increase 
employee 
competency  

The first phase of the Al-Zour refinery’s 
commissioning, according to CEO Waleed 
Al Bader, represents a significant historical 
moment, especially given that the project 
is one of the nation’s main pillars of 
development strategy.
Al Bader further stated that the refinery 
provides fuel of high quality and 
environmental standards to meet local 
energy demand, which will help reduce 
gases emissions and improve air quality. 
He added that the refinery is a vital outlet 
for the disposal of Kuwaiti heavy oils as 
well as producing other refining products 
with standard specifications for export 
in global markets, in addition to offering 
many career opportunities for national 
recruits.
He explained that the company has begun 
operating the refinery’s first phase, which 
will be followed by successive procedures 
to operate the second and third phases, 
eventually leading to the full operation of 
one of the world’s largest refineries at full 
refining capacity.
Al Bader praised the “brilliant and 
exceptional” role played by national 
expertise and Kuwaiti youth who were 
qualified according to the highest 
professional levels to lead and implement 
Al-Zour Refinery’s operations. He 
expressed his gratitude and appreciation 
for all the efforts that were made and 
showed their value in achieving this 
accomplishment that will strengthen the 
nation’s development strategy.
In line with Al Bader, the Deputy CEO of Al-
Zour Refinery, Khalid Al Awadhi, affirmed 
that operating the refinery’s first phase 

is expected to boost national economic 
growth, maximize state financial revenues, 
and create more job opportunities for 
Kuwait’s national cadres.
Al-Awadi explains that the commercial 
operation of Al-Zour Refinery is a long-
term investment aimed at providing high-
quality products to international and 
local markets, indicating that, despite the 
challenges of project implementation, 
KIPIC fulfilled its commitment to project 
suitability in accordance with the highest 
international standards and specifications, 
all while taking into consideration 
operational needs and environmental 
requirements.
Al-Awadi emphasized the importance of 
advanced planning, coordinated efforts 
of those in charge of the project, and the 
cooperation of the relevant authorities in 
alleviating these difficulties, which were 
one of the most difficult conditions in 
light of the pandemic, stating that “we 
now see the result of those efforts, which 
culminated in the operation of refining 
units for the first refinery.”
He Indicated that KIPIC carried out the 
pre commissioning of the first crude oil 
distillation unit on May 11 and refined 
2.5 million barrels of crude oil, securing 
a main stock of oil derivatives that 
contributed to the smooth operation 
of the rest of the units; adding that the 
crude oil distillation unit was optimized 
in collaboration with Kuwait Petroleum 
Corporation (KPC) to produce fuel oil that 
meets the specifications required by the 
Ministry of Electricity and Water, which 
was supplied with approximately 278,000 

tons of fuel oil at the peak of demand from 
power production plants.
According to Al Awadhi, this step 
contributed to the import of fuel oil, and 
as a result, Al Zour Refinery completed 
its first commercial operation related 
to the provision of petroleum products 
to the Ministry of Electricity and Water. 
He commended KIPIC’s employees for 
their exceptional efforts, stating that the 
company, which has been committed 
to maintaining a group of major 
projects to implement and supervise the 
establishment since the beginning, will 
follow this by organizing various technical 
groups necessary for the operation 
and maintenance of the refinery to the 
fullest extent, such as operations and 
maintenance groups, technical and 
engineering services, health, safety, the 
environment, security, and fire.
The Top Management heavily invested 
in ensuring that the employees received 
the best training so they could reach the 
highest level of professional competence 
because, according to Al Awadhi, “the 
human element is the most essential 
element for KIPIC in the refinery’s 
operation plan.” He concluded by 
emphasizing the importance of KIPIC’s 
commitment to health, safety, and the 
environment as one of the core principles 
that the company strives to implement 
to the highest standards by instilling 
complete adherence to the concepts of 
health, safety, and the environment as a 
practical lifestyle for all of its employees 
and contractors.
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Mr. Abdullah Fahad Al-Ajmi

Following its success in launching the commercial operation of Al-Zour Refinery:

KIPIC storms the global markets with

Kuwait Integrated Petroleum Industries 
Company (KIPIC) has witnessed several 
breakthroughs and milestones in 
developing Kuwaiti oil products during 
the past month. 

The start was marked by KIPIC’s 
announcement of the start of commercial 
operation of the world’s largest refinery, 
the Al-Zour Refinery, on 6th November 
2022. The second accomplishment 
preceded the announcement by a few 
days, on the 18th of the same month, 
following the giant naphtha tanker Ashley 
Lady’s docking on the industrial island in 
the Al-Zour refinery to receive the first 
commercial shipments consisting of 
55,000 tons of petrochemical naphtha, for 
which the demand has risen dramatically 
in international markets, from the massive 
refinery.

Only a few days later, on November 25, 
another accomplishment was made 
when KIPIC received the tanker (Pacific 
Sara), a subsidiary of the international 
energy giant (Shell), as it anchored in 
the harbor of the industrial island of Al-
Zour Refinery to export the first shipment 
of high-quality jet fuel, with a capacity 
of 63 tons and in accordance with the 
highest international standards and 
specifications, which is produced from Al-
Zour Refinery in collaboration with Kuwait 
Petroleum Corporation, represented by 

the global marketing sector.

Mr. Abdullah Al-Ajmi, the company’s 
official spokesman, disclosed that the 
shipment, with which the tanker sailed 
towards the Sultanate of Oman and 
the United Arab Emirates, is the first 
production of aviation fuel from Al-Zour 
refinery that guarantees international 
specifications.

Another significant development was the 
arrival of the Singaporean BP merchant 
ship (Ridgebury Nicholas A) at the port 
of Al-Zour Refinery on the morning of 

November 28 in order to deliver the first 
shipments of premium low-sulfur fuel oil, 
which the refinery has recently started 
producing and exporting to international 
markets, to Singapore.

Al-Ajmi emphasized the importance of the 
Al-Zour refinery project in the commercial 
production of aviation fuel and high-
quality low-sulfur fuel oil, which opens up 
promising European and global markets 
for Kuwaiti oil products and strengthens 

Kuwait’s distinguished economic position 
as a reliable strategic partner in global 
energy markets.

It is worth noting that the refinery is 
regarded as a source of premium fuel with 
high environmental standards that satisfy 
regional energy needs while reducing 
pollutant emissions and improving air 
quality, as well as providing a significant 
number of employment opportunities for 
national cadres.

 3
commercial shipments
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Al-Zour Refinery ...
an Asset for a Prosperous Future

The operation of Al-Zour Refinery is a major historical 
event, as the project is considered one of the country’s most 
important pillars of development and a significant element 
in increasing the state’s financial revenues. The refinery’s 
adherence to environmental standards while providing 
high-quality fuel to meet local energy demand contributes 
to improved air quality and lowers polluting gas emissions. 
In addition to creating more job opportunities for Kuwaiti 
youth, the project is also a vital outlet for the discharge of 
heavy Kuwaiti oils and a supplier of various refined products 

for export throughout international markets with standard 
specifications.
 The refinery is the world’s largest single-phase refinery, 
with a capacity of 615,000 barrels per day of crude oil. Once 
the petrochemical projects are completed and linked to 

the refinery, the complex will be one of the world’s largest 
integrated oil complexes, with a refinery, petrochemical 
projects, and permanent facilities for importing liquefied 
natural gas.

The Project’s Objectives

Key Features

Kuwait’s
energy

self-sufficiency

Reducing sulfur 
oxide emissions

 from power
plants.

The capability of 
processing heavy

Kuwaiti oil.

Producing 
high-quality 

petroleum
products for the 

global market

Providing job 
opportunities
for Kuwaitis.

Meeting market 
demands in accordance 

with national 
and international 
specifications and              

standards.

SO
2

The world’s 
largest 
Atmospheric 
Residue 
Desulphurization 
(ARDS) complex 
for sulfur disposal

Designed as a 
facility that does 
not produce any 
environmentally 
unfriendly liquid 
discharge

Providing tanks 
with a capacity of 
6.5 million barrels 
as a strategic 
stockpile for low 
sulphur   fuel oil 
(LSFO)

Establishment 
of a flare gas 
recovery system 
to reduce gas 
burning

Multi-point floor 
burners designed 
for smokeless 
and low-noise 
operation

The presence of 
high-efficiency sulfur 
recovery units (> 99.9% 
efficiency) designed 
for safe and stable 
operation
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Main Products

Low Sulfur Fuel Oi

Ultra-Low Sulfur Diesel

Kerosene AP/DT

Naphtha for 
Petrochemicals

Liquefied Petroleum 
Gas - Butane / Propane 

Fuel Gas

Usage

Kuwait’s Power Plants

Export Product 147,000 BPSD

Export Product 99,000 BPSD

Export Product
and the Petrochemicals 
Complex

86,000 BPSD

Domestic Use 10,800 BPSD

Internal use in the refinery

Total Average

225,000 BPSD

NAPHTHA
HDT

SPLITER

LIGHT
NAPHTHA ISOM

CCR

REFORMATE

AROM
COMPLEX

REF BENZENE

P-XYLENE
HEAVY
AROMATICS

PP

PP

NON AROM RAFF

FUEL GAS

LPG C3/C4

IC₄NC₄

TREATED

GASOLINE

RFCC

ISOM

MTBE

TO MEW / EXPORT &

FUTURE UPGRADE

ALKYLATE

FUEL GAS

SAT GAS PLANT

SULFUR
UNIT

HDT
KERO

HDT
DIESEL

ATM
RESIDUE

RAW LPG

SULFUR

DIESEL

PETCHEM NAPHTHA

NAPHTHA
HDT

NAPHTHA

CDU

CRUDE
(KEC+MIX

CRUDE)

ARDS

ARDS
RESIDUE

AUX UNITS

JET A1

AL-ZOUR IN 2023 TO 2028
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Al-Zour Refinery Contracting Strategy:

Marine 
Facilities

JV of Hyundai Engineering 
& Construction (HDEC), 

Saipem S.P.A (now Eiffage) 
and SK E&C

Scope of Work

Main Processing Units

JV of Tecnicas Reunidas 
(TR), Sinopec Engineering 

Group (SEG), and 
Hanwha Engineering and 

Construction Co (HEC)

Scope of Work

Project Contractor (EPC)

such as:

Crude Oil Distillation 
Units, the Desulfurization 
Unit, Saturated Gas Units, 
Naphtha, Kerosene, and 
Diesel 

Support Processing Units

JV of Fluor, Hyundai Heavy 
Industries (HHI) and 

Daewoo Engineering & 
Construction (DEC)

Scope of Work

such as: 

the Hydrogen Production 
Unit, the Sulfur Recovery 
Unit, the Gas Processing 
Unit, the Amine Unit, Burner 
Units and Steam Boilers

Atmospheric Residue Desulfurization 

Units – ARDS

Chevron Lummus Global (CLG)

Units

Licensor

Diesel Hydrotreater – DHT

Sulfur Recovery Unit – SRU/TGTU

Shell Global Solutions

Units

Licensor

Naphtha Hydrotreating Unit – NHT
Kerosene Hydrotreating Unit – KHT 

Hydrogen Production Unit - HPU

Haldor Topsoe

Units

Licensor

Accordingly, the entire project work was divided into five EPC packages, and contracts for all five packages were awarded in October 2015 
through competitive bidding.

The Al-Zour refinery project employs the most advanced refining technologies currently available. Some units are licensed, with the 
following licensees:

• Reducing the number of packages for easier management.

• Geographical compatibility between the company and the 
contractors.

• Technical specialization and the compliance of the contractor.

• The contractor’s operating requirements.

• Buildability / Logistic services / Site access / Storing areas.

• Identical and similar modules in the same package for 
standardization, efficient implementation, and optimization 
of resources.

• The need for an Interface Management system for the 
necessary coordination between all packages.

• Scale and values to be performed by EPC contractors.

In order to effectively manage such a massive project, the work scope has been divided into different Engineering Procurement Contract 
(EPC) packages based on the following considerations:

Project Contractor (EPC) Project Contractor (EPC)

Facilities and 
Infrastructure

JV of Fluor, Hyundai Heavy
Industries (HHI) and

Daewoo Engineering &
Construction (DEC)

Scope of Work

Project Contractor (EPC)

Tanks

JV of Saipem S.P.A and 
Essar Projects Limited

Scope of Work

Project Contractor (EPC)
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The refinery was designed using the most recent technological specifications 
and equipment, with the ENMC electrical network system used for monitoring 
and control to achieve the best management, monitoring, analysis, and 
reporting. By applying ZLD technology, the refinery was able to recycle and 
reuse almost all of the waste water used in the refining operations. The storage 
capacity will be 6.5 million barrels of low-sulfur petroleum fuel used to maintain 
a strategic stock of fuel for different seasons and needs. There is also more than 
one highly efficient sulfur recovery unit designed to keep production processes 
stable while maintaining the required environmental level. Additionally, high-
capacity combustion equipment contain permanent emissions control systems 

and a system for permanent monitoring of ambient air quality. Al-Zour refinery 
features smokeless and low-noise burners, in addition to export facilities for 
solids and an artificial island for liquid products.

An An EnvironmentallyEnvironmentally
     Friendly     Friendly
Refinery for aRefinery for a

Safer Future
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Khaled Al-Awadhi
DCEO
 (Al-Zour Refinery)

Formation of Working Groups
(Al-Zour Refinery Directorate)

Since the beginning of the 
project, the company has been 
interested in maintaining a group 
of major projects to implement and 
supervise the refinery. The projects 
were followed by the formation 
of technical groups required to 
fully operate and maintain the 
refinery, along with operational 
groups for maintenance, technical 
and engineering services, health, 
safety, the environment, security, 
and firefighting.

In order to deal with the enormous 
challenges of inaugurating the 
world’s largest petroleum refineries, 
the company launched a careful and 
sophisticated operating program 
designed in accordance with the 
best international practices for the 
refinery’s operation. KIPIC’s teams 
demonstrated the finest examples 
of complementarity, dedication, 
creativity, and team spirit in their 
day-to-day practices to ensure 
the refinery’s safe and efficient 
operation.

Given that the human element is 
critical to the success of the plan 
to operate the Al-Zour Refinery, 
the executive management was 
determined to provide the best 
training programs to qualify 
workers to the highest level of 
professional competence.

Dhari Al-Gharaballi
Manager Health,

Safety  & Environment

Ali Al-Ajmi
Manager Technical Service

 (Al-Zour Refinery)

Mohammad Al-Ajmi
Manager Operations
(Al-Zour Refinery)

Ibrahim Al-Awadi
Manager Major Projects

(Al-Zour Refinery)

Manager
Engineering Services

(Al-Zour Refinery)

Ahmad Al-Khaldi
Manager Maintenance 

(Al-Zour Refinery)
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Within a short period of time, Mr. Hashem Sayed Hashem made 
incredible improvements to the company. His varied contributions 
include the formation of the company›s management organization and 
the structural components of the company›s launch, such as policies, 
procedures, and working systems. He devised a complex employment 
plan based on attracting a select set of Kuwaiti oil sector specialists 
and ambitious graduates, in addition to launching the projects of the 
Al-Zour Oil Complex. He maintained his support for the company even 
after taking over as CEO of Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Hashem Sayed Hashem
Former Chief Executive Officer - (November 2016 - June 2018)

Kuwait Integrated Petroleum Industries Company’s first CEO and founder.

Mr. Al-Awadhi is considered one of KIPIC’s key founding members. He 
was appointed as Al-Zour Refinery’s deputy CEO on April 3, 2017, in 
conjunction with the handover of the Al-Zour Refinery Project from the 
Kuwait National Petroleum Company (KNPC) to KIPIC. He significantly 
contributed to the development of a clear action plan to guide the 
process of establishing and operating the refinery by employing the 
extensive experience he gained while working in KNPC, where he was 
promoted until he attained the position of Deputy Chief Executive 
Officer for Projects.

Hatem Al-Awadi
Former Acting Chief Executive Officer (2018 - January 2021)

Deputy Chief Executive Officer of Al-Zour Refinery in (2016-2018)
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Preparatory work for the project

Site’s condition:

The land designated for the 
refinery site is low relative to 
sea level and contains areas of 
soft soil known as Al Sabkha 
(soil composed of sediments 
that are typically soft and prone 
to salt); additionally, this low 
area is prone to inundation 
and flooding in the event of 
heavy rain or tidal movement. 
Therefore, the refinery’s site 
required soil treatment to 
improve its properties as well as 
raise it to higher levels than the 
natural land. This step reduced 
the risk of flooding, ensured that 
infrastructure was built above 
groundwater level, and allowed 
the drainage of rainwater by 
gravity, which saved the cost 
of purchasing, installing, and 
maintaining rainwater drainage 
pumps.
Kuwait National Petroleum 
Company (the project’s previous 
owner) appointed specialized 
contractor M/s Van Oord to 
perform land reclamation and 
site preparation for the Al-Zour 
Refinery project.
To treat the soil, 65 million cubic 
meters of sand were dredged 
from the sea and transported 
to the site through a pipeline. 
The site’s height was raised, 
and the work was completed 
on time, allowing the company 
to hand over the site to the 
EPC contractors for the various 
packages. The long-term vision 
and planning of the Al-Zour 
Refinery Project contributed 
to the completion of the soil 
reclamation process within the 
required time frame and budget, 
all while meeting environmental 
requirements.

The project has undergone 
numerous studies and 
evaluations, particularly with 
regard to the study of the 
area on which it will be built, 
as the refinery is located 90 
kilometers south of Kuwait 
City. Due to its relatively 
low level, the project’s land 
is considered weak and 
prone to subsidence and 
water accumulation in the 
event of rain. This challenge 
necessitated contracting with 
an international contractor to 
reclaim the soil by establishing 
and equipping the main 
stations to assist contractors 
in completing the project, 
including the marine platform 
south of Al-Zour station to 
receive heavy equipment 
across the sea without the use 
of land roads.
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Multiple Contractor Sites (EPC) for 

Engineering Works: 

Considering the immense scale of the project, 
the engineering work was extensively carried 
out in different worldwide regions. Supervising 
and managing this project in a cost-effective 
manner has been a real challenge. The company 
has partnered with Amec Foster Wheeler (a 
Project Consultant) to meet the engineering 
resources needed in EPC contractor offices 
around the world.

Implementation of Prefabricated 

Modular System:

The prefabricated module system was 
implemented by the contractor for packages 2 
and 3 to reduce on-site construction activities 
and accelerate construction progress on site. 
This has significantly reduced the amount of 
manpower required at the site.
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Excerpts from project package

Package 1 : Main Processing Units

ARDS
U-22

CDU
U-21 ARDS

U-12
ARDS
U-02

CDU
U-11

CDU
U-01

SGU
U-34

DHT
U-03

NHT
U-04

KHT
U-05

DHT
U-13

NHT
U-14

KHT
U-25

DHT
U-23

HOC
U-06

Crude Oil Distillation Units

Atmospheric Residue Desulphurization

Naphtha Hydrotreater - (NHT- 04)  

Kerosene Hydrotreater - (KHT- 05)

Sulfur Recovery Unit 
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Excerpts from project package

Packages 2 : Support Processing Units

Pipe Rack

The Silver Dome Diesel Hydrotreater – DHT

The Amine Unit and Burner Units

The Sulfur Recovery Unit

Hydrocarbon Flare
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Excerpts from project package

Packages 3 :  Facilities and Infrastructure

Unit 78 Hellipad

Maintenance and Operation building 6Maintenance and Operation building 5

Landscaping Works and Reservoir; Overview Unit 78 – Campus Area

Maintenance and Operation building 9

Maintenance and Operation building 4Maintenance and Operation building 2

Maintenance and Operation building 7

Maintenance and Operation building 3

Maintenance and Operation building 8
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Package 4 : Tanks

Excerpts from project package

 Area A14: Manual Grading Around Sleepers

Tank - 62-T-060 1B

Tankages Area

Area A14: Swale Cleaning and Cover Installation

Area A14: Secondary Sleepers Bitumen Painting

Area A14: Bitumen Painting on Tank Foundation
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Package 5 : Marine Facilities

Marine Facilities Comprise Of 

UNIT 85 – SOLIDS PIER
• It is a concreate platform that extent 1.8 km into the 

coat via multiple trestles that are connected to each 

other, which provides a safe berthing for commercial 

marine carriers

• It contains a safe conveyor for transporting flammable 
solid products, which are produced in the refinery 
which are granulated sulfur that will be exported in 

the first stage and later coke in the second stage
• The conveyor length is 3.4 km rated at 1650 mega 

tons per hour at peak operation and 1500 mega tons 

per hour during normal operation

• The conveyor contains a safety system that treats the 
dust resulting from the transportation process, which 
is highly flammable, to provide a safe transportation 
process and to protect the environment from this 
polluted dust. This system will prevent dust explosion 
incidents from happening

UNIT 93 – SEA ISLAND
• The largest artificial island, measuring 1.1 square 

kilometers in size, was built 17.5 kilometers from the 
shore at a depth of 20 meters. It includes a -6story 
service building to support operations, the Operation 
Support Facility (OSF), as well as a power station and 
vertical flight airfields for the artificial island and the 
small boats’ port

• The island is used to export liquid petroleum 

products via two loading platforms with four docks 
that can load all types of liquid products and solid 
materials and a dock that serves as a port for small 
boats. Five subsea pipelines are utilized to deliver 
liquid products to the island

UNIT 98 – SMALL BOAT HARBOUR
• It is a harbour for small boats with a capacity of 17 

boats, equipped with fuel stations and other services 
and infrastructure necessary to operate the harbour

• Unit 98 also includes a complex of buildings in 
addition to a Helipad and a Substation, the most 
important of which are the Harbour Master Control 
Tower & Administration Building, Marine Workshops, 
Marine Warehouse and other buildings required for 
marine operations

Excerpts from project package

UNIT 93 – SEA ISLAND

Unit 85 – Solids PierUnit 98 – Small Boat Harbour

Unit 98 – Harbour master control tower & Administration building
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Components of the Al-Zour Refinery Complex Buildings
The total area of the refinery project 
is approximately 16 km2, which 
makes it one of the largest refineries 
on a local, regional, and global level. 
That being the case, it was necessary 
to provide suitable workplaces for 
employees, which was achieved by 
designing several buildings that differ 
in the nature of their work between 
administrative, technical, and support 
services, forming an integrated 

complex of buildings that provides all 
services.
The building is an architectural icon 
with seven floors and a unique view of 
the Al-Zour project units. It includes 
an international-standard theater, 
a service center, large meeting and 
event halls, a mosque named after 
the late Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, and a fully equipped 
health club, as well as the construction 

of several other buildings. To facilitate 
worker transfers, the central control 
building, laboratories, workshops, and 
warehouses are all included in the 
scope of the building complex.
To comply with the requirements of 
green buildings, KIPIC was determined 
to take into account all environmental 
requirements in the design of the 
buildings, in addition to implementing 
the Zero Water Waste project to recycle 

all used water in order to preserve the 

environment.

Al-Zour Refinery’s main administration 
building received a two-star 

evaluation certificate for new buildings 
under construction after passing 

the requirements of the Global 
Sustainability Assessment System 
(GSAS) from the Gulf Organization for 
Research and Development (GORD). 

Safe Buildings

KIPIC is committed 
to providing building 
protection systems 
that meet the highest 
international standards 
in order to protect its 
employees and devices. 
There are also four crisis 
management rooms 
distributed across the 
buildings, including two in 
the main administration 
building, one in the 
central control building, 
and a special room for 
the refinery units in the 
fire station, where any 
emergency is reported.

The opening of the administrative building by the former Prime Minister Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
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Entrance Gate - Security Building

State Security Building Cafeteria

Administration Building

Laboratory

KIPIC Academy Clinic
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AuditoriumThe Mosque of Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Fire Station

Warehouse Maintenance Workshop

Petrol Filling Station

Maintenance BuildingCentral Control Building
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2012

25 March
• Selection of the main project contractor 

(Van Oord, Netherlands)

13 October
• Signing the contracts for the refinery’s construction

7 March

• Obtaining the Supreme Petroleum Council initial approval 
for the project

4  December

• Signing the agreement with the project’s consultant (AMEC 
Group Limited UK)

2 May

• Transferring the refinery’s 
project contracts from 
the Kuwait National 
Petroleum Company 
(KNPC) to the Kuwait 
Integrated Petroleum 
Industries Company 
(KIPIC) ,the percentage of 
project implementation 
was 28.36 %.

7  December

• Celebration of the launch of Al-Zour oil complex projects

20172013
17 November
• Contract signing with the Main Machining Contractor 

(Honeywell, USA)

18 October
• Establishment of the 

Kuwait Integrated 
Petroleum Industries 
Company

2016

Start-up stages 

2014

2015

Van Oord
Marine Ingenuity
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2017

2020

April 

• Completed signing the Unit Provisional Turnover certificate for 
all units of the first refinery

May

• Completion of all primary receipt certificates related to the fifth 
package

• Handing over all service buildings to their respective users

• Obtaining licenses from the General Administration of Civil 
Aviation to operate airfields for the industrial island and the port 
of small boats.

December

• Signing the first mechanical certificate for Unit No. 62

April 

• Signing of the first Provisional Turnover certificate for Unit No. 78

August 

• Completed signing the Unit Provisional Turnover certificate for 
Unit 34 

2021

2022

Packages Completion Stages

Marine FacilitiesMain Processing Units

2022
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Support Processing Units & Facilities and Infrastructure

Packages Completion Stages

May

• Arrival of the first two 
boiler modules by sea 
transportation

June
• Arrival of the first batch 

containing 14 pipe rack 
modules by sea transport

January
• Signing of the first mechanical certificate for unit No. 73 by 

the main and subsidiary power stations

• Connecting electricity from the main and subsidiary power 
stations to Unit No. 73

February

• Providing Al-Zour Refinery with fresh and desalinated water 
from the Ministry of Electricity and Water

February

• The buildings’ initial operation

July
• The boiler units’ first steam production

October

• The Administrative Building was 
awarded a three-star Global 
Sustainability Assessment System 
(GSAS) certificate.

August

• Delivery and operation 
of all units, including the 
hydrogen production and 
pressure units, the amine 
regeneration unit, and the 
sulphur recovery unit

• Delivery and operation of 
boilers for steam production 
and wastewater treatment 
units

• All buildings and workshops 
related to Al-Zour Refinery 
were delivered and operated

• Completion of the initial 
handover of all major 
refining units related to the 
first mini-refinery

• Loading the catalysts for 
the Atmospheric Residue 
Desulphurization (ARDS) 
unit as well as all the 
hydrogen treatment units

2018

2019

2020

2021

2022
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 July
• Successful completion of the preliminary 

works for Ref 1 at the Al-Zour Refinery 
Project

• Transfer of heavy fuel oil from Al-Zour 
Refinery to the Power Plant of the Ministry 
of Electricity and Water

August

• Delivery and operation of all tanks related 
to the first refinery’s operation

September

• Completion of all road and bridge 
constructions for the Al-Zour Refinery 
Project 

November
• Completion of all processes related to 

supplying the refinery with fuel and 
feedstock

Tanks

Packages Completion Stages

2022
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January
• Providing electrical power to the Al-Zour Refinery’s first 

substation

March

• Issuing of the first work permit to carry out electrical 
maintenance work for the power plant-05 at Al-Zour 
Refinery

June
• Main electrical distribution system(MDS-05)was energized 

in which refinery is served with electrical power

July
• Signing major contracts for operation and maintenance 

services with Dietsmann Contractors and Veolia 
Contractors

• Signing a maintenance and life-cycle support contract with 
Honeywell

January
• Organizing the First Gulf Society for Maintenance and Reliability 

Symposium

March

• Commissioning of Chiller units at unit-78

April

• Signing a maintenance services contract with Gulf Spic Company

• Signing maintenance services contract with Fawaz Group for 
electrical services and small equipment

June
• Commencement of unit protection 

activities under the A 55 and B 
packages

• Successfully commissioning unit 
-73’s high voltage 

• Operating the Central Control Room

July
• Issuing the first electronic work order using the Maximo system.

• Readiness of the firefighting network

• Importing fuel gas for the refinery’s heating facilities

August

• Carrying out maintenance work to assist in the operation of boilers

• Signing a maintenance service contract with IMCO Engineering 
and Construction Company

September

• First steam production following boiler’s operation

October

• Signing the first sustainable energy agreement with Man Energy 
Solutions Company

November
• Full operation of the Maintenance and Operations Building (MOBs)

December

• Receiving the first shipment of crude oil to start the operational 
trail of the refinery

Operational Stages

2019 2020
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January
• Receiving the first shipment of naphtha on board the Al-Sour 2 carrier
• Receiving raw materials and the initial operation of the tanks
• Completing all work related to the protection of equipment in package 

EPC-55A (mini refinery-1) 

February

• Commissioning of the Water Stripping Unit

March

• First shut-down of all units in area - 04

May

• Started the initial trial operation of the Crude Oil Distillation Unit
• Refining 2.5 million barrels of crude oil
• Supplying Al-Zour Power Plant with approximately 800,000 barrels 

of fuel oil
• Start-up of Hydrogen production unit(33) train-1 and crude 

distillation unit-01
• MOU signed between KIPIC and ABB
• Supplying the Ministry of Electricity and Water with approximately 

278 thousand tons of fuel oil

 June
• Start-up of Hydrogen compression unit 

July
• Completed CDU-01 start-up -feed 
• Success of the first shutdown by the maintenance group and 

contractor in area 1
• Successful completion of fully commissioning activities in area 4
• ARDS unit-02(HHIT) test is completed and the catalyst loading 

started 

August

• Training and instruction manuals for heavy equipment, 
transportation, machine and welding workshops were issued

• Transfer of the first batch of fuel oil to the Ministry of Electricity and 
Water

• One million man-hours completed without accidents
• Energization of new quality control Service Building tag 78-B-042

 September

• The completion of the two hydrotreating units’ initial operation for 
naphtha (Unit-4) and kerosene (Unit-5) and the introduction of the 
main feeder

• KIPIC repaired the pipes of boiler ‘B’ for the first time
• Completed the takeover of all Al-Zour refinery electrical substations 

(51 nos) upon signing the PTOs 

October

• Initial commissioning of the Naphtha Hydrotreating Unit (Unit-14)
• Commissioning of atmospheric Residue De-Sulfurization 

unit,Diesel Hydrotreaing unit and Sulfur recovery unit started. and 
start-up of refinery-01

• The refinery-1’s first operation

November
• The commercial operation of Al-Zour Refinery initiates
• Processing the shipment of products through the Marine Facilities 
• Commissioning of Sulfur Granulation

December

• Product Shipping

January
• Signing of the Waste Disposal 

Agreement with the National 
Cleaning Company

March

• Cooling-water system in service 

May

• The energization of all Al-Zour refinery electrical substations (51 
nos) completed by the last energization of 67-SS-01

June
• Conducting the first welding job at unit 66

July 
• Energization of temporary fire-station near to unit-63

August

• Successfully completed the single run test and the first steam 
turbine 60-F-0101 B-KT-01 overspeed flight at Al-Zour Refinery

October

• Hydrocarbon flare pilot burner 
lighting 

• Partial commissioning of 
saturation gas unit 

November
• Hydrocarbon flares commissioned 

• Commencement of the Operation 
& Maintenance phase for eight units, supported by the 
Dietsmann contractors and Veolia contractors

• Project launch completed in package 59 (SE) area-05 storage 
tanks unit-67, substation 67-SS-01 and 55B(FDH) area-03 sour 
water stripper unit-35, substation 35-SS-01

• Commissioning of unit-73 and unit-78 emergency diesel 
generators

December

• Commissioning the Acid Gas Flare Unit No. 92

• Operating the Hydrogen Production Unit at Al-Zour Refinery

Operational Stages

2021 2022
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Making More Possible
for Kuwait


