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 المقدمة

البيئية واالجتماعية الرئيسية من دراسة يقدم هذا تقرير الملخص غير الفني هذا لمحة عامة عن النتائج 
تقييم األثر البيئي واالجتماعي مع مراعاة جميع مراحل مشروع الحفر في شركة نفط الكويت، ويُلخص 

 :محتوى هذا التقرير الملخص غير الفني أدناه

نفط يقدم القسم األول تقريًرا ملخًصا غير فني عن تقييم األثر البيئي واالجتماعي الشامل لشركة  •
 الكويت للحفر البري

 سايبام إس ب إيه 5946تقريًرا موجًزا غير فني لمنصة الحفر الكويتية  الثانى يقدم القسم •
 

من المهم مالحظة أن هذا التقرير الموجز غير الفني ال ينقل، وال يقصد منه، نقل جميع المعلومات 
األساسية، ووصف النتائج  المتعلقة بجوانب وتأثيرات المشروع، ويهدف إلى تقديم المعلومات

واالستنتاجات الرئيسية، وتمكين القارئ من فهم اآلثار البيئية المهمة للمشروع دون الحاجة إلى الرجوع 
 .إلى تقرير دراسة تقييم مفصلة لألثر البيئي واالجتماعي

 القسم األول 

 للحفر البريتقرير ملخص غير فني عن تقييم األثر البيئي واالجتماعي لشركة نفط الكويت  .1

  نظرة عامة على المشروع 1.1

شركة نفط الكويت هي شركة مملوكة من الدولة تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، ويشمل 
تمثل شركة نفط الكويت . نطاق شركة نفط الكويت التنقيب والحفر وإنتاج النفط والغاز في دولة الكويت

تساهم شركة نفط . وإحدى أكبر شركات النفط العالميةإحدى ركائز االقتصاد الوطني في دولة الكويت، 
طورت . الكويت في تحقيق إيرادات عالية تمكن الكويت من تنفيذ برامج التنمية على جميع المستويات

 .ورسالتها وقدرتها المؤسسية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للكويت 2030شركة نفط الكويت رؤية 

ضمن إطار . ول المتكاملة لتحقيق زيادة وتعزيز قدرة إنتاج الخامطورت شركة نفط الكويت خطط األص
عمل خطط األصول المتكاملة ومن خالل هذا المشروع المسمى أصول وحفر اآلبار الجديدة في جنوب 

، تعتزم شركة نفط الكويت حفر مجموعة من آبار النفط والغاز 2022-2017شرق الكويت خالل 
سيساهم المشروع أيًضا في الهدف . دف زيادة الطاقة اإلنتاجيةالجديدة في جنوب شرق الكويت به
 2018يلزم الحصول على تصريح بيئي للمشروع بحلول مارس . اإلجمالي إلنتاج جنوب شرق الكويت

 .للحفاظ على خطة إنتاج شركة نفط الكويت كما هو مقرر

االجتماعي، باعتبارها شركة الشركة الوطنية للخدمات البيئية تقييم األثر البيئي و/ أجرت السادة 
تم االنتهاء من تقرير نطاق . تعتمدها الهيئة العامة للبيئة في الكويت" أ"استشارات بيئية معتمدة من الفئة 

تم . 2018واعتماده في يناير  2017المشروع وتقديمه إلى الهيئة العامة للبيئة في الكويت في ديسمبر 
تماعي وفقًا لنظام تقييم األثر البيئي واالجتماعي في مرسوم دولة إعداد تقرير تقييم األثر البيئي واالج

تم تنفيذ عملية تقييم األثر البيئي . ، باإلضافة إلى إجراءات شركة نفط الكويت2/2015الكويت 
، ويغطي نطاق تقييم األثر البيئي 2018إلى فبراير  2017واالجتماعي خالل الفترة من نوفمبر 

 .شطة المرتبطة به ولن يستلزم مراحل اإلنتاجواالجتماعي الحفر واألن
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 ظروف الخط األساسي البيئي واالجتماعي 1.2

  غطاء األرض/ استخدام األرض  1.2.1
خريطة استخدام األراضي والغطاء األرضي الخاصة بالمشروع التي تم إنشاؤها باستخدام نظام 

معلومات فورية عن استخدامات المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا االستشعار عن بعد، وتم إنتاجه لتوفير 
 .األراضي والغطاء األرضي في منطقة المشروع ومحيطها

 

اقترح المشروع مواقع آبار موزعة على مساحة كبيرة، حيث يكون الغطاء األرضي في موقع   
تقع . المشروع ومحيطه بشكل أساسي هو سبخة داخلية، وصفائح رملية نشطة، وصفيحة رملية وعرة

خل حقول نفط جنوب شرق الكويت واستخدام األراضي في موقع المشروع هو فقط جميع اآلبار دا
 .لحقول نفط شركة نفط الكويت ومرافق التطوير واإلنتاج الخاصة بها

 
 الجيولوجية السطحية 1.2.2

سهل الدبدبا الحصوي؛ مسطح صحراوي : يمكن تقسيم صحراء الكويت إلى أربع مقاطعات فيزيوغرافية
تتكون السمات الجيولوجية الرئيسية للسطح في موقع ، جنوبية؛ مسطح ساحلي؛ والتالل الساحلية 

المشروع بشكل أساسي من رواسب رمل الهولوسين األيولياني، مع تكوينات متكررة غير متمايزة في 
لخرائط الجيولوجية العامة تكوينات فار وغار تُظهر ا. منطقتي الفار والغار، وتكوين الدبدبا السفلي

 .وصفيحة رملية نشطة ورمال بحرية في منطقة المشروع

 الطوبوغرافيا 1.2.3
 

ً باتجاه الشمال الشرقي بمتوسط انحدار يبلغ  يعتبر سطح األرض في الكويت مسطح ومنحدر تدريجيا
توضح الخريطة أن . الدراسةكم، وتم إنشاء خريطة طبوغرافية خاصة بالموقع لمنطقة / م  2حوالي 

م  110م باتجاه أقصى الجانب الشمالي إلى أكثر من  45االرتفاعات في منطقة المشروع تتراوح من 
بشكل عام، يختلف موقع المشروع في مستوياته . فوق مستوى سطح البحر إلى أقصى الجانب الشرقي

تقريبًا، تكون االرتفاعات في نفس مناطق الحفر الطبوغرافية، وبمقارنة االرتفاعات في موقع بئر مشابه 
 .أمتار في المتوسط 10 مسطحة تقريبًا مع بعض التغييرات ضمن مستويات

 الجيومورفولوجيا 1.2.4
 

توضح الخريطة الجيومورفولوجية للمشروع لمنطقة الدراسة أن الصفائح الرملية الملساء تهيمن على 
 .النشطةمنطقة المشروع مع وجود أقل للصفائح الرملية 

 جودة الهواء المحيط 1.2.5
 

تُدير شركة نفط الكويت العديد من محطات مراقبة جودة الهواء المحيط في مناطق العمليات النفطية 
تم استخدام بيانات مراقبة جودة . المختلفة في شركة نفط الكويت والتي تغطي جميع المنشآت النفطية

الكويت لوصف جودة الهواء المحيط في منطقة  الهواء المحيط لمدة ستة أشهر المقدمة من شركة نفط
 8/2017المشروع، وتم العثور على جميع المعلمات التي تم تقييمها ضمن الحدود المحددة في المرسوم 

 .باستثناء األوزون وثاني أكسيد الكبريت

 قياسات الضوضاء المحيطة 1.2.6
ساعة متواصلة،  24بة لمدة تم إجراء قياسات مستوى الضوضاء في خمس مواقع، حيث تم إجراء المراق

تم العثور على أن قياسات مستوى . وتم اختيار المواقع على مقربة من المستقبالت الحساسة الرئيسية
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الضوضاء ستكون أقل من معايير الضوضاء المحيطة التي حددتها لوائح الهيئة العامة للبيئة في الكويت 
 ).8/2017القرار (

 جودة التربة 1.2.7
 

تم تحليل العينات . بة من مواقع مختلفة من أجل تقييم جودة التربة في موقع المشروعتم جمع عينات التر
بشكل أساسي من أجل معايير مؤشر التلوث، وتظهر النتائج أن جميع المعلمات التي تم تحليلها تقريبًا 

 .تخضع للمعايير التي حددتها معايير المعالجة الخاصة بشركة نفط الكويت

 خصائص الحصى 1.2.8
 

السمات الصخرية لمواقع حفر اآلبار جنوب شرق الكويت تشكيل الدبدبا وتكوين فارس وغار تشمل 
والتكوينات الرملية اإليولية، ويتألف تكوين الدبدبة في الكويت من جميع الطبقات الواقعة فوق اآلفاق 

لحصى مع يتألف التكوين من الرمال وا. األحفورية لتكوين فارس السفلي باستثناء الرواسب الحديثة
الطين الطفيف وطبقات الطين الرملية الجبسية، وتُظهر الطبقات تكون تقسيم طبقي ضعيف إلى متوسط 
وفي األماكن التي تكون فيها الرمال مثبتة بكربونات الكالسيوم والجبس، ويتكون الجزء العلوي من 

 .التكوين من حصى خشنة مترسبة في صفائح وخطوط

ور المتحولة والبركانية، وتتكون خصائص الحصى في تكوين الغار يتكون الحصى من حطام الصخ  
من الحبيبات الخشنة ذات التطبق التياري التي تصل إلى حجارة رملية مرصوفة بالحصى والتي تُظهر 

بعض األحجار الرملية مثبتة بقوة وكلسية، وتنتشر بعض طبقات الطين . سطح تجوية عقدي سكري
جيولوجيا شبه الجزيرة العربية، الكويت، منشورات هيئة المسح : المصدر. (األخضر خالل القسم
 ).الجيولوجي األمريكية

 زحف الرمال 1.2.9
 

تم إنشاء خريطة حركة . هي عالية ومتوسطة ومنخفضة مناطق حركة رملية 3تُصنف الكويت ضمن 
بيتونا، (الرمال الخاصة بالموقع بناًء على تصنيف الكويت المتوفر من حركة الرمال الكويتية في 

توضح خريطة زحف الرمال أن اآلبار المقترحة للمشروع تندرج ضمن التعرض المنخفض ). 2010
آبار تقع داخل الجانب الغربي من منطقة جنوب شرق الكويت والتي ستتطلب  4للزحف الرملي باستثناء 

 .42/2014من القانون رقم ) 47(إجراءات تخفيفية أثناء أنشطة الحفر وفقًا للمادة 

 لمناطق المحميةا 1.2.10
 

أقرب منطقة محمية إلى الموقع المقترح مشروع حفر آبار جنوب شرق الكويت هي محمية هضبة 
كيلومتًرا باتجاه الجنوب من مواقع اآلبار المقترحة ومحمية  9.78القرين الطبيعية التي تقع على مسافة 

 .رب البالدكيلومتًرا من موقع المشروع في جنوب غ 26أم قدير التي تقع على بعد 

 البيئة األرضية 1.2.11
 

، وأظهرت نتيجة الدراسة الحالية أن متوسط النسبة 2018تم إجراء المسح البيئي األرضي في فبراير 
للمتر المربع، بينما بلغ متوسط نسبة الغطاء في حقل ) ٪7(المئوية للغطاء في حقل برقان النفطي كان 

 .أي حيوانات في موقع المشروع المقترح أثناء المسح للمتر المربع، بينما لم تُلحظ) ٪39(مقوع النفطي 
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 شبكات الطرق والوصول إلى الموقع 1.2.12
 

يرتبط موقع المشروع بالمناطق الرئيسية في الكويت من خالل الطرق الرئيسية مثل طريق الصليبية 
نحو الشمال، والطريق الدائري السابع نحو الشمال، والطريق  212إلى الجنوب الغربي، و ) 604(

نحو جنوب غرب والطريق األرتال ) 51(وطريق المقوع  304باتجاه الجنوب الشرقي، و 306
لن تستخدم منصة . العسكري، باإلضافة إلى وجود شبكة طرق معبدة وغير معبدة تخدم موقع المشروع

الحفر نفسها الطرق العامة ولكنها ستستخدم قضبان منصات الحفر مع طرق منصات الحفر التي تعبر 
 .ق العامةالطر

 المجتمع المقيم المحيط 1.2.13
 

تقع جميع اآلبار التي سيتم حفرها في منطقة جنوب شرق . سيتم تنفيذ المشروع في حقلي برقان ومقوع
الكويت داخل حدود سياج شركة نفط الكويت بمسافة جيدة، ويشمل المجتمع المحيط المباشر بشكل 

أقرب بلدة رئيسية . مكاتب ومخيم عمل في الموقعأساسي مجتمع إنتاج النفط، مع مرافق نفطية مختلفة و
كم  11.74كم شرقًا عن موقع المشروع، ومنطقة كبد على بعد  5.2هي األحمدي التي تبعد مسافة 

في الجانب . كم باتجاه الجنوب 12.5باتجاه الجنوب الغربي ومنطقة صباح األحمد السكنية على مسافة 
 .كم 9.67الجابر الجوية وأقرب نقطة للحقل تبلغ حوالي الغربي من حقل النفط، تقع قاعدة أحمد 

 التأثيرات والتخفيف 1.3

سوف ترتبط أنشطة المشروع بالتأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة اإليجابية والسلبية، ويتمثل األثر 
جميع اإليجابي الرئيسي للمشروع في النمو االقتصادي الوطني الذي يدعم خطط التنمية في الدولة على 

المستويات، باإلضافة إلى تحديد فرص عمل جديدة، حيث اعتمدت شركة نفط الكويت أنظمة التباعد 
 .واإلدارة لتجنب أو تقليل كل اآلثار البيئية واالجتماعية لمشاريعها

يتم ضبط اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع من خالل إجراءات إدارة شركة نفط الكويت، وباإلضافة   
ك، طورت شركة نفط الكويت إجراءات لالستجابة لآلثار البيئية واالجتماعية أثناء ظروف إلى ذل

تعد اآلثار البيئية السلبية . التشغيل غير العادية والطارئة لتقليل اآلثار إلى أدنى المستويات الممكنة
راضي والتأثيرات المحتملة للمشاريع هي االنبعاثات في الهواء، ومستويات الضوضاء العالية، وتلوث األ

تتمثل اآلثار االجتماعية المحتملة للمشروع في استهالك موارد مواد الجاتش والضغط على . البيئية
ال يوجد مجتمع عام من المتوقع أن يتأثر سلبًا . إمدادات مياه الشرب العامة إذا لزم األمر أثناء الحفر

 .تدابير التخفيفبالمشروع، وتوفر األقسام التالية تفاصيل عن التأثيرات و

 التخفيف من خالل وضع ساندة مثقب 1.4

من المفهوم أن اختيار الموقع للحفر وتنفيذ األعمال خارج منطقة التأثير يؤدي إلى انخفاض إيجابي كبير 
في المخاطر البيئية واالجتماعية ألنشطة المشروع، حيث اعتمدت شركة نفط الكويت إجراءات تموضع 

 .ر البيئية واالجتماعية لموقع البئرتقليل اآلثا/ من أجل تجنب 

 ضبط اآلبار ومنع االنفجار 1.5

أثناء الحفر، يمكن أن تحدث حوادث مثل انفجارات الحفارات وانفجار اآلبار، مما سيكون له آثار شديدة 
وفورية على البيئة والمناطق المحيطة، فضالً عن اآلثار االجتماعية بما في ذلك المخاطر على الموارد 

قد تشمل المخاطر تلوث المياه الجوفية، تسرب النفط إلى . في الموقع وسمعة شركة نفط الكويتالبشرية 
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سطح األرض وانطالقات الغاز في الغالف الجوي، أو الوفاة أو إصابات العمال، وتنطبق المخاطر 
الحياة واآلثار المرتبطة بهذه األنواع من االنسكابات العرضية على كل من الحفر واإلنتاج في دورة 

 .البرية

لتجنب انفجار البئر، تعد منصة الحفر مجهزة بمجموعة من معدات التحكم في اآلبار، وتعتبر مجموعة 
يعد الغرض الرئيسي من معدات التحكم في . معدات التحكم في البئر جزًءا مهًما من معدات منصة الحفر

ر انفجار بشكل فعال، وضمان البئر هو التحكم في ضغط رأس البئر أثناء العمليات، ومنع أي خط
 .عمليات آمنة

 االنبعاثات في الهواء 1.6

أثناء عمليات الحفر، تختلف االنبعاثات في الهواء اعتماًدا حسب ظروف تشغيل الحفر، وظروف 
التشغيل العادية أو الطارئة، وأثناء ظروف التشغيل العادية، تكون االنبعاثات المتوقعة في الهواء هي 

وانبعاثات عوادم المركبات والمعدات، وانبعاثات االحتراق المؤقت وانبعاثات حفرة انبعاثات الغبار، 
أثناء ظروف التشغيل الطارئة وحاالت انفجار البئر، تكون . االحتراق الناتجة عن احتراق سوائل الحفر

 .االنبعاثات في الهواء كبيرة وتتسبب في تدهور جودة الهواء المحيط داخل منطقة التأثير

 الحامض/ يس البارد السام التنف 1.7

يشمل ضبط اآلبار ومنع االنفجار التحكم العادي المعتمد لمنع مثل هذه الحوادث، بينما يعد إشعال البئر 
هو إجراء التخفيف المتبع من قبل شركة نفط الكويت في حالة حدوث عطل كارثي في رأس البئر، 

قد يكون إشعال البئر . بط سالمة اآلبارالحامضة، وفقدان جميع تدابير ض/ وحدث التنفيس السامة 
مطلوبًا إلزالة خطر خطر غاز كبريتيد الهيدروجين من أجل ضمان سالمة العمال والعامة، ويتم توفير 

 .تقييم وإجراءات معايير اإلشعال في إجراءات إشعال اآلبار في شركة نفط الكويت

 انبعاثات حفر اإلشعال والحرق 1.8

يتدفق النفط والغاز أثناء اختبار اآلبار في جميع اآلبار االستكشافية وآبار الغاز وفقًا لبرنامج اآلبار، 
الجوراسي وبعض آبار التنقيب، حيث يتم حرق سوائل اآلبار دائًما في حفرة اإلشعال، ويعتبر الحرق 

لسامة خياًرا آمنًا مقارنة بالتنفيس البارد أثناء اختبار البئر أو العمليات األخرى بسبب الخصائص ا
 .والقابلة لالشتعال المرتبطة بها

 
ومع ذلك، فإن حرق الغازات يُطلق نواتج احتراق إلى جانب الغازات غير المحترقة المصنفة على أنها   

قد تكون هناك حاجة إلى نظام إشعال متحرك . غازات دفيئة وتؤدي إلى تدهور جودة الهواء المحيط
 -: تدابير التخفيف المقترحة هي بشكل رئيسي. مؤقت أثناء أعمال الحفر واختبار اآلبار

 
موضع (متابعة إجراءات شركة نفط الكويت إلجراءات الموضعة والمسافة اآلمنة / تنفيذ . 1

 )أعمال الحفر

 تصميم حفرة اإلشعال. 2

 اإلشعال الصديق للبيئة لتحقيق األهداف المقبولة. 3

لتقليل تركيزات كبريتيد الهيدروجين في استخدام أجهزة تنقية غاز كبريتيد الهيدروجين . 4
 .الغالف الجوي أثناء عمليات االحتراق
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 انبعاثات الغبار 1.9

إن حفر الخنادق، وردمها، وحركة المركبات، والحفر وغيرها من أعمال الحفر أثناء أنشطة الحفر 
اثات غبار مثل والدعم هي األنشطة المتوقع أن يكون لها احتمالية انبعاثات غبار، ويقترح ضوابط انبع

 .كبح الغبار وبعض ممارسات في الموقع

 انبعاثات المعدات والمركبات 1.10

من المتوقع أيًضا نتوج انبعاثات عوادم المعدات والمركبات أثناء أنشطة الحفر، وتشمل االنبعاثات 
المتوقعة المواد الجزيئية، وأكاسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون، 

يجب أن تكون آالت الحفر من النماذج . لهيدروكربونات غير المحترقة والمركبات العضوية المتطايرةوا
القياسية وأن تحتوي المعدات والمركبات على أنابيب عادم قياسية، ويتم ضبط معدالت انبعاث الملوثات 

سيد النيتروجين في يجب تطبيق التحكم في انبعاثات أكا. من خالل الصيانة والضبط المناسبين للمحرك
يجب أن تتوافق جميع معدالت االنبعاثات من المصادر الثابتة وانبعاثات المركبات . معدات توليد الطاقة

 .8/2017مع قرار الالئحة التنفيذية رقم 

 ضوضاء الحفر 1.11

ستولد المعدات المستخدمة في إعداد الموقع والنقل مستويات ضوضاء، وباإلضافة إلى ذلك، ستولد 
تشمل مصادر الضوضاء أثناء الحفر . الحفر مستويات ضوضاء أعلى من المعايير المحيطة عمليات

من شأن تنفيذ . الحفارات والمولدات والمضخات والضواغط وورش العمل والمحركات وما إلى ذلك
إجراءات شركة نفط الكويت المطبقة بما في ذلك متطلبات المسافات اآلمنة أن يقلل بشكل فعال من 

من األفضل تخفيف الضوضاء عن طريق ترك . ت الضوضاء المحيطة إلى حدود مقبولةمستويا
يعد المستوى الثاني لتخفيف الضوضاء . المسافة، فكلما زاد االبتعاد عن المستقبالت كلما انخفض التأثير

ات هو االتجاه، حيث يؤدي توجيه المعدات المولدة للضوضاء بعيًدا عن المستقبالت إلى تقليل التأثير
يؤدي التوقيت أيًضا دوًرا رئيسيًا في التخفيف من تأثيرات الضوضاء، حيث . المصاحبة بشكل كبير

تسمح جدولة عمليات توليد الضوضاء األكثر أهمية خالل ساعات النهار تفاوتًا قد ال يمكن تحقيقه خالل 
 .ساعات المساء

 التأثيرات البيئية والبيولوجية .2

) ٪7(تُظهر نتيجة المسح البيئي األرضي أن متوسط النسبة المئوية للغطاء في حقل برقان النفطي كان 
قد يكون هذا . للمتر المربع) ٪39(للمتر المربع في حين بلغ متوسط نسبة الغطاء في حقل مقوع النفطي 

. ات على البقاء والنموبسبب أن معظم األراضي في المقوع المغطاة بالمسطحات المائية التي تشجع النب
موقعًا، وبالنظر إلى الغطاء النباتي في الموقع، من المتوقع أن يكون حجم  19تم تحديد خمسة أنواع في 

  .التأثير متوسًطا

في بعض المواقع، قد يؤدي الحفر إلى إزالة الغطاء النباتي الموجود أو تدهوره، وتشمل تدابير التخفيف 
النحو المنصوص عليه في إجراء إدارة شركة نفط الكويت لمواطن الحياة  متطلبات تدابير التخفيف على

باإلضافة إلى ذلك، يفضل إجراء مسوحات إيكولوجية سابقة للحفر، وبرنامج تحسين المواطن . البرية
 .وإدارة المواد الكيميائية والنفايات واستعادة الموقع

  تلوث األرض 2.1
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عمليات الحفر من أنواع مختلفة من مجاري النفايات الصلبة من المتوقع بشكل أساسي تلوث األرض من 
تيارات النفايات الرئيسية التي توقعت أن تسبب تلوث . والسائلة المتوقع نتوجها أثناء أنشطة الحفر

 -: األرض هي
 و الماء  التخلص من قصاصات الطين القائم على النفط .1

 التخلص من الحجم الخامل من طين الحفر .2

 فات الصرف الصحي من مكتب موقع منصة الحفر ومخيم منصة الحفرالتخلص من مخل .3

 تلوث التربة في مناطق حرق وحفر اإلشعال .4

 االنسكاب العرضي للطين والمواد الكيميائية .5

 من اآلالت والمعدات التسرب العرضي للوقود .6

 نفايات المكاتب والنفايات المنزلية .7

 

قامت شركة نفط . حفر قصاصات الطين القائم على النفطفي أعمال الحفر المستقبلية، لن يكون هناك أي 
تقع المحطة األولى في غرب . الكويت ببناء وتشغيل محطتين لمعالجة قصاصات الطين القائم على النفط

الكويت وتستخدم لمعالجة قصاصات الطين القائم على النفط الناتجة عن أعمال الحفر في أصول غرب 
المحطة الثانية في شمال الكويت وتستخدم لمعالجة قصاصات الطين  تقع. الكويت وجنوب شرق الكويت

تستخدم تقنية االمتصاص . القائم على النفط والنفايات الناتجة عن أعمال الحفر في أصول شمال الكويت
تتم معالجة نفايات . الحراري في محطة معالجة قصاصات الطين القائم على النفط في غرب الكويت

. جة عن مكتب موقع منصة الحفر والمخيم بواسطة محطة معالجة المجارير المعبأةالصرف الصحي النات
 .12/2017من القرار  5يجب معالجة مياه الصرف الصحي بجودة مطابقة للجدول 

وضعت خطة إدارة نفايات الحفر والتكنولوجيا نهًجا شامالً إلدارة جميع أنواع النفايات المتوقعة من 
 .ح في الجدول أدناهأعمال الحفر كما هو موض

 

 )2017أبريل (الممارسة الحالية إلدارة النفايات في مديرية الحفر والتكنولوجيا، خطة إدارة النفايات 

 اإلدارة استراتيجية النفايات المتولدة

 تم إرسالها إلى مرفق معالجة النفايات المعتمد النفايات غير الخطرة

 بيان نفاياتناقل نفايات معتمد مع  النفايات الخطرة

 منشأة معالجة قصاصات الطين القائم على النفط قصاصات الطين القائم على النفط

 مخزنة في الحفرة والحقًا يتم ردمها قصاصات الطين القائم على الماء

 محطة معالجة المجارير المعبأة المجارير

 ناقل نفايات معتمد لجمع النفايات الرئيسية نفايات المطبخ المنزلية

 محطة معالجة المجارير المعبأة نفايات الغسيل

 إعادة التدوير من قبل الشركة الكويتية لزيوت التزليق زيت مطبخ مستعمل

 إعادة التدوير من قبل الشركة الكويتية لزيوت التزليق زيت المحركات المستخدم
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 التعامل مع المواد المشعة التي تحدث بشكل طبيعي أثناء عملية الحفر 2.2

 
المواد المشعة التي تحدث بشكل طبيعي بتركيزات مختلفة في قشرة األرض ويمكن أن تتركز أو  توجد

تتعزز بسبب العمليات المرتبطة باستخراج النفط والغاز، ويمكن أن تؤدي العمليات واألنشطة غير 
لى تلوث الخاضعة للرقابة المرتبطة بالمستويات المرتفعة من المواد المشعة التي تحدث بشكل طبيعي إ

يتم التعامل مع . البيئة باإلضافة إلى أن تشكل خطًرا صحيًا على القوى العاملة في شركة نفط الكويت
المواد المشعة التي تحدث بشكل طبيعي من خالل تنفيذ إجراء إدارة المواد المشعة التي تحدث بشكل 

اض المهنية التي قد تكون طبيعي والتي ستمكن شركة نفط الكويت من حماية جميع الموظفين من األمر
النفايات / المعدات / يغطي اإلجراء التخزين اآلمن ونقل المواد . نتيجة التعرض المحتمل لتلك المواد

 .الملوثة بالمواد الكيميائية الطبيعية في شركة نفط الكويت

 التعامل مع الذخائر غير المنفجرة 2.3
 

إجراء شركة نفط الكويت للتعامل مع المواد يتم التعامل مع مواد الذخائر غير المنفجرة من خالل 
 .المتفجرة والتخلص من المواد والذخائر المتفجرة

 مخاطر الزالزل وزحف الرمال 2.4
 

أظهر جمع البيانات ومراجعة الخرائط األساسية للمشروع أن المشروع معرض لمخاطر طبيعية زلزالية 
ومع . تأثيرات على أنشطة المشروعمن المتوقع حدوث مخاطر زلزالية وسيكون لها . وزحف رملي

. ذلك، نظًرا إلجراءات إدارة شركة نفط الكويت المعمول بها، يمكن تخفيف اآلثار وضبطها عليها
طورت شركة نفط الكويت مبادئ توجيهية للتصميم تأخذ المخاطر الزلزالية في االعتبار أثناء تصميم 

 .المشروع

قترح توجيه إجراءات التخفيف من زحف الرمال تتعرض أربع آبار لخطر زحف رملي مرتفع، ويُ 
منشآت الحماية شائعة في الكويت مع . 42/2014من قانون حماية البيئة ) 47(لتتماشى مع المادة 

للتحكم في حركة الرمال في الكثبان الرملية الصحراوية، يمكن . تدخالت مختلفة تعتمد على الصناعة
أو عن / دف من إدخال تدابير هندسية هو زيادة خشونة السطح و استخدام تدابير هندسية بيئية، ويعد اله

 .طريق زيادة سرعة العتبة المطلوبة

 المجتمع المحيط 2.5
 

تقع جميع اآلبار المقترحة في حقول نفط جنوب شرق الكويت، ولذلك، يشمل المجتمع المحيط المباشر 
 .والمكاتب ومخيمات العمل في الموقعبشكل أساسي مجتمع إنتاج النفط، مع مرافق النفط المختلفة 

 استشارة أصحاب المصلحة 2.6
 

تم إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة من خالل استبيان تقييم األثر البيئي واالجتماعي الذي تم 
إعداده بواسطة الشركة الوطنية للخدمات البيئية، وتوزيعه على موظفي شركة نفط الكويت الذين تم 

تم إعداد االستبيان لتقديم نطاق المشروع وبالتالي الحصول على . االجتماعيونتحديد أنهم المستقبلون 
تعد المجاالت الرئيسية المركزة وردود . تعليقات من المستجيبين حول الجوانب البيئية واالجتماعية له
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وع فعل المستجيبين هي التأثيرات االقتصادية، واآلثار البيئية المحتملة، والعالقة بين مزايا المشر
يتفق المستجيبون على أن . وعيوبه، والقضايا البيئية األكثر أهمية واقتراحات أو توصيات المستجيبين

هذا المشروع سيساعد على تعزيز االقتصاد الكويتي من خالل زيادة إنتاج النفط الخام والغاز للتصدير 
أن يُشكل فرص عمل مباشرة ومن المتوقع ) محطات توليد الطاقة(وتغذية المصافي واالستخدام الداخلي 

يتفق معظم المستجيبين على أن . في النفط والغاز، باإلضافة إلى الفرص غير المباشرة مثل قطاع النقل
بما في ) أثناء إشعال اختبار البئر(اآلثار البيئية المحتملة للمشروع ستنطوي على جودة الهواء المحيط 

المياه، (المحلية في مستوى الضوضاء، واستهالك الموارد ذلك غازات الدفيئة، وتوليد الغبار، والزيادة 
/ بسبب التسرب ) التربة/ األرض (، وتلوث موقع الحفر )والجاتش، والوقود، والطاقة، وما إلى ذلك

القص والنفايات والتخلص من مياه المجرور بما في ذلك / االنسكاب والتعامل غير السليم مع طين الحفر 
وتوليد مياه الصرف الصحي، والتأثير على الطرق العامة والنقل، واضطراب النفايات الخطرة، 

يتفق معظم المستجيبين على أن . المواطن  وتجزئتها، ومخاطر الراديو، وفقدان التنوع البيولوجي النباتي
القضايا البيئية الرئيسية من المحتمل أن تكون هي التعامل مع قصاصات الحفر الطينية، وانسكابات 

يزعم المستجيبون الصغار أن أكثر القضايا أهمية . فط، والتعامل النفايات بما في ذلك النفايات الخطرةالن
٪ من المستجيبين أن 100هي الصحة والسالمة والبيئة الخاصة بالعاملين، والتي تنفجر بشكل جيد، أكد 
 .ثر البيئي واالجتماعيمزايا المشروع أكثر من عيوبه، وتمت تغطية جميع التوصيات في هذا تقييم األ

 التأثيرات على موارد المياه الجوفية 2.7
 

أثناء الحفر، ستكون هناك حاجة للمياه لمختلف األنشطة التشغيلية بما في ذلك الحفر، ولذلك، تعتزم 
تم تقييم التأثيرات على . شركة نفط الكويت الحصول على المياه من موارد المياه الجوفية القائمة

الجوفية على أنها منخفضة ألن االستخدام اليومي يُقدر بأنه منخفض مقارنة بمعدل إنتاج استهالك المياه 
باإلضافة إلى ذلك، فإن طبقة المياه الجوفية المستهدفة للمياه الجوفية قليلة الملوحة أو مالحة، ومع . الحقل

 .ذلك، فإن تدابير الحفاظ على المياه قابلة للتطبيق من قبل شركة نفط الكويت

 الجاتش/ ستهالك مواد التعبئة ا 2.8
 

ستكون مواد التجميع مطلوبة لمجموعة متنوعة من أغراض البناء بما في ذلك استبدال التربة، وحشو 
البئر، وما إلى ذلك، ووفقًا للوائح البيئية الحالية في دولة الكويت، يلزم إصدار موافقات من المجلس 

لذلك، ستدير شركة نفط . الكويت وبلدية الكويت للمحاجر الجديدةاألعلى للبيئة، والهيئة العامة للبيئة في 
تطبق شركة نفط . الكويت توفير هذه الكمية من حفر جاتش األصول المعتمدة لدى شركة نفط الكويت

الكويت تدابير تخفيف صارمة لضبط موارد الجاتش من محاجر التجميع الحالية ضمن أصول شركة نفط 
فإن أي حفرة استخراج جاتش جديدة سوف تتطلب استكمال تقييم األثر البيئي وفقًا لإلجراء، . الكويت

 .واالجتماعي

 استهالك الموارد الطبيعية األخرى 2.9
 

خالل مرحلة الحفر، سيتم استخدام الموارد مثل مواد اإلنشاء الخام بما في ذلك الرمل والفوالذ واألسمنت 
من ناحية . طبيعية للحفر أمًرا أساسيًا وال يمكن تجنبهوالوقود ومواد المحاجر، ويعد استخدام الموارد ال

أخرى، هذه الموارد غير متجددة، ولدى شركة نفط الكويت إجراءات إدارة طاقة وموارد إلدارة الموارد 
 .الطبيعية بكفاءة

 الضغط على مكبات النفايات العامة 2.10
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خارج الموقع إلى مدافن النفايات ) طرةالنفايات غير الخ(سيتم نقل جزء من النفايات المنزلية أو البلدية 

البلدية القريبة، وتتضمن استراتيجية شركة نفط الكويت لتدبير النفايات غير الخطرة ومخلفات المطبخ 
المنزلي التخلص منها في مرفق معالجة النفايات المعتمد عبر ناقل نفايات معتمد إلى مجموعة النفايات 

استخدام المكبات العامة هو منخفض، ومع ذلك، يجب تقليل كمية تم العثور على أن تأثير . الرئيسية
 .النفايات المرسلة إلى مكب النفايات إلى أدنى حد ممكن

 الضغط على إمدادات مياه الشرب العامة 2.11
 

أثناء مرحلة الحفر، ستكون المياه الصالحة للشرب مطلوبة للحفر وكذلك القوى العاملة المشاركة في 
احتياجات االستهالك الشخصي اليومية بما في ذلك الشرب والطعام واألغراض المشروع لتلبية 

لذلك، قد يوفر المشروع المياه من مصادر المياه الصالحة للشرب إذا كانت نوعية المياه . األخرى
كمية المياه المقدرة اليومية المطلوبة ستكون في حدود . الجوفية المتاحة ال تفي بمعايير مياه الحفر

، وتعتبر تدابير الحفاظ على المياه أفضل نهج قابل للتطبيق لتقليل آثار استهالك المياه 3م  4,370
 .الناشئة عن استخدام المياه الصالحة للشرب العامة

 الضغط على الطرق العامة والتأثير على المرور 2.12
 

تتسبب في أي سيتم تنفيذ أنشطة الحفر داخل حقول النفط في جنوب شرق الكويت وليس من المتوقع أن 
انقطاع كبير في حركة المرور، ومع ذلك، فإن الحفر سيتطلب توريد األسمنت والطين والمياه والوقود 
والمواد األخرى؛ ونقل النفايات إلى مكب النفايات، ونقل الطين القائم على النفط إلى مرافق المعالجة، 

ات وشاحنات مختلفة ستستخدم الطرق ونقل العمالة، وما إلى ذلك، والتي سيتم تنفيذها بواسطة مركب
يرتبط موقع المشروع بالمناطق الرئيسية في الكويت من خالل الطرق الرئيسية مثل طريق . العامة

نحو الشمال، والطريق الدائري السابع نحو الشمال،  212إلى الجنوب الغربي، و ) 604(الصليبية 
نحو جنوب غرب والطريق ) 51(ع وطريق المقو 304باتجاه الجنوب الشرقي، و 306والطريق 

من ناحية . األرتال العسكري، باإلضافة إلى وجود شبكة طرق معبدة وغير معبدة تخدم موقع المشروع
ومع ذلك، سيتم . أخرى، أثناء نقل منصة الحفر، سيقتصر استخدام الطرق العامة على معابر الطرق فقط

 .  لتقليل آثار حركة المرورتنفيذ األعمال وفقًا إلجراءات شركة نفط الكويت 

كجزء من الطرق العامة متطلبات التصميم، يتعين على مستشاري ومقاولي تصميم الطرق في وزارة 
األشغال العامة الكويتية التنسيق مع شركة نفط الكويت لتحديد متطلباتها بما في ذلك مواقع معابر منصة 

 .الحفر ومواصفاتها

 التأثيرات البصرية 2.13
 

المشروع المقترحة على مساحة كبيرة من األرض في جنوب شرق الكويت، جميع مواقع  تنتشر مواقع
اآلبار بعيدة عن أي مناطق حضرية أو مراكز مأهولة، ومع ذلك، فإن تركيب أجهزة الحفر سيؤدي إلى 

قد تنجم . كم 3تأثيرات بصرية مؤقتة حيث يمكن رؤية منصات الحفارات من مسافة بعيدة تصل إلى 
مرئية عن إقامة الحفارات ووجودها المادي في موقع الحفارة، وقد ينتج عن التأثير البصري  تأثيرات

لذلك، فإن تدابير التخفيف قد تتضمن إدارة . التراكمي إنشاء المزيد من منصات الحفر في مناطق قريبة
 .الوقت لألنشطة لتقليل التأثيرات البصرية الكلية



5946ة الحفر سايبم إس ب إيه منص - شركة نفط الكويت عملية الحفر  - ملخص غير فني                     13  of  
 

 خطة إدارة الطوارئ .3

ألنشطة المرتبطة به، ستكون هنالك حاجة إلى خطة إدارة الطوارئ لالستعداد أثناء الحفر وا
توفر القائمة التالية من إجراءات شركة نفط الكويت لنظام إدارة . لسيناريوهات الطوارئ واالستجابة لها

ت الصحة والسالمة واألمن والبيئة االستعداد لألزمات وإجراءات اإلدارة لسيناريوهات التشغيل في حاال
 :الطوارئ

 

• KOC.EV.005 - إجراء تنظيف االنسكاب الكيميائي 
• KOC.GE.022 - إجراء طوارئ االنسكاب النفطي داخل البر 
• KOC.GE.025 - خطة إدارة األزمات لدى شركة نفط الكويت. 
• KOC.GE.026 - خطة االستجابة للطوارئ لدى شركة نفط الكويت 
• KOC.GE.041 - شركة نفط الكويت إدارة السالمة من الحرائق لدى 
• KOC.PS.019 - إرشادات لتقييم الهروب واإلخالء واإلنقاذ 
• KOC.GE.039  - إجراء إشعال البئر 

 خطة اإلدارة والمراقبة البيئية 3.1

يتم توفير خطة اإلدارة والمراقبة البيئية في تقييم األثر البيئي واالجتماعي لتوفير رابط بين تدابير 
ذه التدابير أثناء الحفر واألعمال المرتبطة بها، وتلخص اآلثار المتوقعة التخفيف المقدمة وتكامل ه

للمشروعات وتقدم تفاصيل عن تدابير التخفيف والمسؤوليات والجدولة الزمنية للتخفيف من هذه اآلثار 
 .والمراقبة وإعداد التقارير

 الخالصة 3.2
 

الكويت بما يسهم في تنفيذ برامج التنمية الحكومية يهدف المشروع إلى زيادة إنتاج النفط والغاز في دولة 
تم تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع وفقًا للمبادئ التوجيهية للقرار . على جميع المستويات

إلرشادات تقييم األثر البيئي واالجتماعي في دولة الكويت ويوصى بتدابير التخفيف واإلدارة  2/2015
كل عام، خالل ظروف التشغيل العادية، فإن تنفيذ تدابير التخفيف واإلدارة والمراقبة بش. والمراقبة البيئية

باإلضافة إلى . البيئية من شأنه أن يقلل من اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع إلى مستويات مقبولة
لبيئة هي ذلك، تم العثور على أن إجراءات شركة نفط الكويت لنظام إدارة الصحة والسالمة واألمن وا

أثناء ظروف التشغيل الطارئة، ال يمكن . شاملة وكافية لضبط التأثيرات البيئية واالجتماعية للمشروع
ومع ذلك، لدى شركة نفط الكويت إجراءات االستعداد وإدارة األزمات . تجنب اآلثار البيئية واالجتماعية

  .التي يمكن أن تقلل من اآلثار إلى أدنى مستوى ممكن
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 الثانيالقسم 

  5946منصة الحفر  مشروع حفر شركة سايبم إس ب إيه الكويت .4

 وصف المشروع 4.1
فرع سايبم الكويت هو فرع من شركة سايبم إس ب إيه الرائدة في تقديم الخدمات الهندسية والمشتريات 

تم منح سايبم من شركة  .وإدارة المشاريع واإلنشاء مع تفضيل المشاريع البحرية والبرية واسعة النطاق
حصان  3000نفط الكويت لعمليات الحفر في دولة الكويت عقًدا لمنصتي حفر بريتين ثقيلتين بقوة 

لمدة خمس سنوات باإلضافة إلى سنة واحدة اختيارية في ) 5946ومنصة الحفر  5913منصة الحفر (
  .مواقع اآلبار العميقة

  على البئر رقم يو جي  2017يناير  15على البئر األول بتاريخ  5913منصة الحفر
 .في غرب الكويت 251

  على البئر رقم يو إن  2017أكتوبر  6على البئر األول في  5946منصة الحفر
 .في شمال الكويت 0131

 5946منصة الحفر /  5913نطاق عمل منصة الحفر  4.2
 

العقد، لتنفيذ عمليات الحفر توفر سايبم منصات الحفر والمعدات والمخيمات وفقًا للمواصفات الواردة في 
وصيانة اآلبار بما في ذلك تعبئة وتشغيل الحفارات والمعدات والمخيمات في موقع البئر األول أو أي 

 .موقع آخر وفقًا لمواصفات ممثل المشرف

 
 منطقة التشغيل/ موقع مكان ومخيم منصة الحفر  4.3

 
 :الحفر مخصصات مختلفة داخل المنطقة المدرجة أدناه عند حركة منصات

 

 الرقم
منطقة 
 :الكويت

 :مناطق العمليات

1 
 شمال
 الكويت

العبدلي، الصابرية، الروضتين، الرتقة، بحرة، حقول المطربة، أم العيش، أم نقا، غرب 
العبدلي، الظبي، اللياح، الديرة، شمال غرب الروضتين، سرتقة، بوبيان أو أي موقع 

 تطوير أو بئر استكشافي آخر في هذه المنطقة

2 
جنوب شرق 

 الكويت
األحمدي، عريفجان، برقان، المقوع، حقول الوفرة، ميناء األحمدي، ميناء عبد هللا، 

 خشمان أو أي موقع تطوير أو استكشاف آخر في هذه المنطقة

3 
 غرب
 الكويت

مناقيش، ظريف، كرا المرو، العبدية، الراحية، أم قدير، جنوب المناقيش، أم الروس، 
 موقع تطوير أو استكشاف آخر في هذه المنطقةكهلوله أو أي 
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 أنشطة مشروع الحفر 4.4
 :األنشطة التالية منفذة في موقع منصة الحفر             

 

 :أعمال الحفر 4.4.1
 )يتم تنفيذه بمشاركة شركة طرف ثالث معتمدة(إعداد موقع الحفر  )1

 )يتم تنفيذه بمشاركة طرف ثالث معتمد(نقل منصة الحفر والطرف الثالث  )2

 عملية تحضير منصة الحفر )3

 )تنفيذ متطلبات برنامج العميل الفرعي الخاص بنا(عمليات الحفر  )4

 عملية إزالة منصة الحفر )5

 

 :أعمال الدعم 4.4.2
 مخيم سكن طاقم الحفر )1

 أنشطة مكتب موقع سايبم )2

مسؤوًال عن توفير التسهيالت أدناه لمنصة الحفر وإدارة الخدمات ) شركة نفط الكويت(يعد العميل 
في هذا الصدد،  .المتعلقة بالمقاولين من الباطن ومقدمي الخدمات الذين يعملون تحت مسؤولية العميل

إدارة  :يكون العميل مسؤوالً عن توفير المعلومات المدرجة، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر
الباطن ومقدمو الخدمة الذين والنفايات غير الخطرة التي ينتجها المقاول من ) الكيميائية(النفايات الخطرة 

لذلك، فإن جميع األنشطة والخدمات والمرافق التي يديرها العميل  .يعملون مباشرة تحت إدارة العميل
 .وينفذها، بالتالي، هي خارج نطاق تحليل هذا المستند

 

 الجوانب البيئية واالجتماعية .5

بمشاريع الحفر وتأثيراتها المحتملة وتدابير يتم في هذا القسم وصف الجوانب البيئية واالجتماعية المتعلقة 
 :اآلثار البيئية واالجتماعية الرئيسية المحتملة المرتبطة بمشروع الحفر هي .التخفيف

 االنبعاثات في الهواء ■
 تلوث التربة ■
 الضوضاء ■
 إنتاج النفايات والتعامل معها ■
  
 استهالك المياه ■

 النباتات والحيوانات ■
 استهالك الموارد الطبيعية ■

  

 الصحة العامة وسالمة المرور ■
  

 صحة المجتمع وسالمته ■
  

 الصحة والسالمة المهنية ■
  

تأثيرات اجتماعية واقتصادية  ■
 أخرى
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 :يراعي تحديد وتقييم الجوانب البيئية واالجتماعية وتأثيراتها ظروف التشغيل التالية

 .طبيعية ووفقًا لخطة اإلدارةاألنشطة والمعدات التي تعمل في ظروف : ظروف التشغيل العادية. 1

 )مثل االنفجار، والحريق، والتعرض النبعاثات كبريتيد الهيدروجين(حاالت الطوارئ . 2

 :ما يلي تقييم اآلثار وتعالجتم 

الجوانب البيئية واالجتماعية المباشرة، مثل األنشطة التي قد تتوقع الشركة أن يكون لها تأثير  )1
 .وضبطها

واالجتماعي غير المباشر، مثل األنشطة الفعلية أو المحتملة التي يكون للشركة الجانب البيئي  )2
 .تأثير عليها دون تحكم مباشر

تقدم سايبم إس ب إيه لحفريات الكويت خدمات بصفة مقاول حفر لصالح شركة نفط الكويت، ج.  )3
تشريعية الوطنية وبالتالي فإن تقييم المخاطر وتدابير التخفيف الناتجة تستند إلى المتطلبات ال

 .والمتطلبات اإلضافية لنظام الصحة والسالمة والبيئة لدى العميل

بما في ذلك المجتمع والصحة والسالمة (تم تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة  )4
وتم تنفيذ تدابير التخفيف وفقًا لنظام اإلدارة البيئية لدى سايبم وسجل األثر البيئي الذي ) المهنية

  .تم تطويره لمنصات حفر سايبم

  ملخص اآلثار المحتملة على البيئة، والتخفيف من وطأتها وتدابير اإلدارة .6

  االنبعاثات في الهواء 6.1

تتولد االنبعاثات في الهواء خالل مراحل مختلفة من عمليات الحفر، في الظروف العادية والطارئة، 
وقعة في الهواء هي انبعاثات الغبار والمركبات وأثناء ظروف التشغيل العادية، تكون االنبعاثات المت

  وانبعاثات عوادم المعدات.

  

  االنبعاثات الناتجة عن المركبات والمعدات 6.1.1

ترتبط انبعاثات الهواء الناتجة عن المركبات والمعدات بشكل أساسي باحتراق الوقود، وخاصة الديزل، 
محركات الديزل (أكاسيد النيتروجين وأكسيد  كمصدر للطاقة. يتم تنظيم االنبعاثات السلبية المحتملة من

  الكبريت) وتقليلها من خالل تنفيذ أنشطة الصيانة الدورية وضبط الوقود من خالل أنشطة أخذ العينات.

يتم ضبط طرق المشروع والتحكم فيها بواسطة كاميرات السرعة، وعالوة على ذلك، تمتلك سيارات 
  بيه في حال تجاوز السرعة.سايبم نظاًما داخليًا لضبط السرعة للتن

  

 توليد الغبار 6.1.2

يتولد الغبار أثناء عمليات نقل منصة الحفر، وحركة المركبات، وعملية تشغيل المنصة وفتحها، وأنشطة 
إعداد موقع منصة الحفر، ويتم تنفيذ العديد من إجراءات التحكم من أجل تقليل تولد الغبار، مثل رش 

  قد تولد الغبار وخفض سرعة المركبات. الماء على األرض قبل األنشطة التي
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كيلو في الساعة)  60يجب أن تلتزم المركبات بحد السرعة المحلي وسرعة منصة الحفر / المشروع (
وذلك لتقليل كل من الضوضاء والغبار، ويجب التخطيط لعمليات نقل األفراد والمواد وتحسينها من أجل 

  تقليل االنبعاثات وحركة المرور

  

 المتولدة في حاالت الطوارئ االنبعاثات 6.1.3

أثناء ظروف التشغيل الطارئة مثل انفجار البئر، يمكن أن تكون االنبعاثات في الهواء كبيرة. لدى سايبم 
تدابير ضبط مختلفة لمنع مثل هذه الحوادث، مثل خطط االستجابة للطوارئ، واالختبار المنتظم لمانع 

  االنفجار والتدريبات الدورية للطوارئ.

 التربةتلوث  6.2

قد يكون تلوث التربة نتيجة االنسكاب، والذي يمكن أن يكون مرتبًطا بخطأ تشغيلي أو حدث عرضي 
  وقع أثناء عمليات الحفر أو نتيجة عطل في المعدات (مثل نقل المركبات).

  ترتبط حاالت االنسكاب النموذجية بشكل أساسي باألحداث العرضية التالية:

  وقود أو الملء الزائد أو حوادث التوصيل / االنفصال.انسكاب الديزل من التزود بال .1

انسكاب الزيت من صيانة المعدات والمركبات (تسرب الزيت أثناء تغيير الزيت، أو تسرب  .2
  سائل تبريد المحرك أثناء تغيير أو إضافة سائل التبريد، وغيرها).

موصل (ضغط انسكاب الزيت الهيدروليكي الناتج عن انفصال خرطوم هيدروليكي أو فشل  .3
  معتدل، خطوط منخفضة الكمية، وغيرها).

  انسكاب الزيت / الديزل بسبب التعامل غير السليم مع البراميل والتخزين غير السليم لها. .4

تسرب سائل الحفر من الخزانات أو المضخات أو غيرها من المعدات المرتبطة بها داخل نظام  .5
  الدائرة المغلقة.

  يلي:تشمل تدابير منع االنسكاب ما 

  تحديد الملوثات وتنفيذ تدابير التحكم في االنسكاب كممارسات تشغيل وعمليات تفتيش ورصد للمنشآت.

  جدول الصيانة المنتظم لآلالت والمعدات التي تحتوي على مواد يمكن أن تسبب انسكابًا.

  جابة لالنسكاب.التدريب على قضايا حماية البيئة للتأكد من أن جميع العمال على دراية بإجراءات االست

عالوة على ذلك، تم وضع خطة استجابة للطوارئ وخطة طوارئ لحاالت االنسكاب لمواجهة 
  االنسكابات العرضية.

 تدبير النفايات 6.3

تنتج أنشطة الحفر وكذلك األنشطة الداعمة نفايات تتطلب مناطق تخزين كافية، وفرز نفايات ومناطق 
  تخلص منها.
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 فصل النفايات في الموقع 6.3.1

ر وتحسينها، سيتم جمع النفايات بشكل منفصل في صناديق مناسبة أجل تسهيل أنشطة إعادة التدويمن 
التوليد، وسيتم وضع الفتات واضحة على الصناديق في جميع / يتم إرسالها في جميع مناطق العمل 

 :يتم تطبيق نظام ترميز األلوان التالي. التوليد لتعزيز فصل أفضل للنفايات/ مناطق العمل 

 رمز اللون نوع النفايات

 حاوية حمراء مياه خطرة

 حاوية خضراء ُمركبة/ نفايات منزلية 

 حاوية زرقاء نفايات خاصة

 حاوية سوداء نفايات عضوية

 
 التخلص من النفايات ومعالجتها 6.3.2

يتم استخدام المرافق المرخصة للتخلص من النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة، ويتم تحديدها 
 .واعتمادها قبل البدء في تجهيز موقع الحفر وعملياته

 

 التخلص من النفايات وعالجها النفايات المتولدة

 النفايات غير الخطرة
 .تم النقل حسب موافقة شركة الطرف الثالث مع بيان النفايات

 .أرسلت إلى مكب النفايات المعتمد

 .الثالث مع بيان النفاياتتم النقل حسب موافقة شركة الطرف  النفايات الخطرة

 تحت تحكم شركة نفط الكويت قصاصات الطين القائم على النفط

 تحت تحكم شركة نفط الكويت قصاصات الطين القائم على الماء

 المجارير
تمت معالجتها في الموقع باستخدام المكعب الحيوي، وإرسالها إلى مكب النفايات 

 )حفرة(

 نفايات المطبخ المنزلية
 .النقل حسب موافقة شركة الطرف الثالثتم 

 .أرسلت إلى مكب النفايات المعتمد

 نفايات طبية
 .تعامل على أنها نفايات خطرة وترسل مع بيان النفايات

 .تم التخلص منها من خالل المركز الطبي البريطاني

 تتم اإلزالة حسب موافقة شركة الطرف الثالث زيت المحرك المستخدم

 تتم اإلزالة حسب موافقة شركة الطرف الثالث مستعملزيت مطبخ 

 تتم المعالجة بواسطة المكعب الحيوي  نفايات الغسيل

 تحت ضبط شركة نفط الكويت النفايات الكيميائية
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لضمان أن النفايات الناتجة ) PLN-HSE-002-46(نفذت سايبم سياسات وإجراءات إدارة النفايات 
باإلضافة إلى ذلك، يتم تدريب الموظفين وتوعيتهم بشأن إدارة النفايات  .عن أنشطة الموقع هي مالئمة
 .وفصلها في موقع منصة الحفر

 مياه النفايات 6.3.3

تتم معالجة المياه المتولدة من األنشطة البشرية وأنشطة أجهزة الحفر قبل التصريف لتلبية حدود الجودة 
النفايات المنزلية وجمعها من خالل وحدة  يتم تحويل مياه المنصوص عليها في التشريعات الكويتية.

ترشيح المكعب الحيوي ومن ثم يتم تخزين المياه المعالجة داخل حفرة نفايات في منصة الحفر والمخيم. 
  بمجرد امتالء الحفر، يتم سحب مياه النفايات والتخلص منها من خالل الشركات المرخصة.

وتجميعها بواسطة أنظمة الصرف الخاصة بمنصة الحفر يتم ضبط تدفق مياه الصرف الناتجة عن الحفر 
في خزانات مياه الصرف. بمجرد امتالء الخزانات، يتم نقل مياه الصرف الناتجة عن الحفر إلى مزود 

  خدمة نفايات معتمد وبالتالي التخلص منها

 الضوضاء 6.4

  منصة الحفر.تنتج ضوضاء المعدات عن حركة المركبات الثقيلة أثناء تحضير الموقع وتحريك 
أثناء عمليات الحفر، ترتبط مصادر الضوضاء بمعدات الحفر واآلليات مثل المولدات والمضخات 

  والمحركات وأنشطة الورشة، وغيرها.
نظًرا ألن منصة الحفر تعمل بشكل عام بعيًدا عن المستقبالت البيئية الحساسة لألرض، فمن غير المتوقع 

سيتم إجراء  يث الضوضاء البيئية على المستقبالت البيئية المحلية.أن يكون لها تأثير بيئي كبير من ح
  استطالعات لرصد مستوى الضوضاء والتأثير المحتمل على رفاه العمال وصحتهم وسالمتهم.

  

 استهالك المياه 6.5

تستهلك منصة الحفر المياه لالستخدام المنزلي لألفراد في الموقع وللخدمات العامة. نظًرا لموقع الحفارة، 
يتم توفير المياه المستخدمة لالستخدام المنزلي بشكل دوري بواسطة شاحنة، في حين أن المياه للخدمات 

لتقليل استهالك المياه وكفاءة استخدام المياه، يتم  العامة هي المياه الجوفية المستخرجة من آبار المياه.
  ية في الموقع.تنظيم العديد من الحمالت البيئية الدورية وفعاليات التوعية البيئ

 كفاءة الموارد (الوقود والطاقة والمياه) 6.6

ترتبط كفاءة الموارد باستخدام موارد مثل الطاقة والوقود والمياه ومواد اإلنشاء، إلى جانب التعويض من 
يتم تنظيم حمالت بيئية دورية وأحداث توعية بيئية مع الموظفين في الموقع،  النفايات وإعادة استخدامها.

فيز سلوكيات الممارسة الجيدة فيما يتعلق باستهالك الموارد. يتم تتبع استهالك الوقود من أجل تح
  والكهرباء والمياه والمواد الخام بانتظام واإلبالغ عنها من خالل نظام إدارة البيانات البيئية لدى سايبم

 استهالك المواد الخام 6.7

يتم تشجيع  مستخدم في اإلجراءات اإلدارية.المادة الخام الرئيسية المستهلكة في المكاتب هي الورق ال
ً من خالل تدابير الترويج مثل: الطباعة فقط عند الضرورة،  جميع الموظفين على استخدام أكثر وعيا
واستخدام خيار الطباعة على الوجهين كإعداد افتراضي، واالستفادة إلى أكبر حد من استخدام النسخ 

لورقية، وتحسين المحفوظات الموجودة على الشبكة لتجنب اإللكترونية وتفضيلها على المطبوعات ا
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  الطباعة غير الضرورية؛

نظًرا لقلة كمية الورق المستخدمة في الموقع، يعتبر تأثير هذا الجانب البيئي  إعادة تدوير نفايات الورق.
حمالت بيئية ومع ذلك، تعمل سايبم على تعزيز حماية الموارد الطبيعية ويتم إطالق وتنفيذ  منخفًضا.

  دورية في الموقع.

 اضطراب النباتات والحيوانات 6.8

نظًرا ألن الموقع يقع في منطقة صحراوية وال توجد مناطق محمية بشكل خاص للنباتات والحيوانات 
  بالقرب منه، يمكن اعتبار تقييم الجانب البيئي منخفًضا.

ممكن نظًرا ألن جميع ممارسات يعد االضطراب في النباتات والحيوانات األرضية عند أدنى مستوى 
  حماية البيئة والحفاظ عليها منفذة، وسيقع تركيز بشكل خاص على ما يلي:

  إجراءات الوقاية لتجنب أي تسرب للنفط خارج حدود منصة الحفر •

  تدابير الرقابة لتجنب تصريف أي مياه ملوثة في سطح المياه المحلية؛ •

 تقليل الضوضاء البيئية. •

  

يجب تقليل استخدام ناقالت اإلمداد إلى أدنى مستوى ممكن لتقليل التأثير على المواطن عالوة على ذلك، 
  المحلية.

 

  ملخص اآلثار المحتملة على البيئة، والتخفيف من وطأتها وتدابير اإلدارة .7

 الطرق العامة وسالمة المرور 7.1
  

الكويت، وقد تتأثر الطرق يتم تنفيذ نقل الحفارة في طرق منصات الحفارات المعتمدة في حقل شركة نفط 
العامة جزئيًا أثناء عمليات حركة منصة الحفر. تُنسق حركة معدات منصة الحفر مع شركة نفط الكويت 
لضمان تأثر الطرق العامة وسالمة المرور بأدنى حد ممكن. تم الحصول على تصريح نقل الحفارة 

  المسبق من شركة نفط الكويت.

القيادة وأقامت دورات تدريبية على القيادة الدفاعية لموظفيها ومقاوليها. نفذت سايبم الكويت إجراءات 
باإلضافة إلى ذلك، يُطلب من السائقين االلتزام بحدود السرعة المعلنة، وعند االقتضاء، تقليل السرعة 

 يتم إعداد برنامج النقل بشكل أكبر عند السفر في مواقع على أسطح غير ممهدة لتقليل تكوين الغبار.
  وتنسيقه مع شركة نفط الكويت لضمان تنفيذ التدابير المناسبة والحصول على التصاريح.

 صحة المجتمع وسالمته 7.2
  

يمكن أن تتأثر صحة وسالمة الجمهور والمجتمع بحركة المرور والضوضاء واالنبعاثات الهوائية 
ورة أعاله، قامت سايبم بالنسبة لجميع الحاالت المذك الناتجة عن أنشطة الحفر أو في حالة الطوارئ.

الكويت بتطوير وتنفيذ نظام إدارة للصحة والسالمة، وتنفيذ تدابير تهدف إلى التخفيف من المخاطر 
  مخاطر على الصحة والسالمة العامةوتقليل ال

  



5946ة الحفر سايبم إس ب إيه منص - شركة نفط الكويت عملية الحفر  - ملخص غير فني                     21  of  
 

 الصحة والسالمة المهنية 7.3
  

المقاول تؤدي عمليات مشروع الحفر إلى مخاطر مهنية وصحية وسالمة للعمال، بما في ذلك أفراد 
المشاركون في األنشطة الداعمة. يشتمل نظام سايبم إلدارة الصحة والسالمة والبيئة في منصة الحفر 
على أحكام تتعلق بالصحة والسالمة تتماشى مع متطلبات شركة نفط الكويت والقانون الحكومي بشأن 

، وتنفيذ وإنفاذ مدونة أخالقيات السالمة والصحة في العمل. يتوقع نظام اإلدارة إدارة كافية للقوى العاملة
  سايبم، وتوفير المراقبة الصحية والوصول إلى الرعاية الصحية لجميع العمال.

 رفاه العمال 7.4
  

في مشاريع الحفر الخاصة بشركة سايبم، يتم توفير ظروف إقامة مناسبة لجميع العمال مع احترام 
دورية (أسبوعية) من قبل العاملين في المجال المعايير الدولية والقانونية. يتم إجراء عمليات تفتيش 

  الطبي والصحة والسالمة والبيئة لضمان احترام معايير النظافة واالمتثال لها بشكل صحيح.

  الجوانب االجتماعية واالقتصادية األخرى 7.5
 

 تأثير إيجابي محتمل وصف الجانب االجتماعي

 .فرص عمل للموظفين المحليين التوظيف

 والتطويرالتدريب 
تساهم في تحسين ) بما في ذلك المحليون(فرص تدريب لجميع الموظفين 

 .الكفاءة وتعزيز المهارات المهنية
 .بيئة دولية تسمح بنقل المعرفة

 توفير فرص اقتصادية للموردين المحليين للسلع والخدمات االقتصاد

 
  نظام اإلدارة البيئية .8

  
قامت شركة سايبم الكويت إس ب إيه للحفر بتطوير وتنفيذ نظام إدارة صحة وسالمة وبيئة يتماشى مع 

توجد إجراءات الصحة والسالمة والبيئة مطبقة طوال مدة . 14001أنظمة سايبم ومعايير آيزو 
تتم مراقبة أداء مجاالت الصحة والسالمة والبيئة في منصة الحفر وتقييمها مقابل األهداف  .المشروع
  .المحددة المذكورة في الخطة السنوية للصحة والسالمة والبيئة لمنصة الحفر واإلراض

ع يعتمد نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة لمنصة الحفر على نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة التاب
لشركة سايبم واإلجراءات والممارسات والعمليات الخاصة بجمع بيانات األداء البيئي وما يتعلق بمراقبة 

  :األداء البيئي من خالل

 جمع البيانات البيئية وفقًا لمعايير شركة سايبم: المراقبة الدورية •

 عالية االحتمالية؛تحليل الحوادث البيئية والحوادث الوشيكة : تحليل الحوادث واإلبالغ عنها •

 .تنفيذ ومتابعة برنامج التدقيق: نظام التدقيق •

من خالل األنظمة المذكورة أعاله، يتم تتبع األداء البيئي لمنصة الحفر وضبطه فيه حتى التمكن من 
 .إعداد اإلجراءات والبرامج المناسبة لتحسين نظام اإلدارة البيئية
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  خطة إدارة الطوارئ .9
 

فيما . المرتبطة به، يلزم إعداد خطة للطوارئ واالستجابة لسيناريوهات الطوارئأثناء الحفر واألنشطة 
يلي إجراءات الصحة والسالمة والبيئة لمشروع حفر الصحة والسالمة والبيئة إلدارة الطوارئ 

  واألزمات

  46المستند رقم (خطة االستجابة للطوارئ لدى سايبم-PLN-HSE-008( 

 46المستند رقم (روجين لدى سايبم خطة طوارئ سالمة كبريتيد الهيد-PLN-HSE-010( 

  46المستند رقم (خطة طوارئ التعامل مع االنسكابات لدى سايبم-PLN-HSE-003( 

  46المستند رقم (خطة الطوارئ الخاصة بجانب اآلبار لدى سايبم-PLN-HSE-011( 

 19-خطة االستجابة لحاالت الطوارئ لكوفيد  

تدابير الضبط الخاصة بموقع منصة الحفر لالستجابة لسيناريوهات باإلضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ 
  :الطوارئ

 تدريب اعتماد منتدى ضبط اآلبار الدولي 

 تدريبات الطوارئ منصة الحفر 

  أنظمة التنفس ذاتية االحتواء/ التدريب المنتظم على كبريتيد الهيدروجين 

  أكسيد الكبريتتوعية الموظفين بالحرائق، وكبريتيد الهيدروجين وثاني 

  متر 1300تفاصيل االتصال في حاالت الطوارئ لمنصة الحفر ضمن دائرة نصف قطرها 

  إشراك أصحاب المصلحة .10
 

تُعد عملية إشراك أصحاب المصلحة فعالة لتحقيق أهداف مشاريع حفر سايبم في الكويت، وتُعد 
أنشطة المشروع بين / ات عملي المشاركة المباشرة مع أصحاب المصلحة هي فرصة لتكوين تفاهم حول

أولئك الذين من المحتمل أن تؤثر عليهم أو يتأثروا بها، وللتعرف على وجهة نظرهم ووجهة نظر 
  .األطراف الخارجية لهذه العمليات والمخاطر ذات الصلة والتأثيرات والفرص

الدولة يتعلق الغرض الرئيسي لعملية مشاركة أصحاب المصلحة بالحصول على ترخيص للعمل في 
والمحافظة عليه، ويتضمن أيًضا تحديد أصحاب المصلحة والتشاور معهم؛ وبناء التفاهم والثقة الخارجية 
والداخلية؛ والسماح للشركة أو المشروع باالندماج بشكل أفضل في السياق االجتماعي واالقتصادي 

  .والبيئي المحلي

 

سايبم الكويت إلى ضمان أن تنعكس تهدف إستراتيجية مشاركة أصحاب المصلحة في الحفر لدى 
احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة بشكل كامل في برامج أداء الصحة والسالمة والبيئة لدى سايبم 
للحفر، واالمتثال التشريعي، وحمالت التوعية بالصحة والسالمة والبيئة، واالمتثال لألداء التشغيلي لدال 

  .العميل ومتطلبات الصحة والسالمة والبيئة

 

أصحاب المصلحة في الحفر في سايبم الكويت هم أولئك الذين لديهم مصلحة وتأثير على نتائج مشاريع 
 .العميل، والموظفين، وبائعي السلع والخدمات، والهيئات الحكومية، وشركاء األعمال: الحفر، ويشملون
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لمشاريع حفر سايبم الكويت قد تم إعدادها بما يتماشى مع إرشادات نظام  خطة إشراك أصحاب المصلحة
  .14001ومتطلبات آيزو ) MSGGR-GROUP-STK-001(إدارة سايبم 

يدعم المستند مشاريع حفر سايبم الكويت إلدارة استراتيجيات الشركة المتعلقة بمشاركة أصحاب 
تتم مراجعة خطة واستراتيجيات المشاركة . المشروعالمصلحة وإدارة احتياجاتهم وتوقعاتهم طوال مدة 

سنويًا، بناًء على نتائج استراتيجيات مشاركة أصحاب المصلحة، وردود الفعل الواردة، والتغييرات في 
 .أو توقعات أصحاب المصلحة/ السياق و 
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 المقدمة .1

 غرض ومحتوى الملخص غير الفني 1.1

نظرة عامة على النتائج البيئية الرئيسية من تقييم األثر البيئي خالل مراحل  يقدم الملخص غير الفني
 :محتوى الملخص غير الفني أدناهيُلخص . الهندسة واإلنشاء وبدء تشغيل وإدارة المشروع

 مقدمة عن خلفية المشروع وسياقه التنظيمي ومعاييره وتقييم األثر البيئي للمشروع؛ : 1لقسم ا •
 ملخًصا للمشروع وموقع المشروع ونطاقه وتقييًما للبدائل؛:  2القسم  •
 يوضح شروط خط األساس؛:  3لقسم  •
 التخفيف؛يركز على التأثيرات البيئية وتدابير :  4القسم  •
 .الخالصة:  5م القس •

من المهم أن نالحظ أن الملخص غير الفني هذا ال ينقل، وليس المقصود منه أن ينقل جميع المعلومات 
الغرض منه هو تقديم المعلومات األساسية، ووصف النتائج . المتعلقة بجوانب وتأثيرات المشروع

البيئية المهمة للمشروع دون الحاجة إلى الرجوع واالستنتاجات الرئيسية، وتمكين القارئ من فهم اآلثار 
  .إلى التقييمات التفصيلية

 

  معلومات أساسية حول المشروع 1.2
 

. تقوم الشركة الكويتية للصناعات البترولية ببناء مصفاة الزور للنفط في منطقة الزور في جنوب الكويت
مخزون التغذية الخام " ةالمصفاة الجديدخطوط أنابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع "يوفر مشروع 

زيت الوقود منخفض الكبريت مثل الضروري وغاز الوقود إلى مصفاة الزور وينقل المنتجات النهائية 
  .وغاز البترول المسال من مصفاة الزور إلى مصفاة ميناء األحمدي

 

الكويت لتغذية  خطوط أنابيب شركة نفط "بعنوان  17052456منحت شركة نفط الكويت العقد رقم 
لتنفيذ نطاق األعمال بما في ذلك اإليطالية  –لشركة سايبم إس ب إيه "  ةمشروع المصفاة الجديد

التصميم التفصيلي، ومسوحات الموقع، والمشتريات، والتوريد، والتركيب، والتشغيل المسبق، وبدء 
  . األداء وفقًا لمتطلبات العقدالتشغيل، وتدريب الموظفين، وتسليم المرافق والمساعدة في اختبار 

 

  والمعايير اللوائح 1.3
 

تُعد الهيئة العامة للبيئة في الكويت هي الوكالة الحكومية الرائدة في دولة الكويت والمسؤولة عن البيئة 
المعدل  2014لسنة  42وتدور مهامها فقط حول إدارة البيئة وحمايتها، ويُعد قانون حماية البيئة رقم 

  .والئحته التنفيذية وقراراته هو التشريع البيئي السائد في الكويت 2015لسنة  99بالقانون 

باإلضافة إلى ذلك، يتوافق المشروع مع إجراءات نظام إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة الخاصة 
في بشركة نفط الكويت، كما وقعت دولة الكويت وصادقت على عدد من االتفاقيات البيئية الدولية بما 

  .ذلك اتفاقيات ريو البيئية الثالث وبروتوكول كيوتو التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
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  تقييم األثر البيئي 1.4
 

 99/2015المعدل بموجب  42/2014من قانون حماية البيئة القانون رقم  7من المادة  14ينص البند 
  :على ما يلي

 

البيئي للمشاريع المختلفة في دولة الكويت، ووضع اإلرشادات إعداد نظام لتقييم األثر "
  ."واإلجراءات الالزمة، وإبداء الرأي الحازم قبل الموافقة على تنفيذها من قبل الجهات المختصة

 

السادة / وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للبيئة في الكويت، تم إجراء دراسة تقييم األثر البيئي األولي بواسطة 
راجعت الهيئة العامة . وتم تقديمها إلى الهيئة العامة للبيئة في الكويت 2013فيريتاس في يوليو بيورو 

تم . للبيئة في الكويت التقرير وأصدرت رأيها بشأن متطلبات دراسة نهائية ومفصلة لتقييم التأثير البيئي
قبل إنشاء المشروع  2018إعداد تقرير تقييم األثر البيئي النهائي من قبل بيورو فيريتاس في أغسطس 

  .وفقًا لتوصيات الهيئة العامة للبيئة في الكويت في تقرير تقييم األثر البيئي األولي

 

  متطلبات موارد المشروع 1.5
 

أثناء مرحلة التشغيل، و. 3,600تبلغ ذروة متطلبات القوى العاملة المباشرة لهذا المشروع تقريبًا 
في محطة الضخ والعدادات والمناطق األخرى أثناء أنشطة سيتطلب المشروع قوة عاملة تشغيلية 

  .الصيانة
 

تم الحصول على قطعة األرض لمسار خط األنابيب على أساس حق الطريق، وكانت غالبية األراضي 
باإلضافة إلى ذلك، تم الحصول على األرض في مناطق . التي تم الحصول عليها من شركة نفط الكويت

الشركة الكويتية للصناعات البترولية وقطاعات حكومية / وطنية الكويتية أخرى من شركة البترول ال
  .تم دفن األنابيب تحت مستوى سطح األرض وفقًا إلجراءات شركة نفط الكويت. أخرى

 

هناك حاجة إلى أنواع مختلفة من مواد البناء المدني لبناء وتشغيل المشروع بما في ذلك المياه العذبة، 
ومواد السقاالت وغيرها، ويتم الشراء من خالل موردين محليين ودوليين عند والكتل الخرسانية، 

  .االقتضاء
 

يشمل ذلك الرافعات، وآالت . يتم نشر معدات وآالت اإلنشاء في موقع البناء من خالل مقاولين محليين
قص الغاز، ومضخات المياه، والضواغط، والمقطورات، والشاحنات الصغيرة، وشاحنات  تاللحام، وآال

ذراع الرافعة الممتدة، وصهاريج التفريغ، وصهاريج الديزل، وخزانات المياه، ورافعات العمال، 
 .ومولدات الطاقة، وحافالت الركاب، وسيارات السيدان للنقل وسيارات اإلسعاف

ألعمال اإلنشاء وتجهيز األرض مكعب  متر مربع 5,000ذبة ما يقرب من تشمل متطلبات المياه الع
لالختبار المائي، تر مكعب م 22,000هنالك حاجة تقريبًا إلى . ومعالجة الخرسانة ومتطلبات متنوعة

شركة نفط الكويت إلمدادات المياه ) / شركة الكهرباء والماء(والذي سيتم تلبيته من موردين خارجيين 
 .يوم /تر مكعب م 156وحة، ويبلغ متوسط الطلب على مياه الشرب تقريبًا قليلة المل

يتم توفير الطاقة المطلوبة أثناء مرحلة اإلنشاء من قبل المقاول من خالل مولدات كهربائية محمولة في 
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أثناء مرحلة التشغيل، يتم توصيل المرافق بأقرب منشآت إمداد الطاقة . الموقع حسب وعند االقتضاء
 .عة لوزارة الكهرباء والماءالتاب

 
 
 
 

 وصف المشروع .2

 موقع المشروع 2.1

 / EFمشروع (مسار خطوط التغذية موازي لممر خط األنابيب الحالي من األحمدي إلى الزور 
الخزانات الجنوبية، وتنتهي عند مصفاة  تجمع/ تبدأ خطوط األنابيب من مصفاة ميناء األحمدي ). 1760

. ممر خط األنابيب مع طرق مختلفة، ومنطقة صحراوية، ومساحة أرض السبخةيتقاطع . الزور للنفط
يتراوح الطول اإلجمالي لممر . متًرا 350إلى  260يتراوح العرض اإلجمالي لممر خط األنابيب من 

باإلضافة إلى ذلك، تقع محطة الضخ والقياس في األحمدي لضخ مواد . كم 60و  50خط األنابيب بين 
  .أدناه 1تتوفر خريطة موقع المشروع الشاملة في الشكل . إلى مصفاة الزورالتغذية الخام 

  

  

 خريطة موقع المشروع. 1الشكل 
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 نطاق المشروع 2.2

من المكونات " خطوط أنابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع المصفاة الجديدة "يتكون مشروع 
  :والمرافق التالية

 

 خطوط أنابيب التغذية والمنتجات؛ •
 الضخ والقياس؛ محطة •
 صمامات مقطعية؛ •
 متلقيات الكواشط؛/ بادئات  •
 مشاعل خطوط أنابيب محمولة؛ •
 حفرة حرق غاز الوقود؛ •
 براميل التنقيط؛ •
 ضبط التآكل؛ •
 ؛)كاثودية(الحماية من التآكل  •
 مؤكسدات حرارية؛ •
 أجهزة القياس وأنظمة التحكم؛ •
 .األنظمة الكهربائية وغيرها •
 

غاز الوقود وزيت الوقود منخفض الكبريت وغاز البترول نقل النفط الخام و التشغيل، سيتمخالل مرحلة 
باإلضافة إلى ذلك، سيتم تشغيل جميع المكونات ذات الصلة لضمان . المسال من وإلى مصفاة الزور

يشمل تشغيل المرافق والمكونات المختلفة نظام الضخ والقياس . العمل اآلمن ونقل األعالف والمنتجات
  .متلقيات الكواشط وأجهزة التحكم والقياس، وما إلى ذلك/ وبادئات  والصمامات

 

  التقييم البديل 2.3
 

تم اختيار خريطة الطريق لخط األنابيب بناًء على القرب من المرافق الحالية وممر خط األنابيب مع 
للوصالت مع  القائمة، كما يسهل هذا أيًضا التنفيذ السليمالحيوية تجنب أي تداخل أو إزعاج للمنشآت 

تم إجراء عدد من دراسات سالمة العملية للمشروع لدراسة المخاطر الناشئة عن . المرافق السابقة
  .التشغيل/ المشروع خالل مراحل اإلنشاء 

 

من ناحية . الوضع البيئي الحالي والظروف الحالية في موقع المشروع" عدم التنفيذ"يمكن أن يحفظ بديل 
المشروع بعض التأثير على البيئة الحالية؛ ومع ذلك، فإن غالبية هذه اآلثار التي تم أخرى، سيكون لتنفيذ 

تقييمها مؤقتة بطبيعتها وستحدث خالل فترة قصيرة فقط، أي أثناء مرحلة اإلنشاء، ومن خالل تطبيق 
لقضاء تدابير التخفيف والتعافي الموصى بها، سيتم تقليل معظم هذه اآلثار إلى الحد األدنى أو حتى ا

بالنظر إلى حقيقة أن اآلثار البيئية واالجتماعية التي تم تحديدها سيتم تخفيفها بشكل مناسب، فقد . عليها
 ".عدم التنفيذ"تقرر أنه يمكن إلغاء خيار 

 

 
 مسح خط األساس البيئي .3

تمثل البيئة  تم إجراء جمع بيانات الخط األساسي البيئية واالجتماعية في سياق منطقة تأثير المشروع التي
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يشمل ذلك أنشطة المقاول ومرافق شركة نفط الكويت . المحيطة، والتي من المحتمل أن تتأثر بالمشروع
والتي تعد من ) بما في ذلك من قبل المقاولين(التي يمتلكها أو يتم تشغيلها أو إدارتها بشكل مباشر 

كن التنبؤ بها الناجمة عن المشروع مكونات المشروع، باإلضافة إلى اآلثار غير المخطط لها والتي يم
 .واآلثار غير المباشرة التي تؤثر على النظام البيئي الذي تعتمد عليه سبل عيش المجتمعات المتأثرة

  المناخ واألرصاد الجوية 3.1
 

تتمتع الكويت بمناخ صحراوي شديد الجفاف هو حار وجاف ويبلغ متوسط هطول األمطار النموذجي 
تم تسجيل الحد األدنى من المستويات السنوية منخفضة الذي . في جميع أنحاء البالدملم في السنة  116

في أشهر الصيف، . ملم 242.4ملم بينما بلغ الحد األقصى لهطول األمطار السنوي  31.3يصل إلى 
درجة مئوية، مع بلوغ  46درجة مئوية إلى  42يتراوح متوسط درجات الحرارة اليومية المرتفعة من 

درجة مئوية في محطة مطربة لألرصاد الجوية في  53.5رجة حرارة مسجلة على اإلطالق أعلى د
درجة مئوية في مدينة  4-كانت أدنى درجة حرارة مسجلة . 2011أغسطس  3الشمال الغربي في 

  .1964الكويت في يناير 

 

  الطوبوغرافيا 3.2
 

يبلغ متوسط ارتفاع الموقع في منطقة  محطة . يتم تنفيذ المشروع في الجزء الجنوبي الشرقي من الكويت
يتراوح ارتفاع موقع خط األنابيب حول . متًرا فوق متوسط مستوى سطح البحر 52الضخ والقياس 

يتراوح الجزء الجنوبي من مسار خط األنابيب بالقرب . م 108م إلى  87منطقة الشعيبة الصناعية من 
. ي الرئيسية للمشروع ضمن منطقة صحراوية مفتوحةتقع األراض. م 20م إلى  2من منطقة الزور من 

تُعد المنطقة القريبة من . لوحظ أن التضاريس في مزرعة الخزانات الجنوبية في األحمدي هي مسطحة
الخزانات الجنوبية في شركة نفط الكويت محاطة بمنطقة صناعية ومصفاة، يمكن مالحظة تجمع منطقة 

بالقرب من منطقة الزور، . تمعات البدوية ومخيمات عمل المقاولالعديد من المخيمات بما في ذلك المج
لوحظت بعض األماكن مثل أراضي السبخة الرطبة، ويمكن مالحظة الغطاء النباتي المتناثر في أرض 

  .السبخة في الجزء الجنوبي من مسار خط األنابيب
 

المراقبة البيئية في يقع استخدام األراضي في معظم مساحة المشروع حسب تصنيف نظام معلومات 
  ".المناطق الصحراوية/ المناطق المفتوحة "الكويت ضمن 

  التربة 3.3
 

 10.0آبار تم حفرها حتى عمق ) 3(تم إجراء دراسة استقصائية للتربة في موقع المشروع في ثالثة 
القياسية في متر تحت مستوى األرض الحالي، وتم إجراء اختبارات تصنيف التربة واختبارات االختراق 

بشكل عام، تتكون التربة من طبقات متداخلة من الرمل الطيني والرمل الطميي، لدى التربة . كل موقع
يمكن العثور على المياه الجوفية عند البئر في موقع . تفاعل قوي مع حمض الهيدروكلوريك المخفف

 .متر تحت مستوى سطح األرض 1.5الزور على عمق 
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 0.1على عمق ) 3(لتوصيف جودة التربة، تم جمع عينات تربة تمثيلية في جميع مواقع اآلبار الثالثة 
كشف تحليل عينات التربة أن التربة غير ملوثة بأي تاريخ سابق من . متر تحت مستوى سطح األرض

م، والرصاص، توجد المعادن الثقيلة، والزرنيخ، والبريليوم، والبورون، والكادميو. انسكابات النفط
  .، والزئبق والفضة دون الحدود القابلة لالكتشاف)سداسي التكافؤ(والكروم 

 

  الهيدرولوجيا 3.4
 

ال توجد تجمعات مياه سطحية دائمة في منطقة المشروع، وخالل موسم األمطار، سيتم جمع مياه 
انخفاض نفاذية األمطار في بعض مناطق المنخفضات ولكنها ستتبخر بسبب ارتفاع معدالت التبخر و

  .التربة
 

ال يقع موقع المشروع تحت أي حقل مياه جوفي حسب خريطة حقل المياه الجوفية لدولة الكويت، وتظهر 
متر  1.5دراسة التربة أنه يمكن العثور على منسوب المياه الجوفية بالقرب من منطقة الزور على عمق 

 .البحر بالنظر إلى قربها من الشاطئقد يكون هذا بسبب تسرب مياه . تحت مستوى سطح األرض
نتيجة لتسلل مياه البحر، تم . لتر/ مغ  0.1استنتجت نتائج عينة المياه الجوفية أن الكبريتيد وجد أقل من 

/ مغ  39,400لتر و / مغ  38,300تحليل محتوى الكلوريد وإجمالي المواد الصلبة الذائبة على أنها 
  .لتر على التوالي

 

  المحيط جودة الهواء 3.5
 

مواقع تمثيلية، باستخدام مختبر متنقل ) 3(تُظهر مراقبة جودة الهواء المحيط التي أجريت في ثالث 
مزود بأجهزة استشعار لمراقبة الهواء المحيط عبر اإلنترنت، أن جميع تركيزات الملوثات تقع ضمن 

متعددة الحلقات دون الحدود التي توجد الهيدروكربونات العطرية . حدود الهيئة العامة للبيئة في الكويت
  .يمكن اكتشافها في جميع المواقع المراقبة

 

كونها منطقة صحراوية، تعتبر العواصف الرملية ظاهرة شائعة في الكويت، مما يؤدي إلى تعليق 
. هذا هو سبب تركيزات الجسيمات العالية. الجسيمات الثقيلة في الهواء لساعات طويلة حتى بضعة أيام

تُعد المصادر المحتملة للهيدروكربونات غير الميثانية في الهواء المحيط هي من عوادم المركبات 
  .إنتاج النفط والغاز/ وأنشطة استكشاف 

 

  الضوضاء 3.6
 

مواقع تمثيلية، باستخدام مقياس ) 3(تُظهر مراقبة مستويات الضوضاء البيئية التي أجريت في ثالثة 
تقع ضمن المعايير  أن مستويات خط أساس الضوضاء البيئية األساسية، 1مستوى الصوت من النوع 

 .المحددة من قبل الهيئة العامة للبيئة في الكويت للحدود الصناعية

إلى ) أ(ديسيبل  63.17من ) جنوب الصباحية( 1تتراوح مستويات ضوضاء النهار بالقرب من الموقع 
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صادر الضوضاء أعمال البناء بالقرب من موقع تشمل م). أ(ديسيبل  66.17من  ) أ(ديسيبل  72.18
 53.75، تتراوح مستويات ضوضاء النهار من 2في الموقع ). 30طريق رقم (الرصد وحركة المرور 

 56.58مع مستويات خط أساس الضوضاء البيئية األساسية يبلغ ) أ(ديسيبل  58.64إلى ) أ(ديسيبل 
 306المرور المتولدة من الطريق القريب رقم  يشمل المصدر الوحيد للضوضاء ضوضاء). أ(ديسيبل 

 70.37إلى ) أ(ديسيبل  64.50، يتراوح مستوى ضوضاء النهار من 3في الموقع ). طريق الوفرة(
  ).  أ(ديسيبل  67.93مع مستويات خط أساس الضوضاء البيئية األساسية التي تبلغ ) أ(ديسيبل 

 

 270كانت مستويات الضوضاء المرتفعة نتيجة التدفق الكبير لحركة المركبات على طول الطريق رقم 
  .المنتمي ألعمال البناء الجارية في منطقة الزور

 

  السبخة 3.7
 

" السبخة"يقع الجزء الجنوبي من خط األنابيب بالقرب من منطقة الزور به مناطق السبخة، ويعد 
تُحدث السبخات . بشكل شائع للداللة على مسطح الملح أو المنخفضات الضحلةمصطلًحا عربيًا يستخدم 

عادة ما تكون مغطاة بطبقة من . عادة بالقرب من مستوى سطح البحر أو عند مستوى المياه الجوفية
تُعد السبخات من المعالم الطبوغرافية . قشرة الملح، ويعتمد سمكها على موقع السبخات ومعدل التبخر

، أي ما 2كيلومتر  769.4البارزة في المنطقة الساحلية الكويتية، وتحتل مساحة تبلغ حوالي السطحية 
  .في المائة من إجمالي مساحة الكويت 4.3يعادل 

 

  علم البيئة 3.8
 

لم يتم تضمين منطقة المشروع والمناطق المحيطة به ضمن أي من المناطق المحمية ولم يتم إدراجها في 
المتنزهات الوطنية في الكويت، وتشمل المحميات الطبيعية المقترحة في / محميات المحيط الحيوي 

ممر خط  لم يتم اكتشاف أي حيوانات على طول مسار. وحول مصفاة زور محمية الخيران الطبيعية
  .األنابيب ولم يتم اكتشاف أي من األنواع المهددة باالنقراض

 

تتميز أرض السبخة بانتشار النباتات المقاومة للملوحة والتي تشكل النبكات التي تؤدي دوًرا كبيًرا في 
 Rhanterium(العرفج نبات تثبيت الرمال، وتقليل تأثير زحف الرمال، وفي منطقة الزور يوجد 

epapposum( . لم يتم اكتشاف نباتات كثيفة على طول األجزاء األخرى من مسار خط األنابيب
حيث توجد مزرعة  40و  30باستثناء بالقرب من منطقة محطة الضخ والعدادات بين الطريق رقم 

  .نخيل، وفي هذا الموقع، يقع جزء صغير من األشجار في ممر خط األنابيب

 

  اقتصادي-اجتماعي 3.9
 

مسار خط األنابيب خاٍل من أي مستوطنات بشرية دائمة باستثناء مجتمعات الرحل ومعسكرات البناء 
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إعادة التأهيل / إعادة التوطين / لمشروع مصفاة الزور، وبالتالي، فإن عمليات اإلخالء الرئيسية 
 يقع موقع المشروع ضمن اختصاص. لألشخاص المتأثرين بالمشروع ال تدخل في هذا المشروع

منطقة سكنية  20نسمة، وتتكون من  959.009يبلغ عدد سكان محافظة األحمدي . محافظة األحمدي
ً إلى الوفرة والزور على الحدود مع  تشمل الفحيحيل واألحمدي والصباحية والرقة وتمتد المنطقة جنوبا

 .المملكة العربية السعودية

 
 تدابير التخفيف واألثر البيئي .4

 تصنيف التأثير 4.1

تم تقييم الجوانب البيئية المختلفة وتأثيراتها باستخدام المصفوفة الموصى بها من شركة نفط الكويت، 
لزيادة تقليل ". المتوسط"إلى " المنخفض"وتفاوتت تأثيرات مرحلة البناء والتشغيل من مستوى التأثير 
  .األثر البيئي، تم اتخاذ عدد من التدابير على النحو المبين أدناه

  ابير التخفيف أثناء مرحلة اإلنشاءتد 4.2
 

  االنبعاثات الهوائية 4.2.1
 

معدات البناء ومولدات / يتم التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات احتراق المحرك من آالت 
  :شاحنات النقل من خالل تطبيق اإلجراءات التالية/ الطاقة المؤقتة ومركبات 

 

 بإيقاف تشغيل المحركات عند عدم استخدامها؛توعية السائقين ومشغلي اآلالت  •
 

 خدمة المحركات وقطع الماكينة بانتظام لزيادة كفاءتها وتقليل انبعاثات العادم؛ •
 

 .حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب استخدام معدات إنشاء بديلة ال تعمل بالوقود •

 

  الضوضاء 4.2.2
 

يعتبر تأثير الضوضاء خطًرا مهنيًا للعمال، ويمكن اعتبار الضوضاء الناتجة أثناء اإلنشاء بمثابة تأثير 
مباشر غير تراكمي ذو طبيعة قصيرة األجل ويمكن أن تنعكس على أي مستقبالت محتملة في الموقع 

  :ء على النحو التاليتعتبر تدابير التخفيف من تأثيرات الضوضاء الناتجة عن أنشطة البنا). األشخاص(
 

 استبدال المعدات المزعجة بأخرى أقل ضوضاء، كلما وحيثما أمكن ذلك؛ •
 

أو ال ساكن إيقاف تشغيل جميع محركات الموقع، عندما تكون المعدات أو السيارة في وضع  •
 تكون قيد االستخدام؛

 

 تركيب حاويات صوتية لمولدات الطاقة وآالت اإلنشاء األخرى؛ •
 

نظًرا ألن العمال هم المعرضون الرئيسيون للضوضاء، يُنصح بارتداء حماية مناسبة على ألذن  •
 ).على سبيل المثال، سدادات، أو واقيات أذن(
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يجب إبقاء مستويات الضوضاء الصادرة عن اآلالت والمركبات وأنشطة اإلنشاء الصاخبة  •
 .عمال بالقرب من الموقعبالحد األدنى من أجل سالمة وصحة وحماية ال) مثل الحفر(

 

  النفايات 4.2.3
 

تتم إدارة النفايات وتقليلها في الموقع وفقًا إلجراءات شركة نفط الكويت نظام إدارة الصحة والسالمة 
واألمن والبيئة وقرارات الهيئة العامة للبيئة في الكويت، ويتم توفير مرافق الصرف الصحي المؤقتة 

يتم جمع مياه الصرف الصحي باستخدام صهاريج التجميع . عبر عدد من المقصورات المحمولة
الهيئة / والتخلص منها بشكل دوري من خالل مقاولي إدارة النفايات المعتمدين من شركة نفط الكويت 

 .العامة للبيئة في الكويت باستخدام شاحنات الشفط

 

  مياه االختبار المائي 4.2.4
 

التشغيل، وتتضمن ملء األوعية وخطوط األنابيب والخزانات يحدث االختبار المائي خالل مرحلة بدء 
وفقًا لقرار الهيئة العامة . لن يتم التخلص من مياه نفايات االختبار المائي بدون معالجة. واألنابيب بالمياه

  :للبيئة في الكويت، تشمل تدابير منع التلوث وضبط مياه االختبار الهيدروستاتيكي ما يلي
 

 ه الختبارات متعددة؛استخدم نفس الميا •
 

 تقليل الحاجة إلى مقاومة التآكل والمواد الكيميائية األخرى؛ •
 

 تقليل وقت احتباس الماء للمعدات أو خطوط األنابيب؛ •
 

إذا كان استخدام المواد الكيميائية ضروريًا، فسيتم اختيار البدائل األقل خطورة من حيث  •
 البيولوجي، والتراكم األحيائي؛السمية، والتوافر البيولوجي، والتوافر 

 

يتم جمع المياه التي يتم تصريفها أثناء التآكل ومياه ما قبل االختبار في حفرة النفايات المبطنة  •
بالبولي إيثيلين عالي الكثافة وال يتم تصريفها إال بعد إجراء اختبار جودة المياه لتأكيد وضبط 

 معايير جودة المياه؛
 

/ ئي من خالل مقاولي إدارة النفايات المعتمدين من شركة نفط الكويت يتم ترتيب التخلص النها •
 .الهيئة العامة للبيئة في الكويت

 

  مخاطر وأوجه خطر العمال 4.2.5
 

قد يتعرض العمال في موقع البناء لمختلف المخاطر وأوجه الخطر بما في ذلك االنزالق، والتعثر، 
واالنفجار، والصدمات الكهربائية، والغبار، والضوضاء والسقوط، والمواد القابلة لالشتعال 

واالهتزازات، وسوء النظافة، والحرائق، والكدمات والجروح، والتعرض لغاز كبريتيد الهيدروجين، 
نفذ المقاول جميع التدابير الالزمة لضمان صحة وسالمة عمال اإلنشاء . والمواد الكيميائية، وغيرها

الصحة والسالمة والبيئة وفقًا إلجراءات ومعايير نظام إدارة الصحة خالل أنشطة اإلنشاء في خطة 
  .والسالمة واألمن والبيئة لدى شركة نفط الكويت للصحة والسالمة المهنية
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  الموطن 4.2.6
 

ألجل تعويض الموطن، تمت إعادة زراعة أشجار النخيل، وتم التخفيف من اآلثار الناجمة عن أنشطة 
السبخة من خالل تنفيذ التدبير المناسبة لالنسكاب، وتجنب الردم، ومنع  اضطراب التربة في منطقة

يتم الحفاظ على التربة العلوية في الموقع عن طريق . زحف الرمال، واعتماد أفضل ممارسات اإلدارة
  .فصلها وإعادة وضعها بعد االنتهاء من األعمال

  تدابير التخفيف أثناء مرحلة التشغيل 4.3
 

  االنبعاثات الهوائية 4.3.1
 

سيتم تطبيق ضبط انبعاثات الهواء وفقًا إلجراءات نظام إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة لدى 
سيتم استخدام أفضل التقنيات المتاحة لضبط مستويات االنبعاث ضمن الحدود . شركة نفط الكويت

يتم توفير نظام مراقبة وإنذار مستمر لحزم المقبولة لدى الهيئة العامة للبيئة في الكويت، وحيثما أمكن، س
سيتم . سيتم إجراء مراقبة مستمرة لإلشعال بالطرق الدولية المعتمدة. اإلشعال والمؤكسدات الحرارية

تم تصميم المشاعل والمؤكسدات للحد من التأثيرات البيئية . إجراء صيانة دورية لتقليل انبعاثات الهواء
  .  تم رفع المشاعل لضمان االحتراق المناسب لتيارات الدخولي. وال تستخدم إال بشكل متقطع

 

المؤكسدات لهب غير مرئي وعديم الدخان، وقد تم وضع شروط لتسجيل جميع المعلمات المقاسة مع 
حفرة االحتراق مبطنة بمواد مقاومة للحرارة، ومحاطة . الوصول عن بعد إلى أجهزة التحكم واإلنذارات

المياه الجوفية، وتقع بعيًدا عن الطرق ومنطقة / بسد واقي، مما يقلل من التأثيرات على التربة 
الحرارة واالنزعاج الناتج عن / المستوطنات البشرية التي تقلل فيها الرياح السائدة من مخاطر الحريق 

اثات المتسربة عن طريق الصيانة الدورية، ولن يتجاوز التعرض الشخصي سيتم ضبط االنبع. الدخان
لالنبعاثات المتسربة حدود التعرض المهني وفقًا لمعايير الهيئة العامة للبيئة في الكويت، وسيتم تطوير 
إجراءات خاصة بالتشغيل خاصة بالنسبة لالنبعاثات ذات السمية الحادة العالية، مثل كبريتيد 

  .الهيدروجين

  

  الضوضاء 4.3.2
 

تم تنفيذ تدابير التحكم في الضوضاء وفقًا إلجراءات نظام إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة لشركة 
أظهرت نمذجة تشتت الضوضاء لعملية اإلشعال والمؤكسد أثناء حالة الصيانة أن المناطق . نفط الكويت

متر من موقع  200يتم مالحظتها فقط على بعد ) أ(ديسيبل  85التي يزيد مستوى الضوضاء فيها عن 
سيتم استخدام واقيات األذن المحددة وفقًا لمعايير شركة نفط الكويت وإجراءات نظام إدارة . اإلشعال

  .الصحة والسالمة واألمن والبيئة للموظفين الذين يعملون حول مصادر الضوضاء أثناء حاالت الصيانة

  المواد الخطرة 4.3.3
 

طالق غير المضبوط للمواد الخطرة عن فشل المعدات المرتبط بأحداث مثل النقل اليدوي أو قد ينتج اإل
تلوث األرض عن طريق / الميكانيكي بين أنظمة التخزين أو معدات المعالجة، وسيتم تجنب انسكاب 

أو الوقود المنع، أو عندما ال يكون التجنب عمليًا، سيتم ضبط إطالق المواد الخطرة أو النفايات الخطرة 
لكل من المواد الهيدروكربونية والمواد (في البيئة، وسيتم توفير معدات االستجابة لالنسكاب واحتوائه 
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في الموقع، على النحو المحدد في اإلجراءات ذات الصلة وخطة العمليات لالستجابة ) الكيميائية
  .لالنسكاب

 

  المراقبة البيئية 4.3.4
 

المخففة المختلفة للرقابة البيئية، سيتم إجراء المراقبة البيئية على إلى جانب التوصيات واإلجراءات 
أساس دوري وسيتم إبالغها إلى الهيئة العامة للبيئة في الكويت، وستعمل خطة المراقبة هذه كأداة لتأكيد 

ية إلى سيتم إجراء المراقبة وتقديم التقارير الدور. التشغيل الفعال لتدابير التخفيف المعتمدة في المشروع
الهيئة العامة للبيئة في الكويت من خالل استشاري بيئي معتمد من الهيئة العامة للبيئة في الكويت مرة 

الهيئة العامة للبيئة / سنويًا أو على النحو الموصى به من قبل شركة نفط الكويت / أشهر ) 6(كل ستة 
  .في الكويت

  تقييم األثر المتبقي 4.4
 

، ويؤدي تنفيذ "المتوسط"كما هو موضح أدناه إلعادة تقييم مستويات التأثير  تم تطبيق تدابير التخفيف
لجميع التأثيرات " منخفض"إلى " متوسط"إجراءات التخفيف إلى تقليل مستوى شدة التأثير من 

 ".المتوسطة"

 

 الخالصة .5

من الواضح أنه عند بدء التشغيل والتشغيل الناجح للمشروع، ستكون شركة نفط الكويت قادرة على نقل 
 .إلى مشروع مصفاة الزور/ الخام والمنتجات من 

تم تقييم اآلثار البيئية بناًء على إجراءات نظام إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة لشركة نفط الكويت 
 .الكويت المعمول بها مع مراعاة جميع مراحل المشروعومعايير شركة نفط 

يتم تطوير خطة اإلدارة البيئية لضمان استدامة أنشطة الموقع من اإلنشاء وحتى التشغيل، وتوفر الخطة 
نفقات عامة لألنشطة والتأثيرات المرتبطة بها وخطط عمل التخفيف، وسيتم تحديد األطر الزمنية للتنفيذ 

 .والمسؤوليات

مت صياغة خطة مراقبة بيئية وتسلط الضوء على بعض مؤشرات األداء البيئي التي يجب مراقبتها كما ت
يشكل الرصد إمكانيات لفت انتباه إلى التغييرات والمشاكل في جودة البيئة، ويتضمن . باستمرار

. موصى بهاالمراجعة المستمرة أو الدورية ألنشطة التشغيل والصيانة لتحديد فعالية تدابير التخفيف ال
وبالتالي، يمكن تحديد االتجاهات في التدهور البيئي أو التحسين، ويمكن تحديد اآلثار غير المتوقعة سابقًا 

 .أو استباقها

قد تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن جميع التأثيرات البيئية التي تم تحديدها يتم تقليلها إلى الحد األدنى 
 .تدابير التخفيف المناسبةمن خالل اعتماد ") منخفض("المقبول 

نظًرا للفوائد التشغيلية من المشروع وحقيقة أنه سيتم التخفيف من اآلثار البيئية المحددة بشكل مناسب، 
 ".عدم التنفيذ"فقد تقرر إلغاء خيار 


