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 .مشروع إنشاء محطة حقن المياه المصاحبة في جنوب وشرق الكويت -1

 ( .يهدف هذا المشروع إلى إزالة كبريتيد الهيدروجين من النفط) EPF-120مشروع اإلنتاج المبكر -2

 .مشروع إعادة تأهيل التربة الملوثة الناتجة من عمليات شركة نفط الكويت -3

 ومحطة تعزيز الغاز16,17,27,28,19تركيب معززات الهواء للمداخن في مراكز التجميع  -4

170 -BS (مشاريع تقليل حرق الغاز المصاحب للنفط.) 

 .في غرب الكويت  BS- 171إنشاء وحدة جديدة لتعزيز ضغط الغاز في محطة تعزيز الغاز -5

 .إنشاء المحمية البحرية وعدد من المحميات البرية في مناطق شركة نفط الكويت -6

 المشاريع البيئية األساسية
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 الهواء جودة
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 هدف المشروع اسم المشروع
 اشتراطات الئحة

الهيئة العامة للبيئة   
 تاريخ االنتهاء من المشروع

مجمع الغاز ووحدات حقن الغاز في مركز 

 24و 16التجميع رقم 

KOC 

 التقليل من حرق الغاز في الشركة

 الفصل السابع

 79مادة رقم 

 

2013 

تابع.....    

 مشاريع القطاع النفطي المتعلقة في جودة الهواء التي جاري تنفيذها
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 هدف المشروع اسم المشروع
 اشتراطات الئحة

الهيئة العامة للبيئة   

تاريخ االنتهاء من 

 المشروع

في  171إنشاء محطة تعزيز غاز   

 غرب الكويت

KOC 

  

 تقليل حرق الغاز بهدف حماية الهواء الجوي

 

 الفصل السابع 

 79مادة 

 

- 

 إنشاء وحدة تحلية الغاز في الغرب 

 والشمال 

KOC 

 

 تقليل انبعاثات الهواء بهدف حماية الهواء الجوي

 الفصل السابع 

 79مادة 

 

- 

 مشاريع القطاع النفطي المستقبلية والمتعلقة في جودة الهواء   
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على مذكرة تفاهم للمحافظة على جودة  2009ديسمبر  23وقعت شركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة بتاريخ 

الهواء في المناطق المحيطة بمناطق عمليات شركة نفط الكويت وادارة االلزام وااللتزام باللوائح التنفيذية للهيئة 

العامة للبيئة ووفقاً للخطة المتفق عليها بين الجانبين، تقوم شركة نفط الكويت باإلعداد لتنفيذ مشروع دراسة شاملة 

والتقيد بالنظم والمعايير البيئية في مناطق عمليات  واإللتزامالجوية  اإلنبعاثاتتطوير وتطبيق برنامج إلدارة " بعنوان 

 " شركة نفط الكويت
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 المياه جودة
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تابع.....    

 مشاريع القطاع النفطي المتعلقة في جودة المياه التي نفذت أو تحت التنفيذ

 هدف المشروع اسم المشروع
 اشتراطات الئحة

الهيئة العامة للبيئة   

تاريخ االنتهاء من 

 المشروع

إنشاء نظام حقن المياه المصاحبة في شمال 

 الكويت

التخلص من المياه المصاحبة لحقنها في باطن األرض بهدف حماية 

 البيئة البرية

 الفصل السادس

 72مادة 
- 
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 التربة جودة
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 مشاريع القطاع النفطي المتعلقة في جودة التربة التي نفذت أو تحت التنفيذ

 هدف المشروع اسم المشروع
 اشتراطات الئحة

الهيئة العامة للبيئة   

تاريخ االنتهاء من 

 المشروع

مشروع اغالق حفر منصات الحفر في 

 الحقول

KOC 

 إعادة تأهيل التربة
 الفصل الثامن

 80مادة 
2007 
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 النفايات
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 نفذت أو تحت التنفيذالنفايات التي مشاريع القطاع النفطي المتعلقة في 

 هدف المشروع اسم المشروع
 اشتراطات الئحة

الهيئة العامة للبيئة   
 تاريخ االنتهاء من المشروع

عقد إدارة النفايات المتولدة عن مرافق شركة  

نفط الكويت والتي تشمل مراكز التجميع 

ومحطات تعزيز الغاز و الخزانات ومحطات 

 معالجة وحقن المياه

 11-2015 الفصل الرابع التجميع و الفصل والمعالجة والتخلص من نفايات شركة نفط الكويت 
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تابع.....    
 مشاريع مجموعتي الصحة والسالمة والبيئة و معالجة التربة

 تاريخ االنتهاء من المشروع تاريخ بداية المشروع اسم المشروع

Contract # 45363 ( RFP # 2037)  استشارات خدمات الصحة

 ( CR # 204853)والسالمة والبيئة
2010 2015 

Contract 46441 (RFP # 2083) الخدمات االستشارية و التطبيقية 

لقواعد سالمة سلوك العمل من خالل التدريب و اإلرشاد في مرافق 

 (CR # 207924)الشركة

2011 2014 

 Contract # 11050183 - RFP # 2272  الخدمات االستشارية لتنفيذ و

 (CR # 226549 )تطوير برنامج إدارة االمتثال التنظيمي للهواء
2011 2016 

Contract # 11050644 – RFP   #  2003317 خدمات مكافحة اآلفات     

(CR# 253662) 
2012 2016 
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تابع.....    
 مشاريع مجموعتي الصحة والسالمة والبيئة و معالجة التربة

 اسم المشروع
 تاريخ بداية المشروع

 
 تاريخ االنتهاء من المشروع

RFP # 2011944 (CR # 280961)-   الخدمات االستشارية لدراسة

 وتعزيز أنظمة إدارة الصحة والسالمة والبيئة الخاصة بالشركة
- - 

Contract # 12050842 - RFP 2319 – الملوثة في  معالجة التربة

 (CR # 227413) (LOT A)مواقع جنوب و شرق الكويت
2012 2015 

Contract # 11050757 - RFP 2320- الملوثة في مواقع  معالجة التربة

 (CR # 227417) (LOT B)جنوب و شرق الكويت 
2012 2015 

Contract # 12050840 - RFP 2321 - الملوثة في  معالجة التربة

 (CR # 227425) (LOT C)مواقع جنوب و شرق الكويت 
2012 2015 
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تابع.....    
 مشاريع مجموعتي الصحة والسالمة والبيئة و معالجة التربة

 تاريخ االنتهاء من المشروع تاريخ بداية المشروع اسم المشروع

 Contract 12050669- RFP  2004687 (CR # 265521)   مشروع

البيئية إدارة و خدمات استشارية لمشاريع المعالجات  
- - 

RFP # 250941 (CR  # 250941)  مرافق لطمر التربة  تشييد

 الهيدروكربونية  الملوثة في مناطق جنوب و شرق الكويت
- - 

CR# 310174 مشروع  مناقصة لمختبر الخدمات التحليلية للتحقق من عينات

 (SEED)التنمية البيئية و االقتصادية المستدامة 
- - 
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