
ً النفط الكويتي يواصل االنخفاض دون 94 دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي ليستقر عند مستوى 93.59 دوالرا للبرميل أمس األول مقارنة بـ 93.84 
دوالرا في تداوالت نهاية األسبوع املاضي، وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي أسواق النفط العاملية تباينت أسعار النفط بني صعود وهبوط أمس وانخفضت أسعار العقود األميركية بفعل 
البيع قبيل انتهاء تداولها في حني ارتفع سعر برميل نفط خام اإلشارة مزيج برنت، وذلك على خلفية تصريحات 
بأن منظمة الدول املصدرة للبترول )أوپيك( ستقوم بتخفيض إنتاجها. وانخفض سعر اخلام األميركي في بورصة 
نيويورك التجارية )ناميكس( 66 سنتا عند التسوية إلى مستوى 92.41 دوالرا للبرميل في حني أغلق برنت في 
بورصة لندن مرتفعا 69 سنتا الى مستوى 98.39 دوالرا للبرميل.
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هاشم لـ »األنباء«: الشركات تقدم عبر مناقصة عروضاً لتطوير 3 من املشاريع الكبرى

»نفط الكويت«: 5 شركات عاملية تتنافس لعقد خدمات استشارية مطورة 
كحد أقصى للخمس سنوات، 
أي بنسبة 50% من املرصود 

له.
ولم يذكر هاشم امليزانية 
التقديري���ة املتوقعة للعقد 
اجلديد، خصوصا أن الشركات 
ستتنافس على عقد يشمل 3 

مشاريع ضخمة.
ويشدد هاشم على أن عقد 
شل رفع احتياطيات الكويت 
مبقدار ملي���ار برميل مكافئ 
نتيجة للدراس���ات املكمنية 
التي قدمتها شركة شل العاملية 
ومت رف���ع الكفاءة اإلنتاجية 
ملنشأة اإلنتاج األولية للغاز 
احلر، كما زاد اإلنتاج للنفط 
اخلفيف واملكثفات من 42 ألف 
برميل يوميا إلى قدرة إنتاجية 

قدرها 60 ألف برميل.
ويذكر هاش���م أن عقود 
تطوي���ر احلق���ول النفطية 
تستمر لفترات طويلة لنقل 
التكنولوجيا واخلبرات الفنية 
التي نحت���اج اليها لتطوير 
احلقول، ومن اهم التحديات 
الش���ركة هو  الت���ي تواجه 
الطاقة اإلنتاجية عن  زيادة 
طريق زيادة االس���تثمارات 
وتنفيذ برامج حسب اخلطة 

االستراتيجية.
وبالنسبة ملشروع النفط 
الثقي���ل يق���ول هاش���م ان 
الشركة أوضحت ومن خالل 
اس���تراتيجياتها املتعاقب���ة 
احلاجة إلى مساهمة شركات 
العاملية لتطوير هذا  النفط 
املكم���ن ملا لهذه الش���ركات 
العاملي���ة م���ن تكنولوجيا 
متطورة وخب���رات متقدمة 
ستس���اهم بال أدنى شك في 
حتقي���ق الطاق���ة اإلنتاجية 
املستهدفة، زيادة االحتياطيات، 
تقليل تكاليف التطوير ونقل 
الى  اخلبرات والتكنولوجيا 

العاملني بالشركة.

يجنبنا الكثير من املالحظات 
املس���تقبلية التي حدثت مع 

عقد شل«.
ان االس���تعانة  ويق���ول 
العاملية  النفطية  بالشركات 
النفطي  اإلنت���اج  لتطوي���ر 
التكنولوجيا  ستدعم جلب 
إلى الكويت وتأهيل الكوادر 
الوطنية الكتساب اخلبرات 

الفنية املطلوبة.
وحول عقد ش���ل وحجم 
األموال التي أنفقت عليه قال 
هاشم إن عقد »شل« أنفق عليه 
ما يقارب 300 مليون دوالر 
خ���الل 4 س���نوات من أصل 
قيمته القصوى البالغة 800 
مليون دوالر ل� 5 س���نوات، 
مضيفا أن العقد حقق أهدافه 
وخلق قيمة مضافة للكويت 
النفطي، مؤكدا أن  وللقطاع 
مبلغ الصرف على العقد لن 
يتجاوز ال� 400 مليون دوالر 

الشركات النفطية العاملية في 
قطاع النفط الكويتي يعتبر 
أمرا حاس���ما وبالغ األهمية 
بالنسبة للكويت إذا ما أرادت 
حتقيق أهدافها الطموحة خالل 
السنوات اخلمس املقبلة، وهو 
األمر الذي تقر به مؤسس���ة 
البترول الكويتية أيضا وتدعم 

ادارة هاشم هاشم في ذلك.
ويوضح هاشم أن الشركة 
فضلت طرح العقد عن طريق 
مناقصة على الشركات العاملية 
اخلمس، وذلك للخروج من 
املالحظات التي واجهت آلية 
التوقيع على عقد »شل« والتي 
كانت باألمر املباش���ر ومتت 
العامة  النيابة  إل���ى  إحالته 
للتحقي���ق ولم يحس���م إلى 
وقتنا هذا، مضيفا: »حسب 
اتفاقنا مع مؤسسة البترول 
نرى أن االستمرار في طرح 
العق���د كمناقص���ة س���وف 

التنفيذية في شركة  اإلدارة 
الكويت قبل نحو عام  نفط 
ونصف العام، وهو يعمل مع 
الوقت على  إدارته منذ ذلك 
جتاوز حتديات انتاج النفط 
الكويت  انتاج  الثقيل ورفع 

من الغاز احلر.
ويقول في هذا الس���ياق، 
ان هناك حاجة إلى ضرورة 
مساهمة شركات النفط العاملية 
لتطوير املكامن الصعبة من 
النفط والغاز، ملا لهذه الشركات 
من دراية كاملة في هذا املجال 
وامتالكه���ا للتكنولوجي���ا 
املتطورة واخلبرات املتقدمة 
املكامن الصعبة  في تطوير 
التي متكن »نفط الكويت« من 
تخطي متاعب االستخراج من 
املكامن اجلديدة بعد اضمحالل 
فرص العثور على نفط سهل 
االستخراج بكميات ضخمة.

وبات من املؤكد ان انخراط 

ولديها خبرة تزيد على 100 
س���نة في تطوي���ر احلقول 

الصعبة حول العالم. 
ويوضح هاشم أن الشركة 
سوف تس���ير وفق منهجية 
واضحة ودورة مس���تنديه 
معتمدة وهي طرح العقد من 
خالل مناقصة على الشركات 
اخلمس ونقوم باس���تقبال 
الش���ركات،  العط���اءات من 
ومن بعدها نقرر الترس���ية 
التي  العاملية  على الشركات 
سوف تقدم أفضل العطاءات، 
وستساعد الشركات الفائزة 
الكويت« على  شركة »نفط 
تطوي���ر أعمال 3 م���ن أكبر 
مشاريع النفط، وهي تطوير 
النفط الثقيل وتطوير حقول 
شمال الكويت باإلضافة إلى 
تطوير حقول منطقة جنوب 

الكويت.
وتس���لم هاش���م هاشم 

أحمد مغربي

تقوم شركة نفط الكويت 
بتنفيذ مشاريع لزيادة اإلنتاج 
إلى 3.650 ماليني برميل يوميا 
بحلول عام 2020 وذلك ضمن 
الطاقة اإلنتاجية املستهدفة 
للكوي���ت ضم���ن اخلط���ة 
الطموح���ة  االس���تراتيجية 
إلنتاج 4 ماليني برميل يوميا 
من النفط اخلام والتوسع في 
إنتاج الغ���از ليصل إلى 1.5 
مليار قدم مكعبة يوميا، وفي 
هذه الزيادة حتديات كبيرة 
فنية وتقنية حتتاج شركة 
نفط الكويت إلى مس���اعدة 
الش���ركات العاملي���ة لتنفيذ 
تلك االستراتيجية حتت نظام 

اخلدمات الفنية املطورة.
ويقول الرئيس التنفيذي 
لشركة نفط الكويت م.هاشم 
سيد هاش���م في  مقابلة مع   
»األنباء« ان الشركة ستفتح 
املجال أمام ش���ركات النفط 
العاملية الكبرى للمس���اعدة 
على رف���ع اإلنتاج من خالل 
املكامن الصعبة للنفط الثقيل 
وتطوير حقول شمال وجنوب 
الكوي���ت وانه���ا اختارت 5 
ش���ركات عاملية للدخول في 
مناقصة للمساعدة على تنفيذ 

3 مشاريع ضخمة.
الش���ركة  ويضي���ف أن 
س���تطرح مناقص���ة عل���ى 
هذه الش���ركات لتوقيع عقد 
استشاري مطور مدته خمس 
سنوات تبدأ من العام املالي 

.2016/2015
وهذه الشركات اخلمس هي 
رويال داتش شل الهولندية، 
وبريتيش بتروليوم »بي بي« 
البريطانية، وتوتال الفرنسية، 
واكسون موبيل األميركية، 
وشيفرون األميركية. وتعتبر 
هذه الش���ركات األكبر عامليا 

االستعانة بالشركات األجنبية لتطوير إنتاج الكويت من النفط قريباهاشم هاشم

العقد اجلديد 
سيضمن نقل 

التكنولوجيا احلديثة 
وتدريب الكويتيني 

على املكامن الصعبة

حسم انخراط 
الشركات األجنبية في 
تطوير احلقول الصعبة 

عبر مناقصات

عقد »شل« لن 
يتجاوز 400 مليون 

دوالر بعد انتهائه 
السنة املقبلة

عقد »شل« رفع 
احتياطيات الكويت 

مليار برميل.. والقدرة 
اإلنتاجية للنفط 

اخلفيف إلى 60 ألف 
برميل

الشركات الفائزة 
ستساعد على 
تنفيذ مشاريع 
للنفط الثقيل 

وتطوير حقول 
شمال الكويت 

وجنوبها

بحلول 2030 وزيادة إنتاج الغاز احلر مبليار قدم مكعبة يومياً

ً  زيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط اخلام بـ 750 ألف برميل يوميا
2014/2013.وعن طموحات الشركة 
ضمن أهدافها االستراتيجية لعام 
2015/2014 قالت ان اخلطة تهدف 
إلى االستمرار في تنفيذ مشاريع 
زيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط 
اخلام وذل����ك طبقا للتوجهات 
االستراتيجية للوصول إلى طاقة 
إنتاجية تعادل 3.65 ماليني برميل 
من النفط اخلام في عام 2020، 
واالستمرار في تنفيذ مشاريع 
تطوير حقول الغاز اجلوراسية 
ففي شمال الكويت وذلك من اجل 
حتقيق هدف الوصول إلى طاقة 
إنتاجية تعادل مليار قدم مكعبة 
من الغاز غير املصاحب في عام 

.2021/2020
زيادة عمليات االستكشاف 
البري����ة والبحرية، وذلك لدعم 
طاقة الشركة اإلنتاجية، حيث 
انه من املخط����ط زيادة الطاقة 
اإلنتاجية للنفط اخلام ب� 750 
ألف برميل يوما وزيادة الطاقة 
اإلنتاجية للغاز غير املصاحب 
مبليار قدم مكعبة يوميا، نتيجة 
لتطير االحتياطات املستكشفة 
بحلول ع����ام 2030 ويتضمن 
ذلك جهود الشركة في استكمال 
عمليات املس����وحات الزلزالية 
ومشروع املسح اجلوي للجاذبية 
وحفر واختبار 5 آبار استكشافية 

خالل عام 2015/2014.

باملعدل املستهدف 100%. وتطرق 
التقري����ر إلى عمليات املس����ح 
الزلزالي، حيث أشار إلى انه مت 
البدء في عمليات املسح الزلزالي 
للمي����اه اإلقليمية ما عدا جون 
الكويت واملنطقة املقس����ومة، 
حيث مت االنته����اء من حوالي 
25% من املشروع ومن املتوقع 
ان يتم إجناز املس����ح الزلزالي 
البحري خالل 2016/2015، ومت 
االنته����اء من حوال����ي 90% من 
إجمالي مشروع املسح اجلوي 
للجاذبية واملغناطيسية جلميع 
مناطق الكويت برا وبحرا خالل 
الس����نة املالية 2014/2013 ومن 
املتوقع إجنازه خالل الس����نية 
املالية 2015/2014 وس����اهم هذا 
املشروع في فهم افضل وأشمل 

جليولوجية الكويت.
وح����ول عملي����ات احلف����ر 
االستكش����افية قالت الش����ركة 
انه ف����ي يولي����و 2013 أعلنت 
»نفط الكويت« اكتشاف حقل 
نفطي جدي����د بكميات جتارية 
في منطق����ة كبد الواقعة غربي 
الب����الد، ومتت إضاف����ة كمية 
مؤكدة م����ن الهيدروكربون في 
وسط مكمن »مرات« و»جنمة 
سارجلو« في منطقة السديرة 
في شمال الكويت، وبلغ معدل 
جناح االستكشاف 86% لسنة 

املصاحب 139 مليون قدم مكعبة 
في اليوم مقابل معدل اإلنتاج 
املستهدف والبالغ 135 مليون 
قدم مكعبة واجلدير بالذكر ان 
املعدل السنوي إلنتاج الغاز غير 
املصاحب لهذه السنة افضل مما 
مت حتقيقه السنة قبل املاضية 
والبالغ 114 مليون قدم مكعبة 
يوميا، وذل����ك نتيجة اجلهود 
املبذولة والتحسينات التي مت 
إضافتها على وحدة اإلنتاج املبكر 

50 لزيادة اإلنتاج.
وذكرت الش����ركة ان معدل 
الغاز احمل����ول إلى وحدة الغاز 
الطبيعي املسال LPG والتابعة 
لشركة البترول الوطنية 1.431 
مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز 
حتى نهاية شهر مارس، وهو 
يفوق الكمية املستهدفة والتي 
تبلغ 1.240 ملي����ار قد مكعبة 
يوميا وذلك من خالل مبادرات 
وإجراءات فعالة في التشغيل 
ومعاجلة الغاز، ومت حفر 8 آبار 
خصوص����ا للوصول إلى كمية 
الغاز غير املصاحب وهي آبار 
تطويرية.وقالت الش����ركة ان 
معدل تعويض الكميات املنتجة 
من االحتياطي الهيدركربوني 
باحتياط����ات مؤكدة بلغ %237 
)برميل مكافئ( من خالل عمليات 
االستكشاف والتطوير مقارنة 

وأش����ارت إلى انه في نهاية 
السنة املالية بلغ إجمالي عدد 
األبراج املستخدمة حلفر وصيانة 
اآلبار التطويرية 48 برجا منها 
4 أبراج للنفط الثقيل، كما بلغ 
عدد األبراج املس����تخدمة حلفر 
وصيانة اآلبار العميقة 16 برجا 
ومتت إضافة ما مقداره 484 ألف 
برمي����ل من النف����ط يوميا عن 
طريق عمليات احلفر وصيانة 
اآلبار وتركيب مضخات غاطسة 
كهربائية للمحافظة على معدل 

القدرة اإلنتاجية لآلبار.
كما أدت اجله����ود املبذولة 
لتقليل نس����بة حرق الغاز في 
احلقول التابعة للش����ركة إلى 
حتقي����ق نتائج مثم����رة حيث 
وصلت نسبة حرق الغاز إلى 
1.24%. وتط����رق التقري����ر إلى 
القدرة اإلنتاجية للغاز املصاحب 
والغاز غير املصاحب، حيث قال 
ان معدل اإلنتاج اليومي الكلي 
للغاز املصاحب وغير املصاحب 
وصل خالل العام املالي املنصرم 
إلى 1.595 مليار قدم مكعبة في 
اليوم مقابل اإلنتاج املستهدف 
البالغ 1.475 مليار قدم مكعبة 
يومي����ا، وذلك يف����وق اإلنتاج 
املستهدف بحوالي 120 مليون قدم 
مكعبة وبزيادة قدرها 8%. وبلغ 
معدل اإلنتاج اليومي للغاز غير 

الكهربائية.
ولفتت الش����ركة إلى انه مت 
حفر 317 بئرا جديدة للنفط اخلام 
والغاز في حقول الكويت مقارنة 
باملعدل املستهدف لهذا العام وهو 
حفر 259 بئرا، مشيرة إلى ان 
عدد اآلبار التي مت حفرها إلنتاج 
النفط اخلام 309 آبار، حيث مت 
حفر 169 بئرا تطويرية كرياتيية 
وحفر بئر تطويرية جوراسية 
و134 بئرا تطويرية للنفط الثقيل 

و5 حقول استكشافية.

التيار الكهربائي والوقوف عليها 
وصوال إلى معاجلتها بالتنسيق 
مع وزارة الكهرباء واملاء والعمل 
عل����ى حتويل مص����در الطاقة 
الكهربائية الالزمة لتشغيل بعض 
املضخات الغاطسة الكهربائية 
من مول����دات الكهرب����اء العالة 
بالديزل إل����ى الكهرباء املوردة 
عن طريق وزارة الكهرباء واملاء، 
والعمل على حتويل آبار الرفع 
الصناعي العاملة بحقن الغاز إلى 
آبار تعمل باملضخات الغاطسة 

قالت شركة نفط الكويت ان 
معدل القدرة اإلنتاجية للنفط 
اخل����ام خ����الل الس����نة املالية 
2014/2013 بل����غ 2.922 مليون 
برمي����ل يومي����ا وه����ذا املعدل 
يعتبر أقل من القدرة اإلنتاجية 
املس����تهدفة والتي تبلغ 2.930 
مليون برميل يوميا، مرجعة ذلك 
إلى انخفاض القدرة اإلنتاجية 
في شمال الكويت بسبب تأخر 
مشروع ضخ وحقن املياه عن 
موعده املقرر باإلضافة إلى قلة 
أعداد احلفر وصيانة اآلبار وعدم 
انتظام التيار الكهربائي القادم 
من نقاط توزيع الكهرباء التابعة 
لوزارة الكهرباء واملاء وتوقف 
بع����ض املضخات الغاطس����ة 
الكهربائية أحيانا وعد استقرار 
حقن الغاز في بعض اآلبار أثناء 
توقف منشآت تعزيز الغاز في 

شمال الكويت.
وذكرت الشركة في التقرير 
السنوي الذي حصلت »األنباء« 
عل����ى نس����خة من����ه أن »نفط 
الكويت« تسعى جاهدة لتعويض 
القدرة اإلنتاجية من خالل تكثيف 
اجلهود إلجناز مش����روع حقن 
وضخ املي����اه واحملافظة على 
ضغط املكامن واإلسراع في زيادة 
أبراج احلفر والصيانة وإنشاء 
فريق لدراس����ة أسباب انقطاع 

484 ألف برميل يوميا متت إضافتها عن طريق عمليات حفر وصيانة اآلبار

مشاريع عمالقة حتتاج ملساعدة شركات عاملية
1 ـ النفط الثقيل

تدرس شركة نفط الكويت حاليا العطاءات 
املقدمة من التحالفات العاملية ملشروع 

النفط الثقيل في شمال البالد بقيمة 1.2 
مليار دينار، وهو يتعلق باملرحلة األولى 

من مشروع إلنتاج اخلام الثقيل من حقل 
الرتقة الشمالي، علما بأن حتالف بتروفاك 

قد تقدم بأقل العروض املالية للمشروع.
وتشمل املرحلة األولى من مشروع النفط 
الثقيل إنتاج 60 ألف برميل يوميا بحلول 
عام 2018/ 2019، كما أن اإلنتاج سيصل 
إلى 120 ألف برميل يوميا بحلول 2020 
وأن الشركة ستقيم مدى احلاجة لزيادة 

اإلنتاج إلى 270 ألف برميل يوميا بعد هذا 
التاريخ.

2 ـ الغاز احلر

يعتبر مشروع تطوير حقول الغاز احلر 
في الكويت من أصعب املشاريع وأعقدها 
عامليا وذلك لطبيعة املكامن الصعبة التي 

تزيد فيها درجات احلرارة والضغط 
بشكل كبير للغاية، كما أن خبرة مهندسي 
شركة نفط الكويت لم يسبق لها التعامل 
مع تلك املكامن الصعبة، مما يجعل عملية 
االستعانة بالشركات العاملية املتخصصة 

في ذلك األمر ضرورة ال مفر منها.

3 ـ برامج احلفر وتطوير احلقول الصعبة

خالل شهر يوليو املاضي أرست »نفط 
الكويت« عقودا إلنشاء 3 مراكز جتميع في 

مناطق عمليات شمال الكويت، في إطار 
خطة الشركة الرامية إلى زيادة إنتاج النفط 
في حقول الشمال، من 700 ألف برميل إلى 
مليون برميل يوميا خالل السنوات املقبلة، 

ومت توقيع العقود مع شركة بتروفاك 
وشركة الرسن اند توبرو وشركة دودسال 

بقيمة إجمالية تقدر بنحو 662 مليون دينار. 
وتسعى الشركة جاهدة إلى تطوير منطقة 

شمال الكويت حيث ان معظم الزيادات 
املستهدفة لإلنتاج سوف تأتي من منطقة 

شمال الكويت، وتهدف الشركة إلى ضرورة 
االستعانة بالشركات األجنبية لتطوير تلك 

احلقول.وهنا يؤكد هاشم هاشم ان الشركة 
وقعت األسبوع املاضي عقد إنشاء منشآت 

ضخ املياه في حقول شمال الكويت مع 
شركة دودسال بقيمة 260 مليون دينار.

خطوات عقد اخلدمات الفنية املطورة
٭ 5 شركات عاملية تتنافس في مناقصة العقد االستشاري 

املطور إلنتاج النفط.
٭ شل وبي بي وتوتال وشيفرون واكسون موبيل ستدخل 

املناقصة.
٭ العقد االستشاري سيتضمن تطوير 3 مشاريع كبرى 

لـ»نفط الكويت«.
٭ خبرات متراكمة وتكنولوجيا حديثة وضخمة سوف 

تستفيد بها الكويت لتطوير احلقول.
٭ العقد االستشاري اجلديد سوف يبدأ في عام 2015 /2016.

٭ معدل الصرف على عقد شل لن يتجاوز نطاق 400 مليون 
دوالر في 5 سنوات.


