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صفحة أسبوعية متخصصةالنفط والغاز
تهتم بأخبار النفط والغاز

إعداد: أحمد مغربي
a.maghraby@alanba.com.kw

صرف املكافأة التشجيعية لـ »النفط« في نهاية مايو
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الشركات النفطية سوف تبدأ في صرف املكافآت التشجيعية )البونص( 
السنوي للموظفني مع نهاية شهر مايو اجلاري، ليستفيد منها أكثر من 60% من مجموع العاملني في القطاع 
النفطي وذلك عقب قرار مؤسسة البترول برفع نسبة املستفيدين من 40%. وذكرت املصادر ان املكافأة التشجيعية 
للعاملني في النفط يتم صرفها بناء على التقييم السنوي الذي يرفع للمديرين من قبل رؤساء الفرق في الشركات 
حول اداء املوظفني وانتاجياتهم السنوية ومدى حتقيق األهداف االستراتيجية املوضوعة في اخلطة السنوية، 
مشيرة الى ان هناك موظفني يتم استثنائهم من املكافأة نظرا حلصولهم على تقييمات سنوية منخفضة.

بنهاية 2015

متديد صالحية األسعار والكفالة املصرفية للتفاوض

»كوفبيك«: زيادة اإلنتاج
 إلى 107 آالف برميل يومياً

»ناقالت النفط«: ارتفاع أسعار بناء 
ناقلتي غاز

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في الشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية الخارجية»كوفبيك« أن الشركة 
في طريقها لزيادة إنتاجها من النفــط الخــام والغــاز 

إلى 107 آالف برميل مكافئ يوميا، متوقعة أن تنجح 
الشركة في الوصول إلى تلك الطاقة اإلنتاجية مع نهاية 
العام الحالي.وكشفت المصادر ان الشركة تقوم حاليا 

باستكمال اإلجراءات القانونية للحصول على الموافقات 
الحكومية الالزمة إلتمام عملية االستحواذ على 7 مشاريع 

استكشافية جديدة إلضافتها إلى محفظة أصول الشركة.
وذكرت المصادر انه تم بدء العمل التطويري في مشروع 
كندا والذي يتضمن حفر آبار تقييمية وتطويرية وتنفيذ 

مسوحات زلزالية متطورة، متوقعة االنتهاء من بناء 
المرافق الخاصة باالنتاج مع نهاية 2015.

علمت »األنباء« من مصادرها ان االسعار التي استقبلتها 
شركة ناقالت النفط الكويتية لبناء ناقلتي غاز من فئة 
VLGC )ناقلة غاز كبيرة جدا( وأخرى متوسطة احلجم، 

مرتفعة وال تتناسب مع امليزانية التقديرية التي وضعتها 
الشركة لعمليات البناء، مشيرة إلى ان الشركة طلبت 

رسميا عمل ممارسة لألسعار بني الشركات العاملية 
املشاركة للتفاوض حول األسعار.

وكشفت املصادر ان 
ناقلتي الغاز اللتني سيتم 
بناؤهما سيتم إحاللهما 
بالناقالت القدمية للغاز 

التابعة للشركة.
وقالت املصادر إن 

الشركة فضلت طرح 
املشروع كممارسة ألمور 

فنية في عمليات البناء 
والتشييد وذلك للحصول 
على أسعار مخفضة من 

التحالفات املشاركة.
وأوضحت املصادر ان 

الشركة تخطط للبدء في 
تنفيذ املرحلة الرابعة من 

خطة حتديث األسطول والتي تتضمن توقيع عقد ناقلتي 
غاز مسال حمولة 58 ألف طن متري خالل عام 2015، 
وسيتم التجهيز خالل العام املالي 2015/ 2016 إلعداد 

الترتيبات الالزمة لطرح مناقصة بناء 6 ناقالت جديدة 
اضافية مختلفة االحجام وبذلك يصل إجمالي عدد ناقالت 

املرحلة الرابعة إلى 8 ناقالت جديدة.
وقالت املصادر ان كبرى شركات أحواض السفن العاملية 
وخاصة في كوريا اجلنوبية واليابان لديهم عمليات بناء 

ضخمة في ناقالت الغاز والتي بدأت االسواق تطلبها 
بشكل كبير خالل االعوام املاضية عقب كارثة فوكوشيما 

باليابان في 2011، وتوجه العديد من دول جنوب شرق 
اسيا الى استخدام الغاز بدال من الطاقة الذرية في توليد 

الكهرباء.
وذكرت املصادر انه ال يوجد ارتباط حقيقي بني انخفاض 
اسعار النفط وارتفاع اسعار ناقالت الغاز، حيث ان زيادة 
الطلب على الغاز املسال انعكس سلبا في ارتفاع االسعار 
وانشغال أحواض بناء السفن بطلبيات ضخمة على مدار 

االعوام القادمة.
على صعيد آخر، كشفت املصادر ان شركة هيونداي 

للصناعات الثقيلة وافقت على متديد صالحية االسعار 
التي تقدمت بها لبناء ناقلتي غاز باالضافة الى الكفالة 

املصرفية، حتى يتسنى للشركتني التفاوض حول أسعار 
البناء وأخذ املوافقات النهائية لترسية املمارسة.

علمت »األنب���اء« من 
ش���ركة  ان  مصادره���ا 
البترول الوطنية وضعت 
خطة إستراتيجية لتنفيذ 
أعمال مشروع رفع وتعزيز 
جاهزية الرصيف اجلنوبي 
في مصفاة ميناء األحمدي 
الغاز  لتسهيل اس���تيراد 
الطبيع���ي املس���ال حتى 
عام 2025، وهو ما يتطلب 
إجراء تعديالت جوهرية من 
أجل تخزين وإعادة حتويل 
الكميات املس���توردة إلى 
غازات لضخها في الشبكة 
إلى وزارة الكهرباء واملاء، 
متوقعة ان تنتهي الشركة 
من تنفيذ تلك التعديالت 

خالل 2015.
وتقوم مصفاة األحمدي 
وعبر منشآت استيراد الغاز 
منذ عام 2009 باس���تيراد 
شحنات الغاز خالل موسم 
الصيف بطاقة استيعابية 
ب���ن 500 و750  تتراوح 

مليون قدم مكعبة.
من جهة ثاني���ة، قال 
نائ���ب الرئيس التنفيذي 
للمش���اريع في ش���ركة 
البترول الوطنية الكويتية 
م.حامت العوضي ان الشركة 
تنوي طرح مشروع بناء 
الغاز  محط���ة اس���تيراد 
 »LNG« الطبيعي املس���ال
على التحالف���ات العاملية 
البالغ عددهم 13  املؤهلة 
حتالفا األس���بوع املقبل 
مبيزانية تقديرية معتمدة 
للمش���روع تقدر بحوالي 

800 مليون دينار.
ويعتبر مشروع إنشاء 
وتشغيل محطة استيراد 

الغاز الطبيعي في مصفاة 
الزور من أضخم املشاريع 
الش���ركة  الت���ي تن���وي 
السنوات  تشييدها خالل 
املقبلة، السيما ان املشروع 
يأتي تنفي���ذا لتوجيهات 
مؤسسة البترول الكويتية 
بإقام���ة مرافق لتس���لم 
وإعادة التبخير باإلضافة 
إلى مرافق التخزين، وقد 
مت اختي���ار منطقة الزور 
كأنسب موقع من الناحية 

الفنية واإلس���تراتيجية 
لتشييد مرافق املشروع.

العوض���ي  وكش���ف 
ل�  ف���ي تصريح خ���اص 
»األنباء« ان الشركة قامت 
في 10 اجلاري بتأهيل 13 
حتالفا عامليا للمشاركة في 
املشروع فيما مت استبعاد 4 
حتالفات من التأهيل، وذلك 
عقب دراسات فنية ومالية 
أكثر  للتحالفات استمرت 
من 6 أشهر متواصلة في 
دائرة املشاريع في »البترول 
الوطنية«، ومت أخذ موافقة 
جلنة املناقصات املركزية 
على التحالفات ومت نشرها 
الرس���مية  ف���ي اجلريدة 

مؤخرا.

توقيع عقود المشروع

وتوقع العوضي توقيع 
عقود املش���روع في شهر 
مارس 2016، وذلك عقب 
إعطاء فرصة كافية للشركة 
العطاءات  م���ن دراس���ة 

املقدمة  املالية  والعروض 
من التحالفات املشاركة في 
املش���روع، مشيرا إلى أن 
التنفيذ الفعلي للمشروع 
سيكون مع التحالف الفائز 
ف���ي غضون ش���هر عقب 

التوقيع.
وق���ال العوض���ي ان 
مناقصة مشروع منشأة 
الطبيعي تختلف  الغ���از 
عن غيرها من املشروعات 
النفطي���ة األخ���رى التي 
تنفذها الشركة، حيث مت 
إضافة بند التش���غيل في 
العقود، وذلك نظرا حلداثة 
املشروع في الكويت ولم 
يسبق للشركة إنشاء تلك 
املنشآت الكاملة، وبالتالي 
فإن التشغيل سيكون من 
الذي  املقاول  مس���ؤولية 
سيفوز باملشروع، مبينا ان 
تلك الشروط احتاجت إلى 

بنود معينة في العقد.
على صعيد آخر، قال 
العوضي ان نسبة اإلجناز 
في مشروع الوقود البيئي 
وصل���ت إل���ى 23% على 
ارض الواقع، موضحا ان 
األعمال املدنية للمشروع 
ف���ي مصفاة  بدأت فعليا 
ميناء األحمدى ومصفاة 
ميناء عبداهلل بعد أن مت 
نقل مواقع العمل للفنين 
والطاق���م  واملهندس���ن 
عمل الش���ركة الى مواقع 

العمل.
وذكر ان عملية شراء 
معدات املشروع بدأت منذ 
فترة طويلة، وجميع املعدات 
التي تتطلب توريدها مددا 
زمنية كبيرة مت شراؤها 

بالكامل من الدول املصنعة 
والشركات املعتمدة لدى 
»البت���رول الوطنية« من 
أوروبا وبريطانيا واليابان 
وكوريا اجلنوبية والهند، 
مؤكدا ان عمليات وصول 
املعدات الثقيلة والرئيسية 
ستبدأ بحلول الربع األول 

من عام 2016.

نقلة نوعية

مش���روع  ان  وذك���ر 
»الوقود البيئي« ميثل نقلة 
التكرير  نوعية لصناعة 
في الكويت ويعزز القدرة 
التنافس���ية للمنتج���ات 
أمام  الكويتية  النفطي���ة 
االشتراطات البيئية، الفتا 
الى انه يجري تنفيذه وفق 
املخط���ط له م���ع متابعة 
حثيثة لسير األعمال في 

املشروع.
وأضاف انه مت االنتهاء 
من أعمال دك التربة والتأكد 
م���ن مس���توياتها والتي 
تنفذها شركة سامسونغ 
في مصفاتي ميناء األحمدي 
ومين���اء عب���داهلل، وقام 
املق���اول املكل���ف بتمهيد 
ارض املش���روع بتوفير 
البنية األساسية من الطرق 
الطاق���ة واملاء  وخطوط 
والتسوير باإلضافة إلى 
املرافق األساسية وإزالة 
ما ينبغ���ي التخلص منه 
مثل األنق���اض وغيرها، 
باإلضاف���ة إلى ذلك قامت 
الشركة املختصة باألعمال 
الكهربائية بتمديد الكوابل 
اخلاص���ة  الكهربائي���ة 

باحملطات الفرعية.

حامت العوضي

العوضي لـ »األنباء«: طرح مشروع منشآت الغاز في »الزور« بـ 800 مليون دينار األسبوع املقبل

تطوير منشآت استيراد الغاز املسال في األحمدي لتعمل حتى 2025

تشغيل مشروع 
منشأة الغاز في 
»الزور« سيكون 

على املقاول 
نظراً حلداثة 

املشروع 

بدء األعمال 
املدنية في 

»الوقود البيئي«.. 
و23% نسبة 

اإلجناز

توقيع مشروع خط الغاز اخلامس قريبًا
كشف حامت العوضي ان »البترول 
الوطنية« ستوقع في غضون أيام 

مشروع خط الغاز اخلامس الذي تنوي 
تشييده في مصفاة ميناء األحمدي بنظام 

تسليم املفتاح وتنفذه شركة تكنيكاس 
ريونيداس اإلسبانية )TR( بقيمة 433.7 

مليون دينار في عقد ملدة 3 أعوام 
ونصف العام.

وذكر العوضي ان مشروع خط الغاز 

اخلامس يعد من أكبر املشاريع التي 
تنفذها »البترول الوطنية« وهو يتضمن 

بناء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 
805 ماليني قدم مكعبة يوميا من الغاز 
و106 آالف برميل يوميا من املكثفات 

لتلبية االحتياجات احمللية للغاز.
وأوضح العوضي ان التوقيع سيتم عقب 

اكتمال حتصيل الشركة لقيمة الضمان 
البنكي والتأمني من الشركة اإلسبانية.

بحلول شهر ديسمبر املقبل

ً زيادة إنتاج »نفط الكويت« إلى 3.160 ماليني برميل يوميا
كشفت مصادر نفطية مسؤولة في شركة 
نفط الكويت ل� »األنباء« ان الشركة تسعى 
للوصول الى معدل طاق����ة إنتاجية تعادل 
3.160 مالين برميل من النفط اخلام يوميا 
بحلول شهر ديسمبر 2015، والوصول إلى 
معدل طاقة إنتاجية 3.65 مالين برميل يوميا 
من النفط اخل����ام في عام 2020، واحملافظة 

على تلك الطاقة حتى عام 2030.
وقالت املصادر ان املشاريع الكبرى التي 
تنفذها الشركة لزيادة طاقتها االنتاجية من 
النفط تعد اجنازا ضخما في خضم حتديات 
جمة تواجهها الش����ركة عل����ى ارض الواقع 
واملتمثل في كيفية التعامل مع املكامن شديدة 
الصعوبة في منطقتي شمال ووسط الكويت 
فضال عن بيئة العمل املتقلبة التي مير بها 

القطاع النفطي.

وذكرت ان الش����ركة مستمرة في تنفيذ 
مشاريع تطوير حقول الغاز اجلوراسية شمال 
الكويت، وذلك من أجل حتقيق هدف الوصول 
بطاقة إنتاجية تع����ادل 2 مليار قدم مكعبة 
من الغاز احلر في عام 2030، وحتقيق طاقة 
إنتاجية تعادل 60 ألف برميل من النفط الثقيل 
يوميا في عام 2018/ 2019، من خالل تطوير 

مكامن النفط الثقيل شمال الكويت.
وأش����ارت الى ان زيادة اإلنتاج النفطي 
سيس����اهم في رفع انتاج الكويت من الغاز 
الطبيعي املصاحب وقد قامت الشركة مبساع 
كبيرة للحفاظ على هذا الغاز بدال من حرقه 
وعدم االس����تفادة منه حتى وصلت نس����ب 
حرق الغاز إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ 
الشركة بلغت 1%، األمر الذي نتج عنه توفير 

مبالغ مالية ضخمة.

.. والشركة توقع عقدين بـ 12 مليون دينار
علمت »األنباء« من مصادر مسؤولة أن شركة نفط الكويت وقعت عقدين بقيمة 

12 مليون دينار االسبوع املاضي، العقد االول ملشروع إنشاء خطوط انابيب للنفط 
في مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة 6.2 ماليني دينار مع شركة خليفة دعيج 
الدبوس، والعقد الثاني بقيمة 5.8 ماليني دينار لتنفيذ مشروع إطفاء واخلدمات 

املتصلة من محطة قياس وضخ مع شركة اخلدة الدولية للتجارة.

8 ناقالت جديدة 
تنوي الشركة طرح 

مناقصاتها ضمن 
املرحلة الرابعة 

من حتديث 
األسطول


