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العبداهلل: نعتزم إنفاق 25 مليار دينار على المشاريع الرأسمالية النفطية حتى 2030
لدينا مستثمر »بديل« لمصفاة سينوبك الصينية في حالة انسحاب شركة شل  ال تغيير في سياسة »أوپيك« خالل االجتماع المقبل بعد هبوط أسعار النفط 

افتتح مؤتمر ومعرض المشروعات النفطية الصغيرة والمتوسطة في غرفة التجارة والصناعة

..وفي لقطة جماعية مع عدد من موظفي مؤسسة البترول الكويتية  العبداهلل وضرار الغامن في مقدمة حضور املؤمتر الشيخ احمد العبداهلل 

على سبيل املثال تشجيع املقاولني 
املهام  األجانب على اسناد بعض 
الهندسية واالشرافية الى املكاتب 
الهندسية احمللية ووضع شروط 
العطاء األولوية للمنتجات احمللية 
في عق����ود التوريد كما يتم اتباع 
سياسة الدخول بأكبر قدر ممكن 
من اتفاقيات تزويد قطع الغيار من 

الوكالء احملليني للمصنعني.
التنسيق  وأضاف قائال: »يتم 
باس����تمرار مع ش����ركات القطاع 
اخلاص لتزويدها باملنتجات الناجتة 
عن العمليات النفطية الستخدامها 
كمواد خام القامة صناعات حتويلية 
محلية وقد قامت ش����ركة صناعة 
الكيماوي����ات البترولي����ة والبنك 
الصناعي بتنظيم مؤمتر الفرص 
االستثمارية للقطاع اخلاص من 

مخرجات البتروكيماويات«.

توفير المعلومات

وأوض����ح أن ش����ركة البترول 
الوطنية الكويتية بادرت بإنشاء 
موقع الكتروني لتوفير املعلومات 
الت����ي يطرحها  حول املش����اريع 
القط����اع النفطي، مش����يرا الى أن 
الكويت ملست أهمية املشروعات 
الصغي����رة فقامت ف����ي عام 1996 
بتأسيس الشركة الكويتية لتطوير 
املشروعات الصغيرة التي تعنى 
بدراسة املش����روعات الصناعية 
واحلرفية الصغيرة واملتوسطة 
التي تخدم حاجات البالد التنموية 
وذلك من خ����الل توظيف العمالة 
الوطنية وتنمية التوجه ملثل هذه 
املشروعات وتوفير املختصني من 

اخلبراء لالرشاد والتوصية.
 يذكر أن املؤمتر الذي يستمر 
يوم����ني س����يناقش مجموعة من 
القضايا واملوضوعات التي تتعلق 
النفطي����ة الصغيرة  بالصناعات 
املتعلق����ة بالقطاع  واملتوس����طة 
النفطي من خالل مجموعة من أوراق 
العمل التي يقدمها عدد من اخلبراء 

العامليني والعرب واحملليني.
جتدر االشارة الى أن املعرض 
يهدف كذلك الى البحث عن فرص 
صناعي����ة صغيرة ومتوس����طة 
للمواطنني واملستثمرين األجانب 
وايجاد ف����رص عمل للراغبني في 
الصناعة النفطية، واشراك اجلهات 
ف����ي املعرض لتمويل  التمويلية 
املس����تثمرين اجلادين للعمل في 
هذا املجال، وكذلك استيراد املعرفة 
واخلب����رة من خ����الل ارواق عمل 
وع����روض متخصصة ألحدث ما 

توصلت إليه الصناعة النفطية.

خبرات تستحق ان يستمع لها اذ 
من املمكن ان تتحول من فكرة الى 
مشروع حيوي ذي مردود ايجابي، 
مضيفا »رغبتنا في االستثمار في 
مجال النفط من خالل انشاء مصفاة 
جديدة ملواكبة االحتياجات املتزايدة 
على النفط أوال ولتفادي أي مشاكل 
مس����تقبلية في املصافي االخرى 
التي أنشئت منذ سنوات طويلة 
وحتتاج الى صيانة مستمرة مع ما 
يصاحب انشاء املصفاة اجلديدة من 
مواكبة للطلب العاملي على النفط 
أوال وأيضا ملا ميكن انش����اؤه من 

صناعات اخرى«.
واضاف »لدينا ايضا رغبة في 
االستثمار في مجال االستصالح 
البيئي للبحي����رات النفطية وقد 
أقرت األمم املتحدة تعويضات بهذا 
اخلصوص سنحاول االستفادة من 
تفعيلها بأسرع وقت ممكن حفاظا 
على صحة البيئة مبختلف أنواعها 
وأش����كالها مع مالحظة مسؤولية 
البعض عن تغير املناخ واالنبعاثات 
احلرارية والغازية والذي يفترض 
أن يؤخذ بع����ني االعتبار من قبل 
اجلميع خصوصا اتفاقية كيوتو 
حفاظا على البيئة في كل مكان«.

النفطية  الش����ركات  ان  وذكر 
التابعة ملؤسسة البترول الكويتية 
حترص على اتخاذ عدد من االجراءات 
لزيادة مساهمة املقاولني احملليني 
واملنتجات احمللية في انشطتها، منها 

في هذا املجال، موضحا ان هناك 
ضرورة لتشجيع انشاء اخلدمات 
املرتبطة بالنفط وتنميتها لتكون 
رافدا مهما لالقتصاد الوطني كونها 
خدمات تتمي����ز بالكثرة والتنوع 

الضروري ألي اقتصاد.
وأض����اف ان احد أه����م أهداف 
املؤمت����ر احلالي ه����و البحث عن 
الف����رص احلقيقية التي ميكن أن 
بالفع����ل صناعات  تبنى عليه����ا 
حديث����ة ذات تكلفة اقل وانتاجية 
اكبر وأجود، مشيرا الى ان االسواق 
العاملية واحمللية واالقليمية هي 
أسواق تنافس����ية وحرة وتطلب 
وتنشد املنتج األفضل. وقال »لدينا 
تصور بأن تكون هناك صناعات 
كمنتجات نفطية حتويلية وهذا 
بحد ذاته يعني الدخول في عالم 
واس����ع خصوصا مع توافر املواد 
األولية الستخدامها في الصناعات 
املثال«،  البالستيكية على سبيل 
معربا عن امله ان يساهم املؤمتر 
في تسجيل اضافة الى الصناعات 
النفطية احمللية ومن ذلك انشاء 
مجمع ش����امخ بل مدينة متكاملة 
للصناعات واخلدمات النفطية على 

غرار مدينة األحمدي.

فرصة جيدة

وأوض����ح ان املؤمت����ر يعتبر 
فرصة لوجود املستثمر الكويتي 
مع اخلبراء العامليني الذين لديهم 

ألسعار النفط على أساس يومي 
بل على أساس املتوسط مضيفا أن 

املتوسط اليزال مرتفعا.

االلتزام بحصص اإلنتاج

وف����ي رده علي س����ؤال حول 
التزام الدول األعضاء في »أوپيك« 
بنس����بة 60% م����ن اإلنتاج ومدي 
تأثير ذلك االلتزام على األس����عار 
احلالية أف����اد العبداهلل أن التزام 
بعض األعضاء في »أوپيك« يكلفها 
كثي����را وذلك على عكس األعضاء 
غي����ر امللتزمني بحصص اإلنتاج، 
داعيا جميع أعضاء املنظمة لاللتزام 
بحص����ص اإلنتاج املوضوعة ألن 
ذلك سينعكس في نهاية األمر على 

استقرار األسعار. 
وردا على سؤال حول توصل 
الكوي����ت إلى اتفاق م����ع اجلانب 
اإليراني في مش����روع حقل الدرة 
للغاز الطبيعي قال العبداهلل إنه ال 
توجد محادثات مع اجلانب اإليراني، 
الفتا إلى ان هناك جهودا مشتركة 
بني اجلانب السعودي والكويتي في 
عمليات احلفر من أجل التوصل الى 
نتائج ايجابية استعدادا لإلنتاج. 
وفي كلمت����ه التي ألقاها خالل 
افتت����اح املعرض أك����د العبداهلل 
ضرورة تفعيل وتنشيط الصناعات 
النفطية بش����كل متكامل لتمكني 
الش����باب الكويت����ي م����ن االبداع 
واالبتكار الثبات قدراته ومهاراته 

أحمد مغربي 
قال وزير النفط ووزير اإلعالم 
إدارة مؤسس����ة  ورئيس مجلس 
البترول الكويتية الش����يخ أحمد 
العبداهلل إن القطاع النفطي يعتزم 
إنفاق 25 مليار دينار على املشاريع 
النفطية الرأس����مالية اضافة إلى 
املصروفات السنوية على أعمال 
الصيان����ة واخلدمات وغيرها من 
اآلن وحت ى عام 2030 وس����يكون 
للقطاع اخلاص مساهمة رئيسية 
فيه����ا، مش����يرا إلى أن مش����روع 
املصفاة اجلديدة يقع ضمن هذه 
املش����روعات إال انه لم يتخذ أي 

إجراءات بخصوصها.
حدي����ث العب����داهلل ج����اء في 
تصريحات صحافية عقب افتتاحه 
مؤمتر ومعرض املشروعات النفطية 
الصغيرة واملتوس����طة في غرفة 
التجارة والصناعة والذي تستمر 
أن  أنشطته ملدة يومني، وأوضح 
مساهمة القطاع اخلاص الكويتي 
املتوقعة في املشاريع الرأسمالية 
في القطاع النفطي تبلغ 5 مليارات 

دينار.
وذك����ر العب����داهلل أن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
قد أطلق مبادرة إلنشاء صندوق 
عربي للتنمي����ة لتفعيل ومتويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
بقيمة 2 مليار دوالر تبرعت الكويت 
منها ب� 500 مليون دوالر لتفعيل 
هذه املبادرة باملشاركة مع اململكة 

العربية السعودية.

مستثمر »بديل«

وبني العبداهلل أن الكويت لديها 
مستثمر »بديل« ملشروعها املشترك 
مع مصفاة سينوبك الصينية في 
حالة انسحاب شركة رويال داتش 
شل من املش����روع، مشيرا الى أن 
الكويت لم تتسلم أي إخطار من 
ش����ل حول ذلك االنسحاب، مبينا 
أن الكويت لديها بدائل وش����ركاء 
في املش����روع في حالة انسحاب 

»شل«.
وحول توج����ه العراق لزيادة 
إنتاجها من النفط وهل هناك أي 
مش����روعات نفطية مشتركة بني 
الكويت والعراق قال العبداهلل انه ال 
توجد أي مشروعات مستقبلية في 
الوقت الراهن بني اجلانبني، مشددا 
على وجود مشاريع مشتركة مع 

اجلانب السعودي.
ولفت إلى أن العراق عضو في 
منظمة الدول املصدر للنفط »أوپيك« 
وليس بقدور أي عضو في املنظمة 
اإلنتاج كيفما يشاء، مشيرا إلى أن 
أعضاء املنظمة سيخضعون العراق 
إلي قواعد اإلنتاج، وتعليقا علي ما 
أعلن عن عزم العراق اخلروج من 
»أوپيك« ذكر ان هذا القرار خاص 

بالعراق وال شأن للكويت به. 
الهبوط األخير  أن  إلى  وأشار 
في أس����عار النفط لن يؤثر على 
اجتاه »أوپيك« لالبقاء على اإلنتاج 
املستهدف دون تغيير عندما يجتمع 
وزراء املنظم����ة في 22 ديس����مبر 
اجلاري، مضيفا »لس����ت قلقا من 
تراجع األسعار، سعر بني 70 و80 
دوالرا للبرمي����ل يعتب����ر جيدا«، 
متوقعا ارتفاع الطلب العاملي على 
النفط في الرب����ع األول من العام 
املقبل، وذكر أنه ال ينبغي النظر 

بن سالمة: صناعة البتروكيماويات
 ستشهد تطورًا في ظل توافر المواد الخام

خبيران: زيادة اإلنفاق الحكومي 
على المشروعات النفطية ستفرز المزيد من الفرص

بانغر: »النانو تكنولوجي« ُتستخدم في إنتاج 
النفط من الحقول الصعبة

ق���ال نائب العض���و املنتدب في ش���ركة 
الصناعات البتروكيماوية البترولية أنور بن 
سالمه ان الصناعات البتروكيماوية في املنطقة 
شهدت تطورا كبيرا خالل العقدين املاضيني، 
متوقعا أن ترتفع وتيرة تطورها مس���تقبال 
في ظل توافر امل���واد اخلام الالزمة لدعم هذا 
النوع من الصناعات وهو ما سينعكس ايجابيا 
وسيساهم في توفير بيئة مناسبة لنمو وانشاء 
مشروعات بتروكيماوية وبترولية صغيرة 

ومتوسطة.
وأوضح بن سالمة في أولى جلسات مؤمتر 
الصناعات النفطية الصغيرة واملتوسطة خالل 
مشاركته بورقة بحثية تناول من خاللها موضوع 
منو وتطور الصناعات البتروكيماوية في املنطقة 
ومستقبل الصناعات املتوسطة أن مجموعة من 
العوامل التي ميكن ان تساهم في جناح ودعم 
وتطوير قط����اع الصناعات النفطية الصغيرة 
واملتوسطة والتي يأتي في مقدمتها االستفادة 
من التقنيات احلديثة وتشجيع القطاع اخلاص 

على االنخراط في هذا املجال.
من جانبه، قال عميد كلية الهندسة والبترول 
د.طاهر الصحاف ان جناح املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في القطاع النفطي يرتبط بالدرجة 
االولى بالعنصر البشري أي بالتأهيل واالعداد 
السليم للمهندسني الذين سيعملون بها حيث 
لن يقتصر دورهم على ان يكونوا موظفني فقط 
في الش���ركات النفطية الصغيرة واملتوسطة 

بل انهم ميك���ن ان يكونوا مديرين او مالكني 
لها وهو ما يتطلب منهم بذل املزيد من اجلهد 
الجناحها والكثير من املهندس���ني في املجال 
البترولي يلجأون الى احلصول على درجات 
املاجستير والدبلومات في فنون ادارة االعمال 
بعد تخرجهم من كلية الهندس���ة للقيام بهذا 

الدور على اكمل وجه.

عوامل النجاح

من جهت���ه، رأى مدير ش���ركة »نيفتكس 
بتروليوم« االستشارية د.بيتر ويلز ان اهم 
عوامل النجاح في تشجيع الصناعات النفطية 
الصغيرة واملتوسطة والشركات تكمن في كونها 
تضع خططا واستراتيجيات وسياسات عامة 
تسهل مهمة تطوير العمل في املجال النفطي 
ومش���تقاته، وتأمني التواصل ما بني القطاع 
العام واخلاص والشركات مع بعضها البعض، 
وضمان املشاركة املباشرة واملساعدة من القطاع 
احلكومي عن طريق متويل املشروعات ماديا، 
وتساهم في ابرام عقود والتزامات بغية تشغيل 
املهارات واليد العاملة احمللية ونقل اخلبرات الى 
الشركات العاملية، خصوصا ان هذه الصناعات 
تساهم في تنش���يط مجتمع االعمال احمللي، 
والقيام بأبحاث ودراسات في اجلامعات واملعاهد 
للتطوير والتقدم، واالنفتاح نحو اسواق العمل 
االقليمية، باالضافة الى احملافظة على البيئة 

كالتزام وواجب.

كونا: أكد خبيران نفطيان عامليان اهمية 
القطاع  املشروعات احلكومية الضخمة في 
النفط���ي في دع���م املش���روعات الصغيرة 
واملتوس���طة التي يق���وم بتنفيذها القطاع 
اخلاص والتي متثل قيمة مضافة لهذا القطاع 
احليوي. وأوضح اخلبيران ان من شأن زيادة 
االنفاق احلكومي على املشروعات النفطية 
الكبي���رة ان يخلق املزيد م���ن الفرص امام 
القطاع اخلاص سواء في مرحلة انشاء هذه 
املشروعات أو في املرحلة الالحقة من صيانة 

وتدريب وغيرهما.
في البداية، قال مدير ش���ركة نيفنتكس 

للبترول واالستش���ارات البريطانية د.بيتر 
ويليام���ز ان اه���م عوامل جناح الش���ركات 
النفطية الصغيرة واملتوس���طة يعتمد على 
االستراتيجية الواضحة للدولة ووجود خطط 
وسياس���ات حتدد عمل هذه الشركات وفق 

برنامج معد مسبقا.
من جانبه، اس���تعرض مؤسس ورئيس 
شركة وصالت الكسندر ملشاريع الغاز والنفط 
االملانية الكسندر وستمان آخر التطورات في 
صناعة النفط والغ���از وأهمية الدور الذي 
ميكن ان تلعبه الشركات النفطية والصغيرة 

واملتوسطة في هذا االطار.

اكد مدير قطاع االبحاث في »الكس لالبحاث« 
في بوسطن بالواليات املتحدة االميركية، مارك 
بانغر ان التوجه املستقبلي يتمحور حول 
نقل ه���ذه التقنية من املختبرات الى حقول 
النفط، خصوصا انها ستس���اهم في خفض 
التكلفة املادية الستخراج النفط واملواد اخلام، 
موضحا ان هناك اوجه عدة الستخدام النانو 
تكنولوجي منها كيفية انتاج النفط من احلقول 

الصعبة والبحيرات املائية.
وقال بانغر في كلم���ة القاها في افتتاح 
مؤمتر ومعرض الصناعات النفطية الصغيرة 
واملتوسطة إن صناعة النفط والغاز تعتبر 
نقطة االرتكاز العاملية بغية احلصول على 
مصادر الطاقة، ف���ي حني ان »ذروة النفط« 
والتحديات في مجال االستكشاف واالنتاج 

في تصاعد مس���تمر، ما دفع عددا كبيرا من 
الشركات لطلب االستعانة بالتقنيات احلديثة 
واملتط���ورة، وحتديدا النان���و تكنولوجي، 
واالستفادة بش���كل فعال من النفط واملواد 
االولية وتفادي تلويت البيئة باملش���تقات 
املضرة. واوضح بانغر ان بعض التطبيقات 
والتقنيات احلديثة اصبحت في طريقها الى 
ارض الواقع، وفي طريقها الى ميادين حقول 
النفط، كالبدء بصناعات حتويلية متعددة 
كالطالء والتصلب، مشددا على ان تنبه الدول 
والشركات الى ضرورة اس���تخدام »النانو 
تكنولوجي« في عمليات اس���تخراج النفط 
والغاز س���يجعلها مضطرة للقيام بأبحاث 
مخبرية والتعاون مع بعضها البعض بغية 
التطوير واالستفادة من اخلبرات املتبادلة.
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