
2010 ينطلق وسط تحديات جديدة تواجه تطوير القطاع النفطي
»صناعة الكيماويات« تبدأ تشغيل مجمع العطريات الجديد بملياري دوالر وتنتج للمرة األولى البارازلين

الشيخ أحمد العبداهلل مكرما نبيل بورسلي لدى زيارته امليدانية إلى بعض الشركات النفطية

الشيخ أحمد الفهد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سعد الشويب

زكي عثمان
عاش القطاع النفطي احمللي عاما عصيبا خالل 2009 حيث شهد خموال في 
تنفيذ املشاريع النفطية العمالقة ولم يبرز على الساحة اال القليل من االحداث 
لعل من ابرزها اإلعالن عن اكتشاف نفطي شمال غرب البالد بحقل مطربة بطاقة 
80 ألف برمي�ل يوميا و110 ماليني قدم مكعبة من الغاز الطبيعي كما أجنزت 
شركة صناعة الكيماويات البترولية مش�روع مجمع العطريات الضخم بتكلفة 
ملياري دوالر ولتبدأ للمرة االولى في إنتاج مادة البارازلني كما اختارتا »سينوبك« 

والكويت موقع مشروع مصفاة جنوب الصني.
والشك ان احلدث األبرز على الساحة احمللية قد شهده شهر مارس املاضي 
عندما قامت شركة البترول الوطنية وبناء على قرار من مجلس الوزراء الغاء عقود 
مناقصات املصفاة اجلديدة البالغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا وهو احد املشاريع 
العمالقة واملهمة في تاريخ الكويت وحتديدا إلنتاج الغاز الالزم لتشغيل محطات 
توليد الكهرباء في البالد عوضا عن استيراد الغاز من اخلارج غير ان نهاية العام 
شهدت بوادر انفراجة عندما اعلن الشيخ احمد الفهد ان هناك نية إلعادة طرح 

املناقصات من جديد. وفيما يلي رصد ألهم تلك األحداث:

رئي���س  أعل���ن 
اإلدارة  مجل���س 
املنتدب في ش���ركة  والعضو 
الكويتية  الوطني���ة  البترول 
ف���اروق الزنك���ي ع���ن اطالق 
برنامج شركة البترول الوطنية 
الكويتية للمسؤولية االجتماعية 
بعد توقيعها عقدا بقيمة 370 
ألف دينار مع ش���ركة سوفرن 
ستراتيجي اخلبيرة في العالقات 
العامة والدولية واملس���ؤولية 

االجتماعية الشاملة.
وأوضح الزنكي ان الشركة 
تولي اهتماما كبيرا باملوظفني 
والعمالء والبيئة، مشيرا إلى ان 
الهدف من اطالق البرنامج يتمثل 
إعادة هيكلة املساهمة في  في 
املسؤولية االجتماعية والثقافية 
ب���كل فاعلية، كما  والتربوية 
س���تطلق الش���ركة برنام���ج 
الوطنية للمتطوعني  البترول 
من اجل تشجيع العاملني على 
املش���اركة في املش���اريع التي 
تنفذه���ا مجتمعاتهم. متوقعا 
ان تصبح الشركة واحدة من 
أوائل الشركات في العالم التي 
حتق���ق املقايي���س الصناعية 
 26000 ISO االرشادية لاليزو
في مجال املسؤولية االجتماعية 
الشاملة التي ستنطلق في عام 

.2011 – 2010
العام دعا األم���ني 
األقطار  ملنظم���ة 
العربي���ة املص���درة للبترول 
)اواب���ك( عباس نق���ي الدول 
العربي���ة التي تعتمد بش���كل 
أساسي على عائدات البترول الى 
السعي الى تنويع مصادر دخلها 
حتى ال تتأثر سلبا بالتحوالت 
املتوقعة مستقبال في أسواق 

البترول العاملية.
وقال نق���ي في ورقة قدمها 
في امللتقى العشرين ألساسيات 
النفط والغاز ان الدول النامية 
ق���د تكون األكثر  واألقل فقرا 
تضررا في حال تطبيق اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
املناخ وبروتوكول )كيوتو(. 
وأوضح ان تلك الدول ال تتوافر 
لديها االمكانيات الالزمة ملواجهة 
املناخ مما  التكيف مع تغي���ر 
يهددها مبزيد من املش���كالت 
االقتصادية والبيئية ومبزيد من 
تفاقم مشكالت الفقر واملجاعة.

وأشار الى أن ذلك البروتوكول 
تضمن 3 آليات تعرف باس���م 

آلي���ات كيوتو وهي إجراءات ميكن من خاللها إعطاء مرونة اكبر 
للدول الصناعية للوفاء بالتزاماتها طبقا للبروتوكول مبينا ان 

من اهم هذه اآلليات ما يعرف بآلية التنمية النظيفة.
وقعت ش���ركة نفط الكويت عقدا مع ش���ركة برقان 
حلفر اآلب���ار والتجارة والصيان���ة لتوريد 8 أبراج 
حف���ر بقيمة 122.6 مليون دينار. وقد وقع رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب س���امي الرشيد نيابة عن شركة نفط الكويت، 
فيما وقعه عن ش���ركة برقان رئيس مجلس اإلدارة أحمد احلمد. 
وأش���ار الرشيد في كلمة ألقاها باملناسبة إلى أهمية أبراج احلفر 
في تنفيذ استراتيجية الشركة في الوصول إلى 4 ماليني برميل 
في اليوم بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن هذا العقد يعتبر األكبر 

في تاريخ الشركة.
اعلنت ش���ركة نف���ط الكويت انها وقع���ت عقدا مع 
شركة سينوبيك الصينية مدته خمس سنوات بقيمه 117 
مليون دينار تقريبا. وقال نائب العضو املنتدب للشؤون اإلدارية 
واملالية الناطق الرسمي في شركة نفط الكويت خالد اخلميس ان 
العقد تقوم مبوجبه الشركة الصينية بتوريد وتشغيل 5 أبراج 
حفر للش���ركة الكويتية. وقال انها خطوة من خطوات الش���ركة 
لتحقيق اس���تراتيجية 2020 الهادفة للوصول بالقدرة الكويتية 

الى انتاج 4 ماليني برميل نفط يوميا.
ق���ال العضو املنت���دب رئيس مجلس ادارة ش���ركة

البترول الكويتية العاملية حسني اسماعيل ان التشغيل 
الفعلي ملشروعي الش���ركة في الصني سيكون بني عامي 2012 و 
2015 الفتا الى ان تشغيل املشروع األول ناتشا »غوانغدونغ« وهو 
عبارة عن مصفاة تكرير س���يكون عامي 2013/2012 والذي تقدر 
طاقته ب� 300 ألف برميل يوميا، والثاني هو »فوغيان« وطاقته 
التكريرية تصل الى 200 ألف برميل يوميا، ومن املتوقع ان يبدأ 

تشغيله في 2015.

بلغ في املنطقة البرية )الوفرة( 
خالل األع���وام من 2006 حتى 
2008 نح���و 696.143 مليون 

دينار.
ق���ال نائب رئيس
اإلدارة  مجل���س 
ونائب العضو املنتدب ملصفاة 
االحمدي في ش���ركة البترول 
الوطني���ة الكويتي���ة اس���عد 
السعد، ان الشركة تدرس إنشاء 
مصنع ملعاجلة الغاز احلمضي 
الناجت من حقول غرب الكويت 
ملعاجلة نسبة الكبريت العالية 
به وحتويله الى غاز طبيعي. 
وأض���اف خالل حف���ل توزيع 
جائزة رئي���س مجلس اإلدارة 
للصحة والسالمة والبيئة ان 
املبدئية  تكلفة هذا املش���روع 
تصل ال���ى 200 مليون دينار 
مشددا على ان األمر مازال في 
طور الدراسة واصفا اياه بأنه 
مشروع متوسط احلجم قياسا 

الى تكلفته املالية.
أطلق���ت ش���ركة
البترول الوطنية 
الكويتية مجلس���ا استشاريا 
للشراكة مع املصنعني واملوردين 
واملقاولني احملليني مهمته القيام 
بدور استشاري حول كافة االمور 
ذات الصل���ة يضم ممثلني عن 
الهيئة العامة للصناعة وغرفة 
جتارة وصناعة الكويت واحتاد 
الكويتية وممثلني  الصناعات 
عن الشركات احمللية، إضافة 
الى ممثلني عن شركة البترول 
الوطنية، وتعهد رئيس مجلس 
اإلدارة والعض���و املنتدب في 
الش���ركة ف���اروق الزنكي في 
حفل تدش���ني املجلس بالعمل 
من خالل املجلس على االرتقاء 
بالعالقة مع الشركات احمللية 
مبا يحقق التطور في الصناعة 
النفطية والتنمية في الكويت. 
وذكر انه مت االتفاق في نوفمبر 
2007 على التركيز على تطبيق 
4 جوانب مح���ددة من مبادرة 
»برنامج الشراكة مع املوردين« 
أولها إنشاء مركز خدمة املورد 
واملقاول احمللي للقيام بتوفير 
كافة اخلدم���ات التي يحتاجها 
املورد واملقاول احمللي والعمل 
على تطوير عالقة شراكة بني 

الطرفني.
ق��������ال رئي���س 
مجل������س اإلدارة 
املنتدب في ش���ركة  والعضو 
خدمات القطاع النفطي علي العبيد ان هناك 700 كاميرا مختلفة 
األنواع و32 كيلومترا من األسالك املكهربة حتمي مصافي الكويت 
الثالث. وأوضح العبيد ان 10 كيلومترات من السياج األمني حتيط 
باملصاف���ي من جهة البحر والش���اطئ بينما حتيط 22 كيلومترا 
األخرى بها من ناحية البر مبينا ان هذه الوسائل مهمتها حماية 

املصافي من أي اعتداء او تسلل.
وأضاف ان مناقصة س���يتم طرحها لبناء 5 بوابات للمصافي 
خاص���ة باألفراد واملركبات تعمل وفقا ألحدث النظم املعمول بها 
عامليا به���دف تعزيز اجلوانب األمنية في هذه املصافي مبينا ان 
طرح هذه املناقصة سيكون قريبا من خالل جلنة متابعة القرارات 
األمنية التابعة ملجلس الوزراء. وقال العبيد انه بعد ان مت االنتهاء 
من بناء وتشييد األسيجة وتركيب الكاميرات حول املصافي فانه 
يتم حاليا اتباع نفس األمر حول احلقول النفطية التابعة لشركة 

نفط الكويت بهدف حمايتها أيضا.
ق���ال رئيس مجل���س اإلدارة والعض���و املنتدب في 
ش���ركة نفط الكويت سامي الرش���يد ان احتياجات 
الكويت من الغاز في عام 2020 تتراوح بني 4.5 و5 مليارات قدم 

مكعبة.
وأوضح الرشيد ان تلبية هذا الطلب سيكون من خالل تكثيف 
انتاج الغاز احلر الذي يتوقع ان يصل الى مليار قدم مكعبة خالل 
عام 2015 إضافة الى الغاز املصاحب إلنتاج النفط الذي يتوقع ان 
يص���ل الى 1.25 مليار في عام 2015. واكد ان الغاز املتوافر حاليا 
سواء كان غازا حرا او مصاحبا ال يلبي احتياجات الكويت بالكامل 

وامنا يلبي نسبة تتراوح بني 40 و50% منها فقط.
قالت مؤسس���ة البترول الكويتية انها تسعى حاليا 
الى توظيف ما ال يقل عن 200 من خريجي اجلامعة 
اجلدد في القطاع النفطي منهم 160 على األقل من حملة الدبلومات 

كش���فت الش���ركة البترولية العاملية أنها ماضية في
زيادة تعيني الكويتيني مبا يتماشى مع قواعد وقوانني 
الدول التي تعمل فيها الش���ركة، وتنفي���ذ خطة تكويت وظائف 
فنية وقيادية إلدارتها، وتركيز اخلبرات الكويتية في املش���اريع 
اجلديدة في آسيا، حيث أكد رئيس مجلس إدارة شركة البترول 
العاملية حسني إسماعيل أن التشغيل الفعلي ملشروع الشركة في 
مجمع التكرير والبتروكيماويات في الصني سيكون عام 2012-

2013، مشيرا إلى انه مت االنتهاء من دراسة اجلدوى االقتصادية 
للمشروع، وتسليم الدراسة املبدئية لوزارة التخطيط والصناعة 

الصينية في مايو 2008.
أكد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة 
نفط اخلليج م.بدر اخلشتي أن إجمالي تكلفة االستثمارات 
في املشاريع الرأس���مالية في املنطقة املقسومة )البحرية( يبلغ 
783.375 مليون دينار من عام 2003 حتى عام 2008 فيما بلغت 
في املنطق���ة البرية )الوفرة( خالل األعوام من 2006 حتى 2008 

نحو 696.143 مليون دينار.
وأشار اخلشتي إلى أن حصة نفط اخلليج في التكلفة اإلجمالية 
للمشاريع الرأسمالية في املنطقة املقسومة بشقيها خالل اخلطة 
اخلمسية 2009 � 2013 تبلغ نحو 163.1 مليون دينار. الفتا إلى ان 
الشركة تعمل على تعويض النفط املنتج مبعامل تعويض يعادل 
1:1 بإضافة احتياطات من خالل االستكش���اف وحتسني مستوى 
اإلنت���اج من املكامن احلالية. وقال ان »نفط اخلليج« جنحت في 
الوصول بنس���بة العمالة الكويتية إلى 88% من مجموع العمالة 
الكلية بالشركة حيث بلغ عدد العمالة الكويتية 994 موظفا منهم. 
أما بالنسبة إلجمالي تكلفة االستثمارات في املشاريع الرأسمالية 
من املنطقة املقسومة منذ تسلم الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
مسؤولياتها فذكر اخلشتي انه بلغ في املنطقة املغمورة )البحرية( 
خالل األعوام من 2003 حتى 2008 نحو 783.375 مليون دينار، كما 

وأوض���ح انه مت احلصول على املوافقات املبدئية للمش���روع 
الثاني م���ن حكومة »فوجيان« الصيني���ة، باإلضافة الى توقيع 
مذكرة تفاهم مع كل من ش���ركة »Shell« و»Sinochem« للتعاون 
في املشروع. مؤكدا انه في حال احلصول على املوافقات النهائية 

من اجلانب الصيني سيتم البدء في املشروع فورا.
قام وزير النف���ط ورئيس مجلس إدارة مؤسس���ة 
البترول الكويتية الش���يخ أحم���د العبداهلل بزيارة 
ميدانية لكل من ش���ركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط 
اخلليج. حيث ناقش مع قياديي الشركتني العديد من املوضوعات 
النفطية في مقدمتها استراتيجيات الشركة بعيدة املدى ل� 2020 
واخلطوات املتبعة لتحقيق تلك االس���تراتيجية، واس���تعرض 
املشاريع االستثمارية للفترة املقبلة واخلطوات التي مت اتخاذها 
في ه���ذا املوضوع. وأثناء اجتماع قياديي ش���ركة نفط الكويت 
مع وزير النفط قام كل منهم بتقدمي ش���رح مفصل عن األنشطة 
التي يضطلع بها القطاع اخلاص به، واالجنازات والعقبات التي 

يتعرضون لها.
ق���ال رئيس مجل���س اإلدارة والعض���و املنتدب في 
شركة ناقالت النفط الكويتية نبيل بورسلي االثنني 
املاضي ان اس���عار التأمني على ناقالت النفط ارتفعت بنس���بة 
تتراوح بني 20 و30% رغم ظروف األزمة املالية احلالية. وأضاف 
ان س���بب االرتفاع يعود الى القرصنة املوجودة في خليج عدن 
موضحا ان انكماش االقتصاد العاملي وما تبعه من تراجع لألسعار 
في كثير من السلع واخلدمات »يفترض ان ينعكس على أسعار 
التأمني« لكن ذلك لم يحدث اال بشكل ضئيل وغير مؤثر. وأوضح 
ان الشركة تدرس حاليا كيفية االستفادة من ظروف األزمة املالية 
احلالية من خالل مراجعة عقودها احلالية واالس���تفادة من هذه 
العقود بأقصى صورة ممكنة وفي نفس الوقت اخذ ظروف األزمة 

احلالية بعني االعتبار في األسعار املستقبلية.

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وحتى يتم تقييم الوضع الراهن

»البترول الوطنية« تبلغ الشركات الفائزة بمناقصة
إنشاء المصفاة الرابعة بإلغاء العقود اعتباراً من 20 مارس

 في منتصف اكتوبر املاضي نقلت »كونا« عن نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد الفهد قوله ان البالد قد 
تعيد طرح مشروع مصفاة تكرير النفط الرابعة بعد أن كانت قد 

ألغت مناقصة لبنائها في وقت سابق اثر معارضة البرملان. 
ونقلت الوكالة عن الش���يخ أحمد قوله »اخلالف السابق حول 
املصفاة لم يكن حول املشروع كمشروع وامنا حول آليات املمارسة 
مثل كوس���ت بالس )العقود احملدد س���عرها باضافة هامش ربح 

معني للتكلفة( وغيرها«.
ومبوجب العقود احملدد س���عرها باضاف���ة هامش ربح معني 
للتكلفة يحمل املقاول العميل تكلفة العمالة واملواد اخلام ثم يضيف 
ذلك الى هامش الربح. وقال: »اذا اعدنا املشروع من خالل األدوات 
الدستورية والقانونية والرقابية والتشريعية فإن كثيرا من هذه 

املالحظات واللغط سيزول ويتحول املشروع الى أمر واقع«. 
وفي بداية ديس���مبر قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية س���عد الشويب ان مشروع املصفاة الرابعة التي تعتزم 
الكويت انشاءها مازال يخضع للنقاش في مجلس ادارة مؤسسة 
البترول الكويتية في انتظار رفعه الى املجلس األعلى للبترول. 
وتهدف املصفاة الرابعة الى انتاج وقود صديق للبيئة لتغذية 
محطات الكهرباء واملاء املوج���ودة في الكويت وبعض املنتجات 

االخرى املخصصة للتصدير وتص���ل طاقتها التكريرية الى 615 
الف برميل يوميا. 

وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد قالت في 22 � 3 انها 
ابلغت الشركات التي كانت قد فازت في مناقصة املصفاة الرابعة 

بانه مت الغاء هذه املناقصة اعتبارا من 20 مارس. 
وأوض���ح مدير العالقات العامة واالعالم في ش���ركة البترول 
الوطنية م. محمد العجمي ان االمر مت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، 
مبين���ا ان احلديث عن اعادة طرح املناقصة من جديد يحتاج الى 
تقييم الوضع الراهن والى اجتماعات مستقبلية. وأكد العجمي ان 
الش���ركة لن تتوانى في تقدمي ما هو افضل من املشاريع لتطوير 
مصافيها واحلفاظ على تش���غيلها اآلمن حتقيقا ملصلحة الكويت 

وتوطيدا لعالقات الشركة مع زبائنها.
يذكر ان املناقص���ة اخلاصة ببناء املصف���اة الرابعة كانت قد 
طرحت في 7 اكتوبر 2007 ومت اغالق باب تسلم العروض في 26 
ديسمبر من نفس العام وأعلنت نتائجها في 11 مايو املاضي. وتهدف 
املصف���اة الى انتاج وقود صديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء 
واملاء املوجودة في الكويت وبعض املنتجات االخرى املخصصة 
للتصدير وكان من املقرر ان تباشر عملها في مايو عام 2012 وتصل 

طاقتها التكريرية الى 615 الف برميل يوميا.

حصــــــاد
الثالثاء 2009 النفطي
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