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العبداهلل: ننتج 3.1 ماليين برميل يومياً بفائض مليون عن حصتنا في »أوپيك«
أكد خالل أنشطة مؤتمر الشرق األوسط الثامن عشر للنفط والغاز استهداف الكويت الوصول إلى 4 ماليين برميل يوميًا بحلول 2020

الخطة اإلستراتيجية تستهدف الوصول إلى إنتاج مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز بحلول 2016 للحقول الجوراسية
الشويب: سعر 80 دوالرًا للبرميل يعد مناسبًا ومشجعًا للشركات على االستثمار في المستقبل

)أسامة البطراوي(الشيخ طالل اخلالد يتقدم احلضور في بداية جلسات املؤمتر

قيادات نفطية محلية تتابع جلسات املؤمتر

سعد الشويب يتوسط فريق عمل مؤسسة البترول وشركة ڤيتول

الشيخ أحمد العبداهلل يتوسط املشاركني باجللسة األولى للمؤمتر ويبدو سعد الشويب األول من اليمني

الرشيد: النفط الثقيل أحد المصادر المهمة لـ »نفط الكويت«  
للوصول إلى إنتاج 4 ماليين برميل يوميًا

مالكوم: المنطقة تحتاج االستمرار في استثمارات البنية التحتية 
التنفي��ذي ألعم��ال  املدي��ر  أوض��ح 
االستكش��اف واإلنتاج العاملية في شركة 
شل مالكوم برينديد ان لدى »شل« شراكة 
اس��تراتيجية مع الكويت منذ العام 1948، 
ومؤخرا مت عقد اتفاقية في فبراير املاضي 
لتطوير حقول الغاز اجلوراسية في الكويت، 
مشيرا الى ان املشروع ميثل أهمية كبيرة 

للكويت حيث سيؤمن لها االمدادات من الغاز 
الطبيعي التي تعتبر من أنظف أنواع الوقود 
بيئيا عن طريق استخراجه من أحواض عالية 
الضغط، مبينا ان هذه النوعية من املكامن 

تعتبر النسق العام للمكامن في املنطقة. 
وأوضح ان دول الشرق األوسط تواجه 
مشكلة نقص الغاز الطبيعي والتي حتتاج 

الى ح��ل فوري، حيث يزيد الطلب احمللي 
مدفوعا بنمو االقتصاد باإلضافة الى التحول 
التدريج��ي من النفط للغاز لتوليد الطاقة، 
ومن أهم احللول أمام املنطقة لتغطية الطلب 
املتنامي هو االستمرار في استثمارات البنية 
التحتية التي تساعد على استخراج الغاز 

أو استيراده.

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة نفط الكويت 
س��امي الرش��يد ان املؤمتر يعتبر فرصة سانحة اللتقاء الشركات 
الكب��رى وتبادل اخلبرات في مجالي النفط والغاز كما انه يش��كل 
فرصة الستعانة الكويت بالتقنيات احلديثة واخلبرات املتقدمة في 
مجاالت االستخراج والتنقيب. وأوضح ان طاقة الكويت اإلنتاجية 
من النفط س��تبلغ 3.3 ماليني برميل من النفط يوميا في أغسطس 
املقبل. وقال الرشيد انه لن يكون هناك أي قضايا محددة سيبحثها 
املؤمتر، مشيرا الى ان املؤمتر يأتي في الوقت الذي يشهد السوق 
النفطي تعافيا في األس��عار واستقرارا ملحوظا، فضال عن تنامي 

الطلب العاملي على البترول السيما في منطقة شرق آسيا.
وحول تبني الكويت لفكرة استخراج النفط الثقيل أوضح الرشيد 

ان الكويت لن تتخلى عن نهجها في هذا املجال الهام، مشيرا الى ان 
النفط الثقيل يعد احد املصادر املهمة لدى نفط الكويت للوصول الى 

إنتاج 4 ماليني برميل يوميا حسب خطة املؤسسة ل� 2030.
 واشار الرش��يد الى ان االكتشافات األخيرة من النفط والغاز 
استحوذت على االهتمام األكبر للشركة مما حداها على غض النظر 
عن النفط الثقيل لبعض الوقت، مبينا ان الكميات التي سيتم إنتاجها 
م��ن النفط الثقيل تقدر ب� 60 أل��ف برميل يوميا خالل الفترة من 
2011 إل��ى 2016، مؤكدا ان النفط الثقيل س��يبقى احد أهم املصادر 
الرئيسية لإلنتاج في الكويت مستقبال، مشيرا الى »نفط الكويت« 
مستمرة في تعاملها مع الشركات العاملية املتخصصة في استخراج 

النفط الثقيل.

مؤسسة البترول و»Vitol« توقعان عقد تزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال

األمر لضمان إمدادات كافية للسوق 
النفطية أضف إلى ذلك فإن لدينا 
خططا استراتيجية الستهداف 3.5 
ماليني برمي����ل يوميا بحلول عام 
2015 و4 ماليني برميل يوميا بحلول 

عام 2020. 
وبنينّ ان اخلطة اإلستراتيجية 
تستهدف للوصول إلى إنتاج مليار 
قدم مكعبة يوميا من الغاز بحلول 
2016 للحقول اجلوراسية وفي هذا 
الس����ياق، تأتي أهمية العقد الذي 
مت توقيعه مع شركة شل العاملية 
والذي يقدم للكويت عدة خدمات 
تقنية تش����مل تقنيات فنية ترفع 
وتدعم وتؤكد تطوير إنتاج الغاز 
بالكفاءة املطلوب����ة باإلضافة إلى 
تأهيل وتطوي����ر كفاءات وقدرات 
وطنية كويتية قادرة على تطوير 
تل����ك احلق����ول وم����ا متثل����ه من 

حتديات. 
 وأشار الى ان الكويت تعتزم 
رف����ع إنتاجها من الوقود النظيف 
املصاح����ب للبيئ����ة متاش����يا مع 
املواصف����ات العاملية وذلك ضمن 
البيئي  الوق����ود  إنتاج  مش����روع 
النظيف كذلك خططنا ومشاريعنا 
تش����مل التوس����ع ف����ي صناع����ة 
البتروكيماويات خصوصا املنتجات 
التي من املتوقع أن يرتفع الطلب 

عليها في املستقبل.

المشاريع المستقبلية 

وأكد على ان املشاريع املستقبلية 
تعمل على احداث التكامل بني التكرير 
والبتروكيماوي����ات داخل وخارج 
الكويت، حيث تدعو إستراتيجية 
مؤسسة البترول الكويت للتوسع 
في طاقة التكرير ومنافذ التسويق 
في األسواق الواعدة خاصة في آسيا. 
تعتزم الكويت تطوير مشاريعها 
لبناء مصاف جدي����دة في كل من 

الصني وڤيتنام.
وفي إطار دعم خططنا لإلنتاج 
والتصدير للنفط اخلام واملنتجات 
البترولية والغاز املسال يأتي توفير 
عدد كاف من الناقالت لتأمني غطاء 
الهيدروكربونية  امل����واد  إليصال 
الكويتي����ة لألس����واق املختلف����ة. 
وتعلم����ون أننا بدأن����ا منذ العام 
املاضي باستيراد احتياجات السوق 
احمللية من الغاز لتوليد الكهرباء 
وفق العقود التي مت توقيعها مع 
شركات عاملية لضمان تأمني عدم 
انقطاع التيار في فترات الذروة في 

فصل الصيف. 
وتلعب التقنية دورا كبيرا فاعال 
في الصناعة النفطية، وتقديرا من 
مؤسس����ة البترول الكويتية لهذا 
ال����دور قامت املؤسس����ة بتطوير 
سياسة حتدد االستثمارات للتطوير 
والبحث والتي تدور حول التحديات 
التكنولوجية التي تواجه املؤسسة 
وش����ركاتها التابع����ة، حاليا وفي 
املس����تقبل، ومن خالل تأس����يس 

يخ����رج املؤمتر بنتائ����ج ايجابية 
يس����تفيد منها قطاعات النفط في 
الكويت. وفيما يتعلق بأس����عار 
النفط، قال الش����ويب ان سعر 80 
دوالرا للبرميل يعد سعرا مناسبا 
ومشجعا للشركات على االستثمار 
في املستقبل، مبينا ان كل شركة 
يج����ب ان يكون لها قدرة انتاجية 
ألنه في حالة ما اذا كان نقص في 
النفطية  االمدادات واالستثمارات 
سينعكس سلبا على االسعار، ألنه 
كلما قل تزويد االس����واق بالنفط 
ادى الى ارتفاع االس����عار، مشددا 
على حرص جميع الشركات والدول 
على ان تكون اسعار النفط مناسبة 
لكي تساعدها على االستثمار وبناء 

القدرة االنتاجية لديهم.
واش����ار الى ان االسعار سواء 
او املنخفضة ليست في  املرتفعة 
صالح الدول املنتجة بينما االسعار 
التي تخدم املستهلك واملنتج تعتبر 
مرضية للطرفني وتؤدي في النهاية 
الى اس����تقرار االس����عار، ورفض 
الشويب التحدث عن االحتياطيات 
النفطية للكويت، معلال ذلك بأنها 
من االسرار وتعد ش����أنا داخليا، 
مشيرا الى ان الكويت حترص على 
زيادة القدرة االنتاجية، التي وصلت 
حاليا الى 3.1 ماليني برميال يوميا 
من النفط ميكن ان تنتجها الكويت 

في اي وقت شاءت.

استراتيجية المؤسسة

وبني الشويب ان استراتيجية 
2020 تتلخص في انتاج 4 ماليني 
برميل من النفط يوميا، ونستمر 
بهذه القدرة ال����ى العام 2030، اما 
الكويت فقال  فيما يتعلق بانتاج 
الشويب ان الكويت عضو في منظمة 
الدول املصدرة للنفط »أوپيك« وهي 
تتحكم في انتاج الكويت س����واء 

بالزيادة او النقصان.
وأش����ار الى انتاج الكويت من 
النفط مع االسعار متناسب، لكن 
ال نعلم ما الظروف املس����تقبلية 
لالسواق العاملية وكل ذلك يرجع 

الى »أوپيك« في النهاية.
وفيما يتعل����ق بالنفط الثقيل 
قال الشويب ان تكلفة انتاج هذه 
النفوط تعتبر عالية جدا وحتتاج 
ال����ى تقنيات عالي����ة تختلف عن 
املس����تخدمة في النفوط اخلفيفة، 
مبينا ان استخراج النفوط الثقيلة 
يختلف من منطقة الى اخرى ومن 
حقل آلخر، وال توجد لها اس����عار 
محددة، مبينا ان تكلفة املشاريع 
النفطية ارتفعت بس����بب االزمة 
املالية العاملية التي اوقفت العديد 
من املشاريع النفطية حول العالم 

او اعادة جدولتها من جديد.
وفي كلمة له في افتتاح املؤمتر، 
قال الشويب ان الهدف املراد حتقيقه 
من املؤمتر يتمث����ل في إبراز دور 
العاملية  الش����ركات  املؤسسة بني 

الكويت على ان نس����تضيف هذا 
املؤمتر، موضحا ان اهمية املؤمتر 
تكمن في انه يتط����رق في صلب 
املواضيع النفطي����ة، خاصة فيما 
يتعلق بالعرض والطلب واحملافظة 
على البيئة والنظر في املش����اريع 
املس����تقبلية، كما يضمن املؤمتر 
الكثير من التفاصيل الفنية ممثال 
الش����خصيات  بحضور كبير من 
والشركات النفطية العاملية حيث 
وصل عدد املشاركني الى اكثر من 
400 ش����خص.ومتنى الشويب ان 

مؤسسة البترول الكويتية لتقنني 
الطاق����ة واس����تخداماتها،  كفاءة 
الكربون  انبعاث����ات  وتخصيص 
واستغالل تقنية استخدام الكربون 
في عمليات اإلنتاج كأمور مستهدفة 
ضمن خطة املؤسس����ة 2030 وقد 
أجنزنا خطة إستراتيجية إلدارة 

انبعاثات الكربون.
وأشار الى ان الكويت حترص 
على تطوير عالقات إستراتيجية 
طويلة مع البلدان املستهلكة وعلى 
وجه اخلص����وص في أس����واقها 

التقليدية اآلسيوية ونراقب ونقيم 
جميع الفرص االستثمارية املتاحة 
في السوق وذلك في إطار حتقيق 

إستراتيجياتنا 2030.

خطط الكويت

من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
الكويتية سعد  البترول  ملؤسسة 
الش����ويب ان املؤمتر يعد من اهم 
املؤمترات على مستوى العالم حيث 
مت تنقل هذا املؤمتر على مستوى 
دول اخلليج العربي، وحرصنا في 

معهد عاملي بجميع املعايير العاملية 
النفط ومشتقاته،  متخصص في 
التعاون مع الشركات  ومن خالل 
النفطية العاملية التي تربطنا بها 
عالقات وثيقة ومتينة وشراكات 
واتفاقات وتعاون.   ولفت الى ان 
املناخي  التغير  أهمية موض����وع 
الس����نوات األخيرة  ف����ي  ازدادت 
بش����كل واضح، ودفع ذلك العديد 
من الشركات الى أن تركز جهودها 
على تخفيض انبعاث الكربون في 
عملياتها واستثماراتها، وتستمر 

عت مؤسسة البترول الكويتية وش���ركة ڤيتول Vitol امس اتفاقية  وقنّ
لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي املسال LNG ملساعدة الكويت على مواجهة 
الطلب املتزايد على الغاز حملطات الكهرباء خالل فترة الصيف من ش���هر 

ابريل وحتى اكتوبر 2010�2013.
وتساعد هذه االتفاقية املمتدة ملدة 4 سنوات املؤسسة على تلبية الطلب 
املتزاي���د على الطاقة في الكويت لتنفيذ خط���ة الدولة الطموحة لتطوير 

وتأمني حاجتها املتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي.
تأتي ه���ذه االتفاقية في إطار مواكبة س���عي املؤسس���ة لزيادة إنتاج 
الغاز الطبيعي لتوفير وقود نظيف ملنش���آت الطاقة في الدولة ومساعدة 
املؤسس���ة ملواجهة الطلب احمللي للغاز خالل الفترة املرحلية، إميانا منها 
بأن استيراد ال� LNG لتلبية الطلب املتزايد في وقت ذروة الصيف هو حل 
مناسب لسعيها للمحافظة على البيئة من خالل تقليل االنبعاثات الضارة 

وحتسني جودة الهواء.
 Vitol وتأتي خطوة املؤسسة كبادرة لتوطيد عالقاتها طويلة األمد مع شركة

وفي الوقت ذاته لتأمني احتياجاتها من الطاقة مع شريك يعتمد عليه.
وعبرت ش���ركة Vitol عن سعادتها لتوقيع العقد مع مؤسسة البترول 
الكويتي���ة وهو العقد الذي يأتي كتأكيد عل���ى التزامها بتأمني احتياجات 

املؤسسة من الغاز الطبيعي املسال.

والوطني����ة الس����باقة م����ن حيث 
الفرص  االستثمار اجلدي في كل 
التي تعزز دور املؤسسة لتحديد 
التزاماتها جتاه زبائنها وشركائها، 
وفي الوقت ذاته إسهامات املؤسسة 
في دعم تطوير الكفاءات الوطنية، 
واحملافظة على مس����توى متفوق 
من اخلب����رات التجارية والفنية، 
والتحرك اإليجابي للمحافظة على 
البيئة وصحة وسالمة جميع مراحل 
القطاع النفطي في الكويت والتي 
يأتي في أعلى أولوياتها العنصر 

الوطني.
وأضاف الش����ويب أن املؤمتر 
الثامن عشر للشرق يسجل أهمية 
قصوى للمنطقة ويسلط الضوء 
على ع����دة حتديات أبرزها تعافي 
االقتصاد العاملي، تعافي االستهالك 
الطاقات املتجددة،  العاملي، تأثير 
التش����ريعات اخلاصة بانبعاثات 
الكربون، الفائض في طاقة التكرير، 
إمدادات الغاز، تسويق النفط والغاز 

في عالم متطور ومتنافي.
وبني أن هذه النقاط تعتبر ذات 
أهمية لكل الشركات النفطية، ومن 
الكويتية  البترول  بينها مؤسسة 
والتي أخذت عل����ى عاتقها القيام 
باالستثمارات املطلوبة لدعم دورها 
الريادي داخل وخارج الكويت في 
مختلف مجاالت الصناعة النفطية. 
وأش����ار الى أن مؤسسة البترول 
الكويتي����ة، تعتبر املؤمتر فرصة 
ثمين����ة لاللتق����اء والتواصل مع 

املؤسسة وشركاتها التابعة.
وبني أن مشاركة املؤسسة في 
أعمال املؤمتر تأتي من حيث أهميته 
والتحديات التي يناقشها، الفتا الى 
ان املؤسسة اختارت أن تعالج تلك 
التحديات في استراتيجية 2030 
والتي ترسم بوضوح دور املؤسسة 
كما تراه في املستقبل من خالل دعم 
واضح لدورها ف����ي تأمني الطاقة 

محليا وفي العالم.

شراكة استراتيجية

من جانبه، استعرض الرئيس 
التنفيذي لشركة توتال الفرنسية 
كريستوف دومار جوري في كلمته 
اجتاهات العرض والطلب على النفط 
بعد األزم����ة املالية العاملية، حيث 
أوضح ان هناك توقعات بأن يرتفع 
الطلب على النفط خالل العام احلالي 
بعد عامني م����ن انخفاض الطلب 
عليه بفض����ل الدول غير االعضاء 
في منظم����ة التنمية االقتصادية، 
ويتوقع ان يتغير شكل الطلب على 
النفط عامليا حيث سينمو في الصني 
ودول الشرق االوسط وبعض الدول 
التنمية  غير االعضاء في منظمة 
االقتصادية، وسينخفض في أوروبا 
الش����مالية، وذلك يعود  وأميركا 
الى القوان����ني الصارمة واخلاصة 
بالبيئ����ة ف����ي الوالي����ات املتحدة 
األميركية وأوروبا وزيادة الطلب 
على السيارات ووسائل النقل في 
االس����واق الناشئة خاصة الصني. 
وأوضح ان منظمة أوپيك ساهمت 
بقوة في اعادة التوازن الى اسواق 
النفط وارتفع سعر البرميل ليصل 
الى 80 دوالرا، إال ان االستثمارات 
النفطي التزال تواجه  القطاع  في 
حتديات عديدة اهمها ارتفاع تكلفة 
االنتاج، ودعا الى تقوية العالقات 
على املدى الطويل ما بني الشركات 
الوطنية  العاملي����ة واملؤسس����ات 
لتأمني فرص اس����تثمارية جديدة 
وتأمني االمدادات على املدى الطويل 

ومواجهة التحديات.
وبدوره، تط����رق نائب رئيس 
مجلس االدارة في ش����ركة فاكس 
جلوبل انرجي األميركية شهريار 
فيشه روكي في كلمته الى تداعيات 
الطل����ب عل����ى الغاز في الش����رق 
الغاز  االوسط، وشهدت أس����عار 
الطبيعي في ال� 18 شهرا الماضية 
تغيرات جذرية لع�دة أسباب اهمها 
األزمة المالية العالمية وانخفاض 
اسعار النفط بشدة منذ ان وصل 
ال����ى ذروته ف����ي يوني����و 2008 
واكتش����افات الغ����از الجديدة في 
الواليات المتحدة األميركية، ومن 
ابرز الدول المس����تهلكة للغاز في 
الشرق االوسط ايران والسعودية 
واالم����ارات. وتوق����ع ان تتحول 
المنطقة من مصدر الى مس����تورد 
على الرغم من االحتياطيات العمالقة 

من النفط في المنطقة.

أحمد مغربي
أكد وزير النفط ووزير االعالم 
ادارة مؤسس����ة  ورئيس مجلس 
الش����يخ احمد  الكويتية  البترول 
العبداهلل على ان احتياجات الطاقة 
ستشهد زيادة كبيرة بحلول 2030 
عن املستويات احلالية، وذلك بالرغم 
من كفاية املوارد املختلفة للطاقة 
لإليفاء باحتياجات الطلب احلالية، 
اال انه س����يظل اعتماد العالم على 
الوق����ود االحفوري في اإليفاء مبا 
يقارب 80% من احتياجات العالم 

من الطاقة.
واضاف العبداهلل خالل افتتاح 
املؤمتر السنوي الثامن عشر للنفط 
والغاز حتت شعار »تعافي الطلب 
العاملي وتقلبات األسعار وتوقعات 
النمو« امس إن احلاجة الستثمارات 
العدي����د من املجاالت  ضخمة في 
ستأخذ اهتماما متناميا في الصناعة 
مستقبال مثل إنتاج الطاقة، ورفع 
الكفاءة واالس����تخدام، والطاقات 
املتجددة، والتقنية احلديثة، وتقنية 

استخدام الكربون.
 واوضح العبداهلل ان املؤمتر 
يأتي في اعقاب حدث هام عقد في 
مدينة كانكون في املكسيك حتت 
رعاية املنتدى الدولي للطاقة وهو 
املؤمتر الثاني عشر على املستوى 
الوزاري، حيث اجتمع املنتجون 
واملستهلكون حتت مظلة واحدة 
ومتت مناقشة العديد من املواضيع 
التي تهم الصناعة النفطية حاليا 

في املستقبل.
وأشار إلى أن الطاقة ضرورية 
للنم����و االقتص����ادي وحتس����ني 
املس����تويات االجتماعية في كافة 
بلدان العالم، ولذلك يأتي موضوع 
أمن الطاقة على رأس قائمة األجندة 
السياسية دائما، مبينا انه وعلى 
الرغم من تذبذب وتقلب األسعار 
خالل 2008 و2009، اال ان السوق 
النفطية في عام 2010 تشهد، وحتى 
اآلن أجواء أكثر اس����تقرارا، حيث 
تتأرجح األسعار ضمن نطاق سعري 
مقبول يتراوح بني 75 و85 دوالرا 
للبرميل. وهو نطاق سعري يدعم 
اقتصاديا اغلب املشاريع وبالتالي 
يشجع اس����تمرار االس����تثمارات 
املطلوبة. كذلك ف����إن هناك اتفاقا 
ب����ني املنتجني واملس����تهلكني وان 
ذلك النطاق الس����عري املستهدف 
لن يشكل تهديدا لتعافي وانتعاش 
العاملي  النمو في االقتصاد  معدل 

من جديد. 

الطلب العالمي

وتابع قائال: »إن مسيرة تنامي 
الطل����ب العاملي خالل الس����نوات 
اخلم����س القادم����ة واضحة وفق 
املتوقع، حيث يشهد الطلب العاملي 
زيادة إجمالية للنمو مبقدار 5 ماليني 
برميل يوميا مدعومة بإس����هامات 
االس����تهالك في آس����يا، والذي من 
املتوقع أن يش����كل االستهالك في 
آسيا من النفط نحو 30% من إجمالي 
معدل الطلب ف����ي العالم، وتلعب 
الصني والهند دورا رائدا في دعم 
الزيادة السنوية لالستهالك على 
الطاقة في البلدان واألسواق النامية. 
وفي هذا الس����ياق من املتوقع أن 
ترتف����ع واردات الصني من النفط 
اخلام إل����ى 7 ماليني برميل يوميا 

على األقل بحلول عام 2015. 
منطق����ة  امت����الك  »ان  وزاد: 
الشرق األوسط ملا يزيد على %65 
م����ن االحتياطي العاملي من النفط 
يؤهله ليظل املصدر الرئيس لإليفاء 
باحتياجات الطلب على النفط في 
املس����تقبل، ومعه تظل الش����راكة 
والص����ادرات من منطقة الش����رق 
األوسط إلى آسيا في ارتفاع، ومن 
املتوقع أن تستمر نسبة صادرات 
املنطقة إلى آس����يا تفوق 70% من 
الس����وق خالل  احتياج����ات تلك 

السنوات املقبلة«. 
وأك����د العبداهلل عل����ى التزام 
الكويت في أمن اإلمدادات والطاقة 
آلسيا. وقد برهنت الكويت خالل 
تاريخه����ا م����دى مصداقية دورها 
كمزود ثقة إلم����دادات الطاقة عن 
طريق االستمرار في تأمني اإلمدادات 
النفطية لألسواق ودعم عالقاتها مع 
دول املنطقة على أساس الشراكة 
الواعية واملس����ؤولة والتي تأخذ 
مصلحة الطرف����ني املتعاقدين. أن 
توفر مجاال كبيرا لزيادة اإلنتاج 
يؤهل مؤسسة البترول الكويتية ألن 
تكون من الشركات النفطية املنتجة 
التي حتوز ثقة بلدان العالم كمزود 

ثقة في السوق النفطية.

إنتاج النفط

واعترافا وتقديرا منا ملسؤوليتنا 
كدولة رئيسية في إنتاج النفط في 
العالم، ومن أجل تأمني اس����تقرار 
األسواق العاملية فإننا ماضون في 
االستثمار لرفع الطاقة اإلنتاجية 
لضمان إمدادات كافية في السوق 
النفطي����ة حالي����ا، تق����در الطاقة 
اإلنتاجية في الكويت ب� 3.1 ماليني 
برميل يوميا مقابل احلصة املقررة 
حسب اتفاق أوپيك في وهران وهو 
2.2 مليون برميل يوميا، ما يعني 
توافر ما يقارب من مليون برميل 
يوميا طاقة فائضة غير مستغله 
قادرون على إنتاجها متى ما استدعى 


