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حـوار

ارتفاع الطاقة 
اإلنتاجية للشركة

إلى 3 ماليين برميل 
يوميًا من النفط

في أغسطس المقبل

الشركة لديها توجه 
جديد إلنشاء عدد

من خطوط األنابيب عبر 
ممرات منفصلة تشبه 

الطرق السريعة

60 ألف برميل إنتاج 
حقل فارس السفلي 

المتوقع من النفط 
الثقيل في 2015 

احتياج الكويت من 
الطاقة في تزايد 

مستمر ومعدل النمو 
السنوي في استهالك 
الكهرباء بين 6% و%8 

سنويًا 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت في حوار خاص لـ »األنباء«

الرشيد: 5 إلى 7 مليارات دينار قيمة مشاريع 
»نفط الكويت« المتوقعة ضمن الخطة الخمسية

أحمد مغربي 
ليس من الس�هل على من يرأس أكبر شركة نفطية حكومية في الكويت تقع 
على عاتقها مسؤولية اكتشاف وإنتاج النفط أن يكون حديثه مع وسائل اإلعالم 
بعش�وائية، ولكن البد أن يكون بثقة تدعمها األرقام واحلسابات في بلد مصدره 
األساسي من الدخل هو النفط فقط. فحني يسأل رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد أين نفط الكويت من إستراتيجية 
2020؟ فإنه يس�لك طريقا فنيا بحتا يشرح فيه خطط الشركة لتطوير احلقول 
النفطية والبدء بخطوات طموحة إلنتاج النفط الثقيل، مبديا ثقته التامة في الوصول 
الى الرقم املس�تهدف إلنتاج 4 ماليني برميل من النفط يوميا في سنة 2020 
والعمل بهذا املستوى حتى عام 2030 ومليار قدم مكعبة من الغاز في 2015، 
رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التي 
تقف أمام الشركة. حوار الرشيد املطول 
مع »األنباء« اتسم ب� »البساطة وومضات 
تفاؤل« أرسلها عبر حديثه الذي كشف 
فيه أن نفط الكويت في جعبتها مشاريع 
نفطية للخطة اخلمسية تتراوح قيمتها 
بني 5 و 7 مليارات دينار. وأوضح الرشيد 
أن نفط الكويت تنتج حاليا من 130 إلى 
140 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، 
وتضع الشركة خطة إستراتيجية طموح 
إلنتاج الغاز، حيث تخطط للوصول إلى 
600 مليون قدم مكعبة في عام 2013 
والوصول إلى مليار قدم مكعبة يوميا في 
2015. وتوقع الرشيد أن ترفع الطاقة 
اإلنتاجية لنفط الكويت في ش�هر أغس�طس املقبل إلى 3 ماليني برميل يوميا 
من النفط،حيث لدى الش�ركة عدة مش�روعات حتت التنفيذ ستساهم بشكل 
فعال في زيادة الطاقة اإلنتاجية خالل العام احلالي ومنها مشاريع حتت التنفيذ 
ملراكز التجميع. وذكر ان الشركة لديها خطط إلنتاج حوالي 60 ألف برميل من 
النفط الثقيل في عام 2015 باس�تخدام تقنية احلقن بالبخار، وسيكون معظم 
هذه الكمية من حقل فارس السفلي في ش�مال الكويت، حيث ان البئر حتتوي 
على كميات كبيرة من النفط الثقيل ولم يتم اإلنتاج منه بشكل جتاري وإمنا كان 

جتريبيا بكميات قليلة للتعرف على النفط. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

لجأنا إلى االتفاق مع »شل« لمحدودية القدرة التقنية لدينا 
أهمية مشاريع الغاز بالنسبة للكويت؟

في احلقيقة، الغاز له أهمية كبيرة للكويت من خالل 3 نواح ال تقل 
إحداها أهمية عن األخرى وهي نواح )اقتصادية وإستراتيجية وبيئية( 
وهذه النقاط مهمة للغاية ألي دولة، فمن الناحية اإلس���تراتيجية 
تكمن أهمية الغاز في مدى احلاجة املاس���ة للكويت للطاقة خاصة 
ف���ي محطات الكهرباء واملاء، فاحتياج البل���د من الطاقة في تزايد 
مس���تمر ويبلغ معدل النمو السنوي في استهالك الكهرباء بني %6 
و8% س���نويا، وهذه الزيادة في االستهالك يقع عبئها على القطاع 
النفطي وش���ركة نفط الكويت في ضرورة إيجاد احللول الالزمة 

لتوفير الكميات الالزمة من الغاز.
ومع ه���ذا االلتزام هناك توجيه واضح من قبل مجلس الوزراء 
بض���رورة االعتماد الذاتي على استكش���اف وإنتاج الغاز من قبل 

الشركة دون االعتماد على أي مصادر خارجية في هذا املجال.
ومن حيث األهمية البيئية فالكل يعلم أن الغاز يعد من املصادر 
الطبيعية الصديقة للبيئة مقارنة بالبدائل االخرى، ومن حيث األهمية 
االقتصادية فان إنتاج الغاز له ش���قان: االول وهو الغاز املصاحب 
الذي يكون إنتاجه مرتبطا بالنفط، وبالتالي تسيطر عليه منظمة 
ال���دول املصدرة للنفط »أوپيك« والتي بدورها تفرض على الدولة 
إنتاج كميات محدودة من الغاز طبقا لإلنتاج النفطي، والثاني وهو 
الغاز احلر وهو الذي س���تركز عليه الشركة في املستقبل، ألنه ال 
يكون مرتبطا بحصص اإلنتاج املفروضة من قبل »أوپيك« وبالتالي 
فسيستخدم في محطات الكهرباء بدال من الوقود السائل املستخدم 

حاليا فيها وحتويله للتصدير إلى الدول األخرى.
م��ا إنتاج نفط الكويت م��ن الغاز حاليا؟ وما اخلطة اإلس��تراتيجية 

املوضوعة لزيادة اإلنتاج؟
تنتج »نفط الكويت« حاليا من 130 إلى 140 مليون قدم مكعبة من 
الغاز يوميا، وفي احلقيقة منذ اكتشاف الغاز احلر والذي بدأ في عام 
2005/ 2006 وضعت الشركة خطة لتطوير اإلنتاج والدخول في عدد 
من املراحل اإلنتاجية وكان مخططا للمرحلة األولي الوصول إلنتاج 
175 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، ولكن حاليا تنتج الشركة 
بني 130 و140 مليون قدم مكعبة، وتضع الشركة خطة استراتيجية 
إلنتاج الغاز حيث تخطط للوصول الى 600 مليون قدم مكعبة في 

عام 2013 والوصول الى مليار قدم مكعبة في 2015.

إستراتيجية 2015

ما أهم الصعوبات التي تواجه »نفط الكويت« لتحقيق اس��تراتيجية 
2015 إلنتاج الغاز؟ 

أفضل هنا أن أطلق على الصعوبات حتديات، ألنها وبال شك تواجه 
الشركة سواء في إنتاج الغاز أو النفط، وبالنسبة للتحديات التي 
تواجهنا في إنتاج الغاز فهي كثيرة وأهمها اجلدول الزمني لتحقيق 
اإلنتاج حيث ان اإلستراتيجية تتركز في رفع إنتاج الغاز إلي مليار 

قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويأتي مع حتدي الوقت القصير لتنفيذ 
اإلستراتيجية صعوبات جمة في املكمن الذي يتعدى عمقه 14 إلى 16 
ألف قدم حتت األرض فنوعية الصخور صماء وبها شقوق يسكن 
فيها الغاز ودرجات احلرارة والضغط مرتفعة جدا، باإلضافة إلى 
احتواء املكمن على كبريتي���د الهيدروجني ومكثفات عالية للغاية 
ونفط خفيف، وهذه األمور مكتملة تزيد من التعقيدات وتش���كل 
حتدي���ا إلنتاج الغاز احلر من املكام���ن، ولكننا في »نفط الكويت« 

ننظر الى هذه األمور على أنها حتديات جار التعامل معها.
شركات عاملية

اكتش��اف الغاز من األمور اجلديدة على »نفط الكويت« فهل ستتم 
االستعانة بشركات عاملية في هذا املجال؟ 

الغاز يعد من االكتش���افات اجلديدة في »نفط الكويت« ومرت 
الشركة بعمليات بحث عديدة تكللت بالنجاح في الفترة األخيرة، 
وتكمن أهمية الغاز في محدودية القدرة التقنية لدى الشركة وذلك 
لصعوبة التحديات التي تواجه الشركة في اكتشاف الغاز، فارتأت 
الشركة االستعانة بشركات عاملية لديها جتارب مشابهة للتحديات 
املوجودة في الكويت وكانت هذه األمور أحد األس���باب الرئيسية 
وراء تعاقد »نفط الكويت« مع ش���ركة شل العاملية ملدة 5 سنوات 
قابلة للتجديد، وهذه االتفاقية ستنقل خبرات كبيرة لشباب الشركة 

في املستقبل.

مكافحة التسرب

م��اذا عن حاالت التس��رب؟ وما مس��اعي الش��ركة لتقليل عمليات 
التسرب؟

ال ش���ك أن حاالت التسرب سواء للنفط أو الغاز هي أمور غير 
مرغوب فيها وتسعى الشركة جاهدة للحد من هذه احلاالت خاصة 
أن الشركة لديها برنامج قيد التطوير جلعله أكثر فاعلية للحد من 
حاالت التسرب، وهذا البرنامج من أهدافه الرئيسية تقليل التسربات 

النفطية والغازية وتوقف األعطال في املعدات بشكل عام.
 ولكن هذه األمور تبدو في نظر البعض سهلة وبسيطة ولكن 
البرنامج الذي تسير عليه الشركة في تقليل هذه التسربات طويل 
املدى ويتطلب جهودا كبيرة وأنظمة وإجراءات كبيرة والش���ركة 

ماضية في هذا البرنامج وتطويره الدائم رغم هذه الصعوبات.
ومع كثرة اآلبار واألنابيب التابعة للش���ركة فان هناك نس���بة 
متوقعة للتسربات وهذه النسبة نسعى جاهدين إلى تقليلها إلى 
األدنى، والنقطة األساسية هنا هو كيفية التعامل مع هذه التسربات 

ومكافحتها منذ البداية.

شبكة أنابيب النفط والغاز

طلبت ع��دد من الش��ركات العاملية متديد مناقص��ة طرحتها »نفط 
الكويت« مؤخرا لتمديد ش��بكة من أنابيب النفط والغاز عبر البالد، فما 
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140 مليون قدم مكعبة إنتاج »نفط الكويت« من الغاز يوميًا 
ونخطط للوصول إلى 600 مليون قدم مكعبة في 2013 

تحديات كبيرة تواجه الشركة في إنتاج الغاز أهمها الوقت القصير للوصول إلى مليار قدم مكعبة في 2015 
مش�اريع الش�ركة يحّدها اإلطار العام وهو أن 
تتحول إلى أهداف إستراتيجية ومن ثم خطة خمسية

اإلنت�اج م�ن حق�ل المطرب�ة س�يكون 
بع�د 3 س�نوات م�ن اآلن وبطاق�ة إنتاجية 
متوق�ع�ة في ح�دود 80 أل�ف ب�رميل 

بئر   2400
اآلب�ار  ع��دد 
لن��ف�طي�ة  ا
الموجودة لدى 
الشركة ح�اليا 

دمج شركات البترول هدفه خلق ترابط وتكامل بين القطاع النفطي ولتحقيق قيمة مضافة
)محمد ماهر(الرشيد متحدثا إلى الزميل أحمد مغربي 

رأي الشركة في ذلك؟
هذا املشروع ال يتحمل التأجيل كونه من املشاريع اإلستراتيجية 
الهامة والكبرى التي س���تطرحها نفط الكويت خالل العام احلالي، 
واملش���روع مرتبط بتزويد وزارة الكهرباء وامل���اء بالوقود الالزم 
لهذه احملطات وأي تأخير للمشروع سيكون له مردود سلبي على 
توفير الوقود املناس���ب حملطات الكهرباء واملاء. والش���ركة لديها 
توجه جديد لبناء ممرات منفصلة خلطوط األنابيب والتي ستشبه 
إلى حد كبير الطرق الس���ريعة، والشركة انتهت بشكل نهائي من 
التراخيص الالزمة للمشروع من البلدية تكون خاصة لشركة نفط 
الكويت حتى ال تتداخل مع مرافق أخرى للدولة مثل أنابيب املياه 
والكهرباء أو حتى مساكن للمواطنني، فتم حتديد هذه املمرات للبدء 
في العمل مباشرة للشركة التي سوف تفوز باملناقصة، فأي تأخير 
في تنفيذ هذه اخلطوط سيكون له مردود سلبي على توفير الوقود 

في الوقت املناسب حملطات الكهرباء واملاء.

مناقصات للغاز

هل هناك مناقصات ستطرحها الشركة بالنسبة للغاز خالل املرحلة 
املقبلة؟ 

الش���ركة لديها حاليا املرحلة الثالثة من الغاز وسيتم طرحها 
قريب���ا باإلضافة إلى عدد من املش���اريع الهام���ة واملتوقع طرحها 
خالل العام احلالي، وفي احلقيقة تتبع الشركة خطة استراتيجية 
واضحة املعالم وهو الوصول إلى 4 ماليني برميل يوميا من النفط 
والوصول الى إنتاج مليار ق���دم مكعبة من الغاز في 2015، وهذه 
األم���ور البد أن تترج���م إلى برامج عمل ومش���اريع خاصة ان كل 
مشروع له وقت محدد ومخطط له متى يطرح ومتى يتم االنتهاء 
من تنفيذه، فمشاريع الشركة يحدها اإلطار العام وهو ان تتحول 
إلى أهداف اس���تراتيجية ومن ثم خطة خمسية وبالتالي تتحول 

إلى ميزانيات سنوية.

تقنية الحقن بالبخار

أعلنت��م مؤخرا عن اس��تخدام تقنية احلقن بالبخ��ار في بعض آبار 
النفط الثقيلة للشركة، فإلى أين وصلت هذه التقنية؟ 

تقنية احلقن بالبخار من األمور اجلديدة على الشركة وتستخدم 
عادة في استخراج النفط الثقيل ألن لزوجته عالية جدا ويصعب ضخه 
في أنابيب ألنه يشبه إلى حد كبير االسفلت أو الطني، والستخراج 
هذه النوعي���ة من النفط وضخها في أنابي���ب يتم ذلك بطريقتني 
األولى باحلقن بالبخار لتس���خني النفط وجعل لزوجته وكثافته 
أقل، والطريقة الثانية عن طريق خلط النفط مبواد هيدروكربونية 

مستخرجة من النفط تكون أقل كثافة.
وهذه التقنيات رغم انها متعارف عليها عامليا إال أن الكويت لم 
يسبق لها واستخدمتها وهذه تعد من اكبر التحديات التي تواجه 

»نفط الكويت« في استخراج النفط.
ما حجم املش��اريع التي تخطط »نفط الكويت« تنفيذها للنفط خالل 

اخلطة اخلمسية؟
ضمن اخلطة اخلمسية تقدر مشاريع »نفط الكويت« مبا يتراوح 
بني 5 و7 مليارات دينار تقريبا، والنفط سيكون نصيبه األكبر من 

هذه امليزانية.
ما عدد اآلبار املوجودة للشركة حاليا؟

يبلغ عدد اآلبار املوجودة لدى الشركة حاليا 2400 بئر منتشرة 
في جميع مناطق الكويت.

النفط الثقيل

هل من حقول نفط ثقيلة مكتشفة لدى »نفط الكويت«؟
نعم، هناك حقل فارس الس���فلي في ش���مال الكويت وهو حقل 
مكتش���ف وبه كميات كبيرة من النفط الثقيل ولم يتم اإلنتاج منه 
بشكل جتاري وإمنا كان جتريبيا بكميات قليلة للتعرف على النفط، 
وقامت الشركة بوضع خطط في ش���كل مبدئي إلنتاج حوالي 60 
ألف برميل في عام 2015 باس���تخدام تقنية احلقن بالبخار، وتقوم 
الش���ركة حاليا بإعداد اخلطط األولية ومن ثم سنعتمدها ونباشر 

تنفيذها.
ماذا عن حقل املطربة؟

اآلن ج���ار إعداد خطط اإلنتاج حلقل املطربة، وعادة يتم وضع 
خطة لتطوير احلقول املكتشفة، حيث مت االنتهاء تقريبا من إعداد 
اخلطط األولية للحقل وسيتم تقدميها للجهات املعنية العتمادها 
والبدء في تطوير احلقل وبدء اإلنتاج، ومن املخطط أن يكون اإلنتاج 
من احلقل بعد 3 سنوات من اآلن، وسيكون احلقل بطاقة إنتاجية 
متوقعة في حدود 80 ألف برميل يوميا من النفط اخلفيف و110 ألف 
ق���دم مكعبة من الغاز يوميا، وهذه األرقام مبدئية حيث إن اخلطة 

ستكون بها مراحل متقدمة لتطوير وحتديد املكمن بشكل أدق.
وقص���ة حقل املطربة تعود إلى ما قبل الس���تينات ولكن أثناء 
مراحل احلفر واجهت املهندسني مش���كلة فنية واتخذ قرار وقتها 
بإغالق البئر إلى إشعار آخر، وبسبب االكتشافات األخرى لم يلتفت 

إلى بئر املطربة.
أين »نفط الكويت« من إستراتيجية 2020؟

بالدرجة األولى عندما نتحدث ع���ن الطاقة اإلنتاجية للكويت 
والوص���ول إلى 4 ماليني برميل يوميا في 2020 ومن ثم العمل بها 
إل���ى عام 2030 البد أن نكون واضحني ومس���توعبني أن 300 ألف 
برميل من اخلطة س���تكون من املنطقة احملايدة واملس���ؤول عنها 
شركة نفط اخلليج، وما يتبقى لنفط الكويت هو إنتاج 3.7 ماليني 

برميل يوميا من اخلطة.
وخالل السنة املالية املاضية وبعد حتديث املنشآت النفطية مت 
الوصول الى إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا من النفط، ونتوقع ان 
نرفع الطاقة اإلنتاجية لنفط الكويت في شهر أغسطس املقبل الى 
3 ماليني برميل يوميا من النفط، حيث لدى الشركة عدة مشروعات 
حتت التنفيذ ستس���اهم بش���كل فعال في زيادة الطاقة اإلنتاجية 
خالل العام احلالي، ومنها على سبيل املثال مشاريع حتت التنفيذ 

ملراكز التجميع.
وبالتالي نحن نقترب من الطاقة اإلنتاجية املس���تهدفة في عام 
2020، ولكن يجب عدم التفاؤل بوصولنا إلى القدرة اإلنتاجية ضمن 
اخلطة اإلستراتيجية املوضوعة إلنتاج 4 ماليني برميل من النفط 
يوميا، ألن الش���ركة تواجه حتديات خاصة في آبار النفط الثقيل 

ولكن الشركة قادرة على تخطي هذه الصعوبات والتحديات.

دمج القطاع النفطي

هن��اك توجه ل��دى املجلس األعلى للبترول لدمج ش��ركات البترول 
حتت كيان واحد عمالق، فما وجهة نظرك في هذا األمر؟

موضوع »الدمج« قد يبدو للبعض مصطلحا غريبا وإمنا باألساس 
اله���دف منه اقتصادي بالدرجة األولى وه���و خلق ترابط وتكامل 
بني القطاع النفطي وذلك لتحقيق قيمة مضافة واس���تغالل فرص 
اقتصادية بش���كل أفضل من خالل توفير التراب���ط والتكامل بني 
شركات املؤسس���ة، فنحن لو نظرنا إلى تركيبة الشركات العاملية 
واإلقليمية العاملة في مجال النفط فس���نجد معظمها تعمل حتت 
مظلة ش���ركة واحدة وتتفرع منها قطاع���ات عديدة، وهنا أكرر أن 
الهدف من عملي���ة الدمج ليس معناه »املركزية« ولكن الهدف منه 
حتقيق قيمة مضافة من خ���الل إيجاد آلية وهيكل تنظيمي يحفز 

ويربط القطاعات املختلفة.
وخير دليل على هذا األمر الغاز الطبيعي فاملعني بإنتاج الغاز هي 
شركة نفط الكويت وتقوم الشركة بعد ذلك بنقل الغاز في أنابيب 
إلى شركة البترول الوطنية ومن ثم تقوم شركة البترول الوطنية 
بدورها في تنقي���ة الغاز ومن ثم فصل الغازات القابلة لإلس���الة 
وتصديرها للخارج، وما يتبقى من هذه العملية يتم اس���ترجاعه 

إلى نفط الكويت لتوزيعه على املستهلكني.

الطاقة اإلنتاجية ل� »نفط الكويت«
< ماضون في تنفيذ إستراتيجية 2020 وانتاج 
4 ماليني برميل من النفط يوميا ومليار قدم مكعبة 

من الغاز في 2015.
< الطاق����ة االنتاجية يتوق����ع ان تصل الى 3 
ماليني برميل يوميا في أغسطس من دون املنطقة 

املقسومة.
< حق����ل فارس الس����فلي وضعن����ا له خطة 
استراتيجية ويتوقع بدء االنتاج منه في 2015 بطاقة 

انتاجية تقدر بنحو 60 ألف برميل يوميا.
< الش����ركة تواجه حتدي����ات خاصة في آبار 
النفط الثقيل ولكننا ق����ادرون على تخطي هذه 

الصعوبات.

أول حوار من نوعه ل� »األنباء«
حوار »األنباء« مع رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة نفط الكويت سامي الرشيد يعد االول من نوعه، حيث 
كان���ت آخر مقابلة أجرتها الصحيفة في عام 2004 مع أحمد 

العربيد عندما كان رئيسا ملجلس ادارة الشركة.

الخبرات المحلية واألجنبية
< لدينا اكتفاء في التكنولوجيا واخلبرة 

املتعلقتني باملكامن التقليدية.
< نحتاج الى اخلبرات في استخراج النفط 

الثقيل.
< مكام���ن الغاز احلر في الكويت صعبة 
وأعماقه���ا كبيرة وهذا املج���ال جديد علينا 

ونحتاج للخبرات األجنبية.
< الغاز يعد من االكتشافات اجلديدة في 
»نفط الكويت« ومرت الشركة بعمليات بحث 

عديدة تكللت بالنجاح في الفترة األخيرة.
< اتفاقية »ش���ل« ستنقل خبرات كبيرة 

لشباب الشركة في املستقبل.

أرقام من اللقاء
< 8% معدل النمو الس����نوي في استهالك 

الكهرباء.
< 3 نواح اقتصادية واستراتيجية وبيئية 

للغاز.
< 2400 عدد آبار النفط احلالية للشركة.

< 16 ألف قدم عمق مكامن الغاز املوجودة 
في الكويت.


