
 االحد
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 الحصاد 38 
 ٢٠١٠   النفطي 

 تعيين القياديين أصبح «معضلة» في وجه الزنكي بعد تسلمه دفة قيادة «مؤسسة البترول»

 «مؤسسة البترول» توّقع عقدين الستيراد الغاز من «شل» و«فيتول»

 القطاع النفطي يطفئ ٢٠١٠ بآمال كبيرة النطالق عجلة المشاريع المؤجلة

 ٣٥ مليار دوالر قيمة المشاريع النفطية خالل خطة رباعية لتنمية القطاع 

  أحمد مغربي 

  مر على القطاع النفطي احمللي خالل ٢٠١٠ العديد من االحداث التي أثرت على تنفيذ العديد من املشـاريع اجلديدة ورسـمت خريطة نفطية عنوانها «محلك سر» في 
كيفية اخلروج من عنق زجاجة الركود واالنطالق نحو تنفيذ مشاريع مليارية التزال حبيسة أدراج املسؤولني بالقطاع النفطي.

  ولم يبرز على الساحة النفطية اال القليل من االحداث لعل من أبرزها افتتاح شركة صناعات الكيماويات البترولية مجمع مصانع االوليفينات الثاني والستايرين والعطريات برعاية 
وحضور صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وبكلفة اجمالية تقدر بـ ٥ مليارات دوالر عبر شراكة ناجحة بني القطاعني العام واخلاص، في منطقة الشعيبة الصناعية. 

  كما أعلن وزير النفط واالعالم الشـيخ أحمد العبداهللا ان الكويت ستعكف على تطوير مشاريع في قطاع النفط تقدر قيمتها بنحو ٣٥ مليار دوالر في اطار خطتها الرباعية 
لتنمية القطاع، وقال ان هذه االستثمارات ستشمل بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط وتطوير املصافي الثالث القائمة مما سيرفع الطاقة االنتاجية للمصافي مبا ميكنها من انتاج 
أنواع خفيفة من الوقود ضمن مشروع الوقود النظيف.وقد تنفس القطاع الصعداء في شهر فبراير املاضي عندما صدر املرسوم االميري بتعيني أعضاء املجلس االعلى للبترول 
وهي اخلطوة التي اعتبرها اجلميع نقطة فاصلة في دفع اجلهد وحشد الهمم والطاقات للوصول الى نتائج ايجابية في حتريك املشاريع النفطية والرقابة اجليدة على القطاع 

النفطي بعد ان تأخر االعالن عن االسماء الكثر من ١٨ شهرا السباب مختلفة وهو ما اثر على تأخر اقرار العديد من املشاريع احليوية.
  كما شـهد القطاع حتوال آخر ال يقل أهمية من خالل تسـلم رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لشـركة البترول الوطنية فاروق الزنكي دفة القيادة ملؤسسة البترول 
الكويتية في منتصف شـهر أكتوبر بعد موجة من التكهنات واالشاعات حول من يخلف الرئيس التنفيذي السابق سعد الشويب، ووصف الزنكي بأنه رجل يعول عليه كثيرا في 

اجراء اصالحات واسعة بالقطاع النفطي الكويتي الذي يواجه حزمة من التحديات. 
  ومنذ صدور املرسوم الوزاري بتعيني الزنكي رئيسا تنفيذيا ملؤسسة البترول الكويتية على رأس أكبر قطاع في البلد لم يتم االعالن عن التشكيل النهائي لالعضاء املنتدبني 
لشـركات املؤسسة، وهذا ما اعتبره البعض معضلة كبيرة في وجه الزنكي في بداية مشواره املليء بالتحديات والعراقيل، واعتبرها البعض اآلخر لطمة قوية في وجه القطاع 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في لقطة جماعية اثناء افتتاح مجمع مصانع االوليفينات الثاني والستايرين والعطريات في منطقة الشعيبة الصناعية النفطي الذي دفع الكثير نتيجة تأخر اكبر املشاريع احليوية.وفيما يلي رصد البرز االحداث النفطية التي متت خالل ٢٠١٠. 

ــيطر جو من االضطراب الشديد على مؤسسة البترول الكويتية   س
ــتيراد  ــبب االتفاقيات التي وقعتها الس منذ بداية العام ٢٠١٠ وذلك بس
ــة  ــل» و«فيتول»، إال أن املؤسس ــة مثل «ش ــركات عاملي ــاز من ش الغ
خرجت عن صمتها وقالت ان جميع اخلطوات التي قامت بها واملتعلقة 
ــتخدم في توليد الكهرباء كانت حسب  ــال املس ــتيراد الغاز املس باس

اللوائح واإلجراءات املعمول بها وتوجيهات مجلس االدارة.
ــى األجواء داخل  ــيطرت عل ــد واجلذب التي س   ورغم عمليات الش
املؤسسة إال أنها ركزت خالل العام ٢٠١٠ على ضرورة تخطي العراقيل 
ــتراتيجية ٢٠٣٠ إلنتاج ٤  من خالل التزامها بالعمل اجلاد لتحقيق اس
ــى إنتاج مليار قدم مكعبة  ــني برميل يوميا من النفط باإلضافة إل مالي

من الغاز في ٢٠١٥.
ــيخ أحمد العبداهللا ان    من جهة ثانية أعلن وزير النفط واإلعالم الش
ــاريع في قطاع النفط تقدر قيمتها  ــتعكف على تطوير مش الكويت س
بحوالي ٣٥ مليار دوالر في إطار خطتها الرباعية لتنمية القطاع، وقال 
ــمل بناء مصفاة رابعة لتكرير النفط في  ــتثمارات ستش ان هذه االس
ــيرفع الطاقة اإلنتاجية  الكويت وتطوير املصافي الثالث القائمة مما س
ــروع الوقود  ــاج أنواع خفيفة من الوقود ضمن مش وميكنها من إنت

النظيف.
ــة البترول الكويتية  ــح للرئيس التنفيذي ملؤسس   وفي أول تصري
ــة حققت خالل النصف االول من العام  فاروق الزنكي قال ان املؤسس
املالي ٢٠١٠/ ٢٠١١ نتائج مالية مجزية، اذ بلغ صافي األرباح ٩٢٧ مليون 
دينار أي بزيادة قدرها ١٣١٪ عن أرباح الفترة نفسها للموازنة وبزيادة 
ــي النصف األول من العام  ــن األرباح الفعلية احملققة ف قدرها ٦٧٪ ع

املاضي: وفيما يلي التفاصيل:
  ١/١٨: احتفلت مؤسسة البترول الكويتية مبرور ٣٠ عاما على تأسيسها 
وقال العضو املنتدب للعالقات احلكومية والبرملانية والعالقات العامة 
واإلعالم مبؤسســــة البترول الكويتية الشيخ طالل اخلالد ان املؤسسة 
تبذل كل مساعيها لتعزيز مكانة الكويت كأحد الالعبني الرئيسيني في 
أسواق النفط العاملية ليس كمصدر للنفط اخلام فقط بل كأحد الالعبني 

الرئيسيني في الصناعة النفطية ومشتقاتها. 
  ١/٢٦: ومبناســــبة مرور ٣٠ عاما على تأســــيس مؤسسة البترول 
الكويتية أصدرت دائرة العالقات اإلعالمية باملؤسسة كتابا حتت عنوان 
«٣٠ عاما من النجاح» تناول املسيرة املشرقة ملؤسسة البترول الكويتية 
والــــدور البناء واحليوي الذي تلعبه في االقتصاد الكويتي، إضافة الى 

بصمتها الواضحة وتواصلها مع مؤسسة املجتمع املدني.
  ٢/٥: صدر مرســــوم أميري بتعيني أعضاء املجلس األعلى للبترول 

الذي يضم في عضويته ممثلني للقطاعني اخلاص واحلكومي.
  وحل كأعضاء جدد محمد حمود الهاجري، ود.نايف احلجرف عضو 
مجلس إدارة الهيئة العامة للشــــباب، وعيســــى املزيــــدي وزير النفط 
األســــبق، وعبداحملســــن احلنيف وكيل وزارة املالية السابق ورئيس 
مجلس اإلدارة احلالي لبنك الكويت الصناعي، والشــــيخ صباح اخلالد 

وزير اإلعالم السابق.
  واحتفظ كل من هشام العتيبي، ود.عماد العتيقي، ود.محمد الدويهيس، 
ود.علي أكبر، وسليمان العماني بعضويتهم في املجلس، باإلضافة إلى 
٨ وزراء ميثلون القطاع احلكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، وتكون عضويتهم ملدة غير محددة، فيما عضوية 

ممثلي القطاع اخلاص لسنة قابلة للتجديد.
  ٢/٩: ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر 
الســــيف اجتماعا للمجلس األعلى للبترول، وقال سمو رئيس الوزراء 
في كلمة ببداية االجتماع: ان مجال االكتشــــافات البترولية واالستعانة 
باخلبرات العاملية املميزة يبقى هدفا أصيال نحو دفع اجلهد وحشد الهمم 
والطاقات للوصول من خالله الى نتائج ايجابية حتقق الرفاه للشعب، 
وأضاف ان اجلميع ينتظر منكم الكثير الستثمار هذه الثروة الطبيعية 
وإدارة عوائدهــــا ولنكن جميعا في هــــذا املجلس على قلب رجل واحد، 

لتحقيق املصلحة العليا للبالد والرفاه للشعب. 
  ٢/١٧: قال وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهللا انه مت 
إجراء بعض التخفيضات على هيكل الرواتب اخلاصة بالعاملني مبؤسسة 
البترول الكويتية وكذلك بالقياديني وسيتم عرضها على مجلس اخلدمة 
املدنية للنظر في إقرارها او تعديلها حســــب األحوال، مؤكدا ان إجمالي 
التخفيضات التي متت على الرواتب األساســــية والعالوة التشجيعية 
للكويتيــــني قد أدى الــــى انخفاض زيادة الرواتــــب املعتمدة للموظفني 
الكويتيني بقيمــــة تتراوح بني ١٠ دنانير و١٢٠ دينــــارا للدرجات بني ١ 
و٢٠ ومت هــــذا التخفيض وفقا للصالحيات القانونية املمنوحة لديوان 

اخلدمة املدنية.
  ٣/٢: قال الرئيس التنفيذي السابق ملؤسسة البترول الكويتية سعد 
الشــــويب ان الكويت تتوقع احلصول على موافقة احلكومة الصينية 
على بناء مصفاة مشتركة بتكلفة ٩ مليارات دوالر نهاية العام احلالي، 
مضيفا أن املستثمرين في املشــــروع مازالوا يأملون في بدء العمليات 
التجارية باملصفــــاة التي تبلغ طاقتها ٣٠٠ ألف برميل يوميا في ٢٠١٣، 
متوقعــــا احلصول على املوافقة النهائية مــــن جلنة اإلصالح والتنمية 

الوطنية الصينية بحلول نهاية العام ٢٠١٠.
  ٣/١١: كشــــفت مؤسســــة البترول الكويتية انها تعكف على دراسة 
مقترح من املجلس األعلى للبترول بهدف دمج الشركات العشر التابعة 

للمؤسسة حتت شــــركة عمالقة باسم «شركة البترول الكويتية» على 
أن يحتوي هيكل الشركة اجلديد على أربعة قطاعات رئيسية ينضوي 

حتتها جميع الشركات العشر. 
  ٣/١٦: قال الرئيس التنفيذي الســــابق ملؤسسة البترول الكويتية 
سعد الشــــويب ان هناك مجموعة من التحديات تواجه القطاع النفطي 
الكويتــــي من أهمها العمل على النمو من حيــــث رفع القدرة االنتاجية 
لتصل إلى ٤ ماليني برميل يوميا بحلول عام ٢٠٢٠ واحملافظة على هذا 

املعدل إلى عام ٢٠٣٠.
  وأضاف الشويب أن املؤسسة قامت بوضع خطة طويلة األجل ممتدة 
إلى ٣٠ عاما حول إنتاج الغاز والنفط وكذلك آلية استخدامه في املصافي 
ومن ثم إعادة تصديره، الفتا إلى أن اســــتراتيجية إنتاج الغاز تســــير 

بخطوات منتظمة حسب اخلطة العامة. 
  ٣/٢٣: كشف الرئيس التنفيذي السابق ملؤسسة البترول الكويتية 
سعد الشويب ان املؤسسة ستبدأ اســــتيراد الغاز الطبيعي املسال في 
األول مــــن ابريل وحتى نهاية أكتوبر ٢٠١٠ مبعدل ٥٠٠ ألف قدم مكعبة 
يوميا ومن خالل شركات عاملية، مشيرا الى ان الشركات العاملية تقوم 
عادة باالســــتيراد من عدة بلدان واملؤسســــة تستعد حاليا للتعامل مع 

شحنات الغاز التي سيتم استيرادها.
  ٤/٦: في بداية شهر ابريل أثيرت قضية وصفت بأنها ذات حساسية 
بالغة، ألنها متصلة بإثارة شبهة هدر للمال العام، وهي توريد الغاز الذي 
تشتريه ايكويت بسعر مدعوم من قطاع التسويق في املؤسسة، حيث 
يوجد عقدان في هذا الصدد: األول بســــعر ١٫٥ دوالر للسعرة احلرارية 
والثاني بـ ٤٫٧ دوالرات للســــعرة، عندما بدأ مصنع األولفينات الثاني 
بالعمل عمدت ايكويت الى اإلفــــادة من العقد األول أي بتوريد غاز الى 
املصنع أصله مدعوم وبســــعر ١٫٥ دوالر بخالف حقيقة العقد املتصل 

بهذا السعر بحسب قطاع التسويق.
  ٤/١٣: ناقش مجلس ادارة املؤسسة تسعير الغاز الغني واملكثفات 
بني املؤسســــة ووزارة النفط، وأوصى املجلس بأهمية إعادة النظر في 
فلسفة تسعير الغاز ألنشطة القطاع النفطي، بحيث يصبح السعر قريبا 
من قيمتــــه احلقيقية كوقود، وذلك في ظل الطلــــب املتزايد على الغاز 
ومحدوديته، ولكي تتمكن املؤسســــة من قياس أداء ونتائج األنشــــطة 

املستخدمة للغاز بشكل يعكس الوضع احلقيقي.

  ٤/١٧: اعتمدت مؤسســــة البترول الكويتية اســــتراتيجية القطاع 
النفطــــي لعام ٢٠٢٠ والعمل بها حتى ٢٠٣٠ واملوافقة عليها من مجلس 
إدارة مؤسســــة البترول، لترفع إلى املجلس األعلى للبترول للمصادقة 

عليها خالل الفترة املقبلة.
  وقالت مؤسسة البترول الكويتية انها تركز في خطتها للعام احلالي 
٢٠١٠ / ٢٠١١ على تقدمي منوذج لعقود اخلدمات التشغيلية لعرضه على 
الشركات العاملية بعد موافقة اجلهات املسؤولة وإجراء جولة ثانية من 
املشاورات مع الشــــركات العاملية بخصوص مالحظات عقود اخلدمات 
التشغيلية بعد موافقة اجلهات الرسمية على هذه الصيغ، بعد التجربة 

الناجحة في التعاقد مع «شل» لتطوير حقول الغاز في الشمال.
  ٤/٢٧: وقعت مؤسســــة البترول الكويتية وشــــركة فيتول اتفاقية 
لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي املســــال (LNG) ملساعدة الكويت على 
مواجهة الطلب املتزايد من الغاز حملطات الكهرباء خالل فترة الصيف من 
شهر ابريل وحتى أكتوبر، وتساعد هذه االتفاقية املمتدة ملدة ٤ سنوات 
املؤسسة على تلبية الطلب املتزايد على الطاقة في الكويت لتنفيذ خطة 
الدولــــة الطموحة لتطوير وتأمني حاجتها املتزايدة من الطاقة النظيفة 

كالغاز الطبيعي.
  ٤/٢٨: وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة شل اتفاقية لتزويد 
الكويت بالغاز الطبيعي املســــال (LNG) ملساعدة الكويت على مواجهة 
الطلــــب املتزايد على الغاز الالزم حملطات توليــــد الكهرباء خالل فترة 

الصيف، واالتفاقية متتد ألربع سنوات من ٢٠١٠ الى ٢٠١٣.
  ٥/١٠: بعد عمليات شد وجذب كبيرة جدا في الصحف اليومية على 
توقيع مؤسسة البترول عقدين مع فيتول وشل لتوريد الغاز للكويت، 
واتهام املؤسسة باتفاقها مع شركات تفوح منها فضائح مالية على مدار 
تاريخها، خرجت مؤسسة البترول عن صمتها وقالت في بيان ان جميع 
اخلطوات التي قامت بها واملتعلقة باستيراد الغاز املسال املستخدم في 
توليد الكهرباء كانت حسب اللوائح واإلجراءات املعمول بها وتوجيهات 

مجلس االدارة.
  وأوضحت املؤسســــة ان مجلس ادارة املؤسسة اصدر عدة قرارات 
للقطاع النفطي بضرورة العمل على توفير وقود الغاز الطبيعي املسال 
للدولة وذلك نتيجة للزيادة املطردة في االســــتهالك الكهربائي للدولة 
وخاصة على املدى القصير للسنوات (٢٠٠٩ - ٢٠١٣) وحلني توافر انتاج 

الغاز املسال والوقود البيئي املناسب من املشاريع القادمة إلنتاج وقود 
الطاقة البيئي لسد احتياجات الدولة.

  ٧/٥: قال الرئيس التنفيذي السابق ملؤسسة البترول الكويتية سعد 
الشــــويب ان املؤسسة تعمل وفق سياســــة واضحة تتمثل في توطيد 
عالقاتها اخلارجية مع العمالء والتواجد بصفة مستمرة في أسواق النفط 
األكثر جاذبية في العالم، موضحا ان املؤسسة افتتحت مكاتب خارجية 

لها في كل من مصر وتونس وجاكرتا وباكستان واستراليا.
  ٧/٢٠: احتلت مؤسسة البترول الكويتية املرتبة التاسعة عامليا على 

قائمة «فوربس» ألقوى شركات النفط في العالم.
  ٨/١٩: نفى وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهللا ان يكون 
الهدف من مشروع حتول «الرؤية سابقا» هو حتويل مؤسسة البترول 
الكويتية الى قطاع خاص، مشددا على ان القطاع النفطي سيستمر مملوكا 
بالكامل للدولة (١٠٠٪)، مســــتدركا: ان الهدف من املشروع هو اقتناص 
الفرص وحتقيــــق أعلى قيمة مضافة للمواد الهيدروكربونية الكويتية 
من خالل ربط وإدارة األنشطة التابعة لها بتناغم وتكامل فعال، فضال 
عن توسيع وتعميق قدرات القياديني، وتطبيق أفضل املمارسات التقنية 
واملتطورة، فضــــال عن نقل وتبادل اخلبرات في القطاع النفطي وخلق 
بيئة عمل وهوية موحدة للقطاع النفطي، وأشــــار الى انه جتري حاليا 
دراســــة افضل البدائل لهيكلة املؤسســــة وشركاتها مبا يضمن حتقيق 

األهداف املرجوة
  ٨/٢٣: قال وزير النفط واإلعالم الشــــيخ أحمد العبداهللا ان الكويت 
ستعكف على تطوير مشاريع في قطاع النفط تقدر قيمتها بحوالي ٣٥ 
مليار دوالر في اطار خطتها الرباعية لتنمية القطاع، وقال العبداهللا ان 
هذه االستثمارات ستشمل بناء مصفاة رابعة لتكرير النفط في الكويت 
وتطوير املصافي الثالث القائمة مما سيرفع الطاقة االنتاجية وميكنها 

من انتاج أنواع خفيفة من الوقود ضمن مشروع الوقود النظيف.
  ٨/٢٦: قال وزير النفط الشــــيخ أحمد العبداهللا إن الكويت والعراق 
توصال إلى اتفاق أولي بشــــأن تقاســــم إنتاج حقول النفط احلدودية، 
مشــــيرا الى أن البلدين اتفقا من حيث املبدأ، وإن اجلانب الكويتي وقع 

بالفعل االتفاق.
  ١٠/١٠: اســــتضافت الكويت االجتماع التاســــع والعشرين للجنة 
الوزاريــــة للتعاون البترولي لدول مجلس التعــــاون اخلليجي وكذلك 
االجتماع التحضيري العاشــــر للجنــــة وكالء وزارات البترول في دول 
املجلس، وترأس وزير النفط وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهللا اجتماع 
جلنة التعاون البترولي حيث بحث وزراء البترول والطاقة بدول املجلس 
خالل اجتماعهم آلية تفعيل العمل املشترك بني دول املجلس في املجال 
البترولي وإقامة املشاريع البترولية املشتركة وفقا جلدواها االقتصادية، 
وبحث الوزراء في دول املجلس االجراءات التي من شأنها توسيع مشاركة 
القطاع اخلاص بدول املجلس في املشاريع البترولية وزيادة مساهمته 

في تطوير الصناعة البترولية بدول املجلس.
  ١٠/١٤: بعد شــــائعات كبيرة في القطــــاع النفطي حول من يخلف 
ســــعد الشــــويب في منصبه، أعلن وزير النفط واإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهللا ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيني فاروق 
الزنكي نائبا لرئيس مجلس اإلدارة ورئيسا تنفيذيا ملؤسسة البترول 

الكويتية ملدة ٣ سنوات. 
  ١٠/١٥: في أول تصريح للرئيس التنفيذي اجلديد ملؤسسة البترول 
فاروق الزنكي قال فيه انه سيولي اهتمامه في القطاع النفطي بالعنصر 
البشــــري الوطني، مشددا على ان من دون العنصر البشري املؤهل لن 
تتحقق األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة، مشيرا الى ان القطاع النفطي 
يحظــــى بعدد كبير جدا من الكفاءات الكويتية في جميع مجاالت العمل 

النفطي مشيرا الى إميانه بهذه الكفاءات الوطنية.
  ١٠/١٩: وجه الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية فاروق 
الزنكي رســــالة إلى العاملني في القطاع النفطي وطلب منهم مضاعفة 
اجلهــــود من أجل حتقيق وإجناز خطة التنمية، مشــــيرا الى ان حترك 
املؤسسة سيكون وفق استراتيجية طويلة املدى وضعتها املؤسسة من 

قبل لتحقيق الكثير من اآلمال والطموحات للكويت. 
  ١٠/٢٨: قرر وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهللا التمديد 
لرؤساء مجالس اإلدارات واألعضاء املنتدبني لشركات مؤسسة البترول 
الكويتية حتى نهاية شهر ديسمبر مع التزام كل منهم مبهام أعماله املوكلة 

إليه حسب النظم واللوائح الداخلية املعمول بها في املؤسسة.
  ١١/١: أعلن الرئيس التنفيذي ملؤسســــة البترول الكويتية فاروق 
الزنكي ان املؤسســــة حققت خالل النصف االول من العام املالي ٢٠١٠ ـ 
٢٠١١ نتائــــج مالية مجزية، اذ بلــــغ صافي األرباح ٩٢٧ مليون دينار أي 
بزيادة قدرها ١٣١٪ عن أرباح نفس الفترة للموازنة وبزيادة قدرها ٦٧٪ 

عن األرباح الفعلية احملققة في النصف االول من العام املاضي.
  ١١/٣٠: قال العضو املنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية 
هاشم الرفاعي، إن املؤسسة تعتزم إنفاق ٩٠ مليار دوالر خالل السنوات 
اخلمس املقبلة، لتعزيز طاقتها االنتاجية من النفط إلى ٤ ماليني برميل 

يوميا بحلول عام ٢٠٢٠.
   ١٢/٢٣: قال الرئيس التنفيذي ملؤسســــة البترول الكويتية فاروق 
الزنكي ان املؤسسة وشركاتها التابعة أنفقت ما يفوق املليار دينار من 
أجل احلفاظ على سالمة البيئة خالل العشر سنوات املاضية واستحقت 

بذلك أن تكون أفضل اجلهات من حيث سالمة البيئة ومقدراتها.   الشيخ أحمد العبداهللا وعلي النعيمي يقصان شريط تدشني املرحلة األولى من تطوير حقل اخلفجي  

 تدشين المرحلة األولى من تطوير 
  حقل الخفجي المشترك بـ ١٫٥ مليار دوالر

 كانت االحداث النفطية بالنسبة لشركة 
ــة للغاية في ٢٠١٠ اال أن  نفط اخلليج قليل
أبرزها كان تدشني وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ أحمد العبداهللا، ووزير البترول والثروة 
املعدنية السعودي على النعيمي في الثالث 
من مارس املرحلة االولى من مشروع تطوير 

حقل اخلفجي املشترك في املنطقة املقسومة 
ــؤولو  بتكلفة ١٫٥ مليار دوالر كما وقع مس
ــعودية  ــاع النفطي في الكويت والس القط
اتفاقية عمليات اخلفجي املشتركة املتعلقة 
ــومة  بانتاج النفط والغاز في املنطقة املقس

املغمورة.

ــس االدارة والعضو    وقال رئيس مجل
ــركة نفط اخلليج بدر اخلشتي  املنتدب لش
إن الشركة تعتزم زيادة انتاجها اليومي من 
النفط من منطقة اخلفجي املشتركة مع اململكة 
العربية السعودية الى ٣٥٠ ألف برميل قبل 

نهاية العام احلالي. 
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 إسناد إدارة محطات الوقود التابعة للشركة إلى «البترول العالمية» حقل برقان اليزال يافعًا ولم تصبه الشيخوخة ويساهم بـ ٥٠٪ من إنتاج الكويت النفطي

 الكويت من أكثر الدول التزامًا بنظام الحصص اإلنتاجية

 «نفط الكويت» تنجح في رفع القدرة اإلنتاجية
   إلى ٣ ماليين برميل يوميًا من النفط في ٢٠١٠ 

 «الكيماويات البترولية»  تعتزم إنشاء مصنع ثالث لألوليفينات  
 حتت رعاية وحضور صاحب السمو 
ــاح االحمد جنحت  ــيخ صب االمير الش
ــات البترولية  ــركة صناعة الكيماوي ش
ــع مصانع االوليفينات  في افتتاح مجم
ــات في  ــتايرين والعطري ــي والس الثان
ــهر  ــعيبة الصناعية في ش منطقة الش
ــة اجمــاليــة تــقدر  فبــراير بكلفــ
بـ ٥ مليارات دوالر وعبر شركة ناجحة 
ــاص والعام.وأكدت  ــني اخل ــع القطاع م
رئيسة مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في شركة صناعة الكيماويات البترولية 
مها مال حسني ان قيمة مشاريع الشركة 
في اخلطة اخلمسية تقدر بـ ١٠ مليارات 
دينار وتتركز معظمها في اقامة مصنع 
ــة الى اقامة  ــث لالوليفينات باالضاف ثال
ــني بالتعاون  ــي الص ــاة للنفط ف مصف
ــركة البترول العاملية، وفيما يلي  مع ش

التفاصيل:
  ١٧ / ١: أكــــدت رئيــــس مجلس االدارة 
العضو املنتدب في شركة صناعة الكيماويات 
البترولية مها مال حسني ان توقف مجمع 
العطريات التابع «للشركة الكويتية النتاج 
البرازيلني» كان بســــبب عطل فني مفاجئ 
في إحدى الوحدات في املجمع، مشيرة الى 
ان الكيماويات البترولية حتاول جاهدة مع 
الشركة املشغلة للمشروع» «ايكويت» ان 

تتم اعادة التشغيل خالل االسبوع.
  ٢٤ / ٢: كان احلدث األبرز لشركة صناعة 
الكيماويات البتروليــــة هو افتتاح مجمع 
مصانع االوليفينات الثاني والســــتايرين 
والعطريات في منطقة الشعيبة الصناعية 
وذلك حتت رعاية وحضور صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وحضور الوزراء 

والشخصيات الهامة في البلد، وتبلغ تكلفة 
اقامة املجمع ٥ مليارات دوالر عبر شراكة 

ناجحة بني القطاعني العام واخلاص.
  ١٨ / ٣: نفت مها مال حسني جملة وتفصيال 
ما تناقلته صحيفــــة التاميز اللندنية عن 
البريطانية  مفاوضات شــــركة «انيوس» 
املتخصصة فــــي صناعة البتروكيماويات 
لبيع جزء من حصة لها لصالح صناعات 
الكيماويات البترولية، موضحة أن الشركة 
لم تعرض عليها أي عروض توضيحية من 
الشركة البريطانية املثقلة بديون تتخطي 
قيمتها الـ ٦٫٤ مليارات جنيه اســــترليني، 
مشيرة الى أن صناعة الكيماويات البترولية 
ليســــت لها أي نوايا في االســــتحواذ على 

حصة في الشركة البريطانية.
  ١٧ / ٥: توقعــــت مهــــا مال حســــني ان 
حتقق الشركة أرباحا صافية خالل السنة 
املالية ٢٠١١/٢٠١٠ من عملياتها املباشرة في 
صناعة االســــمدة والبولي بروبيلني ومن 
أرباح الشــــركات املساهمة فيها مبا يعادل 

٩٠ مليون دينار في حال استمرار معدالت 
االسعار احلالية السائدة في السوق ملنتجات 
الشركة وتشــــغيل املصانع حسب ما هو 

مخطط له. 
  ٦ /٦: أكــــدت مها مال حســــني في حوار 
خاص مع «األنباء» ان قيمة مشاريع صناعة 
الكيماويات البترولية في اخلطة اخلمسية 
تقدر بـ ١٠ مليارات دينار وتتركز معظمها 
في اقامة مصنع ثالث لالوليفينات باالضافة 
الى اقامة مصفاة للنفط في الصني بالتعاون 

مع شركة البترول العاملية.
  ٥ / ٧: حققت شركة صناعة الكيماويات 
البترولية من خالل حملتها الوطنية للترشيد 
تخفيضا في معدل استهالك الطاقة الكهربائية 
بواقع ٥٠٪ من قيمة االستهالك الفعلي داخل 

املؤسسة.
  ٣ /١٠: أعلنت الشركة الكويتية للعطريات 
عن بدء بيع منتج العطريات الثقيلة خالل 
عــــام ٢٠١١ وكذلك قيامها بدراســــة جدوى 
لتأسيس املشروع االول من نوعه للصناعات 

التحويلية في الكويت.
  ٢٠ / ١٠: أعلنت مها مال حسني عن حتقيق 
الشركة أرباحا اجمالية تقدر بـ ٤٠٠ مليون 
دوالر فــــي نهاية النصــــف االول من العام 
املالي ٢٠١٠-٢٠١١ واملنتهي في سبتمبر ٢٠١٠ 
وتعتبر هذه االرباح الفعلية ضعف االرباح 

املقدرة في امليزانية للفترة نفسها.
  ٢٥ / ١٠: قالت مها مال حسني ان الشركة 
قطعت شوطا كبيرا في مشروع نظام رفع 
كفاءة العمل واملعروف ب «٦ سيجما»، حيث 
وفرت من خالله نحو ٢٨ مليون دوالر منذ 
انطالقه في نهاية عام ٢٠٠٦، الفتة الى أن 
الشــــركة تهدف الى توفير نحو ٢٠ مليون 

دوالر خالل عام ٢٠١٢ فقط.
  ٢٨ / ١١: كشــــفت مها مال حســــني عن 
دراسة تقوم بها الشركة حاليا النشاء مصنع 
االوليفينات الثالــــث املزمع أن يكون أحد 
اهم مشاريع صناعة الكيماويات البترولية 
بقيمة تقدر بـ ٣ الــــى ٣٫٥ مليارات دوالر، 
موضحة أن الشركة التزال جتري دراسات 
مستفيضة حول املشروع ومن ثم ستقرر 
اعطاء الفرصة لشــــركات القطاع اخلاص 

للدخول في املشروع. 
  ١٢ / ١٢: قالــــت رئيس مجلس االدارة 
والعضــــو املنتــــدب فــــي شــــركة صناعة 
الكيماويات البترولية مها مال حســــني إن 
الشركة تعتزم اغالق مصنع البولي بروبيلني 
بداية شــــهر مارس املقبل الجراء عمليات 
صيانة دورية ستستغرق شهرين أو أكثر، 
وأوضحت مال حسني في تصريح خاص لـ 
«األنباء» أن عملية التوقف للمصنع مجدولة 
ومحدد التوقيت لها منذ فترة اال أنها مرتبطة 
بعمليات التحديث في املصافي الثالث التابعة 
لشركة البترول الوطنية والتي هي االخرى 

مرتبطة بتوقيت زمني. 

 «البترول الوطنية» توقع عقدين 
  للغاز الطبيعي بقيمة ٣٧٣ مليون دينار

 

 «أوپيك» تثبت إنتاجها على مدار ٢٠١٠

 أسعار النفط الكويتي تتحسن خالل ٢٠١٠ 
  وتقترب من كسر حاجز الـ ٩٠ دوالراً العام المقبل 

 حافظت منظمة الــــدول املصدرة للنفط «أوپيك» 
على معدل انتاجها املستهدف بـ ٢٤٫٨٤ مليون برميل 
يوميا خالل ٢٠١٠ في اشارة واحدة لضرورة مواكبة 
الكميات املتوافرة مع الطلب العاملي، وســــعيا لرفع 
مستوى أسعار سلة املنظمة التي هبطت بشكل خيالي 
مع نهاية ٢٠٠٨.وقد بلغت نسبة االلتزام بالتخفيض 
املتفق عليه ٥٢٪ في نوفمبر املاضي، بحسب استطالع 
أجرتــــه وكالة «داو جونز»، مقابــــل ٨٠٪ تقريبا في 
مطلــــع العام ٢٠٠٩، ويجد الكثير من الدول االعضاء 
في «أوپيك» أنه ما من حاجة الجراء تغيير رســــمي 
في احلصص، ذلك أن دول املجموعة أقدمت أصال على 
رفع مستوى انتاجها بصورة غير رسمية. وقال وزير 
النفط واالعالم الشيخ أحمد العبداهللا في تصريحات 

خالل اجتماع أوپيك الذي عقد في أكتوبر املاضي في 
ڤيينا انه سيتم حث الدول االعضاء خالل االجتماع 
على االلتــــزام مبا مت االتفاق عليه في الســــابق من 
حصــــص انتاجية مخفضة من أجــــل احملافظة على 
استقرار الســــوق النفطية وحتقيق أسعار مقبولة 

جلميع دول أوپيك.
  وحول تقييمه ملستويات االسعار أعرب العبداهللا 
عن ارتياحه ملستويات االسعار احلالية ووصفها بأنها 
معقولة ومقبولة للمنتجني واملســــتهلكني على حد 
سواء، مؤكدا على أن الكويت من أكثر الدول التزاما 
بنظام احلصص االنتاجية، معربا عن أمله بأن يرتفع 
مســــتوى هذا االلتزام في املستقبل مبا يحافظ على 

استقرار السوق العاملية. 

 تذبذب سعر برميل النفط الكويتي بشكل كبير خالل 
٢٠١٠، حيث بدأ العام وحتديدا في بداية يناير املاضي 
عند ســــعر ٧٧ دوالرا للبرميل واستمر في الصعود 
املتوالي خالل الشهور االولى من العام ليخترق والول 
مرة حاجز الـ ٨٠ دوالرا في ١٢ يناير، ليعود الى التراجع 
مرة ثانية بعد يومني من صعوده القياسي لينحدر الى 
ما دون الـ ٧٥ دوالرا من جديد في نهاية يناير. وظلت 
أســــعار النفط الكويتي حتوم حول مســــتوى الـ ٧٠ 
و٧٥ دوالرا للبرميل طوال شهر مارس اال انه استطاع 
الصعود من جديد الى مستوى ٨٢ دوالرا للبرميل في 
نهاية ابريل، ليهبط من جديد الى مستوى الـ ٧٠ دوالرا 

في منتصف شهر مايو.واستمر هذا االداء املتذبذب طوال 
شهر يونيو ويوليو املاضيني حتى وصل الى مستوى 
٨٨٫٥٤ دوالرا للبرميل مع نهاية شهر ديسمبر بسبب 
ارتفاع الدوالر االميركي أمام العمالت الرئيسية وسط 
استمرار حالة الطقس الرديئة التي كانت جتتاح النصف 
الشمالي من الكرة االرضية االمر الذي رفع مستويات 
الطلب الفعلي علــــى النفط. من جهة  أخرى صعدت 
أسعار النفط العاملية الى مستويات قياسية لم تبلغها 
منذ أكتوبر ٢٠٠٨ حيث واصلت العقود اآلجلة للنفط 
اخلام االميركي مكاسبها لترتفع الى أعلى مستوى في 

٢٦ شهرا فوق ٩٠ دوالرا للبرميل. 

 «ناقالت النفط» تتسلم الناقلة «دار سلوى»
   و توقّع عقد إنشاء مصنع أم العيش 

ــركة ناقالت النفط الكويتية خالل العام   جنحت ش
ــلوى»  ــلم ناقلة النفط العمالقة «دار س ٢٠١٠ في تس
ــلمها ضمن خطة  التي تعتبر أول ناقلة للنفط يتم تس
ــطول شركة ناقالت النفط ليضم ٣٢ ناقلة  حتديث أس
بحلول عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤.وقامت الشركة بتوقيع عقد 
تصميم وانشاء مصنع لتعبئة الغاز املسال اجلديد في 
 Hanwha ــمال الكويت مع شركة منطقة أم العيش ش
للهندسة واالنشاءات الكورية اجلنوبية بكلفة اجمالية 

٥٤٫٦ مليون دينار وفيما يلي التفاصيل:
  ٢١ / ١: قال نائب الرئيس ونائب العضو املنتدب 
للشؤون االدارية واملشاريع في شركة ناقالت النفط 
الكويتية الشــــيخ علي حمود الصباح ان الشركة في 
طور االعداد للبدء في بناء مصنع جديد للغاز في شمال 
الكويت بطاقة انتاجية تتعدى الـ ٨ ماليني اسطوانة 
يوميا، مشيرا الى أن تكلفة املصنع ستتجاوز الـ ٣٠ 

مليون دينار.
  ٢٩ / ٦: وقعت شركة ناقالت النفط الكويتية عقد 
بناء ناقلتني ملشتقات النفط «Aframax» مع شركة دايو 
الكورية اجلنوبية لبناء السفن والهندسة البحرية بقيمة 
١٤٤ مليون دوالر للناقلتني اللتني تبلغ سعة كل ناقلة 
منهما ١١٠ آالف طن من احلمولة الساكنة القادرة على 
نقل النفط اخلام الــــى جميع دول العالم مبا في ذلك 
الواليات املتحدة االميركية كما يجري تنفيذ مشروع 

.«VLCC» بناء أربع ناقالت نفط خام عمالقة
  ٢ / ٩: أعلنت شركة ناقالت النفط الكويتية عن توقيع 

عقد تصميم وانشاء مصنع لتعبئة الغاز املسال اجلديد 
في منطقة أم العيش شمال مدينة الكويت مع شركة 
Hanwha للهندسة واالنشاءات الكورية اجلنوبية بكلفة 
اجمالية ٥٤٫٦ مليون دينار مبا يعادل نحو ١٨٩مليون 
دوالر على أن تكون مدة التنفيذ عامني ونصف العام 
على أن يتم البدء في تنفيذ أعمال املشروع ابتداء من 

أكتوبر ٢٠١٠.
  ٢٩ / ١١: تســــلمت شركة ناقالت النفط الكويتية 
ناقلة النفط العمالقة «دار ســــلوى» التي تعتبر أول 
ناقلة للنفط يتم تسلمها ضمن خطة حتديث أسطول 
شــــركة ناقالت النفط ليضــــم ٣٢ ناقلة بحلول عامي 

٢٠١٣ و٢٠١٤. 

الوطنية  البترول   جنحت شركة 
ــا  ــي توقيعه ــام ٢٠١٠ ف ــالل الع خ
ــة االهمية خاصني  ــن في غاي عقدي
ــة  ــة اجمالي ــي بقيم ــاز الطبيع للغ
ــروعني تقدر بــ ٣٧٣ مليون  للمش
ــروع االول مع شركة  دينار، واملش
ــاء خط  دايلم العاملية احملدودة النش
ــالة  ــاز الرابع مبصنع اس انتاج الغ
الغاز التابع ملصفاة ميناء االحمدي، 
ــغ قيمته  ــروع الذي تبل ــو املش وه
ــون دينار ويتوقع االنتهاء  ٢٥٦ ملي
من تشييده في غضون ٣ سنوات.
ــاء مصنع  ــروع الثاني النش واملش
ــازات احلمضية مبصفاة  الغ الزالة 

ــركة (تكنيمونت) االيطالية، بقيمة  ميناء االحمدي مع ش
١١٧ مليون دينار.وفيما يلي التفاصيل:

  ١ / ١: أعلنت شركة البترول الوطنية عن اعادة تشغيل 
مصفاة الشعيبة بعد عطل فني استمر ملدة ٤ أيام.

  ٤ / ٢: قال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
السابق في شركة البترول الوطنية فاروق الزنكي ان 
الشــــركة لن تتلقى عروضا للمصفاة اجلديدة حلني 

تشكيل املجلس االعلى للبترول.
  ٨ / ٢: عقد مجلس الشراكة االستشاري للموردين 
واملقاولني احملليني الذي أنشأته شركة البترول الوطنية 
الكويتية اجتماعه الثاني الذي مت خالله استكمال مناقشة 
وحتديد أبرز محاور خطة عمل املجلس خالل العامني 
املقبلني، على أن يتم في وقت الحق وضع تفاصيل خطة 
العمل تلك مشتملة على كل املوضوعات ذات الصلة. 
  ١٠ / ٨: أعلنت شركة البترول الوطنية عن توقيعها 
مع شركة دايلم العاملية احملدودة عقد مشروع انشاء 

خــــط انتاج الغاز الرابع مبصنع اســــالة الغاز التابع 
ملصفاة ميناء االحمدي، وهو املشروع الذي تبلغ قيمته 
٢٥٦ مليون دينار ويتوقع االنتهاء من تشــــييده في 

غضون ٣ سنوات.
  ٧ / ٩: وقعـــت شـــركة البتـــرول الوطنية عقدا 
النشـــاء مصنع الزالة الغازات احلمضية مبصفاة 
ميناء االحمدي مع شركة (تكنيمونت) االيطالية، 
بقيمة ١١٧ مليون دينار، ويتضمن املشروع انشاء 
وحدات لتحلية الغاز الطبيعي وتكثيفه واستخالص 
الشـــوائب الكبريتية منه، فضال عن بناء عدد من 
الوحدات واملرافق املســـاندة، حيث يتوقع االنتهاء 
من اجناز كل مراحل املشروع وتشغيله في غضون 

ثالث سنوات من تاريخ توقيع العقد.
  ٧ / ١١: أعلن وزير النفط واالعالم الشــــيخ أحمد 
العبداهللا اسناد ادارة محطات الوقود التابعة لشركة 

البترول الوطنية الى شركة البترول العاملية. 

 استحوذت شركة نفط الكويت 
على اهم االحداث النفطية خالل 
العام ٢٠١٠ والتي تكللت باجنازات 
ــى ارض الواقع كان  ــرة عل كبي
أهمها افتتاح مركز جتميع ٢٤ في 
ــمال الكويت والذي سيساهم  ش
ــاج ١٦٥ ألف برميل يوميا  في انت
ــن انتاج ٨٥ مليون قدم  فضال ع

مكعبة من الغاز.
الكويت  ــط  ــام نف   ومع اهتم
ــا لتحقيق  ــعيا منه ــاز وس بالغ
ــتراتيجية ٢٠١٥ النتاج مليار  اس
ــن الغاز الطبيعي وقعت  مكعبة م
ــل» البترولية  ــع «ش ــركة م الش
ــة مطورة مدته  عقد خدمات فني
تقوم مبوجبها  ــنوات  س خمس 
شل بتقدمي الدعم الفني لتطوير 
حقول الغاز اجلوراسية املكتشفة 
ــام ٢٠٠٦،  ــمال الكويت ع في ش
ــة للعقد  ــغ القيمة االجمالي وتبل

نحو ٨٠٠ مليون دوالر.
ــامي الرشيد في  ــف س   وكش
ــاء» معه ان  ــه «األنب حوار أجرت
نفط الكويت في جعبتها مشاريع 
تتراوح  اخلمسية  للخطة  نفطية 
ــارات  ملي و٧   ٥ ــني  ب ــا  قيمته
ــيد ان حقل  ــار، وقال الرش دين
ــا ولم تصبه  ــان اليزال يافع برق
الشيخوخة، مقدرا كميات النفط 
ــن حقل «برقان» بنحو  املنتجة م
ــاج الكويت  ــن كميات انت ٥٠٪ م

االجمالي.
ــاج ٣  ــيد أن انت ــني الرش   وب
ماليني برميل يوميا أصبح واقعا 
بعد تنفيذ الشركة اختبار الطاقة 
ــب  ــتهدفة، حس ــة املس االنتاجي
ــذا بعني  ــتراتيجية ٢٠٣٠، آخ اس
االعتبار تطبيق املمارسات املثلى 
بالصناعة النفطية الدارة املكامن 
ــالمة  ــة والس ــروط الصح وش

والبيئة، وفيما يلي التفاصيل:
  ٧ / ١: أنهت شركة نفط الكويت 
العام ٢٠٠٩ باعالن اكتشافها حلقل 
املطربة في شمال غرب الكويت، 
وذلك خالل احتفال الشركة بالذكرى 
الـ ٧٥ على تأسيس الشركة، وقال 
رئيس مجلــــس االدارة والعضو 
املنتدب في شــــركة نفط الكويت 
سامي الرشــــيد أن الشركة لديها 
االمكانيــــات والتقنيــــات الالزمة 

ملرحلة االنتاج من حقل املطربة.
  ١٨ / ٢: وقعــــت شــــركة نفط 
الكويت مع شركة «شل» البترولية 
عقد خدمات فنيــــة مطورة مدته 
خمس ســــنوات تقوم مبوجبها 
شل بتقدمي الدعم الفني لتطوير 
حقول الغاز اجلوراسية املكتشفة 
في شمال الكويت عام ٢٠٠٦، وتبلغ 
القيمة االجمالية للعقد نحو ٨٠٠ 

مليون دوالر.
  ٥ / ٤: توقع سامي الرشيد أن 

ترتفع الطاقة االنتاجية للشركة الى 
٣ ماليني برميل يوميا من النفط 
خالل شهر أغسطس، مشيرا الى أن 
الشركة لديها عدة مشروعات عمالقة 
حتت التنفيذ ستساهم بشكل فعال 
في زيادة الطاقة االنتاجية خالل 

العام احلالي. 
  ٢٣/ ٤: افتتحت الشركة مركز 
جتميع ٢٤ في شمال الكويت، وقال 
سامي الرشــــيد ان مركز جتميع 
٢٤ يعد أحــــد أهم املرافق التي مت 
اجنازها في اطار السعي لتحقيق 
اســــتراتيجية ٢٠٢٠، الهادفة الى 
الوصول بطاقتنا االنتاجية الى ٤ 
ماليني برميل من النفط يوميا، حيث 
سيسهم املركز في انتاج ١٦٥ ألف 
برميل يوميا، فضال عن انتاج ٨٥ 

مليون قدم مكعبة من الغاز.
  ٢٨ /٤: قال نائب رئيس مجلس 
االدارة ونائــــب العضــــو املنتدب 
للتخطيط والغاز في شركة نفط 
الكويت محمد حسني ان الشركة 
تركز مجهوداتها على الغاز والنفط 

بدال من النفط فقط كما كان عندما 
نشأت، حيث تسعى الى انتاج ٤ 
مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز 
بحلول ٢٠٣٠، تضمنها حقل الدرة 
واملنطقة املشتركة، وتبلغ حصة 
الغاز غير مصاحب (احلر) بها ١٫٣ 

مليار قدم مكعبة.
  ٩ /٥: قال ســــامي الرشيد في 
حوار مع «األنباء» ان نفط الكويت 
في جعبتها مشاريع نفطية للخطة 
اخلمسية تتراوح قيمتها بني ٥ و٧ 

مليارات دينار.
  ٢٧ / ٦: قدر سامي الرشيد كميات 
النفط املنتجة من حقل «برقان» 
بنحو ٥٠٪ من كميات انتاج الكويت 
االجمالي، مؤكــــدا على ان برقان 
يعد مــــن اكثر احلقول انتاجا في 
الكويت في الوقت الراهن، مضيفا 
ان حقــــل برقان يعتبر ثاني اكبر 
حقــــل في العالم من حيث كميات 
االنتاج وطاقته االنتاجية كبيرة، 
الفتا الى ان شركة «نفط الكويت» 
حتاول جاهدة احملافظة على حقل 

برقان وزيادة االنتاج من احلقول 
االخرى نافيا بشدة التخوف املثار 

من استنزاف «برقان» انتاجيا.
  ١١ / ٥: نفى سامي الرشيد اصابة 
حقل برقان بالشيخوخة مؤكدا ان 
احلقل مازال يافعا وتسعى الشركة 
الى زيادة طاقته االنتاجية، مشيرا 
الى ان الطاقــــة االنتاجية للحقل 
بلغت ٢٠٠ الف برميل خالل العام 
املاضي، كما ان الشركة لديها خطة 
لزيادة قدرته االنتاجية مبا ال يؤثر 

على احتياطاته املستقبلية. 
  ٢٠ / ٩: أعلنــــت شــــركة نفط 
الكويت عن قيامها بأعمال مسح 
استكشــــافي ثالثي االبعاد عالي 
الدقة في محافظة اجلهراء العطاء 
صورة دقيقة عن طبقات االرض 
واملكامن املوجــــودة فيها بدرجة 

وضوح عالية.
  ٢٤/ ٩: عممــــت شــــركة نفط 
الكويــــت جتربة احلقــــل الرقمي 
املتكامل (الذكــــي) في كل حقول 
النفط فــــي الكويت وذلك  انتاج 

بعد ان اثبتــــت كفاءتها في حقل 
الصابرية، مشيرة الى ان الشركة 
ستفتتح غرفة القرارات والعمليات 
املركزية لهذه احلقول في شــــهر 

مارس ٢٠١١.
  ١٧ / ١٠: أكد ســــامي الرشيد 
أن انتــــاج ٣ ماليني برميل يوميا 
أصبح واقعا بعد تنفيذ الشــــركة 
اختبار الطاقة االنتاجية املستهدفة، 
حسب اســــتراتيجية ٢٠٣٠، آخذا 
بعني االعتبار تطبيق املمارسات 
املثلى بالصناعة النفطية الدارة 
املكامن وشروط الصحة والسالمة 

والبيئة.
  ١٩ /١٠: اعلنت شــــركة نفط 
الكويت عن توقيع عقد مع شركة 
مجموعة اخلريف العربية السعودية 
بقيمة ٥٧٫٥٨ مليون دينار النشاء 
مركز التجميع (١٦) غربي البالد، 
ويتضمن املشــــروع انشاء مركز 
للتجميع بطاقة انتاجية تصل الى 
١٠٠ الــــف برميل من النفط اخلام 
و٢٤٠ الف برميل من املياه الفائضة 
يوميــــا اضافة الى ٧٥ مليون قدم 
مكعبة مــــن الغاز العالي الضغط 
و٤١ مليون قدم مكعبة من الغاز 

املنخفض الضغط يوميا.
  ٢٠ / ١٠: افتتحت شركة نفط 
الكويت منشأة تنقية الغاز الطبيعي 
من الغازات احلمضية املصاحبة في 
حقل املناقيش غرب الكويت بقدرة 
انتاجيــــة بني ٤٠ و٦٠ مليون قدم 

قياسية مكعبة من الغاز يوميا.
  ٢١ / ١٠: قال سامي الرشيد ان 
هناك كميات «أكثر من كبيرة» سيتم 
ادخالها ضمن احتياطي املخزون 
النفطي للكويت بحلول نهاية السنة 
املالية احلالية فــــي مارس ٢٠١١، 
مضيفا ان حصة القطاع النفطي من 
االنفاق االستثماري تبلغ ٢٠ مليار 
دينار في السنوات اخلمس املقبلة 
(من السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ الى 
السنة املالية ٢٠١٥/٢٠١٤)، مبينا أن 
حصة شركة نفط الكويت من هذه 
االستثمارات تتراوح من سبعة الى 
تسعة مليارات دينار سيخصص 
ما بني ٤٠ الى ٥٠٪ منها النشطة 

احلفر.
  ٢٤ / ١١: بني الرشيد ان منشأة 
االنتاج املبكر للنفط في شــــمال 
التشــــغيل  الكويت بدأت مرحلة 
التجريبي بعد اكتمالها ميكانيكيا 
مستهدفة طاقة انتاجية قدرها ١٢٠ 
الف برميل يوميا، مضيفا ان هذه 
املنشأة سترفع الطاقة االنتاجية 
اليومية حلقول الشمال من ٧٠٠ 
الف برميل يوميا في الوقت احلالي 
الى ٨٢٠ ألف برميل بعد تشغيلها 

في املستقبل القريب.
  ٩ / ١٢: نفى سامي الرشيد في 
تصريح لـ «األنباء» االشاعات التي 
ترددت حول تقدمه باستقالته من 

منصبه احلالي.  

 الشيخ أحمد العبداهللا وسعد الشويب وثامر الرشيد خالل ازاحة الستار عن مركز جتميع ٢٤ 

 فاروق الزنكي وروبيرتو بيرتوكو اثناء توقيع مصنع الغازات احلمضية 

 فاروق الزنكي ومها مال حسني اثناء تكرمي احد املشاركني في املعرض الثالث ألعمال ٦ سيجما 

 «وزارة النفط» تصدر طابعًا بريديًا ضمن 
االحتفاالت بمرور ٥٠ عامًا على إنشاء «أوپيك» 

 أصدرت وزارة النفط الكويتية طابعا تذكاريا ضمن احتفالها 
مبرور ٥٠ عاما على انشاء منظمة الدول املصدرة للنفط (أوپيك)، 
وقالت املمثل الوطني للكويت في منظمة أوپيك نوال الفزيع ان 
الوزارة اصدرت الطابع التذكاري بالتنسيق مع وزارة املواصالت، 
مبينة ان الطابع يحمل تصميم شعار االحتفالية ومبقاس ٣٫٥ 
ــم ومكتوب باللغتني العربية واالجنليزية.واضافت ان  في ٥ س
الطابع ينقسم الى ثالث فئات وهي فئة ٢٥ فلسا وفئة ٥٠ فلسا 
ــة بـ ٧٥٠ الف طابع،  ــا، وقدرت الكمية املطبوع وفئة ١٥٠ فلس
وأفادت الفزيع بان تصميم الطابع يحمل شعار احتفالية أوپيك 
ــابقة التي نظمتها أوپيك في وقت سابق.هذا  الذي فاز في املس
وقد نظمت وزارة النفط في االول من نوفمبر املاضي احتفاال 
مبناسبة مرور ٥٠ عاما على انشاء أوپيك، وقد حضر االحتفال 
وزير النفط واالعالم الشيخ أحمد العبداهللا ومت تكرمي الوزراء 

السابقني والعاملني في وزارة النفط. 

 الشيخ أحمد العبداهللا يرفع علم شركة الناقالت على الناقلة «دار سلوى» 


