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 «نفط الكويت» وقعت عقدين إلنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز حملطات الكهرباء 

 أحمد مغربي 
  كشفت إحصائية مجمعة حصلت «األنباء» على نسخة منها أن قيمة املشاريع 
والعقود التي قامت شركة نفط الكويت بتوقيعها خالل العام ٢٠١٠ بلغت حوالي 
٢٫٩٦ مليار دينار، مشـيرة إلى أن إنفاق الشركة الذي شـهد زيادة كبيرة عن 
العام ٢٠٠٩ جاء كنتيجة مباشرة  املساعي الشركة الرامية إلى تطوير القدرة 
اإلنتاجية للشركة من النفط الثقيل في منطقة شمال الكويت والوصول إلى إنتاج 

مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا في ٢٠١٥.
  وأشارت اإلحصائية إلى أن حوالي ٤٠٪ إلى ٥٠٪ من قيمة هذه العقود كانت 

لتطوير إنتاج الكويت من الغاز بنوعيه احلر واملصاحب وتهدف شركة نفط الكويت من خالل هذه املشاريع 
الى الوصول إلى إنتاج ٤٫٣ مليارات قدم مكعبة من الغاز بنوعيه احلر واملصاحب بحلول ٢٠٣٠.

  وذكرت اإلحصائية أنه مت توقيع عقد مع مجموعة اخلرافي قيمته ٤٤٠ مليون دينار يتعلق ببناء منشـآت 

املرحلة الثانية من مشروع الغاز احلر والتي تهدف إلى الوصول بالطاقة االنتاجية 
للكويت في الغاز احلر من املستوى احلالي البالغ ١٣٠ مليونا الى ١٤٠ مليون 

قدم مكعبة يوميا الى ٦٠٠ مليون قدم مكعبة يوميا في ٢٠١٣.
  وبينت اإلحصائية أن جعبة نفط الكويت من املشاريع لم تنفد خالل العام 
٢٠١٠ فتمت ترسية مشروع حقن مياه البحر ومشروع حقن املاء املصاحب، 
والتوسع بشكل كبير في تنفيذ خطط احلفر في شمال الكويت وتنفيذ العديد 
من املشـروعات مبنطقة جنوب شرق الكويت والالزمة الستيعاب الزيادة في 

انتاج النفط والغاز واملاء املصاحب.
  وأشـارت اإلحصائية إلى انه وعلى الرغم من تركيز عمليات انتاج النفط من منطقة برقان والبالغة ١٫٤٢٩ 
مليون برميل/يوم من إجمالي اإلنتاج الفعلي اليومي للكويت إال أن الشركة سعت جاهدة خالل العام ٢٠١٠ 
إلى زيادة إنتاج حقول الشمال إلى ٨٦٠ ألف برميل يوميا في نهاية العام.. وفيما يلي تفاصيل العقود شهريا:

ترسية اكبر عدد من املشاريع، وكان العقد األول 
من نصيب شركة هيونداي للهندسة واإلنشاءات 
الكورية اجلنوبيــــة بقيمة ٤٠٤٫٥ ماليني دينار 
وخاص بإنشــــاء وتطوير خط أنابيب املرحلة 
األولى من املشروع الذي ميتد من ميناء األحمدي 
إلى محطات توليــــد الطاقة الكهربائية، والعقد 
الثاني كان من نصيب شركة بتروفاك البريطانية 
بقيمة ١١٦ مليون دينار وستقوم بأعمال املجموعة 

الثانية من أعمال خطوط األنابيب.

كان شهر أغسطس استثنائيا   أغسطس  
على شركة نفط الكويت حيث 
قامت الشركة بترسية ١٢ مشروعا في هذا الشهر 
بقيمة إجمالية قدرها ٢٣١٫٦ مليون دينار، كان 
أكبرها لشركة املجموعة املشتركة للمقاوالت بقيمة 
٢٦٫٨ مليون دينار واخلاص بأعمال إنشاء خطوط 
أنابيب تدفق اخلام واألشــــغال   املتصلة بها في 

منطقة جنوب شرق الكويت ملدة ٤٨ شهرا.

انخفضت قيمة العقود التي قامت   سبتمبر 
نفط الكويت بترسيتها بشكل كبير 
للغاية خالل شهر سبتمبر حيث بلغت ٥٧٫٥ مليون 
دينار، كان أضخمها عقدا بقيمة ٣٨٫٨ مليون دينار 

لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة.

القيمة اإلجمالية للمشاريع   أكتوبر  بلغت 
التي أرستها الشركة في شهر أكتوبر 
١٤٣٫٥ مليون دينار، حيث وقعت مع شركة برقان 
حلفــــر اآلبار والتجــــارة والصيانة عقدا قيمته 
٢٧٫٧ مليون دينــــار لتوفير منصات حفر نفط 
عميقة في عدد من مناطق العمل التابعة لنفط 

الكويت في الشمال.

شهد شهر نوفمبر توقيع ١١ عقدا    نوفمبر  
لشركة نفط الكويت كان معظمها 
عقودا ألعمال حفر آلبار استكشافية في مناطق 
متعددة في شمال ووسط وغرب الكويت، وبلغت 
القيمة اإلجمالية للعقود في هذا الشــــهر نحو 
١٩٠٫٣ مليــــون دينار، وكان أهم عقد للشــــركة 
الكويتية للحفريات التابعة لشــــركة املقاوالت 
واخلدمات البحرية «بحرية» بقيمة ٢٧ مليون 
دينــــار للقيام بأعمال حفــــر عميق في عدد من 
األماكن االستكشافية التابعة لشركة نفط الكويت 

في الشمال.

واختتمت شركة نفط الكويت   ديسمبر 
العام ٢٠١٠  عقودها خـــالل 
بترســـية اكبر مشـــاريع العام والتي أثير 
حوله جدل كبير وهو مرفق اإلنتاج املبكر 
ملشروع الغاز اجلوراسي في شمال الكويت 
والذي متت ترسيته بشكل مباشر في شهر 
ديسمبر على شركة اخلرافي انترناشيونال 
بقيمة ٤٤٠ مليون دينار، في حني بلغ إجمالي 
املشاريع والعقود التي قامت نفط الكويت 
بترسيتها في هذا الشهر نحو ٥٤٣ مليون 

دينار. 

وهو عقد بقيمة ٢٦١٫١ مليون دينار مع شركة 
سايبم اإليطالية خلدمات حقول النفط لبناء 
محطة تعزيز جديدة للغاز في غرب الكويت، 
حيث ســـتكون احملطة بطاقة معاجلة تقدر 
بنحو ١٢٥ مليون قدم مكعبة يوميا وستعالج 

الغاز الطبيعي من ٤ مراكز جتميع.

بلغت املشــــاريع التي أرستها شركة   يوليو  
نفط الكويت في شــــهر يوليو أعلى 
مستوى على اإلطالق سنويا خالل العام ٢٠١٠، 
حيث بلغت القيمة اإلجمالية للمشــــاريع نحو 
٦٣٥٫٤ مليون دينار، حيث متت في هذا الشهر 

لنقل النفط اخلام من شمال الكويت الى مشعب 
اخللط املركزي وحظيرة اخلزانات الشــــمالية، 
حيث بلغت قيمة العقد نحو ٤٨٫٣٥ مليون دينار 
ومدته ٧٥٠ يوما، ويتضمن انشاء خط أنابيب 
للنفط اخلام بقطر ٣٠ انشا وبطول ١٢٣ كم لنقل 
٣١٥ ألف برميل يوميا، مع تركيب أجهزة متطورة 

للتحكم والقياس.

بلغت العقود التي وقعتها شركة    يونيو 
نفط الكويت في شـــهر يونيو من 
العـــام ٢٠١٠ نحو ٢٧٧٫٦ مليون دينار، حيث 
كان أهم مشـــروع مت توقيعه في هذا الشهر 

بلغت قيمة مشاريع نفط الكويت التي  يناير  
قامت بترسيتها خالل شهر يناير املاضي 
ما قيمته ٢٥٤٫٩ مليون دينار، كان أكبرها عقد 
إنشــــاء محطة جديدة لتعزيز الغاز في شمال 
الكويت حتت رقم ١٣٢، وقد متت ترســــية هذا 
املشروع على شركة أس كيه الكورية اجلنوبية 
وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشروع بـ٢٠٧ ماليني 

دينار.
  وقامت شركة نفط الكويت خالل شهر يناير 
كذلك بتوقيع عدد مــــن العقود تفاوتت قيمتها 
التقديرية، حيث وقعت عقودا مع شــــركة املال 
واوتو ماك وشركة كي جي ال لتوريد سيارات 
مع سائقني للشــــركة وبلغت قيمة هذه العقود 

حوالي ٥٫٤ ماليني دينار لكل عقد.

ارتفعت قيمة املشاريع التي وقعتها   فبراير 
شركة نفط الكويت خالل شهر فبراير 
لتبلغ حوالي ٣٩٨٫٤ مليون دينار، وبارتفاع كبير 
عن العقود املوقعة في فبراير بقيمة ١٤٣٫٥ مليون 
دينار، وكانت العقود التي وقعتها الشركة في 
شهر فبراير محورية للغاية، حيث قامت بتوقيع 
عقد تقدمي اخلدمات الفنية مع شركة شل بقيمة 
٢٢٩٫٣ مليون دينار والتي ستقوم مبوجبه شركة 
شــــل بتقدمي الدعم الفني لتطوير حقول الغاز 
اجلوراسية املكتشفة في منطقة شمال الكويت 

في عام ٢٠٠٦.
  وقامت شركة نفط الكويت كذلك بتوقيع عقد 
مع شركة برقان حلفر اآلبار والتجارة والصيانة 
لتزويد عدد ٦ حفارات لصيانة اآلبار في الكويت 
بقوة ٥٥٠ حصانــــا للمجموعة ٥ و٦ و٧ بقيمة 
إجمالية وقدرها ٥٨٫٥ مليون دينار ملدة ٥ سنوات، 
ووقعت الشركة عقودا بقيمة ٦٨٫٩ مليون دينار 

لتوفير ١٢ منصة من منصات احلفر. 

في مارس بلغت قيمة املشــــاريع   مارس  
الكويت نحو  التي وقعتها نفــــط 
١٣٩٫١ مليون دينار، كان أهمها اتفاقية مع شركة 
سامسونغ الكورية اجلنوبية لبناء نظام أمني 
حلماية ومراقبة جميع املناطق واملنشآت التي 
تديرها شركة نفط الكويت والتي يبلغ عددها 

نحو ٩٤ موقعا.

هبطت قيمة العقــــود التي وقعتها   أبريل  
شركة نفط الكويت خالل شهر ابريل 
من العام ٢٠١٠ إلى مســــتوى قياسي منذ بداية 
العــــام حيث بلغت قيمة العقــــود التي وقعتها 
نحو ٣٢٫٦ مليون دينار، استحوذت عقد شركة 
سينوبك على القيمة الكبرى بنحو ١٩٫٥ مليون 
دينار لتوريد عدد من احلفارات حلقول الشركة 

في الشمال والوسط.

ارتفعت قيمة العقود التي أرستها «نفط   مايو 
الكويت» خالل مايو بشــــكل كبير عن 
شــــهر ابريل، حيث أرست الشركة عقودا بنحو 
 ABB ٦١٫٧ مليون دينار، كان أهمها مع شــــركة
للتقنيات الهندسية االيطالية إلنشاء خط أنابيب 

 ٤٠٪ إلى ٥٠٪ من قيمة 
العقود لتطوير إنتاج الغاز 
  وإنشاء المرحلة الثانية 
  من مرفق الغاز الجوراسي

 الشركة تسعى إلى إنتاج 
  ٤٫٣ مليارات قدم مكعبة 
  من الغاز بنوعيه الحر 
والمصاحب بحلول ٢٠٣٠

 أكبر المشاريع 
  من نصيب مجموعة الخرافي 
بقيمة ٤٤٠ مليون دينار 
  لبناء منشآت المرحلة الثانية 
من مشروع الغاز الحر 

 مليـار دينار إجمالـي العقود  ٢٫٩٦  ٢٠١٠ 
التي وقعتها «نفط الكويت» في  

 تأكيدا ملا انفردت بنشــــره «األنباء» في ٢٧ ديســــمبر املاضي، أعلنت شــــركة 
  عربي للطاقة اململوكة بنســــبة ٧٣٪ لشــــركة مجموعة  عربي القابضة انه قد 
متت ترسية مناقصة رقم ٢١٤٩/ ار اف بي التابعة لشركة نفط الكويت بقيمة ٧٫٩ 
ماليني دينار ملدة ٦٠ شــــهرا، وذلك عقب حصولها على أقل االسعار في املناقصة، 
مشــــيرة الى ان أعمال املناقصة متعلقة بتقــــدمي خدمات الصيانة ألنظمة مكافحة 
احلريق ملناطق اجلنوب والشرق والتصدير البحرية واالحمدي التابعة للشركة. 

 تأكيدًا لما نشرته «األنباء»: ترسية مناقصة على شركة مملوكة 
  لـ «عربي القابضة» بـ ٧٫٩ ماليين دينار

 قيمة العقود التي أرستها شركة نفط الكويت 
 قيمة العقود  الشهر 
 ٢٥٤٫٩٤١  يناير 
 ٣٩٨٫٤٥  فبراير 
 ١٣٩٫١٣٨  مارس 
 ٣٢٫٦٤  ابريل 
 ٦١٫٧١  مايو 

 ٢٧٧٫٦٥  يونيو 
 ٦٣٥٫٤٨  يوليو 

 ٢٣١٫٦٣٥  أغسطس 
 ٥٧٫٥  سبتمبر 
 ١٤٣٫٥  أكتوبر 
 ١٩٠٫٣  نوفمبر 
 ٥٤٣٫٦٧  ديسمبر 
 ٢٩٦٦٫٦٣  اإلجمالي 

 املبالغ باملليون دينار 


