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املديرية تقوم حاليًا 
بضخ أكثر من 

333 ألف برميل يوميًا 
من املياه املصاحبة 

الفائضة

قدر نائب العضو املنتدب جلنوب وشرق الكويت في شركة نفط الكويت هاشم هاشم حجم املشاريع التي تنفذها الشركة حاليا في حقل برقان مبا يفوق املليار دينار بني مشاريع قيد التنفيذ وأخر مستقبلية، مشيرا الى 

أن تكلفة املشاريع قيد التنفيذ في احلقل حاليا تبلغ 530 مليون دينار تقريبا. وأوضح هاشم في حوار خاص مع »األنباء« أن مشروع حقن املياه في مكمن وارة يعتبر من املشاريع الكبرى في احلقل وتبلغ قيمته أكثر 

من 150 مليون دينار وهو قيد اإلنشاء، مبينا أن املديرية ستقوم خالل عام 2013/2012 بحفر 98 بئرا تطويرية. وبني هاشم أن الطاقة اإلنتاجية ملنطقة جنوب وشرق الكويت )حقل برقان الكبير( من النفط يوميا يبلغ 1.7 

مليون برميل ومن الغاز حوالي 750 مليون قدم مكعبة، مبينا أن إنتاج حقل برقان الكبير ميثل حاليا 55% من الطاقة اإلنتاجية لشركة نفط الكويت البالغة حاليا 3 ماليني برميل. وأشار هاشم الى أن مكمن وارة ينتج 

حاليا حوالي 80 ألف برميل يوميا، وبعد االنتهاء من تنفيذ مشروع حقن املياه واملتوقع اجنازه بحلول عام 2015/2014، سيرتفع معدل اإلنتاج باملكمن تدريجيا ليصل الى 350 ألف برميل يوميا، وتهدف الشركة من خالل 

إجناز املشاريع الكبرى في املكامن التابعة حلقل برقان الكبير الى احلفاظ على الطاقة اإلنتاجية للنفط في مديرية جنوب وشرق الكويت، وفيما يلي التفاصيل:

حوار: أحمد مغربي 

نائب العضو املنتدب جلنوب وشرق الكويت أكد لـ »األنباء« أن إنتاج احلقل يبلغ حاليًا 1.7 مليون برميل يوميًا

هاشم: »نفط الكويت« تنفذ مشاريع بقيمة تفوق املليار دينار في حقل برقان الكبير
٭ مجموعة تطوير حقول جنوب 

وشرق الكويت.
٭ مجموعة اخلدمات املساندة 

جنوب وشرق الكويت.
العملي���ات  مجموع���ة  ٭ 

املساندة.
٭ فريق عمل التخطيط جنوب 

وشرق الكويت.
ويعم���ل ف���ي املجموعات 
املذك���ورة حوالي 1200 موظف 
وموظف���ة، منهم املهندس���ون 
واجليولوجيون واملش���رفون 
ومراقبو اإلنتاج ومشغلو اإلنتاج 
ومهندسو السالمة والتخطيط 
وهذه النس���بة متث���ل حوالي 
23% م���ن مجموع العاملني في 

الشركة.

كيف تتعاملون مع 
املعايير واالشتراطات 

اخلاصة بالصحة 
والسالمة والبيئة؟

٭ تسعى املديرية إلى حتقيق 
أعلى درجة من درجات االلتزام 
مبعايير واش���تراطات الصحة 
والسالمة والبيئة، والتي تتماشى 
مع اخلط���ط اإلس���تراتيجية 

للشركة من خالل:
أ � احلد من انبعاث امللوثات 
الغازي���ة املصاحب���ة لإلنتاج 
وتقليل نس���بة احلرق إلى أقل 
م���ن 1% حيث إن ح���رق الغاز 
املصاحب إلنتاج النفط يعتبر 
من أهم مصادر التلوث البيئي 
في معظم عمليات اإلنتاج، وقد 
مت الوصول الى أدنى املستويات 
عام 2011/2010 بنسبة حرق أقل 
من 0.22% م���ن الغاز في حقل 
الكبير، وهي نس���بة  برق���ان 
العاملي  قياسية على املستوى 
لم تصل إليها الشركات النفطية 

احمللية والعاملية.
ب � مش���روع حتسني جودة 
املياه املصاحبة لعمليات اإلنتاج 
بهدف حقن هذه املياه في جوف 
األرض بعد معاجلتها من النفط 
املصاح���ب، حيث انه مع ازدياد 
نس���بة إنتاج املي���اه املصاحبة 
للنفط في مراك���ز التجميع في 
جنوب وش���رق الكويت، تنشأ 
عدة مشاكل فنية وبيئية نتيجة 
التخلص من هذه املياه في حفر 
التبخر، وحلل هذه املشكلة اتخذت 
املديرية إجراءات واسعة، وقامت 
بإجراء دراسات تخصصية، كانت 
نتيجتها إنشاء محطات إلعادة 
ضخ املي���اه الفائضة في مكامن 
مخصصة للتخل���ص من املياه 
املصاحبة بطريقة فنية وآمنة، 
وقد مت بالفعل بناء محطتي ضخ 
املياه الفائضة في حقلي املقوع 
والبرق���ان، وبذلك مت التخلص 
نهائيا من مش���كلة تأثير حفر 
البيئ���ة، وتقوم  التبخر عل���ى 
املديرية حاليا بضخ أكثر من 333 
ألف برميل من املياه املصاحبة 

الفائضة.
ج � تبن���ي وتطبيق العديد 
من برامج ومش���اريع الصحة 
والسالمة والبيئة، حيث يعتبر 
مش���روعا »روح الصح���راء« 
و»واحة الكويت« إحدى املبادرات 
املميزة التي تؤكد اهتمام شركة 
نفط الكويت بالتنمية البيئية 
وتعد نقطة بارزة في الشركة 
نظرا للجهود التي تبذلها على 
مختلف األصعدة نحو حتسني 

وهي حتت التصميم مع شركات 
متخصصة في هذا املجال.

فشركة نفط الكويت واضحة 
الكبرى بتنفيذ  في اهتماماتها 
هذه املشاريع، والشركة حتتاج 
الى مساندة فنية بالنسبة للنفط 
الثقيل الذي يعتبر حتديا كبيرا 

بالنسبة لقدرات الشركة.
التحديات تعتمد  ومع هذه 
الذاتية  الش����ركة على قدراتها 
والفنية لتطوير هذه احلقول، 
ولكن كمش����روع فني متكامل 
تتطلع ش����ركة نف����ط الكويت 
العاملية  لالستعانة بالشركات 
النفطي����ة املتخصصة في هذه 
التكنولوجي����ا إلنت����اج النفط 

الثقيل.

حفر آبار جديدة

ما عدد اآلبار التي تنوي 
الشركة حفرها خالل العام 

احلالي؟
٭ س����تقوم الشركة بحفر 400 
بئر في مختلف احلقول التابعة 
اآلبار تتنوع  للش����ركة، وهذه 
ب����ني تطويرية واستكش����افية 

وحتديدية.
ما املسوحات الزلزالية التي 
تنوي الش����ركة تنفيذها خالل 

2012؟
٭ هناك مش����روع مت توقيعه 
أخيرا بالنسبة للمسح الزلزالي 
ملنطقة شمال الكويت، وسيكون 
مرك����زا على حق����ول الغاز في 
املنطقة، وسيتم استخدام أحدث 
التكنولوجيا املتخصصة في هذا 
الش����أن، ومت توقيع العقد مع 
شركة جيكوبركال التابعة لشركة 
ش����لمبرجير، وهي من كبرى 
العاملية املتخصصة  الشركات 
في هذا الشأن وباستخدام أحدث 
التكنولوجيا، وتقوم  اساليب 
الش����ركة حاليا بنق����ل املعدات 
الالزمة للمشروع وستكون مدة 

املشروع 3 سنوات.

ما املسؤوليات التي 
تؤديها مديرية جنوب 

وشرق الكويت؟
٭ مديرية جنوب وشرق الكويت 
تنقسم إلى 5 مجموعات، إضافة 
إلى فريق عمل التخطيط، وهذه 

املجموعات هي:
٭ مجموع���ة عمليات ش���رق 

الكويت.
٭ مجموع���ة عمليات جنوب 

الكويت.

الكبير يرتب����ط بإنتاج النفط، 
فحاليا تنتج الشركة من منطقة 
جنوب وشرق الكويت 750 مليون 
قدم مكعبة من الغاز يوميا، وهذا 
اإلنتاج يعتبر متغيرا بحسب 

اإلنتاج النفطي.
ويوجد تعريف في الصناعة 
النفطي����ة إلنتاج الغ����از مقابل 
النفط، حيث يبل����غ 450 قدما 
مكعبا مقابل إنتاج برميل واحد 
من النفط، ولكن هذه النس����ب 
تختلف م����ن مكان آلخر، حيث 
ترتفع في منطقة شمال الكويت 
لتبل����غ 650 قدما مكعبة مقابل 
البرميل الواحد، وبالعكس في 
غرب الكوي����ت تبلغ 350 قدما 

مكعبة مقابل البرميل.

شهدت »شركة نفط 
الكويت« انخفاضا في 

قيمة املشاريع التي 
وقعتها خالل العام 2011، 

فما األسباب التي أدت الى 
هذا االنخفاض؟

٭ بالعك����س، قامت الش����ركة 
العديد من املش����اريع  بتوقيع 
املهمة خالل العام املاضي، ولكن 
هناك مشاريع تأتي على مراحل 
في جميع مديريات الشركة، ومن 
هنا ال ينبغي املقارنة بني األعوام 
وإمنا ننظر الى املشاريع بشكل 
عام وتنفيذها، ففي عام 2011 مت 
توقيع عقد حقن املياه في مكمن 
وارة وتوقيع عقد مستش����فى 
األحمدي اجلدي����د وغيرها من 
املشاريع املهمة في شركة نفط 

الكويت.
وخ����الل الع����ام 2010 قامت 
الشركة بحفر حوالي 250 بئرا 
2011 قامت الشركة بحفر  وفي 
400 بئر، فمعظم املشاريع املهمة 

لم تؤجل أو تؤخر.

بالنسبة حلقول الشمال 
وإنتاجها من النفط الثقيل 

ما اخلطط املوضوعة 
لتطوير اإلنتاج؟

٭ لدينا خطة واضحة بالنسبة 
للنفط الثقيل وتتلخص املرحلة 
األولى في إنتاج 60 ألف برميل 
يوميا في عام 2016/2015 وفي 
عام 2020 ننتج 120 ألف برميل 
يوميا، وفي املرحلة األخيرة ننتج 
270 ألف برميل يوميا في 2030، 
وبالنسبة للمرحلة األولى توجد 
خطة تطويرية حلفر اآلبار وبناء 
منش����آت نفطية للنفط الثقيل 

برقان الكبير للحفاظ على الطاقة 
اإلنتاجية من النفط في مديرية 

جنوب وشرق الكويت.

تظهر شائعات من فترة 
ألخرى حول انخفاض 

إنتاج حقل برقان باعتباره 
من احلقول القدمية، فما 

تعليقك على هذا األمر؟
٭ حق����ل برقان يعتب����ر ثاني 
أكبر حقل على مستوى العالم، 
واالحتياطات النفطية املوجودة 
فيه كبيرة للغاية، وجند إنتاجه 
في تزايد مس����تمر لذا فهو في 

ريعان شبابه.

ما حجم املشاريع املتوقع 
تنفيذها في حقل برقان؟

٭ تق����در قيمة املش����اريع في 
حقل برقان الكبير من إنشاءات 
وآبار مبا يزيد على مليار دينار 
وهي مش����اريع أما قيد التنفيذ 
أو مستقبلية، أما املشاريع قيد 
التنفيذ في احلقل حاليا فتبلغ 

530 مليون دينار تقريبا.
ويعتبر مشروع حقن املياه 
في مكمن وارة من املش����اريع 
الكبرى في احلقل وتبلغ قيمته 
أكثر من 150 مليون دينار وهو 
قيد اإلنشاء، وباإلضافة الى هذا 
املشروع الضخم تقوم الشركة 
بحفر عدد من آبار تصل سنويا 
ال����ى 70 بئرا، وتوج����د كذلك 
مشاريع لتطوير شبكة الكهرباء 
في املنطقة ومشاريع توسعة 
خطوط اإلنتاج، وهذه املشاريع 
يكمن هدفها الرئيسي في احلفاظ 

على معدالت اإلنتاج احلالية.

هل تخطط الشركة إلنشاء 
مراكز جتميع جديدة في 

حقل برقان الكبير؟
٭ توجد خطة إلنش����اء مركز 
جتمي����ع جديد ف����ي مكمن من 
املكامن املوج����ودة في احلقل، 
خاصة ان هذا املكمن غير مطور، 
وهذا املكمن يحتاج الى منشآت 
ذات طبيعة مختلفة، السيما أن 
نوعية النفط في املكمن تختلف 
عن خصائص مكم����ن برقان، 
ويتوقع أن يكون إنش����اء هذا 

املركز بعد عام 2017/2016.

ما معدالت إنتاج الغاز 
املصاحب في منطقة حقل 

برقان الكبير؟
٭ إنتاج الغاز من حقل برقان 

هي احلفاظ على مستوى طاقة 
إنتاجية 1.7 مليون برميل يوميا، 
وجزء من إستراجتية الشركة 
هو احلفاظ على اس����تمرارية 
عطاء احلقل من خالل تطوير 

املكامن.
ويوجد في حقل برقان الكبير 
مجموعة من املكامن املهمة، ومن 
أهمه����ا مكمن وارة الذي يعتبر 
من ثاني أكبر املكامن حجما في 
الكويت، ويوجد مشروع مهم 
املكمن للمحافظة على  في هذا 
ضغط املكم����ن وزيادة اإلنتاج 
من خالل مشروع حقن أو ضخ 

املياه في هذا املكمن.

كم يبلغ إنتاج مكمن وارة 
حاليا؟

٭ إنتاج مكمن وارة يبلغ حاليا 
حوالي 80 أل����ف برميل يوميا، 
وبعد تنفيذ مشروع حقن املياه 
سيصل معدل اإلنتاج في املكمن 
ال����ى 350 ألف برمي����ل يوميا، 
وتهدف الشركة من هذه املشاريع 
الكبرى في املكامن التابعة حلقل 

املرنة يعطي قدرة لتزويد السوق 
العاملي املتعطش إلمدادات النفط، 
وكذلك االستفادة من مبيعاته في 
حتقيق فوائض مالية جيدة في 
املالية احلالية  ميزانية السنة 

.2012 /2011

كم ميثل إنتاج حقل 
برقان الكبير من إنتاج 

نفط الكويت احلالي؟
٭ ميثل إنتاج حقل برقان الكبير 
حوال����ي 55% م����ن إنتاج نفط 
الكوي����ت البالغ حاليا 3 ماليني 

برميل نفط يوميا.

إستراتيجية 2020

ما أهم املشاريع الكبرى 
التي تنوي الشركة 

تنفيذها في حقل برقان؟
٭ نح����ن ملتزم����ون بتنفي����ذ 
إستراتيجية 2020 واالستمرار 
به����ا حت����ى ع����ام 2030 وهو 
الوصول لطاقة إنتاجية 4 ماليني 
برميل يوميا من النفط اخلام، 
وإستراتيجية حقل برقان الكبير 

 ما أهم املشاريع في حقل 
برقان الكبير؟ وما معدل 

اإلنتاج اليومي في احلقل؟ 
واخلطة اإلستراتيجية 

املوضوعة من قبل »نفط 
الكويت« لتطوير احلقل؟

٭ تطوير حقل برقان مرتبط 
بخطة الكويت اإلس����تراتيجية 
إلنت����اج 3 ماليني برميل يوميا 
في ع����ام 2010 وإنتاج وطاقة 
إنتاجية 4 ماليني برميل يوميا 
في عام 2020 واالستمرار بهذا 
املعدل اإلنتاجي حتى عام 2030، 
فحصة ش����ركة نف����ط الكويت 
الطاقة اإلنتاجية واضحة،  من 
وه����ي إنتاج 2.7 مليون برميل 
ف����ي عام 2010 وم����ن ثم زيادة 
الطاق����ة اإلنتاجي����ة الى 3.150 
مالي����ني برميل في ع����ام 2015، 
الى أن تصل الطاقة اإلنتاجية 
الى 3.650 ماليني برميل بحلول 
عام 2020، وحصة حقل برقان 
الكبير من هذه اإلستراتيجية 
هي الوصول لطاقة إنتاجية 1.7 
مليون برميل يوميا، كما تهدف 
الى احلفاظ  اخلطة املوضوعة 
على هذا املعدل اإلنتاجي ألطول 

فترة ممكنة.
ويعتب����ر حقل برق����ان من 
احلقول اإلس����تراتيجية سواء 
العال����م، فإنتاج  أو  للكوي����ت 
احلقل مهم ومؤثر للغاية على 
اإلنت����اج الكويتي للنفط، وفي 
احلقيق����ة ال يقتص����ر اهتمام 
شركة نفط الكويت على حقل 
برقان الكبير فقط، وإمنا تضع 
الشركة أولوياتها لتطوير حقول 
الشمال والغرب ملا حتويه من 
احتياطيات نفطية إستراتيجية 

وكبيرة.
فمنطقة غرب الكويت تنتج 
حالي����ا 500 ألف برميل يوميا، 
وذلك بعد تطويرها، حيث كانت 
هذه احلقول تنتج في السابق 
200 ألف برميل يوميا، كما مت 
تطوير حقول ش����مال الكويت، 
حيث مت رف����ع اإلنتاج من 450 
ألف برميل يوميا الى 730 ألف 

برميل يوميا عام 2010.
ويج����ب هن����ا أن أؤك����د أن 
إنتاج حقل برقان مرن للغاية، 
فعندما يحدث نقص في إنتاج 
أي مديرية من مديريات الشركة 
يتم تعويض ه����ذا النقص من 
إنتاج حقل برقان  خالل زيادة 
الكبير القادر على الوصول لطاقة 
إنتاجية 1.7 مليون برميل يوميا، 
وبالعكس فعندما يزيد اإلنتاج 
من احلقول في املديريات األخرى 
يتم تخفيض اإلنتاج من احلقل 
لاللتزام بإنتاج احلصة املقررة 

.OPEC للكويت في
وخير مثال على إنتاج حقل 
برقان الكبير املرن هو عندما قرر 
أعضاء من دول اخلليج العربي من 
منظمة الدول املصدرة للبترول 
)OPEC( بزيادة إنتاجها حسب 
طلب األسواق العاملية في شهر 
أغسطس 2011 حيث كان الطلب 
كبيرا على النفط، وقامت الكويت 
الس����عودية  العربية  واململكة 
ودولة االمارات العربية املتحدة 
بزيادة اإلنتاج ملا لديها من قدرة 
إنتاجية فائضة تزيد عن احلصة 
املقدرة من قبل »أوپيك«، حيث 
كانت حصة الكويت 2.3 مليون 

برميل يوميا.
الطاق����ة اإلنتاجية  ووجود 

هاشم هاشم متحدثا عن مشاريع »نفط الكويت«

1.7 مليون برميل إنتاج حقل برقان حالياهاشم هاشم متحدثا إلى الزميل أحمد مغربي 

البقية ص35

حقل »برقان الكبير« فريد من نوعه عامليًا
قال هاشم ان حقل برقان هو ثاني أكبر حقل في 
العالم ومت اكتشافه عام 1937 وعندما مت اكتشافه 

في ذلك الوقت كان يعد األكبر في العالم قبل 
اكتشاف حقل »غوار« السعودي وحقل برقان 

يعد عامال استراتيجيا مهما للسوق العاملي حيث 
يصل انتاجه الى 2% من إنتاج العالم للنفط.

ويعتبر حقل برقان حقال فريدا من نوعه عامليا 
من ناحية احتالله مركز الصدارة في حجم 

االحتياطي النفطي، باإلضافة إلى طاقة املكمن 
الهائلة مقارنة باحلقول النفطية في الدول 

املجاورة حيث حتتاج املكامن في تلك احلقول الى 
عملية حقن املياه لدعم ضغط املكمن واحملافظة 

على طاقته في حني ان مكمن البرقان الكبير 

مدعم بضغط ذاتي عال وطبيعي من املياه 
اجلوفية أسفل املكمن.

ومت اإلنتاج من حقل برقان أكثر من 60 عاما 
بطريقة اإلنتاج األولية دون االستعانة بأي 
طرق تعزيزية أخرى كما هو احلال بحقول 
النفط للدول املجاورة للكويت حيث يتطلب 

انتاج 5 ماليني برميل من النفط حقن اكثر من 
5 ماليني برميل من مياه البحر. كما أن نسبة 
املياه املصاحبة للنفط التي تستخرج من حقل 

برقان حوالي 20% مقارنة بحقول النفط املجاورة 
للكويت حيث تصل فيها النسبة إلى 60%، وهذا 

يدل على أن حقل برقان الكبير اليزال في مرحلة 
ما قبل النضج.

حتديث وتطوير ملنشآت حقل برقان الكبير للحفاظ على معدالت اإلنتاج احلالية



حوار
االحد 12 فبراير 2012

35

الشركة جنحت في 
احلد من انبعاث 
امللوثات الغازية 
املصاحبة لإلنتاج 

وتقليل نسبة احلرق 
إلى أقل من %1

والشركة ستحفر 400 بئر منها 98 في »برقان« خالل 2013/2012
البيئة وخلق أجواء نظيفة خالية 
من امللوثات في مناطق العمل. 
والتصرف كمثال جيد يقتدى 
به في مجال مكافحة التصحر 
وتخفيف آثار اجلفاف من خالل 
التدابير الصديقة للبيئة ذات 

اجلدوى االقتصادية.
د � وقام���ت مديرية جنوب 
وشرق الكويت بتركيب الكاميرات 
الذكية إميانا منها باس���تخدام 
أفضل الوسائل املتطورة للحد 
من ازدياد احل���وادث املرورية 
داخ���ل مناطق الش���ركة وذلك 
لتأمني سالمه املوظفني وجميع 

السائقني على الطرق.
ه� � عم���ل حمالت توعوية 
مكثفة للموظف���ني واملقاولني 
لتوعيته���م بأم���ور الصح���ة 
والس���المة والبيئة، للحد من 
حوادث العمل، وخللق بيئة عمل 

سليمة وصحية للعاملني.
و � مراقب���ة بيئ���ة العم���ل 
الداخلية واخلارجية بش���كل 
دوري للتأكد من االلتزام مبعايير 
الصحة والسالمة والبيئة، وذلك 
من خالل مراقبة جودة الهواء 
لبيئة العمل الداخلية في املباني 
واملكاتب، وكذلك مراقبة مستوى 
الضوضاء عن طريق استخدام 
أح���دث األجه���زة، واحلد من 
التسربات النفطية واالنبعاثات 

الغازية اخلطرة.
ز � امتد عمل مديرية جنوب 
إل���ى خارج  الكويت  وش���رق 
الشركة، حيث متت املساهمة 
في نشر ثقافة الصحة والسالمة 
والبيئة بني املجتمع عن طريق 
إقامة حمالت توعوية ألطفال 
امل���دارس ودار الطفولة التابع 
الش���ؤون االجتماعية  لوزارة 
والعمل، وكذلك شملت املخيمات 

الربيعية للمواطنني.

ما دوركم في االهتمام 
بالعنصر البشري وتوفير 

الكفاءات احمللية؟
٭ اهتم���ت املديرية بالعنصر 
البشري وتوفير األيدي العاملة 
ذات الكف���اءة العالية وأوكلت 
املناصب التش���غيلية والفنية 
لش���باب كويتيني قادرين على 
حتمل هذه املسؤولية ووصلت 
الكويتيني فيه أكثر من  نسبة 
96% م���ن مجم���وع العاملني. 
واهتمت املديرية بتأهيل العمالة 
الوطنية وتدريبهم وتطويرهم 

من خ���الل إيفادهم في دورات 
ومؤمترات داخلية وخارجية 
تخصصية وفنية لرفع مستواهم 
الفني ورفع كفاءتهم وتأهيلهم 
مبا يتناسب مع إدارة عمليات 
املديرية ب���كل كفاءة، حيث إن 
لكل موظف باملديرية برنامجا 
تدريبي���ا واضح���ا مبنيا على 
أحدث الوسائل والنظم في تقييم 
مهاراته ووضع برامج مناسبة 
للتطوير لكي يواكب متطلبات 

املسؤوليات املناطة له.

أهمية حقل برقان

ما الدور املهم الذي يلعبه 
حقل برقان بالنسبة 

إلستراتيجية الشركة؟
٭ يعتبر حق���ل برقان الكبير 
أكب���ر حقل منت���ج للنفط في 
الكويت، وميث���ل حوالي %55 
من اإلنتاج الكل���ى، وهو أكبر 
حقل لالحتياط���ي النفطي في 
البالد. وتلعب مديرية جنوب 
الكويت دورا مهما في  وشرق 
تنس���يق وإدارة اإلنت���اج مع 
الكويت،  مناطق غرب وشمال 
والعمليات املشتركة باملنطقة 
البرية املقسومة مع شركة نفط 
اخلليج، حس���ب حصة دولة 
الكويت من منظمة األوپيك، وذلك 
بالتنسيق مع مؤسسة البترول 
الكويتية. وتأخذ املديرية على 
عاتقها مسؤولية زيادة اإلنتاج 
لسد احتياجات الطلب احمللى 
النفطي  والعاملي على اإلنتاج 
في الكويت في حال عدم متكن 
املديريات األخرى من الوصول 

للطاقة اإلنتاجية املطلوبة.
ويعتبر حقل برقان الكبير 
العالم  ف���ي  أكب���ر حقل  ثاني 
ومس���احته حوال���ي 22×55 
كيلومت���را، وه���و يتكون من 
ثالثة حقول، هي حقل البرقان، 
وحقل األحمدي، وحقل املقوع، 
وينت���ج من مكامن رئيس���ية 
كالوارة والبرقان ومكامن ثانوية 

كاملودود واملناقيش واملارات.
وميتاز النفط في حقل برقان 
العالية، وهو  الكبير باجلودة 
معروف بالسوق العاملي، حيث 
ان معدل الكثافة حوالي 31-30 
الكبريت حوالي  API، ونسبة 
2.6، وميتاز احلق���ل باإلنتاج 
السهل والضغط العالي، حيث 
س���اعدت هذه اخل���واص على 
إنتاج احلقل خالل ال� 60 عاما 
بطرق اإلنتاج األولية، ولم يتم 

يتفق معها من خواص وصفات 
مكمنية ملكام���ن نفطية أخرى 
موج���ودة في أنح���اء العالم، 
أثبتت أن حقل برقان مازال في 
مرحلة النمو والتطور، وهناك 
الكثير مما ال نزال نتطلع اليه 
العمالق لس���د  من هذا احلقل 
احلاجة املستقبلية للبالد من 
النفط اخلام لسنوات عديدة، من 
خالل زيادة عدد اآلبار املنتجة 
واملشاريع العمالقة حلقن املياه، 
واستخدام تكنولوجيا اإلنتاج 
الرف���ع االصطناعي  من خالل 
الهدف اإلستراتيجي  لتحقيق 
املتمثل في احملافظة على طاقة 
إنتاجية 1.7 مليون برميل يوميا 

حتى عام 2030.

للحفر باستخدام معدات ووسائل 
احلفر احلديثة والتكنولوجيا 
الزلزالي���ة، لتحدي���د الترابط 
بني الطبقات املكمنية املنتجة، 
وتكنولوجيا املعلومات الفورية 

لآلبار املنتجة.
وقامت شركة نفط الكويت 
باإلعداد لبرامج لزيادة الطاقة 
النفطية،  اإلنتاجية للمنشآت 
وم���ا يتطلب ذلك م���ن مرافق 
مساندة، لتواكب كميات النفط 
والغاز واملي���اه املصاحبة إلى 

سنة 2030.
وعلى الرغ���م من مرور 75 
عاما منذ بدء إنتاج حقل برقان، 
إال أن الدراسات التحليلية ألداء 
اآلبار واملكامن، ومقارنتها مبا 

السابق ذكرها باستخدام أحدث 
التقنيات واألجهزة احلاسوبية 
والبرامج احلديثة واملتخصصة 
العم���ل، كما عززت  في مجال 
فهمها لهذه املكامن في مرحلة 
مبكرة مبساعدة اخلبرات احمللية 
والعاملية وبيوت االستش���ارة 
لتساهم في بناء اإلمكانات الالزمة 
لتطوير املكامن، بطريقة مبنية 
على أس���س علمية، ومواكبة 
ألحدث التقني���ات العلمية في 
املجال النفطي، ومراعاة شروط 

الصحة والسالمة.
وتقوم املديرية باستخدام 
أح���دث التكنولوجيا، كاحلفر 
األفقي، واحلفر املتعدد الطبقات، 
واستخدام تكنولوجيا متطورة 

ما اإلطار الفني الذي 
تعمل مديرية جنوب 
وشرق الكويت عليه 

حاليا؟
٭ أولت املديرية اهتماما فنيا 
املمارس���ات  بتطبي���ق أفضل 
بالصناعة النفطية إلدارة املكامن 
النفطية املنتجة في حقل برقان 
الكبير، والتي تتميز بطاقتها 
املكمنية الكبيرة كمكمن الوارة 
والبرقان واملناقيش واملارات، 
ووضع���ت خطط���ا تطويرية 
واضح���ة إلنتاجه���ا بالطرق 
املكمنية املثلى، وتطوير طاقاتها 
من خالل مشاريع عمالقة وإجراء 
العديد من الدراسات اجليولوجية 
واملكمني���ة الفنية لكل املكامن 

استخدام أي من طرق اإلنتاج 
الثنائية أو الثالثية املعززة خالل 

هذه األعوام.

ما تطلعات مديرية جنوب 
وشرق الكويت ضمن 

إستراتيجيتها إلى حتقيق 
أهدافها الرئيسية؟

٭ تعمل املديري���ة على اتباع 
أساليب وتطبيقات مكمنية جيدة 
للحفاظ على طاقة حقل برقان 

من خالل:
أ � مسؤولية زيادة اإلنتاج 
الطلب احمللي  لسد احتياجات 
النفطي  والعاملي على اإلنتاج 
في دولة الكويت، وسد النقص 
من حقول شمال الكويت وغرب 
الكويت، وبذلك يسند ملديرية 
الكويت دور  جنوب وش���رق 
توفير اإلنتاج املرن لش���ركة 

نفط الكويت.
ب � تهدف شركة نفط الكويت 
ضمن خطتها اإلس���تراتيجية 
للتركيز عل���ى تطوير حقول 
الكويت  الكويت وغرب  شمال 
ذات التحديات الصعبة، وكذلك 
التركيز على تطوير إنتاج حقل 
برقان الكبير واحملافظة عليها، 
وتزامنا مع ذلك قامت مديرية 
جنوب وشرق الكويت إلى رفع 
طاقتها اإلنتاجية إلى 1.7 مليون 
برمي���ل يوميا في بداية 2009، 
مما أمكنها من تولي الريادة في 
توفير طاقه فائضة مرنة لتلبية 
احتياجات الطلب العاملي، وسد 
النقص من احلقول األخرى في 

أي حالة طارئة.
اله���دف  ولتحقي���ق   � ت 
اإلس���تراتيجي لش���ركة نفط 
الكويت بالوصول إلى 4 ماليني 
برميل يوميا بحلول عام 2030، 
تساهم مديرية جنوب وشرق 
الكويت مبا مقداره 1.7 مليون 
برميل يوميا كهدف إستراتيجي 
املديرية  للمديرية. وقد أعدت 
خط���ة إس���تراتيجية واضحة 
باستخدام أحدث طرق اإلنتاج 
املكمني���ة املثل���ى إلنتاج حقل 
البرقان الكبير ضمن وضع خطط 
فنية تفصيلية واضحة تتماشى 
مع طاقاتها املكمنية الضخمة 
وحتق���ق احملافظة على الهدف 
إنتاجية(  اإلستراتيجي )طاقة 
1.7 مليون برميل يوميا من خالل 
أحدث التطبيقات املثلى إلدارة 
املكامن والدراسات اجليولوجية 

واملكمنية.

المشاريع المستقبلية

ماذا عن املشاريع 
املستقبلية املتعلقة 

باألهداف اإلستراتيجية؟
٭ إن إدارة حق���ل بهذا احلجم 
إدارية  إمكاني���ات  إلى  حتتاج 
وفنية قادرة على تطوير احلقل 
الذي يتماشى مع  باملس���توى 
السياس���ات العامة للش���ركة، 
وبتكلف���ة اقتصادية مثلى مع 
ضمان حتقيق السالمة للعاملني 

واملقاولني والبيئة.
ولق���د وضع���ت مديري���ة 
جنوب وش���رق الكويت خطة 
إس���تراتيجية طويل���ة املدى 
 تتماش���ى مع إس���تراتيجية 
ش���ركة نف���ط الكوي���ت لعام 
2030 وحتقق األهداف املرجوة 
للحصول على الطاقة اإلنتاجية 

املطلوبة.

يعمل في املديرية حوالي 
1200 موظف وموظفة منهم 

املهندسون واجليولوجيون 
واملشرفون ومراقبو ومشغلو 

اإلنتاج 

الطاقة اإلنتاجية حلقل 
برقان من النفط تبلغ يوميًا 

1.7 مليون برميل ومن الغاز 
حوالي 750 مليون قدم 

مكعبة

مشروع حقن املياه في مكمن 
وارة يعتبر من املشاريع 

الكبرى في حقل برقان الكبير 
وتبلغ قيمته أكثر من 150 

مليون دينار

تتمة المنشور ص34

بني هاشم أن استراتيجية شركة نفط الكويت 
بها 3 مراحل مهمة لقياس األداء، املرحلة 

األولى كانت لعام 2010 وتهدف للوصول لطاقة 
إنتاجية 2.7 مليون برميل يوميا وتفوقت 

الشركة على اإلستراتيجية واخلطة املوضوعة 
بالوصول الى طاقة انتاجية 3 ماليني برميل 

يوميا.
واملرحلة الثانية لعام 2015 واملطلوب منها 

الوصول لطاقة إنتاجية 3.150 ماليني برميل 
ونتوقع في ظل املشاريع احلالية حتقيق هذا 

الهدف، واملرحلة الثالثة هي 2020 وتهدف 

للوصول لطاقة إنتاجية الى 3.650 ماليني 
برميل يوميا.

وهذه املرحلة تعمل عليها الشركة حاليا وجزء 
منها يهتم بتطوير املكامن احلالية للمساهمة 

في الوصول الى هذه الطاقة اإلنتاجية، 
وتطوير حقول النفط الثقيل ومكامن الغاز.
 وذكر أن املراحل احلالية ليست سهلة بل 
بها حتديات كبيرة وتعمل الشركة حاليا 

لتجاوز هذه الصعوبات من خالل التعامل 
األمثل معها، وشركة نفط الكويت لن يوقفها 

هذا التحدي.

3 مراحل في إستراتيجية »نفط الكويت«

أوضح هاشم أن مديرية جنوب وشرق 
الكويت أعدت خطة تفصيلية لزيادة الطاقة 

االستيعابية للمنشآت النفطية، ملواكبة خطط 
احلفر املستقبلية، حيث قامت املديرية في عام 

2007 بتطوير جميع مراكز التجميع في املديرية 

والبالغ عددها 14 مركزا، الستيعاب الزيادة ورفع 
الطاقة االستيعابية للمنشآت إلى 2 مليون برميل 

يوميا خالل فترة زمنية قياسية، مع االلتزام 
بتحقيق كل شروط السالمة والبيئة واحملافظة 

على سالمة العاملني واملقاولني.

رفع الطاقة االستيعابية للمنشآت في برقان إلى مليوني برميل يوميًا
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