
32
االحد 17 مايو 2015

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

صفحة أسبوعية متخصصةالنفط والغاز
تهتم بأخبار النفط والغاز

إعداد: أحمد مغربي
a.maghraby@alanba.com.kw

تخصيص مسار خلط أنابيب مستودع املطالع
علمت »األنباء« من مصادر مسؤولة في شركة البترول الوطنية ان الشركة حصلت خالل االسبوع املاضي موافقة 
نهائية من املجلس البلدي على تخصيص مسار خلطوط أنابيب النفط من منطقة الشعيبة اجلنوبية حتى منطقة 
املطالع. وذكرت املصادر ان خط االنابيب الذي تنوى الشركة تنفيذه سوف يصل الى مستودع املنتجات اجلديد 
في منطقة املطالع والذي تنوي الشركة تشييده استجابة الحتياجات السوق احمللي من الوقود. ولفتت الى أن 
مستودع املطالع اجلديد للمنتجات النفطية سيتم تنفيذه على مساحة 150 ألف متر مربع واستلمت الشركة 
االرض منذ فترة، الستيعاب 23 خزانا تسمح بتخزين جميع املنتجات البترولية من بنزين وديزل وكيروسني.

بلغت 76 برج حفر

خروج 3 أبراج حفر عن اخلدمة 
في الكويت

كشفت إحصائية حصلت عليها »األنباء« من شركة 
نفط الكويت أن عدد أبراج ومنصات احلفر العاملة 

في الكويت شهدت انخفاضا عقب خروج 3 حفارات 
عن اخلدمة خالل الشهر املاضي ليصل عدد أبراج 

احلفر العاملة إلى 76 برج حفر.
وقالت اإلحصائية إن منصات احلفر العاملة في 

شركة نفط الكويت قد شهدت ارتفاعا من 20 حفارا 
في عام 2010 تدريجيا لتصل إلى 58 حفارا في نهاية 
2013 لتصعد عقب ذلك إلى مستوى 79 حفارا بنهاية 
شهر مارس املاضي، مشيرة إلى أن ارتفاع منصات 
احلفر في الشركة يأتي متناسقا مع خطط وبرنامج 

تطوير احلقول واخلطة االستكشافية في جميع 
مناطق الكويت.

وأظهرت اإلحصائية أن اململكة العربية السعودية 
تستحوذ على اكبر عدد من منصات وأبراج احلفر 

ضمن دول أوپيك بوجود 157 برج حفر، وجاءت 
ڤنزويال في املرتبة الثانية بوجود 97 برج حفر وذلك 

عقب خروج 7 أبراج حفر عن اخلدمة خالل ابريل 
املاضي.

قال الرئيس التنفيذ في شركة ناقالت النفط الكويتية 
الشيخ طالل اخلالد ان الشركة قامت بنقل ما يقارب 

26 مليون طن متري من النفط اخلام واملنتجات 
البترولية والغاز املسال إلى مختلف موانئ العالم 

خالل العام املالي 2015/2014.
وأوضح أن ناقالت الشركة أبحرت خالل العام املالي 
2015/2014 ألكثر من 1.8 مليون ميل بحري بكفاءة 

عالية دون أي حوادث مالحية.
وأفاد بأن الشركة متتلك حاليا أسطوال مكونا من 

30 ناقلة عبارة عن عدد )12( ناقلة نفط خام عمالقة 
وعدد )14( ناقلة منتجات بترولية مختلفة األحجام 

وعدد )4( ناقالت غاز عمالقة وتبلغ احلمولة 
اإلجمالية لألسطول 5 ماليني طن متري ما يعادل 

36.3 مليون برميل نفط مكافئ ويصل متوسط عمر 
األسطول إلى ما يقارب 7 سنوات.

وعن الناقالت اجلديدة التي مت تسلمها خالل العام 
املالي أشار الشيخ طالل لـ »كونا« الى ان الشركة 

تسلمت عدد )9( ناقالت حديثة )4( منها ناقالت نفط 
خام عمالقة حمولة كل منها 320 ألف طن متري 
ساكن وناقلة واحدة منتجات بترولية حمولة 110 
آالف طن متري ساكن من شركة دايو في كوريا 

اجلنوبية و)4( ناقالت منتجات بترولية حمولة كل 
منها 50 ألف طن متري ساكن من شركة هيونداي 
في كوريا اجلنوبية، موضحا انه بهذا يكون قد مت 

االنتهاء من املرحلة الثالثة واألخيرة من خطة حتديث 
األسطول.

مستشفى األحمدي

قامت شركة نفط الكويت بزيادة عقد إنشاء 
مستشفى األحمدي بقيمة 817 ألف دينار 
لتغطية تكاليف المعدات واألجهزة الطبية 

المطلوبة لتجهيز المستشفى.

معرض بترولي

تنوي مؤسسة البترول الكويتية تنفيذ معرض 
بترولي ضخم خالل العام الحالي، وتخطط 
المؤسسة لتنفيذه في مبنى القطاع النفطي.

تذاكر سفر

اتخذت مؤسسة البترول الكويتية قرارا 
باستغالل احدى المساحات في الطوابق 

األرضية في مبنى المؤسسة لتأجيره إلحدى 
الشركات لتقديم خدمة بيع تذاكر السفر وحجز 

الفنادق لموظفي المجمع النفطي.

مركز مياه

حازت شركة »جي اس« العالمية أقل األسعار 
في عطاءات مشروع إنشاء مركز جديد للمياه 
في شمال الكويت التابع لشركة نفط الكويت، 
حيث قدمت اقل العروض بقيمة 92.3 مليون 

دينار.

تصاريح األجهزة

أعلن فريق عمل األمن في الخدمات المساندة 
بشركة نفط الكويت على إطالق نظام جديد 

إلصدار تصاريح األجهزة لتسهيل دخول 
لموظفين إلى مناطق الشركة المحظورة 

والسماح لهم بحمل أجهزة كمبيوتر محمولة 
وايباد.

وصول املعدات الرئيسية والثقيلة للمشروع بحلول الربع األول من 2016

»البترول الوطنية«: سددنا 850 مليون دينار لتحالفات »الوقود البيئي«
وإزالة ما ينبغي التخلص 
منه مثل األنقاض وغيرها، 
باإلضاف����ة إلى ذل����ك قامت 
الشركة املختصة باألعمال 
الكهربائية من متديد الكوابل 
الكهربائية اخلاصة باحملطات 

الفرعية.
وفي سؤال حول نصيب 
القطاع اخلاص من مشروع 
الوقود البيئي كشفت املصادر 
ان الش����ركة بصدد توقيع 
عقود بقيم����ة 600 مليون 
دوالر مع مقاولني محليني 
لتنفيذ أعمال من الباطن في 
املشروع، وهذا األمر يعتبر 
من القيمة املضافة لالقتصاد 
احمللي في ضرورة إش����راك 
القطاع اخلاص في املشاريع 
النفطي����ة الكب����رى، مبينة 
ان دور املقاول����ني احملليني 
يتضمن اإلنشاءات وتوريد 
العمالة الفنية املدربة لتنفيذ 
بعض األعمال واملعدات وفقا 

للمخططات املعتمدة.

وعقد شركة »سيمنس« ماض 
بخطوات ثابته ويتوقع االنتهاء 
من تركيب����ات الكهرباء خالل 

النصف االول من 2016.
من جهة ثانية، قالت املصادر 
ان املستشار املالي للمشروع � 
شركة الوطني لالستثمار � زودت 
الشركة باخلطة العامة للممولني، 
وعملية التمويل تدرس من قبل 
دائرتي التخطيط واملالية في 
الشركة، وتقوم إدارة املشروع 
بتزويدهم مبعلومات وبيانات 
حول الدفعات املالية املتوقعة 

للمشروع.
وأضاف����ت املص����ادر انه مت 
االنتهاء من أعم����ال دك التربة 
والتأكد من مستوياتها والتي 
تنفذها ش����ركة سامسونغ في 
مصفاتي ميناء األحمدي وميناء 
عبداهلل، وق����ام املقاول املكلف 
بتمهيد ارض املشروع بتوفير 
البنية األساس����ية من الطرق 
وخطوط الطاقة واملاء والتسوير 
باإلضافة إلى املرافق األساسية 

املاضي لتسليم الدفعات املالية، 
مش����يرة الى انه خالل االشهر 
املاضية كانت الدفعات الشهرية 
قليلة نظير انتهاء التحالفات 
من إعداد وتنفي����ذ املخططات 
الهندسية، لتتصاعد الدفعات 
مع مرور األش����هر بالتزامن مع 
بداية شراء املعدات واملفاعالت 
واألوعية الالزمة لتنفيذ املشروع 
على ارض الواق����ع، باإلضافة 
إلى األعمال اإلنشائية للمباني 
والوحدات من أعمال التكييف 

وغيرها.
وأشارت الى انه اعتبارا من 
الربع االخير من العام احلالي 
وحتديدا ابتداء من شهر سبتمبر 
املقبل س����وف نشاهد خطوات 
تنفيذ املش����روع في املصافي 
على ارض الواقع، لترتفع املباني 
ويتم تركيب املعدات في املشروع 
ليش����اهدها املارة على الطريق 

السريع.
وذك����رت انه مت االنتهاء من 
عمليات الكهرباء في املشروع 

»البترول الوطنية« من أوروبا 
وبريطانيا والياب����ان وكوريا 
اجلنوبية والهند، مؤكدة على ان 
عمليات وصول املعدات الثقيلة 
والرئيسية ستبدأ بحلول الربع 

االول من عام 2016.
وذكرت ان مشروع »الوقود 
البيئ����ي« ميثل نقل����ة نوعية 
لصناع����ة التكرير في الكويت 
ويع����زز الق����درة التنافس����ية 
للمنتجات النفطية الكويتية امام 
االشتراطات البيئية، الفتا الى انه 
يجرى تنفيذه وفق املخطط له مع 
متابعة حثيثة لسير االعمال في 
املشروع، وقالت ان نسبة االجناز 
في مشروع الوقود البيئي وصلت 

حاليا الى %23.
وحول قيمة الدفعات الشهرية 
التي سلمتها »البترول الوطنية« 
للتحالف����ات قالت املصادر انها 
تختل����ف م����ن حتال����ف الخر 
ومن ش����هر الى ش����هر، وتقوم 
حاليا ادارة املالية في الشركة 
مبراجعة فواتير ش����هر مارس 

كش����فت مصادر نفطية 
مسؤولة في شركة البترول 
الوطنية الكويتية ان الشركة 
س����ددت 850 مليون دينار 
للتحالف����ات الثالثة املنفذة 
ملش����روع الوق����ود البيئي 
الضخم حتى اآلن، مشيرة 
الى ان الشركة قامت بسداد 
الدفعة األول����ى للتحالفات 
بقيمة 10% من قيمة املشروع 
وشرعت الشركة منذ نهاية 
نوفمبر املاضي في س����داد 
دفعات شهرية وفقا لطبيعة 
االجناز على ارض الواقع، 
متوقع����ة ان تأخذ عمليات 
الدف����ع للتحالفات منحنى 
تصاعديا حتى نهاية 2016. 
وذكر املصادر ان عملية 
شراء معدات املشروع بدأت 
منذ فت����رة طويلة، وجميع 
املعدات التي تتطلب توريدها 
مدد زمنية كبيرة مت شراؤها 
بالكامل من الدول املصنعة 
والش����ركات املعتمدة لدي 

عمليات اإلنشاء 
والتشييد ستظهر 

في موقع 
املشروع بحلول 

الربع األخير 

االنتهاء من تركيبات 
الكهرباء في املواقع 
خالل النصف األول 

من 2016

الكويت والسعودية وتعويض 
الكويت اإلنتاج  ش����ركة نفط 

المهدر من اإلغالق.
وقال التقرير ان إنتاج دول 
منظمة أوپيك باستثناء ليبيا 
بلغ 30.9 مليون برميل يوميا 

الرغ����م من إغالق  على 
حق����ل الخفجي من����ذ أكثر 
من 7 أش����هر ودخول حقل 
الوفرة في صيانة مجدولة 
لمدة أس����بوعين ابتداء من 
الماضي،   بداية األس����بوع 
كشف تقرير نفطي أن إنتاج 
الكويت النفطي خالل شهر 
الماض����ي بلغ أعلى  أبريل 
مستوى له منذ نهاية الربع 
الثال����ث من العام الماضي، 
حيث بلغ إنتاج الشهر 2.860 
مليون برميل يوميا بارتفاع 
بلغ 10 آالف برميل يوميا، 
وذلك على الرغم من إغالق 
حقل الخفجي المشترك بين 

ليس����جل إنتاج المنظمة بذلك 
أعلى مستوى له منذ عام 2013 
إذا أضفنا إنتاج ليبيا الثانوي 
البالغ م����ا بين 450-500 ألف 
برميل يوميا، مش����يرا إلى أن 
العديد من البلدان األعضاء قامت 
بتعزي����ز اإلنتاج للحفاظ على 

الحصص السوقية.
وذكر التقرير أن الس����وق 
العالمية بها زيادة تقدر بمليون 
برميل يوميا فوق السقف الذي 
حددته »أوپيك« عند 30 مليون 
برميل يوميا في اجتماعها خالل 
27 نوفمبر الماضي عقب إصرار 
الس����عودية  العربية  المملكة 
والعديد من الدول األعضاء على 

ضرورة تثبيت إنتاج المنظمة 
عند ذلك المستوى للحفاظ على 
الحصص السوقية في مواجهة 
النفط الصخري القادم من أميركا 

وكندا.
أكبر  ووفقا للتقري����ر فإن 
زيادة منفردة في اإلنتاج جاءت 
من المملكة العربية السعودية، 
إلى أعلى  إنتاجها  التي رفعت 
مستوى منذ 2012 ليبلغ 10.3 

ماليين برميل.
وارتفع إنت����اج ليبيا وفقا 
للمصادر الثانوية إلى 520 ألف 
برميل يوميا ارتفاعا من مستوى 
480 ألف برميل س����جلته في 
شهر مارس الفائت، وذلك عقب 

تكثيف ليبيا إنتاجها النفطي 
من المناطق الشرقية على 
الفنية  المشاكل  الرغم من 
التي واجهتها شركة النفط 
المملوكة للدولة في سرت 
وإغالق العديد من الحقول 

النفطية في الغرب.
وسيعقد وزراء أوپيك 
اجتماعا في 5 يونيو المقبل 
ف����ي ڤيينا لتحديد س����قف 
اإلنت����اج للنص����ف الثاني 
من الع����ام، ولكن ال توجد 
مؤش����رات عل����ى أن الدول 
المنتج����ة للنف����ط تخطط 
إلجراء تعديالت على سياسة 

اإلنتاج الحالية.

2.86 مليون برميل حجم اإلنتاج يومياً .. واستعدادا لوقف الوفرة

الكويت تعوض إغالق اخلفجي برفع اإلنتاج ألعلى مستوى

»ناقالت النفط«: منتلك 
أسطوالً من 30 ناقلة

لقطة تعود لعام 2011 خالل عملية نقل 37 مفاعال ملشروع الوقود 
البيئي من الدول املصنعة والتي قامت »البترول الوطنية« بشرائها 
بقيمة 180 مليون دينار


