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نفــــط
وغــاز

حفر في 5 مواقع بداية 2017.. والتوسع التدريجي في احلفر خالل 5 سنوات

»نفط الكويت«: 
اكتشفنا كميات ضخمة 

للنفط والغاز في البحر

مسح املنطقة 
البحرية الزلزالي 
يظهر وجود 
مواد 
هيدروكربونية

جار حتديد أماكن 
احلفر بعد وضع 
النموذج 
اجليولوجي

كشف مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت لـ »األنباء« 
عن ان الشركة سجلت اكتشافات مهمة للغاية في املنطقة 
البحرية، وهو األمر الذي من املتوقع ان يعيد النظر متاما 
بالتقديرات لالحتياطات النفطية للكويت، حيث بات في 
حكم املؤكد ان املياه اإلقليمية للكويت تعوم على بحر غير 
مكتشف من النفط والغاز، وذلك وفقا للنتائج املبشرة للمسح 
الزلزالي ثنائي األبعاد التي نفذتها مجموعة االستكشاف 

في الشركة مؤخرا للمنطقة البحرية.
وذكر املصدر ان أهمية االكتشافات الضخمة في املياه 
اإلقليمية البحرية تكمن في أنه يعطي مؤشــــرات جديدة 
إلى أن املنطقة البحرية واعدة وحتتوي على كميات كبيرة 

من النفط والغاز.
وأشار الى ان الشركة حددت 5 مواقع للحفر في البحر 
ســــتبدأ فيها رسميا بداية 2017، مشــــيرا الى ان عمليات 
احلفر ســــتظهر حقيقة اإلمكانيــــات النفطية في احلقول 
وحجم اإلنتاج واالحتياطي، كما ان عمليات املسح الزلزالي 

من شــــأنها تأكيد االحتماالت من وجود كميات من النفط 
والغاز في تلك املنطقة.

وبــــن املصدر ان نتائج املســــوحات الزلزالية أظهرت 
وجــــود كميات من املــــواد الهيدروكربونيــــة ذات جدوى 
اقتصادية، مشــــيرا الى ان الشــــركة ستتوسع تباعا في 
عمليات احلفر والتنقيب في املنطقة البحرية خالل السنوات 

الـ 5 املقبلة.
هذا ويشكل االكتشافات اجلديدة للبحر مع اكتشافات نفط 
الكويت خالل 2015/2014 سلسلة متكاملة تشير الحتياطات 

ضخمة في املنطقة تعمل الشركة على اكتشافها.
وأفاد املصدر بأنه يجري حاليا وضع النموذج اجليولوجي 
للمنطقة البحرية متهيدا لتحديد مواقع احلفر االستكشافي 
والتي ستســــهم نتائجها اإليجابية فــــي حتقيق األهداف 
االســــتراتيجية لشــــركة نفط الكويت في زيادة املخزون 
االحتياطي وتعزيز اإلنتاج تنفيذا الستراتيجية الشركة 

حتى عام 2030.

وحول املســــح الزلزالي الذي تنفذه الشركة في جون 
الكويت مع املدينة قال املصدر ان عمليات املسح مستمرة، 
حيث بدأت في شهر أغسطس املاضي ويتوقع ان نبدأ عمليات 

املسح داخل مدينة الكويت في شهر يونيو 2016.
وذكر ان مسح شــــمال الكويت أعطى صورة واضحة 

للغاية للحقول اجلوراسية في الشمال، حيث جار حتديث 
اخلرائط وتسليمها الى مديرية شمال الكويت لتطوير 

إنتاج النفط الثقيل والغاز احلر اجلوراسي.
وبن ان الشركة ستبدأ في تنفيذ مشروع احلفر 
البحري، وذلك ضمن عمليات االستكشاف البري 
والبحري لدعم طاقة الشركة اإلنتاجية بزيادة 

الطاقــــة اإلنتاجية للنفط اخلــــام بـ 700 ألف 
برميل يوميــــا والطاقة اإلنتاجية للغاز احلر 
بحوالي مليار قدم مكعبة يوميا كما هو مخطط 

له نتيجة للعمليات االستكشافية بحلول 
عام 2030.

سجل 36.9 دوالراً.. والكويت تخسر يومياً 142 مليون دوالر

النفط الكويتي ينهار.. أدنى مستوى في 6 سنوات
العام احلالي ساهما ايضا في 

االنخفاض.
وبن ان إنتاج منظمه االوبك 
مازال فــــي ارتفاع ويصل الى 
مســــتويات ما بن 31.4 و31.7 
مليون برميل وهي مستويات 
عالية بالنســــبة للطلب على 

النفط.
وأشار الى ان توقعات السوق 
تتوقع ان يصبح الطلب على 
نفط االوپيك بحوالي 31 مليون 
برميل يوميا لعام 2016 بينما 
االنتاج الفعلي حاليا يفوق 31 
مليون برميل يوميا من دون 
ايران للسوق  احتساب عوده 

النفطية.
وعامليا تراجعت أســــعار 
النفط اخلام مواصلة خسائرها 
خالل األســــبوع لتكون األكبر 
في ثمانية أشهر حتت ضغط 
من تضخم مخزونات اخلام في 

البر والبحر.
ونزل خام القياس العاملي 
مزيج برنت 1% عند التسوية 
وكان على بعد أقل من دوالرين 
من أدنى مستوى له في ست 
ســــنوات ونصــــف، وتراجع 
اخلام األميركي 2% ومتاســــك 
بالكاد فوق 40 دوالرا، وخسر 
اخلامان 8% خالل األسبوع في 
أكبــــر هبوط لــــكل منهما منذ 

منتصف مارس.

خصوصا مع عوده املصافي من 
الصيانة الدورية وتوقع ارتفاع 

معدل تشغيل املصافي.
وأوضح الشــــطي ان هناك 
عده أمور ســــاهمت في انهيار 
اسعار النفط الكويتي هي ارتفاع 
النفطــــي األميركي،  املخزون 
كما ان املخــــزون النفطي في 
البلدان الصناعية ارتفع ليفوق 
مستوى املخزون خالل السنوات 
اخلمس املاضية بحوالي 210 
مالين برميل، ويفوق ما سجله 
املخزون النفطي من مستويات 
عالية فــــي نهاية 2009 عندما 
كانت االزمــــة املالية والركود 
العاملي،  يعصف باالقتصــــاد 
وبالتالي يدعم اختالل توازن 

السوق النفطية.
وذكر الشطي ان من ضمن 
العوامــــل التي ســــاعدت على 
االنخفاض ايضا التصريحات 
التي صدرت عن الوزير االيراني 
وتطالب منظمة »أوپيك« بقبول 
ارتفاع انتاج ايران بحوالي 500 
الف برميل يوميا وهو ما يعني 
النفــــط االيراني  توقع عوده 
للسوق واجواء اجتماع أوپيك 

املقبل.
كما ان ارتفاع قيمه الدوالر 
األميركي مقابل العمالت األخرى 
وتوقعات رفع البنك الفيدرالي 
األميركــــي الفائدة مــــع نهاية 

للغاية في وقت يتوقع فيه ان 
تشهد اسعار النفط دعما على 
أساس موســــمي بسبب فتره 
الشــــتاء وارتفاع الطلب على 
زيــــوت التدفئة والنفط اخلام 

سعر النفطي الكويتي بلغ 74.6 
دوالرا للبرميــــل في 9 أكتوبر 
املاضي بينما بلغ 36.9 دوالرا 
أمس وهذا يدلل على انخفاض 
السعر بشكل دراماتيكي وسريع 

في أكبر انخفــــاض منذ 6 
سنوات، اقتربت أسعار النفط 
الكويتي امس من ادنى مستوى 
له منذ عام 2009، حيث وصل 
برميل النفط إلى 36.9 دوالرا 
النفط  للبرميل، وبذلك يكون 
الكويتي قد خسر 70% من قيمته 
منذ يونيو 2014 عندما سجل 108 
دوالرات للبرميل، وذلك لعدة 
عوامل سياسية واقتصادية تأتي 
في مقدمتهــــا تخمة املعروض 

النفطي.
وبحســــب بيانات تنشرها 
التاريخي  »األنباء« للتطــــور 
ألســــعار النفط الكويتي، فإن 
ســــعر البرميــــل املتدني عند 
36.9 دوالرا للبرميل ســــجله 

في ديسمبر 2009.
ووفقــــا حلســــبة أجرتها 
»األنباء« فإن الكويت تخســــر 
يوميا 142 مليــــون دينار من 
انخفاض اســــعار النفط، على 
أساس تصدير مليوني برميل 
يوميا، مع االخذ بعن االعتبار 
انخفاض هوامش ارباح النفط 
املكرر من قبل شركة البترول 
الوطنية والتي تستهلك يوميا 
في حــــدود 900 الــــف برميل 
يوميــــا. وفي تعقيــــب حول 
الكويتي  النفط  انهيار اسعار 
على مدار اليومن املاضين قال 
اخلبير النفطي محمد الشطي ان 

محمد الشطي

الغاز المسال

قررت جلنة املناقصات املركزية وفقا لطلب 
تقدمت به شركة البترول الوطنية من متديد أجل 

العروض املالية ملشروع الهندسة والتوريد واإلنشاء 
والتشغيل ملشروع بناء مرافق استيراد الغاز 

الطبيعي املسال في منطقة الزور الى 22 ديسمبر 
املقبل، وذلك عوضا عن 10 اجلاري.

مولد كهربائي

تنوى مؤسسة البترول الكويتية تركيب مولد 
كهربائي جديد في مبنى القطاع النفطي، وحسب 
قول مصادر نفطية مطلعة لـ »األنباء« فإن قيمة 

املولد ستبلغ 157 ألف دينار.

بيت جديد للضيافة

علمت »األنباء« من مصادر مسؤولة ان شركة 
نفط الكويت تنوى بناء بيت الضيافة اجلديد في 

االحمدي بقيمة 2.1 مليون دينار، 
 وذكرت املصادر ان الشركة استقبلت مؤخرا 

العطاءات املالية للمشروع، حيث تقدم 5 شركات 
بلغ أدناها لشركة سدمي الكويت بقيمة 2.1 مليون 

دينار.
مكاتب جديدة

جتري مؤسسة البترول الكويتية خالل الفترة 
املقبلة جتديد وتطوير عدد من األدوار من خالل 

تركيب مكاتب إدارية جديدة.

مكتب جوازات

أعلنت شركة نفط الكويت عن افتتاح فرع مكتب 
شعبة اجلوازات والسفر اجلديد في مبنى مجمع 

مباني الشركة اجلديد B5 الدور األول خلدمة 
موظفي الشركة وتسهيل وإنهاء كل املعامالت 

املتعلقة بشعبة اجلوازات والسفر.

اخلوف من التغيير واإلبقاء على املألوف!!
ملن يتابع مجريات األمور بالقطاع النفطي وما حدث فيه من تطورات رأي نفطي

مؤسفة غير مألوفة خالل األسبوع املاضي جتعل املرء يشعر بالقلق واألسى 
ملا يجري في هذا القطاع الذي يدير ثروة البالد ومصدر رزقها الوحيد فبعد 
هبوط أســـعار النفط.. نشاهد هبوط آخر غير مسبوق في تاريخ القطاع 
ملستوى العالقة بن وزير النفط ونائبه الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 

الذي يتوجب عليه معاونة رئيسه وفق الصالحيات املمنوحة.
جذور املشكلة تعود الى تغييرات كبيرة أجراها مجلس إدارة املؤسسة 
برئاسة الوزير األسبق هاني حسن في مايو عام 2013 من ترقيات وتدوير 
وإحالة أكثر من 10 قيادات نفطية للتقاعد مشهود لهم باخلبرة الطويلة 
املقرونـــة باإلجنازات وبعد مضي أكثر من ســـنتن على تلك التغييرات 
يجد املتابع انها لم حتقق املرجو منها وسجلت خسائر كبيرة في األرباح 

وتراجع األداء العام للمؤسسة منها كالتالي:
1 ـ انخفاض أرباح املؤسســـة وشـــركاتها التابعة بنسبة 41% للسنة 
املالية 2013 -2014 ليصل صافي األرباح الى 1.49 مليار دينار رغم ارتفاع 
أسعار النفط خالل تلك الفترة! بينما بلغت أرباح السنة املالية التي قبلها 

حوالي 2.5 مليار دينار اي قبل التغييرات.
2ـ  تراجع أرباح املؤسسة وشركاتها التابعة بنسبة 33% للسنة املالية 
2014 -2015 ليصـــل صافي األرباح الى 1.06 مليار دينار تخلل تلك املدة 

ارتفاع وانخفاض ألسعار النفط.
3 ـ تراجع أداء شـــركة نفط الكويت، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط 
حوالـــي 2.8 مليون برميل يوميا عام 2014 بينما كان متوســـط اإلنتاج 
حوالي 2.9 مليون برميل يوميا عام 2013 وكان يتوجب وصوله إلى 3.3 

ماليـــن برميل يوميا العام احلالـــي باإلضافة الى قصور في إنتاج الغاز 
احلر والذي بلغ 1.4 مليون قدم مكعبة يوميا بينما يتوجب إنتاج مليار 
قدم مكعبة يوميا في 2015 وترتب عليه زيادة الكميات املســـتوردة من 

.LNG الغاز املسال
4ـ  تراجع أرباح شركة البترول الوطنية وتراجع أداء املصافي وإغالق 
للوحدات بسبب تعدد حوادث احلريق ففي السنة املالية 2013-2014 حققت 
الشركة أرباحا بلغت 216 مليون دينار بطاقة تكرير 860 ألف برميل يوميا 
مقارنة السنة املالية السابقة التي بلغت أرباحها حوالي 377 مليون دينار 
وبطاقة تكرير 917 ألف برميل يوميا بينما سجلت تراجعا كبيرا لألرباح 

للسنة املالية 2014-2015 ليصل الربح 43 مليون دينار!
5ـ  عودة 3 قيادين للمؤسسة ملناصبهم بحكم محكمة عاجل النفاذ وقد 
راسل الرئيس التنفيذي للمؤسسة إدارة الفتوى والتشريع ومحاولة تغيير 
مناصبهم الى مستشـــارين مما اعترضت عليه الفتوى والزمت الرئيس 
التنفيذي بعودتهم الى ذات مناصبهم التي كانوا يشـــغلونها قبل إنهاء 
عقودهم دون تغيير والتزام الرئيس التنفيذي بتنفيذ احلكم القضائي، 
وفي مكان آخر يتعلق بتدوير اثنن من القيادات فالرئيس التنفيذي يرى 

ان رأي الفتوى والتشريع رأي استشاري وغير ملزم!
إدارة الفتوى والتشـــريع هي املمثل القانوني للدولة التي تلجأ إليها 
اجلهات والهيئات واملؤسســـات احلكومية في حـــال حدوث اختالف في 
وجهات النظر التي تنجم من تطبيق القوانن واملراســـيم واللوائح وفق 
املادة 3 من قانون إدارة الفتوى والتشـــريع وهذا ما قام به وزير النفط 
فإذا املؤسســـة رأت بعدم االلتزام برأي الفتوى ترى برأي من ستلتزم!؟ 

ونود التذكير بهذا الســـيا ق وان أي عقود تبرمها املؤسسة تزيد قيمتها 
على 75 ألف دينار فهي عرضة للبطالن واإللغاء ما لم يستفت رأي إدارة 
الفتوى والتشـــريع وفق املادة 5 واملادة 6 من قانون تنظيم أعمال إدارة 

الفتوى والتشريع رقم 12 لسنة 1960.
ان عمليـــة النقل والتدوير ال تقلل من قدر وقيمة القيادي هذا او ذاك 
فال تغيير باالمتيازات ومن يرفض التدوير بهذه الصورة يعطي انطباعا 

بنقص بعض القدرات واملهارات التي يتوجب ان يتحلى القيادي بها.
وانه بعد صدور قرار الوزير والذي يعتبر نافذا قانونا في 8 نوفمبر 
2015 وعدم تطبيقه من قبل اجلهات املعنية يترتب عليه مخالفة صريحة 
لتعليمات صدرت من ســـلطة أعلى متلك حـــق التعين والتدوير وإنهاء 
اخلدمة والوزير ال ميثل نفســـه بل ميثل احلكومـــة الكويتية ويتحمل 

املسؤولية بشكل كامل أمامها وأمام مجلس األمة.
ومن جهة أخرى، فإن الرئيس التنفيذي مســـؤول عن تنفيذ قرارات 
مجلس إدارة املؤسسة وقرارات رئيس مجلس اإلدارة )الوزير( وفق القرار 
)15( لســـنة 2004 املادة األولى فقرة 2 ان هذا اخلالف يستوجب  عرضه 
على مجلس الـــوزراء للبت فيه وقد يلجأ مجلس الوزراء إلدارة الفتوى 

والتشريع ألخذ الرأي واملشورة.
واحلكومـــة الكويتية عينت أكثـــر من 18 وزيرا للنفط منذ إنشـــاء 
املؤسســـة فهل ســـتنتهي األمور الى تعين وزير جديد سيكون الثالث 
خالل 3 ســـنوات فقط!؟ وهل ســـيتقبل الرأي العام الكويتي فكرة قيام 
وزير بتدوير 2 من القيادين الى قرار لتدوير الوزير نفسه لتبقى جذور 

املشكلة بال عالج!؟

عبداحلميد العوضي
خبير متخصص

في تكرير وتسويق النفط

عنوان رئيسي عامود رئيسي

عنوان رئيسي أ عامود رئيسي

أسعار النفط تتهاوى.. والكويتي عند ادنى مستوى في 6 سنوات 


