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الكويت تعمل على إطالة
عمر احلقول النفطية

محمود عيسى

قالت شــركة وورلد اويل ان الكويت 
بدأت بإنتاج النفط منذ أكثر من 80 عاما، 
وبات من الضروري تعزيز االستثمار في 
حتديث البنية التحتيــة النفطية وزيادة 
اإلنتاج، وهي عملية كان من املفترض أن 

تبدأ منذ وقت طويل. 
وفي هذا االطار، وضعت وزارة النفط 
في 2018 خطــة قوامها 500 مليار دوالر 
لزيادة اإلنتاج إلى 4.75 ماليني برميل يوميا 
واالرتقاء بالبنية التحتية، ولكن تنفيذ هذه 
االستراتيجية يتم ببطء. وفي يونيو 2019، 
كان هناك مــا قيمته 62 مليار دوالر من 

املشروعات قيد التنفيذ في البالد.
جاء ذلك في ســياق التقرير االقليمي 
ملنطقة الشــرق األوسط وشمال افريقيا 
وباكســتان الذي أصدرته الشركة، وجاء 
فيه ان االنتاج مــن حقل برقان العمالق 
يشهد تراجعا لكنه ال يزال ينتج 1.7 مليون 
برميل يوميا من اجمالي الطاقة االنتاجية 
للكويت البالغة 3.25 ماليني برميل يوميا، 
في حني وقعت مؤسسة البترول الكويتية 
في 2017 اتفاقية خدمات فنية مع شــركة 
BP البريطانية النفطية إلطالة عمر احلقل 
املذكور. وباإلضافــة إلى ذلك، مت التعاقد 
مع بتروفاك لتركيب محطة جتميع تبلغ 
طاقتها 120 ألف برميل من النفط املكافئ 

يوميا ليبدأ تشغيلها في 2020.
وعملت أيضا شركة نفط الكويت على 
إرساء عقود لشراء 86 منصة حفر تعمل 
منها فــي الوقت احلاضر 47 منصة. كما 
حصلت شركة هاليبرتون على عقد بقيمة 

597 مليون دوالر حلفر 6 آبار بحرية ذات 
ضغط عال وحرارة عالية HPHT من خالل 
منصتي حفر. وعالوة على ذلك استثمرت 
الكويت في حقول النفط الثقيل شــمالي 
البالد لزيــادة إنتاج النفط الثقيل من 60 
ألف برميل يوميا إلــى 430 ألف برميل 

يوميا بحلول 2040.
الشركة في تقريرها  كما استعرضت 
النشاطات التي تقوم بها دول النفط املنتجة 
في هذه املنطقة املمتدة من غرب آسيا إلى 
شمال غرب أفريقيا، وقالت ان النشاطات ال 
تزال عند مستوى مرتفع إلى حد ما. وفي 
الواقع، تشــير توقعات الشركة ملنتصف 
العام إلى أن نشــاطات احلفر في منطقة 
الشرق األوسط يجب أن ترتفع بنسبة ٪6.5 
هذا العام. وباملثل، من املتوقع أن تشــهد 
املكونة لنشاط  الرئيسية  البلدان األربعة 
شــمال إفريقيا - اجلزائر ومصر وليبيا 

وتونس - ارتفاعا بنسبة ٪9.3.
وباملثل، ظل إنتــاج النفط في منطقة 
الشرق األوسط مستقرا خالل العام املاضي، 
حيث ســجلت زيادة في االنتاج بسبب 
انخفاض اإلنتاج اإليراني بنســبة ٪4.9. 
وارتفع إنتاج شمال إفريقيا بنسبة ٪3.8 
العام املاضــي، ليصل إلى أكثر من 2.95 
مليون برميــل يوميا. ويعزى الكثير من 
ارتفاع عمليات احلفر واإلنتاج إلى عاملني 
اثنني وهما التركيز املتجدد على استبدال 
وجتديد االحتياطيات النفطية من قبل بعض 
البلدان باإلضافة إلى اخلطة املدروسة من 
قبل الدول األخرى لزيادة الطاقة اإلنتاجية 
إلى ما بعد العملية الروتينية الســتبدال 

االحتياطي.

باإلضافة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية من خالل عقود واتفاقيات مليارية

19 مليار دوالر.. خسائر الكويت من توقف »اخلفجي« و»الوفرة«
أحمد مغربي

ديــوان  تقريــر  كشــف 
احملاسبة أن الكويت خسرت 
١٩ مليار دوالر من وقف اإلنتاج 
فــي كل مــن حقلــي اخلفجي 
والوفرة، حيث بلغت اخلسائر 
من توقف اإلنتاج في اخلفجي 
١٠.١ مليارات دوالر حتى تاريخ 
٣١ ديسمبر ٢٠١8، وفي عمليات 
الوفرة املشتركة متت خسارة 
5.8 مليارات دوالر وذلك وفقا 
خلطة االنتاج للســنة املالية 
٢٠١8، اما خسائر مصروفات 
التشــغيل فبلغت ٣ مليارات 

دوالر.
وقــال الديــوان ان توقف 
العمليات املشــتركة تتحمله 
الكويتيــة لنفــط  الشــركة 
اخلليج، مشــيرا الى ان قرار 
وقف االنتاج في اخلفجي كان 
بقرار فردي من رئيس اللجنة 
التشغيلية املشتركة باملنطقة 
في ١6 أكتوبر ٢٠١4 وذلك بدون 
موافقة ممثلي الشركة باملخالفة 
التفاقية عمليات اخلفجي، وفي 
عمليات الوفرة مت وقف االنتاج 

بتاريخ ١١ مايو ٢٠١5.
وترتب على توقف االنتاج 
خســائر أخــرى منهــا الغاء 

خالل الســنة املالية ٢٠١8 في 
منطقة عمليات الوفرة املشاركة 
بلغت تكلفتها املعتمدة ٣٠١.٩ 

مليون دينار.
كما مت استمرار االستغناء 
عن عدد 4٠8 عمال من العمالة 
الفنيــة في كل مــن منطقتي 

توقــف االنتاج فــي عمليات 
الوفرة املشتركة لفترة طويلة 
بحوالــي ٣٠٠ مليــون دوالر، 
وبلغت تكاليف احملافظة على 
اآلبار واملنشــآت فــي منطقة 
عمليــات الوفــرة املشــتركة 
مبلغ ١٩.٩ مليون دوالر وبلغت 
تكاليــف احملافظة على اآلبار 
واملنشــآت في اخلفجي مبلغ 

٢7.٣ مليون دوالر.

اخلفجي والوفــرة منذ بداية 
توقــف االنتاج وحتى تاريخ 
٣١ ديســمبر ٢٠١8 منهم ٢4٩ 
عامــال في الوفرة و١5٩ عامال 

في اخلفجي.
مت تقدير تكاليف احملافظة 
على املنشآت النفطية في حال 

فاتورة خسائر »نفط اخلليج« في ارتفاع مع توقف اإلنتاج وتعليق املشاريع

وتأجيــل عــدد 65 مشــروعا 
رأسماليا معتمدا خالل السنة 
املالية ٢٠١8 في منطقة اخلفجي 
املشتركة بلغت تكلفتها 544 
مليــون دوالر وكذلــك قيــام 
الشــركة بتأجيــل عــدد 4١ 
مشــروعا رأســماليا معتمدا 

300 مليون دوالر للمحافظة على املنشآت النفطية في الوفرة

تكلفة برميل النفط في »برقان« ترتفع إلى 120 فلساً!

أحمد مغربي

يعتبــر حقل برقــان الكبير، ثاني 
أكبــر حقل منتــج في العالــم، القلب 
النابــض إلنتــاج النفط فــي الكويت 
وذلك لغزارة إنتاجه وتكلفته التي تعد 
األدنى في العالم، حيث تبلغ ١٢٠ فلسا 
للبرميل الواحد بنهاية الســنة املالية 
املاضيــة، تلك املزايــا الفريدة للحقل 
الــذي يغطي 65% مــن إنتاج الكويت 
قد تكون متفائلة للغاية لتكلفة إنتاج 
البرميل في الكويت، وذلك على الرغم 
من الزيادة املضطردة عاما تلو اآلخر 
والتي وصلت في احلقول الصعبة التي 
حتتوي على النفط الثقيل والغاز احلر 

الى ١.٣٠٠ دينار.
منذ اكتشــاف حقل برقان في عام 
١٩٣8 واجه الكثير من التحديات التي 
ترافقت مع العدد الهائل من اإلجنازات 
التــي حتققت عبــر مختلــف العقود 
املاضيــة، ورغــم ذلك واصــل احلقل 
عطاءه للكويت وبأرخص تكلفة مالية 
وذلك مع تطور التكنولوجيا وتوالي 
االكتشافات، وفي ظل سعي شركة نفط 
الكويت لتبني أفضل املمارسات، برزت 
حتديات جديدة في وقت يستعد احلقل 

لتحقيق املزيد من اإلجنازات.
ورغم مساعي شركة نفط الكويت 
في تخفيض كلفة إنتاج برميل النفط، إال 
أن كلفة االستخراج تشهد منوا سنويا، 
حيث بلغت خالل الســنة املالية ٢٠١8 
/٢٠١٩ نحو ١.٣56 دينار للبرميل بزيادة 
٢٠6 فلوس للبرميل وبنســبة زيادة 
بلغت ١7.٩% مقارنة بكلفة إنتاجه خالل 
الســنة املالية السابقة والبالغة ١.١5٠ 

دينار للبرميل.
هــذه الزيادة الكبيــرة في التكلفة 
جــاءت بضغط من كلفة االســتخراج 
من احلقول الصعبة في غرب املناقيش 
والتي وصلــت التكلفة فيها الى نحو 
8.٢١4 دنانيــر مقارنــة بنحــو ١.١٣5 
دينــار خالل الســنة املالية الســابقة 
 وبنسبة زيادة بلغت 6٢٣%، وفي حقل
أم الروس األدنــى كويتيا وعامليا في 
كلفة االســتخراج تبلغ كلفة البرميل 

نحو 77 فلســا مقارنة بنحو ٢٣ فلسا 
خالل السنة املالية السابقة.

هذا الفارق الكبير بني تكلفة اإلنتاج 
في احلقول التقليدية والصعبة على 
مــدار األعوام الـ ١٠ املاضية ســبق أن 
أضاء عليها ديوان احملاسبة في تقريره 
األخير، والذي رصد فيه استمرار زيادة 
تكاليف إنتاج برميل النفط خالل ٢٠١8 
/٢٠١٩، حيــث ان زيــادة تكلفة إنتاج 
البرميــل تأتي نتيجة لزيــادة تكلفة 
اإلنتــاج اإلجمالية مبــا قيمته ٢٢7.7 
مليون دينار بنسبة زيادة قدرها ١7% 
مقارنــة بإجمالي تكلفــة إنتاج خالل 
السنة املالية السابقة وذلك على الرغم 
من االنخفاض في كمية اإلنتاج خالل 
السنة املالية ٢٠١٩/٢٠١8 بنسبة قدرها 

.%٠.74
إال أن شــركة نفــط الكويت بررت 
تلك األرقام املرتفعة لكلفة إنتاج برميل 
النفــط بأنهــا عمدت إلــى التعاقد مع 
مستشار عاملي لدراسة الزيادة للسنوات 
العشر املاضية والتي أوضحت أن أكثر 
مــن 4٠% مــن تلك الزيــادة تعود إلى 
تضخم األســعار، وزيــادة التكاليف 
التشغيلية للشركة وهي نتيجة حرص 
الشــركة على احملافظة على املصادر 
الهيدروكربونية والتي أصبحت مكلفة 
في ظل تأمني اإلنتاج الفعلي للشركة 
والعمــل على زيادتــه وصوال للهدف 
االستراتيجي املنشود على الرغم من 
مواجهة حتديات عدة منها تقادم املكامن 
وارتفاع مستوى غاز )H٢s( وارتفاع 
مســتوى املياه في اآلبــار وانخفاض 
الضغط. وأنتجت الكويت خالل السنة 
املالية املاضية نحو ١.١5 مليار برميل 
نفط خــام بكلفة إجماليــة بلغت 5.١ 
مليار دينار مقارنة بإنتاج ١.١6 مليار 
برميل نفط خام بكلفة إجمالية بلغت 

١.٣٣ مليار دينار خالل ٢٠١7/٢٠١8.
 وعقب الديوان باستمرار الشركة 
في متابعتها للتكاليف للحد من زيادة 
تكلفة اإلنتــاج وأن تكون الزيادة في 
املصروفات التشــغيلية التي أشارت 
إليها الشــركة في ردها تتناســب مع 

كمية اإلنتاج وربحية الشركة.

قفزة قياسية في تكلفة االستخراج في غرب املناقيش وصلت إلى 8.1 دنانير

استمرار تراجع إنتاج الكويت النفطي
أشار ديوان احملاسبة الى أن إنتاج الكويت النفطي تراجع خالل 
السنة املالية املاضية حيث بلغ اإلنتاج الفعلي 2.855 مليون برميل من 
النفط اخلام يوميا وذلك بانخفاض قدره 296 ألف برميل من النفط 
اخلام يوميا عن السنة املالية السابقة والبالغة 3.151 ماليني برميل.

وأفادت شركة نفط الكويت بأنها ستستمر في إجراء املزيد من 
الدراسات الفنية املتخصصة بشأن حالة املكامن لربط قدرتها اإلنتاجية 
مع قدرة املنشــآت على معاجلة النفط والغاز املنتج، باإلضافة إلى 
معاجلة التأخر في تنفيذ بعض املشــروعات احليوية كمشروعات 
حقن ومعاجلة املياه ومشروعات زيادة اإلنتاج والعمل للوصول إلى 

الطاقة اإلنتاجية املستهدفة واحملافظة عليها.

الكويت أنتجت 1.1 مليار برميل في 2019/2018 بتكلفة 1.5 مليار دينارمتوسط تكلفة إنتاج البرميل في الكويت بلغت 1.356 دينار بزيادة %18 
70 فلساً تكلفة اإلنتاج في حقل »أم الروس«.. تعتبر األدنى كويتياً وعاملياً»نفط الكويت« تبرر: ارتفاع مستوى املياه وغاز »H2S« السام أبرز األسباب
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