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أكد وزير النفط ووزي��ر الكهرباء واملاء 
عصام امل���رزوق بخصوص اتفاق خفض 
اإلن��ت��اج: “نحن س��ع��داء بنسب االل��ت��زام 
الكبيرة التي مت حتقيقها منذ بداية خفض 
اإلنتاج في يناير الى نهاية سبتمبر، ونأمل 
أن تستمر الدول املعنية في هذا النهج الى 
نهاية التمديد احلالي الذي ينتهي في 31 
مارس 2018 “، ذلك خالل افتتاح مؤمتر 

النفط والغاز في الكويت .
وذك���ر : س��ن��درس ف��ي نوفمبر األرق���ام 
التي نتجت في الشهور األربعة األولى من 
التمديد وبناء عليها سنقّيم الوضع ونخرج 
بتوصيات للمؤمتر ال��وزاري في نوفمبر 

بخصوص أي متديد محتمل مستقبال”.
وتابع : امل���رزوق إن املباحثات بشأن 
حقل اخلفجي املشترك مع اململكة العربية 
السعودية ما زالت مستمرة، مشيرا الى أن 
“هناك أم��ورا بسيطة سوف حتل ونعاود 

بعدها اإلنتاج”.
وردا على سؤال حول أبرز املشروعات، 
قال املرزوق: “نحن حاليا في طور االنتهاء 
من مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء 
عبدالله وميناء األحمدي، واألعمال جارية 
على ق��دم وس��اق في مصفاة ال��زور والتي 
نأمل االنتهاء منها في نهاية 2019”، مبينا 
أن مشاريع شركة نفط الكويت تتراوح ما 
بني حفر آبار ومراكز جتميع باإلضافة الى 

مراكز اإلنتاج املبكر للنفط والغاز”.
 من جانبه ق��ال  رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي في شركة خدمات حقول 
الغاز والنفط  حسام معرفي  ان الشركة 
جددت عقدين مع شركة نفط الكويت بقيمة 

140 مليون دوالر. 
وذكر أن العقد األول يختص باخلدمات 
السلكية لآلبار والتي تقوم الشركة من 
خاللها بتقدمي األعمال امليكانيكية ألعماق 
األب���ار ال��ت��ي تصل إل��ى 2 – 4 آالف متر، 
ويتم استصالح تلك اآلب��ار وآخذ قياسات 
وبيانات محدودة يتم طلبها من شركة نفط 

الكويت لتلك اآلبار.
 وبني معرفي أن الشركة لديها فريق عمل 
متكامل متخصص يقوم بتلك األعمال بكل 
دق��ة، مشيراً إلى أن العقد الثاني يختص 
باستصالح اآلب���ار ورؤس اآلب���ار، حيث 
تقوم الشركة بإصالح تلك اآلبار في حالة 

حدوث تسرب. 
وآش��ار إل��ى أن أعمال الشركة مع نفط 
اخلليج محدودة للغاية وذل��ك بعد وقف 
عمليات اإلنتاج من املنطقة املقسومة  في 
اخلفجي والوفرة، متوقعا عودة الشركة 

إلى العمل مع عودة اإلنتاج.
 ولفت إل��ى أن 99 ف��ي املئة م��ن أعمال 

الشركة تتركز مع شركة نفط الكويت. 
وفي سؤال حول التوسعات التي تدرسها 
ال��ش��رك��ة ق��ال معرفي أن ال��ش��رك��ة تأمل 
الدخول إل��ى السوق السعودي وذل��ك من 
خالل محادثات جتريها الشركة مع شركة 
آرامكو، متأمالً دخ��ول السوق السعودي 

قريباً. 
وشدد على أن الشركة تركز على السوق 
احمل��ل��ي السيما وأن احلكومة الكويتية 
ضخت استثمارات هائلة في السوق احمللي 
، ونأمل أن ننوع من اخلدمات التي تقدمها 
الشركة للفوز بأكبر حصة من املشاريع 

التي النفطية. 
وب��ني أن مشاريع الشركة تتركز في 
النفط الثقيل وإن��ت��اج النفط ع��ن طريق 

املضخات املغمورة ، مشيراً إلى أن الشركة 
تتوجه لعمليات حفر اآلب��ار ، متوقعاً أن 
تفوز الشركة مبشاريع متنوعة في القطاع 

النفطي خالل العامني املقبلني.
 وذكر أن الشركة تعمل حالياً مع شركة 
نفط الكويت على جتميع وحتليل وضخ 

كميات من النفط الثقيل في نفط الكويت ، 
وحتويلها إلى محطة النفط الثقيل ، مشيراً 
إلى أن حجم انتاج املشروع حالياً إلى 5 
آالف برميل، متأمالً أن يصل إلى 10 آالف 

برميل يوميا خالل الفترة القليلة املقبلة.
وأكد معرفي على أن انتاج النفط الثقيل 
في الكويت واعد، بعد أن ضخت شركة نفط 
الكويت 3 مليار دوالر لتطوير حقول النفط 

الثقيل. 
وحول استعداد الشركة لعمليات احلفر 
البحري التي ستقوم بها نفط الكويت 
الحقاً قال معرفي : أن ذلك املجال جديد على 
الشركة وعلى الكويت ، وسوف يطرح ذلك 
املشروع على شركات عاملية متخصصة ، 
وسيتركز دور الشركات احمللية على تقدمي 

اخلدمات املساندة لتلك الشركات العاملية. 
وب��ني أن ف��ري��ق الشركة ل��دي��ة خبرات 

عاملية متنوعة في عمليات احلفر البحري. 
م��ن جانبه ق��ال الرئيس التنفيذي في 
شركة جالس بوينت الكويت عبد احلسني 
ال��ش��ه��اب أن ال��ش��رك��ة تعمل على تنفيذ 
مشاريع استخراج النفط الثقيل عن طريق 
بخار املاء املنتج بالطاقة الشمسية ،مؤكدا 
أن اس��ت��خ��دام ه��ذه التقنية اجل��دي��دة في 
مشروع  الكويت إلنتاج 270 ألف برميل 
يومياً سيعمل على توفير كلفة في املشروع 
م��ن 500 مليون دوالر إل��ى مليار دوالر 
سنوياً، من استيراد الغاز املستخدم في 
هذه العملية.  وأضاف الشهاب أن الشركة 
وفرت مشروع الستخراج النفط الثقيل في 
سلطنة عمان بكلفة إجمالية 600 مليون 
دوالر ، مشيرا إلى أن مشروع عمان دخل 

في مرحلة التشغيل الفعلي . 
وأوض��ح الشهاب أن استخدام التقنية 
اجل��دي��دة تعتمد على اس��ت��غ��الل الطاقة 

الشمسية لضخ بخار املاء بكميات ضخمة 
في مكامن النفط الثقيل وال��ذي يساعد في 
عملية االستخراج والتي تعتبر أقل كلفة من 

استخدام الغاز.
 ولفت إلى أن هذه التقنية توفر نحو 50 
% من الغاز املستخدم ، وق��ال أن الطاقة 
الشمسية في الكويت قوية ج��داً وميكن 

استخدامها واستثماراها في هذه التقنية.
وأض��اف أن الشركة لها نحو 3 سنوات 
تتعامل مع شركة نفط الكويت ، حيث قام 
مسؤولي الشركة ب��زي��ارة امل��ش��روع في 
عمان ونحن في انتظار التطبيق الفعلي 
لهذه التقنية.  وأوضح أن مشروع الشركة 
يتم وضعه في أل��واح شمسية حتفظ في 
بيوت زجاجية حتميها من عوامل التعرية، 

وبالتالي توفر الكثير من كلفة تنظيفها.
 وق��ال أن الطاقة املستخدمة ف��ي هذه 
املشروعات تختلف بحسب الكمية املنبثقة 
سواء للنفط أو الغاز، موضحا أن استخدام 
التقنية اخلاصة بالشركة توفر الكثير 
من املصروفات على املشاريع لإلنتاج، 
وتوفر كميات الغاز املستخدمة في عمليات 
اإلنتاج ، ما يوفر مرونة وحرية في عمليات 
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نسب االلتزام باتفاق خفض اإلنتاج كبيرة

املرزوق: مباحثات حقل اخلفجي مع السعودية مازالت مستمرة
ز ل�������غ�������ا ا و ل�����ل�����ن�����ف�����ط  مل������ب������ك������ر  ا ج  ن���������ت���������ا إل ا ك���������ز  ا م���������ر و ر  ب������������ا آ ح������ف������ر  ب��������ن  م��������ا  ح  و ا ت���������ت���������ر   » ي��������ت ل��������ك��������و ا ن�������ف�������ط  « ي������ع  ر م������ش������ا

حسام معرفي
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مؤسسة البترول توقع اتفاقية مع سوميد

»مؤسسة البترول« جتدد عقد نقل 
وتخزين النفط اخلام عبر »سوميد«

ذك���رت مؤسسة ال��ب��ت��رول على ل��س��ان عضوها  
املنتدب للتسويق العاملي نبيل بورسلي قام بتوقيع 
عقد التجديد بحضور املهندس محمد عبد احلافظ 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 

سوميد .
 واعلنت مؤسسة البترول عن جتديد عقد نقل 

وتخزين النفط اخلام الكويتي عبر منفذ سوميد .
 وبينت أن ه��ذا العقد من العقود االستراتيجية 
واملهمة ملؤسسة البترول كونه يخدم وبكل سهولة 

ومرونة عملية بيع النفط اخلام الكويتي في االسواق 
العاملية الواعدة في منطقة البحر االبيض املتوسط 
وشمال غرب اوروبا من اجل احملافظة على احلصص 

السوقية للنفط اخلام الكويتي في  تلك االسواق.
كما مت ايضا على هامش املؤمتر االتفاق مع احد 
املزودين الرئيسني على تزويد دولة الكويت بالغاز 
الطبيعي املسال لتلبية احتياجات دولة الكويت على 
املدى الطويل. وذلك متاشيا مع خطة املؤسسة لتوفير 

افضل البدائل االقتصادية والصديقة للبيئة.

90باملئة من دخل دول اخلليج يعتمد على قطاعات النفط حسن: 

»ايكويت« تستعرض إجنازاتها العاملية
2017  في مؤمتر الكويت الثالث للنفط والغاز 

قامت مجموعة ايكويت، برعاية مؤمتر 
الكويت الثالث للنفط والغاز 2017 والذي 
ُي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة سمو رئ��ي��س مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح.
وباعتباره من أكبر امللتقيات الصناعية 
في دول��ة الكويت، قامت ايكويت برعاية 
هذا املؤمتر سابقاً في العام 2013 والعام 
2015 بناًء على ش��راك��ات املجموعة مع 
العديد من األط��راف ذات العالقة احمللية 
والعاملية في املجال التجاري والصناعي 

داخل وخارج الكويت.
وقال الرئيس التنفيذي اليكويت محمد 
حسني،:”لقد كانت بدايتنا األول��ى كجهة 
إنتاج محلية في الكويت، وأصبحنا اآلن 
نتمتع بحضور وانتشار عاملي كثاني أكبر 
منتج لإليثيلني جاليكول في العالم. ومع 
ك��ون الكويت تستضيف معظم عملياتنا 
الصناعية، فإن ايكويت تستمر في دورها 
الفعال في تنويع مصادر الدخل للكويت 
م��ن خ��الل البتروكيماويات، ودع���م منو 
الصناعات البالستيكية احمللي بأكثر من 
%450 منذ العام 1998، وكذلك املساهمة 
بأكثر من %60 في قيمة ال��ص��ادرات غير 

النفطية”.
وأش��ار حسني:”يعتمد أكثر من 90% 
من دخل دول اخلليج على قطاعات النفط، 
والغاز والبتروكيماويات. وإضافة إلى 
هذا، فإن قطاع البتروكيماويات يشكل ثاني 
أكبر مصدر للدخل الوطني على املستوى 
اإلقليمي على اعتبار أننا نصدر أكثر من 
%80 من منتجاتنا. ويعتبر دور هذا القطاع 

أمراً جوهرياً من خالل املساهمة في التنمية 
والتطور للمجتمع واالقتصاد على اعتبار 
أن البتروكيماويات متثل قطاعا هاما 

وحيويا للمستقبل”.
وأضاف حسني:”نأمل أن يساهم مؤمتر 
ال��ك��وي��ت للنفط وال��غ��از 2017 ف��ي دعم 

اجلهود الهادفة إلى زيادة اإلنتاج، وتوفير 
احللول التكنولوجية، واالبتكار الشامل 

وتطوير املوارد البشرية”.

جانب من املعرض


