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من المأمول أن يتوسع تطور القطاع ليصل إلى الحقول الجوراسية

«النفط» :إنتاج الكويت من الغاز يبلغ  3.5مليارات قدم مكعبة قياسية باليوم بحلول 2031

• ها�شم خالل افتتاح املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر نيابة عن الوزير خالد الفا�ضل

كتب حممد �إبراهيم:
اكد وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء
واملاء يف الكويت الدكتور خالد
الفا�ضل ان �إن��ت��اج الكويت من
الغاز �سي�صل �إلى حدوده الق�صوى
ع��ام  2032/2031ومب��ا يقدر بـ
 3.5مليارات قدم مكعبة قيا�سية
باليوم.
وق��ال ال��وزي��ر الفا�ضل يف كلمة
ال��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن��ه الرئي�س
التنفيذي يف م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ها�شم ها�شم �أم�س خالل
افتتاح امل�ؤمتر ال�سنوي الـ 27

جلمعية م�صنعي ال��غ��از – فرع
جمل�س التعاون اخلليجي – ان
تطور �صناعة ال��غ��از الكويتية
ا�ستمر وو�صل �إنتاجه الآن �إلى 1.9
مليار قدم مكعبة قيا�سية من الغاز
باليوم.ولفت الى انه وطبقا لآخر
التوقعات ف�إنه من امل�أمول �أن
يتو�سع تطور الغاز ب�شكل كبري
لت�صل احل��ق��ول اجل��ورا���س��ي��ة يف
�شمال الكويت �إلى كامل طاقتها
الإنتاجية من الغاز �إلى  3مليار
قدم مكعب قيا�سي باليوم بحلول
.2024/2023
وبني انه ولت�سهيل عملية التو�سع

ال�����س��ال��ف��ة ال��ذك��ر وال��ت��ط��ورات
امل�ستدامة قامت م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ب�إطالق ا�سرتاتيجيتها
الواعدة لعام  2040واملتعلقة
بقطاعي اال�ستك�شاف والتكرير
مو�ضحا ان ا�سرتاتيجية التكرير
املحلية بنيت على �أربعة �أهداف
رئي�سية هي التو�سع االقت�صادي
يف التكرير املحلي والتمكن من
�إن��ت��اج امل��زي��د م��ن غ��از احلقول
وت�شغيل �أ���ص��ول ال�رشكة طبقا
لأف�ضل املعايري الدولية بالإ�ضافة
�إل��ى تلبية الطلب املتزايد على
الوقود على امل�ستويني املحلي

الخطيب :أوراق العمل المقدمة
للمؤتمر بلغت  209أوراق

• ها�شم مكرم ًا و�ضحة اخلطيب

او�ضحت رئي�سة جمعية م�صنعي
ال��غ��از ف���رع جم��ل�����س ال��ت��ع��اون
اخلليجي و�ضحة اخلطيب ان فرع
جمل�س التعاون ي�ست�ضيف للمرة
االول��ى ه��ذا امل��ؤمت��ر معربة عن
املها يف ان تكون املناق�شات يف
امل�ؤمتر مثمرة وتخلق الفر�صة
للم�شاركة يف املعرفة.
واعلنت عن تو�سع جمعية م�صنعي
ال��غ��از – ف��رع جمل�س التعاون
اخلليجي على م��دار ال�سنني منذ
ت�أ�سي�سها يف ت�سعينات القرن
املا�ضي الفتة الى ان عدد �أع�ضائها
ا�صبح � 29رشكة ت�ضم م�صنعي
وموردي ومقاويل الغاز.
وا�شارت الى ان عدد �أوراق العمل
املقدمة مل�ؤمتر هذا العام حقق
رقما قيا�سيا �إذ بلغ � 209أوراق

• جانب من احل�ضور

قدمها متخ�ص�صون م��ن خمتلف
�أن��ح��اء ال��ع��امل ومت اختيار 54
ورقة منها و�سيتم تقدميها خالل
جل�ستني.
واو�ضحت ان برنامج امل�ؤمتر
لهذا العام بد�أ قبل يومني بعقد
�ست ور�شات عمل تقنية «لأول مرة
يف تاريخ ف��رع جمل�س التعاون
اخلليجي» والتي جرت بالتوازي
وقامت �رشكات م�شهود لها يف هذا
املجال بتنظيم هذه الور�شات التي
�شملت موا�ضيع خمتلفة مثل «من�ش�آت
�ضغط ومعاجلة الغاز» و«التحكم
بنقطة الندى» و«حتلية الغاز -
معاجلة الأمينات» و«�سل�سلة القيمة
للغاز الطبيعي امل�سال» و«تكامل
الغاز وال�صناعات البرتوكيماوية»
و«الرت�شيح والف�صل».

والعاملي.
واو�ضح ان الغاز الطبيعي كان
ومازال عامال �أ�سا�سيا يف اقت�صاد
الكويت �إذ �أن للكويت تاريخا
حاف ً
ال يف ا�ستك�شاف الغاز الطبيعي
وت�صنيعه «ويعود تاريخ ذلك �إلى
عام 1979عندما مت ت�شغيل �أول
جممع لت�صنيع الغاز يف الكويت
وبالتحديد يف م�صفاة ميناء
الأحمدي التابعة ل�رشكة البرتول
الوطنية الكويتية.واملح الى انه
وان�سجاما مع اخلطة اال�سرتاتيجية
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية يف
تلبية املتطلبات بعيدة املدى من

الوقود للطلب املحلي املتزايد من
الطاقة يف دولة الكويت �سي�شكل
ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال
امل�����ص��در الرئي�سي ل��ل��وق��ود يف
الكويت.
وا���ض��اف« :علما ب����أن م�رشوعا
عمالقا لبناء مرافق ال�سترياد الغاز
الطبيعي امل�سال يف منطقة الزور
�سريى النور عام  2022ويت�ضمن
ه��ذا امل�رشوع ال��ذي تبلغ قيمته
 2.9مليار دوالر  8خزانات ت�صل
قدرتها التخزينية ال�صافية �إلى
� 225ألف م 3ومعدل ت�رصيف ي�صل
�إلى  3.000مليارات وحدة حرارية

بريطانية باليوم».وافاد بانه قد
وقع االختيار على الغاز الطبيعي
امل�����س��ال ليكون م�����ص��درا حمليا
رئي�سيا للوقود يف الكويت كونه
ي�شكل «حالة تناغم وان�سجام ما
بني الطاقة والبيئة» وذلك نظرا
جلدواه االقت�صادية من ناحية ومن
ناحية �أخرى لأثره النظيف على
البيئة.
وتابع« :مبا �أن مو�ضوع م�ؤمتر
هذا العام هو «حت�سني الكفاءة يف
ت�صنيع الغاز الطبيعي – من البئر
�إلى امل�ستهلك» ،فمن ال�رضوري
�أي�ض ًا الت�أكيد على �أهمية تعظيم

قيمة ث��روات الكويت من املواد
الهيدروكربونية من خالل تطبيق
�آخ��ر ما تو�صلت �إليه تطبيقات
�صناعة ال��غ��از وامل�����ش��ارك��ة يف
تطبيق �أف�ضل املمار�سات وال�سعي
احلثيث لبلوغ التميز الت�شغيلي.
لقد كانت �صناعة ال��غ��از ،وما
زالت ،توا�صل منوها .ويحدوين
الأمل �أن ي�شكل القاء قيمة م�ضافة
�إل���ى ه��ذه ال�صناعة م��ع وج��ود
�أ�شخا�ص خرباء قادمني من �رشكات
غاز وطنية وم�صدرين ومتخ�ص�صني
وخرباء ومهند�سني واعدين يف هذا
املجال.

«البترول الوطنية» :تشغيل خط الغاز الخامس
نهاية العام الحالي
ق��ال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
البرتول الوطنية وليد البدر انه من
املتوقع ومع نهاية  2019ت�شغيل
خط الغاز اخلام�س لي�ساهم يف رفع
الطاقة الإجمالية لل�رشكة لت�صنيع
الغاز �إلى  3.1مليارات قدم مكعب
قيا�سية باليوم.
واو�ضح البدر يف كلمته خالل افتتاح
امل��ؤمت��ر ال�سنوي ال��ـ  27جلمعية
م�صنعي الغاز – فرع جمل�س التعاون
اخلليجي – ان الهدف من �إن�شاء م�صنع
ا�سرتجاع الإيثان عام  2008كان �إنتاج
الإيثان لتزويد �صناعة الكيماويات
البرتولية باللقيم الالزم.ولفت الى
ان ال�رشكة قامت بت�شغيل خط الغاز
الرابع الذي ي�ستخدم �أح��دث �أنواع
التكنولوجيا يف ت�صنيع الغاز عام
 2015با�ستطاعة تبلغ  805ماليني
قدم مكعبة قيا�سية من الغاز باليوم
م�شريا الى ان خط الغاز اخلام�س
�سيكون بطاقة �إنتاجية مماثلة.
وا�شار الى ان �رشكة البرتول الوطنية
الكويتية لها ب��اع طويل يف جمال
تطوير �صناعة الغاز التي ر�أت النور
عام  1979م�شددا على ان ال�رشكة
ك��ان��ت ومل ت��زل اجل��ه��ة الوحيدة
التي تقوم بت�صنيِ ع الغاز يف دولة
الكويت حتت مظلة م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
ولفت ال��ى ان��ه وعلى م��ر ال�سنني
ا�ستمر تطور ت�صنيع الغاز يف الكويت
بالتزامن مع �أعمال ا�ستكت�شاف الغاز

• وليد البدر متو�سط ًا امل�شاركني يف امل�ؤمتر

يف احلقول لي�سفر ذلك عن العديد
من امل�شاريع الهامة واال�سرتاتيجية
ملعاجلة وت�صنيع الغاز مثل م�رشوع
ا�سرتجاع ال��غ��ازات احلم�ضية عام
 2000ملعاجلة الغازات احلم�ضية
يف الكويت .وا�ضاف البدر «ت�ستند
ر�ؤيتنا يف زي��ادة قدراتنا لت�صنيع
ال��غ��از على ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية  2040حيث تلعب
�رشكة البرتول الوطنية الكويتية
دورا بارزا يف تطويرها ممثلة لقطاع
التكرير وال�صناعات البرتوكيماوية».
وقال انه وفقا ال�سرتاتيجية التكرير
 2040تتمثل ر�ؤي��ة �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية يف �أن تكون �رشكة

تكرير رائدة عامليا من خالل �أدائها
الت�شغيلي املتميز وخلق قيمة م�ضافة
للرثوات الهيدروكربونية الكويتية
وتلبية الطلب يف ال�سوقني املحلي
والعاملي على املنتجات التي تتمتع
ب�أف�ضل املوا�صفات العاملية.
وذكر ان ال�رشكة ت�سعى على الدوام
للتطوير واال�ستثمار يف املجمع
اخلا�ص بت�صنيع الغاز لديها لتلبية
الطلب املتزايد على الغاز الكويتي
حتى عام  2040والذي من �ش�أنه �أن
يتطلب بناء وت�أمني من�ش�آت ومعدات
�إ�ضافية ملعاجلة وت�صنيع الغاز
يف امل�ستقبل مثل م�صنع جديد لغاز
البرتول امل�سال وم�رشوع حتديث

ا�سرتجاع الغازات احلم�ضية .وا�شار
ال��ى ان ال�رشكة ت�سعى با�ستمرار
لتحقيق التميز الت�شغيلي من خالل
تبني �أف�ضل املمار�سات املتاحة
عامليا بالإ�ضافة �إلى العمل امل�ستمر
لتحديد ال��ث��غ��رات الرئي�سية يف
الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة وال�صيانة
واالعتمادية.
واو�ضح ان ال�رشكة تبذل جهودا حثيثة
لتطبيق �أدوات حت�سينية لتحقيق �أعلى
املعايري فيما يتعلق مب�ؤ�رش �شدة
ا�ستهالك الطاقة وجهوزية الوحدات
الت�شغيلية واحل��ف��اظ على التميز
الت�شغيلي طبقا لأرف���ع املعايري
الدولية.

جهود القطاع متواصلة الستخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء

العذبي« :الوقود البيئي» سيقود النهضة الثالثة لصناعة التكرير في الكويت
كتب حممد �إبراهيم:

�أكد وكيل وزارة النفط بالوكالة ال�شيخ
طالل العذبي �أن الكويت تقدم الدعم
وامل�ساندة للجهود الدولية الرامية
لإعادة التوازن واال�ستقرار �إلى �أ�سواق
النفط ومبا يحقق امل�صلحة واملنفعة
امل�شرتكة ل��ل��دول امل�����ص��درة وال��دول
امل�ستوردة للنفط.
واو�ضح ال�شيخ طالل العذبي يف كلمة
القاها نيابة ان وزي��ر النفط وزير
الكهرباء واملاء الدكتور خالد الفا�ضل
خالل افتتاح م�ؤمتر «حت�سني الأداء يف
ال�صناعات البرتولية الالحقة» الذي
تنظمه منظمة الأقطار العربية امل�صدرة
للبرتول «اواب��ك» بالتعاون مع مركز
التعاون الياباين للبرتول او�ضح ان
هذه اجلهود وااللتزام العايل من كافة
جمموعة دول « �أوبك � « +أدت �إلى حدوث
حت�سن ملحوظ يف ال�سوق النفطية
العاملية.
وا�ضاف العذبي يف كلمته بافتتاح امل�ؤمتر
الذي يعقد خالل الفرتة من  12الى 14
مار�س احلايل ب�أن الكويت تويل اهتماما
كبريا بال�صناعة البرتولية ب�شكل عام
وبال�صناعات البرتولية الالحقة ب�شكل
خا�ص وتنفذ يف الوقت الراهن جمموعة
من امل�رشوعات ذات الطابع اال�سرتاتيجي
يف �صناعة التكرير ومن �أهمها م�رشوع

• ال�شيخ طالل العذبي متحدث ًا خالل امل�ؤمتر

الوقود البيئي �إلى جانب م�رشوع م�صفاة
الزور.
وا�شار الى ان انعقاد هذا امل�ؤمتر ي�أتي
يف ظل تطورات مت�سارعة ي�شهدها ال�سوق
النفطي العاملي «ومن جانبها فقد �سعت
الكويت وبف�ضل التوجيهات احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
�أمري الكويت لأداء دور �إيجابي على مدى
العامني املا�ضيني وذلك يف �إط��ار دعم

اتفاق خف�ض االنتاج بني الدول الأع�ضاء
يف منظمة ال��ب��ل��دان امل�����ص��درة للنفط
«�أوب��ك» وكبار املنتجني من خارجها
والذي مت التو�صل اليه يف نهاية عام
 2016ويق�ضي بخف�ض االنتاج مبقدار
 1.8مليون برميل يوميا».
وا����ض���اف���« :س��ي��ق��ود م����شروع الوقود
البيئي وامل�صفاة اجل��دي��دة النه�ضة
الثالثة ل�صناعة التكرير يف الكويت
بعد االنطالقة يف ال�ستينيات وتطوير
امل�صايف يف الثمانينات» .وبني ان جهود
القطاع النفطي يف الكويت متوا�صلة يف
�إطار التوجه ال�ستخدام الغاز الطبيعي
يف حمطات الكهرباء وكذلك على �صعيد
ا�ستخدام الطاقات املتجددة «حيث مت
م�ؤخرا تد�شني املرحلة الأولى ملجمع
ال�شقايا للطاقة املتجددة والذي ي�ساهم
بقدرة اجمالية  70ميغاوات ت�ضم 10
ميغاوات تكنولوجيا الألواح ال�شم�سية
و 10ميغاوات تكنولوجيا امل��راوح
الهوائية و 50ميغاوات تكنولوجيا
الطاقة ال�شم�سية احلرارية وب�سعة تخزين
طاقة حرارية ت�صل �إلى � 10ساعات.
ولفت ان ان تد�شني جممع ال�شقايا ياتي
تلبية لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأحمد �أم�ير الكويت لت�أمني  %15من
حاجة الكويت من الطاقة الكهربائية
من م�صادر متجددة ونظيفة بحلول عام
.2030

استطاعت أن تحتل مكانة مهمة في األسواق العالمية

النقي :الطاقات التصميمية إلنتاج اإليثيلين
في الدول العربية بلغت  27مليون طن سنوي ًا
قال الأم�ين العام ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة
للبرتول «�أوابك» عبا�س النقي ان انعقاد هذا امل�ؤمتر ي�أتي
يف ظروف ت�شهد فيها ال�صناعات البرتولية العديد من
التحديات وال�صعوبات والتي يف مقدمتها تقلبات �أ�سعار
النفط اخل��ام على امل�ستوى العاملي رغم ا�ستقرارها
الن�سبي حول معدالت ثابتة بالإ�ضافة �إلى تنامي �أعباء
تلبية متطلبات الت�رشيعات البيئية دوليا وغري ذلك
من العوامل التي لها انعكا�سات على ا�ستقرار ال�سوق
البرتولية العاملية.
واو�ضح ان��ه وملواجهة ه��ذه التحديات ت�شهد الدول
الأع�ضاء يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
تطورات مهمة لتطوير �أداء ال�صناعة البرتولية ب�شكل
عام و�صناعتي التكرير والبرتوكيماويات ب�شكل خا�ص
وذلك من خالل تطوير املن�ش�آت القائمة وبناء من�ش�آت
جديدة تطبق فيها �أحدث ما تو�صلت �إليه الأبحاث العلمية
من تقنيات متطورة ت�ساهم يف النهو�ض ب�أداء ال�صناعة
وتعزيز قدرتها التناف�سية لت�صبح �أحد �أهم مراكز ت�صدير

املنتجات البرتولية والبرتوكيماوية العالية اجلودة
�إلى الأ�سواق العاملية.
وا�ضاف النقي« :ويف جمال �صناعة البرتوكيماويات
ف�إن الدول العربية ا�ستطاعت �أن حتتل مكانة هامة يف
الأ�سواق العاملية منذ منت�صف ت�سعينات القرن املا�ضي
وحتى الآن حيث بلغ �إجمايل الطاقات الت�صميمية لإنتاج
الإيثيلني يف الدول العربية يف عام  2018نحو  27مليون
طن �سنويا وعلى م�ستوى العامل فقد بلغ �إجمايل الطاقات
الت�صميمية لإنتاج الإيثيلني نحو  186مليون طن يف عام
 2018مقابل  177مليون طن عام  .2017واو�ضح ان بع�ض
الدول الأع�ضاء يف �أوابك تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية
من البرتوكيماويات الفتا الى ان الدول الأع�ضاء يف �أوابك
تويل اهتماما بالغا بق�ضايا ال�صحة وال�سالمة والبيئة
وتطبيق �أف�ضل املمار�سات التي ت�ضمن حماية املن�ش�آت
البرتولية واحلد من وقوع احل��وادث اخلطرة واحلفاظ
على �سالمة الإن�سان والبيئة �إ�ضافة �إلى االهتمام بتنمية
مهارات وقدرات العاملني يف قطاع ال�صناعة البرتولية.

