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Perfecting the 
art of grease
At Q8Oils, we have perfected the art of developing 
high quality greases, which is why we name them after 
the greatest artists. Manufactured in the UK, our 
extensive range covers all automotive and industrial 
applications.

Q8 greases also come in a wide range of pack sizes 
and our Q8Oils application engineers will help you 
select the perfect grease for your equipment, to ensure 
total protection and reliability of your machine.



كلمة العدد
و�شع���ت موؤ�ش�ش���ة البترول الكويتية منذ تاأ�شي�شها فكر ونهج تكام���ل القطاع النفطي، وتطويره ب�شكل م�شتمر يتما�شى مع المتغيرات 

العالمي���ة المتالحق���ة على راأ����س اأولوياتها، ومن هذا المنطلق اعتمدت الموؤ�ش�شة اإ�شتراتيجي���ات مدرو�شة للقطاع، واأطلقت التوجهات 

الإ�شتراتيجي���ة العام���ة المعروف���ة ب� (اإ�شتراتيجي���ة 2030)، وهي الإ�شتراتيجي���ة التي حددت بو�شوح الأهداف الت���ي ت�شعى الموؤ�ش�شة 

و�شركاتها التابعة اإلى تحقيقها.

وف���ي اإط���ار تحقيق نهج التكامل في القط���اع النفطي، ولإدراك الموؤ�ش�شة اأن �شناعة النفط تعي����س في بيئة متغيرة، وذات تحديات 

كبي���رة، تتطل���ب منا دوماً التكي���ف مع المتغيرات والتحديات المحلي���ة والعالمية التي تواجهنا لتحقيق ما ن�شب���و اإليه من مكانة رائدة 

عالمي���اً، كان لب���د من تحديث اإ�شتراتيجي���ة القطاع النفطي، لتمتد اإلى العام 2040 (اإ�شتراتيجية 2040)، لتكون ترجمة حية وواقعية 

لعملية التكامل في القطاع، وتلبي اآمال وطموحات المرحلة المقبلة في جميع القطاعات النفطية من اأجل مزيد من التطور على كافة 

الم�شتويات، لتحقيق التنمية، وتر�شيخ ال�شتقرار والرخاء، وبناء م�شتقبل اأف�شل لالأجيال المقبلة.

وم����ن الموؤك����د اأن عملية تحديث التوجهات الإ�شتراتيجية للقطاع النفطي لم تكن بالأمر ال�شهل، فقد كانت نتيجة جهود 

كبيرة، وور�س عمل وفق منهجية علمية في عمليات التخطيط، ونقا�شات طويلة ا�شتغرقت �شهوراً عديدة بين المعنيين في 

الموؤ�ش�شة و�شركاتها التابعة، وكان ثمرة كل ذلك الخروج بتحديث للتوجهات الإ�شتراتيجية طويلة الأمد لم�شتقبل ال�شناعة 

النفطية الكويتية، وبما يتما�شى مع المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية.

ولق����د األق����ى الإ�ش����دار الجديد من مجلة »نب�����س« في اأبوابه المختلف����ة ال�شوء على ما تحقق من اإنج����ازات في القطاع 

النفط����ي وف����ق الإ�شتراتيجية طويلة المدى، �شواء في عمليات ال�شتك�شاف والإنتاج وتطوير الآبار المنتجة، اأو على �شعيد 

فت����ح اأ�شواق جدي����دة للنفط الخام الكويتي، واإنجاز م�شروعات عمالقة عل����ى الم�شتويين المحلي والخارجي، فعلى �شعيد 

الم�شاريع الإ�شتراتيجية تناول الإ�شدار م�شروع »الوقود البيئي« العمالق، الذي حظي باأكبر �شفقة تمويل في تاريخ القطاع 

النفطي، وفي مجال الم�شاريع الدولية نجحت �شركة البترول الكويتية العالمية - الذراع الخارجي للموؤ�ش�شة -  في توقيع 

اتفاقي����ة �شراك����ة مع �شركة النفط العمانية ب�شلطنة عمان لإن�شاء م�شف����اة لتكرير النفط. اأما في مجال البيئة وال�شتدامة 

فق����د حقق����ت الموؤ�ش�شة اإنجازاً فريداً من نوعه، ويعتبر الأول على م�شتوى دول����ة الكويت، بح�شول مجمع القطاع النفطي 

.(LEED) على ال�شهادة الذهبية للريادة في ت�شميمات الطاقة والبيئة للمباني القائمة

ول �شك اأن كل هذه النجاحات، والمكانة المتميزة التي و�شلت اإليها الموؤ�ش�شة و�شركاتها التابعة بين كبريات �شركات النفط العالمية 

ل���م ت���اأت من فراغ، واإنما كانت نتيجة اإ�شتراتيجية ُو�شعت وفق اأ�ش�س علمية مدرو�شة، وجهد واإخال�س وتعاون بناء بين فرق العمل في 

الموؤ�ش�ش���ة ومثيالته���ا في ال�شركات التابع���ة، وهذا كله يدفعنا اإلى بذل مزيد من الجهد من اأجل تعزي���ز هذه ال�شورة على ال�شعيدين 

الإقليمي والعالمي، وبناء م�شتقبل واعد لكويتنا الحبيبة، واإبراز الوجه الح�شاري الحقيقي لها.

رئيس التحرير 

الشيخ فيصل الجابر  الصباح
نائب العضو المنتدب للعالقات
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إنجاز بيئي جديد يضاف لسجلها

الفليج: »نفط الخليج« 
نجحت في إعادة تأهيل 

الحفر  البترولية بعمليات 
الوفرة المشتركة

   واأو�ش���ح الفلي���ج اأن ه���ذا الم�ش���روع كان بمثاب���ة تحد بيئي 

لفري���ق عمل الم�ش���روع، نظراً لمراحله المتع���ددة حتى الو�شول 

اإل���ى الهدف المن�شود واإتمام معالجة التربة في الُحفر البترولية 

جميعه���ا، ملمح���اً اإل���ى اأن ال�شرك���ة قامت بتطبي���ق اإ�شتراتيجية 

بيئي���ة طموحة في منطق���ة عمليات الوف���رة الم�شتركة ا�شتندت 

على درا�شات علمي���ة معتمدة من الهيئة العامة للبيئة، مبيناً اأنه 

تطبيق���اً لقرارات وتو�شيات المجل�س الأعلى للبيئة، وتما�شياً مع 

اإ�شتراتيجية وخطة كل من ال�شركة الكويتية لنفط الخليج، و�شركة 

�شيف���رون العربي���ة ال�شعودي���ة المعني���ة بالبيئة، والتزام���اً منهما 

بلوائح وا�شتراط���ات الهيئة العامة للبيئة، تم عمل درا�شة �شاملة 

تت�شمن تقييماً تف�شيلياً للو�شع البيئي لمنطقة الُحفر البترولية، 

وعمل م�ش���ح ميداني لموقع الم�شروع، وجمع عينات من التربة، 

والمي���اه الجوفي���ة، ور�شد لملوث���ات الهواء، ت���م بعدها  معالجة 

الُحف���ر البترولية واإعادة تاأهيلها وفقاً لخطوات علمية مدرو�شة 

وت�شامي���م هند�شي���ة معتمدة ب���داأت بتفريغ الُحف���رة من المواد 

البترولي���ة، ثم اإزال���ة الحماأة البترولية اللزج���ة، واإزالة الحواجز 

الرملي���ة وتنظيف ق���اع الُحفرة، ومن ثََم جم���ع التربة ومعالجتها 

ب�شكل علمي تمهيداً لإعادة ا�شتخدامها لأعمال الدفان في نف�س 

م���كان الُحفر الماأخوذة منها وفقاً لن�شبة الهيدروكربونات، ووفق 

ال�شروط والمعايير البيئية المحلية والعالمية. 

 وتتويج���اً لنجاح���ات ال�شركة في اإعادة تاأهي���ل التربة ك�شف 

الفلي���ج ع���ن ع���ودة الغط���اء النباتي لأج���زاء كبيرة م���ن الُحفر 

البترولي���ة التي ت���م ا�شت�شالحها، عالوة عل���ى ا�شتحداث ُحفر 

مبطنة معتمدة بيئياً تُقدر �شعتها ب� 700 األف برميل من النفط 

موضوع العدد

ال�صيد عبدالنا�صر الفليج

انطالقًا من سعيها الدؤوب لمراعاة الجوانب البيئية في عملياتها كافة، والتزامًا منها بالمعايير البيئية لجودة 
الُحفر  تربة  تأهيل  إعادة  في  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة  نجحت  بعملياتها،  المحيطة  والمياه  والهواء  التربة 

البترولية في منطقة العمليات البرية المشتركة الوفرة.

و لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع التقت مجلة »نبض« الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج السيد 
100 متر  6 أمتار، ونحو  5 إلى  عبدالناصر الفليج، الذي استهل حديثه معرفًا تلك الُحفر بأنها ُحفر بعمق يتراوح بين 
مربع، كان يتم تخزين النفط فيها قبل استحداث الُحفر النفطية المبطنة وإنشاء المستودعات النفطية الحديثة. 
واستطرد الفيج قائاًل »بفضل اهلل عز وجل وبجهود فريق العمل انتهينا من معالجة ما يزيد عن 60 حفرة بترولية 
في منطقة عمليات الوفرة المشتركة، بالتعاون مع شركائنا في تلك المنطقة شركة شيفرون السعودية العربية«.
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ت�شتعم���ل ف���ي حالت الطوارئ، مردفاً بقول���ه »اإن الو�شول اإلى 

م���ا و�شلت اإلي���ه ال�شركة الكويتي���ة لنفط الخلي���ج بالتعاون مع 

�شريكها في منطق���ة عمليات الوفرة الم�شتركة �شركة �شيفرون 

العربية ال�شعودية ب�ش�اأن الُحفر يعد اإنجازاً بيئياً مميزاً في ظل 

الموؤ�ش���رات التي توؤكد اأن ما يقدر ب� 97% من اإجمالي م�شاحة 

الحف���ر النفطية في منطقة عمليات الوف���رة الم�شتركة، والتي 

تُق���در عددها باأكثر من 60 حفرة، تم���ت معالجتها، اإلى جانب 

ا�شتبدال الُحفر البترولي���ة باأخرى تعتمد على و�شائل هند�شية 

معتمدة بيئياً، الأم���ر الذي يحقق الأمان البيئي للتربة ويتوافق 

مع ال�شتراطات البيئية المتبعة«، مبيناً اأن الم�شروع يوؤكد التزام 

كل م���ن الجانب الكويتي والجانب ال�شع���ودي بالمعايير البيئية 

العالمي���ة، وفي الوقت نف�شه تحقي���ق المتطلبات وال�شتراطات 

البيئي���ة الهادفة اإل���ى تح�شين جودة الترب���ة والبيئة في مناطق 

العمل بعمليات الوفرة الم�شتركة. 

وفي خت���ام حديثه توج���ه الرئي�س التنفيذي ال�شي���د عبدالنا�شر 

الفليج بخال�س ال�شكر لكل مْن �شاهم في هذا الإنجاز، و�شارك في 

التغلب على تحديات تنفيذ هذا الم�شروع، بداية من درا�شة الو�شع 

البيئ���ي لمنطقة الُحفر م���روراً بعمليات تحليل الترب���ة، و�شولً اإلى 

اإتم���ام عملية معالج���ة الُحفر كافة، وخلوها الت���ام من اأية مخلفات 

قد تعوق التطور الطبيعي للتربة والهواء في المنطقة، موؤكداً التزام 

جميع العاملين في ال�شركة بكل ما يلزم لمراعاة العتبارات البيئية، 

وتل���ك المتعلقة بال�شحة وال�شالمة في جمي���ع الأعمال والمهمات، 

وبم���ا يتما�ش���ى م���ع روؤى واأه���داف ال�شركة الكويتي���ة لنفط الخليج 

و�شيا�شة عملها.

❞االنتهاء من معالجة أكثر من 60 حفرة 
بترولية في عمليات الوفرة المشتركة بالتعاون 

مع "شيفرون السعودية العربية" ❝

❞ استحداث ُحفر مبطنة معتمدة بيئيًا تُقدر 
سعتها بـ 700 ألف برميل من النفط تستعمل 

في حاالت الطوارئ  ❝
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التكنولوجيا واالبتكار

تعزز استخراج النفط وتسهم في استدامة اإلنتاج ورفع نسبة االحتياطيات 

الحقن الكيميائي في مكمن كربوني... تقنية رائدة 
تستخدمها »نفط الكويت«

يمر اإلنتاج في الصناعة النفطية بثالث مراحل أساسية، هي االستخراج األولي الذي يطلق عليه »اإلفراغ 
ونجحت  الكويت،  نفط  شركة  بها  اهتمت  مراحل  وكلها  الثالثي،  الثانوي، واإلنتاج  واالستخراج  الطبيعي«، 
أثبتت  متطورة  تقنيات  وبواسطة  الشركة،  في  العاملين  جهود  بفضل  وذلك  فيها،  التمّيز  في  بالفعل 

جدواها وأعطت نتائج باهرة.

المكامن،  من  النفط  استخراج  لتعزيز  الكويت  نفط  شركة  تستخدمها  التي  المتطورة  التقنيات  ومن 
لتطوير  الشركة  مساعي  عززت  فريدة  تجربة  تعد  التي  كربوني«،  مكمن  في  الكيميائي  الحقن  »تقنية 

استخراج النفط ورفع نسبة االحتياطيات الموجودة واستدامة اإلنتاج.

فريق  مسؤوليتها  يتولى  التي  التقنية،  بهذه  يتعلق  ما  كل  التالي  التقرير  في  »نبض«  مجلة  وتستعرض 
عمل تعزيز استخراج النفط برئاسة السيد داود كمال، التابع لمجموعة التخطيط في الشركة.
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مراحل وتقنيات

ي�شتخرج النفط الخام من المكامن وفق ثالث مراحل، اأولها مرحلة 

»الإف���راغ الطبيعي«، وفيها يتم ا�شتخ���راج النفط من خالل ال�شغط 

الطبيع���ي للمكمن، ومن م�شكالت هذه المرحلة اأنه مع مرور الوقت 

ي�شب���ح الإنتاج �شعيفاً، ويحتاج اإلى زي���ادة ال�شغط في المكمن، لذا 

يتم حقن هذه المكامن بالمياه بهدف زيادة �شغط المكمن والحفاظ 

عل���ى م�شتويات الإنتاج، وهو ما ي�شمى ب���� »ال�شتخراج الثانوي«، اأو 

المرحلة الثانية لالإنتاج، حيث ي�شاعد حقن المياه على نزوح النفط 

من الفراغات الم�شامية، ولكن كفاءة هذا النزوح تعتمد على عوامل 

كثيرة، منها على �شبيل المثال لزوجة النفط، وخ�شائ�س ال�شخور.

وم���ن العوام���ل التي ترجح ا�شتخ���دام تقنية ال�شتخ���راج الثانوي، 

اأولً تواف���ر المياه بكميات كبيرة من التيارات القريبة، اأو الأنهار، اأو 

المحيط���ات، بالإ�شافة اإلى الآبار التي تم حفرها في طبقات المياه 

الجوفية المالحة ال�شحلة، اأو العميقة تحت �شطح الأر�س، في حين 

اأن العام���ل الثاني قد يرج���ع اإلى تدني تكلفة المي���اه مقارنة بتكلفة 

المواد الأخرى كالغاز.

اأم���ا المرحلة الثالثة، وه���ي تقنية الإنتاج الثالث���ي (ال�شتخال�س 

المع���زز للنفط)، وت�شم���ى اأي�شاً تح�شين ا�شتخ���راج النفط، وتندرج 

تحته���ا ثالث تقنيات رئي�شية اأوله���ا تقنية النتعا�س الحراري، وتتم 

ع���ن طريق حقن بخ���ار الماء لت�شخين النفط الثقي���ل بما يوؤدي اإلى 

تقلي���ل لزوج���ة النفط الثقيل، وت�شهيل حركته ف���ي اتجاه اآبار النفط 

المنتج���ة، اأما التقنية الثاني���ة، وهي تقنية حقن الغاز، وتتم بوا�شطة 

حق���ن غ���ازات مثل الغاز الطبيع���ي، اأو النيتروجي���ن، اأو ثاني اأك�شيد 

الكرب���ون، بما ي���وؤدي اإلى امت���زاج الغاز مع النف���ط، وبذلك يتح�شن 

نزوح النفط ب�شبب انخفا�س قوة ال�شد ال�شطحي بين الزيت والماء، 

فيم���ا التقنية الثالثة هي »الحقن الكيميائي«، وذلك عن طريق حقن 

البوليمرات لرفع كفاءة دفع الماء المحقون للنفط، مع اإمكان اإ�شافة 

مواد كيميائية اأخرى (من�شطات ل�شطح اأو مواد قلوية) لتقليل ال�شد 

ال�شطحي بين الزيت والماء.

الحقن الكيميائي

وه����ذه العملية يتم خالله����ا حقن المكمن بم����واد كيميائية ذات 

تركيب����ات مختلفة لأ�شباب متع����ددة، اإذ يحتوي المكمن في الغالب 

على غاز وماء ونفط، وبع�س المكامن يلت�شق فيها النفط بالرمل، 

فاإما يكون الماء في المنت�شف اأو العك�س، اأي يلت�شق الماء بالرمل 

ويكون النفط في المنت�شف، لأن طبيعة المكامن تختلف، وهو ما 

ي����وؤدي اإلى بقاء جزء من النفط داخ����ل المكمن بحكم وجود ال�شد 

ال�شطحي بي����ن النفط والماء، وبالتالي ي�شع����ب ا�شتخراجه ولبد 

من تدخل اإ�شافي.

كذلك هو الحال عند حقن المياه، فالماء له لزوجة معينة واأحياناً ل 

يكون له القدرة على دفع النفط المتبقي في المكمن بكفاءة عالية، لذا 

يت���م الحقن بالمواد الكيميائي���ة، ومنها ال� »بوليمر«، الذي بدوره يمتزج 

م���ع الم���اء ويثقله ويعطيه قوة دفع اأكبر بكف���اءة اأعلى، فيزداد ما نطلق 

عليه "كفاءة ا�شتخراج النفط".

وتوجد اأي�شاً مواد كيميائية اأخرى تدعى »الموؤثر ال�شطحي«، وتندرج 

تحتها فئات فرعية كثيرة، وتتمثل وظيفة هذه المواد بالتقليل من ال�شد 

ال�شطحي بين الماء والنفط للم�شاعدة على دفع النفط اإلى راأ�س البئر، 

وبهذه الطريقة ي�شبح بالإمكان ح�شاب النفط الحتياطي بما في ذلك 

النف���ط القابع في المكم���ن حتى اآخر قطرة منه، ما ي���وؤدي اإلى ارتفاع 

ن�شب���ة الحتياطيات الموجودة وا�شتدامة الإنتاج، ف� »البوليمر« ي�شاعد 

عل���ى دفع »النفط المتج���اوز«، اأي الذي لم يخرج بحقن المياه العادية، 

وبهذه الطريقة يتم مزج البوليمرات بالماء لحقنها بالمكمن لزيادة قوة 

ال�شغ���ط، ومن خالل حقن »الموؤثر ال�شطحي«، يتم دفع اآخر قطرة من 

النفط اإلى خارج المكمن.

❞ تقنية اإلنتاج الثالثي تسهم في الحفاظ 
على استدامة اإلنتاج بعد عام 2025 وتضيف 

احتياطيات هيدروكربونية جديدة  ❝
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استدامة اإلنتاج

ول �شك اأن تقنية الإنتاج الثالثي (ال�شتخال�س المعزز للنفط) 

�شت�شاه���م في الحف���اظ على ا�شتدامة اإنت���اج �شركة نفط الكويت 

م���ن النفط وفق الخط���ة الطموحة التي و�شعته���ا ال�شركة لإنتاج 

3.65 ملي���ون برميل نفط يومياً بحل���ول عام 2020، وفقاً للخطة 
الإ�شتراتيجي���ة لموؤ�ش�شة البترول الكويتية لعام 2030، اإذ �شتلعب 

هذه التقنية دوراً مهماً في الحفاظ على ا�شتدامة الإنتاج بعد عام 

2025 واإ�شافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة.

وق����د ت����م في ه����ذا ال�شياق اإج����راء درا�شات تحدي����د واختيار 

اأ�شاليب الإنتاج الثالثي لمكامن �شركة نفط الكويت، ودلت نتائج 

تل����ك الدرا�شات على اإمكانية اإ�شافة احتياطيات هيدروكربونية 

هائل����ة. بعده����ا ب����داأت ال�شرك����ة بتقييم ع����دة اأ�شالي����ب لتعزيز 

ا�شتخ����راج النفط، من �شمنه����ا حقن مياه منخف�ش����ة الملوحة، 

وغ����ازات قابلة لالمتزاج مع النفط، وم����واد كيميائية اأخرى من 

�شاأنه����ا رف����ع كفاءة الإنت����اج عن طري����ق �شل�شلة م����ن الدرا�شات 

والتطبيقات الميدانية الأولية.

تطبيقات ميدانية

ول���دى �شرك���ة نف���ط الكوي���ت الآن العدي���د م���ن التطبيقات 

الميداني���ة الأولي���ة ل�شتخدام ه����ذه التقني���ات المتط��ورة ف��ي 

مكام�����ن ع�دي���دة (ال�شابري���ة م���ودود، والمناقي����س ال�شرئ���ي، 

والرو�شتي���ن زبي���ر، ووارة برقان)، وه���ذه التطبيقات الميدانية 

الأولية في مراحل مختلفة من التطور في الوقت الحالي، علماً 

ب���اأن ال�شركة ما�شي���ة بتطبيق اأ�شلوب »الحق���ن الكيميائي« في 

مكمن »�شابرية مودود«، وقد تم بالفعل تحقيق نتائج جيدة في 

ه���ذا المكمن من حيث الختبار الناجح لمواد كيميائية جديدة 

تتنا�شب مع خ�شائ�س المكمن المذكور.

وي�شار اإلى اأن مكمن »�شابرية مودود«، هو المكمن الأكبر في 

ال�شم���ال، وبالتال���ي لدي���ه دور حيوي في تحقيق ه���ذه الأهداف 

الإ�شتراتيجي���ة، كم���ا اأن التجارب ال�شابق���ة القائمة على اختبار 

التتب���ع اأح���ادي البئ���ر برهن���ت ع���ن نتائ���ج مب�شرة فيم���ا يتعلق 

با�شتخ���راج النف���ط العالق في هذا المكم���ن. وقد تم ن�شر نتائج 

التتب���ع الكيميائي لثالثة اآب���ار في (2013-2014)، تحت رعاية 
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ال�شرك���ة، وقوبلت باإ�ش���ادة من الخبراء الفنيي���ن الم�شاركين في 

موؤتمرات دولية.

ويتمي���ز مكم���ن »�شابرية م���ودود« بطبيعته الكربوني���ة، ما يجعل 

ه���ذه التجربة فريدة من نوعها، ويجع���ل �شركة نفط الكويت الأولى 

ف���ي العالم بتطبيق تقنية تعزيز ا�شتخ���راج النفط با�شتخدام المواد 

الكيميائية في مكمن كربوني بهذا القيا�س وعلى هذا الم�شتوى، مع 

العل���م باأن ه���ذه التجربة انطلقت ر�شمياً ف���ي الربع الأول من ال�شنة 

المالي���ة 2017 – 2018، وف���ي غ�شون عامين من بداية هذا الحقن 

�شيت���م تقييم الأداء ب�شكل تف�شيلي لتطبي���ق هذه التقنية على نطاق 

اأو�ش���ع تما�شياً مع الخط���ط الإ�شتراتيجية لل�شرك���ة. وبناًء عليه، تم 

تخ�شي����س موقع لإج���راء التجربة التي ت�شتمل عل���ى تنفيذ وت�شغيل 

ور�شد خم�س نقاط لحقن المواد الكيميائية لتعزيز ا�شتخراج النفط 

في الطبقات الموجودة بمكمن »ال�شابرية مودود« الكربوني. 

تعزيز المكانة الريادية

و�شتوا�ش���ل �شركة نف���ط الكويت التطبي���ق الميداني لالأ�شلوب 

الكيميائ���ي، مع توقع نتائ���ج اإيجابية �شت�شهم ف���ي تعزيز المكانة 

الريادية لل�شركة، ما �شي�شاعد ال�شناعة النفطية في التغلب على 

مخاوف تطبيق الحق���ن الكيميائي لتعزيز ا�شتخال�س النفط من 

المكامن الكربونية.

وت�����م اأي�شاً النته�����اء م��ن درا�ش��ة اأ�شل��وب الغ���از القابل لالمتزاج 

(ثان���ي اأك�شيد الكرب���ون) لمكمن المناقي�س ال�شرئ���ي مع �شركة رويال 

دات�س �شل (�شل)، وبداأ التطبيق الميداني له بداية عام 2016، وبهذا 

ال�شدد تتعاون �شركة نفط الكويت مع �شركة البترول الوطنية الكويتية 

لدرا�ش���ة كيفي���ة ا�شتخال�س غاز ثاني اأك�شيد الكرب���ون من الم�شافي 

وا�شتخ���دام هذا الغاز لتعزي���ز ا�شتخال�س النفط، وف���ق اإ�شتراتيجية 

موؤ�ش�شة البترول الكويتية فيما يخ�س النبعاثات الغازية الدفيئة. كما 

تم النتهاء من الدرا�شات الأولية المعملية لتقييم فعالية تطبيق حقن 

المي���اه منخف�شة الملوح���ة مع مادة »البوليمر« في مكمن وارة الرملي 

بحق���ل برق���ان، وتقيي���م النتائج الأولية له���ذا التطبيق قي���د الدرا�شة 

حالي���اً، وم���ن المتوق���ع بحل���ول ع���ام 2025 اأن يتم تد�شي���ن التطبيق 

الميدان���ي، حيث �شيتم اختي���ار الأ�شلوب الأمث���ل لتعزيز ا�شتخ��ال�س 

النف���ط للتطبيق ال�شام��ل ف��ي الحق��ول المذك���ورة اأع��اله بع��د تقيي��م 

النتائ����ج التجريبية من التطبيق���ات الميدانية الأولية وفقاً لعتبارات 

فنية واقت�شادية.

أهداف مشاريع التعزيز

تهدف م�صاريع تعزيز ا�صتخراج النفط اإلى تحقيق الغايات التالية:

- اللتزام بمواعيد الت�شليم والميزانيات والمهام والأدوار المتفق عليها.

- تقيي���م التركيب���ات الكيميائية الم�شتخدم���ة والت�شاميم المثلى 

لالآبار، بالإ�شافة اإلى المن�شاآت ذات ال�شلة.

- الو�ش���ول اإلى نتائج موثوقة ل لب�س فيها للتعاطي مع المحاذير 

والمخاطر المحتملة.

- تطوي���ر ق���درات  »نف���ط الكويت« ف���ي مج���ال اإدارة الم�شاريع 

والتحليل المخبري ونظام مح���اكاة تعزيز ا�شتخراج النفط بالحقن 

الكيميائي والغاز.

- بناء نظام ر�شد ومعاينة يتنا�شب مع اأهداف العمل.

- تكوين �شورة وا�شحة عن الجدوى الفنية والقت�شادية لتطبيق 

التقني���ة المذكورة ب�ش���كل تجاري ي�شمل عدداً كبي���راً من الآبار في 

المكامن المذكورة.    

وفي هذا ال�شاأن اأكد رئي�س فريق عمل تعزيز ا�شتخراج النفط في 

�شرك���ة نفط الكويت ال�شيد داود كمال اأن ال�شركة تقود تحولً كبيراً 

لت�شب���ح �شرك���ة رائدة في البت���كار على م�شتوى العال���م بما يخ�س 

تجارب تعزيز ا�شتخراج النفط، حيث يقوم الفريق بالمبادرة لتحويل 

الخط���ط الإ�شتراتيجية لل�شركة من حي���ز النظرية اإلى التطبيق من 

خالل خطوات عملية مدرو�شة. 

واأ�شار كمال اإلى اأنه ومن الناحية الفنية، يحتوي مكمن »ال�شابرية 

مودود« الكربوني على فر�س كثيرة ل بد من ا�شتغاللها لكي تتحقق 

اأهداف الإنتاج المت�شل���ة ب�شكل مبا�شر باإ�شتراتيجية ال�شركة لدفع 

عجلة الإنتاج، مو�شحاً اأنه لدى الفريق �شغف كبير لتحقيق اإمكانية 

رف���ع الإنتاج وتطبيق التجربة على م�شتوى اأكبر، لهذا ي�شير ب�شرعة 

كبي���رة ويرغب في اإثبات التجربة، معتبراً اأن الأنظار �شاخ�شة على 

�شركة نفط الكويت من بقية ال�شركات الوطنية والإقليمية والعالمية 

لأنها �شباقة في هذا الم�شمار.  

❞ داود كمال: "نفط الكويت" تقود تحواًل كبيراً 
لتكون رائدة في االبتكار عالميًا في تجارب تعزيز 

استخراج النفط  ❝

❞ إشادة من خبراء وفنيين مشاركين 
بمؤتمرات عالمية بنتائج التتبع الكيميائي التي 

توصلت إليها "نفط الكويت"  ❝
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التكنولوجيا واالبتكار

»مركز التميز« يطلق موقعه اإللكتروني بمميزات 
تكنولوجية فريدة 

الكويتية،  البترول  مؤسسة  من  بتوصية  جاء  والذي  الكويت،  نفط  لشركة  التابع  التميز«  »مركز  حقق 
ورغبة الشركات النفطية الثالث العاملة في قطاع االستكشاف واإلنتاج )شركة نفط الكويت- الشركة 
األهداف  "كوفبك"(  الخارجية  البترولية  لالستكشافات  الكويتية  الشركة  الخليج–  لنفط  الكويتية 
الخصوص في  النفطي، وعلى وجه  القطاع  الموجودة في  الفنية  الخبرات  المرجوة منه في االستفادة من 
قطاع االستكشاف واإلنتاج، إذ عمل المركز على خلق روابط تعاون بين الشركات الثالث العاملة في هذا 

القطاع لتبادل المعلومات والخبرات.

يحوي خاصية التواصل الفوري األولى من نوعها في شركات القطاع النفطي

ومنذ اإن�شاء المركز في عام 2013، وهو يعمل بكامل طاقته وبجهد 

حثيث لتحقيق اأهدافه المو�شوعة، وبما يخدم اإ�شتراتيجية موؤ�ش�شة 

البت���رول الكويتي���ة، اإذ تعمل الف���رق الفنية التخ�ش�شي���ة ال�شتة التي 

يديرها المركز (تحفيز المكامن ال�شيقة، النفط الثقيل، اإدارة المياه، 

الت���اآكل والتكام���ل، الرفع ال�شطناعي، وتقني���ات تعزيز ال�شتخراج) 

عل���ى تحقيق اأكبر اإنتاجية باأق���ل التكاليف، عالوة على توفير الوقت 

الم�شتهل���ك للتغلب عل���ى الم�شاكل والعوائق في قط���اع ال�شتك�شاف 

والنتاج، والأهم الم�شاركة في التجارب والخبرات.
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ولمزي���د م���ن تعزي���ز عمله، ق���ام المرك���ز موؤخ���راً بتاأ�شي�س موقع 

اإلكترون���ي ليك���ون من�ش���ة للتوا�شل ورف���ع الوع���ي، والتعريف بمهام 

المرك���ز، بالإ�شافة اإلى تي�شير وت�شريع عملية التوا�شل، وجعلها اأكثر 

كفاءة بين ال�شركات الثالث. 

وفي التقرير التال���ي تتناول مجلة »نب�س« اأهم المهام التي تاأ�ش�س 

من اأجلها الموقع الإلكتروني: 

 

منصة للعمل الجماعي

منذ بدء مرحلة تنفيذ م�شروع »مركز التميز«، و�شولً اإلى التنفيذ 

الكام���ل للم�شروع، نجح المركز في الوقوف كمن�شة للعمل الجماعي 

لمعالج���ة التحديات، وم�شاركة الأف���كار، والبحث عن حلول منا�شبة 

تعط���ي نتائج ملمو�شة، وفر�س قّيمة متنوع���ة، وذلك بجهود الفنيين 

المخت�شي���ن من قط���اع ال�شتك�ش���اف والإنت���اج، واإدارة الدكتور عبد 

اللطي���ف الكندري- مدير مجموعة البحث والتطوير في �شركة نفط 

الكويت-، وكبير المخططين في ال�شركة ال�شيدة نادية الزعبوط. 

ونظ���راً للتو�ش���ع الذي �شه���ده المركز موؤخ���راً، اأ�شب���ح التوا�شل 

المتزايد بين خبراء �شركات ال�شتك�شاف والإنتاج في الكويت تحده 

بع����س الأ�شباب التقنية، فالحظ فري���ق مركز التميز هذا الحتياج 

المل���ح في توفير من�ش���ة اإلكترونية للتوا�شل لرف���ع الوعي، وتي�شير 

وت�شري���ع عملية التوا�ش���ل وجعلها اأكثر كفاءة بين ال�شركات الثالث، 

ولتحقي���ق ذلك قام مركز التميز، وبالتعاون مع مجموعة تكنولوجيا 

المعلوم���ات في �شركة نفط الكوي���ت، وممثلين من ال�شركة الكويتية 

لنفط الخليج، وال�شركة الكويتية لال�شتك�شافات البترولية الخارجية 

(كوفبك)، باإطالق موقع اإلكتروني خا�س بالمركز تتوافر فيه اأدوات 

تكنولوجي���ا المعلومات لتعزيز التع���اون، وتحقيق توا�شل اأف�شل بين 

�شركات القطاع النفطي المخت�شة بال�شتك�شاف والإنتاج.

الموقع اإللكتروني

وبف�شل الجهود الحثيثة لممثلي مجموعة تكنولوجيا المعلومات في 

�شرك���ة نفط الكويت اأطلق »مركز التميز« الموقع الإلكتروني الجديد 

ليك���ون متوافراً للعم���وم، وهو ي�شتمل على لمح���ة تعريفية بالمركز، 

وتاريخ���ه، واأهدافه، ور�شالته، وروؤيت���ه، كما يو�شح الهيكل التنظيمي 

للمركز، وي�شرح باإيجاز الفرق الفنية التخ�ش�شية ال�شتة التي يديرها 

المركز، واأهداف كل منها، ومهامها، وروؤيتها. 

وي�شتم���ل الموق���ع كذل���ك على عم���ود خا����س لالإعالن عن 

الفعالي���ات والأن�شط���ة الم�شتقبلي���ة، وور�س العم���ل، و�شل�شلة 

»توا�ش���ل الخب���راء« وغيره���ا، كم���ا يحتوي عل���ى رابط خا�س 

لو�شائل الإع���الم والمطبوعات، بحيث يتمكن زائر الموقع من 

الطالع على كل ما هو جديد، وعلى األبومات ال�شور والتغطيات 

الإعالمية للفعاليات الأ�شا�شية لمركز التميز.

أداة تكنولوجية

وط���ور المرك���ز اأداة خا�ش���ة للموقع، وه���ي خا�شي���ة التوا�شل 

الفوري التي تعتبر خا�شية تكنولوجية اأولى من نوعها في �شركات 

القطاع النفطي العامل���ة بال�شتك�شاف والإنتاج، وهي تختلف عن 

الموق���ع الإلكتروني، اإذ تعتبر هذه الأداة منت���دًى خا�شاً بالخبراء 

الفعالين للتوا�شل داخل الم�شاحة المحددة لهم، وتبادل المعلومات 

والعرو����س المرئي���ة، ف�شاًل ع���ن اأهم ما يُذكر ف���ي الجتماعات، 

والخطط والإ�شتراتيجي���ات، وخرائط الطرق الم�شتقبلية، واأوراق 

العمل الفنية وغيرها.

وت�شتمل هذه الأداة (الخا�شية) على اأق�شام منف�شلة، بمعدل ق�شم 

واحد لكل فريق فني من الفرق ال�شتة، وهي متاحة ل�شتقطاب اأ�شئلة 

الخب���راء ونق���ل المعرفة، كما تحت���وي على رابط منف�ش���ل للواجهة 

الخا�ش���ة بالتخ�ش�ش���ات المتداخلة لتبادل المعلوم���ات ذات ال�شلة، 

ف���ي حين يتولى فري���ق مركز التميز تحميل الحق���وق الإدارية لكافة 

ن�شاط���ات تكنولوجي���ا المعلوم���ات ذات العالقة، وه���و الم�شوؤول عن 

تحديث البيانات ورفعها في الأماكن المخ�ش�شة. 

ولق���د كان نجاح ه���ذه الأداة ثمرة �شاعات دوؤوبة من العمل الجاد، 

والعزيم���ة القوية، والتخطي���ط ال�شليم، والتجري���ب الم�شتمر للنظم 

والبرامج، بالإ�شافة اإلى الحملة الدعائية الوا�شعة التي اأطلقها مركز 

التميز للموقع، فبعد عملية تجميع الأفكار والمتطلبات الالزمة لواجهة 

الم�شتخ���دم، اأو ما يعرف بالإنجليزي���ة (User Interface)، واكت�شاف 

الإمكاني���ات، ق���ام فريق مركز التميز ببناء اإط���ار للموقع الإلكتروني 

❞ الموقع اإللكتروني يوفر منصة إلكترونية 
متميزة ويساهم في رفع الوعي وتيسير وتسريع 

عملية التواصل وجعلها أكثر كفاءة   ❝

❞"مركز التميز" بات منصة للعمل الجماعي 
لمعالجة التحديات ومشاركة األفكار والبحث 

عن حلول تعطي نتائج ملموسة ❝
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واأداة تكنولوجيا المعلومات والعمل مع الفريق المخت�س من مطوري 

البرامج في �شركة نفط الكويت، وعقب اجتماعات ومرا�شالت عديدة 

مع الفرق المخت�شة في �شركات قطاع ال�شتك�شاف والإنتاج الثالث، 

اأطل���ق المركز من�شته الإلكتروني���ة، اأي الموقع الإلكتروني، والأدوات 

التكنولوجية الخا�شة به.

فوائد عديدة

وعقب اإط���الق الموقع الإلكتروني، ت���م الإعالن عنه على 

مواق���ع �ش���ركات قط���اع ال�شتك�ش���اف والإنتاج، ع���الوة عن 

اللوح���ات الإعالني���ة الخا�ش���ة ب�شرك���ة نف���ط الكوي���ت في 

محافظة الأحم���دي، بالإ�شافة اإلى لوح���ة »البري�شما« عند 

مدخ���ل محافظة الأحمدي، وبالفع���ل �شاهمت هذه الحملة 

الإعالني���ة بالترويج لمركز التميز ب�ش���كل عام، كما ا�شتقبل 

المركز نتيجة هذه الحملة العديد من ال�شتف�شارات للتعرف 

اأكثر عليه.

و�شاه���م الموقع اللكتروني، واأداة تكنولوجيا المعلومات باختزال 

وق���ت الفري���ق المخت�س بالمرك���ز والخبراء المهتمي���ن، كما اختزل 

ا�شته���الك الأوراق حتى و�شل اإلى م�شتوى ال�شفر، فيما عقد مركز 

التميز اجتماعاً خا�شاً لتعريف الخبراء بالموقع اللكتروني الجديد 

والأدوات التابع���ة، وتدريبه���م على كيفية ا�شتخدام ه���ذه الأدوات، 

و�ش���رح حقوق الول���وج اإل���ى الموقع ونوعي���ة البيانات الت���ي يُ�شمح 

برفعها على النظام. 

و�شع���ى الفريق القائم عل���ى المركز بكل قوة اإل���ى التو�شع فيما 

يخت�س بالأدوات التكنولوجية، نظراً للطلب المتزايد من قبل قطاع 

ال�شتك�ش���اف والإنت���اج وخبرائه، وذلك من خ���الل اإ�شافة المزيد 

م���ن الخوا�س الب���ارزة في الم�شتقبل، وتو�شي���ع نطاق الحقوق في 

❞ إطالق الموقع تم بالتعاون بين مجموعة 
تكنولوجيا المعلومات بـ»نفط الكويت« 

وممثلين من »نفط الخليج« و»كوفبك«  ❝

❞ الموقع الجديد أصبح متوافراً للعموم 
ويشتمل على لمحة تعريفية بالمركز وتاريخه 

وأهدافه ورسالته ورؤيته ❝
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القيادة والإ�شهام والإ�شراف. كما ينوي الفريق القائم على المركز 

م�شتقب���اًل فرز موظ���ف متخ�ش�س بتكنولوجي���ا المعلومات خا�س 

بالمرك���ز ليدير الموقع وتوابعه، ويق���وم ب�شيانته، ويدرب الخبراء 

الجدد على كيفية ا�شتخدامه.

قصة نجاح

وبف�ش���ل اللتزام العالي، والتكري�س والعمل الجاد الذي يت�شم 

ب���ه الفري���ق القائم على مرك���ز التميز، وخب���راء القطاعات فيه، 

تمكن المركز من تحقيق اإنجازات عديدة، اأبرزها الوفر المالي، 

وتوفير تقنيات مبتكرة في رفع الإنتاج . 

وهن���ا نود ت�شليط ال�شوء على القيمة الكبيرة التي اأ�شافها 

مرك���ز التمي���ز في الما�ش���ي القري���ب، والتي نت���ج عنها وفر 

مال���ي يقارب ال� 12 مليون دين���ار كويتي، فقد طلبت ال�شركة 

الكويتي���ة لنفط الخليج تقييماً خارجياً لأنبوب نفطي ب�شماكة 

12 اإن�ش���اً تح���ت الأر����س ما بي���ن م�شفاتي مين���اء الأحمدي، 
ومين���اء عبداهلل، بم���ا اأن (الكا�شطات) الذكي���ة لم تكن فكرة 

مثم���رة، حيث اأن الأنب���وب غير قابل للك�ش���ط، وكانت �شركة 

نفط الكويت اآنذاك ت�شتعين بتقنيات دولي��ة معتم�دة (التقييم 

المبا�ش���ر للتاآكل الخارجي وفق الجمعي���ة الوطنية لمهند�شي 

التاآكل العالمية NACE SP0502)، فاقترح خبراء �شركة نفط 

الكويت على نظرائهم في »نفط الخليج« اأن يلجاأوا اإلى نف�س 

التقني���ة، وقد �شاه���م تطبيق هذا المقترح ف���ي تمكين »نفط 

الخليج« من اتخاذ قرار ح�شا�س فيما اإذا كان �شيتم ا�شتبدال 

الأنب���وب النفط���ي جزئي���اً اأو كلي���اً، وبالتالي كان���ت في مركز 

التمي���ز لال�شتك�شاف والإنتاج العديد من الأمثلة الواقعية من 

كافة الف���رق التخ�ش�شية الت�شغيلية ال�شتة، والتي حازت على 

نتائج مثمرة وتقدير كبير. 

وق���د �شارك مرك���ز التميز خبرات���ه وممار�شاته المثل���ى مع بقية 

ال�ش���ركات النفطي���ة التابع���ة لموؤ�ش�ش���ة البترول الكويتي���ة لتاأ�شي�س 

وحدات ت�شغيلية تتبع لمركز التميز في كل �شركة على حدة، كلٌّ في 

مجاله، وقد عبر المتخ�ش�شون في مركز التميز عن ترحيبهم بنقل 

خبراتهم لتدري���ب الخبراء، والم�شاهمة في تنفيذ وحدات ت�شغيلية 

فعالة تابعة لمركز التميز من خالل خدماتهم ال�شت�شارية.

يبقى اأنه وللتع���رف اأكثر على خدمات مركز التميز لال�شتك�شاف 

والإنتاج، وخ�شائ�س الموقع الإلكتروني الجديد، يمكن الدخول على 

 http://www.kockw.com/CoE/Main.html :العنوان التالي
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من المجلس األمريكي للمباني الخضراء 

   في إنجاز فريد من نوعه، ويعتبر األول على مستوى 
الرابع  في  النفطي  القطاع  مجمع  حصل  الكويت،  دولة 
للريادة  الذهبية  الشهادة  على   2017 مايو  شهر  من 
 )LEED( في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني القائمة
من المجلس األمريكي للمباني الخضراء، بعدما حصد 

معدل 67 نقطة من أصل 110 نقاط.

   وتعد شهادة )LEED( من أشهر المعايير المتعارف 
المباني  المتبعة في قطاع  العالم  عليها على مستوى 
الخضراء، التي ُتقيم مدى تماشي المباني مع متطلبات 
االستدامة البيئية، وقد تم تطوير هذا النظام من قبل 
وهو   ،)USGBC( األمريكي  الخضراء  المباني  مجلس 
مؤسسة غير ربحية معنية بقطاع البناء في العاصمة 
واشنطن. ويوفر تصنيف )LEED( للمباني القائمة عن 
للشهادة  مستويات  أربعة  والصيانة،  التشغيل  فئة 

هي، )المعتمد، الفضي، الذهبي، والبالتيني(.

أول منشأة حكومية

   يعتب���ر مبن���ى مجم���ع القط���اع النفطي، ال���ذي يمتد عل���ى م�شاحة 

750.000 قدم مربعة، من اأول المن�شاآت الحكومية التي تح�شل على هذه 
الجائ���زة في مجال ال�شتدامة، لت�شيف �شهادة (LEED) الذهبية مزيداً 

من التمي���ز لإنجازات الدائرة التجارية والخدم���ات في موؤ�ش�شة البترول 

الكويتية، كما اأنها تعد تتويجاً للم�شاعي الحثيثة لفريق الخدمات العامة 

و�شيانة المبنى في الدائرة.

ويوؤك���د هذا الإنجاز على الت���زام موؤ�ش�شة البترول الكويتية بتبني 

وتطبي���ق المعايي���ر العالمي���ة، والممار�شات المهم���ة والحيوية التي 

م���ن �شاأنها �شمان وتوفي���ر بيئة عمل �شحية ومثالي���ة للعاملين في 

المجمع النفطي، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وبم�شتوى متميز 

با�شتخ���دام و�شائل واأدوات متوافقة م���ع ا�شتراطات تاأهيل المباني 

عالي���ة الأداء، �شديقة البيئة، كما يعك�س الفوز بهذه ال�شهادة التزام 

الموؤ�ش�شة بتنفيذ توجهات و�شيا�شات الدولة ب�شاأن تر�شيد ا�شتهالك 

الكهرب���اء، اإ�شاف���ة اإل���ى الحر�س عل���ى تنفيذ الأه���داف والخطط 

الإ�شتراتيجي���ة للقطاع النفطي ال�شاعي���ة اإلى تحويل مباني القطاع 

كاف���ة اإلى مباني خ�ش���راء، ت�شاهم ب�شكل كبير ف���ي توفير الطاقة، 

مجمع القطاع النفطي 
يحصد الشهادة الذهبية 

للريادة في تصميمات 
)LEED( الطاقة والبيئة

االستدامة
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وتقلل م���ن ا�شتهالك المواد البترولية، وفي ذات الوقت ت�شاهم في 

الحفاظ على البيئة، مما يعزز جانب الم�شوؤولية الجتماعية.

جهود كبيرة

   وقد �شكلت مبادرة تحويل مبنى مجمع القطاع النفطي اإلى مبنى اأخ�شر 

تحدياً كبيراً، ل�شيما اأنها تتركز على تاأهيل مبنى قائم بالفعل، ولي�س قيد 

الإن�ش����اء، للح�شول على �شهادة »مبن����ى اأخ�شر«، وهذا الأمر يتطلب توفير 

من����اخ مريح، وتاأمين بيئة عمل منا�شبة ومالئمة للعاملين، وتقديم خدمات 

ذات ج����ودة عالية وبم�شتوى متميز با�شتخ����دام و�شائل واأدوات متوافقة مع 

ا�شتراط����ات تاأهيل المباني عالي����ة الأداء، �شديقة البيئ����ة، ومما زاد الأمر 

تعقي����داً �شخامة حجم مبنى المجمع، وكثرة مرافق����ه القائمة، مما تطلب 

اإنجاز العديد من الم�شاري����ع والمبادرات، واإجراء تغييرات وا�شعة النطاق، 

وهذه الأمور جميعها �شكلت تحدياً حقيقياً نحو ح�شد هذه ال�شهادة، التي 

ا�شتغرق التجهيز للح�شول عليها ما يقرب من 6 �شنوات.

   وللتغل����ب على كل ه����ذه التحديات بذلت الدائرة التجارية والخدمات، 

وفري����ق الخدم����ات العام����ة و�شيانة المبنى جه����وداً كبيرة م����ن اأجل تاأهيل 

مبنى مجمع القطاع النفطي ليكون متوافقاً مع معايير المباني الخ�شراء، 

وليتمك����ن من ح�شد هذا الإنجاز المتمي����ز، وللتعريف بهذه الجهود اأجرت 

مجل����ة »نب�س« حواراً �شحافياً مع كل من ال�شيد عبداهلل الحبيل- مهند�س 

اأول �شيان����ة المبنى بدائرة الخدمات والتجارية-، وال�شيد �شالم ال�شمري- 

م�ش����رف خ�دمات مكتبي����ة بدائرة الخدمات والتجاري����ة- بالإ�شافة لل�شيد 

اأحم����د المراغ����ي – مهند�س كهربائ����ي بدائرة الخدم����ات والتجارية. وفي 

البداي����ة اأو�ش����ح الحبيل اأن م�شطلح »المبنى الأخ�ش����ر« يرمز اإلى المباني 

الت����ي يتم ت�شميمها وتنفيذها لتحقق ال�شتدام����ة البيئية والفعالية، وذلك 

ا�شتن����اداً اإل����ى مجموعة من المعايير  والمقايي�����س الدولية المعدة من قبل 

الموؤ�ش�ش����ات المخت�شة التي تقي�س مدى توافق المبنى مع البيئة، واإمكانية 

ت�شنيفه �شمن المباني الخ�شراء.

واأ�شاف الحبيل اأنه اإيماناً من موؤ�ش�شة البترول الكويتية باأهمية التحول 

اإلى نم����وذج المباني الخ�شراء، فقد �شخ����رت الموؤ�ش�شة و�شركاتها التابعة 

الموارد والجهود كافة لإنجاح بادرة المباني الخ�شراء، وذلك بهدف تحقيق 

اأعل����ى المعايير البيئية في مبانيها، ولتحقي����ق ذلك، اعتمدت الإدارة العليا 

ف����ي الموؤ�ش�ش��ة م�شروع تاأهي����ل المجمع النفطي طبقاً لموا�شفات المباني 

عالية الأداء في مجال الطاقة والبيئة المعروفة با�شم (LEED)، وتع�اقدت 

لهذا الأمر م��ع معه�د الكويت لالأبحاث العلمية في مطلع عام 2011، ليكون 

م�شت�ش����اراً للم�شروع، لفتاً اإل����ى اأن مبادرات التحول اإلى المباني الخ�شراء 

تركز على عدة عوامل تهدف اإلى التالي:

- التوفي����ر ف����ي ا�شته����الك الطاق����ة وا�شته����الك المي����اه، بالإ�شافة اإلى 

المحافظ����ة عل����ى الم����وارد الطبيعية عن طري����ق ال�شتخ����دام الأمثل لهذه 

الم�شادر الحيوية.

- التوفير في ا�شتخدام المواد ال�شتهالكية، والم�شاهمة في تقليل الأثر 

البيئي في توريدها وا�شتهالكها، وكذلك التخل�س منها.

- ا�شتخدام مواد واأدوات �شديقة للبيئة في الخدمات المقدمة.

- تطبيق م�شروع اإعادة تدوير النفايات، و�شمان التخل�س الآمن منها.

- تح�شين جودة البيئة الداخلية ح�شب المعايير العالمية المتبعة.

- تطبي����ق ممار�شات و�شيا�ش����ات لي�شبح مجمع القط����اع النفطي مبنى 

م�شتداماً من حيث المحافظة على ال�شحة العامة والبيئة والأمن وال�شالمة 

والموارد الطبيعية.
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- تاأهيل المجمع النفطي طبقاً لأف�شل موا�شفات المباني عالية الأداء 

في مجال الطاقة والبيئة. 

- ا�شتخدام اأجهزة ومعدات للنظافة متوافقة مع البيئة بن�شبة %100.

ترشيد الطاقة

وحول تحقيق الكفاءة في عمليات ا�شتخدام الطاقة، اأكد المراغي اأن 

موؤ�ش�ش���ة البترول الكويتية تبذل جهوداً كبيرة في مجال تر�شيد الطاقة، 

وذل���ك تما�شياً مع ال�شيا�شة العامة للدول���ة، وقد بداأت هذه الجهود منذ 

النتقال لمبنى المجمع النفطي في العام 2005، ومن اأمثلة هذه الجهود 

برمجة ت�شغيل المبردات ونظام التكييف عبر برنام�ج نظام اإدارة المبنى 

(BAS) لتحقيق الحد الأدنى من ا�شتهالك الطاقة، كذلك تم العتماد على 

تقنيات متطورة لتحقيق التر�شيد في ا�شتخدام الماء، اإذ تم تركيب عدادات 

للمياه تعمل بالموجات فوق ال�شوتية لمراقبة ا�شتهالك الماء ب�شكل دقيق 

ج����داً، اإ�شاف����ة اإلى تركيب »�شنابير« اأوتوماتيكي����ة موفرة لال�شتهالك، اإلى 

جان����ب العمل على تقليل الم�اء الم�شتخدم ف����ي خزان المرح��ا�س، ك��ذلك 

ت������م تطبيق منهجي��ة (Six Sigma) لتقليل ا�شتالك كل من مياه الري ومياه 

برج التبريد في مجمع القطاع النفطي، وزراعة نباتات من البيئة المحلية 

ذات خ�شائ�س معينة، وهناك م�شاريع م�شتقبلية منها ري المزروعات بمياه 

البح����ر المحالة من �شمن م�شروع حفر وتركيب اآبار لمراقبة واإنتاج المياه 

الجوفية في مجمع القطاع النفطي.

واأ�ش����اف المراغ����ي اإلى ما �شبق الكثير من الخط����وات التي تم اتخاذها 

لتحقيق كفاءة ا�شتخ����دام الطاقة، منها تنفيذ المرحلة الأولى من اإ�شاءات 

ال� (LED) لعدد 2236 لمبة بقيمة 90.000 دينار، الأمر الذي حقق ن�شبة 

وف����ر في ال�شتهالك الكهربائ����ي لالإ�شاءة في المبنى و�شلت اإلى %63.5.  

كم����ا كان ل�شتخدام هذه الإ�شاءة تاأثير غير مبا�شر على فاعلية المكيفات 

في المبنى، ومن ثم تقليل ا�شتهالك الكهرباء.

كم����ا انتهت الدائرة التجاري����ة والخدمات اأي�شاً م����ن تنفيذ عقد تطوير 

برنام����ج نظام مراقب����ة المبنى، اإ�شاف����ة اإلى الأعمال الت����ي ترتبط ب�شورة 

مبا�شرة، اأو غير مبا�شرة با�شتهالك الطاقة، ومنها النتهاء من تركيب 900 

جهاز ا�شت�شعار لتغطية المكاتب والممرات، وتركيب وحدات تحكم �شبكية 

جدي����دة (ENC) لعدد 22 وحدة، وتركيب عدد 1050 محول تيار لمراقبة 

ا�شته����الك الكهرباء ف����ي مختلف مفا�شل المبنى من اأج����ل تحديد ور�شد 

الأماكن التي بها زيادة في ا�شتهالك الطاقة لدرا�شتها واإيجاد الحلول لها، 

بالإ�شاف����ة اإلى ربطها بالبرنامج لمراقبة وت�شجي����ل المتغيرات، وكذلك تم 

تركي����ب نحو 1000 جهاز مقيا�س ح����رارة (ثرمو�شتات) بموا�شفات خا�شة 

لقيا�����س معدل الرطوب����ة في المبنى، وتركيب بط�اق����ات (LON) لماكينات 

التكييف الرئي�شية (ال�شيلرات) لزيادة فاعلي��ة التحكم بها، واأخيراً تم تركيب 

اأجه��زة ا�شت�شع��ار غ���از (CO2)، مما يعطي نتائج غير مبا�شرة على جودة 

التكييف، وبالتالي تقليل الأحمال وتح�شين جودة البيئة الداخلية للمبنى. 

   وف����ي �ش����اأن الم�شاري����ع الأخرى التي تم تنفيذه����ا لتحقيق الكفاءة في 

عملي����ات ا�شتخ����دام الطاقة، بي����ن الحبي����ل اأن هناك عدداً م����ن الم�شاريع 

الأخ����رى التي تم تنفيذها، مثل م�شروع تطبيق �شيا�شة منع التدخين داخل 

المبنى، وبناء غرف مخ�ش�شة للمدخنين خارج المبنى ومراجعة ال�شيا�شة 

الخا�ش����ة بالتدخين م����ع اإدارة ال�شح����ة وال�شالمة والأم����ن والبيئة لت�شمل 

من����ع التدخين �شمن 8 اأمتار من مداخ����ل المبنى، بالإ�شافة اإلى ا�شتخدام 

غازات تبريد �شديقة للبيئة، وا�شتخدام فالتر هواء ذات موا�شفات عالية، 

وتركي����ب اأجهزة قيا�س رطوبة وثاني اأك�شيد الكربون داخل المبنى، وربطها 

بنظ����ام ت�شغيل تكييف المبنى، ع����الوة على ذلك ا�شتخدام ن�شبة من الهواء 

الخارج����ي النقي في تكييف المبنى. كما ت����م تركيب فيلم العازل الحراري 

للواجه����ات الزجاجي����ة، والتي تهدف لتقليل الأحم����ال الحرارية على نظام 

التبري����د بالمبنى. وبالتالي خف�س ال�شته����الك الكهربائي. كذلك تم �شبغ 

اأ�شطح المبنى بمادة عازلة حرارية للحد من الأحمال الحرارية على نظام 

التكييف بالمبنى بم�شاحة اإجمالية تعادل 4130  متراً مربعاً.

المستوى البالتيني

وك�شف الحبيل اأن المرحلة القادمة تتطلب بذل مزيد من الجهود للحفاظ 

عل����ى الم�شتوى الذي و�ش����ل اإليه مبنى مجمع القط����اع النفطي، والحفاظ 

عل����ى ال�شتراطات البيئية التي تحقق����ت، وفي ذات الوقت موا�شلة التقدم 

للو�شول اإلى الم�شتوى البالتيني ل�شهادة (LEED)  الذي يبداأ عند م�شتوى 

80 نقط����ة من خالل ا�شتكمال وتنفي����ذ عدد من الم�شاريع الم�شتقبلية في 
المجم����ع، منه����ا م�شروع تركيب األواح �شم�شية ف����ي مواقف �شيارات مجمع 

القطاع النفطي، بالتعاون مع معهد الكويت لالأبحاث العلمية، ويتوقع  اإنتاج 

طاق����ة كهربائية من هذه الألواح تعادل 9% من اإجمالي ا�شتهالك المجمع 

النفط����ي، الأم����ر الذي يعزز ا�شتدام����ة توفر الطاق����ة الكهربائي�ة في حالة 

الط����وارئ، اأو انقطاع الكهرب����اء من مغذيات وزارة الكهرب����اء، كذلك �شيتم 

البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من م�شروع تركيب اإ�شاءة (LED) للمجمع 

النفطي، خ�شو�شاً بعد النجاح المتميز للمرحلتين الأولى والثانية بالإ�شافة 

❞  مؤسسة البترول سّخرت الموارد والجهود 
إلنجاح بادرة المباني الخضراء لتحقيق أعلى 

المعايير البيئية في منشآتها ❝

❞ تأهيل المجمع النفطي بمواصفاته الضخمة 
للحصول على شهادة )LEED( يعتبر تحديًا غير 

مسبوق في البالد  ❝
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اإل����ى م�ش����روع حفر وتركيب اآبار لمراقبة واإنت����اج المياه الجوفية في مجمع 

القطاع النفطي ل�شتخدامها في ري النباتات وخزان مياه برج التبريد.

وف����ي ذات الأمر، قال ال�شي����د �شالم ال�شمري: »لقد �ًشكل م�شروع تاأهيل 

مجم����ع بهذه الموا�شف����ات، من حيث الحجم والعم����ر وغيرهما، للح�شول 

عل����ى �شهادة الري����ادة في ت�شميمات الطاقة والبيئ����ة (LEED) تحدياً غير 

م�شب����وق في الب����الد، وكان التحدي الأعظم ف����ي عملية البحث عن مراجع 

ودلئ����ل لال�شتف����ادة منها في هذا الم�شروع، وهو م����ا ا�شتلزم اإجراء بحوث 

مكثفة، والتعاقد مع مقاولين فرعيين للو�شول اإلى الأهداف المرجوة، فعلى 

�شبيل المثال، واجه الم�شروع تحدياً في اإيجاد اأكبر كم من المواد والموارد 

الم�شتدامة، والتي يمكن جلبها من اأماكن قريبة.«

   وا�شتكمل ال�شمري الحديث عن الم�شاريع الهامة التي تم تنفيذها في 

مبنى مجمع القطاع النفطي لتحقيق الكفاءة في عمليات ا�شتخدام الطاقة، 

م�شي����راً اإلى اأنه من �شمن هذه الم�شاريع تنفيذ م�شروع لتقلي�س ا�شتهالك 

ال����ورق ف����ي الموؤ�ش�شة، وخلق بيئة عمل " بال ورق" من خالل اعتماد بدائل 

تكنولوجي����ة عو�شاً عن الطباعة، وذلك لتوفير الوقت والجهد والمال، مما 

ي�شاه����م في المحافظة على البيئة والرتقاء بم�شتوى الأداء والإنتاجية في 

العمل، وقد حقق الم�شروع نتائج اإيجابية مبهرة، وتم توفير اأكثر من مليون 

ورقة خالل العام 2014. كذلك هناك م�شروع اإعادة تدوير النفايات، والذي 

ُد�شن في �شهر مار�س �شنة 2013، ومنذ ذلك الحين والموؤ�ش�شة تدعم هذا 

الم�شروع الهام والحيوي، والذي حقق نتائج كبيرة في الم�شاهمة في تقليل 

الأثر البيئي المترتب على حجم النفايات التي يتم ا�شتخراجها من المبنى، 

وع����دم اإر�شالها اإلى مكب النفاي����ات وت�شليمها اإلى �شركات لإعادة تدويرها 

وال�شتفادة منها.

)LEED( تطبيق اشتراطات

واأ�شار ال�شمري اإلى اأن هناك جملة من الإنجازات التي تحققت من اأجل 

اإنجاح مبادرة التحول اإلى مبنى اأخ�شر، ومن اأهم هذه الإنجازات:

تطبيق جميع ا�صتراطات �صهـادة المباني الخ�صراء )LEED( لخدمات 

تنظيف مبنى مجمع القطاع النفطي، وذلك عـن طريق:

- ا�شتخ����دام اأجهزة ومعدات خا�شة بالنظافة متوافقة مع البيئة بن�شبة 

100%، وتعم����ل بالبطاريات، وكذلك خاف�ش����ة لل�شو�شاء، واأي�شاً تقلل من 
ا�شتخدام المياه، وتعتمد نظام توفير الطاقة.

- توفير مواد تنظيف كيميائية ذات طبيعة ع�شوية ل توؤثر على البيئة، 

ويت����م خلطه����ا اآلياً بجه����از خلط خا�س، وه����ذه المواد ل توؤث����ر على �شحة 

الأفراد، وتوفر اأكبر كمية من المواد لال�شتخدام العملي، كما اأن هذه المواد 

تتيح ا�شتخدام ال�شناديق (العل��ب)  دون الحاجة لإلقائها.

- ا�شتخ���دام منتجات ورقي��ة ب���دورات الم�ياه معاد تدويرها، 

وبجودة عالية.

- ت��وري�����د وتركي�ب اأر�شي��ات ب�ال�شتيكي��ة ح�ش�ب ا�شت����راط����ات 

(LEED)، ل�شمان حماية المبنى ونظافته.

- تطبيق م�شروع اإعادة تدوير النفايات، والنجاح في ف�شل وتدوير ن�شبة 

85% من حجم النفايات الم�شتخرجة من المبنى.
- تطبيق تجربة اإعادة تدوير النفايات الع�شوية الم�شتخرجة من المبنى، 

وتحويله����ا اإلى �شماد ع�شوي طبيعي ي�شتخ����دم في الم�شطحات الخ�شراء 

المحيطة في المبنى.

تطبيق اال�صتراطات الالزمة لخدمات الطباعة والت�ص�ير بالم�ؤ�ص�صة عن طريق:

- ا�شتخدام ورق طباعة وت�شوير معاد تدويره بن�شبة 100% من منتجات 

.(FSC) ا�شتهالكية معتمدة من مجل�س حماية الغابات

- ا�شتب����دال ن�شبة 6% من اآلت الت�شوي����ر العادية باآلت �شديقة للبيئة 

تعمل بخا�شية الحبر ال�شلب (ال�شمعي).

- تطبي���ق ال�شتراطات المطلوبة في توفير الموارد ال�شتهالكية من 

خ���الل التركيز على ا�شتخدام المنتجات الت���ي ت�شنع وتورد محلياً عن 

طريق م�شانع محلي���ة، وذلك لتقلي�ل الأثر البيئي الناتج من النبعاثات 

الكربوني���ة في عمليات التوري�د (كمنتجات الع�شائر والحليب وغيرها، 

والتي ت�شكل اأكثر من 53% من المواد التي يتم توريدها في الموؤ�ش�شة).

واختت����م الحبيل حديث����ه بالقول: »من الطبيعي اأن ت����وؤدي عملية توفير 

الطاق����ة، خا�ش����ة في مبنى كبير مث����ل المجمع النفطي اإل����ى الحاجة اإلى 

القي����ام ببع�س التعديالت التي قد ل تكون محل ترحيب من العاملين في 

المكات����ب، وبالتال����ي قد يقومون بمقاومتها في ب����ادئ الأمر، لذلك تطلب 

الأم����ر القي����ام بحمالت توعوية ومناق�شات جماعية م����ن اأجل العمل على 

تغيير ثقاف����ة الموظفين ليكونوا اأكثر تقباًل له����ذه التغييرات ال�شرورية«، 

لفت����اً اإل����ى اأن����ه كان م����ن اأكب����ر التحديات التعام����ل مع ظاه����رة التدخين 

المنت�شرة في الثقافة الكويتية، فعلى الرغم من اأن �شيا�شة عدم التدخين 

كانت مطبقة في المجمع منذ افتتاحه، اإل اأن التد�ش�شخين غالباً ما كان 

يتم اأمام المداخل، وفي ال�شاللم في بع�س الأحيان. لذلك، تمت مراجعة 

�شيا�شة التدخين، وتحديد اأماكن تبعد م�شافة كافية عن المداخل، وتوفير 

غ����رف منف�شل����ة للموظفين للتدخي����ن بعيداً عن المبن����ى، وتثبيت لفتات 

»ممنوع التدخين« في كل الأماكن التي اعتاد المدخنون التدخين فيها.
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االستدامة

خطة مستقبلية لتأهيل الجزر الكويتية تساهم في تحقيق إستراتيجية الشركة بمجال البيئة

»نفط الكويت« تنجز مشروع تأهيل البيئة البحرية في »كّبر«

منذ إنشائها أخذت شركة نفط الكويت على عاتقها تولي مسؤولية كبرى، تتمثل في المساهمة في 
دعم وازدهار اقتصاد دولة الكويت، وذلك من خالل عملياتها المختلفة المرتبطة بصورة أساسية 
بالنفط والذي يعد عصب االقتصاد الكويتي، والذي قد تؤثر عملياته على الظروف البيئية كما هو شائع.

البيئة، وهو ما  إال أن شركة نفط الكويت وعت لهذا األمر وأدركت أن لديها مسؤولية كبرى تجاه 
إلى  الرامية  البيئية  المشاريع  من  سلسلة  عبر  الواقع  أرض  على  ذلك  ترجمت  حيث  فعاًل،  به  نجحت 
تحسين البيئة الكويتية وحمايتها من األخطار المحيطة بها، في إطار سياسة عامة رسمتها بعناية 
واحترافية، وتهدف من خاللها لجعل البيئة الكويتية محطة رئيسية ذات اهتمام واسع من قبل كافة 

المديريات التابعة لها، لما تمثله تلك البيئة من أمانة يتوارثها جيل تلو اآلخر. 
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وم���ن �شمن الم�شاريع البيئية التي نجح���ت ال�شركة في تنفيذها 

خالل العام 2017، م�شروع »اإعادة تاأهيل البيئة البحرية في جزيرة 

كّب���ر«، والذي تج���دد من خالله التاأكيد على الجه���ود المكثفة التي 

تبذله���ا ال�شركة للحف���اظ على البيئة البحرية ب�ش���كل عام، وحماية 

ال�شع���اب المرجاني���ة عل���ى وج���ه الخ�شو����س، خا�شة اأنه���ا لي�شت 

التجرب���ة الأولى من نوعه���ا التي تقوم بها »نفط الكويت« في مجال 

تاأهي���ل البيئة البحرية الكويتية، حيث �شبقتها تجربة اأخرى متميزة 

تتمث���ل ف���ي تاأهيل البيئة البحري���ة في محميتها بمين���اء الأحمدي، 

والتي اأثمرت عن زيادة في مح�شول الأ�شماك ذات الطلب التجاري 

بن�شبة تخطت %20. 

المستعمرات الصناعية

وقدانطلق���ت فكرة اإعادة تاأهيل البيئة البحرية في جزيرة كّبر من 

مجموع���ة العملي���ات البحرية في �شركة نفط الكوي���ت، والتي �شعت 

اإلى تطبيقها عل���ى اأر�س الواقع، بالتعاون مع معهد الكويت الأبحاث 

❞سعود العتيبي: المشروع يأتي في إطار تفعيل 
دور "نفط الكويت" الريادي في المحافظة على 

البيئة البحرية   ❝
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العلمي���ة، ليب���داأ بذلك الم�ش���روع فعلياً بخطوة اأول���ى تمثلت بزراعة 

الم�شتعمرات البحرية ال�شناعية التابعة لل�شركة، والتي تهدف لحماية 

ال�شعاب المرجاني���ة والحفاظ عليها، وزيادة الثروة ال�شمكية، ف�شاًل 

ع���ن اإجراء الأبحاث البيئية والبحري���ة، وا�شتخدامها كقاعدة بيانات 

هامة من �شاأنها اأن ت�شهم في تحقيق الأهداف ال�شابقة.

ويعود ال�شبب وراء ا�شتخدام تلك الم�شتعمرات ال�شناعية ذات الكرات 

الإ�شمنتية المجّوفة اإلى فوائدها البيئية، ونجاحها لتكون وفقاً للدرا�شات 

العلمي���ة بيئة مالئمة لعملية التكاثر (التزاوجي والالتزاوجي)  ما ي�شهم 

في اإعادة الحياة لهذه ال�شعاب، وتعوي�س ما خ�شرته من تلف.

الشعاب المرجانية

وياأتي الهتمام البال���غ بال�شعاب المرجانية كونها من البيئات 

البحري���ة الهام���ة ذات الإنتاجي���ة العالي���ة والتن���وع الكبي���ر، لما 

تحتوي���ه من مجموعة كبيرة من الحيوان���ات، مقارنة بما تحتويه 

البيئ���ات البحرية الأخ���رى، ف�شاًل عن كونها بيئ���ة خ�شبة لنمو 

وتغذي���ة وتكاثر الأ�شماك، حيث ت�شير تقديرات اإنتاجية ال�شعاب 

المرجانية ال�شليمة اإلى اأنها تبلغ نحو 35 طناً �شنوياً من الأ�شماك 

لكل كيلومتر مربع، كما توفر ال�شعاب باأ�شكالها المختلفة و�شيلة 

حماية لل�شواحل باعتبارها م�شدات لالأمواج، ت�شبه في وظيفتها 

الواحات التي قد توجد في بع�س ال�شحاري. 

فوائد بيئية

وتتلخ����س فكرة زراع���ة الم�شتعمرات ال�شناعية ف���ي اإن�شاء وتن�شيب 

مج�شم���ات م���ن الخر�شان���ة المعالج���ة في ق���اع البحر بطريق���ة علمية 

مدرو�ش���ة، وباأعم���اق منا�شبة ل�شتيط���ان الأحياء البحري���ة من ال�شعاب 

المرجاني���ة والأ�شم���اك والكائن���ات الأخ���رى، وذلك بهدف زي���ادة رقعة 

ال�شع���اب المرجاني���ة وتعوي�شه���ا عن الدم���ار الذي لحق به���ا من جراء 

العوامل الطبيعية والب�شرية.

ويه���دف م�ش���روع اإعادة تاأهي���ل البيئ���ة البحرية في جزي���رة كّبر اإلى 

المحافظة عل���ى المرجان وتنوعه، وزيادة رقعة انت�شاره للمحافظة على 

الحياة الفطرية المالزمة له، والأحياء البحرية التي تعتمد على المرجان 

وبيئته، ل �شيما اأنه يعتبر اأحد اأ�شهر الأحجار الكريمة، ما ي�شهم في تهيئة 

بيئة �شناعية لنموه وتوطين الأ�شماك حوله. 

وف���ي الجانب الآخر، تظه���ر فائدة اأخرى لمثل تلك الم�شاريع البيئية، 

وهي تتمثل في ر�شم �شورة بيئية خالبة ت�شكل م�شدراً �شياحياً ل مثيل 

ل���ه، لما تتمتع به الحياة البحرية من مظاه���ر متنوعة ت�شتقطب الهواة، 

والغوا�شين، ورواد البحر اإلى تلك الجزر، لت�شكل وجهة �شياحية جديدة 

ون�شطة تعود على القت�شاد الكويتي بالنفع والفائدة.

هذا وتعد جزيرة كّبر اللبنة الأولى نحو خطط م�شتقبلية اأكثر تو�شعاً، 

حي���ث ت�شعى مجموعة العملي���ات البحرية في �شركة نف���ط الكويت اإلى 

تفعي���ل ذلك الم�شروع وتو�شعته اإلى مختل���ف الجزر الكويتية، بما يحقق 
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اإ�شتراتيجي���ة ال�شركة المن�شودة في مج���ال البيئة، ومن �شمنها الحفاظ 

عل���ى تلك الثروة وجعل الجزر الكويتية مناخاً منا�شباً لالأن�شطة البحرية 

وال�شياحية. 

اأم���ا ع���ن اختيار جزيرة كّبر كاأولى مراحل الم�شروع، فاإن ذلك لم يكن 

وليد ال�شدفة، اإنما جاء كونها اأقرب الجزر الكويتية اإلى عمليات ال�شركة 

البحري���ة، اإ�شافة اإلى اأنها من اأكثر الجزر ال�شياحية ن�شاطاً، حيث تكثر 

القوارب في المنطقة وبما يوؤثر �شلباً على تلك ال�شعاب المرجانية ب�شكل 

خا�س، وعلى البيئة البحرية ب�شكل عام، ما ا�شتدعى اأن تكون اأولى الجزر 

التي تم اختيارها لعملية التاأهيل. 

خطوات المشروع

ب���داأ الم�شروع الذي تتعاون فيه �شركة نفط الكويت مع معهد الكويت 

لالأبح���اث العلمية، باإجراء درا�ش���ة وتحليل للمنطقة المحيطة بالجزيرة 

به���دف التعرف على المواق���ع المالئمة لزراعة تلك الم�شتعمرات، وبعد 

اإج���راء عملية م�ش���ح �شامل لمحيط الجزيرة ا�شته���دف تحديد الأماكن 

الأكثر جدوى، تقرر زراعة اأكثر من 6 م�شتعمرات اإ�شمنتية تابعة لل�شركة.

ث���م انطلقت بعد ذلك الخطوة الثاني���ة، المتمثلة في ا�شتخدام قوارب 

مجه���زة برافع���ات بقدرة 25 طن���اً لنقل المعدات الثقيل���ة، ومن �شمنها 

الم�شتعم���رات م���ن الأر�شفة التابع���ة لل�شركة اإلى مواق���ع العمل التي تم 

تحديدها م�شبقاً، بينما احتاجت عملية الزراعة عماًل وجهداً دوؤوباً على 

مدار 5 اأيام متوا�شلة من قبل فريق العمل الم�شارك في الم�شروع، والذي 

�شم من بين اأفراده 5 غوا�شين لإتمام العملية بنجاح. 

المرابط البحرية

ومن �شمن التوجهات الم�شتقبلية لمجموعة العمليات البحرية ب�شركة 

نف���ط الكويت في ه���ذا الم�ش���روع، العمل عل���ى زيادة اأع���داد المرابط 

البحرية في الجزيرة، حيث تعد المرابط البحرية من الو�شائل ال�شديقة 

للبيئة والتي من �شاأنها اأن ت�شهل عملية ر�شو القوارب واليخوت بطريقة 

اآمنة تحاف���ظ على الحي���اة الفطري���ة المائي���ة، بالإ�شافة اإل���ى ما توفره 

من متطلب���ات اأ�شحاب القوارب فيما يتعلق بالر�ش���و الآمن في الأماكن 

المنا�شبة والثبات في الموقع للقوارب في حالت الأمواج العالية، حيث 

اأنه���ا تتمي���ز بمتانة وميكانيكي���ة امت�شا�س تتنا�شب مع ارتف���اع الأمواج، 

وتقليل �ش���دة حركة القوارب. كما اأن هذه المرابط ت�شكل و�شيلة حماية 

لل�شع���اب المرجانية لما ق���د تلحقه القوارب من تدمي���ر للقيعان الغنية 

بال�شعاب، حيث يتم تثبيت المرابط باأوتاد منا�شبة في الأماكن المحيطة 

بال�شع���اب المرجاني���ة حول الجزر وال�شواحل الكويتي���ة وتركيب الكرات 

العائمة لتربط عليها القوارب واليخوت بدلً من رمي المخاطيف، وذلك 

حفاظ���اً على �شالمة ال�شع���اب المرجانية المحيطة بهذه الجزر وغيرها 

وعدم تعر�شها للتلف.

دور ريادي

وف���ي �شاأن م�ش���روع اإعادة تاأهيل البيئة البحرية ف���ي جزيرة كّبر، اأكد 

رئي�س فريق عمل الخدمات الفنية البحرية في �شركة نفط الكويت ال�شيد 

�شع���ود العتيب���ي اأن الم�شروع ياأتي في اإطار تفعي���ل دور ال�شركة الريادي 

ف���ي المحافظة عل���ى البيئة البحرية، لفت���اً اإل���ى اأن ال�شركة ممثلة في 

مجموعة العملي���ات البحرية والفرق التابعة لها، وا�شلت عملها الدوؤوب 

في ا�شتكمال م�شروعها البيئي الذي بداأ منذ عام 2005، والذي تمثل في 

اإنزال ما ي�شل الى األف وحدة من الم�شتعمرات ال�شطناعية على م�شاحة 

تعادل 45 األف متر مربع لزيادة الثروة ال�شمكية وال�شعاب المرجانية.

واأ�شار العتيبي اإلى اأن م�شروع تاأهيل جزيرة كّبر يهدف بحد ذاته اإلى 

اإع���ادة تاأهيل ال�شعاب المرجانية المت�شررة في الجزيرة، وذلك بالتعاون 

❞االهتمام البالغ بالشعاب المرجانية نابع من 
كونها من البيئات البحرية الهامة ذات اإلنتاجية 

العالية والتنوع الكبير ❝

❞مجموعة العمليات البحرية كان لها السبق 
في إطالق فكرة المشروع... والتنفيذ تم 

بالتعاون مع معهد األبحاث  ❝
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يعزز عملية تصدير الكبريت ويحقق إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية

وحدة مناولة الكبريت... مشروع جديد بمصفاة ميناء األحمدي

األولوية  وتمنح  الكويتية،  البترول  مؤسسة  إستراتيجية  ضمن  متميزاً  موقعًا  البيئة  حماية  تحتل     
لمعايير عالية في الصحة والسالمة والبيئة، بما يضمن أن تكون جميع أعمال المؤسسة وشركاتها التابعة 

آمنة وسليمة، وال تشكل أي ضرر على البيئة.

ونظم  معايير  وتطوير  بوضع  دائمة  بصفة  التابعة  وشركاتها  المؤسسة  تقوم  ذلك  تحقيق  أجل  ومن 
والمعايير  الكويت،  بدولة  للبيئة  العامة  الهيئة  ونظم  تعليمات  مع  التوافق  يضمن  بما  البيئية،  العمل 
العالمية لحماية البيئة، كما تنفذ مشاريع واسعة في سبيل الحد من اآلثار البيئية، مثل مشاريع معالجة 

مياه الصرف الصناعي، وتقليل االنبعاثات وحرق الغازات.

تسبب  التي  الكبريتية  الغازات  انبعاث  من  للحد  خاصة  أهمية  التابعة  وشركاتها  المؤسسة  وتعطي 
وإنتاج  الغازات،  من  الكبريت  أكاسيد  استخالص  سبيل  في  كبيرة  مشروعات  تنفذ  ولذلك  واسعًا،  تلوثًا 
البيئة، والثاني االستفادة  مادة الكبريت، وبذلك يتم تحقيق هدفين: أولهما تخفيض اآلثار السلبية على 
الجديدة  الكبريت"  مناولة  "وحدة  مشروع  يحققه  ما  وهذا  تصديرها،  عبر  الكبريت  مادة  من  االقتصادية 

بمصفاة ميناء األحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية.

المشاريع اإلستراتيجية
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مشروع حيوي

يعتب���ر م�شروع »وحدة مناولة الكبري���ت« الجديدة بم�شفاة ميناء 

الأحم���دي، الذي تم النتهاء من تنفيذ الأعمال الميكانيكية فيه 

اأخيراً، ودخوله مرحلة الت�شغيل التجريبي، م�شروعاً حيوياً هاماً، 

يع���زز عملي���ة ت�شدير الكبري���ت، ويخدم اإ�شتراتيجي���ة الت�شدير 

لموؤ�ش�ش���ة البترول الكويتية، وفي الوقت نف�شه يعزز زيادة ال�شعة 

التخزيني���ة للكبريت ال�شائل، وزيادة اإنتاج و�شعة تخزين الكبريت 

ال�شل���ب، اإذ تعتب���ر مراف���ق مناول���ة الكبريت في م�شف���اة ميناء 

الأحم���دي، المنف���ذ الوحيد لإنت���اج وتخزين وت�شدي���ر الكبريت 

ال�شل���ب، وياأتي هذا الم�ش���روع متوافقاً مع الزيادة المتوقعة من 

اإنتاج الكبريت ال�شائل في الم�شتقبل القريب، خا�شة بعد ت�شغيل 

عدد من الم�شاريع الكبرى، ومنها م�شروع الوقود البيئي.

ويت�شمن نط���اق عمل الم�شروع اأربعة اأجزاء رئي�شية، �شتتم على 

مراح���ل متعددة، اأولها �شي�شمل تنفيذ خزانات الكبريت ال�شائل، 

ووحدة التحبيب، وم�شتودع الكبريت، ور�شيف ت�شدير الكبريت، 

وح���ال البدء في ت�شغيل وحدة مناول���ة الكبريت الجديدة، �شيتم 

الب���دء في تنفي���ذ المرحلة الثاني���ة من الم�ش���روع، والتي ت�شمل 

اإعادة تاأهيل المن�شاآت الحالية في وحدة الكبريت القائمة.

وللتعرف على مزيد من المعلومات حول الم�شروع، اأجرت مجلة 

»نب����س« الح���وار التالي م���ع كل من مدير دائ���رة عمليات الغاز 

بم�شف���اة ميناء الأحمدي ال�شيد محمد نا�شر العجمي، ورئي�س 

فري���ق عمليات الغاز (المنطقة ال�شاد�شة) ال�شيد اأحمد �شنات، 

وكانت البداي���ة مع ال�شيد العجمي، الذي قال: »يهدف م�شروع 

وح���دة مناولة الكبريت الجديدة بم�شف���اة ميناء الأحمدي اإلى 

زيادة الق���درة على مناولة كميات الكبريت المتوقع اإنتاجها من 

الوح���دات الحالي���ة والم�شتقبلي���ة من م�شافي �شرك���ة البترول 

الوطنية الكويتية، ومن �شمنها م�شروع الوقود البيئي، بالإ�شافة 

اإل���ى الكميات المتوقع اإنتاجها من ال�ش���ركات النفطية الأخرى 

التابع���ة لموؤ�ش�ش���ة البت���رول الكويتية، وعلى جان���ب اآخر يعمل 

الم�ش���روع على تح�شين الكف���اءة الت�شغيلية للمراف���ق الحالية، 

بحي���ث يتم ا�شتغالل الطاقة الكاملة لمعدات الت�شنيع«، م�شيراً 

اإل���ى اأن الم�ش���روع ي�شتم���ل على مرحلتين: الأول���ى تتج�شد في 

اإن�شاء وحدة جديدة ومتكامل���ة ل�شتقبال الكبريت ال�شائل، من 

اأج���ل ت�شكيل الكبريت على هيئة حبيبات كروية �شلبة، ومن ثم 

ت�شدي���ره لعمالء موؤ�ش�شة البت���رول الكويتية عن طريق ر�شيف 

جدي���د تاب���ع لل�شركة، وذلك وف���ق موا�شف���ات ومعايير عالمية 

للج���ودة، اأم���ا بالن�شبة للمرحل���ة الثانية للم�ش���روع، فهي عبارة 

ع���ن تجديد وتطوير لوحدة مناولة الكبري���ت الحالية بالكامل، 

وي�شمل ذل���ك الم�شتودعات الحالية لحبيب���ات الكبريت، وخط 

�شير النقل، ومنطقة التحميل من جهة ميناء ال�شعيبة، مع العلم 

اأن مجموع���ة تن�شيق الم�شاري���ع ال�شاد�شة تقوم بالإ�شراف على 

تنفيذ الم�شروع بق�شميه.

أحدث التقنيات

وحول اأهمية الم�شروع لمنظومة العمل بال�شركة والتكنولوجيا 

الت���ي يت�شمنها وطاقته الإنتاجية، اأ�شار العجمي اإلى ما يتمتع 

ب���ه الم�شروع من مزايا خا�شة، حيث اأن���ه �شي�شتقبل الكبريت 

ال�شائ���ل ل�شع���ة اإ�شافي���ة ت�ش���ل لنح���و 5000 ط���ن متري في 

الي���وم، لي�شل اإجمالي �شعة ال�شتقب���ال اإلى 7431 طناً مترياً 

بالي���وم، وهذه ال�شعة الكبيرة مطلوبة للم�شاريع الجديدة، مثل 

م�ش���روع الوقود البيئي، وم�شروع وح���دة ا�شتخ��ال�س الغازات 

الحم�شي���ة الجدي���دة (NAGRP). بالإ�شافة اإل���ى ذلك، فاإن 

الم�شروع �شي��رف���ع الق��درة الت�ش��ديري���ة لحبيب��ات الكبريت، 

لي�ش���ل مع���دل نقل ال�شي���ور الجديدة اإل���ى 1500 ط��ن متري 

❞ العجمي: تشغيل المشروع يتم وفق أحدث 
التقنيات وبسواعد كويتية بشكل رئيسي ❝

ال�صيد محمد نا�صر العجمي
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ف�����ي ال�شاع��ة، وهي ن�شبة زيادة ت�شل اإلى 275%، اإذا ما 

قورنت بالوحدة الحالية.

واأو�ش���ح العجم���ي اأن موق���ع الم�شروع �شيكون داخ���ل م�شفاة ميناء 

الأحم���دي، وتحدي���داً بم�شنع الغ���از الم�شال بجان���ب وحدة مناولة 

الكبري���ت الحالي���ة، واأن���ه ي�شتمل على اأحدث التقني���ات التي تخدم 

الأه���داف البيئية اإل���ى جانب الأهداف الفني���ة، �شارباً المثال على 

م���ا ت�شتمله معدات اإزال���ة الغبار من تقنية حديثة، ت�شاعد على منع 

ح���دوث الحرائق من ج���راء نقل الكبريت، اإ�شاف���ة اإلى الدور الذي 

تلعبه في حماية البيئة، من خالل تقليل انبعاثات الغبار، موؤكداً اأنه 

تم مراعاة ا�شتخ���دام اأحدث التقنيات الموجودة بالفعل في ت�شنيع 

الحبيب���ات، كي تتطابق والموا�شفات العالمية المتبعة وفق  معايير 

(SUDIC) م���ن ناحي���ة ال�شيط���رة على جودة المنت���ج، اإلى جانب 

الآلت الدقيقة التي تم تزويد الوحدة بها، واأجهزة التحكم الحديثة 

لزي���ادة الكفاءة الإنتاجية و�شالم���ة الت�شغيل. م�شيراً اإلى اأن الطاقة 

الإنتاجية للم�شروع �شت�شل اإلى 5000 طن متري في اليوم.

وفيم���ا يتعلق بم���ا �شي�شيفه الم�شروع من قيم���ة ل�شركة البترول 

الوطني���ة الكويتي���ة، بّي���ن العجم���ي اأن الم�شروع �شيت���م ت�شغيله 

وب�شكل رئي�شي ب�شواعد كويتية، ف�شاًل عن ما �شيوفره الم�شروع 
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م���ن مرونة و�شال�شة للت�شدير، بعد تد�شين الر�شيف الجديد داخل 

حدود م�شفاة ميناء الأحمدي، اإلى جانب رفع القدرة على ا�شتقبال 

بواخ���ر عمالقة تتراوح �شع���ة حمولتها ما بين 27 اإلى 60 األف طن 

مت���ري، بالمقارن���ة ب� 30 األ���ف طن متري الح���د الأق�شى للر�شيف 

الحالي، والذي يتواجد خارج حدود م�شفاة ميناء الأحمدي. 

وفيم���ا يخ����س تكلف���ة الم�ش���روع والتحدي���ات الت���ي واجهت 

علمي���ات التنفيذ، قال العجمي: »اإن تكلف���ة الم�شروع الكلية 

بلغ���ت 147 مليون دينار كويتي، جاءت �شمن حدود ال�شرف 

المجدول���ة ح�شب الخطة الزمنية للم�شروع، واأن فرق العمل، 

بم���ا تتمت���ع ب���ه من خب���رة فنية عالي���ة، وقدرة عل���ى تخطي 

ال�شع���اب، واجهت كثيراً من التحدي���ات، ولكنها وبحمد اهلل 

ا�شتطاعت التغلب عليها، عن طريق و�شع الخطط المنا�شبة، 

والتن�شيق مع �شائر الدوائر المعنية«.

خزانات جديدة

   وف���ي ذات ال�ش���اأن اأعط���ى رئي����س فريق عمليات الغ���از (المنطقة 

ال�شاد�ش���ة) ال�شي���د اأحمد �شن���ات، �شورة عن ع���دد الخزانات التي 

ي�شمله���ا الم�ش���روع، بقوله: »ي�شمل الم�ش���روع اأربعة خزانات جديدة 

لحفظ الكبريت ال�شائل على درجة حرارة ما بين 130 اإلى 140 درجة 

مئوي���ة، ت�شل �شعته���ا الإجمالية اإل���ى 19154 طن���اً مترياً، بخالف 

م�شت���ودع تخزين حبيب���ات الكبريت، الذي �شم���م ب�شكل طولي على 

م�شاح���ة تبل���غ 14000م2، ب�شعة تخزينية ت�ش���ل اإلى 145000 طن 

متري، ويتمتع بمنظومه اآلية حديثة لمكافحة الحرائق، ونظام مثبط 

لتجمع الغبار، الذي قد يوؤدي اإلى حدوث حرائق«.

وح����ول التقنيات الجديدة للم�ش����روع، واآليات العمل فيه، اأو�شح 

�شن����ات اأن الأجهزة الحديثة التي ي�شتمل عليها الم�شروع، تعمل 

عل����ى اإزالة وتثبيط تجمع الغب����ار، الذي يحدث من جراء عملية 

نق����ل الكبريت عن طريق ال�شيور الناقل����ة، واأن عمليات التثبيط 

ت�شتم����ر حت����ى ي�شل المنتج اإلى الباخ����رة الرا�شية على  ر�شيف 

التحميل، وقد تم النتهاء من كافة الأعمال الميكانيكية  للوحدة 

الجدي����دة، وفق الإطار الزمني المحدد له����ا، م�شيراً اإلى اأنه تم 

ت�شكي����ل فريق م����ن جمي����ع الدوائر المعني����ة بالم�ش����روع بقيادة 

رئي�س فريق عمليات المنطقة الخام�شة في�شل ال�شمري، وذلك 

لمتابع����ة الختب����ارات الت�شغيلي����ة النهائية، قبل القي����ام بت�شغيل 

الوحدة الجديدة.

وع���ن الفترة الزمنية المحددة لالنتهاء من الم�شروع، وبدء الت�شغيل 

التجريبي، توقع �شنات بدء ت�شغيل الوحدة الجديدة في الربع الثاني 

من ال�شنة المالي���ة (2017/2018)، موؤكداً اأنه بعد النتهاء والتاأكد 

م���ن �شالمة الت�شغيل، �شوف يتم البدء ف���ي تجديد الوحدة الحالية 

للكبريت، متوقعاً اأن ت�شتغرق عمليات التجديد �شنة كاملة.

وح���ول الم�شاريع الم�شاندة التي �شتحتاجها وحدة مناولة الكبريت 

الجدي���دة، األم���ح �شنات اإلى اأن هناك م�شروع���اً م�شانداً مخ�ش�شاً 

للكمي���ات الإ�شافي���ة من الكبريت ال�شائل، الت���ي يتم ا�شتقبالها من 

�شرك���ة نف���ط الكوي���ت، واأن هذا الم�ش���روع يت�شمن اإن�ش���اء مرافق 

ا�شتقبال الكبريت ال�شائل عن طريق ال�شاحنات، بالإ�شافة اإلى بناء 

واإن�شاء خزانين للكبريت ال�شائل، مع وحدة اإ�شافية لإنتاج حبيبات 

الكبريت ال�شلبة، موؤكداً بدء العمل في تنفيذ الم�شروع الم�شاند.

وفيما يتعلق بمقاول الم�شروع، وال�شركات العاملة فيه، ذكر �شنات اأن 

المق���اول الرئي�شي لتنفيذ الم�شروع، هو �شرك���ة "ديلم" الكورية، واأن 

هن���اك اأربعة مقاولين رئي�شيين من الباطن، منهم �شركة خارجية هي 

�شركة (AFCONS) الهندية، المتخ�ش�شة في مجال اإن�شاء الموانئ 

والأر�شف���ة البحرية، وث���الث �شركات كويتية، ه���ي: الكليب لالأعمال 

 (NBTC) لالأعم�����ال الكه��ربائ�ية، و (KENTECK)الميكانيكي���ة، و

لالأعمال الإن�شائية.

❞ أحمد شنات: 4 خزانات جديدة لحفظ الكبريت 
السائل بسعة إجمالية 19154 طنًا متريًا ❝

ال�صيد اأحمد �صنات
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صفقة تمويل »الوقود البيئي«... األكبر في تاريخ الكويت

   تنفيذاً إلستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الهادفة إلى تعزيز القدرات التكريرية لدولة الكويت، ورفعها 
إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، تنفذ شركة البترول الوطنية الكويتية مشروع »الوقود البيئي« العمالق، الذي 
التحويلية لهما،  الطاقة  التكرير لمصفاتي ميناء عبداهلل، وميناء األحمدي، وتطوير  يستهدف رفع قدرات 
إلنتاج مشتقات عالية الجودة، قليلة المحتوى الكبريتي، تتالءم مع االشتراطات البيئية المحلية والعالمية، 

األمر الذي يزيد من قدرات الشركة التنافسية، ويمكنها من دخول عديد من األسواق العالمية. 

  ونظ���راً ل�شخام���ة الم�ش���روع، فق���د اعتمدت موؤ�ش�ش���ة البترول 

الكويتي���ة �شيا�ش���ة جدي���دة في عملي���ات التمويل المال���ي لمثل هذه 

الم�شاري���ع الكبي���رة، تتمث���ل ف���ي قي���ام ال�ش���ركات النفطي���ة التابعة 

للموؤ�ش�ش���ة بتحدي���د طرق تموي���ل م�شاريعها الإ�شتراتيجي���ة. ووفقاً 

لذل���ك فق���د و�شعت �شركة البت���رول الوطنية الكويتي���ة خطة تمويل 

خا�شة لم�شروع »الوقود البيئي«، بُنيت على اأ�شا�س (30 / 70)، اأي 

تتحم���ل موؤ�ش�شة البت���رول الكويتية 30% من قيم���ة الم�شروع، على 

اأن توف���ر »البت���رول الوطنية« ن�شب���ة ال� 70% المتبقي���ة عبر تمويل 

خارج���ي م���ن البنوك المحلي���ة والعالمية، فيما يع���د اأ�شخم �شفقة 

تمويل لم�شروع �شناعي نفطي في تاريخ دولة الكويت. 

المشاريع اإلستراتيجية

أنجزتها "البترول الوطنية" مع بنوك محلية ووكاالت ائتمان عالمية
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متانة الوضع االئتماني

  وانطالقاً من ذلك، قامت �شركة البترول الوطنية الكويتية بالتوقيع 

م���ع البن���وك المحلي���ة على عق���د ال�شريح���ة الأولى لتموي���ل الم�شروع 

بالدين���ار الكويتي بقيم���ة 1.2 مليار دينار. وبلغ ع���دد البنوك المحلية 

الم�شارك���ة في عملي���ة التمويل 11 بنكاً ما بين تقليدي واإ�شالمي، وهي 

(بن���ك الكويت الوطن���ي، بيت التمويل الكويتي، بن���ك الكويت التجاري، 

بن���ك برق���ان، بن���ك الخليج، بنك بوبي���ان، البنك الأهل���ي المتحد، بنك 

الكوي���ت الدولي، بنك الكويت ال�شناعي، بن���ك البحرين والكويت، بنك 

ورب���ة). وج�ش���د نجاح ال�شريح���ة الأولى متانة الو�ش���ع الئتماني الذي 

تتمت���ع به »البترول الوطني���ة«، ولعب هذا النجاح اأي�ش���اً دوراً بارزاً في 

النجاح الكبير الذي �شهدته �شفقة ال�شريحة الثانية من التمويل بقيمة 

6.2 ملي���ار دولر اأمريك���ي، بم�شاركة عالمية لعدد م���ن وكالت ائتمان 
ال�شادرات والبنوك العالمية، وهو الأمر الذي يعطي موؤ�شرات اإيجابية 

كبي���رة، ويمث���ل محطة تاريخية في اتب���اع اإ�شتراتيجي���ة جديدة لتمويل 

م�شاري���ع ال�شرك���ة، على نح���و ي�شاهم ف���ي تح�شين عوائ���د ال�شتثمار، 

ويف�شح المجال لتمويل م�شاريع حيوية اأخرى.  

  وت�ش���كل ال�شريحتان خطة تمويل م�ش���روع »الوقود البيئي« القائمة 

على القترا�س، وفق الن�شبة التي تم اإقرارها للتمويل، وقد عمل فريق 

»البت���رول الوطني���ة« بكل منهجي���ة ودقة، وبالتعاون م���ع �شركة الوطني 

لال�شتثمار، لتاأمي���ن القر�س العالمي من وكالت ائتمان ال�شادرات من 

كوري���ا الجنوبية، واليابان، واإيطاليا، وهولندا، وبريطانيا، كما تم تعيين 

11 بن���كاً عالمي���اً تتمتع ب�شمعة عالية كمفو�شي���ن لقيادة التمويل تحت 
مظل���ة وكالت ائتم���ان ال�شادرات ال�شبع، والبنوك ال���� 11 هي: »اإت�س. 

اإ�س. بي. �شي«، »طوكيو- ميت�شوبي�شي يو.اإف.جيه«، »بي.اإن.بي باريبا«، 

»بنكو �شانتاندي���ر«، »�شو�شيتيه جنرال«، »بي.بي.في.اإيه«، »ناتك�شي�س«، 

»كريدي اأغريك���ول لالأن�شطة الم�شرفية التجارية وال�شتثمارية«، »بنك 

ميزوهو«، »�شتاندرد ت�شارترد« ، »اأ�س. اأم. بي. �شي«.

  وقد قامت �شركة البترول الوطنية الكويتية في نهاية مايو 2017 

بتوقي���ع قر����س مجمع بقيم���ة 6.245 ملي���ار دولر اأمريك���ي، لتمويل 

م�ش���روع الوق���ود البيئي م���ع وكالت ائتمان ال�ش���ادرات العالمية، في 

�شفق���ة تاريخية �شخمة، تمثل ال�شريح���ة الثانية من تمويل الم�شروع 

بال���دولر الأمريك���ي، وذل���ك مع �شب���ع وكالت ائتمان �ش���ادرات هي: 

موؤ�ش�شة التاأمين على التجارة الكورية بقيمة 3 مليارات دولر (كتمويل 

مدع����وم)، وبنك ال�شادرات والواردات الك����وري بقيمة مليار دولر 

❞ العدساني: صفقة تمويل مشروع الوقود 
البيئي أكبر صفقة تمولها وكاالت ائتمان 

الصادرات العالمية   ❝
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(كتمويل مبا�ش���ر)، وموؤ�ش�شة خدمات التاأمي����ن وتمويل ال�شادرات 

الإيطالي����ة بقيم����ة 625 ملي����ون دولر، ووكالة �شم����ان ال�شادرات 

الهولندي����ة بقيمة 370 ملي����ون دولر(كتمويل مدع����وم)، وموؤ�ش�شة 

تموي����ل ال�ش����ادرات البريطانية بقيمة 250 ملي����ون دولر (كتمويل 

مدع����وم)، بالإ�شافة اإلى بنك التعاون الدول����ي الياباني، وموؤ�ش�شة 

نيبون للتاأمين على ال�شادرات وال�شتثمار، وقد �شبق هذه الخطوة 

قي����ام ال�شركة في نهاية �شهر مار�����س 2017 بتوقيع اتفاقية تمويل 

مع وكالت ائتمان ال�شادرات اليابانية بمبلغ مليار دولر، يتمثل في 

تمويل مبا�شر بقيمة 500 مليون دولر من وكالة ائتمان ال�شادرات 

الياباني���ة، بالإ�شافة اإلى تمويل بدعم م���ن وكالة ائتمان ال�شادرات 

الياباني���ة بقيم���ة 500 مليون دولر، اإذ قام���ت ال�شركة بالتعاون مع 

الم�شت�ش���ار »�شركة الوطني لال�شتثم���ار«، بمراجعة �شاملة للعرو�س 

المقدم���ة من البنوك، وت���م اختيار البنوك القائ���دة �شمن ال�شفقة 

الم�شترك���ة، بقيمة 4.245 مليار دولر، وذلك �شمن �شفقة التمويل، 

بدعم من وكالت ائتمان ال�شادرات الكورية، والإيطالية، والهولندية، 

والبريطاني���ة. كم���ا ت���م تعيين بن���ك »اإت�س. اإ����س. بي. �ش���ي«، لإدارة 

م�شتن���دات ال�شفقة، بالإ�شافة اإلى بن�ك قائد لترتيب ال�شفقة، وبنك 

»اأ�س. �شي. بي«، كبنك قائد للبيئ�ة ومن�شق رئي�شي. 

أفضل هيكل تمويلي

   وكان���ت رحل���ة تموي���ل م�شروع الوق���ود البيئي قد ب���داأت منذ 

3 �شن���وات تقريباً، عندم���ا قامت �شركة البت���رول الوطنية الكويتية 
بتعيين �شرك���ة الوطني لال�شتثمار كم�شت�شار مال���ي، لإعداد اأف�شل 

هيكل مالي لتمويل الم�شروع، وفي 26 اأبريل 2016، وقعت ال�شركة 

قر�ش���اً بقيمة 1.2 مليار دينار كويتي بقي���ادة بنك الكويت الوطني، 

وبي���ت التموي���ل الكويتي، ثم بداأت الدرا�ش���ات والمفاو�شات لتنفيذ 

المرحلة الثانية للتمويل، وهي التمويل الخارجي.

   وقد اأ�شار الرئي�س التنفيذي لموؤ�ش�شة البترول الكويتية ال�شيد 

ن���زار العد�شاني في حفل توقيع عقود تمويل م�شروع الوقود البيئي 

اإل���ى اأن هذه ال�شفقة تعد اأكبر �شفقة تمويل ل�شركة تمولها وكالت 

ائتم���ان ال�ش���ادرات العالمي���ة، لفتاً اإلى اأن العتم���اد على التمويل 

❞ "البترول الوطنية" وقعت قرضًا مجمعًا 
بقيمة 6.245 مليار دوالر تمثل الشريحة الثانية 

من تمويل المشروع   ❝
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الخارج���ي اأ�شبح ي�شكل جزءاً اأ�شا�شياً في ه���ذه ال�شتثمارات، كما 

اأنه ي�شاهم في تعزيز وتعميق العالقات مع الدول ال�شديقة، ليكونوا 

�شركاء في تحقيق خطط الكويت التنموية. 

محطة بارزة

   وف����ي ذات المنا�شبة، عّبر الرئي�����س التنفيذي ل�شركة البترول 

الوطنية الكويتية ال�شيد محمد غازي المطيري عن �شعادته باإتمام 

هذه ال�شفقة التاريخية، لتمويل اأحد اأهم م�شاريع ال�شركة والقطاع 

النفطي في الكويت، اإذ تعد هذه ال�شفقة الأولى من نوعها لل�شركة 

للح�ش����ول عل����ى تمويل عالم����ي، وت�شكل محطة ب����ارزة في اأ�شلوب 

تمويل م�شاريع ال�شركة العمالقة، وتمثل اأكبر عملية اقترا�س على 

م�شت����وى دولة الكويت، معرباً ع����ن �شكره لكافة الأطراف الممولة، 

كم����ا اأ�ش����اد بال�شراك����ة الناجح����ة بين الكوي����ت وال����دول الم�شاركة 

بالتمويل، معرباً ع����ن امتنانه لجهود اأع�شاء الفريق المفاو�س في 

ال�شركة، والتزامهم باإنهاء هذه ال�شفقة بنجاح.

واأو�ش���ح المطي���ري اأن التموي���ل الخارجي لم�ش���روع الوقود البيئي 

يح�ش���ن اقت�شاديات الم�ش���روع ب�شكل كبي���ر، اإذ اأن الدرا�شات الأولية 

اأ�ش���ارت اإلى اأن العائدات على الم�شروع �شتتراوح ما بين 11 - %12، 

بينما الآن ارتفع العائد المتوقع لي�شل اإلى ما بين 13 - %15.

   واأ�ش���ار بهذا ال�ش���دد اإلى اأن ن�شبة التقدم في الم�شروع و�شلت اإلى 

84% بنهاية اأبريل 2017، مبيناً اأن اإجمالي التمويل الخارجي لم�شروع 
الوق���ود البيئي محلياً وعالمي���اً، و�شل اإلى 3.1 ملي���ارات دينار، والباقي 

ت���م تمويله ذاتياً من قبل موؤ�ش�شة البت���رول الكويتية وفقاً لالإ�شتراتيجية 

المعتمدة، ولفت اإلى اأن عمليات ال�شرف تتم وفقاً لن�شب الإنجاز، اإذ تم 

�ش���رف 2 مليار دينار حت���ى الآن، �شواء من التم��ويل الخارجي (المحلي 

والعالم���ي) اأو الذاتي، واأن اآلية �شداد القرو�س �شتكون من 7-13 عاماً، 

وفق���اً لكل قر�س عل���ى حدة، على اأن يبداأ ال�شداد بعد ت�شغيل الم�شروع، 

متوقعاً النتهاء من تنفيذ الم�شروع في 2018، وفق الخطة المو�شوعة، 

وهناك مراجعة تتم حالياً مع المقاولين المنفذين للم�شروع.

صفقة تاريخية

�شركة  والمالية في  للتخطيط  التنفيذي  الرئي�س  نائب  بدوره عبر     

البترول الوطنية الكويتية ال�شيد �شكري المحرو�س عن اعتزازه باإتمام 

هذه ال�شفقة التاريخية، التي تخطت العديد من التحديات، وت�شمنت 

مراحل عديدة من المفاو�شات، اأدت في النهاية اإلى �شفقة ناجحة.

   واأ�ش���ار المحرو����س اإل���ى اأن توقي���ع التمويل الخارج���ي مع وكالت 

�ش���ادرات الئتم���ان يمثل اأكب���ر عملية تمويل في العال���م بقيمة 6.245 

ملي���ار دولر، م�شيفاً بقوله: »اإن التعام���ل مع وكالت �شادرات الئتمان 

يعتب���ر اأم���راً �شعباً، ل�شيم���ا واأنها تمثل عدة دول، ولك���ن، وعلى الرغم 

م���ن ذل���ك نجحت ال�شركة ف���ي التفاو�س مع 7 من تل���ك الوكالت وفقاً 

لل�ش���روط الكويتي���ة«، مبين���اً اأن ت�شني���ف الكويت الئتمان���ي المرتفع، 

وا�شتيفاء موؤ�ش�شة البترول الكويتي���ة، و�شركة البترول الوطنية الكويتية 

لكاف���ة ال�شمانات التي طلبتها الجهات العالمي���ة، اأعطيا ال�شركة ميزة 

تفاو�شية اأعلى، فلم تر�شخ لأي �شروط، وح�شلت على اأقل ن�شبة فائدة، 

بخالف ن�شبة �شعر الفائدة المفرو�شة من البنوك المركزية، ملمحاً اإلى 

اأن ه���ذه هي المرة الأولى التي يتج���ه فيها القطاع النفطي اإلى البنوك 

ووكالت ال�شادرات الئتمانية العالمية.

❞ 11 بنكًا محليًا ما بين تقليدي وإسالمي 
تشارك في الشريحة األولى لتمويل المشروع 

بقيمة 1.2 مليار دينار  ❝
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شركة  الخارجي  ذراعها  خالل  من  الكويتية،  البترول  مؤسسة  حققته  الذي  الكبير  اإلنجاز  بعد     
والبتروكيماويات في منطقة »نغي  التكرير  العالمية والمتمثل في تشييد مجمع  الكويتية  البترول 
الخام  النفط  من  برميل  ألف   200 نحو  تبلغ  للمصفاة  تكريرية  بطاقة  فيتنام،  بجمهورية  سون« 
الكويتي، واالستعداد لمرحلة التشغيل الفعلي بعدما قامت المؤسسة بشحن أول شحنة من النفط 
الخام  تقدر بنحو مليوني برميل في األول من أغسطس 2017، لتزويد المصفاة بالكميات المطلوبة 
آخر جديد، تمثل في توقيع  إنجاز  العالمية عن  الكويتية  البترول  التشغيل، كشفت شركة  لعمليات 
اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة النفط العمانية )مملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان( 
إلنشاء مصفاة لتكرير النفط )مصفاة الدقم(، ومستقبال مجمع لصناعة البتروكيماويات بالتكامل 

مع مصفاة الدقم بنسبة 50% لكل طرف.

المشاريع الدولية المشتركة

تقام على مساحة 9 ماليين متر مربع بطاقة تكريرية تبلغ 230 ألف برميل يوميًا

»مصفاة الدقم«... شراكة إستراتيجية كويتية 
ُعمانية تتقدم بثبات
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   �شتق�����ام الم�شف���اة عل�����ى م�شاح���ة تع���������ادل 900 هكت����ار 

(1 هكت���ار= 10،000 متر مربع)، في منطقة الدقم القت�شادية 

الواقع���ة في جنوب �شلطنة عمان في محافظة الو�شطى الواقعة 

عل���ى بحر العرب، بطاقة تكريري���ة عند الت�شغيل تبلغ نحو 230 

األ���ف برميل يومياً، و�شتنتج الم�شف���اة الديزل ووقود الطائرات، 

بالإ�شاف���ة اإلى النافثا، وغاز البت���رول الم�شال والفحم البترولي 

والكبري���ت كمنتج���ات رئي�شية. وقد تم اختيار ه���ذا الموقع في 

اإط���ار الجهود التي تبذلها �شلطنة عم���ان لتطوير هذه المنطقة 

الواقع���ة جن���وب البالد، وتحويلها اإلى مرك���ز للطاقة والخدمات 

اللوج�شتية، وذلك من اأجل تنويع الأن�شطة القت�شادية في البالد 

ويعتب���ر ه���ذا الموقع ذا بع���د اإ�شتراتيجي لكونه يق���ع على بحر 

العرب بعد م�شيق هرمز، وكذلك لقربه من الأ�شواق العالمية.

   وف���ي ه���ذا ال�شاأن، اأك���د وزير النفط، ووزي���ر الكهرباء والماء، 

رئي����س مجل�س اإدارة موؤ�ش�ش���ة البترول الكويتي���ة المهند�س ع�شام 

الم���رزوق، اأن الم�شف���اة الجدي���دة تاأت���ي في اإطار جه���ود موؤ�ش�شة 

البت���رول الكويتي���ة للبح���ث ع���ن مناف���ذ اآمن���ة لت�شري���ف الموارد 

الهيدروكربونية الكويتية.

   واأ�ش���ار الم���رزوق اإل���ى اأن ت�شمي���م الم�شف���اة يت�شم���ن وحدة 

التك�شي���ر الهيدروجيني، ووحدة الفح���م البترولي، اإ�شافة لم�شروع 

متكامل للبتروكيماويات �شيتم النتهاء منه في مرحلة لحقة، لفتاً 

اإل���ى اأن توقيع مذكرة التفاهم م���ع ال�شريك العماني تم في نوفمبر 

2016، عل���ى اأن تكون ن�شبة ال�شراك���ة 50% لكال ال�شريكين، واأن 
يت���م تزويد الم�شف���اة بالنف���ط الكويتي الخام بن�شب���ة 65%، وقد 

ت�شل اإلى 100% بح�شب اتفاق الطرفين، مبيناً اأن �شركة البترول 

الكويتية العالمية اأخذت الموافقات الأولية المطلوبة للم�شي قدماً 

في الدخول في الم�شروع، وذلك بعد النتهاء مبا�شرة من الفح�س 

الناف���ي للجهالة في دي�شمبر 2016، وفقاً للخطوات المعتمدة بما 

ي�شمل موافقة مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة البترول الكويتية.

وتاب���ع بالق���ول: »وق���د انتهى فري���ق الم�شروع موؤخ���راً من تقييم 

عرو�س مقاولي مرحلة البناء والت�شييد واإدارة الم�شفاة ومرافقها، 

كم���ا يعمل الفريق كذلك مع فريق م���ن قطاع الت�شويق العالمي في 

موؤ�ش�ش���ة البترول الكويتية عل���ى و�شع اللم�شات الأخيرة لتفاقيتي 

بيع المنتجات البترولية، وتزويد النفط الخام«.

م�صفاة الدقم: الحزمة االأولى - وحدات المعالجة الرئي�صية بالم�صفاة

الحزمة الثالثة )ج( -  خط اأنب�ب نقل النفط بط�ل 80 كم من راأ�س مركز  اإلى الم�صفاةالحزمة الثالثة )اأ( - من�صاآت التخزين والت�صدير للم�اد البترولية ال�صائلة وال�صائبة

الحزمة الثانية -  المرافق والخدمات
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عالقات ثنائية متميزة

من جانب���ه، اعتبر وزير النفط والغاز ف���ي �شلطنة عمان، رئي�س 

مجل�س اإدارة �شركة النفط العمانية دكتور محمد بن حمد الرمحي، 

اأن توقي���ع اتفاقي���ة ال�شراكة بين �شرك���ة النفط العماني���ة، و�شركة 

البترول الكويتي���ة العالمية يفتح اآفاقاً اأو�ش���ع للتعاون القت�شادي، 

بما يخ���دم الم�شالح الم�شتركة، لفتاً اإلى اأن هذه التفاقية خطوة 

مباركة لتطوير اأحد اأكبر الم�شاريع الحيوية الواعدة بقطاع الطاقة 

ف���ي المنطقة القت�شادية ف���ي »الدقم«، متوقعاً اأن ي�شهم الم�شروع 

ف���ي تحقيق التنمية في مختلف القطاعات ال�شناعية والقت�شادية 

والجتماعية في المنطقة.

واأ�ش���ار الرمحي اإل���ى اأن الم�شروع الذي ت�ش���ل كلفته الإجمالية 

اإلى 7 ملي���ارات دولر يج�ّشد العالقات الثنائية المتميزة بين دولة 

الكويت و�شلطنة عمان.

تعاون فعال

في ذات ال�شاأن، قال الرئي�س التنفيذي لموؤ�ش�شة البترول الكويتية 

ال�شي���د ن���زار العد�شان���ي: »اإن الم�شروع يعد الأكب���ر بين الم�شاريع 

ال�شتثمارية الم�شتركة في المنطقة القت�شادية في »الدقم«، الأمر 

الذي ي�شكل حاف���زاً للمزيد من م�شاريع التعاون في مجال �شناعة 

النفط بمنطقة الخليج العربي.«

وتاب���ع العد�شاني بالقول: »نطمح باأن ي�شكل ا�شتثمارنا الم�شترك 

ف���ي منطقة الدقم القت�شادية، حافزاً متميزاً ومثالً ناجحاً للمزيد 

من م�شاريع التعاون النفطي في منطقة الخليج«. موؤكداً اأن الم�شفاة 

�شت�شهم في تحويل منطقة الدقم اإلى اأحد اأهم المراكز القت�شادية 

لال�شتثمار النفطي �شواء على الم�شتوى الإقليمي اأو العالمي.

وفي مداخلة له اأثناء الحفل الذي اأقيم بمنا�شبة توقيع اتفاقية 

ال�شراكة في ابريل 2017، قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة النفط 

العماني����ة ال�شي����د ع�ش����ام بن �شع����ود الزدجال����ي: »نحر�س على 

التعاون م����ع �شركائنا الإ�شتراتيجيين لتحقي����ق اأهدافنا بتطوير 

ه����ذا الم�شروع والقيام بم�شاريع ا�شتثمارية اأخرى في المنطقة، 

وذلك للم�شاهمة في القت�شاد الوطني.«

وتاب���ع قائ���اًل: »نحن �شع���داء به���ذه ال�شراك���ة الإ�شتراتيجية مع 

الأ�شق���اء من الجان���ب الكويتي لإنجاز هذا الم�ش���روع ال�شتثماري 

الحي���وي الذي يحق���ق الم�شال���ح الم�شتركة ويوفر فر�ش���اً تجارية 

واعدة لكال الطرفين.«

واأ�ش���اف الزدجال���ي: »نح���ن حري�شون عل���ى البح���ث والتعاون 

م���ع �شركائن���ا الإ�شتراتيجيي���ن لترجم���ة تطلعاتنا ف���ي تطوير هذا 

الم�شروع، اإلى جان���ب الم�شاريع ال�شتثمارية الأخرى في المنطقة 

التي �شت�شهم في رفد القت�شاد الوطني.«

تمويل المشروع

من ناحيته، قال رئي�س �شركة البترول الكويتية العالمية، ورئي�س 

مجل����س اإدارة م�ش���روع م�شف���اة الدقم ومجم���ع البتروكيماويات 

ال�شيد بخيت الر�شيدي: »بداأ القائمون على الم�شروع في اإجراء 

المناق�ش���ات الأولي���ة م���ع الموؤ�ش�ش���ات المالية لتاأمي���ن التمويل 

المطلوب للم�شروع.«

واأو�ش���ح الر�شي���دي اأن التفاقي���ة �شتح���ول منطق���ة »الدق���م« 

القت�شادي���ة اإلى واحدة من اأكبر المناطق ال�شناعية في المنطقة، 

و�شتبرز النه�شة القت�شادية التي ت�شهدها �شلطنة عمان.

وعّب���ر الر�شيدي ع���ن فخره واعت���زازه بتوقيع تل���ك التفاقيات 

المتعلق���ة بال�شراك���ة لما لها من دور حيوي في تحقيق اإ�شتراتيجية 

�شلطنة عمان النفطية، لفتاً اإلى اأن الم�شروع �شيدار من قبل كل من 

»البت���رول الكويتية العالمية«، والتي تملك خبرة عالمية في ت�شغيل 

واإدارة الم�شاف���ي والم�شان���ع ف���ي القارتين الأوروبي���ة والآ�شيوية، 

و�شركة النفط العمانية التي لديها باع طويل في ال�شناعة النفطية 

والأن�شطة الالحقة لها.

تعاون اقتصادي

في ذات الأمر، قال نائب الرئي�س لقطاع اآ�شيا في �شركة البترول 

الكويتي���ة العالمية ال�شي���د غانم العتيبي: »هدفنا ه���و النتهاء من 

العتم���ادات التمويلي���ة من البنوك  والمتوقع���ة اأن تكتمل مع نهاية 

العام الحالي (2017)، ونقوم حالياً باإجراء درا�شة الجدوى للجانب 

❞دكتور محمد الرمحي: المشروع تصل كلفته 
إلى 7 مليارات دوالر ويجّسد العالقات الثنائية 

المتميزة بين دولة  الكويت و سلطنة عمان❝

❞ المهندس عصام المرزوق: المصفاة الجديدة تأتي 
في إطار جهود مؤسسة البترول للبحث عن منافذ 
آمنة لتصريف الموارد الهيدروكربونية الكويتية ❝
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الخا����س بالبتروكيماويات ف���ي الم�شروع، واإذا م���ا اأثبت الم�شروع 

جدواه، �شيتم البدء في مراحله بنف�س الطريقة المتبعة في م�شروع 

الم�شفاة، و�شولً اإلى قرار ال�شتثمار النهائي.«

واعتب���ر العتيبي اأن ال�شراكة الكويتية العمانية في م�شفاة الدقم 

تدع���م العالق���ات الأخوي���ة بين البلدي���ن ال�شقيقين، كم���ا �شت�شرع 

عملية تعزيز التعاون القت�شادي بينهما. 

اأم���ا مدي���ر مجموع���ة الم�شاري���ع الم�شتركة في �شرك���ة البترول 

الكويتية العالمية ال�شيد �شعد الفريح، فقد اأكد اأنه تم النتهاء من 

مرحل���ة تقييم عرو�س مقاولي مرحل���ة الهند�شة والتوريد والإن�شاء 

(EPC) واختي���ار ال�شت�ش���اري (PMC) �شرك���ة اأمي���ك فو�شترويلر 

Amec Foster Wheeler الت���ي �ش���وف ت�شاه���م م���ع فري���ق 
الم�شروع بالإ�شراف على تنفيذ الم�شروع وفي الأول من اأغ�شط�س 

2017 تم اختيار مقاولي حزم الم�شفاة الثالثة كما يلي:

الحزمـــــــة االأولى: تر�شي���ة اإن�شاء وبن��اء الوح�����دات الرئي�شي�����ة 

اإل����������ى تحال�������ف تكنك��ا����س ريون�����دا����س ال�شباني�����ة م��ع داي��و 

.(Technicas/Daewoo) الك����وري�����ة

الحزمـــــــة الثانية: تر�شية اإن�شاء وبناء الوحدات الم�شاندة اإلى تحالف 

.(Petrofac/Samsung) بتروفاك البريطانية مع �شام�شونج الكورية

الحزمـــــــة الثالثـــــــة: تر�ش�ي��ة اإن�ش�����اء وبن���اء مراف���ق الخدمات 

التابع���ة، والتي ت�شم���ل 8 خ���زانات لتخ��زي���ن النف�ط الخام ف��ي 

مين��اء (راأ�س مركز)، وخط اأنابيب بطول 80 كم لت�و�شيل النف�وط 

م�ن ميناء (راأ�س مركز) اإلى م�شفاة دق�م، واأخيراً مرافق ت�شدير 

وخزان���ات للمنتج���ات ف���ي ميناء دق���م للت�شدير ل�شرك���ة �شايبم 

.(Saipem) اليطالية

ب���دوره، قال مدي���ر مجموعة تطوير الأعمال ف���ي �شركة البترول 

الكويتي���ة العالمية ومدير الم�شروع من الجانب الكويتي في م�شروع 

الدق���م ال�شي���د عم���اد الهدل���ق: » عن���د اكتم���ال الم�ش���روع �شتكون 

الم�شف���اة قادرة على تكرير 230 األف برمي���ل من النفط الخام في 

الي���وم، و�شيتم توفير 65% على الأقل من المادة الخام (اللقيم) من 

النف���ط الخام الكويتي، بينما �شتقوم ال�شلطنة بتوفير باقي الكمية. 

ويتقدم م�شروع م�شفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات بخطى ثابتة 

ح�ش���ب الخطة وم���ن المتوقع اتخاذ القرار النهائ���ي لال�شتثمار في 

الم�شفاة (FID) في القريب العاجل.«

م���ن ناحيتها، قال���ت رئي�شة الفريق التج���اري لم�شروع الدقم في 

�شركة البترول الكويتية العالمية ال�شيدة مي العي�شى: »�شيتم ت�شغيل 

الم�شف���اة في 2021، و�شتنتج ب�شكل رئي�شي منتجات الديزل ووقود 

الطائ���رات والنافث���ا والغ���از البترول���ي الم�شال والكبري���ت والفحم 

البترول���ي، وهي المنتجات التي �شيت���م ت�شديرها عبر ميناء الدقم 

اإل���ى اأوروب���ا واآ�شي���ا واأفريقيا، وبينم���ا يتقدم العمل ف���ي الم�شروع، 

�شت�شاه���م �شركة البترول الكويتي���ة العالمية ب�شكل كبير في تحقيق 

النج���اح ل���ه، م�شتندة عل���ى خبرتها العريق���ة ف���ي اإدارة الم�شاف�ي 

العمالقة والم�ش��اريع البت�روكيماوية العالمية.« 

وكانت �شركة »م�شفاة الدقم« قد انتهت موؤخراً من اأعمال تمهيد 

وت�شوي���ة الموقع، الذي �شت�شي���د عليه الم�شفاة الجديدة، ف�شاًل عن 

و�شع الأ�ش�س للم�شروع في ت�شييد الم�شفاة في الموعد المحدد. 

يتك���ون فري���ق عم���ل �شركة م�ش���روع م�شفاة الدق���م ومجمع 

البتروكيماويات اأي�شاً من اإدارات وموظفين من �شركة البترول 

الكويتي���ة العالمي���ة يقومون باأعم���ال تتعلق بالأم���ور التجارية 

والفنية والمالية الخا�شة بالم�شروع، وهم كالتالي:

في�شل �شالم – مدير اإدارة الأعمال الم�شتركة ]

م�شاري عبداهلل النجدي - رئي�س فريق الم�شاريع الم�شتركة ]

م�شعل الرميح - رئي�س فريق الم�شاريع الم�شتركة ]

فادي ب�شتكي - رئي�س فريق تطوير الأعمال ]

عمر الغانم - كبير المحللين ]

طالل بور�شلي - كبير المحللين ]

مناف بخ�س - كبير المحللين ]

نوف النج���دي - كبير المحللين لت�شوي���ق الم�شاريع الم�شتركة  ]

في اآ�شيا

خالد را�شد - محلل ]

عبداهلل اأحمد ال�شباح - محلل ]

فريق عمل �صركة م�صروع م�صفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات 
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تنفذه  الشركة في أستراليا

مشروع »ويتستون للغاز الطبيعي المسال« يضيف احتياطيات 
جديدة لـ»كوفبك«

❞المشروع يساهم في نقل المعلومات القيمة والتكنولوجيا الحديثة والخبرة لالستفادة منها في 
القطاع النفطي الكويتي  ❝

المشاريع الدولية المشتركة

يعد مشروع )ويتستون( للغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا مثااًل يحتذى لنموذج األعمال األساسي 
الذي تتبعه الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية )كوفبك(، بداية من مرحلة االستكشاف 
في بلد قليل  المخاطر، مروراً بمرحلة تطوير اآلبار التي تم اكتشافها ووصواًل إلى مرحلة اإلنتاج، إذ يتمتع 
المشروع بمزايا متعددة، يأتي في مقدمتها أنه أحد أكبر مشاريع تطوير الموارد في أستراليا، وأول مشروع 
للغاز الطبيعي المسال يتم تنفيذه على مستوى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، خاصة أنه 
مشروع  بأي  مقارنة  الخارجية،  البترولية  لالستكشافات  الكويتية  الشركة  الحتياطيات  إضافة  أكبر  يوفر 
سابق، عالوة على قدرة المشروع على نقل المعلومات القيمة والتكنولوجيا الحديثة والخبرة والممارسات 

المثلى التي يمكن االستفادة منها في القطاع النفطي الكويتي، وفي تطوير كوادرنا البشرية بشكل كبير.
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ويمثل الم�ش���روع اأهمية لإمدادات الطاقة الم�شتقبلية  في ال�شوق 

العالم���ي للغ���از الطبيعي الم�شال في ظل تمي���زه بالموثوقية والأمان 

التي توفرها للعمالء اإحدى اأكبر ال�شركات العالمية الرائدة في قطاع 

النف���ط والغاز في العالم، عالوة على ما يوؤمنه الم�شروع من الناحية 

الإ�شتراتيجي���ة من خي���ار لدولة الكويت للح�ش���ول على �شحنات من 

الغاز الطبيعي الم�شال، مما يمهد لم�شتقبل اأكثر ازدهاراً.

 االأ�ص�ل التي يجري تط�يرها في اإطار الم�صروع:  

- ال�شتك�شاف والإنتاج في حقلي ويت�شتون واإياغو.

- ال�شتك�شاف والإنتاج في حقلي جوليمار وبرونيللو.

- التكرير والت�شنيع في م�شروع ويت�شتون للغاز الطبيعي الم�شال.

وق���د وظفت كوفبك ا�شتثم���ارات �شخمة في م�شروع ويت�شتون للغاز 

الطبيع���ي الم�ش���ال وا�شعة ن�ش���ب اأعينها اأهداف���اً اإ�شتراتيجية طويلة 

الأم���د. وق���د بداأ ذلك م���ع  اأعمال ال�شتك�شاف المكثف���ة التي �شبقت 

اتخاذ ق���رار ال�شتثمار النهائ���ي، والتي تو�شلت اإل���ى اكت�شاف كميات 

كبي���رة من الغاز الخ���ام في حقلي جوليمار وبرونيللو، وفي الوقت ذاته 

تو�ش���ل فريق العمل الم�شترك اإلى اأن ا�شتخ���دام تقنية الغاز الطبيعي 

الم�شال �شي�شمن تحقيق ال�شتغالل الأمثل لمثل هذه الكميات الكبيرة 

م���ن الغ���از الطبيعي. وف���ي ظل �شع���ي (كوفبك) لتحقي���ق عائد مادي 

م���ن هذه الكمي���ات الكبيرة المكت�شف���ة من الغاز الخ���ام، فقد وافقت 

عل���ى الدخول في تحالف مع �شركت���ي �شيفرون و�شل لتاأ�شي�س م�شروع 

ويت�شتون للغاز الطبيعي الم�شال، الذي يتاألف من:

ويت�صت�ن واإياغ� - اال�صتك�صاف واالإنتاج - ك�فبك %8.

ي�ش���كل م�شروع تطوير حقلي ويت�شتون واإياغو جزءاً من م�شروع 

(ويت�شت���ون) للغ���از الطبيعي الم�ش���ال لتوريد الغ���از والمكثفات من 

حقل���ي (ويت�شت���ون واإياغو) من خ���الل عمليات تطويري���ة تتم تحت 

�شط���ح البحر، وترتبط ب�شكل مبا�شر بمن�ش���ة (ويت�شتون) النفطية، 

التي تعد اأكبر من�شة بحرية لمعالجة الغاز في تاريخ اأ�شتراليا، بوزن 

يبلغ حوالي 37 األف طن متري للجزء العلوي فقط.

ويق���ع الحقالن على بعد 200 كم �شمال بلدة اأون�شلو، والتي تبعد 

حوال���ي 15-25 كم م���ن المن�شة في الجرف ال�شم���ال غربي لولية 

اأ�شترالي���ا الغربي���ة، وعل���ى عمق يبل���غ 100-400 مت���راً تحت الماء 

�شم���ال غرب حقلي (جوليم���ار وبرونيللو) التابعين لل�شركة الكويتية 

لال�شتك�شاف���ات البترولي���ة الخارجية. وللحقلي���ن 3 رخ�س لالإنتاج، 

اإذ تتول���ى �شرك���ة �شيفرون م�شوؤولية عمل الم�شغ���ل، وقد تم توحيد 

الأعم���ال في الحقلين بموج���ب اتفاقية موقعة مع �شيفرون في عام 

2010، وتحك���م تل���ك التفاقية عمليات م�ش���روع (ويت�شتون واإياغو) 
الم�شت���رك لال�شتك�شاف والإنتاج من الناحي���ة التجارية والقانونية، 

وتح���دد ح�ش����س الأط���راف الم�شارك���ة، اإلى جانب الحق���وق ودور 

الم�شغ���ل (�شيف���رون)، وت�شتند عملي���ة التطوير على نه���ج ذي اأربع 

مراحل �شيت���م فيها ربط الآبار بمن�شة اأ�شترالي���ا الغربية النفطية، 

وق���د اأق���رت خطة التنمية حف���ر 23 بئراً تطويرياً، منه���ا 9  اآبار تم 

حفرها خالل مرحلة التاأ�شي�س الحالية.

❞مشروع "ويتستون" أول مشروع للغاز 
الطبيعي المسال يتم تنفيذه على مستوى 

مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ❝
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ج�ليمار وبرونيلل� - اال�صتك�صاف واالإنتاج - ك�فبك %35.

ي�ش���كل م�ش���روع جوليمار التطويري جزءاً م���ن م�شروع (ويت�شتون) 

للغ���از الطبيع���ي الم�شال لتوري���د الغاز والمكثف���ات، وذلك من خالل 

مرافق وبنية تحتي���ة تحت �شطح البحر ومرتبطة بمن�شة (ويت�شتون) 

النفطي���ة. ويبع���د حقال (جوليمار وبرونيلل���و) م�شافة 200 كم �شمال 

اأون�شل���و في الجرف ال�شمال غرب���ي لولية اأ�شتراليا الغربية، وجنوب 

�ش���رق حقلي (ويت�شتون واإياغو) للغاز واللذين تتولى ت�شغيلهما �شركة 

(وود �شاي���د اإنرج���ي) ، وي�شتمل م�شروع (جوليم���ار) التطويري على 

عملي���ات الحفر وا�شتكمال 5 حق���ول تطويرية خالل المرحلة الأولى 

لربطها مع من�شة (ويت�شتون) النفطية با�شتخدام التقنيات التقليدية 

للبنية التحتية تحت �شطح البحر، و�شت�شمل مرحلة التطوير الالحقة 

حف���ر 15 بئ���راً منتجة للغاز تح���ت �شطح البحر باإجمال���ي 20 بئراً ، 

وذلك ل�شمان ا�شتدامة الإنتاج لأكثر من 20 �شنة.

و�شوف يتم تطوير الم�شروع على اأربع مراحل لتح�شين العائد 

القت�شادي من خالل  الإلغاءالتدريجي للنفقات، وتجميع عدد 

اأكب���ر من البيانات ع���ن الآبار والإنتاج ليت���م تحليلها قبل البدء 

بالمرحلة التالية.

م�صروع ويت�صت�ن للغاز الطبيعي الم�صال - التكرير والت�صنيع - 

ك�فبك %13.4. 

ي�شم���ل الم�شروع اإن�شاء خطين لإنت���اج الغاز الطبيعي الم�شال 

بطاق���ة ا�شتيعابية اإجمالية تبلغ 8.9 مليون طن متري في ال�شنة، 

يتم توريدها من حقلي (ويت�شتون واإياغو) اللذين تتولى ت�شغيلهما �شركة 

�شيفرون، من حقلي (جوليمار وبرونيللو) اللذين تتولى ت�شغيلهما �شركة 

(وود �شايد) والواقعين قبالة �شواطئ حو�س (كارنارفورن) ال�شمالي.

وق���د اتُِّخذ ق���رار ال�شتثمار النهائي في �شه���ر �شبتمبر من العام 

2011، وتتاأل���ف مرحل���ة التطوير الأولية من اآب���ار تم اإنجازها تحت 
�شط���ح البحر وربطها بمن�ش���ة للمعالجة، بينما �شيتم نقل الغاز اإلى 

المحطة عبر خط اأنابيب للت�شدير يبلغ طوله 225 كم. و�شوف تقوم 

محط���ة غ���از محلية بطاق���ة ا�شتيعابية تبلغ 200 تي���را جول (وحدة 

قيا�س للطاقة) في اليوم بتزويد الغاز اإلى ال�شوق المحلي من خالل 

خط اأنابيب (دامبيير /بانبوري) للغاز.

وف���ي اأبري���ل م���ن الع���ام 2014، قام���ت كوفب���ك بزي���ادة ح�شتها 

الت�شغيلي���ة في م�ش���روع (ويت�شتون) للغاز الطبيع���ي الم�شال بن�شبة 

6.4%،  لت�شب���ح ح�شتها الإجمالية في عملي���ات التكرير والت�شنيع 
لم�شروع الغاز الطبيعي الم�شال %13.4.

ه���ذا وتفخ���ر كوفبك بم�شاركته���ا في هذا الم�ش���روع الم�شترك، 

وتحر�س على تقديم الدعم ل�شركتي (�شيفرون، ووود �شايد) �شاحبتي 

الإنجازات والخبرة العريقة في مجال الت�شغيل في اأ�شتراليا و�شوق 

الغ���از الطبيعي الم�ش���ال، كما �شت�شاهم الخب���رة والقيمة الم�شافة 

المكت�شب���ة من العمل مع ال�شركاء ف���ي الم�شروع الم�شترك بتحقيق 

الفائدة التجارية والتقنية للقطاع النفطي الكويتي.
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is expanding digital 
initiatives

With two online platforms filled 
with expert knowledge 

and relevant content 

DISCOVER MORE

expert.Q8Oils.com

/company/Q8Oils /company/Q8Oils-uk

Q8Oilshub.co.uk



"نبض" مجلة فصلية خاصة بالقطاع النفطي


