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ل وضع حجر أساس مصنع كلسنة الفحم في حفكلمة وزیر الطاقة الشیخ احمد الفھد األحمد الصباح
)الوزراءعن سمو رئیس مجلس نیابة(بشركة صناعات الفحم البتروليالبترولي

2006ابریل26

لبتروليالسادة رئیس وأعضاء مجلس إدارة صناعات الفحم ا

حضورنا الكریم

عاما أو تزید، حظي المجلس األعلى للبترول برئاسة حضرة صاحب السمو الشیخ صباح األحمد على مدى اثني عشر
حفظھ اهللا ورعاه، وشھد القطاع النفطي في ظل حكمھ ودعم ھذه الرئاسة نقلة نوعیة كبیرة وشاملة في ، الجابر الصباح

، وعزز سموه العدید من المبادرات الھامةمفاھیمھ األساسیة، وتوجھاتھ اإلستراتیجیة، ومشاریعھ التنمویة، إذ أطلق
البحث ارتباط القطاع النفطي وتكاملھ مع األنشطة االقتصادیة المختلفة في البالد، وأولى اھتماما خاصا لمجاالت 

، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاریع المنتجات النفطیة والتسویق والخدمات، ونحن والتطویر ونقل التكنولوجیا
أ في تكرم ، نقربواكیر ثـمار ھذه النقلة النوعیةحتفل بوضع حجر األساس لمصنع الفحم البترولي باعتباره أحد الیوم إذ ن

، الشیخ ناصر المحمد األحمد الصباح، برعایة وحضور ھذا الحفل تصمیما واضحا على سمو رئیس مجلس الوزراء
في ـ تواصالونستقرْى ـ بالتالي .نیعا وتسویقامتابعة مسیرة تحدیث وتطویر القطاع النفطي إنتاجا وتكریرا، وتص

خطوات التطویر ومزیدا من المشاریع التي تحكم التكامل بین ھذا القطاع واألنشطة االقتصادیة األخرى من جھة، وتوثق 
.التعاون بین القطاعین العام والخاص من جھة ثانیة

سمو الشیخ الرئیس

حضورنا الكریم

ولم تقف .عالمیة في ھذه الحقبة تطورات متسارعة الوتیرة تجاوزت أكثر التوقعات تفاؤالتسجل الصناعة النفطیة ال
اإلدارة البترولیة في الكویت حیال ھذه التطورات موقف المشاھد، بل عمدت ـ وبسرعة ـ إلى متابعتھا ووضع 

للكویت موقعھا الطلیعي الممیز على االستراتیجیات والسیاسات الكفیلة باستیعابھا ومجاراتھا واستباق انعكاساتھا لیبقى 
ھذا الصدد تتسم ویمكنني القول بكامل الثقة أن إستراتیجیة دولة الكویت في .خارطة اإلنتاج النفطي والمنتجات البترولیة

كما تتسم بالتأكید على االعتبارات الفنیة واالقتصادیة دون أي تھاون في تباطؤ،، وبالتأني دون بالطموح دون جموح
ومن أھم مالمح وأھداف ھذه اإلستراتیجیة الوصول .ار على األھداف االجتماعیة والمعاییر الصحیة والبیئیةاإلصر

، والتوسع في الطاقة التكریریة 2020یین برمیل یومیا بحلول عام مال4بإنتاج دولة الكویت من النفط الخام إلى أكثر من 
والتركیز على الصناعات البتروكیماویة متسارعة النمو متزایدة ملیون برمیل یومیا ، 4، 1داخل البالد إلى حوالي 

وفي الوقت ذاتھ ، تھتم ھذه اإلستراتیجیة بتحدیث أسطول ناقالت .الطلب مثل العطریات واألولیفینات ومنتجاتھا الالحقة
برمیل نفط مكافئ یومیا ألف 100النفط الخام والغاز المسال والمنتجات البترولیة ، وبالوصول إلى إنتاج ما ال یقل عن 

لنشاط االستكشاف واإلنتاج خارج دولة الكویت ، فضال عن االستثمار بأنشطة التكریر والتسویق في المناطق 2010عام 
ولعل أول منطلقات إستراتیجیتنا النفطیة وأغلى أھدافھا في آن معا ھو تمكین .ذات الطلب المتزاید سیما اآلسیویة منھا

تولي كامل مسؤولیة ھذا القطاع، وذلك من خالل االھتمام الكبیر والمتواصل ببرامج تأھیل وتطویر الشباب الكویتي من 
الكوادر الكویتیة على مختلف المستویات وفي كافة التخصصات لتصبح قادرة على النھوض بكل مھام وأعمال القطاع 

.النفطي إداریا وفنیا إنتاجا وتكریرا، صناعة ونقال وتسویقا

، أن الصناعات البتروكیماویة المزایا النسبیة واقتصادات الحجمأخرى، تؤكد الحقائق االقتصادیة ونظریات ومن جھة 
وھي صناعات بعیدة األفق غنیة .ستبقى الخیار االستراتیجي والعمود الفقري للصناعة والتصنیع في دولة الكویت

من درجة التنافس في أسواقھا العالمیة كل یوم، وفي ظل التنوع، یزید البحث العلمي والتطور التقني من عدد منتجاتھا و
ھذه الحقیقة ، لم یعد من الجائز أن تبقى الصناعات النفطیة و البتروكیماویة في الكویت محرومة من خبرات وأموال 

ولم یعد من الجائز أن یبقى القطاع .ومرونة القطاع الخاص الوطني، ومن تقنیات وقنوات تسویق المستثمر األجنبي
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التعاون مع القطاع الخاص من (ومن ھنا كان .الخاص الكویتي مبعدا عن فرص االستثمار الصناعي الحقیقي في البالد
وذلك من خالل خصخصة بعض أنشطة وشركات مؤسسة . أبرز أسس اإلستراتیجیة الجدیدة لإلدارة النفطیة في الكویت

باإلضافة إلى زیادة االعتماد على . إشراك القطاع الخاص في عملیات ومشاریع القطاع النفطيالبترول الكویتیة، و
القطاع الخاص في أعمال المقاوالت والھندسة والخدمات المساندة، وتشجیعھ على تحویل مخرجات القطاع النفطي 

ع إیكویت من خالل شركة بوبیان یساھم اآلن في مجم(وھكذا نجد أن القطاع الخاص . إلقامة صناعات تحویلیة الحقة
للبتروكیماویات ، ویشارك في مشاریع األولیفینات والعطریات والستیرن من خالل شركة القرین للبتروكیماویات ، فضال 

كما تم قطع شوط بعید في نقل التسویق الداخلي إلیھ من .عن تملكھ لمصنع مزج الزیوت وقبلھ مصنع ملح الكلورین
وتبعا للدراسة التي أنجزتھا مؤسسة البترول الكویتیة العام الماضي، .للوقود وشركة السور للوقودخالل الشركة األولى

وما أكدتھ توجھات المجلس األعلى للبترول ، فإن القطاع الخاص سیدعى إلى المشاركة بمجاالت ومشاریع عدیدة في 
بحریة ، والناقالت ، والشركة الكویتیة لالستكشافات ، والوكاالت التعبئة اسطوانات الغاز المسالالقطاع النفطي منھا ،

البترولیة الخارجیة ، وصناعات الكیماویات البترولیة، والمصفاة الرابعة المزمع إقامتھا ، فضال عن الخدمات التي 
أما نسبة وأسلوب مشاركة القطاع الخاص فستختلف من .تقدمھا شركة نفط الكویت لموظفیھا في مدینة األحمدي

.ع آلخر تبعا لخصوصیة واحتیاجات كل مشروعمشرو

سمو رئیس مجلس الوزراء

حضورنا الكریم

یبقى لمصنع الفحم (في إطار ھذه المنھجیة لمشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطیة و البتروكیماویة،
وھو .ساھمة القطاع الخاص، الذي نضع الیوم حجره األساسي موقع متمیز، فھو لیس مصنعا قائما یفتح بابھ لمالمكلسن

لیس مجرد نقل للملكیة واإلدارة، بل ھو فكرة ودراسة انتقلت بكاملھا من مؤسسة البترول الكویتیة وشركة البترول 
الوطنیة الكویتیة إلى القطاع الخاص الوطني واألجنبي ، وھو ال یقوم على عقد بناء واستغالل المصنع فقط، بل تسانده 

، وتزوید الفحم ، اهللاید البخار المصاحب إلى مصفاة األحمدي ، ونقل الفحم من مصفاة میناء عبد أربعة عقود أخرى لتزو
یملكھ القطاع الخاص بكاملھ، وتقتضي عملیاتھ وبالتالي، فھو أول مشروع نفطي ـإن صح التعبیرـ .وتزوید الغاز كوقود

شركة صناعات الفحم (وإني إذ أھنئ .طاع النفطيتعاونا متبادال ومستمرا بین ھذا القطاع ومشاریع مختلفة في الق
بأطرافھا المشاركة على فوزھا بھذا المشروع من خالل مزایدة بالغة الشفافیة وعادلة المنافسة ، وأتمنى )البترولي

للقائمین علیھا كل النجاح والتوفیق في خطوتھم الشجاعة ھذه ، أجد من واجبي أن أذكر لھم وأذكرھم بأن ما سیحصلون 
علیھ من ثـمار طیبة بإذن اهللا ، یضع علیھم بالمقابل مسؤولیة متعددة األبعاد ، یتمثل ُبعدھا الوطني في احتضان وتأھیل 

ویتمثل بعدھا السیاسي بإثبات وتكریس قدرة القطاع الخاص الوطني على الدخول .الكوادر الوطنیة واالعتماد علیھا
ا المھني في تأكید الجدوى التقنیة والتسویقیة للشریك األجنبي، وإني ویتمثل بعدھ.بنجاح في مجال القطاع النفطي

ألشعر بثقة كبیرة بأن القائمین على ھذا المشروع الرائد قادرون ـ بإذن اهللا وتوفیقھ ـ على النھوض بھذه المسؤولیة 
.بأبعادھا الثالثة

،جمیعا لخدمة الكویت وازدھارھاوفقنا اهللا

،،،وبركاتھ والسالم علیكم ورحمة اهللا


