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مقدمة

الثقافة النفطية.. للجميع

ارتبطت نه�ضة دولة الكويت ارتباطاً مبا�ضراً باكت�ضاف النفط, وبف�ضل نعمة الرثوة 

النفطية انتقلت البالد اإىل حياة الرغد والرخاء على جميع امل�ضتويات, ووّدعت بذلك 

مرحلة تق�ضف حقيقي مّرت بها بعد تراجع جتارة اللوؤلوؤ عاملياً. 

وّفرت الرثوة النفطية, ولتزال, معظم اإيرادات خزينة الدولة وم�ضادر الإنفاق على 

الرعاية واخلدمات وامل�ضاريع, وبف�ضلها ازداد تطّور الكويت يف جميع املجالت, مبا يف 

ذلك البنية التحتية وال�ضتثمار يف التنمية الب�ضرية, وحفظ حق الأجيال القادمة من 

الرثوة الوطنية وعوائدها.  

هذه الأهمية الق�ضوى, التي يحتلها النفط يف ما�ضي الكويتيني القريب وحا�ضرهم 

وم�ضتقبلهم, تتطلب من كل مواطن ومواطنة معرفة وافية مبختلف جوانب هذه الرثوة,  

التي لعبت دوراً حيوياً واأ�ضا�ضياً يف حياتنا, وعليها يتوقف الكثري من م�ضادر رزقنا, من 

هنا ول�ضنوات اأخرى طويلة. لي�س هذا فح�ضب, فالنفط حتى يتحّول اإىل ثروة فعلية 

والت�ضويق.  والنقل  والتكرير  والإنتاج  ال�ضتك�ضاف  جبارة, يف  يتطلب جهوداً  بها,  ننعم 

ويحتاج اإىل من�ضاآت �ضخمة من حقول واآبار وم�ضايف واأ�ضاطيل �ضحن, ومكاتب ت�ضويق, 

داخل الكويت وخارجها, اإىل جانب حمطات التوزيع و�ضبكات من العالقات الوا�ضعة مع 

�ضركات وعمالء و�ضركاء ومنظمات اإقليمية ومراكز اأبحاث وخمتربات, اإىل جانب ما 

يوفره النفط من اآلف من فر�س العمل للم�ضوؤولني وال�ضت�ضاريني والكوادر واملوّظفني 

النفطي  القطاع  ي�ضعى  ذلك,  جانب  واإىل  ومتكامل  �ضا�ضع  عامل  اإنه  وامل�ضتخدمني. 

ملعاجلة اأي اآثار �ضلبية على البيئة.

الإمكان,  بكل جوانبه, قدر  العامل  التعّرف على هذا  تب�ضيط  الكتاب   وغاية هذا 

اأهم  اإنه كتاب يقّدم للقارئ  وجعل معرفة النفط والقطاع �ضهلة ويف متناول اجلميع. 

املعلومات املتعلقة مبادة النفط وباأحوال امل�ضدر الرئي�ضي لرثوتنا, مبا يف ذلك اجلوانب 

الفنية والقت�ضادية, وعمليات تطوير ا�ضتخدام احتياطياتنا النفطية من اأجل تنمية هذه 

الرثوة وال�ضتفادة منها لأق�ضى درجة ممكنة. 

تاريخنا  من  يتجّزاأ  ل  جزء  على  ليتعّرفوا  للجميع  دعوة  اأي�ضاً  هو  الكتاب,  هذا 

وحا�ضرنا وم�ضتقبلنا.
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النفط الكويتي حول العامل
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- بداية الغيث ال�صتك�صاف وال�صتخراج 

- من الكويت اإىل العامل 

- ولدة مدينة وع�صر جديد: الأحمدي منوذجًا
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حكاية الكويت مع النفط
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الف�صل الأول

حكاية الكويت مع النفط

عرفت الكويت قبل النفط حياًة اقت�ضادية وجتارية وحرفية متنوعة, ات�ضل معظمها  

والرعي,  الزراعة  جوانب  بع�س  فيها  البادية, مبا  احلياة يف  وطرق  والتجارة  بالبحر 

وارتبطت تلك احلرف بالعديد من الأن�ضطة التي كانت تدّر على اأهل الكويت عوائد 

ت�ضمن العي�س الكرمي, ومن اأبرز تلك املهن كانت مهنة الغو�س و�ضيد اللوؤلوؤ التي ازدهرت 

يف اأواخر القرن التا�ضع ع�ضر امليالدي. ولقد اأعطى موقع الكويت ال�ضاحلي على اخلليج 

العربي هذه املهنة قيمة خا�ضة, كما �ضّجع بع�س اأهلها على القيام باأن�ضطة جتارية مع 

اآمناً ملنتجات و�ضلع  عدد من الدول الآ�ضيوية البعيدة, وهكذا اأ�ضبحت الكويت معرباً 

تلك الدول والبالد املجاورة يف اخلليج. 

"القالفة" واللوؤلوؤ
يذكر بع�س املوؤرخني اأن مدينة الكويت ُعرفت منذ تاأ�ضي�ضها يف القرن ال�ضابع ع�ضر 

اأخذ يتطور وي�ضاهم يف  ميالدي, مبينائها التجاري على �ضاحل اخلليج العربي الذي 

حتويلها اإىل مدينة جتارية لعبت دوراً هاماً يف التجارة الإقليمية, وفيها تواجدت العديد 

من الأ�ضواق التجارية ال�ضهرية يف بدايات القرن الع�ضرين مثل: �ضوق ال�ضراريف, �ضوق 

اخلراريز, �ضوق الطيور, �ضوق الطحني, �ضوق ال�ضاعات, �ضوق اجلت, و�ضوق التمر.

واأّدت متطلبات التجارة ومهنة الغو�س على اللوؤلوؤ واحلاجة اإىل نقل املياه العذبة من 

�ضط العرب, اإىل انتعا�س �ضناعة ال�ضفن (القالفة), ومن اأ�ضهر ال�ضفن التي �ضهدتها 

خ�ضب  من  ت�ضنع  كانت  التي  ال�ضفن  تلك  و"ال�ضوعي"  و"ال�ضنبوك"  "البوم"  الكويت 

م�ضتورد من الهند. وهو الأمر الذي اأدى اإىل ظهور العديد من النقع على �ضاطئ الكويت   

(النقع جمع نقعة وهي مكان ل�ضنع ال�ضفن). 

واخليام  ال�ضعر  بيوت  مثل  العي�س,  واأدوات  معدات  �ضناعة  الكويت  َعرفت  كما 

والب�ضط واحل�ضر, هذا اإ�ضافة اإىل �ضناعة الغزل والن�ضيج واحلياكة و�ضناعة العباءات 

والب�ضوت وال�ضباك واأدوات ال�ضيد واحلدادة ل�ضناعة حدوات اخليل واحلمري, واأباريق 

الُقرب  ك�ضناعة  اجللدية,  وال�ضناعات  والأ�ضلحة  الذهب  و�ضناعة  والقدور  القهوة 

والنعال وال�ضروج وبراقع ال�ضقور.
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الغوص عىل اللؤلؤ قبل اكتشاف النفط
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نكبة الغو�س  

ومع مرور الزمن انقر�ضت واختفت كثري من ال�ضناعات على فرتات متفاوتة, بع�ضها 

توّقف ب�ضبب فرديته, عالوة على قلة الإنتاج, وعدم قدرة تلك ال�ضناعات على املناف�ضة   

اأمام املنتجات الأجنبية, اإذ كان بع�ضها  يعتمد على مواد اأولية م�ضتوردة مل يكن من 

ال�ضهل توفرها دائماً, وخا�ضة اأثناء احلروب الكربى, ول�ضيما احلرب العاملية الأوىل 

(1914 - 1918) ثم احلرب العاملية الثانية (1939 - 1945). 

لكن اأكرث ما اأ�ضّر بالقت�ضاد والتجارة يف الكويت خالل الفرتة التي �ضبقت ظهور 

النفط بكميات جتارية هو اإنتاج اللوؤلوؤ ال�ضناعي يف اليابان يف ع�ضرينيات القرن املا�ضي 

اإىل اأن ح�ضلت -بعد �ضنوات قليلة-  والذي �ضرب قيمة اللوؤلوؤ الطبيعي �ضيئاً ف�ضيئاً 

ال�ضائقة املالية يف اأمريكا واأوروبا ثم احلرب العاملية الثانية, وتوّقف النا�س عن �ضراء 

الكماليات والأحجار الثمينة, الأمر الذي اأثر على الكويت �ضلباً وعانى ب�ضببه كثري من 

الطوا�ضنّي والغوا�ضني. يف ذات الوقت بداأت �ضناعة ال�ضفن ال�ضراعية يف التدهور مع 

ظهور ال�ضفن البُخارية املزّودة باملحركات, وتوقف البحارة الكويتيون عن ال�ضفر على 

منت ال�ضفن ال�ضراعية.

و�ضط هذه الظروف القت�ضادية ال�ضعبة وانعكا�ضاتها ال�ضلبية املبا�ضرة على معي�ضة 

اإلهية وّفرت املوارد املالية والوظائف يف  الكويتيني, جاء اكت�ضاف النفط مبثابة نعمة 

زمن قيا�ضي, ومهّدت الطريق لزدهار اقت�ضادي وتنمية عامة على خمتلف امل�ضتويات. 

ومل ياأت هذا الأمر دفعة واحدة, بل  تطلّب عمليات �ضخمة وجهوداً جبارة, وعيناً 

�ضاهرة على ثروة البالد وحنكة يف رعاية م�ضالح اأهلها, كما تُبنّي ال�ضفحات التالية. 

اأّوُل الغيث: الكت�صاف وال�صتخراج 

مل يكن اكت�ضاف النفط يف الكويت �ضدفًة, كما اأن ما �ضهدته الكويت قبل النفط 

يت�ضابه بن�ضبة كبرية, �ضلباً واإيجاباً, مع ما كان يحدث يف جوارها من البالد وال�ضعوب 

حتكمات  ت�ضهد  العامل  يف  اأخرى  عديدة  ومناطق  كلها  املنطقة  كانت  اإذ  ال�ضقيقة, 

ا�ضتعمارية ومناف�ضات اأمريكية اأوروبية بني العديد من الدول النافذة حينذاك. 

بدورها, كانت ال�ضركات النفطية من هذه الدول يف �ضباق حمموم من اأجل اكت�ضاف 

النفط يف اأكرث من منطقة داخل �ضبه اجلزيرة العربية يف وقت مبّكر من القرن الع�ضرين, 
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كانت الصناعة قبل اكتشاف النفط متثل نصيباً كبرياً من االقتصاد الوطني

وذلك ملا لها من أهمية بالغة األثر 
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خا�ضة اأن الدلئل كانت ت�ضري اإىل ظهور اكت�ضافات اأولية يف اململكة العربية ال�ضعودية  

ع�ضرينات القرن املا�ضي. وحدث فعاًل اأن مت اكت�ضاف النفط يف البحرين خالل عام 

بئــر برقـــان الأول  الكـــويت من  النفط يف  اأي قبــل �ضــــت �ضنوات من تدّفق   ,1932
عــام 1938. 

تناف�س اأمريكي بريطاين 

ُمبكر  العربي كانت جتري منذ وقت  الأخرى من اخلليج  ال�ضفة  يف اجلوار, على 

عمليات التنقيب على النفط يف اإيران, ل�ضيما اإثر تدفق النفط بغزارة من بئر جتريبي 

فار�ضية"   - الإجنليزية  النفط  "�ضركة  تاأ�ضي�س  وبعد   1908 عام  اإيران  جنوبي  يف 

الربيطانية عام 1909, وهي ال�ضركة التي حتّول ا�ضمها يف 1935 اإىل "�ضركة النفط 

الإجنليزية – الإيرانية" ثم اأ�ضبح  ا�ضمها "بريتي�س برتوليوم" (BP) عام 1954.

يف تلك الأثناء كانت مقاليد احلكم يف الكويت بيد احلاكم العا�ضر للبالد, ال�ضيخ 

اأحمد اجلابر ال�ضباح (1921 - 1950), الذي راح يراقب ويتابع ما يجري يف املنطقة 

ويخّطط, مبا ُعرف عنه من نظرة ثاقبة, لكيفية ا�ضتفادة الكويت من حماولت ال�ضركات 

الأمريكية والربيطانية احل�ضول على امتيازات التنقيب عن النفط يف الكويت, ول�ضيما 

بعد ظهور بقع نفطية يف بع�س مناطق من ال�ضحراء الكويتية.

– الإجنليزية  النفط  "�ضركة  بني  التناف�س  انتهى  �ضنوات,  دامت  مفاو�ضات  وبعد 

الأمريكية (املعروفة الآن با�ضم  الربيطانية من جهة, و"�ضركة جولف اأويل"  الإيرانية" 

نفط  "�ضركة  هي  بينهما  م�ضرتكة  �ضركة  تاأ�ضي�س  اإىل   (Chevron �ضيفرون  �ضركة 

الكويت املحدودة" التي منحها ال�ضيخ اأحمد اجلابر يف 23 دي�ضمرب 1934 حق امتياز 

التنقيب عن النفط وا�ضتغالله (ملدة 75 �ضنة) مقابل عوائد ثابتة تتطور تدريجياً, فكان 

على ال�ضركة اأن تدفع فوراً مبلغ 450 األف روبية, وتدفع �ضنوياً 95 األف روبية اإىل اأن 

على  األف روبية �ضنوياً   250 اإىل  ال�ضنوي  املبلغ  النفط وبيعه, ثم يرتفع  يبداأ ت�ضدير 

الأقل بعد الت�ضدير, اإ�ضافة اإىل ثالث روبيات عن ت�ضدير كل طن من النفط.

اأكرث من األف بئر 

اأجرت "�ضركة نفط الكويت املحدودة" م�ضحاً جيولوجياً لعدة مناطق يف الكويت, ويف  

عام 1935 �ضدر  تقرير فني بعنوان "جيولوجية اأر�س الكويت ووجود النفط فيها", 
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أمري الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح

يوقع عىل امتياز التنقيب عن النفط
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اأ�ضار فيه اإىل وجود النفط يف  الذي  وهو التقرير الذي اأطلق عليه "كوك�س ورود�س" 

بع�س مناطق الكويت, وب�ّضر بتحّول اأر�س الكويت ال�ضحراوية وال�ضغرية التي تع�ضف 

بها الرياح اإىل دولة ع�ضرية مزدهرة زاخرة باحلياة يف غ�ضون ربع قرن من الزمان, بناء 

عليه بداأ التنقيب عن النفط يف منطقتي بحرة يف ال�ضاطئ ال�ضمايل من جون الكويت, 

بئر  اأول  حفر  عند   1936 عام  يف  النفط  ظهر  وبالفعل,  الكويت  جنوبي  يف  وبرقان 

جتريبية يف حقل بحرة, اإّل اأن الكميات املُكت�ضفة هناك مل تكن ذات جدوى اقت�ضادية, 

اأي مل تكن ُمربحة يف ذلك الوقت مقارنة باجلهود والتكاليف, وهذا ما دفع �ضركة نفط 

الكويت املحدودة اإىل نقل عملياتها اإىل منطقة برقان وتركيز عمليات احلفر هناك, 

واأثمرت عمليات احلفر مطلع  عام 1938, وحتديداً يف 22  فرباير, عن اكت�ضاف بئر 

برقان الأول, الذي يعد اأكرب حقل نفطي يف الكويت واأحد اأكرب حقول النفط يف العامل. 

ودارت عجلة احلفر يف حقل برقان حتى بلغ عدد الآبار املكت�ضفة ثمانية اآبار. اإّل 

اأن بوادر ا�ضتعال احلرب العاملية الثانية, وما نتج عنها من �ضعوبة احل�ضول على املوؤن 

تعليق  اإىل  ال�ضركة  اأمور  على  القائمني  دفع  املتخ�ّض�ضني,  والعمال  الالزمة  واملعدات 

حني  اإىل  اإ�ضمنتية  ب�ضدادات  املُكت�ضفة  الآبار  واإغالق   ,1942 عام  يف  احلفر  اأعمال 

َو�ضعت احلرب اأوزارها يف عام 1945, وبعد توقف احلرب ا�ضتاأنفت ال�ضركة عملياتها 

وبا�ضرت با�ضتخراج النفط اخلام مبعدل 3 اآلف برميل يف اليوم. 

ثم تتابعت �ضريعاً باقي الكت�ضافات من احلقول يف جنوب و�ضمال البالد حتى جتاوز 

عددها الع�ضرة (اإ�ضافة اإىل برقان وبحرة وحقول: العبديل, املقوع, املناقي�س, اأم قدير, 

الربقان الكبري, الرو�ضتني, ال�ضابرية, الرتقة, الرميلة, خ�ضمان, حقل ظريف), و�ضيئاً 

ف�ضيئاً اأ�ضبحت الكويت دولة نفطية بامتياز, تتمتع ب�ضناعة نفطية حتتل مكانة عاملية, 

لي�س فقط بف�ضل وفرة وغزارة نفطها بل اأي�ضاً بف�ضل ال�ضيا�ضات الوطنية التي اتبعتها 

حر�ضاً على هذه الرثوة ومن اأجل ال�ضتفادة الُف�ضلى منها.

من الكويت اإىل العامل 

احلدث الثاين املهم يف حكاية الكويت والنفط هو تد�ضني ت�ضدير اأّول �ضحنة نفط 

خام كويتية اإىل العامل, وذلك يف احتفال ر�ضمي كبري رعاه ال�ضيخ اأحمد اجلابر ال�ضباح, 

قيم عند ال�ضاعة ال�ضابعة من �ضباح يوم الثنني املوافق 30 يونيو 1946. يومها قام 
ُ
واأ

الأوىل  ال�ضخ  من حمطة  متتد  اأنابيب  ل�ضمام  الف�ضي  املقب�س  باإدارة  الكويت  حاكم 

لين�ضاب اإىل خزانات ال�ضفينة الربيطانية "بريت�س فيوزيلري", التي كانت اأول حاملة نفط 
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تاريخ اإلنتاج يف حقل برقان
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تر�ضو يف �ضواطئ الكويت, وبلغ حجم جمموع �ضحنة الت�ضدير الأوىل يومها 10 اآلف 

و567 طناً من النفط اخلام الكويتي مت حتميلها اإىل الناقلة الربيطانية يف غ�ضون 11 

�ضاعة و13 دقيقة, مبعدل 950 طناً يف ال�ضاعة. 

ال�ضيا�ضي  واحلاكم  املحليني  امل�ضوؤولني  من  كبري  الذي ح�ضره عدد  الحتفال  ويف 

الربيطاين يف منطقة اخلليج واملعتمد ال�ضيا�ضي الربيطاين لدى الكويت ومدير "�ضركة 

وح�ضد من املدعوين, حتّدث ال�ضيخ اأحمد اجلابر ف�ضكر اهلل  نفط الكويت املحدودة" 

اتخاذ  من  ذلك  ميّكنه  اأن  يف  اأمله  عن  واأعرب  الكويت,  على  به  اأنعم  ما  على  تعاىل 

خطوات جادة يف �ضبيل �ضعادة مواطنيه ونه�ضة وطنه. ومما جاء يف خطابه رحمه اهلل: 

(ما من فرد من �ضعب بالدي واأ�ضدقائي اإل و�ضيبتهج معي بهذا احلدث ال�ضعيد الذي 

هو بف�ضل اهلل حدث ي�ضب يف �ضالح م�ضتقبلنا ورفاهنا... اأ�ضكر اهلل الذي منحنا هذه 

الفر�ضة لال�ضتمرار يف تنفيذ خمتلف الإ�ضالحات التي نن�ضدها من اأجل �ضعادة ورفاه 

ال�ضعب الكويتي...). 

اكت�ضاف  على  الكبرية  الآمال  علّقوا  قد  الكويتيني  من  كثري  كان  اليوم,  ذلك  قبل 

النفط وما �ضيحمله لهم من رغد العي�س ورفاهية وم�ضتقبل زاهر, فقد كانوا يتابعون 

واأعمال احلفر. ومع ت�ضدير  النفطية الأجنبية  ال�ضركات  واأن�ضطة  اأخبار  وي�ضتق�ضون 

اأول �ضحنة من النفط �ضعروا اأن اآمالهم اأ�ضبحت قريبة املنال. وعلى وقع رق�ضة العر�ضة 

مت الحتفاء بهذا احلدث, ويف م�ضاء اليوم نف�ضه مت اإطالق الألعاب النارية يف مدينة 

الكويت. 

يف ذلك العام كان متو�ضط اإنتاج النفط يف الكويت قد و�ضل اإىل 16 األف برميل 

لي�ضل اإىل 951 األف برميل يومياً عام 1954, ثم راح  يومياً, ثم اأخذ ينمو تدريجياً 

يرتفع تدريجياً حتى بلغ اأرقاماً قيا�ضية, خا�ضة بعد اكت�ضاف املزيد من احلقول والآبار 

وا�ضتقالل الكويت عن احلماية الربيطانية عام 1961, ومتلك دولة الكويت للنفط من 

ال�ضركات الأجنبية ثم تاأميمه بالكامل والإم�ضاك بجميع حقوق هذه الرثوة الوطنية. 

مرافق  اإن�ضاء  اإىل  با�ضتمرار  يوؤّدي  كان  والت�ضدير  الإنتاج  عمليات  التو�ّضع يف  اإّن 

الإنتاج  حقول  من  القريبة  املناطق  يف  ول�ضيما  والت�ضدير  والنقل  للتخزين  ومن�ضاآت 

وال�ضتثمارات  التنظيمية  البُنى  تطور  بجانب  هذا  الكويت.  وجنوب  �ضمال  املنت�ضرة 

ميناء  بناء م�ضفاة  البدايات  الكويت يف مرحلة  وعرفت  وخارجياً,  داخلياً  النفط,  يف 

بعمليات  للقيام   1949 عام  املحدودة"  الكويت  نفط  "�ضركة  اأن�ضاأتها  التي  الأحمدي 
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الت�ضغيلية  تكن طاقاتها  وخزاناتها, ومل  النفط  مقربة من حقول  ب�ضيطة على  تكرير 

حينها تتعدى تكرير 25 األف برميل يومياً ُموّجهة لتغطية احتياجات ال�ضوق املحلي من 

بنزين ال�ضيارات والديزل والكريو�ضني. غري اأن هذه امل�ضفاة خ�ضعت لحقاً لعمليات 

حتديث وتو�ضعة �ضخمة جعلت منها واحدة من اأحدث واأ�ضخم م�ضايف النفط يف العامل. 

لكن اجلدير بالنتباه اأنه حتى عام 1946, مل يكن ميناء الأحمدي قد ُوجد بعد, 

ول مدينة الأحمدي, فكيف ح�ضل ذلك؟ وما هي ق�ضة تلك امل�ضفاة وذاك امليناء وهذه 

املدينة؟ هذا ما �ضتو�ضحه ال�ضطور التالية.

ولدة مدينة وع�صر جديد 

الأحمدي منوذجًا  

النفط  اإنتاج  بدء  قبل  هناك  يكن  اليوم مل  نعرفها  كما  الأحمدي  مدينة  موقع  يف 

وت�ضديره �ضوى تالل �ضحراوية ُمقفرة, فالأحمدي, املدينة ا�ضتمّدت وجودها كله من 

اأحمد  ال�ضيخ  اإىل  ن�ضبة  ال�ضم  بهذا  و�ضميت  برقان,  رحم حقل  من  النفط وحتديداً 

اجلابر الذي ح�ضلت يف عهده "�ضركة نفط الكويت املحدودة" على حق امتياز التنقيب 

عن النفط. ال�ضيء نف�ضه ينطبق متاماً على ميناء وم�ضفاة الأحمدي.

قبل عام 1946, كانت املنطقة تُ�ضمى بالظهر اأو ظهر العدان, ب�ضبب املرتفع الذي 

يقع بينها وبني اخلليج. وكان الجنليز يطلقون على ذلك املكان "Arab Village"(اأي 

القرية العربية), وكانت تلك املنطقة قدمياً متثل متنزهاً لأهل الكويت, وبعد نيل  "�ضركة 

نفط الكويت املحدودة" حقوق التنقيب عام 1936 بداأت بن�ضب اخليام واإقامـــة اأكواخ 

من اللنب (اأي الطوب امل�ضنوع من الطني والق�س) وال�ضفيح ل�ضكن واإيواء العمال, هذا 

العمال وازدياد احلاجة  ال�ضركة. ومع ازدياد عدد  اأكواخ جاهزة مل�ضوؤويل  اإىل  اإ�ضافة 

مل�ضاكن ثابتة تاأويهم, خا�ضة بعد اكت�ضاف النفط بكميات جتارية يف حقل برقان, بداأ 

التوجه لإن�ضاء املدينة اجلديدة. 

من املقّوع اإىل الظهر

قبيل ذلك كانت ال�ضركة اّتخذت مقراً ر�ضمياً لعملياتها يف املقّوع, التي تقع �ضمايل 

ما اأ�ضبح يُعرف بالأحمدي بب�ضعة كيلومرتات. ولقد اختارت ال�ضركة هذا املوقع نظراً 

لوجود منطقة قريبة اإىل اجلنوب الغربي منها, تتوافر فيها اآبار املياه, كما اأّن املقّوع كانت 
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يف  النفط  باكتشاف  املدينة  هذه  ظهور  ارتبط 

حقل برقان الكبري الذي ميتد جنوب الكويت من 

املقوع حتى جنوب وارة، وميكن القول إن مدينة 

األحمدي قد ولدت من رحم حقل برقان.
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تتو�ضط امل�ضافة بني مدينة الكويت, حيث مكاتب الإدارة, وحقل برقان, وكان من املتوقع 

اأن تكون املقّوع هي املكان املف�ضل للمدينة اجلديدة لول عدة اعتبارات جغرافية اأخرى 

اأّولها �ضرورة اأن يكون املكان قريباً من املوقع املنا�ضب اجلاري البحث عنه لإقامة ميناء 

نفطي. وقد وقع الختيار على نقطة بني قريتي الفحيحيل وال�ضعيبة لتكون موقعاً لهذا 

النفط اخلام وبني  الوا�ضل بني حظرية خزانات  الأنابيب  امليناء, وحيث �ضينتهي خط 

�ضاحل اخلليج العربي. يف �ضوء ذلك جاء اختيار املوقع املنا�ضب لبناء مدينة الأحمدي. 

لقد كان ملوقع امليناء, الذي اأ�ضبح ميناء الأحمدي, ميزتان. فهو يقع من جهة البحر 

الناقالت عندما تكون بكامل  عند نهاية (قناة طبيعية) يف قاع اخلليج ت�ضلح حلركة 

حمولتها. اأما ما مييزه من جهة الرب فهو (مرتفع الظهر) الذي يوجد بني موقع امليناء 

املفرت�س وبني حقل برقان الذي يعلو نحو 400 قدم عن �ضطح البحر. وعليه كانت اأوىل 

ال�ضهاريج يف حظرية اخلزانات تتلقى النفط من احلقل, عن طريق ال�ضخ, وتر�ضله اإىل 

الناقالت يف امليناء ُمتدفقاً باجلاذبية الطبيعية.

للمدينة اجلديدة التي  يف ذات الوقت, �ضّكل (مرتفع الظهر) نف�ضه �ضاتراً طبيعياً 

�ضتُقام يف �ضفحه ال�ضرقي املُواجه للخليج مما يُخّفف عنها الرياح, وي�ضاعد يف تنظيم 

وت�ضهيل ت�ضريف املياه واملجاري ال�ضحية وم�ضارب مياه الأمطار, وهناك بداأت مدينة 

الأحمدي يف الظهور كموقع واأبنية بني اأعوام 1946 – 1949, يف حني مت اإحياء ا�ضمي 

الظهر والعدان باإن�ضاء مدينة الظهر وم�ضت�ضفى العدان يف منطقة جماورة. وبداأ انتقال 

�ضركة نفط الكويت من املقوع اإىل الأحمدي اعتبارا من عام 1947 , وراح العاملون يف 

حقل النفط ينتظرون دورهم للح�ضول على م�ضكن دائم يف املدينة النا�ضئة. 

تركيبة فريدة.. اأو حلم 

اإىل جانب املباين وامل�ضاكن قامت ال�ضركة بتعبيد الطريق الوا�ضلة من ال�ضويخ اإىل املقوع 

فالأحمدي وبرقان, وذلك لأول مرة, يف حني اأخذت تظهر بع�س امل�ضانع واملوؤ�ض�ضات اجلديدة, 

الثانية  الرئي�ضية  املدينة  اأ�ضبحت  بل  متكاملة,  الأحمدي مدينة  اأ�ضبحت مدينة  ما  �ضرعان 

املناطق واجلزر. و�ضكلت الأحمدي عن حق  ملحافظة ت�ضم ع�ضرات  العا�ضمة, ومركزاً  بعد 

رمزاً لقدرة الكويت على �ضناعة واحت�ضان حلم جديد, وبذلك اأكدت اأن بدايات ظهور النفط 

وت�ضديره اإىل دول العامل مل توؤد فقط اإىل ت�ضارع اخلطى للحاق بركب احل�ضارة العاملية. بل 

بداأت بع�س ال�ضناعات املحدودة يف الظهور, مثل م�ضانع عمل الثلج واإعداد اخلبز وحفظ 
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الأطعمة وغ�ضل املالب�س خلدمة العاملني يف ال�ضركة. ومت ال�ضروع يف ر�ضف ال�ضوارع الرتابية 

وغر�س الأ�ضجار واإن�ضاء الأندية واملوؤ�ض�ضات الرتويحية, حتى اأ�ضبحت الأحمدي �ضيئاً ف�ضيئاً 

مدينة ع�ضرية مبنية على الطراز الأوروبي, وخم�ّض�ضة ب�ضكل رئي�ضي ل�ضكن موظفيها وعمال 

النفط من مواطنني ووافدين. واإ�ضافة اإىل املكاتب الرئي�ضية ل�ضركة نفط الكويت (التي مّت 

تاأميمها لحقاً لت�ضبح �ضركة وطنية) وللعديد من مراكزها املتخ�ض�ضة, وت�ضم مدينة الأحمدي 

اليوم العديد من الأندية الريا�ضية وفروعاً للوزارات واملوؤ�ض�ضات العامة واملوؤ�ض�ضات الثقافية, 

اإ�ضافة ملدار�س مهنية واأخرى لتعليم اللغة العربية وفروعاً ل�ضركات التاأمني والبنوك التجارية 

ومنطقة �ضناعية, وتقام يف املدينة الكثري من الفعاليات املتخ�ض�ضة يف جمالت متنوعة. 

و�ضاحب الرتفاع امللحوظ لعدد �ضكان مدينة الأحمدي حركة تو�ضع يف اإن�ضاء مناطق 

�ضكنية جديدة, و�ضط تنوع فريد من نوعه. لقد كان ال�ضكان الأوائل خليطاً من جن�ضيات 

عربية واأوروبية واآ�ضيوية, اإىل جانب املواطنني العاملني يف قطاع النفط. واأّثر الوجود 

الكبري لالأوروبيني يف ت�ضميم املدينة جلهة �ضكل البيوت املكّونة من دور واحد و�ضقوف 

خ�ضراء  و�ضاحات  ُم�ضّجرة  و�ضوارع  ق�ضرية  واأ�ضوار  منزلية  وحدائق  مائلة,  حمراء 

وحدائق وا�ضعة وغري ذلك. وانعك�ضت الرتكيبة ال�ضكانية الفريدة على موؤ�ض�ضات التعليم 

فيها, اإذ تاأ�ض�ضت عدة مدار�س خا�ضة اإىل جانب املدار�س احلكومية. 

لعدد  مق�ضداً  الأحمدي  اأ�ضبحت  الزاخرة,  ومعانيها  ال�ضتثنائية  لرمزيتها  ونظراً 

ومنهم  الكويت,  زيارتها  لدى  املهمة  وال�ضخ�ضيات  الدول  وروؤ�ضاء  الزعماء  من  كبري 

املغفور لهم امللك في�ضل بن عبدالعزيز اآل �ضعود ملك اململكة العربية ال�ضعودية وال�ضيخ 

زايد بن �ضلطان اآل نهيان اأمري دولة الإمارات والرئي�س امل�ضري الراحل اأنور ال�ضادات, 

اإ�ضافة اإىل امللكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. كذلك زارت الأحمدي بطلة الثورة 

اجلزائرية جميلة بوحريد وذلك يف عام 1962 بدعوة من ال�ضيخ جابر العبداهلل اجلابر 

حيث حظيت با�ضتقبال حار من الأهايل اآنذاك. 

لقد دّبت احلياة يف ال�ضحراء املُقفرة يف زمن قيا�ضي. وبف�ضل نعمة النفط ُولدت مدينة 

جديدة �ضرعان ما اأ�ضبحت مدينة متكاملة يف عام 1949, بل اأ�ضبحت املدينة الرئي�ضية الثانية 

عن حق  الأحمدي  و�ضّكلت  واجلزر.  املناطق  ع�ضرات  ت�ضم  ملحافظة  ومركزاً  العا�ضمة,  بعد 

رمزاً لقدرة الكويت على �ضناعة واحت�ضان حلم جديد, وبذلك اأكدت اأن بدايات ظهور النفط 

وت�ضديره اإىل دول العامل مل توؤد فقط اإىل ت�ضارع اخلطى للحاق بركب احل�ضارة العاملية, بل 

قّدمت فر�ضة للم�ضاركة يف هذا الركب ومنوذجاً للنجاح الباهر يف التاأثري به واإجناحه.  
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الذهب األسود
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- نفط اأم زيت؟

- اأ�صل النفط وماليني ال�صنني

- اأنواع النفط

         

الف�صل الثاين

معلومات عن النفط



26
الثقافة النفطية .. للجميع

الف�صل الثاين 

معلومات اأ�صا�صية عن النفط

النفط, �ضائل كثيف, قابل لال�ضتعال ال�ضريع. يرتواح لونه بني الأ�ضود ال�ضديد واللون 

البني, الغامق اأو الفاحت املخ�ضر, ويتكّون النفط من خليط معّقد ومتنوع من املكّونات 

التي تتاألف ب�ضكل اأ�ضا�ضي من عن�ضري الكربون والهيدروجني. وب�ضبب هذين العن�ضرين 

تُ�ضمى هذه املكونات با�ضم الهيدروكربونات, (اأي هيدروجني وكربون). يف اللغة العربية 

ي�ضميها البع�س "املحروقات", والهيدروكربونات, قد توجد ب�ضورة غازات اأو �ضوائل اأو 

مادة �ضلبة. ولكن كلمة نفط (اأو برتول) تت�ضمن جميع اأنواع الهيدروكربونات املوجودة 

�ضواًء كانت �ضلبة اأو �ضائلة اأو غازية. ومن املُف�ّضل ا�ضتعمال كلمة نفط (بدلً من كلمة 

زيت  كلمة  اأما  والغازية.  وال�ضائلة  ال�ضلبة  البرتول  ت�ضمل جميع مكونات  لأنها  زيت), 

فتُقال للجزء ال�ضائل فقط من البرتول.  

اأ�صل النفط

نحن ن�ضتخدم م�ضتقات النفط يومياً, وكثري مّنا ل يعرف كيف ن�ضاأ النفط اأو ما هو 

اأ�ضله, ولذلك اأ�ضباب كثرية, فالعلماء اأنف�ضهم مل يتفقوا جميعاً على تف�ضري واحد لهذه 

الن�ضاأة. هم ينق�ضمون بني روايات (اأو نظريات) كثرية عن اأ�ضل النفط, ولعل اأهم هذه 

الروايات اثنتان: رواية تقول اإن النفط نتج عن حتلّل كائنات حّية, ورواية اأخرى تقول 

اإنه نتج عن تفاعالت كيماوية, فما الفرق بني هذا وذاك؟  

النفط والكائنات احلّية

رواية ن�ضاأة النفط من حتلّل الكائنات احلّية اأ�ضا�ضها اأن اأ�ضل النفط بداأ قبل ماليني 

ال�ضنني عندما اأّدت ظروف ما, مثل حركة اأو زلزال الرتبة, اإىل موت وطمر اأنواع معّينة 

من كائنات بحرية, حيوانية ونباتية, يف باطن الأر�س ُدفنت وحتللّت, وب�ضبب ذلك ن�ضاأت  

طبقة من املواد الع�ضوية (التي تتكّون ب�ضكل اأ�ضا�ضي من عن�ضر الكربون), ومع مرور 

اإىل  املواد  هذه  الأر�س حتولت  باطن  الكامنني يف  واحلرارة  ال�ضغط  ونتيجة  الزمن, 

النفط. وما يجعل هذه الرواية مقبولة من قبل غالبية العلماء هو وجود حقول نفط 

ب�ضكل كثيف بالقرب من �ضواطئ البحار اأو يف اأ�ضفلها ويف قيعانها مثل خليج ال�ضوي�س 

واخلليج العربي وبحر ال�ضمال يف اأوروبا. 
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بصورة  ترتاكم  فهي  البعض،  بعضها  الهيدروكربونية فوق  املواد  تراكم  النفط عرب  تكون 

مثل  العضوية  املواد  تحلل  نتيجة  األرض  تحت سطح  األقدام  آالف  عمق  عىل  طبيعية 

النباتات واألحياء البحرية التي ماتت خالل حقبة الحياة القدمية.
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الكائنات احلّية,  اأ�ضل ع�ضوي هو  النفط ذو  اأن  اأ�ضا�س نظرية  الرواية هي  وهذه 

و�ضمن النظرية نف�ضها يعتقد البع�س اأن النفط ن�ضاأ اأي�ضاً خالل الع�ضور اجليولوجية 

بقايا  حيث حتللت  الأر�س,  اأنحاء  بع�س  يف  متكاثرة  كانت  التي  الغابات  يف  القدمية 

مواد  اإىل  الأر�س  باطن  يف  وحتّولت  وغريها,  النباتية  الكائنات  من  الهائلة  الكميات 

نفطية بنف�س الطريقة التي �ضبق �ضرحها. 

رواية النفط والأ�صل الكيماوي 

بالإمكان حت�ضري بع�س م�ضتقات النفط يف املخترب من خالل مزج عن�ضري الكربون 

النفط  اأن  العلماء  بع�س  يعتقد  الأ�ضا�س  هذا  وعلى  معينة,  ظروف  يف  والهيدروجني 

تكّون تاريخياً نتيجة تفاعالت من هذا النوع ح�ضلت بالقرب من الرباكني اأو يف اأعماق 

البحار, وهذه هي رواية اأو نظرية الأ�ضل الكيماوي للنفط. وتعني هذه الرواية اأن النفط 

قد ل ين�ضب لأن باطن الأر�س يحتوي على م�ضدر ل ينتهي من املواد املكونة للنفط, 

هما الكربون والهيدروجني. 

اأ�ضحاب نظرية الأ�ضل الكيماوي ينتقدون رواية اأ�ضل الكائنات احلية للنفط بالقول 

اإنه ل يعقل اأن تكون م�ضاحة �ضغرية مب�ضاحة اخلليج العربي تختزن كميات هائلة من 

التف�ضري  احلية  الكائنات  نظرية  اأ�ضحاب  يرف�س  املقابل  ويف  احلية.  الكائنات  بقايا 

الكيمياوي للنفط بالقول اإن النفط املُ�ضتخرج من باطن الأر�س يحتوي عادة - اإ�ضافة 

اإىل الكربون والهيدروجني- على ن�ضبة قليلة للغاية من عنا�ضر مثل الفو�ضفور والكربيت, 

وهذه العنا�ضر ل توجد اإّل يف خاليا الكائنات احلية. كما اأن النفط يتمّيز بخا�ضية 

الن�ضاط ال�ضوئي التي ل توجد عادة اإل يف املواد الع�ضوية النا�ضئة من الكائنات احلية. 

وتقّدم هذه الروايات, وتف�ضريات العلماء لها, الكثري من الأفكار املهمة التي تفتح 

م�ضتقبل  تغيري  اإىل  يوماً  الأبحاث  هذه  توؤدي  وقد  الأبحاث,  من  العديد  اأمام  املجال 

م�ضادر النفط يف العامل, بل م�ضتقبل الطاقة كلها.  

اأنواع النفط

اإجمالً, يتم ت�ضنيف النفط اخلام وفق وزنه النوعي, اأو كثافته وما يحتويه من كربيت, فاإّما 

اأن يكون من النوع اخلفيف اأو النوع املتو�ضط اأو النوع الثقيل, لكن هذا ل يعني اأن هناك 

اأ�ضنافاً من النفط اخلام فقط, بل هناك مئات منها, فنفط كل منطقة اأو كل حقل نفطي 
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صورة الرتكيب الكيميايئ للهيدروجني
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يف العامل, له مميزات خا�ضة به. ويُقال اإن هناك اأكرث من 160 نوعاً من النفط اخلام يتم 

تداولها يف اأ�ضواق العامل وفق اأ�ضعار تتحدد تبعاً لدرجة الوزن النوعي ون�ضبة الكربيت. فمن 

املعروف اأن الكربيت يلعب دوراً مهماً يف ت�ضنيف النفط, فكلما زادت كمية الكربيت كانت 

معاجلة النفط �ضعبة وي�ضمى يف هذه احلالة النفط الثقيل, وكلّما كانت ن�ضبة الكربيت 

اأقّل  كانت امل�ضتقات امل�ضتخرجة من النفط اأكرث جدوى وجودة, اأي اأن اأنواع النفط هذه 

تكون اأف�ضل, ولهذا فاإنها تكون اأغلى �ضعراً, وهي تُ�ضّمى بالنفط اخلفيف, وتقل فيها 

عموماً ن�ضبة الكربيت عن 1 %, وبالتايل فاإن حمو�ضتها اأقّل, ومن هنا تو�ضف اأنواع 

النفط اخلفيف بالنفط احللو. وتو�ضف الأنواع الأخرى التي تزيد فيها ن�ضبة الكربيت 

عن 1 % باأنها من النفط اخلام احلام�س. 

ب�ضكل عام, يحتوي النفط املتو�ضط النوعية على ن�ضبة كربيت ترتواح بني 1 و 3 %, 

فيما تزيد ن�ضبة الكربيت يف النفط اخلام الثقيل عن 3 %, اأي اأن درجات احلمو�ضة 

اأ�ضعار  وترتفع  الثقيل,  النفط  اأنواع  اإىل  املتو�ضط  النفط  اأنواع  انتقلنا من  كلما  تزداد 

النفط �ضعوداً من النفط اخلام الثقيل اإىل النفط اخلام اخلفيف. 

كنوز النفط واأ�صراره 

اإىل مئات من  النفط على كنوز حقيقية من مواد ومنتجات ي�ضل عددها  يحتوي 

ل  لكن  امل�ضتقات,  هذه  بع�س  عن  منا  كثري  وي�ضمع  تعدادها,  ي�ضعب  التي  امل�ضتقات 

يعرفون معظمها, كما اأنهم ل يعرفون كيف تُنتج كلها من النفط؟, وما الذي ميّيزها عن 

بع�ضها؟ هذا ما نحاول معرفته يف هذه ال�ضطور. 

مثاًل: لناأخذ كمية �ضغرية من النفط, ولتكن من نوعية و�ضط, (راجع: اأنواع النفط) 

من  كبرية  ن�ضبة  تعطينا  اأن  مُيكن  فاإنها  نفط,  م�ضفاة  يف  الكمية  هذه  تكرير  عند 

وقود  من  ُم�ضابهة  ون�ضبة  التدفئة,  ووقود  (الديزل)  املازوت  من  اأقل  ون�ضبة  البنزين, 

نوعاً  تعطينا  الكمية  نف�س  اأن  كما  النّفاثة.  اأو  التقليدية  للطائرات  �ضواء  الطائرات, 

اآخر من وقود  الكريو�ضني الذي يُ�ضتخدم للطبخ, ون�ضبة من الوقود اخلا�س بال�ضفن 

وامل�ضانع وحمطات الكهرباء, اإىل جانب غازات متنوعة, جافة و�ضائلة, وكذلك بع�س 

اأنواع الفحم, اإ�ضافة اإىل اأ�ضفلت ومواد اأخرى لتعبيد الطرق, واأنواع ل تعد ول حت�ضى 

من زيوت الت�ضحيم ومنتجات خمتلفة اأخرى, ومواد يُ�ضتفاد منها يف كثري من ال�ضناعات 

ال�ضناعي,  واملطاط  والبال�ضتيك,  والطالء  التذويب  و�ضوائل  كالعقاقري  الكيميائية, 
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رسم توضيحي لكيفية استخراج النفط
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والألياف ال�ضناعية, وال�ضابون واملنظفات وال�ضمع, واملتفجرات والأ�ضمدة.. الخ. 

�صر درجات احلرارة 

املكونة  املحتويات  يتم فيها ف�ضل  العمليات  للعديد من  النفط  امل�ضفاة يخ�ضع  يف 

للنفط عن طريق ما يُ�ضمى "التقطري التجزيئي", ويتم ذلك وفق درجات حرارة متفاوتة, 

عند كل درجة حرارة يتم ا�ضتخراج مكونات خمتلفة. مثاًل, يتم ف�ضل البنزين اخلفيف 

عند درجة حرارة ترتاوح بني 60 و100 درجة مئوية, يف حني يتم ف�ضل زيت الت�ضحيم 

عند درجة حرارة تزيد عن 300 درجة مئوية. بعد النتهاء من عملية التقطري, �ضتظهر 

كذلك مواد وم�ضتقات اأخرى, منها مواد �ضمع واأ�ضفلت وبع�س اأنواع الوقود..الخ.  

تركيبة �صاحرة .. و�صهلة   

ميكن فهم �ضبب وجود هذه الأنواع الكثرية من امل�ضتقات يف النفط اإذا كان القارئ ُملّماً 

ببع�س الكيمياء وتركيب اخلاليا.  لنتذكر ما جاء �ضابقاً باأن النفط يتاألف من عدة مواد اأو 

مكّونات وما يجمع بني هذه املواد هو اأنها تتاألف كلها, وب�ضكل رئي�ضي (يتكون النفط من 

مركبات الكربون والهيدروجني التي ت�ضكل الن�ضبة الأكرب من حمتوياته, وقلياًل من الأجزاء 

غري الكربونية, مثل الكربيت والنيرتوجني  والأوك�ضجني وفلزات عنا�ضر مثل النيكل), ومن 

اأن عن�ضر الكربون الذي يُرمز له يف الكمياء بحرف (C), وعن�ضر الهيدروجني  املعروف 

الذي يرمز له برمز (H), وت�ضم كل خلية هيدروجني ذّرات من الكربون والهيدروجني, لكن 

ح�ضب عدد كل من (C) و(H) يكون نوع املنتج الذي ي�ضتق عن تكرير النفط.

 ,(CH4 اأي) فاإذا كانت اخللية ت�ضم ذرة كربون واحدة وحولها اأربع ذرات هيدروجني

عندها ينتج لدينا وعند درجة غليان معّينة غاز امليثان, الذي ي�ضتخدم على نطاق وا�ضع 

كوقود للطبخ, وللح�ضول على الطاقة واإنتاج عقاقري طبية ومبيدات ح�ضرية ومفرقعات 

وغريه ذلك كثري.

يعترب غاز امليثان اأخّف الغازات امل�ضتقة التي ينتمي اإليها اأي�ضاً غاز الإيثان. لكن غاز 

الإيثان يتكون من ذّرتي كربون و�ضت ذّرات هيدروجني (C2H6). وهناك اأي�ضاً غاز الربوبان 

الذي يتكون من 3 ذّرات كربون وثماين ذّرات هيدروجني (C3H8). اأي كلّما اختلف عدد 

اأو املواد ال�ضلبة. فم�ضــتقات البنزين  اأو ال�ضـــوائل  اآخــــر, من الغازات  الذّرات ظهر منتج 

تختلف  وهكذا   .(C12H26) اإىل  ت�ضل  وقد   .(C6H14) من خاليا  تتكون  (الغازولني) 
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أنواع النفط
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اإىل  و�ضولً  الهيدروجني,  اأو  الكربون  ذرات  فيها عدد  يتغرّي  كل مرة  امل�ضتقات يف  وتتنّوع 

امل�ضتقات التي حتمل خالياها مئات ذرات الكربون وتكّون مواد �ضلبة اأو �ضبه �ضلبة. 

هذه بع�س الأمثلة عن م�ضتقات النفط واأ�ضرار ما يتمتع به من قدرات هائلة على 

التحّول بف�ضل الكربون والهيدروجني, وهذه القدرات جعلت من النفط اأغنى م�ضدر 

لأنواع عديدة وغري م�ضبوقة من الطاقة واملواد التي تُ�ضتعمل يف ت�ضنيع مئات ال�ضلع 

واملنتجات اجلديدة. 

نحن والعامل.. وامل�صدر الأهم  

اإن كان  النفط,  اأهمية  يت�ضور مبا�ضرة وعلى طريقته اخلا�ضة  اأن  مّنا  ليحاول كل 

العامل  مثاًل  لنتخّيل  حوله.  من  اأو جلميع   لأ�ضرته  بالن�ضبة  اأو  �ضخ�ضياً,  له  بالن�ضبة 

دون النفط الذي ي�ضّكل اأهم م�ضدر للطاقة يف الكرة الأر�ضية واأهم حمّرك لالقت�ضاد 

النفط يف  وم�ضتقات  نتمّتع مبزايا  فنحن  كثرياً,  ذلك  ت�ضّور  ننجح يف  العاملي. قد ل 

خمتلف جوانب حياتنا, باألف طريقة وطريقة وب�ضكل ي�ضعب ح�ضره. واإ�ضافة لذلك, 

هناك �ضبب نف�ضي: فنحن نعتقد باأننا �ضنبقى ننعم بهذا امل�ضدر ل�ضنوات طويلة مقبلة, 

ولهذا ل ن�ضت�ضعر اخلطر كثرياً, اإىل جانب الإنارة والوقود, توجد املنتجات اأو امل�ضتقات 

ومكاتبنا  ومدننا  و�ضياراتنا  ومنازلنا  اأخرى يف غرفنا  اأو  بطريقة  النفطي  املن�ضاأ  ذات 

وم�ضانعنا وطرقاتنا و�ضوارعنا, اأي ي�ضتحيل اأن نتخّيل حياتنا فجاأة دون النفط, وهذا 

دليل دامغ على اأهميته البالغة بالن�ضبة للدول وال�ضعوب. 

اأو  اأخبار  ت�ضّربت  ما  اإذا  العامل  اأ�ضواق  ارتباك  كذلك  الأهمية  ومن عالمات هذه 

توقعات عن اإمكانية تراجع اإنتاجه وت�ضديره, لأن ذلك يوؤدي اإىل ارتفاع اأ�ضعار النفط يف 

العامل مما ي�ضّبب بدوره, غالء عاملياً يف اأ�ضعار معظم ال�ضلع واخلدمات مبا فيها املواد 

الغذائية. اأّما اإذا ح�ضل تراجع يف الإنتاج اأو الت�ضدير على م�ضتوى وا�ضع, فاإن ذلك قد 

يوؤدي اإىل �ضلل الكثري من ال�ضناعات اأو التق�ّضف يف ا�ضتخدامات الوقود يف العديد من 

املجالت الر�ضمية وال�ضعبية. 

مادة ل غنى عنها  

من املُلفت اأن اأهمية النفط, اقت�ضادياً ومعنوياً ونف�ضياً, ت�ضتمر بالتزايد رغم توقعات 

احتمال انتهاء اأو ن�ضوب النفط, اأو احتمال ظهور م�ضادر طاقة بديلة اأو مناف�ضة. ومما 
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على  -القريب  امل�ضتقبل  عنها يف  غنى  ل  كمادة  بالنفط  ال�ضديد  العامل  يوؤكد مت�ضك 

اأو تر�ضيد ا�ضتهالك  اإىل تخفيف  التي تطلقها الدول واخلرباء  الأقل-, هو الدعوات 

النفط من اأجل اإطالة عمره لعقود طويلة, اأي ال�ضتفادة من احتياطات النفط العاملية 

لأطول زمن ممكن, ويف ذات الوقت تتزايد امل�ضاعي وتكثف اجلهود يف عمليات البحث 

والتنقيب لكت�ضاف كميات نفط جديدة يف باطن الأر�س, وتتطور يوماً بعد يوم التقنيات 

اأو من  اأو القدمية,  النفط احلالية  اإىل زيادة الإنتاج من حقول  الهادفة  والتكنولوجيا 

اأجل العثور على احتياطات نفط جديدة يف العامل لقد �ضاهمت التكنولوجيا عرب اأكرث 

من قرن ون�ضف  يف تطوير اكت�ضاف النفط و�ضناعته وم�ضتقاته, ويف تزويد الب�ضرية 

مبواد و�ضلع مل تعرفها من قبل. كما اأننا مل نكن لنعرف جزءاً كبرياً من التطور التقني 

الذي ح�ضل وما يزال يف العامل لول اكت�ضاف النفط وا�ضتخراجه ب�ضكل جتاري وتطوير 

طرق تكريره. 

النقل  ول�ضتخدامات  للوقود  الرئي�ضي  امل�ضدر  فقط  لي�س  اأ�ــضــبــح,  فالنفط 

خفيفة  واملركبات  الطريان  �ضناعة  تُ�ضتخدم يف  اأولية  ملواد  م�ضدراً  بل  واملوا�ضالت, 

وال�ضموع  املعدنية,  الزيوت  واإنتاج  للطائرات,  الكربونية  الألياف  وتكنولوجيا  الــوزن 

املنزلية,  الأطفال والأجهزة  البرتوكيميائية والبال�ضتيك, ومقاعد �ضالمة  وال�ضناعات 

وهياكل ال�ضيارات واأجهزة الكمبيوتر واللدائن والأ�ضباغ. ويف الطب, دخلت م�ضتقات 

النفط يف �ضنع احلقن و�ضّمامات القلب واأكيا�س الدم والبالزما والأنابيب والأطراف 

امل�ضتقات يف  الزراعة جتد  القلب والأدوية. ويف  ال�ضطناعية واأجهزة �ضبط نب�ضات 

والتغليف. ول  التعبئة  ومواد  والتربيد  الغذائية  املواد  ونقل  الري  الأ�ضمدة وم�ضخات 

والألياف  الدهانات  البناء, ول�ضيما يف �ضناعة  امل�ضتقات يف مواد  اأهمية هذه  نن�ضى 

الكربونية والغرافيت والأ�ضفلت امل�ضتخدم يف تعبيد الطرق. 

ويتميز النفط باأنه �ضهل النقل والتخزين. كما اأنه اأنظف بيئياً من الفحم احلجري 

واأكرث اأماناً من الوقود النووي. كما اأن بع�س الدول, مثل الكويت, ت�ضعى اإىل ت�ضخري 

اأحدث التكنولوجيا من اأجل حت�ضني املوا�ضفات البيئية للنفط اأكرث فاأكرث. 

اآخر,  اإ�ضعار  باٍق حتى  النفط  اأن  النفط  باحتياطات  املتزايد  العامل  اهتمام  ويوؤكد 

امل�ضدر الأهم والأكرث اأماناً للطاقة يف العامل, خا�ضة اأنه يوّفر يف الوقت نف�ضه مواد 

اأولية لكثري من ال�ضناعات اجلديدة املتطورة, املبنية على الكيمياء, ومواد اأولية لت�ضنيع 

الكثري من الأجهزة التكنولوجية احلديثة.
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املشتقات النفطية
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وب�ضبب املزايا التي ل ميكن ح�ضرها للنفط وبف�ضل اأهميته الإ�ضرتاتيجية, يزداد 

الطلب عليه يومـاً بعد يــوم وعامــاً بعد عام. فمنظمــة الدول العربيـــة امل�ضــدرة للنفط 

�ضنوياً  (اأوابك) تتوّقع منو متو�ضط اإجمايل الطلب العاملي على النفط بن�ضبة 0.9 % 

اإىل  الطلب  هذا  ارتفاع  الدولية  الطاقة  وكالة  تتوقع  جهتها,  ومن   .2030 عام  حتى 

حوايل 99 مليون برميل يومًيا بحلول عام 2035 (بزيادة تبلغ 15 مليون برميل يومًيا 

عن ا�ضتهالك عام 2010, و7 ماليني برميل يومياً عن توقعات الوكالة لعام 2014). 

وبف�ضل اأهميته الإ�ضرتاتيجية, اقت�ضادياً, اأ�ضبح توفري النفط هاج�ضاً عاملياً, للدول 

وخطوط  النفطية  املناطق  اأمن  اأن  كما  ال�ضواء.  على  وامل�ضتقبل  للحا�ضر  وال�ضعوب, 

ت�ضدير النفط اخلام وم�ضتقاته تنال اهتمام العامل قاطبة, ولكل هذه الأ�ضباب اأ�ضبح  

النفط, و�ضيبقى لفرتات طويلة عاماًل مهماً يف ر�ضم ال�ضيا�ضات الدولية. 

وعلى امل�ضتوى املعي�ضي والثقايف, اأّدت الرثوة النفطية يف بع�س الدول, مثل الكويت, اإىل 

توفري  م�ضتوى دخل مرتفع للفرد, يعترب بني اأعلى م�ضتويات الدخل يف املنطقة والعامل. 

النفط  عن  النا�ضئة  املالية  للعوائد  نوعية  توظيف  �ضيا�ضات  بف�ضل  الكويت  وا�ضتطاعت 

�ضيا�ضات دعم  تطبيق  املايل من  الفائ�س  مّكنها  كما  والرفاهية,  الرغد  توفري حياة من 

متنوعة  لالأن�ضطة الثقافية والفنية والإبداعية. واإىل جانب ما توفره من قدرة �ضرائية 

جوانبها,  بكافة  حياتنا  على  توؤّثر  النفطية  الرثوة  اإن  القول  مرتفعة, ميكن  وا�ضتهالكية 

�ضلباً,  ورمبا  اإيجاباً  ما,  بطريقة  تنعك�س  فهي  واملعرفية,  الثقافية  حياتنا  ذلك  يف  مبا 

على عاداتنا, وطرق تفكرينا, وم�ضتوى ا�ضتهالكنا واإنفاقنا, بدءاً من معي�ضتنا و�ضولً اإىل 

رفاهيتنا, ومروراً بقدرتنا على �ضراء الأجهزة التكنولوجية والرقمية الباهظة الثمن, مثاًل. 

كما اأن ال�ضبيل الأف�ضل ل�ضتمرار اإيجابيات وخريات وفوائد هذه الرثوة هو العمل 

على تطويرها بزيادة كميات النفط املكت�ضفة كلما اأمكن ذلك, والعمل على تطويرها 

وتطوير اأ�ضاليب تعاملنا معها للح�ضول على الإ�ضتفادة الق�ضوى من هذه الرثوة. 

ول �ضك اأن اأي تقّدم من هذا النوع ي�ضاهم يف تخفيف ال�ضغط عن الدول امل�ضدرة 

للنفط, مثل الكويت ودول منظمة الدول امل�ضدرة للنفط, ولكنه يتطلب منها يف الوقت 

على  والعمل  وال�ضتخراج  احلفر  جمال  يف  التطورات  من  الدائمة  ال�ضتفادة  نف�ضه 

التكنولوجيا يف هذا  باأحدث  الأخذ  اأي �ضرورة  والت�ضديرية,  الإنتاجية  زيادة طاقتها 

املجال للتاأكد من اأننا ن�ضتفيد من ثروتنا النفطية باأف�ضل ال�ضبل املمكنة واأكرث الطرق 

القت�ضادية وامل�ضوؤولة بيئًيا, وهذه روؤيتنا احلالية وامل�ضتقبلية. 
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احتياطات النفط: بنك ادخار الطاقة  

حتتل الكويت املركز ال�ضاد�س على م�ضتوى العامل من جانب الحتياطات النفطية, 

اإذ يبلغ حجم احتياطاتها املوؤكدة 104 مليارات برميل نفط, وهو ثاين اأكرب احتياطي 

موؤّكد يف اخلليج العربي بعد اململكة العربية ال�ضعودية (وفقاً لتقرير �ضادر عن الإدارة 

الأمريكية ملعلومات الطاقة - 2013). ويعادل احتياطي الكويت 10 % من احتياطي 

النفط يف العامل. 

ومن املعروف اأن احتياطات النفط هي تقدير للكميات املُكت�ضفة يف مكامن وحقول 

النفط املعروفة, اأي الكميات التي ميكن ا�ضتخراجها م�ضتقباًل ب�ضروط مالية مقبولة 

وقدرات تكنولوجية متوفرة, ويحتوي باطن الأر�س على كميات نفط هائلة, لكن بع�ضها 

مل تكت�ضف حتى الآن. وهناك بع�ٌس اآخر مت اكت�ضافه ومعرفة اأماكنه حتت الأر�س, لكن 

تكاليف ا�ضتخراجه غري مربحة مالياً اأو يتعذر ا�ضتخراجه ل�ضعوبات تكنولوجية, وتُعترب 

الحتياطات النفطية مثل بنك ادخار واأمان للطاقة يف العامل.  

بنك ادخار الطاقة
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أبراج حفر اآلبار
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حقول النفط

- ما يجب معرفته عن حقول النفط  

- الفرز والتكرير والتك�صري

- البرتوكيماويات 

الف�صل الثالث
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الف�صل الثالث

ما يجب معرفته عن حقول النفط 

الإن�ضان عدو ما يجهل, لكن مُيكنه اأن ي�ضبح �ضديق ما يعرف. 

الكلماُت والأ�ضماء التي ل نُعرف معناها كاماًل تُ�ضّو�س الذهن, ومنها ما هو ين�ضر 

ي�ضبه  الذي  الأمر  وهو  الإعالم.  و�ضائل  وعرب  يومياً  اأمامنا  ترتدد  وقد  جداً  و�ضائع 

حواجز بيننا وبني فهم حميطنا الجتماعي اأو املهني اأو حتى الثقايف. واإذا ما كرثت 

هذه الكلمات فاإنها قد تزعزع الثقة بالنف�س, لأنها جتعلنا نعتقد اأننا ل نعرف ما تعرفه 

اأغلبية النا�س. 

النفط, عند  والعاملني يف قطاع  املخت�ضني  يومياً, مع غري  يح�ضل, رمبا  ما  هذا 

ذكر اأمور تتعلّق بالنفط,  دون اأن يكلّفوا اأنف�ضهم عناء ال�ضوؤال عنها, رغم اأن معرفتها 

لن تكلّفهم �ضيئاً. فقط ب�ضعة دقائق من الهتمام وي�ضبحوا, اإن �ضاوؤوا, على علم وفري 

اأهم  ي�ضّكل  الذي  العامل  هذا  مع  األفة  اأكرث  نف�ضه  الوقت  ويف  وتقنياته,  النفط  بعامل 

ع�ضب مل�ضادر الطاقة واحلياة اليومية يف العامل ككل, خا�ضة يف الدول التي تعتمد على 

النفط كم�ضدر رئي�ضي لرزقها واقت�ضادها, و�ضتبقى كذلك لع�ضرات ال�ضنني القادمة. 

لقد عر�ضت الف�ضول ال�ضابقة الكثري من املعلومات العامة عن النفط, وعن بدايات 

ذلك  يف  مبا  فيها,  النفط  قطاع  تنظيم  وكيفية  الكويت  يف  �ضناعته  وتطور  اكت�ضافه 

اخت�ضا�ضات وم�ضوؤولية ال�ضركات النفطية احلكومية واأعمالها وحجم انت�ضارها. 

اأما هذا الف�ضل, فريّكز على طبيعة ووظائف املن�ضاآت النفطية, ويقرتب اأكرث من 

التقنيات وطرق العمل امل�ضتخدمة يف �ضناعة النفط, مثل حفر الآبار واحلقول مروراً 

اإىل  اإ�ضافة  الت�ضدير,  وعمليات  ال�ضحن  مرافئ  اإىل  وو�ضولً   وم�ضتقاتها,  بامل�ضايف 

البرتوكيماوية, وكل  املواد  النفطية لإنتاج  امل�ضتقات  "بقايا"  التي ت�ضتخدم  ال�ضناعات 

ذلك مع �ضرح خمت�ضر لأجواء العمل والتكنولوجيا امل�ضتخدمة خالل كل مرحلة من هذه 

املراحل, ونبداأ بحقول النفط وماذا تعني بال�ضبط.

حقول النفط.. روؤو�س واأنابيب

احلقل النفطي هو مكان تكرث فيه اآبار ا�ضتخراج النفط اخلام من باطن الأر�س, 

على عمق يختلف من مكان لآخر يف العامل, ويرتاوح بني ب�ضعة اأقدام وب�ضعة كيلومرتات 
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حتت �ضطح الأر�س, يف الرب اأو البحر. وتختلف م�ضاحة كل حقل نفطي عن الآخر, فقد 

ترتواح بني عدة هكتارات وعدة اآلف الكيلومرتات املربعة, وتبلغ م�ضاحة حقل الغوار 

ال�ضعودي نحو 3000 كيلومرت مربع. ويف احلقل النفطي, وفوق فتحات اأو روؤو�س الآبار 

خطوط  يف  متتد  ومتوازية  مزدوجة  اأنابيب  وكذلك  وو�ضالت,  روؤو�س  وجود  نالحظ 

ُمنّظمة فوق �ضطح الأر�س, وهي حتمل النفط من الآبار اإىل ما يُ�ضمى مراكز جتميع 

النفط اخلام. وعادة ما يوجد مركز جتميع واحد لكل جمموعة اآبار نفطية متقاربة, 

ويتدفق النفط اخلام عرب البئر من املكمن النفطي لي�ضل اإىل مركز التجميع, ولكن هذا 

النفط يحتوي اأي�ضاً غازاً وماء م�ضاحباً, وبع�س الطني وال�ضوائب.  

يف الكويت اأكرث من 20 مركز جتميع موجودة يف 12 حقاًل نفطياً, بينها حقل برقان 

ال�ضعودي. ومن  الغوار  وياأتي بعد حقل  العامل  اأكرب حقل نفطي يف  يعترب ثاين  الذي 

حقول النفط الكويتية الربية حقل الرو�ضتني وحقل اأم املناقي�س, ومن احلقول البحرية 

حقول اخلفجي واحلوت والوفرة التي تقع يف املنطقة املحايدة الكويتية ال�ضعودية التي 

ت�ضم اأي�ضاً حقول لولو, احلوت, الدرة, جنوب اأم قدير,  جنوب الفوار�س, احلما, حقل 

اأرق. 

اإجمالً, تقع حقول النفط الكويتية يف اجلهات اجلغرافية الأربع من البالد, فهناك 

تنتج  احلقول  وهذه  الغرب,  وحقول  ال�ضرق  وحقول  اجلنوب  وحقول  ال�ضمال  حقول 

النفط والغاز.

اكت�صاف النفط  

اأ�ضا�ضها عمليات  اأن الدرا�ضات التي جرت على  اآبار نفط فهذا يعني  عندما نرى 

احلفر يف هذه الآبار كانت ناجحة. لكن يحدث اأحياناً اأن تتم عمليات حفر لآبار كثرية 

ول يتدفق النفط من البئر, اأو ل يتدفق ب�ضكل كاف يغطي كلفة اإنتاجه مثاًل, ول ميكن 

اإطالقاً التاأكد من موقع وجود النفط حتت الأر�س. هناك فقط احتمالت ي�ضعها علماء 

وخرباء وخمت�ضون بناء على درا�ضات لالأر�س, من جوانب خمتلفة, وباأكرث من طريقة, 

كلها ت�ضعى ملعرفة اإذا كان هذا املوقع اأو ذاك ي�ضري اإىل اإمكان وجود مكمن نفظي, اأي 

ما ي�ضبه خزانات اأو م�ضتودعات دفينة اأو بحريات �ضغرية اأو مناطق ر�ضوب �ضخرية 

التكوين حتوي بني م�ضامها نفطاً.  

مكان  تاأكيد  ميكنه  اأحد  فال  وا�ضعة,  جغرافية  مناطق  ت�ضمل  قد  الأر�س  ودرا�ضة 
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وجوده, لهذا تكرث اأنواع الدرا�ضات. وهي تت�ضمن غالباً عملية ت�ضوير اأو م�ضح لطبقات 

الأر�س من اجلو (مثل ال�ضكانيينغ الذي يجرى للمر�ضى). وتتنوع اأنواع وطرق امل�ضح, 

فهناك امل�ضح اجلوي بوا�ضطة طائرة جمهزة للت�ضوير اأو الأقمار ال�ضناعية, وهو امل�ضح 

الذي يوؤدي اإىل و�ضع خريطة متكاملة وحماولة حتديد ما مييز الأر�س وتربتها  وم�ضالك 

ال�ضخور وطبقات  بع�س  اختبار  يعني  الذي  الأر�ضي  امل�ضح  ذلك  يلي  وال�ضيول.  املياه 

من حتت �ضطح الأر�س. ومب�ضاعدة علماء يف اأ�ضل الكائنات وبقاياها املدفونة حتت 

الأر�س, ميكن متييز اأي ال�ضخور قد ت�ضكل غطاء مينع ت�ضرب النفط من باطن الأر�س. 

حتوي  اأن  ميكن  التي  ال�ضخور  ومتييز  اجلاذبية  قيا�س  اإىل  اللجوء  ميكن  كذلك 

بالقرب منها النفط اأم ل؟ هذه التقنية ت�ضتخدم اأجهزة دقيقة للغاية وتعتمد على معرفة 

عميقة بعلم طبقات الأر�س اأو اجليولوجيا, وهي ت�ضاهم اإىل حد بعيد يف تكوين فكرة 

عن باطن الأر�س. وهناك كذلك تقنية قيا�س املجال املغناطي�ضي لأر�س املنطقة اجلاري 

درا�ضاتها. ثم هناك درا�ضة باطن الأر�س عن طريق الهزات الأر�ضية, املفتعلة وامل�ضغرة, 

وذلك عرب تفجري مواد �ضديدة النفجار تنتج عنها موجات اهتزازية, متر عرب الق�ضرة 

الأر�ضية ومن خاللها ميكن للخرباء تكوين فكرة عن طبقات الأر�س واأنواع ال�ضخور وما 

اإذا كانت تغطي, اأو ل, مكامن نفط اأو غاز. 

حفر البئر

بعد جمع نتائج امل�ضح والدرا�ضات على اأنواعها, يتقّرر اإن كان يجب احلفر ويف اأي 

التجريبي,  باحلفر  البدء  يتم  الإيجاب,   در�ضها. يف حالة  التي مت  املنطقة  نقاط من 

الذي ي�ضاعد على ا�ضتخراج عينات من طبقات الرتبة و�ضخورها, ويُعترب حفر البئر 

للنفط من عدمه. وحفر  اأو مكمن  للتاأكد من وجود جتّمع  الوحيد  ال�ضبيل  التجريبي 

البئر التجريبي هو اأ�ضعب اأنواع احلفر واأكرثها كلفة لأنه يحتاج معدات ثمينة, ويتم يف 

طبقات غري معروفة العمق املطلوب للحفر والذي قد ي�ضل اإىل عدة اأميال حتت �ضطح 

الأر�س. هذه ال�ضعوبات تزداد اإذا كان احلفر يف قعر البحر, حيث يتطلب عندها اإقامة 

من�ضات حفر اأو بوارج, باهظة الكلفة.

يتم احلفر, غالباً, باأ�ضلوب دائري ويلقب باحلفر الرحوي ن�ضبة حلجر الرحا, وهو 

ي�ضبه اإىل حد بعيد طريقة املقدح اليدوي لثقب اخل�ضب. ويتطلب احلفر اأداة م�ضّننة 

قاطعة لل�ضخر, تُ�ضمى "اللقمة", وهي م�ضنوعة من الفولذ املُقّوى بحركتها الدائرية, 
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تثقب لقمة احلفر ال�ضخر وتفتحه. وكلّما تعّمقت بذلك, نزل معها �ضاق احلفر ومّتت 

اإ�ضافة طول اآخر منه. وهكذا, ت�ضتمر هذه العملية حتى ت�ضل لقمة احلفر اإىل املكامن 

اأّنها حتتوي على النفط. واإن ح�ضل ذلك, يندفع النفط من  اأو الطبقات التي يُعتقد 

�ضنني  الطبيعي  التدفق  هذا  ي�ضتمر  وقد  الأر�س.  باطن  حتت  ال�ضغط  بفعل  املكمن 

اأو ينخف�س تدريجياً مع انخفا�س ال�ضغط حتى ينقطع كلياً. يف هذه احلالة,  عديدة 

ميكن م�ضاعدة النفط على اخلروج باأ�ضاليب ا�ضطناعية, مثل ا�ضتعمال م�ضخات لزيادة 

ال�ضغط, حتى يخرج النفط اخلام مبا فيه الكفاية. ويحتاج احلفر كذلك و�ضيلة لل�ضغط 

على اللقمة وطريقة لتحريكها دائرياً و�ضاقاً للحفر. كما يتطلب تربيد اللقمة با�ضتمرار 

ورفع وتنظيف ما يتفّتت جراء احلفر من قعر الثقب اإىل ال�ضطح. وتتاألف �ضاق احلفر 

من اأنابيب فولذية متوا�ضلة ومثبتة ببع�ضها البع�س, وتعتمد عملية احلفر على الكثري 

من الأدوات الإلكرتونية املوجودة بني لقمة احلفر و�ضاق احلفر. 

بعد البحث والدرا�ضة لبد من حفر اآبار عدة يف مواقع منتقاة من منطقة التنقيب 

نف�ضها, وذلك من اأجل تقدير حجم املكمن املُكت�ضف ومن اأجل اختيار معدات الإنتاج 

واملن�ضاآت املنا�ضبة التي يجب اإقامتها فوق �ضطح الأر�س ل�ضتكمال باقي احللقات وغري 

ذلك, مثل فرز النفط املُ�ضتخرج ثم تكريره. جمموعة الآبار املتقاربة هنا ت�ضّكل حقاًل, 

وحتتاج ملركز جتميع واحد على الأقل. 

الفرز - التكرير - التك�صري

تختلف نوعية النفط اخلام وحمتوياته من منطقة اإىل اأخرى ومن حقل اإىل اآخر. 

ومن هذه الأنواع ما هو �ضديد اللزوجة ثقيل الوزن, ويكاد يخلو من الغاز امل�ضاحب اإل 

من قليل قد ذاب فيه. وهناك نوع خفيف الوزن له لون ال�ضنابل وفيه الكثري من الغاز 

اأف�ضل  وملعرفة  املختلفة.  النفط اخلام  اأنواع  وذلك عدد كبري من  الذائب. وبني هذا 

الطرق ملعاجلة كل نوع يجب اختباره وفح�س وحتديد خ�ضائ�ضه الطبيعية, وبعدما اأن 

النفط   ثم نقل  تالية ف�ضلهما  الغاز, يتوجب كخطوة  النفط اخلام ومعه  ا�ضتخرج  يتم 

يف نهاية املطاف اإىل امل�ضفاة من اأجل تكريره وت�ضنيع امل�ضتقات منه. بالإ�ضافة اإىل 

ذلك, قد يحتوى النفط اخلام املُ�ضتخرج على ملح وماء (وهو نوع يُ�ضمي بالنفط اخلام 

الرطب). هنا اأي�ضاً يجب معاجلة النفط بف�ضله عن املاء وامللح وتنظيفه قبل اأن ينقل 

اإىل م�ضايف التكرير. 
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وتوؤثر النوعية يف احلركة كذلك, فالنفط اخلام الذي يكرث فيه الغاز الذائب يكون 

اأقل لزوجة واأخف حركة, والعك�س يف النفط الثقيل. 

ويتوقف نوع املعدات الالزمة لف�ضل الغاز عن النفط على مقدار الغاز الذائب كما 

يتوقف على درجة �ضغطه عند خروجه من فوهة البئر, فاإذا انخف�ضت ن�ضبة الفرز يف 

النفط اخلام وخّف �ضغطه عند الراأ�س يكون فرز الغاز منه اأ�ضهل واأ�ضرع. اأما النفط 

ما  وهو  متعّددة,  ملراحل  فيحتاج  الغاز,  فيه  ويكرث  عليه  ال�ضغط  ي�ضتد  الذي  اخلام 

يعرف با�ضم الفرز املتكرر, وت�ضتعمل فيه اأوعية عري�ضة اأو الأ�ضطوانات م�ضنوعة من 

الفولذ ومت�ضلة, ومير النفط اخلام فيها من وعاء اإىل اآخر, ويف كل مرة يفقد �ضيئاً 

من �ضغطه وينطلق منه بع�س الغاز الذائب, اأي يدخل النفط اخلام من طرف ويخرج 

من الطرف الآخر, فيما يدخل الغاز الذائب على �ضكل فقاعات اإىل خمرج خا�س يف 

اأعلى الأ�ضطوانة. 

عمليات الفرز هذه تتم يف مركز جتميع واحد, ت�ضله جميع كميات النفط املُ�ضتخرجة 

من الآبار القريبة من بع�ضها, وقد ي�ضّم احلقل اأكرث من مركز اإنتاج. مثاًل, حقل برقان 

اآبار هذا القطاع, وي�ضم  اإىل عدة قطاعات, ولكل قطاع مركز لتجميع نفط  مق�ضوم 

املركز اأوعية متوالية لف�ضل الغاز عن النفط  على ثالث مراحل. 

اأو  ليكّرر,  امل�ضايف  اإىل  واملاء  وامللح  الغاز  عن  املف�ضول  اخلام  النفط  يُنقل  عادة, 

يُ�ضّدر كنفط خام اإىل اخلارج. 

اأما الغاز الطبيعي الذي يُف�ضل عن النفط اخلام (ويُقال اإنه اأحياناً يطرد من النفط 

اخلام) فرُي�ضل اإىل ما ي�ضمى حمطات التعزيز, وهناك يُ�ضغط ويُنقل اإىل م�ضنع الغاز 

امل�ضال ثم يُعالج ويُعّباأ ويو�ضع حتت �ضغط مرتفع واآخر منخف�س لي�ضتعمل كغاز وقود. 

اأما غاز الوقود اخلفيف ذو ال�ضغط املنخف�س فاإنه يوزع على منطقة ال�ضعيبة ال�ضناعية, 

توليد  يوزع على حمطات  فاإنه  العايل  املرتفع  ال�ضغط  ذو  اخلفيف  الوقود  غاز  واأما 

الطاقة الكهربائية وحتلية املياه وم�ضفاة ال�ضعيبة واملن�ضاآت البرتوكيماوية وال�ضناعات 

الأخرى يف ميناء  عبداهلل. اأما الغاز ذو ال�ضغط املرتفع فيتم توزيعه على امل�ضتهلكني 

يف دولة الكويت لتوليد الطاقة وحتلية  املياه ولأغرا�س منزلية وا�ضتخدامات اأخرى كما 

يُ�ضتخدم بع�ضه يف مناطق احلقول كوقود ولأغرا�س كثرية.
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امُل�صتقات وجممع التكرير  

من غري ال�ضروري اأن يكون يف كل دولة م�ضفاة نفط, فقد تكون الدولة ُمنتجة للنفط 

بكميات قليلة, ومن حقول متباعدة ب�ضكل يكون اأف�ضل لها اأن ت�ضتورد امل�ضتقات النفطية 

جاهزة لال�ضتهالك من بلد جماور بينما قد يتطلب اإن�ضاء م�ضفاة تكرير خا�ضة تكلفة 

باهظة ويوفر لها نوعيات اأدنى. والعك�س �ضحيح, فقد ت�ضتورد بع�س الدول نفطاً خاماً 

ثم تقوم بتكريره وعمل م�ضتقاته يف م�ضافيها. 

وباخت�ضار ميكن تعريف عمل م�ضفاة اأو تكرير النفط باأنه العمليات ال�ضرورية التي 

ا�ضتخراج  بهدف  التجميع,  القادم من مراكز  النفط اخلام  ميكن من خاللها معاجلة 

واجمالً   النفظ.  بتك�ضري  العملية  هذه  البع�س  وي�ضمي  لال�ضتعمال,  �ضاحلة  مكونات 

تهدف عمليات التكرير اإىل حتويل النفط اخلام ملُنتجات قابلة لال�ضتهالك املبا�ضر اأو 

لال�ضتخدام يف �ضناعات اأخرى. 

املوا�ضفات,  اأحدث  فيها  تتوفر  �ضخمة  تكرير  م�ضايف  ثالث  الكويت  دولة  ومتلك 

يف وقت با�ضرت فيه الإجراءات لإن�ضاء م�ضروع م�ضفاة رابعة قريباً, هذا اإ�ضافة اإىل 

امتالك عدد من امل�ضايف خارج الكويت, وم�ضاريع لبناء م�ضايف اأخرى يف اآ�ضيا, بينها 

ال�ضني,  يف  تكرير  م�ضفاة  وبناء  فيتنام  يف  والبرتوكيماويات  للتكرير  وجممع  م�ضفاة 

وذلك بالتعاون مع �ضركاء اآ�ضيويني. 

ماذا يجري داخل امل�صايف؟ 

ت�ضتقبل م�ضفاة النفط النفط اخلام وتقوم بفرز حمتوياته وت�ضنع منها عدداً كبرياً 

ووقود  الطائرات  ووقود  الديزل  الغازولني,  منها:  ال�ضتهالكية,  النفطية  املنتجات  من 

ال�ضيارات والنفط الأبي�س والقار واملئات من املنتجات الأخرى. 

وامل�ضايف لي�ضت موحدة, فقد يقوم بع�ضها باإنتاج م�ضتقات ل تنتجها الأخرى, وهذا 

يتوقف على الوحدات ال�ضناعية فيها, لكن تتكون امل�ضفاة عامة من معدات وجتهيزات 

اأو  كهربائية  وم�ضخات  احلرارية,  للمبادلت  واأجهزة  احلراري,  الف�ضل  برج  ت�ضمى 

بخارية, ومفاعالت كيمياوية, واأوعية وخزانات للف�ضل والتخزين, و�ضّمامات واأجهزة 

�ضيطرة اآلية ويدوية.

الغليان يف  مل�ضتقاته عرب  ف�ضل  لعملية  امل�ضايف  داخل  النفط  يخ�ضع  عام  وب�ضكل 
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برج الف�ضل احلراري, يف هذه املرحلة, تبقى املكونات التي تتحّمل درجة غليان عالية 

يف اأ�ضفل الربج احلراري, فيما ترتفع املكونات التي تتحمل درجة غليان منخف�ضة اإىل 

اأعلى الربج وتُ�ضحب منه.

بعد عمليات الربج احلراري, تخ�ضع بع�س املكونات لعمليات كيماوية فتتحول اإىل 

منتجات مرغوبة تُ�ضتخدم ل�ضنع البال�ضتيك واللدائن وت�ضمى "البوليمرات". كما تقوم 

امل�ضايف بعمليات لتنقية املنتجات النفطية من ال�ضوائب واإعدادها لال�ضتهالك, كذلك 

تنتج عدداً من الغازات املفيدة يف العديد من عمليات الإنتاج, مثل اإنتاج غاز الهيدروجني 

من "النافثا" الثقيلة. 

وتبلغ  واملخت�ضني  العاملني  مئات  فيها  ويعمل  ال�ضاعة,  مدار  على  امل�ضفاة  وتعمل 

كلفتها عادة عدة مليارات من الدولرات. ولكنها تعطي اإنتاجاً باهراً, فامل�ضايف الثالث 

تخدم  وهي  برميل).  األف   926) يومياً  نفط  برميل  مليون  نحو  تكّرر  الكويت  داخل 

�ضناعة النفط يف الكويت منذ ع�ضرات ال�ضنني, وت�ضتمر بتطوير اأدائها ونتائجها. 

تقوم امل�ضايف الثالث بتوفري وقود �ضائل نظيف لال�ضتهالك املحلي, وتوفري م�ضتقات 

اأهم القواعد ال�ضناعية يف البالد,  للت�ضدير تتميز بقدرة تناف�ضية كبرية, وتعترب من 

ومن اأهم م�ضادر فر�س العمل. 

وبف�ضل تراكم اخلربات التقنية والأبحاث وت�ضويق املنتجات اأ�ضبح لدى هذه امل�ضايف 

قدرة على ال�ضتغالل الأمثل للوحدات العاملة فيها. وهذه امل�ضايف (م�ضفاة الأحمدي, 

م�ضفاة ميناء عبداهلل, م�ضفاة ال�ضعيبة), كانت قد خ�ضعت تباعاً اإىل عمليات حتديث 

وتو�ضعة واإ�ضافة. ولكونها على م�ضافة قريبة من بع�ضها البع�س فاإن م�ضاريع حتديثها 

وحتقيق  املنتجات  موا�ضفات  حت�ضني  على  يعمل  واحد  تكرير  كمجمع  تعمل  جعلتها 

املرونة املطلوبة يف تزويد ال�ضوق العاملية باملنتجات النفطية.

ويُعترب جممع التكرير يف الكويت الأكرث تطوراً يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط. وتتميز 

كل م�ضفاة مبالمح خا�ضة بها, فم�ضفاة ال�ضعيبة هي اأول م�ضفاة يف العامل تعمل كلياً 

بالهيدروجني, وم�ضفاة ميناء الأحمدي واحدة من اأكرب امل�ضايف يف العامل بف�ضل طاقتها 

التكريرية العالية, اأما م�ضفاة ميناء عبداهلل فتتميز بالقدرة على التحويل العميق الذي 

مكنها من اإنتاج "زيت الوقود". كما اأنها حتتوي على وحدة التفحيم الوحيدة يف منطقة 

اخلليج.
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وتذهب نحو 80٪ من جممل منتجات م�ضايف جممع التكرير نحو الت�ضدير الذي يتم 

عرب ر�ضيف التحميل اجلنوبي ور�ضيف التحميل ال�ضمايل يف م�ضفاة ميناء الأحمدي, 

عبداهلل,  ميناء  يف  ال�ضطناعية  واجلزيرة  ال�ضعيبة  م�ضفاة  يف  الزيت  ر�ضيف  وعرب 

وب�ضكل عام يتم ت�ضنيف منتجات م�ضايف النفط النهائية اإىل:

مركبات  اأو يف  الأفران  للحرق يف  كوقود  ت�ضتخدم  التي  وهي  الوقود:  - منتجات 

و�ضائل النقل, من الغاز البرتويل امل�ضال, والغازولني, وكريو�ضني الطائرات, والديزل, 

وزيت الوقود, والفحم البرتويل امل�ضتخدم كوقود يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية.  

- منتجات ت�صتخدم كمادة اأولية )لقيم( يف ال�صناعات البرتوكيماوية: مثل النافثا, 

والإيثان, والربوبان, والإيثيلني, والربوبيلني, والبيوتيلني, والبنزين العطري, والتولوين, 

والزايلني. 

البرتوكيماويات 

البرتوكيمياويات هي املواد التي تُ�ضنع اأ�ضا�ضاً من النفط, ومن هنا ي�ضتق ا�ضـــمها (برتو 

اأي نفط, وكيماويات) رغم اأنها قد ت�ضتخل�س من الفحم اأو الغاز الطبيعي, اأو من منتجات 

الذرة وق�ضب ال�ضكر, وهي من اأهم املواد التي تُ�ضتخدم يف ال�ضناعات هذه الأيام, مثل 

ال�ضناعة املتلعقة بال�ضحة اأو ال�ضكن اأو الغذاء واملواد املُطهرة, ومواد التنظيف, والأ�ضمدة, 

ال�ضطناعي,  واملطاط  ال�ضطناعية,  واملن�ضوجات  والبال�ضتيك,  والدهانات,  والأدوية, 

العزل احلراري.  ومواد  والأر�ضيات  ال�ضناعي  واملطاط  ال�ضناعية  والألياف  واملتفجرات 

كما توجد البرتوكيماويات اأي�ضاً يف منتجات متداولة مثل الأ�ضربين وال�ضيارات واملالب�س 

اإن بع�س ال�ضناعات احلديثة, مثل �ضناعتي  والأثاث والعديد من املنتجات الأخرى, بل 

الإلكرتونيات واحلا�ضب الآيل, مل تكن لتن�ضاأ اأ�ضاًل دون وجود البرتوكيماويات.

تاريخياً, مت ا�ضتخراج اأول مادة كيميائية من الغاز الطبيعي عام 1872 يف الوليات 

املتحدة, وكانت هذه املادة الكيميائية هي اأ�ْضود الكربون. وتُ�ضتخدم هذه املادة حالًيا 

مبثابة مادة داعمة لإطارات ال�ضيارات. ولكن ال�ضتغالل الوا�ضع للنفط والغاز الطبيعي 

يف �ضناعة املواد الكيماوية بداأ خالل الع�ضرينيات من القرن الع�ضرين. حينها كان الفحم 

امل�ضدر الأ�ضا�ضي لكثري من هذه املواد. ثم اأخذت ال�ضركات الكيميائية يف ا�ضتخدام 

النفط والغاز الطبيعي يف اإنتاج الكيميائيات نظًرا لرخ�ضهما و�ضهولة احل�ضول عليهما, 

مقارنة بالفحم احلجري. 
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قطاع من مصانع البرتوكيامويات
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وازداد ا�ضتخدام البرتوكيماويات ازدياًدا كبرًيا خالل احلرب العاملية الثانية وذلك 

البرتوكيماويات مبا يف ذلك  بعدما ا�ضتخدمت اجليو�س منتجات كثرية م�ضنوعة من 

املتفجرات واملطاط ال�ضطناعي.

ثم �ضهدت �ضناعة البرتوكيماويات انطالقة جديدة قوية خالل �ضبعينيات وثمانينيات 

اأوروبا,  القرن الع�ضرين, ول�ضيما يف الوليات املتحدة الأمريكية واليابان ودول غرب 

اإنتاج البرتوكيماويات  اآ�ضيا يف  كذلك بداأت بع�س دول منطقة ال�ضرق الأو�ضط وقارة 

يف  ي�ضتخدم  الذي  اإيثيلني"  "البويل  هو  برتوكيماوي  م�ضتق  واأكرب  �ضادراتها.  لتنويع 

اإنتاج العديد من الأ�ضياء بدءاً من اأكيا�س البال�ضتيك للتحميل اإىل ال�ضالك والكابالت 

وحاويات التغليف ومواد البال�ضتيك داخل املطابخ. وهناك "البويل بروبيلني", وهو عبارة 

عن مادة بال�ضتيكية متعددة ال�ضتخدامات ويدخل يف �ضناعة ال�ضجاد وعلب منتجات 

اللبان وزجاجات املنظفات املنزلية والأجهزة الكهربائية املنزلية والأثاث اخلارجي.

الالزم لإطارات  ال�ضناعي  املطاط  ت�ضنيع  ي�ضتخدم يف  الذي  "بوتادين"  الـ  واأي�ضاً 

ال�ضيارات والأحذية وكرة الغولف. وهناك البنزين العطري الذي ي�ضنع من البولي�ضرتين, 

والذي يتحول بدوره اإىل منتجات مثل مواد العزل والأكواب وعبوات الطعام وتغليف 

الب�ضائع الكهربائية واأجهزة احلا�ضب الآيل.

يف  بدوره  يدخل  الذي  اإريثولني"  "البويل  لإنتاج  ي�ضتخدم  الذي  "التولني"  وهناك 

ت�ضنيع الأثاث والأ�ضرة والأحذية ومواد التلميع واملواد الال�ضقة.

ويتمثل منتجه الرئي�ضي يف الربازايلني وهو مادة خام ت�ضتخدم يف  وهناك "الزايلني" 

وامل�ضروبات  املياه  وزجاجات  والأ�ضرطة  امللبو�ضات  يف  ي�ضتخدم  الذي  البولي�ضرت  �ضناعة 

الغازية.

وحتتل الكويت بعد م�ضرية ن�ضف قرن املرتبة الرابعة خليجياً من ناحية حجم الإنتاج 

بن�ضبة 6 يف املئة, بعد ال�ضعودية وقطر وعمان على التوايل, ومتتلك دول اخلليج 13 يف 

املئة من جمموع الإنتاج العاملي خالل عام 2012.

التي  ال�ضركات  اأوائل  من  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  تعترب  الكويت  ويف 

عملت يف منطقة اخلليج حيث تاأ�ض�ضت كما مر معنا يف الف�ضل ال�ضابق يف 23 يوليو 

1963, وبا�ضرت يف عام 1966 العمل يف م�ضنع ال�ضماد الكيماوي يف منطقة ال�ضعيبة 
الذي يعد الأول من نوعه يف منطقة اخلليج العربي.
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وحتتل الكويت حالياً املرتبة الرابعة خليجياً يف �ضناعة البرتوكيماويات من ناحية 

حجم الإنتاج, بعد ال�ضعودية وقطر وعمان على التوايل, وفق اأرقام عام 2012, فيما 

تنتج دول اخلليج جمتمعة نحو 13 يف املئة من جمموع الإنتاج العاملي. 

حبيبات اليوريا
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العامل والطاقة
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الف�صل الرابع 

القطاع النفطي

- خارطة قطاع النفط: الهيكل التنظمي 

- اخت�صا�س ال�صركات وتوّزع امل�صوؤوليات 

- العالقات اخلارجية واملنظمات الإقليمية والدولية  
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الف�صل الرابع

القطاع النفطي

بني اكت�ضاف اآبار النفط قبل 75 عاماً على يد �ضركة اأجنبية, وما هي عليه اليوم 

�ضناعة النفط الكويتية حالياً, حكايات مثرية تلّخ�س الكثري من املراحل التي مّر بها 

النفط الكويتي قبل اأن ي�ضبح  قطاعاً ُمرتامي الأطراف, ومملوكاً بالكامل للدولة, وكنزاً 

حقيقياً جعل الكويت واحدة من اأهم الدول املنتجة وامل�ضدرة للنفط, ومّكنها من اللحاق 

بركب احل�ضارة العاملية, وتر�ضيخ ركائز الدولة الع�ضرية ومقومات نه�ضة البالد, وتوفري 

الرخاء ورغد العي�س والرعاية ال�ضاملة  ملواطنيها.  

عوامل  عدة  لول  الكويت  اإليها  و�ضلت  التي  املكانة  اإىل  الو�ضول  يكن ممكناً  ومل 

النفطية,  للرثوة  بالكامل  الدولة  اإىل متلّك  اأّدت  التي  الوطنية  ال�ضيا�ضات  منها  ُمهّمة 

ومنها كذلك التخطيط الإ�ضرتاتيجي, الذي اأّدى تدريجياً اإىل الهيكل التنظيمي الراهن 

للقطاع النفطي, و�ضاهم يف �ضون هذه الرثوة واإدارتها وفق اأ�ض�س ع�ضرية, وكل ذلك 

بالن�ضجام مع بنود وروح الد�ضتور الكويتي, وتوجيهات القيادات العليا املتعاقبة على 

البالد. 

التنظيمية  الهيكلية  وبالأخ�س  العوامل,  هذه  على  ال�ضوء  نُ�ضلّط  الف�ضل  هذا  يف 

بني  الأدوار  وترابط  والخت�ضا�ضات,  امل�ضوؤوليات  وتوزع  النفطي,  للقطاع  والإدارية 

خمتلف اجلهات التي يتاألف منها القطاع, وكيف تتوزع اآليات املتابعة واملواكبة والتطوير 

امل�ضتمر للرثوة النفطية, يف خمتلف املجالت, بدءاً من الدرا�ضة وال�ضتك�ضاف, مروراً 

بتجهيز الآبار وعمليات احلفر والإنتاج والتجميع والتخزين والنقل والتكرير وال�ضحن 

والت�ضويق والتوزيع, و�ضولً اإىل "الزبون" امل�ضتهلك, فرداً كان اأم �ضركة اأم دولة, يف داخل 

الكويت ويف مناطق ودول خمتلفة من العامل. 

التي  النفطية  ال�ضوؤون  يف  اخلارجية  العالقات  �ضبكة  الف�ضل  هذا  ي�ضرح  كذلك 

ن�ضجتها دولة الكويت من خالل التن�ضيق مع الأ�ضقاء والأ�ضدقاء من الدول امل�ضدرة للنفط, ومع 

املنظمات الإقليمية والدولية, ول�ضيما منظمة "اأوبك" للدول امل�ضدرة للنفط التي كانت الكويت 

اأحد موؤ�ض�ضيها بهدف احلفاظ على م�ضالح الدول امل�ضدرة للنفط, وتوحيد �ضفها ب�ضاأن حتديد 

اأ�ضعار وحجم الإنتاج العاملي للنفط  مع احلر�س على عدم الإ�ضرار بالقت�ضاد العاملي. 
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مجمع القطاع النفطي
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قبل التاأميم وبعده

ا�صتقالل الكويت ونفطها  

عام 1977 تاريٌخ ي�ضتحّق احلفظ جيداً, ففي هذا العام اكتمل تاأميم الرثوة النفطية 

يف الكويت واأ�ضبحت جميع ال�ضركات النفطية ملكاً للدولة, فعادت الرثوة اإىل اأ�ضحابها 

بعد اأن كانت "�ضركة نفط الكويت املحدودة" الأجنبية, تقوم با�ضتغالل النفط وجتميعه 

وت�ضديره منذ عام 1936, ويف الوقت نف�ضه قيام ال�ضركة املذكورة بعمليات التكرير 

عرب اإن�ضاء م�ضفاة ميناء الأحمدي يف عام 1949, وا�ضتمرت العمليات هكذا حتى عام 

.1961

و�ضهد عام 1961, اأي عام ا�ضتقالل الكويت عن احلماية الربيطانية, تاأ�ضي�س �ضركة 

الكويتيني  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  م�ضرتكة  ك�ضركة  الكويتية,  الوطنية  البرتول 

لتعمل يف حقل التكرير, من خالل اإن�ضاء م�ضفاة ال�ضعيبة, ويف العام نف�ضه  تاأ�ض�ضت 

عدة �ضركات اأخرى منها �ضركة الكيماويات البرتولية عام 1963, اأي�ضاً بال�ضراكة بني 

ت�ضنيع  التالية عمليات  ال�ضنة  با�ضرت يف  والتي  والقطاع اخلا�س,  الكويتية  احلكومة 

امل�ضتقات النفطية.

خطوة خطوة 

نحو حتقيق  فاأكرث  اأكرث  ال�ضتقالل  بدء  مع  الكويت اجتهت  اإن  القول  وهنا ميكن 

فاأخذت  النفطية,  ثروتها  على  التامة  الوطنية  �ضيادتها  بفر�س  و�ضعباً,  قيادة  حلمها, 

تزيد من ن�ضيبها يف اأ�ضهم ال�ضركات النفطية �ضاحبة امتيازات البحث والتنقيب عن 

النفط وا�ضتخراجه, ومت دعم هذا التوجه بعد تويل ال�ضيخ �ضباح ال�ضامل ال�ضباح رحمه 

اهلل مقاليد الإمارة اأواخر عام 1965. ويف هذا املناخ, وحيث كانت العديد من الدول 

مفاو�ضات  بداأت  الوطنية,  م�ضاحلها  ال�ضف حلفظ  لتوحيد  ت�ضعى  وغريها  العربية 

حكومة الكويت يف عام 1970م مع ال�ضركتني الأجنبيتني املالكتني ل�ضركة "نفط الكويت 

املحدودة" �ضاحبة المتياز, وقد اأّدى ذلك اإىل اتفاقيات م�ضاركة الكويت يف ملكية هذه 

ال�ضركة التي حتتكر ا�ضتك�ضفاف وا�ضتخراج واإنتاج النفط.  

ال�ضركة  من   %  60 ن�ضبة  الكويت  متلّك  اتفاقية  توقيع  مت   1974 يناير   29 يف 

والتي متت م�ضادقة جمل�س الأمة الكويتي عليها. اأما ن�ضبة 40 % الباقية فتقا�ضمتها 

بالت�ضاوي ال�ضركتان الربيطانية والأمريكية. 
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و�ضهد عام 1975 العديد من املحطات اخلا�ضة بالنفط, فقد مت ف�ضل وزارة النفط 

عن وزارة املالية لت�ضرف على ما اأ�ضبح يعرف باأنه امل�ضدر الأول للدخل يف الكويت, 

و�ضاحب تلك اخلطوة �ضدور مر�ضوم �ضيطرة الكويت على ثروتها النفطية وكامل اأ�ضول 

املجال,  واملرا�ضيم يف هذا  القرارات  وتوالت  املحدودة,  الكويت  نفط  �ضركة  وعمليات 

حتى اكتملت عملية تاأميم ونقل جميع املرافق التابعة جلميع ال�ضركات النفطية لت�ضبح 

جميعها ملكاً للدولة. 

ح�صا�صية وحتديات 

يف الوقت الذي كانت تت�ضارع فيه اإجراءات التاأميم, كانت امل�ضوؤوليات على القطاع 

العام تزداد اأكرث فاأكرث, ويزداد البحث عن اأف�ضل املقرتحات وال�ضبل لالإدارة الذاتية, 

دون �ضركات اأجنبية اأو خا�ضة, لأهم ثروة طبيعية يف البالد وامل�ضدر الرئي�ضي الذي 

من دخل الدولة وي�ضّكل ع�ضب اقت�ضادها, وكانت احلاجة تتزايد   %  90 يوؤّمن نحو 

�ضيا�ضات حتّدد  تتطلبه من  الرثوة, مبا  ي�ضمن ح�ضن �ضري هذه  �ضامل  ت�ضّور  لوجود 

حجم الإنتاج وم�ضتوى الأ�ضعار واإمكانات ومتطلبات الت�ضغيل وا�ضتخراج النفط اخلام, 

الأمثل  ال�ضتغالل  ويوؤّمن  للبالد,  الرئي�ضية  وامل�ضالح  الإمنائية  ال�ضيا�ضات  يخدم  مبا 

لهذه الرثوة لأطول فرتة ممكنة, وي�ضمن م�ضتقبل ورفاهية الأجيال القادمة.

ويف الوقت نف�ضه, كان على قيادة البالد اأن تتجّنب جعل القطاع النفطي يف عهدة 

قطاع عام يحكمه الروتني اأو الأداء ال�ضعيف للوظيفة احلكومية, لذا بحثت القيادة عن 

حل يُبقي هذا القطاع يف قب�ضة امللكية العامة مع اإدارته بطريقة فّعالة وحيوية بعيداً 

عن القيود الر�ضمية, التي ل تتنا�ضب مع الأ�ضواق العاملية وح�ضا�ضية �ضناعة النفط.  

ويف �ضوء هذه التحديات التي طرحها التاأميم, كانت اأهمية الهيكل التنظمي, اأو خارطة 

قطاع النفط, بال�ضكل الذي انتهت اإليه مع مطلع ثمانينيات القرن املا�ضي. 

نحن نتحدث هنا عن اأحد اأهم م�ضادر اإنتاج  وت�ضدير النفط يف العامل. ولأهميته 

باأكرث من طريقة وعلى  اأف�ضل لأدائه  اإحكام الإ�ضراف على القطاع و�ضمان  هذه, مت 

كافة امل�ضتويات. هكذا كان ما ميكن اأن ن�ضمّيه امل�ضتوى التوجيهي الأعلى والتخطيط 

املركزي, الذي يعني روؤية �ضاملة لقطاع النفط واأهدافه و�ضيا�ضاته, ويوؤّمن الن�ضجام يف 

اأداء كافة حماور وجوانب عمل �ضركات النفط اململوكة للدولة, ويجعل نتائج كل منها 

ت�ضب يف حتقيق اأهداف الدولة النفطية العامة. وتتوىل م�ضوؤولية هذا امل�ضتوى ثالث 
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الهيكل التنظيمي ملؤسسة البرتول الكويتية
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جهات هي املجل�س الأعلى للبرتول, ووزارة النفط, وموؤ�ض�ضة البرتول الكويتية التي مت 

ا�ضتحداثها يف عام 1980. 

وب�ضاأن املهام التنفيذية, تعّززت اأو�ضاع ال�ضركات النفطية املتخ�ّض�ضة يف ن�ضاط اأو 

اأكرث من �ضناعة النفط, ومت ا�ضتحداث �ضركات اإ�ضافية لتغطية باقي الخت�ضا�ضات 

ولتحقيق  �ضابقاً.  املوجودة  ال�ضركات  اخت�ضا�ضات  �ضمن  تكن  مل  التي  الأن�ضطة  اأو 

اأعلى درجة من الن�ضجام يف الأداء وجتّنب اأي ت�ضارب بينها, جرى توزيع امل�ضوؤوليات 

والخت�ضا�ضات ب�ضكل مهني ودقيق بني خمتلف هذه ال�ضركات التي باتت جميعها تابعة 

بدور مف�ضلي يف  تقوم  التي  الكويتية,  البرتول  موؤ�ض�ضة  اأو مظلة واحدة هي  ملرجعية 

تاأمني الرتابط بني م�ضتوى التوجيهات العليا, والتخطيط املركزي واملتابعة, وال�ضركات 

املتخ�ض�ضة العاملة يف خمتلف جوانب القطاع النفطي. 

التوجيهات العليا والتخطيط املركزي  

املجل�س الأعلى للبرتول: ال�صيا�صة العامة

يراأ�س املجل�س �ضمو رئي�س جمل�س الوزراء, وقد اأن�ضئ ا�ضتناداً اإىل املر�ضوم الأمريي 

م�ضادر  على  للمحافظة  العامة  ال�ضيا�ضة  ر�ضم  بهدف   1974 اأغ�ضط�س  يف  ال�ضادر 

الرثوة البرتولية وح�ضن ا�ضتغاللها, وي�ضم يف ع�ضويته كاًل من: وزير املالية والنفط, 

وزير اخلارجية, وزير الدولة ل�ضوؤون جمل�س الوزراء, ووزير التجارة وال�ضناعة, واملجل�س 

الأعلى اأي�ضاً اأمني �ضر ينتدبه جمل�س الوزراء.  

من اأهم ما يقوم به املجل�س اإقرار ال�ضيا�ضة العامة, واللوائح الإدارية واملالية ملوؤ�ض�ضة 

البرتول الكويتية, واإقرار امليزانية التقديرية ال�ضنوية واملوافقة على تخ�ضي�س الأرباح, 

واإقرار تاأ�ضي�س ال�ضركات اأو امل�ضاركة يف تاأ�ضي�ضها اأو متلك �ضركات قائمة اأو امل�ضاركة 

فيه, واإقرار ت�ضفية ال�ضركات التابعة اأو اإدماجها يف املوؤ�ض�ضة.

الأهمية  الوزراء  رئي�س جمل�س  قبل  من  مبا�ضرة  ورئا�ضته  املجل�س  تركيبة  وتعك�س 

الق�ضوى التي تُنظر بها الدولة اإىل قطاع النفط. 

وزارة النفط.. العني ال�صاهرة

ومتابعة  والغاز,  النفط  لقطاع  العامة  ال�ضيا�ضة  اقرتاح  النفط  وزارة  مهام  من 

تنفيذها, والإ�ضراف على حقوق الدولة يف هذه القطاع, واإدارة ن�ضيب ح�ضة احلكومة 
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يف  للبرتول  الأعلى  املجل�س  الوزارة  وتعاون  املجال.  هذا  تعمل يف  التي  ال�ضركات  يف 

مهامه, وتتعاون مع الهيئات احلكومية يف ال�ضوؤون ذات العالقة بقطاع الرثوة النفطية, 

وتهتم بتنمية العالقات مع الهيئات واملوؤ�ض�ضات العربية والأجنبية يف ال�ضوؤون النفطية 

وما يت�ضل بها. كما تهتم الوزارة بالأبحاث اجليولوجية والإ�ضراف على تنقيب الرثوات 

الطبيعية يف جمالت النفط اخلام والغاز الطبيعي, واملحافظة على الرثوة البرتولية 

وا�ضتغاللها وتطويرها وفق اأف�ضل ال�ضبل, مبا يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها 

الأ�ضعار  م�ضتوى  على  واملحافظة  واملن�ضاآت  والبيئة  العاملني  �ضالمة  وتاأمني  القومي 

احتياجات  ويوفر  التنمية,  وخطط  للدولة  املالية  باللتزامات  ويفي  الكويتي,  للنفط 

الأجيال القادمة. 

كما تهتم الوزارة باإبراز مكانة الكويت دولياً, وتقوية دورها يف املنظمات والهيئات 

الإقليمية والدولية ذات العالقة باملجال النفطي, مثل منظمة الدول امل�ضدر للبرتول 

"الأوبك", ومنظمة الدول العربية امل�ضدرة للبرتول "الأوابك", وجمل�س التعاون لدول 
بالنفط والغاز. ومن مهام  ال�ضلة  املتحدة ذات  العربية ومنظمات هيئة الأمم  اخلليج 

الوزارة كذلك تاأمني احتياجات ال�ضوق املحلي من امل�ضتقات البرتولية والغاز واقرتاح 

�ضيا�ضات ت�ضعريية وتفعيل الرقابة على خطط وبرامج واأن�ضطة القطاع النفطي, مُمّثاًل 

مبوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية وال�ضركات التابعة لها و�ضركات النفط الأجنبية العاملة يف 

البالد ومبا�ضرة حقوق الدولة فيها. 

لهذا كلّه ميكن القول اإن وزارة النفط هي مبثابة العني ال�ضاهرة على القطاع النفطي, 

ال�ضلطات  جتاه  القطاع  هذا  عن  ال�ضيا�ضية  امل�ضوؤولية  النفط  وزير  يتحّمل  ما  وعادة 

ول�ضيما جمل�س الأمة.

موؤ�ص�صة البرتول الكويتية.. املظلة 

ت�ضبه املوؤ�ض�ضة مظلة تن�ضوي حتتها جميع اأن�ضطة القطاع النفطي الكويتي, وت�ضرف 

على عمل جميع ال�ضركات النفطية اململوكة للدولة, بدءاً من اكت�ضاف حقول جديدة, 

مروراً باإنتاج وقود ال�ضيارات والطائرات والبواخر ووقود الأغرا�س الزراعية وحمطات 

توليد الطاقة الكهربائية, و�ضولً اإىل توفري املنتجات البرتوكيماوية ال�ضرورية لت�ضنيع 

منتجات احلياة اليومية. باخت�ضار: تقوم املوؤ�ض�ضة  بالإ�ضراف التنفيذي على خمتلف 

حلقات العمل يف القطاع النفطي داخل وخارج الكويت. 
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اإدارة  وموؤ�ض�ضة البرتول الكويتية هي هيئة حكومية مبيزانية م�ضتقلة, لها جمل�س 

النفطي  القطاع  عن  ممثلني  و3  ع�ضواً  ع�ضر  اأحد  من  ويتاألف  النفط  وزير  يراأ�ضه 

اأع�ضاء ي�ضدر  من �ضاغلي الوظائف القيادية, وممثل منتدب عن وزارة املالية, و�ضتة 

املر�ضوم  يت�ضمن  كما  النفط.  وزير  عر�س  على  بناًء  �ضنوات  لثالث  بتعيينهم  مر�ضوم 

نف�ضه تعيني نائب رئي�س جمل�س الإدارة من بني هوؤلء الأع�ضاء ليكون يف الوقت نف�ضه 

ملجل�س  �ضر  اأمني  لتعيني  واإ�ضافة  ا�ضت�ضارية.  تعاونه جلنة  للموؤ�ض�ضة,  تنفيذياً  رئي�ضاً 

الإدارة, يوجد للموؤ�ض�ضة 6 اأع�ضاء منتدبني, يخت�س كٌل منهم بواحد من ال�ضووؤن التالية: 

املالية والإدارية,  ال�ضوؤون  العامة والإعالم,  العالقات  العالقات احلكومية والربملانية, 

الع�ضو  نائب  اإىل  اإ�ضافة  العاملي,  الت�ضويق  التخطيط,  الوظيفي,  والتطوير  التدريب 

املنتدب لل�ضوؤون القانونية.

وتن�ضق املوؤ�ض�ضة اإ�ضرتاتيجيات جميع ال�ضركات النفطية ومتّول عملياتها, كما ت�ضاهم 

الأوبك. اأع�ضاء منظمة  العالقات مع  الكويتية فيما يخ�س  النفط  يف م�ضاعدة وزارة 

وتتابع كذلك ت�ضويق النفط اخلام ومنتجات النفط املكررة والغاز يف الأ�ضواق العاملية 

عرب مكاتبها يف عوا�ضم ومدن اإ�ضرتاتيجية يف العامل, بدءاً من هيو�ضنت اإىل لندن, ومن 

تقيم عالقات عمل وطيدة مع  كما  وبكني,  �ضنغافورة وطوكيو  اإىل  وباك�ضتان  مومباي 

ال�ضركات النفطية. 

وروح  باآليات  لها  التابعة  ال�ضركات  اإلزام  على  املوؤ�ض�ضة  حتر�س  طبيعتها  وبحكم 

مروراً  ال�ضتخراج  من  بدءاً  النفطية,  الكويت  برثوة  لالإرتقاء  �ضروري  كنهج  التكامل 

من  التكامل  بذلك  حمققة  النهائي,  للم�ضتهلك  البيع  اإىل  وو�ضولً  والنقل  بالتكرير 

القاعدة اإىل القمة ومن الإنتاج اإىل منافذ البيع.

اخت�صا�س ال�صركات وتوزيع امل�صوؤوليات

�ضركات  وجميعها  الكويتية,  البرتول  موؤ�ض�ضة  تتبع  نفطية  �ضركات  ثماين  هناك 

جغرايف  نطاق  يف  ن�ضاطها  متار�س  فاإنها  ما,  بن�ضاط  تنفرد  مل  اإن  فهي  متخ�ّض�ضة, 

خمتلف عن اأي �ضركة �ضقيقة لها قد تكون متار�س الن�ضاط نف�ضه, ولكن يف موقع اآخر. 

فهناك مثاًل ثالث �ضركات كويتية تخت�س مبجال ا�ضتك�ضاف واإنتاج النفط, ولكن كاًل 

منها تن�ضط يف مكان حمدد لها, ف�ضركة نفط الكويت تقوم بعمليات ال�ضت�ضكاف واحلفر 

والإنتاج يف داخل الكويت كلها, با�ضتثناء املنطقة احلدودية املق�ضومة مع اململكة العربية 
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املبنى الرئييس لرشكة نفط الكويت
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ال�ضعودية التي تخت�س بها (من اجلانب الكويتي) ال�ضركة الكويتية لنفط اخلليج, يف 

حني اأن �ضركة ال�ضتك�ضافات البرتولية اخلارجية, تقوم بعمليات ال�ضتك�ضاف والإنتاج 

خارج الكويت فح�ضب. وهكذا, ميكن اأن تت�ضابه اأن�ضطة بع�س ال�ضركات يف جانب اأو 

ل�ضالح  تعمل  فاإنها جميعها  الأحوال  ويف جميع  اآخر.  جانب  تتمايز يف  ولكنها  اأكرث, 

الكويت وتتكامل فيما بينها. 

�صركة نفط الكويت

ا�صتك�صاف واإنتاج النفط يف الكويت

تتـــوىل �ضركـــة نفـــط الكويت ا�ضتك�ضـــاف واإنتاج وتطويـــر النفط والغـــاز داخل دولة 

الكويـــت, وي�ضمل ذلك العمل من اأجل ال�ضتغالل الأمثل للرثوة النفطية والغاز, وتطوير 

الحتياطيـــات النفطية ل�ضمـــان ا�ضتدامة الإنتاج, مع ال�ضتفادة مـــن التقنيات احلديثة 

لهـــذه الغايـــة, كما تتوىل تخزيـــن النفط اخلام ونقلـــه من مراكز التجميـــع اإىل املرافئ 

وامل�ضايف. ولقد ورثت �ضركة نفط الكويت عملياً اأ�ضول وعمليات ال�ضركة الأجنبية التي 

جـــرى تاأميمها, اأي �ضركة "نفـــط الكويت املحدودة". والتي تعترب اأقدم �ضركة نفطية يف 

الكويت على الإطالق.

واجتازت ال�ضركة حتدياً تاريخياً عندما ا�ضتطاعت اإعادة العمل يف اأكرث من 700 

بئر نفطي مت تدمريها واإحراقها اأثناء الغزو العراقي للكويت يف عام 1990. وقد مت 

اإطفاء اآخر حريق يف الآبار يف 5 نوفمرب 1991.

وحققت ال�ضركة قفزة نوعية عام 2005 عندما اكت�ضفت النفط اخلفيف, وهو من 

اأجود اأنواع النفط, يف حقل ال�ضابرية, ثم حققت قفزة اأخرى عندما اكت�ضفت يف عام 

2006 الغاز الطبيعي بكميات اقت�ضادية قد تكفي احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي, 
اإذ ُقدرت الكميات املُكت�ضفة بـ 35 مليار قدم مكعب.

واأخذت ال�ضركة موؤخراً تطور طاقتها الإنتاجية تدريجياً بهدف بلوغ 4 ماليني برميل 

اإنتاج نحو 3 ماليني برميل  نفط يومياً بحلول عام 2020, وا�ضتطاعت الو�ضول اإىل 

التحميل  مرافق  اليومية عرب  الت�ضديرية  ال�ضعة  من  طّورت  كذلك   ,2010 يف  يومياً 

البحرية بحيث قاربت م�ضتوى ثالثة ماليني برميل نفط يومياً. 
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�صركة البرتول الوطنية الكويتية 

ال�صناعة والتكرير 

الغاز  واإ�ضالة  اخلام  النفط  تكرير  جمال  الكويتية  الوطنية  البرتول  �ضركة  تتوىل 

ال�ضركة  املحلية. ومتتلك  ال�ضوق  البرتولية يف  للمنتجات  املبا�ضر  الت�ضويق  اإىل  اإ�ضافة 

ثالث م�ضاٍف لتكرير النفط بطاقة تكرير اإجمالية قدرها 963 األف برميل يومياً, وهي 

م�ضنع  اإىل  اإ�ضافة  عبداهلل,  ميناء  وم�ضفاة  ال�ضعيبة,  م�ضفاة  الأحمدي,  ميناء  م�ضفاة 

اإ�ضالة الغاز. كما متتلك 39 حمطة تعبئة وقود منت�ضرة يف خمتلف مناطق البالد.

وتعترب �ضركة البرتول الوطنية الكويتية اأول �ضركة نفطية وطنية بالكامل, يف ظل 

تاأ�ضي�ضها يف اأكتوبر عام 1960, كم�ضروع م�ضرتك بني الدولة والقطاع اخلا�س, وبعد 

التاأ�ضي�س مبا�ضرة قامت ال�ضركة باإن�ضاء م�ضفاتها اخلا�ضة (م�ضفاة ال�ضعبية), وحتّولت 

ملكيتها بالكامل للدولة عام 1975 بعد اأن مت �ضراء ح�ض�س امل�ضتثمرين من القطاع 

اخلا�س. 

اإ�ضافة اإىل م�ضاريع حتديث وتطوير امل�ضايف احلالية,  تعكف ال�ضركة على اإجناز 

طاقتها  �ضتبلغ  التي  الزور  منطقة  يف  الرابعة)  (امل�ضفاة  اجلديدة  امل�ضفاة  م�ضروع 

التكريرية 615 األف برميل يومياً, والتي �ُضممت وفق اأحدث التقنيات العاملية. 

هذه امل�ضاريع �ضتمّكن ال�ضركة من زيادة طاقتها التكريرية الإجمالية اإىل 1.4 مليون 

برميل يومياً وجتعلها قادرة على معاجلة اأنواع نفط ثقيل (قليل اجلودة) واإنتاج م�ضتقات 

برتولية مطابقة للمعايري واملوا�ضفات البيئية العاملية. 

�صركة �صناعة الكيماويات البرتولية

البرتوكيماويات 

اإدارة  تتوىل  وهي   ,1963 عام  يف  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  تاأ�ض�ضت 

�ضبعة م�ضانع للمواد البرتوكيماوية (3 لالأمونيا ال�ضائلة و3 م�ضانع لإنتاج �ضماد اليوريا 

وم�ضنعاً للبويل بروبيلني). وبالتعاون مع عدد ممن ال�ضركات املحلية والأجنبية اأ�ض�ضت 

�ضركة �ضناعة الكيماويات البتـرولية �ضركة اإيكويت للبرتوكيماويات, ولها يف هذه ال�ضركة 

ح�ضة 42.5 %, وهذه ال�ضـركة ت�ضم جممعـاً �ضـخمـاً لت�ضنيع مواد البرتوكيمياويـــات 

(مادة الإيثيلني ومادة البويل اإيثيلني جاليكول). 
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ويف خارج الكويت متلك �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية ن�ضبة تقارب الن�ضف 

(49.9 %) من اأ�ضهم "�ضركة اإيكويت للت�ضويق" يف البحرين, ول�ضركة �ضناعة الكيماويات 

البرتولية اأي�ضاً ن�ضبة كبرية يف  �ضركة اخلليج ل�ضناعة البرتوكيماويات يف البحرين. كما 

اأجنزت �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية التفاق على ح�ض�س كبرية يف ا�ضتثمارات 

م�ضرتكة مع �ضركات عاملية اأمريكية وح�ض�س ا�ضتثمارية اأخرى, هذا عدا ح�ض�س يف 

عدد من م�ضاريع ال�ضراكة لإنتاج املواد البرتوكيماوية يف الكويت. 

�صركة ناقالت النفط الكويتية 

اأ�صطول بحري 

والقت�ضادي  الفّعال  البحري  النقل  خدمات  الكويتية  النفط  ناقالت  �ضركة  تقدم 

والكفوؤ لدعم ت�ضويق منتجات �ضناعة النفط الكويتية, ولدى هذه ال�ضركة اأ�ضطول من 

ناقالت النفط اخلام وناقالت املنتجات البرتولية املكّررة وناقالت الغاز املُ�ضال. كما 

بداأت موؤخراً الهتمام مبجال نقل املنتجات البرتوكيماوية. 

وتتوىل ال�ضركة الت�ضغيل املبا�ضر لناقالتها كما توّظف بع�س هذه الناقالت يف ال�ضوق 

التجاري املفتوح, وقد متّكنت بف�ضل خرباتها الوا�ضعة والعريقة يف اأ�ضواق النقل العاملي, 

والنفط والغاز وال�ضفن, من حتقيق ربحية عالية.

وكانـــت ال�ضركـــة تاأ�ض�ضت يف �ضهـــر اأبريل عام 1957 من قبـــل جمموعة م�ضتثمرين 

كويتيـــني, للعمـــل يف جمال النقل البحـــري للنفط, وقّررت احلكومـــة يف عام 1976 اأن 

ت�ضبـــح �ضريـــًكا يف ال�ضركة بح�ضة ن�ضبتها 49 % من راأ�س املال, مما وفر لل�ضركة دفعاً 

قويـــاً. وا�ضتكمـــالً ل�ضيا�ضـــة تاأميم جميـــع الأن�ضطة النفطية, قامـــت احلكومة يف يونيو 

1979 ب�ضراء كامل راأ�ضمال ال�ضركة.  

اإ�ضافة ملا تقدم, تُعترب �ضركة ناقالت النفط الكويتية الوكيل الوحيد جلميع الناقالت 

اإذ توفر لها اخلدمات ال�ضحية وال�ضيانة  النفطية الزائرة للموانئ البحرية الكويتية, 

اأخرى مماثلة.  البديلة وجمالت  الغيار والعمالة  الهند�ضية والإلكرتونية وتوفري قطع 

امل�ضال  الغاز  ت�ضغيل عمليات م�ضنع  اأي�ضاً  ال�ضركة  تتوىل  البحري,  النقل  واإىل جانب 

املخت�س بتعبئة وتوزيع اأ�ضطوانات الغاز امل�ضال الذي يُ�ضتخدم خلدمة اأغرا�س ال�ضناعة 

املحلية وال�ضتهالك املنزيل.
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إحدى ناقالت النفط الكويتية
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ال�صركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 

وقود للطائرات  

 تخت�س ال�ضركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) بتوفري الوقود للطائرات, 

وخا�ضة الطائرات التي ت�ضتخدم مطار الكويت الدويل, هذا اإ�ضافة اإىل خدمات الدعم 

لطائرات وزارة الدفاع يف الكويت. 

األف   120 اآليا ويقع على م�ضاحة  يُدار  الطائرات  لوقود  وتدير كافكو م�ضتودعاً 

مرت مربع وتبلغ طاقته التخزينية نحو 54 مليون ليرت من الوقود.  كما متلك وتدير 

اأ�ضطولً من املعدات والتجهيزات احلديثة التي ت�ضتخدم يف عمليات تزويد الطائرات 

بالوقود.  

كانت ال�ضركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) قد تاأ�ض�ضت عام 1963 

ك�ضركة كويتية مملوكة بن�ضبة 51 % ل�ضركة البرتول الوطنية الكويتية وبن�ضبة 49 % 

ل�ضركة "بريت�س برتوليوم" (BP) الربيطانية املحدودة,  واأ�ضبحت لحقاً اإحدى ال�ضركات 

الرائدة يف  ال�ضركات  من  (كافكو)  وتُعد  الكويتية.  البرتول  ملوؤ�ض�ضة  والتابعة  امل�ضتقلة 

جمالها اإذ حتر�س على تطبيق معايري جودة  دولية واأنظمة واإجراءات �ضارمة يف جمال 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة.

ال�صركة الكويتية لنفط اخلليج

نفط املنطقة املق�صومة مع ال�صعودية

تاأ�ّض�ضت ال�ضركة الكويتية لنفط اخلليج عام 2002 لتتوىل اإدارة ح�ّضة دولة الكويت 

من النفط والغاز يف املنطقة احلدودية املق�ضومة مع اململكة العربية ال�ضعودية.   وت�ضلّمت 

ال�ضركة الكويتية لنفط اخلليج فعلياً مهامها يف 1 يناير 2006 وبداأت اإدارة عمليات 

تناوب  مع  اأرامكو)  ب�ضركة  ال�ضعودي (ممثاًل  مع اجلانب  املنطقة  امل�ضرتكة يف  النفط 

الطرفني على رئا�ضة هذه العمليات كل ثالث �ضنوات. وت�ضمل العمليات امل�ضرتكة اإجراء 

عمليات ال�ضتك�ضاف وتطوير احلقول والتكرير والنقل والتخزين وت�ضويق النفط والغاز 

املُ�ضتخرج من املنطقة املق�ضومة, حيث ي�ضكل حقلي اخلفجي واحلوت امل�ضدر الرئي�ضي 

لإنتاج النفط اخلام, ويعترب حقل الوفرة من اأكرب احلقول الربية.  
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عمليات تزويد الطائرات بالوقود 
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نفط اخلفجي والوفرة 

تعود ق�ضية املنطقة املق�ضومة اأو املنطقة املحايدة اإىل بدايات القرن املا�ضي, عندما 

النفطية  اأن بداية ظهور الرثوة  اإّل  مل تكن هناك حدود مر�ضومة بني بلدان اخلليج. 

باإ�ضراف  البداية  و�ضعت يف  التي  ر�ضم هذه احلدود,  يبدو يف  كما  املنطقة عجل  يف 

املرحلة  تلك  املنطقة. ويف  �ضيطرتها على  كانت حتكم  التي  الربيطانية  الإمرباطورية 

وقعت الكويت وال�ضعودية (حكومة جند) معاهدة العقري لرت�ضيم احلدود عام 1922, 

لكن مت الإبقاء على منطقة حمايدة مع التفاق على اأن يت�ضاوى البلدان احلقوق فيها 

بانتظار اتفاق اآخر يتم بني اجلانبني مب�ضاٍع بريطانية.  

وبعد ا�ضــتقالل الكويــت مت التفــاق مع ال�ضــعودية على تق�ضيم املنطقــة املحايــدة 

اإىل  الدولتان  تو�ضلت   2000 عام  ويف  1965م,  عام  الدولتني  بني  منا�ضفة  (الربية) 

تر�ضيم حدود املنطقة البحرية املحاذية لها وب�ضكل ير�ضي الطرفني, ويوؤكد ا�ضتغالل 

الرثوة النفطية منا�ضفة بني البلدين. 

ال�صركة الكويتية لال�صتك�صافات اخلارجية 

ال�صتك�صاف والإنتاج اخلارجي

عام  يف  (كوفبيك)  اخلارجية  البرتولية  لال�ضتك�ضافات  الكويتية  ال�ضركة  تاأ�ض�ضت 

م�ضوؤولية  ولتتوىل  الكويت,  خارج  النفط  واإنتاج  ا�ضتك�ضاف  بعمليات  لتخت�س   ,1981
احل�ض�س التي كانت متتلكها الكويت يف احلقول والآبار النفطية يف مناطق خمتلفة من 

العامل, ومنها ح�ض�س يف الوليات املتحدة الأمريكية واملغرب وعمان. 

ثم تطورت اأن�ضطة ال�ضــركة منذ ذلك احلــني حتى اأ�ضبحت تتواجــــد يف 13 دولــة 

(م�ضر, جنوب ال�ضــــودان, تون�س موريتانيا, الكـــونغو, املمـــلكة املتحدة) بحر ال�ضـــمال, 

(باك�ضتان, اليمن, اأندوني�ضيا, ماليزيا, فيتنام, اأ�ضرتاليا, ال�ضني). وت�ضتمر ال�ضركة يف 

البحث عن فر�س ا�ضتثمارات نفطية واعدة, وتهدف خطتها الإ�ضرتاتيجية حتى عام 

2030 اإىل اإنتاج 200 األف برميل نفط يومياً.

وتعتمد ال�ضركة الكويتية لال�ضـتك�ضـــافات البرتولية اخلارجية (كوفبيك) يف عملها 

على عقود �ضـــراكات مع �ضـــركات نفطية موثوقــة لغاية ال�ضتثمار يف اكت�ضافات وتنفيــذ 

عمليـــات نفـط واعدة ويف الوقت نف�ضــه جتّنب املخاطـر العاليــة. وبـذلك ا�ضـــتطاعت 

(كوفبيك) ول زالت حتقيق عوائد مالية جُمزية للكويت. 
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�صركة البرتول الكويتية العاملية 

تكرير وت�صويق خارجي وبيع مبا�صر 

تخت�س �ضركة البرتول الكويتية العاملية بعمليات التكرير والت�ضويق والبيع املبا�ضر 

خارج دولة الكويت, اإذ متلك وتدير نحو 5 اآلف حمطة توزيع وقود يف 21 دولة حول 

على  يومياً  �ضاعة   24 مدار  الديزل على  توفر  بالكامل  اآلية  بيع  منافذ  العامل, وعرب 

�ضبكة النقل الربي املحلي والدويل الوا�ضعة النت�ضار يف اأنحاء اأوروبا. كما تدير ال�ضركة 

عمليات ت�ضويق وبيع ملنتجات برتولية اأخرى, مثل وقود الطائرات, لأكرث من 50 مطاراً 

يف اأوروبا وال�ضرق الأق�ضى, ولأكرث من 200 �ضركة طريان. 

اإىل جانب ذلك, تن�ضط ال�ضركة يف جمال تكرير النفط, يف ظل امتالكها مل�ضفاة 

نفط يف هولندا ب�ضعة تكريرية تعادل 85 األف برميل يومياً, ومتلك 50 % من م�ضفاة 

ميالنو باإيطاليا (بال�ضراكة مع �ضركة "اأجيب") التي تبلغ قدرتها التكريرية 155 الف 

برميل يومياً. 

وكانت �ضركة البرتول الكويتية العاملية قد تاأ�ض�ضت يف 1983 م بهدف اإيجاد اأ�ضواق 

املدى  على  الآمنة  البيع  قنوات  وحت�ضني   الكويتي,  وللغاز  وم�ضتقاته  للنفط  جديدة 

الدويل,  البيع  املالية عرب  العائدات  من  قدر  اأكرب  بهدف حتقيق  املواد  لهذه  الطويل 

وتعترب �ضركة نفط متكاملة اإذ تتمتع بعمليات متعددة القنوات, وت�ضمل اأن�ضطتها, اإ�ضافة 

التدفئة  وزيوت  الوقود  بيع  النهائيني,  امل�ضتهلكني  اإىل  بالتجزئة  الوقود  وبيع  للتكرير 

للمنازل وال�ضناعة ووقود الطريان, وت�ضنيع زيوت الت�ضحيم.

وتتخذ ال�ضركة من لهاي يف هولندا مقراً رئي�ضياً لها, وهي تعمل من خالل مكتب 

رئي�ضي يف الكويت ومكاتب ت�ضويق ومبيعات يف نحو 13 عا�ضمة ومدينة عاملية, ويرتاوح 

معدل مبيعاتها ال�ضنوي نحو 16 مليار دولر �ضنوياً. 

الكويت والعالقات اخلارجية واملنظمات الإقليمية والدولية 

اإىل املنظمات الدولية, والعربية والإقليمية,  حر�ضت دولة الكويت على الن�ضمام 

والقت�ضادية  النفطية  امل�ضالح  ولتحقيق  الدولية  مكانتها  دعم  بهدف  بالنفط  املعنية 

وامل�ضاعدة يف ا�ضتقرار ال�ضوق النفطية العاملية. واأولت الكويت اهتماماً خا�ضاً بتوثيق 

عالقاتها مع الدول الأع�ضاء يف املنظمات املخت�ضة بالنفط كالتايل: 
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منظمة الدول العربية امل�صدر للنفط )اأوابك( 

يف اأعقاب موؤمتر القمة العربي الذي ُعقد يف 29 اأغ�ضط�س 1967, يف العا�ضمة 

"اأوابك".  للبرتول  امل�ضدرة  العربية  الدول  منظمة  اأن�ضئت  "اخلرطوم",  ال�ضودانية 

واأبرمت اإتفاقية اإن�ضاء هذه املنظمة يف 9 يناير 1968 بالعا�ضمة اللبنانية "بريوت", 

بني كل من: دولة الكويت, واململكة العربية ال�ضعودية, واململكة الليبية اآنذاك, على اأن 

تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة, و�ضرعان ما ان�ضمت دول عربية اأخرى لها حتى بلغ 

عدد اأع�ضائها ع�ضر دول. 

اأع�ضائها  بني  التعاون  تعميق  �ضبيل  يف  مهماً  اإجنازاً  املنظمة  هذه  تاأ�ضي�س  ل  و�ضكَّ

الذين اتفقوا على التعاون وتوحيد اجلهود لتاأمني و�ضول البرتول اإىل اأ�ضواق ا�ضتهالكه 

ب�ضروط عادلة, وتوفري الظروف املالئمة لراأ�س املال واخلربة للم�ضتثمرين يف �ضناعة 

البرتول يف الدول الأع�ضاء.

بدور مهم يف تنمية وتطوير ال�ضناعات البرتولية العربية يف عدة  وقامت "اأوابك" 

املوؤمترات  خالل  ل�ضيما  والغاز,  البرتول  الأبحاث يف جمايل  ذلك  يف  مبا  جمالت, 

والندوات واللقاءات التي عقدتها اأو اأ�ضرفت عليها, مثل موؤمتر الطاقة العربي, بالتن�ضيق 

مع الأمانة العامة جلامعة الدول العربية واملنظمة العربية للتنمية ال�ضناعية والتعدين, 

والذي ُعقدت منه �ضبع دورات كانت اآخرها يف القاهرة خالل مايو 2002.

منظمة البلدان امل�صدرة للنفط )اأوبك( 

يف موؤمتر البرتول العربي الثامن الذي كان منعقداً يف القاهرة �ضنة 1959, تعززت 

فنزويال  وفدا  اأثنى  وقد  للنفط,  امل�ضدرة  الدول  ت�ضم خمتلف  منظمة  تاأ�ضي�س  فكرة 

واإيران على الفكرة و�ضجعاها, فانطلقت املنظمة يف الرابع ع�ضر من �ضبتمرب 1960 

خالل اجتماع عقد يف العا�ضمة العراقية بغداد ومببادرة من الدول اخلم�ضة الأ�ضا�ضية 

والكويت وفنزويال. ثم  والعراق  واإيران  ال�ضعودية  العربية  اململكة  للنفط وهي  املنتجة 

 ,(1963 (عام  وليبيا  واإندوني�ضيا  (عام1961),  قطر  من  كٌل  املنظمة  اإىل  ان�ضمت 

ان�ضمت  كذلك   .(1971) ونيجرييا   ,(1967) واجلزائر  املتحدة  العربية  والإمارات 

الإكـــوادور والغابــــون (�ضنة 1973) ولكنهما عادا وان�ضحبا على التوايل عامي 1992 

و1996. وقد ت�ضكلت اأجهزة متما�ضكة داخل هذه املنظمة التي اّتخذت من فيينا مقراً 

اأهم  اأنها  العامل على  لها  ينظر  واأن  تعزيز مكانتها  �ضاعد على  الذي  الأمر  لها, وهو 
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شعار منظمة الدول املصدرة للبرتول )أوبك(

شعار منظمة الدول العربية املصدرة للبرتول )أوابك(
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منظمة اأن�ضئت على يد الدول امل�ضدرة بهدف رعاية م�ضاحلها.

لقد جنحت املنظمة اإىل حد كبري ويف اأكرث من حمطة يف تن�ضيق ال�ضيا�ضة النفطية 

بني الأع�ضاء, مبا يف ذلك رفع اأ�ضعار النفط وا�ضتقراره يف الأ�ضواق الدولية, ومواجهة 

الحتكارات الأجنبية يف هذه الأ�ضواق الدولية للنفط, و�ضمان دخل ثابت من النفط 

لدول املنظمة واحل�ضول على تكنولوجيا التكرير من الدول املتقدمة, وو�ضع حد لن�ضاط 

ال�ضركات الأجنبية داخل دول املنظمة. 

يتم  النفط بحيث  اأ�ضعار  ل�ضبط  اآلية  قرار و�ضع  املنظمة  اإجنازات  اأبرز  ولعل من 

اأو رفع الإنتاج يف  تخفي�س الإنتاج بواقع معني يف حال تدين ال�ضعر عن م�ضتوى ما, 

حال ارتفع �ضعر النفط عن رقم ما. وقد كانت للكويت, التي �ضاركت يف تاأ�ضي�س اأوبك, 

كذلك  املنظمة,  اتخذتها  التي  الرئي�ضية  القرارات  من  العديد  اإ�ضدار  يف  م�ضاهمات 

حر�ضت الكويت على التزامها ال�ضادق بتنفيذ كل القرارات التي �ضدرت عن املنظمة. 

وجدير بالذكر اأن دولة الكويت ا�ضت�ضافت موؤمتر "اأوبك" الوزاري مرتني, الأوىل يف عام 

1966 والثانية يف عام 2005.

جمل�س.. ومنتدى الطاقة العاملي 

واأخذت   ,2005 (WEC) عام  العاملي  الطاقة  اإىل جمل�س  الكويت  دولة  ان�ضمت 

ت�ضارك يف اأن�ضطته املختلفة من خالل اللجنة الوطنية للطاقة وذلك بوفد كانت تراأ�ضه 

عادة وزارة النفط وي�ضم ممثلني عن وزارة الكهرباء واملاء, وموؤ�ض�ضة البرتول الكويتية, 

ومعهد الكويت لالأبحاث العلمية وجامعة الكويت. 

ويعترب جمل�س الطاقة العاملي اأحد اأبرز املوؤ�ض�ضات العاملية التي تهتم بق�ضايا الطاقة, 

وذلك عرب  املوؤمترات وما يتخللها من تقدمي بحوث ودرا�ضات علمية وحتليلية موؤثرة يف 

مواقف وتوجهات املوؤ�ض�ضات والدول. 

وي�ضم املجل�س يف ع�ضويته اأكرث من 90 دولة من الدول امل�ضّدرة وامل�ضتهلكة الرئي�ضية 

للطاقة يف العامل, من بينها معظم الدول اأع�ضاء منظمة اأوبك. ويعقد املجل�س موؤمتره 

كل ثالث �ضنوات مب�ضاركة ممثلني عن الدول النامية واملتقدمة والعديد من اخلرباء 

واملخت�ضني وممثلني عن املنظمات الدولية املخت�ضة يف جمال النفط. 

كذلك �ضاركت الكويت مبنتدى الطاقة العاملي (IEF) الذي يعقد منذ عام 1992 
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املنتجة  الدول  والطاقة يف  النفط  وزراء  للقاء  فر�ضة  ويُعترب  عامني,  كل  مرة  مبعدل 

وامل�ضتهلكة, ويهدف لتبادل الآراء واملعلومات, وبناء الثقة وحتقيق فهم اأف�ضل ملختلف 

الق�ضايا املتعلقة بالنفط والطاقة. وحت�ضر املوؤمتر كذلك  املنظمات والهيئات العاملية 

لهذا  عامة  اأمانة  اإن�ضاء  م�ضروع  الكويت  اأّيدت  ولقد  املجال.  بهذا  املعنية  والإقليمية 

املنتدى (بهدف تطويره), عندما جرى طرح هذا امل�ضروع. 

ومما ل �ضك فيه اأّن ح�ضور الكويت يف خمتلف هذه املنتديات, اإىل جانب ع�ضويتها 

يف املنظمات البرتولية, قد اأعطى موقفها زخماً وثّبت يف الوقت نف�ضه م�ضداقيتها اأمام 

جميع اأنحاء دول العامل التي مل تتوان يف املقابل عن تقدمي العون للكويت عندما ُحرقت 

اآبارها النفطية ب�ضبب  الغزو الغا�ضم للبالد عام 1990, كما مل تتوان يف العديد من 

املنا�ضبات الأخرى التي احتاجت فيها الكويت دعماً من املجتمع الدويل. 
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العنرص البرشي أوالً
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الف�صل اخلام�س 

 القطاع النفطي والعن�صر الب�صري

- الرثوة الب�صرية

- التدريب امل�صتمر 

- حوافز علمية ومادية  
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الف�صل اخلام�س 

القطاع النفطي والعن�صر الب�صري

والتنفيذ  التخطيط  كان م�ضتوى  وكلّما  واأمانة,  وكفاءة  التطوير لأهل خربة  يحتاج 

واملتابعة جيداً كانت الثمار املرجّوة اأف�ضل, وكانت م�ضاهمتها يف التنمية اأكرب. 

وظروفهم, يف  النا�س  حياة  م�ضتوى  اإىل حت�ضني  التنمية  تهدف  املطاف,  نهاية  يف 

خمتلف امل�ضتويات املعرفية, والتعليمية واملعي�ضية وال�ضحية. 

والظروف  المكانيات  اأف�ضل  توفري  على  حري�ضة  قطاع  اأي  اإدارة  كانت  وكلّما 

واحلوافز املنا�ضبة زاد حر�س العاملني يف هذا القطاع على العطاء والأمانة يف الأداء. 

وقطاع النفط من اأكرث القطاعات التي يجب تطبيق هذه القواعد فيها لعدة اأ�ضباب, 

منها اأن الكثري من الوظائف النفطية تت�ضّمن ن�ضبة  عالية من اخلطر كما هو احلال 

يف عمليات احلفر واحلقول وامل�ضايف واملرافئ. منها كذلك اأن القياديني والعاملني يف 

هذا القطاع ُموؤمتنون على اأهم م�ضدر للدولة. ومن مميزات هذا امل�ضدر  اأنه ي�ضهد 

اأنباء  تتواىل  ال�ضاعة  تتغرّي كل حلظة, وعلى مدار  تطورات عاملية م�ضتمرة, فاأ�ضعاره 

ال�ضوؤون النفطية يف العامل. 

وكما مّر معنا يف الف�ضل ال�ضابق, يتوّجب على القطاع النفطي تطوير نف�ضه وتقنياته 

واأدواته واأهدافه ب�ضكل متوا�ضل, مما يتّطلب اأن يكون امل�ضوؤولون والعاملون يف القطاع 

جاهزين لذلك من جهة, وقادرين على تطوير اأنف�ضهم ومهاراتهم واأدائهم من جهة ثانية. 

التدريب  �ضيا�ضات  اأف�ضل  تطبيق  اإىل  النفطي  القطاع  ي�ضعى  الأ�ضباب  هذه  ولكّل 

والتاأهيل, واإىل توفري اأرقى �ضبل الرعاية الجتماعية, وال�ضحية, والتعليمية ملوظفيه 

واأ�ضرهم, وهذا ما نعر�ضه يف ما يلي: 

التدريب امل�صتمر 

من البداية اإىل القيادة 

اخلطة: الرثوة الب�صرية اأوًل 

ال�ضعوبات  كانت  مهما  النجاح  ي�ضنع  اأن  جيداً  املوؤّهل  الب�ضري  اجلهاز  ي�ضتطيع 

اأحياناً, ولهذا ميكننا ت�ضميته برثوة ب�ضرية حقيقية, فما يُحّققه من جناح ل يُقّدر بثمن. 
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التدريب
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وعلى هذه القاعدة, يُعطي القطاع النفطي الكويتي اأولوية مطلقة لالهتمام بتطوير 

كفاءات ومهارات املواطنني العاملني فيه, على جميع امل�ضتويات, يف موؤ�ض�ضة البرتول 

و�ضركاتها التابعة, وذلك منذ مبا�ضرة عملهم يف القطاع وخالل جميع مراحل ترقياتهم 

يف ال�ضلم الوظيفي, و�ضولً للمراكز القيادية.  

ويكّر�س القطاع النفطي كل ال�ُضبل املُمكنة للو�ضول اإىل هذا الهدف. واإ�ضافة اإىل 

مراكزه التدريبية املُتخ�ّض�ضة, ي�ضتقطب القطاع اأ�ضماًء عاملية لمعة يف جمال التدريب 

من خطة  كجزء  املجال,  والدويل يف هذا  العربي  التعاون  اإىل جانب  هذا  والتطوير, 

اإ�ضرتاتيجية لالرتقاء بالعمل وتعزيز مقومات التمّيز والنجاح. 

ومن دلئل هذا الهتمام تخ�ضي�س قطاع قائم بذاته يف موؤ�ض�ضة البرتول لالهتمام 

خطط  وتنفيذ  ومتابعة  اقرتاح  عن  امل�ضوؤول  وهو  الوظيفي,  والتطوير  بالتدريب 

اإ�ضرتاتيجية وبرامج تدريبية, تخدم تطوير كفاءات املوظفني يف القطاع النفطي, وذلك 

بالتن�ضيق مع باقي قطاعات املوؤ�ض�ضـة وال�ضركات التابعة لها. 

وتهدف خطة التدريب والتطوير يف قطاع النفط اإىل: 

بهدف  ومعارفهم,  مهاراتهم  لتح�ضني  الفر�س  اأف�ضل  ومنحهم  املوظفني  -متكني 

الوظائف  يف  العمل  على  وم�ضاعدتهم  اأف�ضل,  ب�ضكل  وظائفهم  اأداء  على  م�ضاعدتهم 

املُنا�ضبة لهم, وتزويدهم بالو�ضائل امل�ضاعدة على الأداء املتمّيز.    

تطوير  خطط  ملتطلبات  النفطي  القطاع  يف  الب�ضري  اجلهاز  مواكبة  من  -التاأكد 

القطاع النفطي, مبا ي�ضاهم يف جتّنب اأي خلل واأخطاء يف التنفيذ, وي�ضاعد يف بلوغ 

الأهداف يف الوقت املنا�ضب. 

-رفع كفاءة قوة العمل الوطنية يف القطاع النفطي, ودعم قدراتها ومهاراتها الفنية 

والتنظيمية والإدارية, وب�ضكل ينا�ضب كل جانب من جوانب ال�ضناعة النفطية. 

- امل�ضاهمة يف تنفيذ خطط تكويت الوظائف يف القطاع النفطي, من خالل اإعداد 

والأعمال  الوظائف  يف  الوافدة  العمالة  مكان  تدريجياً  للحلول  املنا�ضبني  املوظفني 

الإ�ضرافية.

امل�ضاريع  يف  للعمل  والالزمة  املدّربة  الب�ضرية  الحتياجات  تلبية  يف  -امل�ضاهمة 

امل�ضتقبلية التي ي�ضتحدثها القطاع النفطي. 
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ورش مركز التدريب البرتويل )مبدينة األحمدي(



86
الثقافة النفطية .. للجميع

يف جمال اآخر, تلعب برامج التدريب دوراً مهماً يف حتقيق اأهداف قطاع ال�ضوؤون 

الإدارية يف موؤ�ض�ضة البرتول و�ضركاتها التابعة, على املديني الق�ضري والبعيد, مبا يف 

ذلك التطوير الدائم لنظام الرواتب والعالوات واملزايا واحلوافز والو�ضائل التي تنّمي 

العمل اجلماعي ملا لذلك من  الولء وروح  الر�ضا لدى املوظفني, وتعّزز لديهم  �ضعور 

اأهمية يف رفع م�ضتوى الأداء والإنتاجية.

موؤ�ض�ضة  ا�ضتحدثته  عامليني  ومدربني  خرباء  ل�ضت�ضافة  خم�ض�س  برنامج  �ضمن 

البرتول منذ �ضنوات قليلة, وبداأته با�ضت�ضافة الربوفي�ضور املاليزي العاملي ليونارد يانغ, 

املتخ�ض�س يف �ضرح اأ�ضرار القيادة الناجحة والتمّيز والنجاح, وتاله روبن �ضارما, الذي 

يُعترب من بني خم�ضة حما�ضرين ُملهِمني على م�ضتوى العامل, وهو م�ضت�ضار ل�ضركات 

كربى (مثل مايكرو�ضوفت وجرنال اإلكرتيك), وقد قّدم يف الكويت ور�ضة عمل عن فن 

القيادة غري الر�ضمية. 

من  عدد  رئا�ضة  يف  خربته  عن  فودج  لنيكول�س  حما�ضرة  الربنامج  �ضمل  كذلك 

ال�ضركات العاملية والتحديات التي مّر بها جراء تعر�ضه لإعاقة بدنية منذ بدء جلو�ضه 

على مقاعد الدرا�ضة, وحما�ضرة للدكتور باتريك ديك�ضون, اخلبري يف الطرق العلمية 

واملُنّظمة للنجاح والتغيري يف اأ�ضاليب العمل واإدارة املنازعات وحّل امل�ضاكل. 

ولكن برنامج ا�ضت�ضافة اخلرباء العامليني, لي�س �ضوى جزء من  اآلف املحا�ضرات 

والتطوير)  التدريب  قطاع  (عرب  البرتول  موؤ�ض�ضة  تقيمها  التي  التدريبية  والدورات 

وال�ضركات التابعة لها. 

ومن اأجل الرتقاء مب�ضتوى تدريب وتطوير موظفي القطاع النفطي اأي�ضاً, تتعاون 

التفاقيات  وذلك مبوجب  الدول,  من  العديد  مع  التابعة  و�ضركاتها  البرتول  موؤ�ض�ضة 

الثنائية مع الدول الكربى.  

 كذلك تن�ضط الكويت على امل�ضتوى العربي, حيث يتم التن�ضيق الدوري بني م�ضوؤويل 

معاهد التدريب املتخ�ّض�ضة بالنفط يف دول منظمة الأقطار العربية امل�ضّدرة للبرتول 

(اأوابك), الذين يعقدون اجتماعاً �ضنوياً منذ العام 2004 تنفيذاً لقرار جمل�س وزراء 

تبادل املدّربني واملتدّربني  التعاون  . وي�ضمل هذا   2003 ال�ضادر يف دي�ضمرب  املنظمة 

واخلربات يف هذا املجال احليوي الذي ميثل حجر الزاوية يف �ضناعة النفط والغاز.
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مركز التدريب البرتويل 

ي�ضاهم "مركز التدريب البرتويل" بدور هام يف التاأهيل امل�ضتمر للعاملني يف القطاع 

اللغة  العام,  مدار  على  وامل�ضتمرة  املُنتظمة  دوراته  وت�ضمل  كفاءتهم,  ورفع  النفطي 

الإجنليزية وخمتلف جوانب التدريب والتطوير. وتنا�ضب هذه الدورات املوظفني على 

اختالف م�ضتوياتهم, بدءاً من ال�ضهر الأول للتحاق املوظف بعمله, ومع مرور ال�ضنني, 

يتوا�ضل  يت�ضلمها. كما  التي  امل�ضوؤولية  اأو  به  يقوم  الذي  والدور  ينا�ضب طموحه  ومبا 

التدريب  على �ضكل برامج اأثناء العمل, ويلي ذلك امل�ضاركة يف برامج م�ضتمرة ومتنّوعة 

الخت�ضا�ضات واملهارات. 

يلّبي  ب�ضكل  �ضنوياً,  التدريب  و�ضيا�ضات  خطط  ومراجعة  باإعداد  املركز  ويهتم 

احلاجات املتزايدة للقطاع النفطي يف التدريب والتطوير, وهو يخ�ّس امللتحقني اجلدد 

اأداء  بالعمل وحديثي التخرج بربنامج تدريبي ُمكّثف ينّمي قدراتهم وي�ضاعدهم على 

تنتهي  الربنامج مدة عامني  اأف�ضل وجه ممكن. وي�ضتمر هذا  الوظيفية على  مهامهم 

باكت�ضاب كفاءات عامة تنا�ضب الأعمال التي تنتظرهم يف القطاع النفطي. وبعد انتهاء 

هذا الربنامج يبداأ عمل املوّظف اجلديد يف الدائرة املخ�ّض�ضة, لكن مع خطة تطويرية 

وبرامج تدريبية اأخرى تتنا�ضب والوظائف املنوطة به لحقاً. 

يف �ضوء ذلك ميكن القول اإن مركز التدريب البرتويل يقوم بدور اإ�ضرتاتيجي مي�س 

فريق عايل  يتوىل  الق�ضوى هذه  لأهميته  ونظراً  النفطية,  والوظائف  الأعمال  جميع 

امل�ضتوى يُ�ضمى "جمل�س اأعلى للتدريب والتعليم" الإ�ضراف على املركز وبراجمه. 

جتدر الإ�ضارة اإىل اأن املركز يقع يف الأحمدي, وهو يتبع موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية, 

جنز يف نهاية 
ُ
اأ اأبرز املحطات التي مّر بها املركز, م�ضروع تو�ضعة وتطوير وا�ضع  ومن 

وتوجهات  باحتياجات  والإيفاء  املتزايدة  املتدربني  اأعداد  ل�ضتيعاب  �ضعياً   ,2003
�ضيا�ضات تدريب الكوادر الوطنية. منذ ذلك احلني اأ�ضبح املركز ي�ضغل نحو 5600 مرت 

مربع, وي�ضم 29 غرفة تدريب, و7 خمتربات علمية, ومكتبة, واأحدث معدات التدريب, 

واأجهزة توا�ضل عرب الأقمار ال�ضناعية وخدمات للرتجمة الفورية. 

اكت�صاف وتطوير املهارات القيادية

يهتم "مركز تطوير القياديني" يف موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية باكت�ضاف موظفي قطاع 

النفط الذين يتمتعون مبهارات توؤهلهم م�ضتقباًل للقيادة, في�ضاعدهم على اإيجاد الفر�س 
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املنا�ضبة لتنمية مهاراتهم وتعزيز معرفتهم وحت�ضيلهم العلمي.

لهذه الغاية مت اإن�ضاء قاعدة بيانات عن املوظفني لت�ضم املعلومات الإدارية عنهم, ويجري 

حتديثها با�ضتمرار وال�ضتعانة بها لدى عمليات تقييم املر�ضحني للقيادة والتطوير.  

حوافز علمية ومادية 

يتمتع  املجال,  لهم يف هذا  املتاحة  الفر�س  وتعدد  بالتدريب  الهتمام  اإىل  اإ�ضافة 

موظفو القطاع النفطي بالعديد من احلوافز الأخرى التي ت�ضّجعهم على تطوير اأدائهم 

واكت�ضاب املزيد من املوؤهالت واملهارات املهنية, وتنّمي املناف�ضة بني املوظفني من اأجل 

حت�ضني اأدائهم. من هذه احلوافز: 

- املنح الدرا�صية 

تتمثل هذه املنح بنظام البعثات والإجازات الدرا�ضية ملوظفي القطاع النفطي املطبق 

2005, والذي يتيح للموظف الكويتي حت�ضني م�ضتواه التعليمي من خالل  منذ العام 

احل�ضول على منحة لنيل �ضهادة البكالوريو�س اأو املاج�ضتري اأو الدكتوراه, على اأن تكون 

هذه ال�ضهادة مرتبطة بعمل املوظف احلايل اأو الوظيفة التي �ضي�ضغلها م�ضتقباًل. 

وتوخياً لأعلى فائدة من هذه البعثات, يتم قبول طلبات احل�ضول على هذه املنح بناء 

على التخ�ض�ضات التي يحتاجها القطاع النفطي. 

تغطية  منها  املزايا,  العديد من  البعثات  بهذه  للملتحقني  اأي�ضاً  النظام  ويتيح هذا 

الدرا�ضية,  واللوازم  والكتب  ال�ضفر  تكاليف  فيها جميع  الكامل, مبا  الدرا�ضي  التفّرغ 

اإ�ضافة اإىل مكافاآت خا�ضة للمتفوقنّي درا�ضياً.

يف موازاة ذلك, بداأ القطاع النفطي, اعتباراً من العام 2006, تطبيق نظام بعثات 

اأو  العاملني  اأبناء  من  كانوا  �ضواء  الكويتيني,  العامة  الثانوية  خُم�ّض�س خلريجي  اآخر 

غري العاملني يف القطاع النفطي ويهدف هذا النظام اإىل منح ال�ضباب الكويتي حديثي 

التخرج من اجلامعة فر�ضة احل�ضول على موؤهل جامعي تتطلبه احتياجات القطاع, 

وغالباً ما تكون هذه املنح يف تخ�ض�ضات الهند�ضة والعلوم والإدارة. 
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الرعاية والخدمات الصحية املتكاملة
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اخلدمات الطبية

ي�ضكل اجلهاز الب�ضري النفطي جزءاً مهماً من عدد العاملني يف القطاع العام ت�ضل 

ن�ضبتهم اإىل 25 %, كما ي�ضكلون مع اأ�ضرهم وعائالتهم جزءاً مهماً من عدد املواطنني 

وال�ضكان (على قاعدة �ضرب عدد العاملني مبتو�ضط الأ�ضرة الكويتية). 

وعلى هذا الأ�ضا�س فاإن اأي خدمات عامة تقدم لهم ولأ�ضرهم تكن نوعاً من امل�ضوؤولية 

الجتماعية لأنها ت�ضاهم برفع م�ضتوى الرعاية الطبية لن�ضبة كبرية من املواطنني, كما 

اأنها ت�ضاهم يف تعزيز ال�ضعور بالأمان والولء لدى هوؤلء واأ�ضرهم واأبنائهم, ل�ضيما اإذا 

اأ�ضفنا لها التاأمني ال�ضحي اجلماعي الذي يحتوي  تغطيات تاأمينية �ضاملة.

كما اأن التجربة املميزة لهذه الرعاية تعترب اإ�ضافة نوعية للرعاية الطبية يف البالد 

من جهة وتخفيفاً لل�ضغط الكبري الذي تعانيه امل�ضت�ضفيات واملراكز والعيادات الطبية 

يف وزارة ال�ضحة من جهة اأخرى. 

الأحمدي  يقدم خدمات طبية متميزة عرب م�ضت�ضفى  النفطي  القطاع  اأن  والواقع 

التابع ل�ضركة نفط الكويت ملوظفي القطاع النفطي وعائالتهم. 

فقد مت افتتاح م�ضت�ضفى الأحمدي يف اأبريل 1960 من اأجل معاجلة موظفي �ضركة 

نفط الكويت وعائالتهم فقط. ويف منت�ضف الثمانينيات مت اتخاذ قرار بفتح امل�ضت�ضفى 

لكل موظفي ال�ضركات النفطية وعائالتهم. 

ويوفر م�ضت�ضفى الأحمدي ع�ضرات اأنواع خدمات ال�ضت�ضفاء والعالج الطبي, ومن 

الأمرا�س  العظام,  العامة,  اجلراحة  الباطني,  الطب  العام,  الطب  الطوارئ,  بينها: 

اجللدية, اأمرا�س الن�ضاء والولدة, الأطفال, العيون, الأنف والأذن واحلنجرة , الأ�ضنان, 

خدمات الوقاية الطبية, ق�ضم الأ�ضعة, ق�ضم التخدير, وحدة العناية املركزة, املخترب, 

خدمات التغذية والعالج الطبيعي

كما ّيقدم امل�ضت�ضفى خدمات ا�ضت�ضارية وي�ضت�ضيف اأ�ضبوعياً اإ�ضت�ضاريني من وزارة 

ال�ضحة ملتابعة بع�س الأمرا�س, مثل الطب النف�ضي وامل�ضالك البولية واأمرا�س ال�ضدر, 

والدم وغريها من اخلدمات الطبية

- مكتبة مليونية .. اإلكرتونية  

يتمّتع القطاع النفطي وموظفوه مبكتبة اإلكرتونية متخ�ض�ضة, هي الأوىل من نوعها 
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ت�ضجع  التي  احلوافز  من  املكتبة  هذه  تُعترب  الأو�ضط.  وال�ضرق  العربي  امل�ضتوى  على 

على حت�ضيل املعرفة, اإذ اأنها تتيح الو�ضول الرقمي, الفوري واملجاين, ملاليني الكتب 

والبحوث العلمية والإ�ضدارات اخلا�ضة ب�ضناعة النفط. 

الت�ضال  و�ضائل  يف  ال�ضريع  التطور  مواكبتها  يف  اأي�ضاً  املكتبة  اأهمية  وتكمن 

والتكنولوجيا التي مت توظيفها من اأجل تي�ضري الولوج ملحتويات املكتبة بكل حرية, �ضواء 

كان ذلك بوا�ضطة كمبيوتر �ضخ�ضي, اأو جهاز اآيباد اأو حتى الهاتف النقال الذكي. 

تتميز املكتبة بواجهة �ضهلة ال�ضتخدام وبنظام بحث يُ�ضّهل احل�ضول على حمتوياتها 

ب�ضرعة على مدار ال�ضاعة. 

- حوافز متنوعة

من اأجل مكافاأة املوظفني املمّيزين الذين يقومون باأعمال اإيجابية ا�ضتثنائية, اأعّد 

القطاع النفطي نظام مكافاأة فورية ي�ضاهم يف دفع املوظفني نحو مزيد من احلر�س على 

العمل والإنتاج والغرية على م�ضالح القطاع النفطي باعتباره اأميناً على ثروة وطنية. 

يُعترب هذا النظام ُمكّماًل لأنظمة احلوافز الت�ضجيعية ال�ضابق ذكرها, ولكنه يهتم 

ب�ضكل خا�س بالكفاءات التي تتمّيز باملبادرة وال�ضتجابة ال�ضريعة للواجب الوظيفي يف 

الظروف العاجلة اأو الطارئة.  

امل�ضاركة  على  ي�ضّجع  الذي  الوظيفي"  الرتباط  "م�ضروع  كذلك,  احلوافز  من 

والعالقات يف بيئة العمل, مبا يف ذلك التقريب بني املوظفني والإدارة العليا, وتطويع 

قواعد التعامل الر�ضمي حل�ضاب روح الزمالة وامل�ضاركة بدون حواجز جامدة.

لهذه الغاية, يقوم الفريق العامل على م�ضروع الرتباط الوظيفي بت�ضجيع املوظفني 

من  جواً  ت�ضفي  التي  الداخلية  والحتفالت  الجتماعية  الأن�ضطة  يف  امل�ضاركة  على 

الألفة والرتابط بني العاملني على خمتلف م�ضتوياتهم. 
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الثقافة النفطية .. للجميع

الف�صل ال�صاد�س

بني النفط واملجتمع

- امل�صوؤولية الجتماعية

- البيئة والت�صجري 

- ال�صحة وال�صالمة  
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الف�صل ال�صاد�س

بني النفط واملجتمع

التي  الجتماعية  الواجبات  ت�ضبه  وال�ضركات  للموؤ�ض�ضات  الجتماعية  امل�ضوؤولية 

ميار�ضها الأفراد جتاه جريانهم مثاًل, اأو اأهلهم واأقاربهم وجمتمعهم. 

ممار�ضة امل�ضوؤولية الجتماعية ل تبغي ربحاً مالياً مبا�ضراً, لكنها اأ�ضبحت يف عامل 

اليوم �ضرورة لوجود و�ضمعة ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات, وخا�ضة اململوكة للدولة. هذا هو 

حال القطاع النفطي الكويتي, املتمّثل مبوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية وال�ضركات التابعة لها.   

ومن الأمثلة على امل�ضوؤولية الجتماعية تقدمي ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ترّبعات مالية 

اأو متويل مل�ضروع  اأو ن�ضاط اإن�ضاين اأو ريا�ضي اأو �ضّحي اأو غريه, دون اأن تنتظر جراء 

ذلك بدلً مالياً, لكن م�ضاهمتها يف مثل هذه الأن�ضطة التنموية تعود عليها بال�ضمعة 

الطيبة. 

ل تتطلّب امل�ضوؤولية الجتماعية بال�ضرورة اإنفاق اأموال اأو اإقامة م�ضاريع بعينها, بل 

اأفعال �ضارة, مثل التلوث  اأن يكون اللتزام بها عرب المتناع عن النخراط يف  ميكن 

ال�ضكان  عمل  فر�س  توؤذي  م�ضاريع  على  ربحاً  اأقل  م�ضاريع  تف�ضيل  اأو  مثاًل,  البيئي 

املحليني اأو ت�ضّبب خماطر على ال�ضالمة العامة, لو كانت اأكرث ربحاً.

باأدوار  القيام  اأهمية  تدرك  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  اأكرث  تكن  مل  قريب  وقت  حتى 

اجتماعية, لكن ال�ضّباق منها يف هذا املجال اأدرك مبكراً مدى اأهمية ذلك, لي�س للمجتمع 

فقط, بل لأجل مكانة هذه ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات وعالقاتها الطّيبة مع حميطها وبيئتها. 

ومع الوقت اأ�ضبحت امل�ضوؤولية الجتماعية عاماًل مهماً يف �ضمعة و�ضورة اأي �ضركة اأو 

موؤ�ض�ضة اأمام الراأي العام. 

يف ال�ضنوات الأخرية تطورت كثرياً ممار�ضة امل�ضوؤولية الجتماعية يف عامل القت�ضاد 

وال�ضركات, فقد  اأ�ضبحت ُمنت�ضرة ومتداولة على امل�ضتوى العاملي, وخا�ضة منذ نهايات 

تواجه  التي  والتنمية  البيئة  مب�ضاكل  متزايداً  اهتماماً  �ضهدت  التي  الع�ضرين  القرن 

الب�ضرية. 

قمة الأر�س

يف عام 1992 عقد زعماء العامل يف الربازيل ما �ُضّمي بقمة الأر�س مب�ضاركة اأكرث 
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التنمية املستدامة
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اأن العامل يواجه م�ضكلة بيئية كربى اإىل جانب م�ضكلة  اأكدوا خاللها  من 130 دولة, 

التنمية. ودعت القمة جميع املوؤ�ض�ضات, �ضواء يف القطاع العام اأو اخلا�س, اإىل الهتمام 

بهاتني الق�ضيتني. ومتابعة لذلك, ُعقدت يف اأغ�ضط�س 2002 قمة عاملية ثانية يف دولة 

جنوب اأفريقيا مت خاللها التفاق على عدة اأهداف فرعية ت�ضب يف ق�ضيتي التنمية 

والبيئة, ومنذ ذلك احلني تتوىل منظمات الأمم املتحدة متابعة  تقدم كل دولة يف هذا 

املجال ومدى م�ضاهمة كٌل من القطاع اخلا�س والقطاع العام بذلك. 

مفادها  عامة  روؤية  اإىل  الكويت  يف  النفطي  للقطاع  الجتماعية  امل�ضاريع  ت�ضتند 

اأنه كلّما كانت هذه امل�ضاريع مرتبطة بالبيئة املحلية وت�ضاهم مبعاجلة الآثار ال�ضلبية 

التي ميكن اأن توؤدي اإليها مرافق هذه ال�ضناعة, كانت م�ضداقية امل�ضوؤولية الجتماعية 

ل�ضناعة النفط اأكرب.  

اأو �ضاهمت يف  اأن�ضاأتها  اأو  هذا ما توؤكده مناذج امل�ضاريع الجتماعية, التي رعتها 

متويلها موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية و�ضركاتها التابعة, يف الكويت اأو خارجها. ي�ضّح ذلك 

على خمتلف اأ�ضكال هذه امل�ضاريع, من دعم الأن�ضطة الجتماعية واخلريية والإن�ضانية 

املختلفة, واإعانة وم�ضاعدة هيئات ومنظمات اأهلية ومدنية ل ت�ضتهدف الربح, اأو اإقامة 

م�ضاريع ومرافق علمية وطبية وغريها تتميز باجلودة وتعك�س تطلعات القطاع النفطي 

لتح�ضني م�ضتوى احلياة. 

وي�ضفي الهتمام مبثل هذه امل�ضاريع الطابع الإن�ضاين والتنموي واحل�ضاري على 

اأو  الكويت  داخل  �ضواء  النفطي,  للقطاع  والتجاري  وال�ضناعي  القت�ضادي  الن�ضاط 

خارجها. 

اأن�ضطة وم�ضاريع امل�ضوؤولية الجتماعية التي قام بها القطاع  ورمبا يتعّذر اإح�ضاء 

اإمنا مُيكن بالإجمال ت�ضنيفها �ضمن ثالثة  الكويتي منذ بداياته وحتى الآن,  النفطي 

حماور كالتايل: 

تنمية .. ومبادرات حملية 

�ضعى القطاع النفطي الكويتي مبختلف ال�ُضبل من اأجل الو�ضول اإىل دور اجتماعي 

تنموي يعك�س اإميانه باملواطنة, وقام بدعم عدد من الق�ضايا واملبادرات النوعية, حتى 

اأ�ضبح رائداً يف التعاون البّناء مع هيئات وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين, اإذ تنّوعت مبادراته 

واخلريية,  والريا�ضية  والتعليمية  ال�ضّحية  املجالت,  جميع  لت�ضمل  املجال  هذا  يف 
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مبادرات املحافظة عىل البيئة
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وغريها كما يتبنّي معنا من خالل النماذج التالية: 

- بيت عبداهلل 

هو عبارة عن مركز متخ�ّض�س للعناية بالأطفال الذين يعانون من اأمرا�س ُم�ضتع�ضية 

على ال�ضفاء, اإذ يقوم القطاع بتقدمي الدعم النف�ضي والجتماعي والروحي, اأو ما يُ�ضّمى  

بالرعاية التلطيفية للتخفيف من اآلمهم اإىل جانب امل�ضاندة املعنوية لعائالت املر�ضى 

واأ�ضدقائهم.  

وكانت موؤ�ض�ضة البرتول من اأوائل الداعمني لهذا امل�ضروع الفريد من نوعه و�ضاهمت 

من  قطعة  على  اأقيمت  التي  لند"  �ضي  بي  "كي  الرتفيهية  املوؤ�ض�ضة  مدينة  برعايتها 

الرتفيه  احتياجات  باأحدث  وجُمّهزة  "البيت",  هذا  ومن�ضاآت  مباين  تتو�ّضط  الأر�س 

لالأطفال مثل العجلة الدّوارة, مم�ضى واأبراج املراقبة والب�ضاط ال�ضحري.

�ضة  يقوم على اإدارة هذا امل�ضروع فريق من الأ�ضخا�س تقوده مارغريت ال�ضاير, موؤ�ضِّ

الطفل  اإىل  فريمز  امل�ضروع  ا�ضم  اأما  الأطفال".  لرعاية  الكويتية  "اجلمعية  ومديرة 

�ضفائه, فعادت  لندن من  الأطباء يف  ويئ�س  بال�ضرطان  اأ�ضيب  الذي  الكويتي عبداهلل 

الأطباء وممر�ضات اجلمعية  وفريق من  اأ�ضرته  تعاونت  الكويت, حيث  اإىل  به عائلته 

املذكورة وجعلوا الأ�ضهر الأخرية من حياة الطفل مليئة باملرح, كما خّففوا عن عائلته 

بع�س اآلمهم. 

- تربعات عينية

تربعات  التابعة,  و�ضركاتها  الكويتية  البرتول  مبوؤ�ض�ضة  مُمّثاًل  النفطي,  القطاع  يقّدم 

مادية وعينية ملوؤ�ض�ضات املجتمع املدين وجمعيات النفع العام الكويتية على مدار العام. 

من الأمثلة على هذه التربعات: 

املنزلية  باخلدمة  وال�ضحية اخلا�ضة  الطبية  بامل�ضتلزمات  �ضيارة جمّهزة  تقدمي   -

املُتنقلة للم�ضنني.

- تقدمي ق�ضائم وقود جمانية ملركبات وو�ضائل املوا�ضالت اخلا�ضة مبركز التوّحد, 

وق�ضائم مماثلة للجمعية الكويتية لرعاية املعاقني. 

لتقدمي وجبات  كل عام,  املبارك من  رم�ضان  �ضهر  رم�ضانية خالل  -اإقامة خيمة 

الإفطار املجانية للعموم. 
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رعاية املؤسسة 

لبيت عبدالله 
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 - فر�س للتطوع والتدريب

باأهمية دعم الأن�ضطة املوّجهة للطاقات ال�ضابة الكويتية, يقوم القطاع  منه  اإمياناً 

تدريب  فر�س  توفري  خالل  من  التطوعي"  لوياك  "برنامج  وت�ضجيع  بدعم  النفطي 

وتطوير لطلبة املعاهد العليا واجلامعات من اأجل الرتقاء بقدراتهم الأكادميية واملهنية, 

حيث يتم ا�ضتقبال عدد من املنت�ضبني لهذا الربنامج, لتدريبهم وتعريفهم عن قرب على 

جمريات العمل يف اإدارات موؤ�ض�ضة البرتول و�ضركاتها التابعة.

- تر�صيد كهربائي

ت�ضجيعاً للحملة الوطنية لرت�ضيد ا�ضتهالك الطاقة الكهربائية, اّتبع القطاع النفطي 

حيث  الكهربائية,  ال�ضبكة  على  الأحمال  تخفيف  يف  للم�ضاهمة  مدرو�ضة  اإجراءات 

ا�ضتبدل الإنارة التقليدية يف مكاتب موؤ�ض�ضة البرتول بالإنارة الطبيعية لأ�ضعة ال�ضم�س. 

 - حمالت التربع بالدم 

بالتعاون مع بنك الدم, تنّظم موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية, �ضنوياً, حملة تربع بالدم 

اأفراد  اإح�ضار  على  منهم  كثريون  يحر�س  الذين  النفطي  القطاع  موظفي  لها  تدعو 

نبيلة  اإن�ضانية  م�ضاعر  تعرّب عن  التي  احلملة  هذه  للم�ضاركة يف  واأ�ضدقائهم  اأ�ضرهم 

وت�ضاعد يف تلبية حاجات امل�ضت�ضفيات املتزايدة من بنك الدم.

البيئة والت�صجري 

بالبيئة  العناية  تّتخذ  لذا  والنفط,  والطبيعة  البيئة  بني  توجد عالقة خا�ضة جداً 

اأهمية ق�ضوى لدى القطاع النفطي, لي�س فقط بدعم وت�ضجيع م�ضاريع بيئية واإجراءات 

للوقاية والأمن وال�ضالمة (التي ن�ضرحها منف�ضلة يف املحور التايل) يف مرافق ال�ضناعة 

م�ضتوى  وعلى  املرافق  هذه  خارج  عامة  بيئية  م�ضاريع  ورعاية  بتاأ�ضي�س  بل  النفطية, 

الكويت ككل. 

من خالل هذا النهج يوؤّكد القطاع النفطي اهتمامه ال�ضديد مبكافحة الآثار البيئية 

ال�ضتك�ضاف  عمليات  ب�ضبب  بالبيئة  يلحق  قد  الذي  ال�ضرر  مثل  النفطية,  للعمليات 

والتنقيب والإنتاج, والتاأثري ال�ضلبي على الكائنات البحرية لدى ا�ضتخراج النفط قرب 

ال�ضواطئ, ونفايات الزيت اخلام والتكرير وتاأثريها على الكائنات احلية.
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املحميات الطبيعية
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انطالقا من هذه العالقة اخلا�ضة تتعّدد امل�ضاريع والأن�ضطة البيئية للقطاع النفطي 

الكويتي ومن اأبرزها: 

- احلزام .. الأخ�صر

�ضجرة, خالل ع�ضرة  األف   315 زرع  اإىل  الأخ�ضر"  الكويت  "�ضور  م�ضروع  يهدف 

اأعوام, تتوّزع على ثالثة �ضفوف, حتيط بحدود الدولة الربية, مما ي�ضهم يف جتميل 

املناطق احلدودية واحلفاظ عليها. 

احلا�ضن  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  ب�ضركة  ممثاًل  النفطي,  القطاع  ويعترب 

من  الراغبني  من  وغريها  البيئية"  التطوعية  "املربة  جمعية  مع  بال�ضراكة  للم�ضروع 

اجلهات الأهلية واملدنية.

ومت قطع �ضوط يف تنفيذ هذا امل�ضروع, اإذ جرى غر�س اأعداد من الأ�ضجار وتركيب 

معدات الري املتطورة اخلا�ضة بها بجانب منفذ النوي�ضيب احلدودي.

- حماية الرب والبحر 

تُعترب املحميات الطبيعية, الربية والبحرية, من اأبرز الإجنازات البيئية التي تبناها 

القطاع النفطي, ومن اأهمها: 

حلم  كانت مبثابة  النفطي  برقان  قلب حقل  الواقعة يف  ال�صحراء"  روح  "حممية 
للقطاع النفطي مُمّثاًل ب�ضركة نفط الكويت, ولقد حّتول موقعها من اأر�س �ضحراوية 

والطبيعة  باحلياة  يفي�س  اإىل مكان  نفطي,  تلوث  ويتخللها  النفايات  خُم�ّض�ضة جلمع 

مب�ضاحة 67.6 األف مرت مربع.

املناطق  الزراعة يف  اإدارة  تنفيذه  وتعاونت يف   2004 عام  امل�ضروع  العمل يف  بداأ 

القاحلة يف معهد الكويت لالأبحاث العلمية. كما �ضارك طالب وطالبات مدار�س منطقة 

يف  ُوّزعت  التي  اخلر�ضانية  املُج�ّضمات  على  فنية  مل�ضات  بو�ضع  التعليمية  الأحمدي 

املحمية. 

ناجحاً  مثالً  تعترب  والطبيعية, وهي  النباتية  بتنوع مكّوناتها  املحمية كذلك  تتمّيز 

يف جمال مكافحة جفاف الأر�س,  مما ير�ّضحها لتكون موقعاً جذاباً لل�ضياحة البيئية 

والتعليمية.
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مناذج لتوفري أجواء آمنة لنمو الكائنات البحرية
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تطلّب تاأهيل موقع املحمية تنظيفه من اآلف اأطنان الرتبة امللّوثة بالنفط واإن�ضاء نظام 

رّي متكامل وو�ضع اإمدادات كهرباء, وغر�س وتطوير جمموعة نباتات متنوعة ومالئمة 

الأ�ضماك والطيور واحليوانات,  بيئة �ضحية تتالءم مع  وتثبيت وت�ضوية وخلق  للرتبة, 

وتت�ضمن املحمية بحرية ا�ضطناعية مت ت�ضميمها على �ضكل خارطة الكويت. 

"حمميات جابر الكويت البحرية" وهي اأي�ضاً من املحميات النوعية واملمّيزة التي 
رعاها القطاع النفطي, ممثاًلً ب�ضركة نفط الكويت, وقد �ضميت بهذا ال�ضم ن�ضبة ل�ضمو 

لدعم �ضموه  وتقديراً  ال�ضباح رحمه اهلل تكرمياً  ال�ضيخ جابر الأحمد  الراحل  الأمري 

اأجل حماية  البيئية التطوعية التي كان يقوم بها فريق الغو�س الكويتي من  الأن�ضطة 

البيئة البحرية.

وتتكّون هذه املحميات من جم�ّضمات خر�ضانية ُو�ضعت يف قاع البحر عند اأعماق 

متفاوتة وُمنا�ِضبة لنمو الأحياء البحرية, من �ضعاب مرجانية واأ�ضماك وكائنات اأخرى. 

لقد جاء اإن�ضاوؤها بعد الدمار الذي اأ�ضاب ال�ضعاب املرجانية الطبيعية النادرة اأ�ضاًل, 

هذه  هدفت  كما  ال�ضطناعية.  املحميات  اإن�ضاء  جمال  يف  العاملية  التجارب  وجناح 

املحميات اإىل تاأهيل بيئة لنمو املرجان وتوطني الأ�ضماك وجذب وا�ضتقطاب الغوا�ضني 

الهواة, اإىل جانب تخفيف �ضغط ارتيادهم لل�ضعاب املرجانية الطبيعية واإن�ضاء منتزه 

حتت املاء.

"حممية �صباح الأحمد الربية" التي تقع �ضمال �ضرق الكويت على طريق منطقة 
ال�ضبية, ومتتد على م�ضاحة 320 كم2, وكان الهدف من اإن�ضائها العناية باحليوانات 

وت�ضجيع  الكويت,  واحليوانية يف  النباتية  البيئة  وتعزيز  بالنقرا�س  املهّددة  والنباتات 

ال�ضباب على التطوع من اأجل احلفاظ على البيئة.

تتمّيز هذه املحمية بتالل و�ضهول ومنخف�ضات وم�ضطحات طينية و�ضاطئ بطول 16 

كيلو مرتاً. وتعد "تالل جال الزور" ملجاأ اآمناً لكثري من الثدييات الكبرية, مثل القط 

الرملي والثعلب الأحمر (احل�ضني), كما تنمو فيها �ضجريات ل توجد يف مناطق اأخرى 

مثل �ضجريات القر�ضي والأرطي والثن. 

يف املحمية "منخف�س وادي اأم الرمم" وهو اأهم املنخف�ضات (الأودية ال�ضغرية) يف 

الكويت بعد وادي الباطن, وهو غني ب�ضجريات القر�ضي والعو�ضج والنباتات احلولية, 

وتتواجد فيه حيوانات مثل ال�ضربان (ال�ضربون) والثعلب الأحمر, وطيور مثل الهدهد 

وال�ضرد الرمادي الكبري. ويف املحمية كذلك �ضجرة طلح (�ضدر �ضحراوي)عمرها 70 
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عاماً تقريباً وهي ماأوى لبع�س الطيور اجلوارح. 

مياه  فيها  تتجمع  ومنخف�ضات  منب�ضطة  و�ضهول  املحمية مبنحدر  هذه  تتميز  كما 

الأمطار على �ضكل بحريات, وتنمو فيها اأنواع عديدة من ال�ضجريات.  

- امل�صاريع اخلريية اخلارجية 

رعى القطاع النفطي الكويتي اإن�ضاء عيادتني طبيتني يف منطقة كريثار بباك�ضتان, 

وا�ضتمر يف متويل كلفة ت�ضغيلهما لتاأمني اخلدمات الطبية الأ�ضا�ضية, كما رعى تدريب 

فتيات القرى يف تلك املنطقة حتى اأ�ضبحن عامالت يف العيادتني. 

ومت تقدمي منح درا�ضية للطالب الباك�ضتانيني للدرا�ضة يف جامعة كرات�ضي واإن�ضاء 

ع�ضرة اأحوا�س مياه يف مناطق متفرقة من البالد من اأجل امل�ضاهمة يف اإنعا�س احلياة 

الربية. ومّت اإ�ضدار وتوزيع مطويات بيئية حول املحميات الطبيعية يف منطقة كريثار 

بهدف ن�ضر التوعية يف اأو�ضاط ال�ضكان املحليني حول اأهمية احلفاظ على احليوانات 

والطيور النادرة. 

اأن�ضاأت "كوفبيك"  اأف�ضل لل�ضكان,  اإندوني�ضيا, وبهدف ن�ضر العلم وتوفري حياة  يف 

عدة مدار�س يف منطقة حقل �ضريام النفطي ومنطقة بول يف اإندوني�ضيا, وقامت بتاأثيثها 

بالكامل وتوفري مدر�ضني لها والتكفل بجميع امل�ضاريف.

بتوزيع حقائب مدر�ضية م�ضنوعة من  "كوفبيك"  قامت  اأي�ضاً,  الرتبوي  املجال  يف 

قبل جمعيات حرفية ن�ضائية يف اإقليم �ضاح اليمني, وذلك بهدف دعم الطلبة من جهة 

وت�ضجيع احلرفيني من جهة اأخرى.  

طراز  وفق  العا�ضمة,  يف  عمالق,  م�ضجد  بناء  يف  "كوفبيك"  �ضاهمت  تون�س  يف 

معماري مميز.

- م�صاعدات اإن�صانية  

يحر�س القطاع النفطي الكويتي على الت�ضامن الإن�ضاين مع املجتمعات والدول التي 

ت�ضت�ضيف م�ضاريعه واأن�ضطته النفطية ل�ضيما يف اأوقات الأزمات الإن�ضانية, �ضواء كانت 

بفعل الكوارث الطبيعية اأو غريها. 

فعندما اندلعت الفي�ضانات مبنطقة وادي ح�ضرموت يف اليمن ال�ضقيق عام 2008, 
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خ�ض�ضت "كوفبيك" مبالغ مالية لتنفيذ برنامج لإعادة ا�ضت�ضالح وتاأهيل اأرا�س زراعية 

يف املنطقة, وذلك بالتعاون مع ال�ضلطات املحلية. وقد �ضاعد ذلك ال�ضكان املت�ضررين 

خا�ضة اأن الربنامج �ضمل تنظيف وت�ضوية الأرا�ضي وحت�ضني وتعزيز اأنظمة الري وتوزيع 

املا�ضية على الأ�ضر التي فقدت ممتلكاتها خالل الفي�ضانات, كما �ضعى الربنامج لدرا�ضة 

حت�ضني طرق ح�ضول ال�ضكان املحليني على الطاقة لتعزيز وتنويع م�ضادر الطاقة يف 

املنطقة. 

مل�ضاعدة  تربعات  بتقدمي  الكويتي  النفطي  القطاع  قام  فقد  باك�ضتان,  يف  اأما 

املت�ضررين من في�ضانات نهر ال�ضند التي وقعت يف 2010.  

من  التربعات  الكويتية حملة خريية جلمع  البرتول  موؤ�ض�ضة  نّظمت  اأفريقيا,  ويف 

  ,2011 عام  يف  هددتهم  الذين  ال�ضومايل  ال�ضعب  اأبناء  وم�ضاعدة  لإغاثة  موظفيها 

كارثة اإن�ضانية هي الأ�ضواأ يف تاريخ القرن الأفريقي منذ 60 عاماً. وتعاونت املوؤ�ض�ضة 

لهذه الغاية مع جمعية الهالل الأحمر الكويتي.

ال�صحة وال�صالمة 

تتميز ال�ضناعة النفطية بح�ضا�ضيتها املُفرطة, اإذ اأن العاملني فيها معّر�ضون لكثري 

اأثناء معظم مراحل هذه ال�ضناعة, من ال�ضتك�ضاف وحتى ال�ضتهالك,  من احلوادث 

مروراً بالنقل وال�ضحن والتكرير وغريها. ولهذا يحر�س القطاع النفطي الكويتي على 

تطبيق قواعد �ضارمة يف اإجراءات  ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة يف جميع من�ضاآته ومرافقه. 

وتوؤدي احلوادث املوؤ�ضفة التي قد تقع بني احلني والآخر يف بع�س املرافق, ول�ضيما 

احلرائق والت�ضرب والتلوث, اإىل مراجعة دائمة لهذه الإجراءات وتدقيق عايل امل�ضتوى 

يف مدى التقيد بتطبيقها وفق املوا�ضفات املطلوبة. 

ويجري  البرتول  موؤ�ض�ضة  تعتمده  الذي  والبيئة,  وال�ضالمة  ال�ضحة  نظام  ي�ضعى 

املجتمع  مع  بناءة  �ضّحية  اإقامة عالقات  اإىل  لها,  التابعة  ال�ضركات  قبل  من  تطبيقه 

واحلفاظ على اأمن و�ضالمة العاملني وتعزيز ممار�ضاتهم يف هذا املجال, مع ت�ضجيع 

امللتزمني بهذه املعايري وتقدير جهودهم املميزة بهذا ال�ضاأن. 

- نظام اإجراءات وتوثيق   

طوّرت موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية, ول تزال, نظام ومفاهيم ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة 
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على  املوؤ�ض�ضة  وت�ضّدد  ال�ضاملة.  التجارية  �ضيا�ضتها  من  يتجّزاأ  ل  جزءاً  اأ�ضبح  الذي 

تطبيق اأف�ضل املمار�ضات ل�ضمان ال�ضالمة وال�ضحة جلميع الأطراف املعنيني بالقطاع 

النفطي, من موظفني ومقاولني وموّردين وزائرين وعموم املجتمع. 

الإ�ضرار  تقليل  وعلى  البيئة  التاأكيد على �ضمان حماية  اأ�ضكال هذا احلر�س  من 

بالبيئة خالل العمليات النفطية كلّها وما يرتّتب على ذلك من تكلفة اإجمالية, واحلفاظ 

على املوارد لالأجيال القادمة. 

الكويتية  التابعة ملوؤ�ض�ضة البرتول  النفطية  ال�ضركات  مبوجب ذلك يقع على جميع 

اتباع نظام اإدارة ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة هذا, وينبغي اأن يكون لديها اأنظمة واإجراءات 

توّثق تطبيقها لهذا النظام على مدار الوقت. 

االهتامم باملحميات الطبيعية
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ويفر�س نظام ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة على العاملني وامل�ضوؤولني يف الإدارة, بجميع 

يكون جميع  بحيث  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  باإجراءات  اللتزام  ت�ضجيع  م�ضتوياتهم, 

امل�ضتمر  اإبالغ املوظفني, من خالل احلوار  املوظفني م�ضوؤولني يف هذا املجال, ويتم  

معهم, بكل جوانب العمليات التي قد توؤثر على اأداء ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة اخلا�ضة 

بالعمل. 

- جوائز للجميع 

يف �ضياق حتفيز امل�ضوؤولية الجتماعية يف القطاع النفطي, مت اإن�ضاء "جائرة الرئي�س 

وال�ضالمة  ال�ضحة  برامج  لأف�ضل  متنح   التي  والبيئة"  وال�ضالمة  لل�ضحة  التنفيذي 

والبيئة املطّبقة يف مرافق القطاع.  

القطاع  يوليها  التي  البالغة  الأهمية  على  كموؤ�ضر  اجلائزة  هذه  ا�ضتحداث  وجاء 

لل�ضالمة وال�ضحة, لي�س ملواكبة املُجريات فقط, بل بهدف خلق جو من املناف�ضة بني 

ال�ضحة  نظم  وم�ضاريع  برامج  وتطوير  لدعم  التابعة  النفطية  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضة 

وال�ضالمة والبيئة واإطالق العنان للعاملني يف القطاع لبتكار اأفكار واآليات جديدة يف 

هذا املجال. 

مُتنح اجلائزة لأف�ضل الربامج يف جمال ال�ضحة املهنية, ولأف�ضل الربامج يف جمال 

ال�ضالمة العامة, ولأف�ضل م�ضروع بيئي. 

كما متنح لأف�ضل 3 �ضركات نفطية حتقق نتائج ممتازة يف معايري ال�ضحة وال�ضالمة 

والبيئة  وال�ضالمة  لل�ضحة  م�ضروعات  تقّدم  نفطية  �ضركات  ثالث  ولأف�ضل  والبيئة, 

بهدف خدمة املجتمع املدين وحتقيق نتائج مميزة يف معايري ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة. 

(مثل  التابعة  و�ضركاتها  املوؤ�ض�ضة  تتعامل مع  التي  للموؤ�ض�ضات احلكومية  اأي�ضاً  ومتنح 

الهيئة العامة للبيئة, ووزارة ال�ضحة وللمقاولني وال�ضركات). 

ممار�ضة  اجلوائز  هذه  مُتنح  التي  الفئات  يف  التنوع  هذا  ي�ضكل  الواقع,  يف 

اإ�ضافية للم�ضوؤولية الجتماعية من قبل القطاع النفطي, ذلك اأن اأكرب النجاحات 

التي ميكن ت�ضجيلها يف نطاق هذه امل�ضوؤولية هو الدفع باجتاه دمج واإ�ضراك جميع 

الأطراف وال�ضرائح, واملجتمع ككل, يف كل ما ي�ضب بت�ضافر جهود كل هذه القوى 

من اأجل حت�ضني عملية التنمية, وهذه هي الغاية النهائية لكل م�ضاريع امل�ضوؤولية 

الجتماعية.  




