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مـــقـــدمــــــة

الـــــــبــــــــــاب الأول: الــــنــــــــفـــــــــط ومـــــــــراحــــــــــل تــــــــــطــــــوره

اأوًل: تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

ثـانـيــاً:  اكــــــــتــــــــ�شــــــــــــــــاف النفــــــط يف دولــة الكــويــت ومــراحـــــل تــطـــوره 

الـــــــبـــــاب الثاين: الـــنـــفــــط مـــن الـبــئــر اإلـى الــنــــــاقــــلـــــة

اأوًل : الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــب

ثـانـيــــــاً: الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ثــالــثـــــاً: الإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

رابــعـــــــاً: الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

خام�شاً: الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

�شاد�شاً: الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الـــــــبـــــاب الثالث: �شـــــــــــــــــــركــــــــــــــــة نــــــــفـــــــــط الـــــــكــــويــــــــت

 اأوًل: تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــخ الــــــــــــــــــــــــــــــــ�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــة

ثـانـيــــــاً: الــــــــتــــــــوزيــــــــع الــــــــجــــــــغــــــــرافــــــــي لــــــــحــــــــقــــــــول الــــــــنـــــــــــــفــــــــط

ثــالــثـــــاً: عــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــ�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــة 

رابــعـــــــاً: الــــــــــــــــغــــــــــــــــزو الــــــــعــــــــــــــــراقــــــــي الــــــــغــــــــا�شــــــــــــــــــــــــــــــــم واآثــــــــــــــــاره

خام�شاً: مــــــــحــــــــطـــــــــــات بــــــــــــــــارزة فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الــــــــ�شــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــة

�شاد�شاً: روؤ�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــجــــــــلــــــــــــــــ�س اإدارة الــــــــ�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــة

الـــــــبـــــاب الرابع: الـمــــنـــظــــمـــات والـ�شـــــركــات الـنفـطـيــة

 اأوًل: مــــــــوؤ�شــــــــــــــــ�شــــــــــــــــة الــــــــبــــــــتــــــــرول الـكـويـتـيـة و�شــــــــركاتها التابعة

ثـانـيــــــاً: الــــــــــــــمــــــــــــــنــــــــــــــــظـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــات الـــــــعـــــــــــــــــــــــالــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة

الـــخـــاتـمـة



املقدمة

يعد م�شروع »نب�ض« من املبادرات الوطنية ل�شركة نفط الكويت، والتي تهدف 

ال�شباب  اأو�شاط  بني  ون�شرها  النفطية،  املعرفة  تعميق  اإىل  اأ�شا�شية  بدرجة 

اأنها  باعتبار  بها،  خا�شًا  اهتمامًا  ال�شركة  تويل  التي  ال�شريحة  تلك  الكويتي، 

الرثوة  اإدارة  م�شوؤولية  عاتقهم  على  �شيحملون  الذين  امل�شتقبل،  قادة  متثل 

النفطية للبالد. 

يف اإطار هذا امل�شروع، ارتاأت ال�شركة اإعداد هذا الكتاب الذي يت�شمن معلومات 

اأ�شا�شية عن تاريخ ال�شناعة النفطية يف دولة الكويت، ومراحل تطورها، كي 

التي  النفطية  امل�شابقات  للم�شاركة يف  ال�شبيل  لهم  الطلبة، وميهد  به  ي�شتعني 

تنظمها ال�شركة على م�شتوى البالد.

يتناول الف�شل الأول من الكتاب تاريخ اكت�شاف النفط ومراحل تطوره يف دولة 

ا�شتك�شاف  فيها  يتم  التي  املراحل  على  الثاين  الف�شل  يركز  بينما  الكويت، 

النفط، و�شوًل اإىل ت�شديره. 

مت  فقد  الكويت،  نفط  ب�شركة  الكويت  يف  النفط  تاريخ  ارتباط  اإىل  وبالنظر 

تخ�شي�ص الباب الثالث بالكامل لت�شليط ال�شوء عليها، يف حني يتناول الباب 

الرابع والأخري املنظمات واملوؤ�ش�شات النفطية داخل الكويت وخارجها. 

وجدير بالذكر اأن املبادرة تندرج �شمن م�شوؤولية ال�شركة الجتماعية، التي ل 

تقت�شر على �شريحة معينة، بل ت�شمل كافة اأفراد و�شرائح املجتمع الكويتي. 

تقوم ال�شركة بتنفيذ هذا الربنامج بالتعاون مع �شركة »الربوتيجيز« التي تعنى 

العوامل  الذات، وتعزيز  اكت�شاف  ال�شباب من خالل م�شاعدتهم على  بتحفيز 

تطوير  يف  فاعل  ب�شكل  امل�شاهمة  ثم  احلياة،  يف  النجاح  اإىل  بهم  توؤدي  التي 

املجتمع. 



النفط ومراحل تطوره
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النفط ومراحل تطوره

ثانياً: اكت�شاف النفط يف الكويت ومراحل تطورهاأوًل:تكون النفط

تكّون النفط منذ ماليني ال�شنني ب�شكل بطيء وتدريجي ي�شتع�شي مالحظته، وهو خليط يتاألف 

من مئات املركبات الهيدروكربونية املختلفة، التي تتكون عادًة من بقايا الدينا�شورات والكائنات 

البحرية التي كانت موجودة قبل التاريخ، وكذلك النباتات واملخلوقات ال�شغرية التي ُدفنت يف 

الأر�ص منذ ماليني ال�شنني. 

ومع اأن الطريقة التي تتحول بها املواد الع�شوية اإىل نفط لي�شت معروفة بال�شبط، اإل اأن املبادئ 

تعر�شت  حيًا  كائنًا  البعيد  املا�شي  يف  كانت  مادة  فكل  مفهومة؛  اأ�شبحت  التحول  لهذا  العامة 

ل�شغط مئات الأطنان من ال�شخور التي تراكمت فوقها، ولرتفاع درجة احلرارة، فتحولت مواد 

كيميائية معقدة اإىل مواد هيدروكربونية.

ال�شورة يف الأ�شفل لأول بئر نفط يف حقل برقان  1938 

جوية  �شورة  العلى  يف  ال�شورة 

اإىل  الأرجح  على  تعود  الكويت،  لبلدة 

ويف  املا�شي.  القرن  ثالثينيات  اأواخر 

منت�شف اخلط ال�شاحلي تقع ال�شفارة 

يف  يبدو  الذي  املبنى  اأما  الربيطانية. 

اأق�شى الي�شار فهو ق�شر د�شمان.

يف مطلع الثالثينيات، لوحظ وجود العديد من البقع ال�شوداء الغريبة من مادة البيتومني اخلام 

يف اأجزاء متفرقة من ال�شحراء، يف الوقت الذي كان ال�شيخ اأحمد اجلابر حاكم البالد اآنذاك 

ال�شعودية،  العربية  واململكة  كالبحرين،  املجاورة  الدول  يف  النفطية  بال�شتك�شافات  علم  على 

توقعات  وزادت  اإيران.  جنوب  يف  الفار�شية  الإجنليزية  ال�شركة  جناحات  عن  ناهيك  والعراق، 

التفاوؤل  من  اأجواء  خيمت  حيث   ،1932 عام  البحرين  يف  النفطية  الكت�شافات  ب�شبب  الكويت 

1938، مت اكت�شاف النفط، وكان  22 فرباير  اأماكن ظهور هذه البقع. ويف  باكت�شاف النفط يف 

حتت �شغط كبري وبكميات وفرية، مما جعله ينطلق من خالل �شمام راأ�ص البئر بقوة، وب�شكل 

ا�شتع�شت معه حماولت ال�شيطرة عليه. ونظرًا لعدم وجود ما يكفي من طني احلفر ل�شد الفتحة، 

كان لزامًا اإيجاد و�شيلة اأخرى لإغالق البئر، وهذا ما حدث على الفور. لقد و�شع دونالد كامبل، 

كبري املحا�شبني اآنذاك، لوحًا خ�شبيًا يبلغ طوله 60 قدمًا والذي كان مبثابة �شدادة موؤقتة، وهي 

الطريقة التي بداأ بها برقان رقم )1(. ومن العجيب اأن هذه البئر الأوىل ل تزال تنتج حتى يومنا 

هذا.

اأعقب ذلك حفر املزيد من الآبار يف املنطقة نف�شها، وكلها اأكدت وجود النفط بكميات جتارية. 

اإل اأن ن�شوب احلرب العاملية الثانية حالت دون ال�شتمرار يف جهود ا�شتك�شاف النفط يف الكويت، 

مما حدى ب�شركة نفط الكويت املحدودة اإىل اإغالق الآبار التي مت حفرها وعددها ) ثمانية اآبار( 

اإىل اأجل غري م�شمى.
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عاودت   1945 عام  اأوزارها  الثانية  العاملية  و�شعت احلرب  اأن  بعد 

ال�شركة ن�شاطها بتاأهيل اآبارها الثمانية لالإنتاج، حيث بلغ اإنتاجها 

املقوع  من  كل  يف  النفط  اكت�شاف  ومت  برميل.  األف   30 اليوم  يف 

اكت�شف  بينما  التوايل،  على   1952 و   ،1951 عامي  يف  والأحمدي 

ويف   ،1957 عام  ال�شابرية  ويف   ،1955 عام  الرو�شتني  يف  النفط 

املناقي�ص عام 1959. 

امتياز النفط

ال�شباح  اأحمد اجلابر  ال�شيخ  وقع   ،1934 دي�شمرب من عام   23 يف 

مكانتها  وعززت  كبري  ب�شكل  بالده  ثروة  زيادة  اإىل  اأدت  وثيقة 

الكويتي  للنفط  امتياز  اتفاقية  اأول  اليوم مت منح  الدولية. يف ذلك 

�شركة  قبل  من  ت�شكيلها  مت  التي  املحدودة،  الكويت  نفط  ل�شركة 

الربيطانية  النفط  و�شركة  للنفط(  �شيفرون  )حاليا  اخلليج  نفط 

الفار�شية )حاليا �شركة البرتول الربيطانية(.

الدولب الف�شي

يف 30 يونيو عام 1946 اأدار اأمري البالد الأ�شبق ال�شيخ اأحمد اجلابر 

ال�شباح الدولب الف�شي لأول عملية ت�شدير للنفط الكويتي اخلام، 

على منت الناقلة الربيطانية )بريت�ص فوزيلري(.

الكويت من احتالل  تاريخيًا مهمًا مّكن دولة  وقد �شكل ذلك حدثًا 

ال�شاعة  ففي  العامل.  يف  النفط  منتجي  كبار  بني  مرموقة  مكانة 

�شهدت   1946 عام  يونيو  �شهر  من  الثالثني  �شباح  من  ال�شابعة 

الكويت احتفاًل مهيبًا بت�شدير اأول �شحنة من النفط الكويتي برعاية 

وح�شور املغفور له ال�شيخ اأحمد اجلابر ال�شباح )اأمري دولة الكويت 

ال�شيا�شي  واملقيم  البالد،  يف  امل�شوؤولني  كبار  جانب   اإىل  اآنذاك(، 

الكويت، وح�شد كبري من  ال�شيا�شي يف  يف منطقة اخلليج، والوكيل 

املدعوين.

وقام ال�شيد �شاوثويل مدير �شركة نفط الكويت املحدودة، با�شتقبال 

ال�شيخ اأحمد اجلابر ال�شباح رحمه اهلل ومرافقيه، وتوجه اجلميع 

اإيذانا باحلدث.  اإىل موقع الحتفال، حيث ن�شبت العجلة الف�شية 

ال�شورة على اليمني لفيليب �شاوثويل مع  

�شحنة  باأول  الحتفال  يح�شران  �شكوت 

 .1946 عام  الكويت  لنفط  ت�شدير 

بح�شور ال�شيخ اأحمد اجلابر ال�شباح.

ال�شورة يف الأعلى لل�شيخ اأحمد اجلابر ال�شباح كما اأخذت 

�شنة 1924. وقد حكم الكويت من 1921 اإىل 1950.

بذلك ت�شدير  ليبداأ  العجلة  ال�شباح  اأحمد اجلابر  ال�شيخ  اأدار  ثم 

اأول �شحنة من النفط الكويتي اخلام، والتي تدفقت اىل البحر عرب 

الأنابيب، و�شوًل اإىل ناقلة النفط الربيطانية »فوزيلري« التي حملت 

بـ 10567 طنًا من النفط اخلام خالل 11 �شاعة و13 دقيقة، مبعدل 

950 طنًا يف ال�شاعة.

�شعب  »ما من فرد من  ال�شباح:  اأحمد اجلابر  ال�شيخ  رد  وجاء يف 

بالدي واأ�شدقائي اإل و�شيبتهج معي بهذا احلدث ال�شعيد، الذي هو 

اأ�شكر اهلل  بف�شل اهلل حدث ي�شب يف �شالح م�شتقبلنا ورفاهنا... 

الذي منحنا هذه الفر�شة لال�شتمرار يف تنفيذ خمتلف الإ�شالحات 

التي نن�شدها من اأجل �شعادة ورفاه ال�شعب الكويتي. واأود اأن اأ�شري 

اأي�شا اإىل الرعاية التي قدمتها ال�شركة من خالل القيام باأعمالها 

يف بلدنا. كما اأريد اأن اأوجه �شكري اإىل حكومة �شاحبة اجلاللة التي 

�شاعدتنا على اإجناح مثل هذه العمليات، واإىل اأ�شدقائي الأمريكيني والربيطانيني اأع�شاء جمل�ص 

اأوا�شر  اأن  من  واثق  واأنا  القيمة.  م�شاعدتهم  على  ال�شركة  موظفي  كل  اإىل  بالإ�شافة  الإدارة، 

ال�شداقة املوجودة بيننا وبني ال�شركة �شت�شتمر لتعي�ص بروح املودة والإخال�ص«.

ثم بداأ الحتفال برق�شة )العر�شة( يف مدينة الكويت، ويف الليل اأطلقت الألعاب النارية معلنة 

ختام فعاليات هذه املنا�شبة.

التاأميم 

بتاأميم �شناعة النفط يف   1975 6 دي�شمرب  بداأ عهد تاريخي جديد على درجة من الأهمية يف 

الكويت. فعلى غرار الدول العربية املنتجة للنفط، بداأت الكويت مفاو�شات يف بداية ال�شبعينيات 

ل�شتعادة ال�شيطرة على مواردها النفطية الطبيعية. ومن خالل اتفاقات متبادلة مع ال�شريكني، 

متت زيادة ح�شة الدولة يف �شركة نفط الكويت تدريجيًا، حتى مت ال�شتحواذ على ملكية ال�شركة 

النفط  و�شركتي  الكويت  دولة  اتفاق بني  توقيع  1975 مت  مار�ص  كامل. ويف اخلام�ص من  ب�شكل 

)بريتي�ص برتوليوم واخلليج( مت مبوجبها منح الكويت امللكية الكاملة ملواردها النفطية.

اإن تطور �شناعة النفط الكويتي يف وقت مبكر وو�شولها اإىل العاملية اإمنا هو بف�شل من اهلل تعاىل، 

ثم بحكمة حكام دولة الكويت، وخربة �شعبها يف جمال الأعمال.
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اوًل: التنقيب

النفط،  عن  والتنقيب  ال�شتك�شاف  مفهومي  بني  كبري  فرق  هناك 

اأما  ال�شحيحة،  النفط  اأماكن  عن  الك�شف  يعني  فال�شتك�شاف 

التنقيب فهو عملية ثقب الأر�ص للو�شول اإىل النفط.  

والآبار ال�شتك�شافية ل حتفر اإل يف الأماكن التي ي�شتدل على احتمال 

وجود النفط فيها من خالل الأ�شاليب العلمية. 

اإن اأ�شهر اآبار النفط الأوىل هي البئر التي حفرت يف )تيتو�شفيل( 

يف ولية بن�شلفانيا الأمريكية عند حافة جدول �شغري، اإذ كان النفط 

يطفو على �شطح املياه، فيجمعه النا�ص وي�شتفيدون منه منذ اأعوام 

بال�شرورة  يعني  ل  الأر�ص  �شطح  على  النفط  وجود  اأن  بيد  عدة، 

وجود كميات كبرية منه حتت �شطح الأر�ص.

واأنواع  الأر�ص،  يدر�شون طبقات  الذين  العلماء  واجليولوجيون هم 

ال�شخور التي يتو�شمون وجود النفط يف جنباتها، فهم يبحثون عن 

التي قد تكون )حاوية(  التكوينات  عالمات معينة لال�شتدلل على 

للنفط حتت �شطح الأر�ص. 

وتتم عمليات ال�شتك�شاف على �شت مراحل هي: 

املرحلة الأوىل: امل�شح اجلوي:

وتعذر  التنقيب،  فيها  يجري  التي  اجلغرافية  الرقعة  لت�شاع  نظرًا 

الو�شول اإىل اأماكن يحتمل وجود النفط فيها، فاإن الدرا�شة الأولية 

لإعداد  هامة  و�شيلة  وهي  اجلو.  من  الأحيان  من  كثري  يف  جتري 

اخلرائط، وجتري بوا�شطة طائرة خا�شة جمهزة، حتلق يف ممرات 

تكوين  ميكن  بحيث  �شورة،  حلظة  كل  يف  وتلتقط  حمددة،  جوية 

على  نفط.  فيها  يوجد  التي  للمناطق  و�شحيحة  متكاملة  خريطة 

اأمر �شعب، ل�شيما يف  الطائرة  اأن حتديد املكان الذي حتلق فوقه 

اخلرائط  اإعداد  يجعل  مما  اإليها،  الو�شول  ي�شعب  التي  املناطق 

عملية �شاقة وباهظة الكلفة، لكن املنقب عن النفط حل�شن احلظ 

ال�شتعانة  ميكنه  بل  الدقة،  متناهية  خرائط  اإىل  دائمًا  يحتاج  ل 

بقرائن خمتلفة، كاأ�شكال الرتبة، وم�شالك املياه وال�شيول.

املرحلة الثانية: امل�شح الأر�شي:

تتناول هذه الدرا�شة التاريخ اجليولوجي للمناطق، من خالل البحث 

قد  التي  امل�شامية،  غري  ال�شماء  كال�شخور  الدلئل  خمتلف  عن 

ت�شكل غطاء مينع ت�شرب النفط. 

املرحلة الثالثة: الدرا�شات اجليوفيزيائية، 

وت�شمل العديد من القيا�شات منها: 

اأ - قيا�س اجلاذبية:

متناهية،  بدقة  لقيا�ص اجلاذبية  اأجهزة  فيها  ت�شتخدم  درا�شة  هي 

بحيث ي�شتدل من التغريات الب�شيطة على وجود �شخور ذات كثافات 

خمتلفة حتت �شطح الأر�ص، وجهاز قيا�ص اجلاذبية هو من الدقة 

بحيث ميكن بوا�شطته ت�شجيل فرق قدره جزء من ع�شرة ماليني.

ب - قيا�س املغناطي�شية:

املغناطي�شي  املجال  قيا�ص  عن  عبارة  هي  املغناطي�شية  الدرا�شات 

لالأر�ص، يف عدد من الأماكن،  وميكن اأن يتم ذلك بوا�شـطة حمطات 

حتملها  املغناطي�شــي  املجال  لقيا�ص  اأجهزة  بواـ�شـطة  اأو  اأر�شية، 

طائرة حتلق فوقها يف خطوط معينة، وهذه الطريقة الأخرية مفيدة 

للغاية يف اإجراء درا�شة اأولية يف منطقة بكر، اإذ اأنها ت�شــاعد على 

البت فيما اإذا كان هناك اإمكانية للعثور على النفط، تربر امل�شي يف 

العمل اأم ل.

ج - امل�شح الزلزايل:

الأر�ص  اإىل  الهتزازية  الإ�شارات  انتقال  على  الطريقة  هذه  تقوم 

اأعماق  اإلـى  الإ�شارات  هذه  باإر�شال  تقوم  ثقيلة،  ناقالت  بوا�شطة 

ال�شيزمية  املوجات  وتنق�شم  املعلـومات،  على  للح�شول  الأر�ص، 

)الزلزالية( اإىل عدة اأنواع من اأبرزها:

امل�شح الزلزايل الثنائي الأبعاد:

على  موجودة  امل�شح  من  النوع  هذا  مثل  يف  الطاقة  م�شادر  تكون 

على  اإىل احل�شول  النهاية  يوؤدي يف  الذي  الأمر  امل�شح،  طول خط 

مقطع زلزايل، اأي ثنائي الأبعاد، وي�شمل خمتلف الطبقات الأر�شية 

املجاوزة ملوقع التفجري، حيث يقا�ص العمق بالزمن الذي ت�شتغرقه 

املوجات من حلظة توليدها اإىل حلظة التقاطها بوا�شطة ال�شماعات 

اإىل   5 بني  اآخر  عن  مقطع  تف�شل  التي  امل�شافة  وترتاوح  الأر�شية، 

امل�شوحات  يف  كم   2 و   1 وبني  ال�شتطالعية،  امل�شوحات  يف  10كم 

التف�شيلية.

امل�شح الزلزايل ثالثي الأبعاد:

يف هذا النوع من امل�شح تكون مواقع التفجري وال�شماعات الأر�شية 

من�شورة على اخلطوط ال�شاقولية �شمن اآبار اأو ثقوب اأر�شية حتفر 

لهذه الغاية، وتف�شل بني هذه اخلطوط م�شاحات ترتاوح بني 25 و 

50 مرتًا، وعمل مثل هذه ال�شبكة املخفية من اخلطوط ي�شيف بعدًا 

ثالثًا للم�شوحات، األ وهو عمق البنية اجلوفية، الأمر الذي يوؤدي يف 

النهاية اإىل احل�شول على جم�شم زلزايل ثالثي الأبعاد.
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امل�شح الزلزايل رباعي الأبعاد:

وهو عبارة عن تكرار امل�شـح الزلزايل ثالثي الأبـعـاد خالل فرتات 

حمددة، بهدف مراقبة حركة ال�شـوائل )النفط واملاء( يف املكامن 

النفطية، والتي تعترب من الأمور الهامة يف التحكم باإنتاج النفط يف 

املكامن.

امل�شح ثالثي الأبعاد:

يعد امل�شح الرقمي من اأحدث الو�شائل امل�شتخدمة يف عمليات امل�شح 

اأ�شهل  بطريقة  البيانات  معاجلة  تتم  خالله  من  والذي  الزلزايل، 

التقليدية  بالطريقة  مقارنة  اأف�شل  نتائج  اإىل  و�شوًل  مرونة،  واأكرث 

املتبعة يف تو�شيف املكامن.

املرحلة الرابعة: التنقيب البحري:

يوجد النفط بكميات كبرية حتت ال�شخور يف املياه ال�شحلة واملياه 

العميقة، والتنقيب عن النفط يف هذه املناطق ينطوي على حتديات 

اأو املغطاة يف  العائمة  الكوابل  كثرية. ومن �شمن الطرق امل�شتعملة 

املاء واملربوطة ب�شماعات للتو�شيل وال�شتقبال.

املرحلة اخلام�شة: احلفر التجريبي:

اإن جميع ما تقدم ذكره من اأعمال التنقيب لي�ص اإل تقييمًا لإمكانية 

العثور على النفط، واخلطوة الأخرية يف التنقيب تت�شمن حفر بئر 

من  للنفط  جتمع  وجود  من  للتاأكد  الوحيد  ال�شبيل  وهي  جتريبية، 

عدمه يف منطقة التنقيب.

املرحلة ال�شاد�شة: تو�شيف املكامن 

الهيدروكربونية با�شتخدام كافة البيانات املتوفرة:

الهتزازية  املعلومات  لدمج  متخ�ش�شة  برامج  ا�شتخدام  يتم 

والبيانات البئرية واجليولوجية، وذلك من اأجل بناء مناذج ثالثية 

املكونة  ال�شخور  مناذج  بناء  اأجل  من  ت�شتخدم  والتي  الأبعاد، 

للمكمن. وت�شاعد هذه النماذج يف التطوير الأمثل للحقول النفطية، 

املتقدمة  النماذج  بناء  يتم  كما  لالآبار،  دقيقة  مواقع  وحتديد 

والنماذج العك�شية من اأجل تكامل البيانات.

ال�شورة يف الأ�شفل اجراء مل�شح زلزايل 2008
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ثانياً: احلفر

اإن عملية احلفر �شرورية ل�شتخراج النفط، اإىل ال�شطح من مكامنه 

الأر�ص  من  جمهولة  طبقات  يف  احلفر  ويتطلب  الأر�ص.  باطن  يف 

معدات ثمينة، ومعرفة متخ�ش�شة ومعمقة.

ويعترب حفر الآبار الختيارية من اأ�شق اأنواع احلفر، واأكرثها تكلفة، 

لأن خ�شائ�ص الطبقات التي يجري فيها احلفر حتت �شطح الأر�ص 

من  اأميال  عدة  م�شافة  على  احلفر  موقع  يكون  وقد  معروفة،  غري 

القاعدة، الأمر الذي قد يتطلب عمليات حفر جديدة، اأما اإذا كان 

احلفر يف قعر البحر، فاإن ال�شعوبات تزداد بدرجة كبرية، وبالتايل 

يتعني ا�شتعمال من�شات حفر اأو بوارج.

جهاز احلفر:

هذه  ل�شتخدام  واأجهزة  الطاقة،  لتوفري  اآلت  احلفر  جهاز  ي�شم 

الرحوي  والتحريك  الرفع،  هي  خمتلفة،  عمليات  ثالث  يف  الطاقة 

وهي  بالديزل،  الآلت  تعمل  ما  وعادة  الطني.  و�شخ  »الدوران«، 

اإما اأن تكون مت�شلة بجهاز احلفر مبا�شرة، اأو من خالل املولدات 

الكهربائية.

الأر�ص  تكوينات  يف  الأقدام  مئات  باخرتاق  الدوارة  اللقمة  تقوم 

الرخوة، يف حني اأنها ل تخرتق ب�شعة اأقدام يف التكوينات ال�شلبة. 

�شاعات  على  حركته  �شبط  ميكن  »ون�ص«  عن  عبارة  الرفع  واآلة 

ح�شب  واإنزاله  احلفر  عمود  رفع  �شرعة  تغيري  يتيح  مما  خمتلفة، 

احلاجة، والغريب يف الأمر اأننا نحتاج اإىل قوة ب�شيطة لإدارة اللمبة 

وعمود احلفر بوا�شطة الرحى على �شرعات احلفر العادية بني 50 و 

150 ح�شانًا اأو دونها ، وهي ت�شتمد من اآلة الرفع يف ملفات الرفع، 

اأو من حمرك كهربائي م�شتقل.

التحكم يف الطني :

اأ�شبح التحكم يف الطني اأمرًا اأ�شا�شيًا من اأجل الو�شول اإىل الأعماق 

التي يتطلبها احلفر احلديث. وقد حدث تقدم هائل يف هذا املجال 

للتغلب على ال�شعوبات الناجمة. ي�شتهلك نظام دورة الطني معظم 

القوة احل�شانية، وي�شم جهاز احلفر على الأقل م�شختني اإىل ثالث 

للطني ، طاقة الواحدة منها من 1000 اإىل 2200 ح�شان.

وقد ي�شل وزن كل واحدة منها اإىل 20 طنًا، وت�شخ الواحدة من 250 

الثقب )احلفرة( يف الدقيقة حتت  1300 جالون ح�شب حجم  اإىل 

�شغط ي�شل اإىل 7500 باوند لكل بو�شة مربعة.

التبطني:

الثقب  انهيار جدار  ملنع  اأثناء احلفر  احتياطات خا�شة  اتخاذ  يتم 

حول اأنبوب احلفر لتجنب �شياع �شائل احلفر يف طبقة م�شامية اأو 

الثقب  ويبطن  الثقب.  اإىل  املاء  ت�شرب  ملنع  وذلك  كهفي،  جتويف 

القمة  من  ينزل  الطي،  اأنبوب  ي�شمى  فولذي  باأنبوب  مراحل  على 

اإىل القاع ويثبت بالإ�شمنت، وي�شغر قطر هذا الأنبوب تدريجيًا مع 

التعمق باحلفر، وقبل حفر مرحلة جديدة من الثقب يو�شل اأنبوب 

برج  من�شة  حتت  البئر  برا�ص  بالإ�شمنت  تثبيته  مت  الذي  التغليف 

احلفر. 

احلفر املوجه:

مع تقدم عملية احلفر يجري م�شح الثقب با�شتمرار، لكت�شاف امليل 

الذي قد يحدث فيه، وتتخذ اإجراءات ت�شحيح للعودة بالثقب اإىل 

– عن ق�شد  اأحيانًا  الآبار  ال�شرورة، وحتفر  الراأ�شي عند  الجتاه 

– بزاوية ميل عن الجتاه العمودي، وهو ما يعرف باحلفر املوجه.

الت�شجيل الكهربائي للبئر:

ومن  التكوين،  عن  معلومات  على  للح�شول  و�شيلة  من  اأكرث  هناك 

لقيا�ص مقاومة  الكهربائي، وهو طريقة  الت�شجيل  ا�شتعماًل  اأكرثها 

مو�شل  �شلك  بوا�شطة  وذلك  الكهربائي،  التيار  ملرور  ال�شخور 

با�شتعمال  مماثلة  معلومات  على  احل�شول  وميكن  للكهرباء، 

ج�شيمات اإ�شعاعية، بدًل من التيار الكهربائي. 

ما�شورة الإنتاج و�شجرة عيد امليالد:

العادة  يف  قطرها  ما�شورة  اإنزال  يتم  البئر  تثقيب  يتم  اأن  بعد 

)3/2/1 بو�شة( داخل الثقب، ويركب راأ�ص البئر ويو�شل مبا�شورة 

عن  عبارة  البئر  وراأ�ص  الأر�ص،  �شطح  عند  الطي  واأنبوب  الإنتاج 

التحكم يف  بوا�شطتها  والو�شالت، ميكن  ال�شمامات  جمموعة من 

تدفق النفط، وت�شمى �شجرة عيد امليالد. 
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ثالثاً: النتاج

اإذا مت  اكت�شاف النفط يف بقعة من الأر�ص وبدا اأن بالإمكان اإنتاجه بكميات جتارية، حينها تكون 

جهود اجليوفيزيائيني واجليولوجيني يف عملية التنقيب قد تكللت بالنجاح، على اأنه ل يعني ذلك 

اأن اأعمال ال�شتك�شاف والتنقيب قد اكتملت: فبئر واحدة ل تك�شف عن قدر النفط املتجمع، ول 

اأبحاث ودرا�شات حتى   اآبار متعددة يف موا�شع منتقاه، بعد  عن ات�شاع مكمنه، ول بد من حفر 

نعرف حجم املكمن املكت�شف و�شعته. وكذلك يح�شن بنا اأن نهتم من اأول الأمر يف تكوين فكرة 

عن مقدار النفط والغاز الذي ميكن ا�شتخراجه من هذا املكمن، حتى نختار من معدات الإنتاج 

واملن�شاآت التي تقام على �شطح الأر�ص، وتن�شجم مع النفط املكت�شف كمًا ونوعًا.

والطريقة التي تتبع يف اإخراج النفط اإىل �شطح الأر�ص تتوقف اإىل حد بعيد على نوع هذا النفط 

وخ�شائ�شه، وتختلف اأنواع النفط اخلام وتتباين، فمنها نفط �شديد اللزوجة ثقيل الوزن، ومنها 

نفط خفيف الوزن، له لون ال�شنابل، وفيه الكثري من الغاز الذائب، وهذا ما يعرف مبكثف الغاز، 

وبني هذا وذاك عدد كبري من اأنواع النفط علينا اختباره، ومعاينة خ�شائ�شه الطبيعية.

ي�شتخرج  اإمنا  اإنتاجه  الأر�ص عند  اإىل �شطح  الذي ي�شعد  والنفط 

داخل م�شام ال�شخور اجلوفية، ولهذه العملية طرق متعددة تختلف 

تبعًا لنوع النفط وطاقته الكامنة، وهذه الطاقة بدورها تختلف تبعًا 

لدرجات ال�شغط املبدئية يف مكمن النفط من غاز ذائب.

وكثريًا ما تكون للنفط اخلام طاقة كامنة تكفى لندفاعه من البئر 

وقد  م�شنعة،  بو�شيلة  ا�شتدراره  اإىل  احلاجة  دون  وافرة،  مبقادير 

ي�شتمر هذا التدفق الطبيعي �شنني عديدة، كما هو احلال يف الكثري 

من احلقول يف ال�شرق الأو�شط، اأو ياأخذ ال�شغط داخل املكامن يف 

النخفا�ص، حتى يبلغ حدا ينقطع النفط فيه تلقائيًا عن التدفق.

فاإذا كان ال�شغط غري كاف لإي�شال النفط اإىل �شطح الأر�ص يتم 

ميكن  قد  ال�شطناعي  والتدفق  ا�شطناعية،  اأ�شاليب  اإىل  اللجوء 

ا�شتحداثه با�شتعمال امل�شخات، ومن و�شائله حقن الغاز يف �شغط 

مرتفع مبا فيه الكفاية على اأعماق متفاوتة من البئر نف�شه.

وعندما ي�شتخرج النفط والغاز اإىل ال�شطح، تتمثل اخلطوة التالية يف 

ف�شل املرحلتني، ومن ثم نقل النفط يف نهاية املطاف اإىل امل�شفاة 

من اأجل تكريره. ويتفاوت الزيت الذي يوجد على راأ�ص البئر اختالفًا 

جوهريًا من حقل لآخر بح�شب اخل�شائ�ص. بالإ�شافة اإىل ذلك، قد 

يحتوى احلقل على امللح واملاء والذي يتدفق اإىل البئر من املكمن مع 

بالنفط اخلام  النفط اخلام  النوع من  وي�شمى هذا  والغاز،  النفط 

املكمن،  املوجود داخل  ال�شغط  الأمر كذلك على  ويتوقف  الرطب. 

وعلى ما يطراأ على هذا ال�شغط من تغيري اأثناء اإنتاج النفط منه.

اأما �شفة امل�شامية يف هذا  ولطبيعة ال�شخر يف املكمن �شاأن كبري، 

ال�شدد، فقد يكون �شببها انتظام يف ترتيب م�شامه )وهي الفراغات 

الكل�ص  حبات  اأو  املتما�شك  الرمل  حبات  بني  تكون  التي  ال�شغرية 

وبلوراته يف حالة احلجر الكل�شي(، وقد يكون ال�شبب �شقوقًا و�شدعًا 

يف ال�شخور، ورمبا اجتمع ال�شببان.

اأو  التجويف  حجم  ن�شبة  باحت�شاب  هذا  امل�شامية  متو�شط  ويتعني 

هذه  ارتفعت  وكلما  ملجموعه،  ال�شخر  حجم  اإىل  الكلي  الفراغ 

الن�شبة كان احليز املتاح ل�شوائل املكمن اأكرب واأو�شع، ومثل ذلك يف 

الأهمية �شفة النفاذية يف ال�شخر، اأي املجال الذي يتجه لت�شريب 

ال�شوائل من خالله، والعامل الثاين الذي يتحكم يف �شهولة جمرى 

النفط والغاز عرب املكمن اإىل البئر هو اخل�شائ�ص الفيزيائية التي 

يت�شف بها النفط وما فيه من غاز مذاب. فكلما انخف�شت لزوجة 

النفط، اأي كان اأكرث ميوعة و�شيولة كان اأ�شرع اإىل اجلريان يف ثنايا 

ال�شخور. وتتوقف لزوجة النفط على درجة كثافته – فما ثقل من 

مواده كان اأكرث لزوجة واأثقل حركة – كما تتوقف اإىل درجة كبرية 

الغاز  الغاز املذاب فيه، فالنفط اخلام الذي يكرث فيه  على مقدار 

الذائب يكون اأقل لزوجة واأخف حركة.

واآخر هذه العوامل واأكرثها اأهمية هو اأن �شلوك املكمن، اأي التغيري 

نظام  على  يتوقف  منه،  النفط  اإنتاج  اأثناء  حلالته  يتعر�ص  الذي 

مر  على  اجليولوجية  العوامل  اإياه  اأورثته  نظام  وهو  فيه،  ال�شغط 

اإىل اجلزء الأعلى من حمب�ص املكمن،  اإذ ينتقل  الع�شور. فالنفط 

وينتهي اإىل ال�شتقرار فيه يزيح عن مقره هذا ما كان فيه من ماء 

حتت  الواقعة  املاء  طبقة  اأي  املكمن  من  اجلزء  وهذا  واملاء،  مالح 

يف  بع�شها  اأو  كلها  توؤثر  اأن  ميكن  كامنة،  لطاقة  م�شدر  ال�شغط 

تي�شري عملية الإنتاج. كما اأن الغاز الذائب يف النفط نتيجة �شغط 

اأي�شًا م�شدر لطاقة كامنة، والقوة الالزمة لرفع النفط  �شديد هو 

اإىل ال�شطح تاأتي يف املدى البعيد من اأحد م�شدري الطاقة هذين، 

اأو من الثنني معًا بن�شبة متفاوتة.

وحركة الإنتاج وطريقة دفع النفط يف مكمن من املكامن نحو الآبار 

ثم اإىل ال�شطح تتوقف على توفر هذين امل�شدرين على الأغلب، ويف 

كثري من الأحوال تت�شافر الطريقتان على دفع النفط يف املكمن يف 

الغاز الذائب فيه ودفعه باملاء من حتته.

اأما النفط اخلام الذي ي�شتد ال�شغط عليه ويكرث فيه الغاز فالبد 

با�شم  يعرف  ما  وهذا  متعددة،  مراحل  على  فيه  الفرز  اإجراء  من 

اأوعية من الفولذ  الفرز املتكرر. ويف عملية الفرز املتكرر ت�شتعمل 

يت�شل بع�شها ببع�ص على التوايل، ومير النفط اخلام من وعاء اإىل 

الذي يليه، ويف كل وعاء يفقد �شيئًا من �شغطه وينطلق بع�ص الغاز 

الذائب فيه.
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خام�شاً: ال�شيانةرابعاً: التخزين 

تتم عملية تخزين النفط اخلام يف �شهاريج اأ�شطوانية م�شممة لهذا 

الغر�ص ب�شعة )تزيد اأحيانًا على 100000 م3( لكل �شهريج، وهي 

اخلام،  النفط  لتخزين  ي�شمم  ما  منها  الفولذ،  من  عادة  ت�شنع 

النفط  لطبيعة  وتبعًا  النفطية.  املنتجات  لتخزين  ي�شمم  ما  ومنها 

املراد تخزينه يوجد نوعان من ال�شهاريج هي:

�شهاريج ذات اأ�شقف عائمة:

وهي ت�شتخدم لتخزين النفط اخلفيف، حيث يعوم �شقف ال�شهريج 

حتت  التطاير  من  )اخلفيف(  النفط  مانعًا  النفط  �شطح  على 

درجات احلرارة العالية، وخ�شو�شًا يف ف�شل ال�شيف، وهذا النوع 

تلوث  يف  يت�شبب  ل  اأنه  مميزاته  واأهم  ال�شهاريج،  من  ال�شائع  هو 

البيئة.

يف فرتة الإنتاج يحتاج جميع الآبار النفطية اإىل متابعة من خالل عمل القيا�شات الدورية لها، 

وذلك للوقوف على حالة البئر، كي يتاح ا�شتغاللها ال�شتغالل الأمثل اقت�شاديًا، من خالل حتديد 

اأبعاد املكمن، وبالتايل ر�شم خطة وا�شحة املعامل لتطوير احلقول.

فالآبار حتتاج اإىل قيا�ص الإنتاج فيها ب�شكل دوري، مما ي�شمح مبتابعتها، ومن ثم تقييمها ومعرفة 

ما اإذا كانت حتتاج اإىل اأعمال �شيانة، وهذا ي�شاعد على رفع القدرة الإنتاجية للبئر، اأو خف�ص 

ن�شبة املاء املوجودة فيه. وبعد فرتة من الإنتاج جتري عملية اإ�شالح لالآبار، ت�شتخدم فيها اأجهزة 

م�شابهة للحفارات وقد تكون اأ�شغر حجمًا وم�شخاتها اأقل قوة.

�شهاريج ذات اأ�شقف ثابتة:

 وهي ت�شتخدم لتخزين النفط الثقيل، وتتميز عن �شابقتها برخ�ص 

نظرًا  البيئة،  تلوث  يف  يت�شبب  ال�شهاريج  من  النوع  وهذا  ثمنها. 

اإىل  النفط  �شخ  اأثناء  خ�شو�شًا  منها،  الغازات  بع�ص  خلروج 

ال�شهاريج.

اأما جمموعة ال�شهاريج مع بع�شها فت�شكل ما يعرف با�شم: حظرية 

التخزين  مرفق  عليها  يطلق  واأحيانًا   )Tank Farm( ال�شهاريج 

 )Storage Facility(

واإي�شاله  ليتم ت�شديره  بالنفط  الناقالت  تاأتي مرحلة حتميل  هنا 

اإىل الأ�شواق العاملية.

ال�شورة يف الأعلى حظرية اخلزانات ال�شمالية

�شركة  من  مل�شغل  الأ�شفل  يف  ال�شورة 

نفط الكويت يعمل عند راأ�ص البئر
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اأوًل: تاريخ اإن�شاء ال�شركة

تاأ�ش�شت �شركة نفط الكويت املحدودة عام 1934م، من قبل �شركة 

البرتول  �شركة  با�شم  الآن  املعروفة  الإيرانية  الجنليزية  النفط 

الربيطانية )BP( و�شركة غالف للزيت التي تعرف الآن با�شم �شركة 

�شيفرون.

و�شملت اأن�شطة ال�شركة منذ تاأ�شي�شها عمليات التنقيب، وامل�شوحات 

املنتجة،  الآبار  وتطوير  التجريبية،  الآبار  والبحرية، وحفر  الربية، 

بالإ�شافة اإىل التنقيب عن النفط اخلام والغاز الطبيعي. وفى عام 

1938 مت العثور على النفط بكميات جتارية يف حقل برقان، ويف �شهر 

يونيو من عام 1946 د�شن اأمري دولة الكويت الراحل ال�شيخ اأحمد 

اجلابر ال�شباح ت�شدير الكويت لأول �شحنة من النفط اخلام.

مرافق  تو�شيع  ومت  جديدة،  حقول  تطوير  مت  وجيزة،  فرتة  بعد 

واجلنوبي،  ال�شمايل  الر�شيفني  بناء  اإىل  اأدى  مما  الت�شدير، 

واجلزيرة ال�شطناعية، ومر�شى عائم مفرد.

يف عام 1975 اأ�شبحت �شركة نفط الكويت مملوكة للحكومة الكويتية 

بن�شبة 100٪، يف حني تاأ�ش�شت موؤ�ش�شة البرتول الكويتية عام 1980، 

لتن�شوي حتتها جميع �شركات النفط اململوكة للدولة.

تدير �شركة نفط الكويت عمليات اإنتاج وت�شدير النفط والغاز اإىل 

نفطيًا  حقاًل   12 من  اأكرث  خالل  من  العالقة  ذات  املن�شاآت  جانب 

بحقول  متمثلة  البالد،  يف  رئي�شية  مواقع  اأربع  يف  تنت�شر  مَطّورًا 

ال�شمال، وحقول اجلنوب، وحقول ال�شرق، وحقول الغرب، والتي تتم 

يف مقر رئي�شي لكل حقل علي حدة.

وم�شافة احلقول التقريبية من الأحمدي كما يلي:

 38 تبعد  الغرب  وحقول  )112كم(،  ميال   70 تبعد  ال�شمال  حقول 

ميال )60كم(، وحقول اجلنوب وال�شرق تبعد 12 ميال )20كم(.
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ثانياً: التوزيع اجلغرايف حلقول النفط والغاز الطبيعي بالكويت 

يو�شح اجلدول التايل اأهم حقول النفط والغاز يف دولة الكويت، كما يو�شح البيانات اخلا�شة 

بهذه احلقول مثل تاريخ ال�شتك�شاف، وتاريخ بدء الإنتاج منها واحتياطيها، ونوع احلقل )نفطي 

اأو غازي اأو كليهما(. اأما بالن�شبة لحتياطات دولة الكويت فهي حتتل املرتبة الرابعة عامليًا بعد 

اململكة العربية ال�شعودية.

اأهم حقول النفط املكت�شفة يف دولة الكويت

نوع احلقل الحتياطي الأويل تاريخ الإنتاج تاريخ الكت�شاف ا�شم احلقل

1946 1938 برقان

1953 1951 املقوع

1953 1952 الأحمدي

22.5 بليون برميل 1960 1955 الرو�شتني

8.1 بليون برميل 1961 1959 املناقي�ص

13.1 بليون برميل 1967 1957 ال�شابرية

4.2 بليون برميل 1964 1962 اأم قدير

3.6 بليون برميل 1969 1956 بحرة

نفط خفيف 1995 كراع املرو

غاز – مكثفات – نفط خفيف 2005،2004،2000 نورا

غاز – مكثفات 2000 ال�شابرية

نفط خفيف 2002 الرو�شتني

نفط خفيف 20032004- رحيه

نفط خفيف 2004 كحلولة

غاز – مكثفات – نفط خفيف 20042007- بحرة

غاز مكثفات 2005 اأم نقا

نفط خفيف 2006 عريف جان

غاز – مكثفات – نفط خفيف 2007 اأم رو�ص

غاز مكثفات 2007 �شبى
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ثالثاً: عمليات ال�شركة

مراكز التجميع

كان يف ال�شركة 26  مركز جتميع يف احلقول العاملة قبل غزو البالد، وقد مت ت�شغيل اأول مركز 

»مركز جتميع-1« يف 7 يونيو 1946 يف حقل برقان، يف حني مت ت�شغيل اآخر مركز جتميع ويحمل 

تعمل  جتميع  مركز   21 يوجد  احلا�شر  الوقت  يف  الرتقة.  حقل  يف   1980 �شبتمرب  يف   26 رقم 

بالفعل، حيث ت�شتقبل النفط اخلام من خمتلف روؤو�ص الآبار الواقعة يف احلقول املنتجة. وتقوم 

الغاز  وف�شل  املراحل،  متعددة  التثبيت  اخلام من خالل عملية  النفط  بتثبيت  التجميع  مراكز 

واملاء عن النفط اخلام، لتلبية النوعية املطلوبة لعمليات التكرير.

من�شاآت واأنظمة عمليات الغاز 

وبعد ف�شل الغاز عايل ال�شغط ومنخف�ص ال�شغط يف مراكز التجميع، يتم نقله ملحطات التعزيز 

الغاز  �شغط  يتم  التعزيز  حمطات  ويف  ال�شغط.  ومنخف�ص  ال�شغط  عايل  الغاز  �شبكات  عرب 

بنوعيه، لينقل اإىل حمطة الغاز الطبيعي امل�شال. واملكثفات التي يتم ا�شتخراجها من الغازات 

امل�شغوطة والغاز املربد يف حمطات التعزيز يتم جتفيفها وتوجيهها اإىل حمطة الغاز الطبيعي 

امل�شال من خالل خطوط اأنابيب خم�ش�شة لهذ الغر�ص. يتم �شغط بخار اخلزانات داخليًا يف 

مركز التجميع بوا�شطة �شاغط البخار.

غالبًا ما يت�شم الغاز املنتج يف غرب الكويت باحلمو�شة )20،000 اإىل ppm H2S 30،000( جزء يف 

املليون، وبالتايل بعد اأن يتم �شغطه وجتفيفه يف املحطات املحلية ينقل ملن�شاأة حتلية الغاز التابع 

ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية، قبل اأن يتم اإر�شاله اإىل من�شاأة الغاز الطبيعي امل�شال. وقد مت 

تزويد كل اأنابيب الغاز واملكثفات مبكا�شط وم�شتقبالت لت�شهيل تنظيف الأنابيب.

حمطات التعزيز

حمطة التعزيز مرفق نفطي ين�شاأ من اأجل ال�شتفادة الكاملة من الغاز الذى مت ف�شله يف مراكز 

بالوظائف  النموذجية  التعزيز  حمطة  وتتميز  بحرقه،  ال�شابق  يف  يهدر  كان  والذى  التجميع، 

التالية:

ب�شغطه. والقيام  املختلفة  التجميع  مراكز  من  الغاز  • ا�شتقبال 
الغاز. خطوط  عن  منف�شلة  لت�شري  املكثفات  • ف�شل 

واملكثفات. امل�شغوط  الغاز  من  كل  من  املاء(  )اإزالة  • جتفيف 
التجميع. مراكز  من  املكثفات  وجتفيف  • ا�شتقبال 

ويتم نقل الغاز امل�شغوط واملكثفات ب�شكل منف�شل من خالل خطوط اأنابيب الغاز الطبيعي امل�شال 

والغازات  البنزين  ل�شتخال�ص  وال�شائل  املنقول  الغاز  معاجلة  تتم  حيث  الأحمدي،  ميناء  يف 

البرتولية ال�شائلة وت�شديرها.

بعد اإمتام عملية املعاجلة يف من�شاأة الغاز الطبيعي امل�شال يتم توزيع الغاز امل�شاحب املعروف 

املثال:  �شبيل  )على  الكويت  يف  ال�شناعيني  امل�شتخدمني  اىل  الوقود  وغاز  الهزيل  الغاز  با�شم 

حمطات توليد الطاقة وامل�شايف( وي�شتخدم الفائ�ص لت�شغيل مراكز التجميع و/ اأو يتم حرقها 

يف حمارق خم�ش�شة لهذا الغر�ص. 

اأنظمة حقن املياه )املحطة املركزية حلقن املياه - �شمال الكويت(

املودود  مكامن  يف  املياه  حلقن  مبعدات  مزودة  الكويت  �شمال   - املياه  حلقن  املركزية  املحطة 

للحقن  الالزم  املاء  على  احل�شول  يتم  ال�شابرية.  وحقول  الرو�شتني  يف  الزبري  العليا  وبرقان 

من اخلليج العربي عرب م�شخات وزارة الكهرباء، ويتم معاجلته يف حمطة معاجلة مياه البحر 

التي تقع يف ال�شبية. ثم يتم نقل املياه املعاجلة من خالل خط اأنابيب الكربون ال�شلب 36 بو�شه 

 )SA( ال�شابرية  الواقعة بني حقلي  اإىل من�شاأة م�شخة احلقن املركزية  48 كم تقريبًا(  )بطول 

   .)RA( والرو�شتني

يتكون نظام عملية التدفق من مياه البحر املعاجلة م�شبقًا لإزالة املواد ال�شلبة ال�شائبة من خالل 

التنقية، تليها عملية ت�شفية و�شطية، ومن ثم اإزالة املاء والغاز ميكانيكيًا وكيميائيًا. النقل هو 

اآخر املراحل عرب خط اأنابيب اإىل من�شاأة حقن، ومن ثم النقل لحقًا اإىل اآبار احلقن املختلفة. 

يف  يعملون  م�شغلون  الأعلى  يف  ال�شورة 

مركز التجميع.
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العالج واحلقن:

العالقة،  ال�شلبة  املواد  تقليل  البحر  مياه  معاجلة  عملية  ت�شتلزم 

واإزالة الأك�شجني املحلول اإىل م�شتويات منا�شبة للنقل عرب خطوط 

والغاز  املاء  واإزالة  الرت�شيح  املكامن.  اإىل  الأنابيب، واحلقن لحقًا 

من مياه البحر يف حمطة املعاجلة هما اأهم اخلطوات يف العمليات 

التي تتم يف املن�شاأة. ويهدف الرت�شيح اإىل احلد من حمتوى املواد 

مع  تتنا�شب  واأحجام  موا�شفات  ذات  كميات  اإىل  العالقة  ال�شلبة 

معدل ال�شخ من دون �شد اآبار حقن املياه اأو املكامن. وتهدف اإزالة 

اأنابيب  يف  التاآكل  من  احلد  اإىل  البحر  مياه  يف  املحلول  الأك�شجني 

ال�شلب وال�شمامات وامل�شخات وغريها من معدات النقل املت�شلة 

مبياه البحر التي تتم معاجلتها. 

لإجناز عملية اإزالة املواد ال�شلبة والأوك�شجني املحلول ب�شكل �شحيح 

البحر  ملياه  الكيميائي  الثبات  على  وللحفاظ  معينة،  م�شتويات  اإىل 

املعاجلة، يتم اإ�شافة املواد الكيميائية املختلفة، وت�شمل هيبوكلوريت 

وحام�ص  الرغوة،  ومكافح  واأنيوين(،  )املوجبة  َكْهُرل  التَّ ُد  َمَتَعدِّ

املبيد  ونوعني من  الأك�شجني(،  )زبال  وثنائي كربيتيت  الأمونيوم، 

البيولوجي، وعلى ومثبطات التاآكل.

حقن  بئر    29 اإىل  املعاجلة  املياه  نقل  يتم  احلقن  حمطات  ومن 

الأدنى  احلد  وال�شابرية.  الرو�شتني  حقول  يف  الأوىل(  )املرحلة 

بو�شة مربعة.  لكل  2200 رطل  هو  بئر  راأ�ص  اأبعد  ل�شغط حقن يف 

يتم  حيث  ال�شابرية،  �شمال  يف  الآبار  روؤو�ص  ذلك  من  وي�شتثنى 

بو�شة  لكل  رطل   2160 احلقن  ل�شغط  الأدنى  احلد  على  احلفاظ 

مربعة.

�شغط  زيادة  اأوًل  هدفني:  لتحقيق  املياه  �شخ  حمطات  وت�شتخدم 

�شديقة  بطريقة  امل�شاحبة  املياه  من  والتخل�ص  النفطي،  املكمن 

ومن�شاأة  التجميع  مراكز  من  املياه  على  احل�شول  ويتم  للبيئة. 

اإحداهما يف  للحقن  لدينا من�شاأتان  بال�شبية.  البحر  مياه  معاجلة 

غرب الكويت، والأخرى يف ال�شمال. وت�شتخدم من�شاأتان يف برقان 

واملقوع للتخل�ص من املاء امل�شاحب بطريقة اآمنه بيئيًا.

املياه  ل�شتقبال  املاء  حلقن  املركزية  املناقي�ص  حمطة  ت�شميم  مت 

من  اجلوفية  واملياه   28 و   27  ،17 التجميع  مراكز  من  امل�شاحبة 

بئر حقن عرب   16 ذلك حتقن كالهما يف  وبعد  للمياه،  اآبار  �شبعة 

خطوط حقن الت�شبب ال�شطحية.

عمليات الت�شدير والبحرية

ت�شمل هذه العمليات ا�شتالم وخلط وتخزين وت�شدير النفط اخلام، ف�شاًل عن القيام بالعمليات البحرية يف جميع مرافئ �شحن النفط يف 

دولة الكويت، كما تعترب بوابة اإنتاج البالد من النفط والغاز.

الكويتية و�شركة  الوطنية  البرتول  الكويتية، و�شركة  البرتول  الكويت، وموؤ�ش�شة  ل�شركة نفط  الت�شدير والبحرية دورًا حا�شمًا  تلعب عمليات 

ايكويت. فمن خاللها ي�شل النفط اخلام الذي تنتجه دولة الكويت اإىل العمالء �شواء املحليني )مثل م�شايف �شركة البرتول الوطنية الكويتية( 

اأو الدوليني، وبالتايل فاملجموعة متثل عنق الزجاجة يف �شل�شلة التوريد.

التابعة  ال�شفن  البحرية توفري و�شيانة جميع  وت�شمل اخلدمات  29 قطعة بحرية بني قاطرات وزوارق وقوارب متخ�ش�شة،  ال�شركة  متتلك 

ال�شحة  بقواعد  اللتزام  و�شمان  وفعال،  اآمن  لت�شغيل  املالحية  والعوامات  الرحوية  ال�شفن  مرا�شي  وكذلك  الكويت،  نفط  �شركة  لأ�شطول 

وال�شالمة والبيئة اخلا�شة ب�شركة نفط الكويت يف كل مواقع العمل.

وال�شركات  الكويتية  البرتول  وموؤ�ش�شة  الكويت  نفط  �شركة  البحرية يف  الأن�شطة  ال�شت�شارية يف  الفني واخلدمات  الدعم  تقدمي  ت�شمل  كما 

للبيئة، ف�شاًل عن تدريب الكوادر الكويتية على الأن�شطة البحرية،  العامة  املوؤ�ش�شات الأخرى مثل فرق الغو�ص والهيئة  التابعة لها، وجميع 

وتطوير مهارات املوظفني.

|  ثالثًا: عمليات ال�شركة �شركة نفط الكويت  

 3 النفط كاظمة  ناقلة  ال�شورة يف الأ�شفل 

اأثناء حتميلها عند الر�شيف ال�شمايل.



44    45

شركة نفط الكويت

رابعاً: اآثار الغزو العراقي

يف الثاين من اأغ�شط�ص 1990، قام العراق بغزو دولة الكويت، مما 

اأحلق خ�شائر فادحة ومدمرة طالت خمتلف القطاعات القت�شادية 

القطاع  وكان  البالد.  م�شتوى  على  التحتية  والبنية  وال�شناعية، 

النفطي من اأكرب القطاعات ت�شررًا، حيث كان مقدار الدمار الذي 

حلق باملن�شاآت النفطية غري م�شبوق، ومل ي�شهد مثله تاريخ �شناعة 

النفط احلديث.

الكويت هي  نفط  �شركة  اإدارة  اتخذتها  التي  اأوىل اخلطوات  كانت 

مت  ذلك  وبعد  الإنتاج،  مناطق  يف  الدمار  عن  مكثفة  درا�شة  عمل 

العمل على و�شع التدابري العالجية.

يف  النفط  اآبار  من   ٪  80 حوايل  يف  النريان  اإ�شرام  جرى  لقد 

الكويت، كما مت تدمري 10 مراكز جتميع بالكامل. اختلفت معدلت 

اخلزانات  وحظائر  التعزيز  حمطات  اأما  لآخر،  مركز  من  الدمار 

فقد اأ�شابها ال�شرر بدرجات متفاوتة. كما مت تدمري 13 خزان يف 

ال�شمالية.  اخلزانات  حظائر  يف   8 و  اجلنوبية  اخلزانات  حظائر 

اىل  اإ�شافة  بالكامل،  ال�شناعية  اجلزيرة  من�شاآت  كذلك  ودمرت 

اإ�شالح  الأر�شفة اجلنوبية وال�شمالية، والتي احتاجت اإىل عمليات 

مكثفة.

م�شروع العودة

�شاهد موظفو �شركة نفط الكويت الذين ظلوا داخل الكويت خالل 

فلم  ال�شركة.  مبن�شاآت  حلق  الذي  الدمار  حجم  الحتالل،  فرتة 

يتخيل اأحد اأنه من املمكن اأن يتم ال�شيطرة على احلرائق والبحريات 

النفطية. اإل اأنه يف مكان اآخر من العامل كان هناك اأع�شاء اآخرون 

من ال�شركة يعدون العدة لإطفاء احلرائق، واإعادة ت�شغيل الآبار حني 

حتني الفر�شة، وقد اأطلق على ذلك امل�شروع ا�شم م�شروع العودة.  

يف  املتواجدة  الكويت  نفط  �شركة  يف  العمل  فرق  جميع  عملت  لقد 

الوليات املتحدة واأوروبا ودول جمل�ص التعاون اخلليجي يف م�شروع 

املطلوبة  العاملة  والأيدي  واملعدات  العقود  اأعدوا  حيث  العودة، 

ملكافحة الدمار البيئي، وامل�شاعدة يف اإعادة اإعمار من�شاآت الإنتاج، 

املنتجات  تكرير  ولإعادة  جديد،  من  الإنتاجية  العمليات  لبدء 

اخلا�شة لال�شتهالك املحلي.

ال�شورة بال�شفل تظهر لقطة 

مل  نفط  خلزانات  اجلو  من 

ت�شلم من التخريب.

م�شروع اإعادة الإعمار

امل�شروع  ت�شمية  اإعادة  متت  بنجاح  »العودة«  مرحلة  اإمتام  بعد 

نفط  �شركة  جهود  وحتركت  البناء،  اإعادة  اأي  العمار«،  ب«اإعادة 

م�شتوى  واإعادة  للتجميع،  مركزًا   18 تاأهيل  لإعادة  جنوبًا  الكويت 

اجلهود  ركزت  وقد  احلرب.  قبل  عليه  كان  ما  اإىل  النفط  اإنتاج 

برميل  مليون  بع�شرين  يقدر  ما  ومعاجلة  ا�شتعادة  على  الإ�شافية 

بحرية   240 من  يقرب  مما  اجلوية،  للعوامل  معر�ص  خام  نفط 

نفطية، واإعادة بناء 40 خزان، وجتديد مرافق ت�شدير النفط. 

فريق اإطفاء الآبار الكويتي 

مت ت�شكيل فريق اإطفاء الآبار الكويتي يف التا�شع من �شبتمرب 1991 

ملكافحة النريان التي اأ�شرمت يف حقول النفط عقب حترير الكويت. 

وقد جنح هذا الفريق يف ت�شجيل رقم عاملي وهو 12 دقيقة يف عملية 

اإخماد اأول الآبار امل�شتعلة، مما اأذهل املراقبني لقدرة الفريق على 

ال�شيطرة على واحدة من اأخطر واأ�شعب احلرائق املوجودة يف حقل 

برقان 160.

مثل  متعددة،  تخ�ش�شات  ذوي  اأ�شخا�ص  من  الفريق  تكوين  ومت 

ومهند�شي  احلفر،  عمليات  عن  وامل�شوؤولني  النريان،  مكافحة 

جنح  وقد  الدعم.  خدمات  ورجال  ال�شالمة،  ومهند�شي  البرتول، 

اأع�شاء الفريق يف اإطفاء اأوىل الآبار يف 11 �شبتمرب 1991 يف غرب 

اأم قدير من بني الفرق الكثرية التي و�شلت اىل الكويت من خمتلف 

بقاع العامل، لت�شاعد يف اإخماد حرائق النفط ، ثم توجهوا اإىل الآبار 

ال�شرقية يف اأم قدير لإطفائها. وبعد هذا ان�شم الفريق اإىل الفرق 

الأخرى، وجنحوا جميعهم يف اإطفاء اأكرب احلرائق النفطية )برقان 

.)160

عمل الفريق 14 �شاعة يف اليوم، وبف�شل حما�ص اأع�شائه، ا�شتطاع 

ال�شورة يف الأعلى تظهر احلرارة 

اخلطورة  من  جعلت  املرتفعة 

مبكان اقرتاب رجال الإطفاء دون 

اتخاذ حواجز واقية.
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و�شاعتني،  واحد  يوم  اإىل  نفطي  بئر  لإطفاء  الالزم  الوقت  تقلي�ص 

تطلب  والذي  املعمورة  بقاع  الأخرى من خمتلف  الفرق  مع  مقارنة 

منهم الأمر ثالثة اأيام و 8 �شاعات لإخماد كل بئر. 

اإن عملية اإخماد البئر الواحد تنطوي على العديد من املراحل:

ال�شائكة  والأ�شالك  الألغام  اإزالة  خالل  من  املوقع  اإعداد  اأوًل: 

املحيطة بالبئر، واإفراغ البحريات النفطية.

ثانياً: اإطفاء الآبار وتنظيف روؤو�شها عقب الفح�ص الدقيق، واإعداد 

الإطفاء،  عمليات  تنفيذ  ومت  ال�شرورية.  والقيا�شات  املعدات  كافة 

اإما عن طريق م�شخات النفط، اأو تركيب قطع داخل روؤو�ص الآبار 

املوجودة �شابقًا خالل عملية تدفق النفط.

وعقب املرحلة الثانية يتم ر�ص الآبار باملاء البارد لفرتة طويلة.

فوهات  باإ�شالح  اأ�شا�شية  ب�شورة  عنيت  فقد  الثالثة  املرحلة  اأما 

مت  التي  الآبار  عدد  و�شل  وقد  الإنتاج،  ملعاودة  واإعدادها  الآبار، 

اإطفاوؤها اإىل 3 اآبار يف اليوم الواحد، كما متت ال�شيطرة على اأكرب 

ن�شبة من الآبار يف يوم واحد وهي 13 بئرًا. 

اإجنازات فريق الإطفاء الكويتي

العراقي  النظام  قبل  من  فيها  النار  اإ�شعال  مت  بئر   700 بني  من 

ال�شابق قبل هزميته عام 1991، ا�شتطاع الفريق الكويتي اإطفاء 41 

بئرًا. وقد حتقق ذلك نتيجة خلربات الأع�شاء املكت�شبة من دورات 

التدريب العملي والنظري داخل وخارج دولة الكويت، بالإ�شافة اإىل 

تدريباتهم الأ�شبوعية على حماكاة اإطفاء الآبار املحرتقة.

البحريات النفطية

الكويت  ال�شابق يف  العراقي  النظام  التي خلفها  البيئة  الكارثة  تعد 

مت  حيث  العامل،  �شهدها  التي  الطبيعية  الكوارث  اأ�شواأ  من  واحدة 

الكويتية  النار يف �شبعمائة بئر نفطية منت�شرة يف الأرا�شي  اإ�شعال 

مما ت�شبب يف تدفق النفط، ونتيجة لذلك تكّون ما يربو على 300 

بحرية نفطية يقدر حجمها بـ 22.5 مليون برميل نفطية.

مليون   23.5 اإىل  نفطية  بحريات  من  ت�شرب  ما  كمية  و�شلت  وقد 

�شركة نفط  وبذلت   ،1991 �شنة  الغزيرة يف  الأمطار  ب�شبب  برميل 

الكويت ق�شارى جهدها للحد من انت�شار هذه البحريات عن طريق 

بناء حواجز رملية، ثم قامت ب�شفط تلك البحريات.

ومت التعامل مع تلك البحريات عقب عملية التحرير عرب احليلولة 

دون و�شول النفط املتدفق اإىل املناطق ال�شكنية والطرق الرئي�شية 

واملوانئ الهامة، ومن ثم متت عمليات ال�شتخال�ص كالتايل:

التجميع •  مراكز  اإىل  امل�شتخل�ص  النفط  من  كبرية  كمية  �شخ 

وهما  الغر�ص،  لهذا  بناوؤهما  مت  خا�شتني  وحدتني  يف  مبا�شرة 

مركز معاجلة احلقل )1 و 2( ومت العمل فيهما ابتداًء من يوليو 

.1991

معاجلة اأكرب كمية من النفط يف حمطات معاجلة التكرير.  • 

�شخ وت�شدير جزء من النفط امل�شتخل�ص كنفط غري معالج، ومت • 

ت�شدير ال�شحنة الأوىل من النفط يف �شبتمرب 1992.

وقد واجهت تلك العمليات م�شاكل عديدة، اإذ اأدت الظروف اجلوية 

التي تاأثر بها النفط ب�شكل مبا�شر يف بداية عام 1991 اإىل فقدان 

اأ�شبح ثقياًل ولزجًا  النفط خل�شائ�شه اخلفيفة، وملكوناته، بحيث 

اإيقاف  مت  ثم  ومن  له،  الكلية  القت�شادية  القيمة  على  اأثر  مما 

برنامج الت�شدير. كما ان�شبت اجلهود كلها يف العملية الأولية التي 

متت يف مركز معاجلة احلقل 1 و 2، حيث مت اإدخال نظام النفط 

اخلام يف مراكز التجميع.

ال�شورة يف الأ�شفل تظهر فريق الطفاء التابع ل�شركة نفط الكويت 1991

النفط  من  كميات  ا�شرتجاع  تظهر  العلى  يف  ال�شورة 

من البحريات التي ت�شكلت بفعل تدفق اآبار النفط.

ال�شورة يف الأ�شفل رجال اطفاء كويتيني يعملون عند بئر نفطي مدمر 1991
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خام�شاً: امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة

تهدف ال�شركة اإىل تقدمي م�شاهمات فعالة جتاه املوؤ�ش�شة والدولة، 

مبادراتها  خالل  من  ال�شركة  ت�شعى  ذلك  حتقيق  �شبيل  ويف 

الجتماعية املختلفة اإىل حتقيق الأهداف التالية: 

تعزيز الإنتاجية.• 

حتقيق التنمية امل�شتدامة والقابلة للقيا�ص.• 

تعزيز عالقتها التجارية ك�شركة نفط رائدة.  • 

حت�شني العالقات بني اأفراد املجتمع. • 

م�شاندة جهود احلكومة.• 

حماية البيئة.• 

وهناك العديد من الربامج الجتماعية لل�شركة منها ما يلي: 

اأ - تنمية مواردها الب�شرية ) العن�شر الب�شري (

امل�شتدامة،  التنمية  لتحقيق  الأ�شول  اأثمن  الب�شري  العن�شر  يعترب 

وبالتايل فهي ت�شتثمر على نحو وا�شع يف تنمية مواردها الب�شرية .

ت�شاهم ال�شركة ب�شكل كبري يف اجلهود ال�شاعية لتوفري فر�ص عمل 

للمواطنني الكويتيني.

العمل  اإىل ذلك  ي�شاف  املحلية،  العاملة  والقوى  الكفاءات  توظيف 

القوى  من  حمددة  ن�شبة  بتوظيف  املقاولة  ال�شركات  اإلزام  على 

العاملة الوطنية يف خمتلف العقود.

ب - جمال ال�شحة

الطبية  الرعاية  لتوفري   1960 عام  الأحمدي  م�شت�شفى  تاأ�ش�ص 

للمر�شى العاملني يف القطاع النفطي وعائالتهم، ويلعب امل�شت�شفى 

الطبية  املحا�شرات  خالل  من  ال�شحية  التوعية  يف  رئي�شيًا  دورًا 

امل�شائل  حول  الوعي  لتعزيز  ون�شرات  كتيبات  ي�شدر  كما   ، املفيدة 

املتعلقة بال�شحة.

بناء  حاليًا  يجري  امل�شتوى  عالية  طبية  خدمات  توفري  اأجل  ومن 

هذا  ويقع  كويتي،  دينار  مليون   86 تبلغ  بتكلفة  جديد  م�شت�شفى 

امل�شروع على املدخل الرئي�شي ملدينة الأحمدي، وعلى م�شاحة تقدر 

بـ 350 األف مرت مربع.

واإ�شافة اإىل خدماته العالجية، ينفذ م�شت�شفى الأحمدي جمموعة 

التوعوية  والأيام  كاحلمالت  الداعمة،  ال�شحية  الأن�شطة  من 

املختلفة، والزيارات املدر�شية، وجل�شات التوعية ال�شحية، وبرامج 

التدريب على الإ�شعافات الأولية لطالب املدار�ص.

 برنامج الزيارات املنزلية:

الأحمدي  م�شت�شفى  يف  للمر�شى  املنزلية  الزيارات  فكرة  طرحت 

خالل  من   1999 عام  الواقع  اأر�ص  على  تطبيقها  ومت   ،1997 عام 

20 مري�شًا ومري�شة، وتزايد العدد لي�شل  زيارات منتظمة �شملت 

اإىل حوايل 650 مري�شًا بحلول العام 2013.

يقومون  خمت�شني  وممر�شني  اأطباء  من  الطبي  الطاقم  ويتكون 

زمنية  جداول  وفق  واملعاقني،  للمر�شى  منتظمة  يومية  بزيارات 

حمافظات  جميع  املنزلية  الرعاية  خدمة  ت�شمل  وبحيث  حمددة، 

البالد ال�شت.

 برامج املتربعة بالدم :

تقوم مديريات وجمموعات ال�شركة املختلفة بتنظيم حمالت دورية 

للتربع بالدم، وذلك يف �شياق حر�ص ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها 

جتاه املجتمع.

ج - جمال ال�شالمة 

التوعوية  واحلمالت  ال�شركة،  اتخذتها  التي  الإجراءات  جنحت 

لدى  الوعي  تنامي  يف  و�شاهمت  احلوادث،  تقليل  يف  نظمتها  التي 

ملراقبة  كامريات  تركيب  على  ال�شركة  حر�شت  فقد  ال�شائقني، 

ومنها  عمومًا،  الدولة  وطرق  الداخلية،  طرقها  مبختلف  ال�شرعة 

طريق العبديل، وطريق كبد.

لإيجاد  للمرور،  العامة  الإدارة  مع  التعاون  تعزيز  على  عملت  كما 

تعقد  ال�شدد  هذا  ويف  املتفاقمة،  املرورية  للم�شكلة  املثلى  احللول 

امل�شرتكة ملناق�شة  �شل�شلة من الجتماعات  ال�شركة ب�شفة م�شتمرة 

�شبل معاجلة هذه امل�شكلة.

د - جمال البيئة

الربية  املحميات  من  العديد  وتطوير  ورعاية  باإن�شاء  ال�شركة  تقوم 

مثل  البيئي،  التنوع  على  احلفاظ  يف  ي�شهم  الذي  الأمر  والبحرية، 

القرين،  �شلع  البحرية، وحممية  واملحمية  ال�شحراء،  روح  حممية 

وحممية العبدلية، وتطوير واحة اأم العي�ص. 

هـ  - الأن�شطة الجتماعية 

بل  بالإنتاج،  املتعلقة  الت�شغيلية  املهام  يف  ال�شركة  دور  ينح�شر  ل 

ت�شاهم با�شتمرار يف الأن�شطة الجتماعية املختلفة، مثل امل�شابقات 

الريا�شية، والأعياد الوطنية، وحمالت النظافة، وم�شابقة احلدائق، 

الطالب  وتكرمي  الرم�شانية،  والأن�شطة  العامة،  وامل�شابقات 

اأن�شطة  ورعاية  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  وم�شاعدة  املتفوقني، 

املكفوفني، واملراكز املجتمعية الأخرى. 

و - حمالت التوعية 

تهدف اإىل ت�شليط ال�شوء على الق�شايا التي تهم املجتمع، مثل حملة 

تقليل ن�شبة حرق الغاز، وحملة تر�شيد الطاقة، وحملة القيادة الآمنة 

للمركبات، و�شحة املراأة، وحملة مكافحة �شرطان الثدي، والتوعية 

مبر�ص الربو، وحملة مكافحة ال�شمنة لدى الأطفال.
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�شاد�شاً: روؤ�شاء ال�شركة

اإدارة عمليات  كاهلها عبء  على  التي حملت  ال�شخ�شيات  ال�شركة عدد من  رئا�شة  على  تواىل 

والفرتات  ال�شادة،  هوؤلء  اأ�شماء  التايل  اجلدول  يبني  حيث  الآن،  حتى  اإن�شائها  منذ  ال�شركة 

الزمنية لإدارة كل منهم )اأنظر ملحق ملحمة �شناعة النفط الكويتية(

ال�شادة / مدراء �شركة نفط الكويت

الفرتة الزمنية ال�شم

1959/06/30 1946/06/01 �شري فيليب �شاثويل 

1962/03/20 1959/07/01 هون و . فرانر 

1960/12/31 1948/02/31 ل. ت . جوردان 

1962/03/30 1961/01/01 اإ . بودين

1965/06/30 1962/03/21 د. اإم �شتيل

1966/07/31 1965/07/01 هـ . ل . �شكوت

1969/05/31 1966/08/01 جيم�ص اأ . يل 

1972/06/30 1969/06/01 م. ل . راي�شتون 

1975/08/08 1972/07/01 جيم�ص . اأ. �شرتاند

1983/12/31 1975/08/09 اأحمد م . جعفر 

1992/03/05 1984/01/07 عبد امللك م . الغربللي 

1996/05/08 1992/03/16 خالد يو�شف الفليج

2001/09/17 1998/09/08 عبد اللطيف حمد التورة 

2004/09/08 2001/09/18 اأحمد را�شد العربيد

2007/10/31 2004/09/11 فاروق ح�شني الزنكي

2013 2007/11/01 �شامي الر�شيد

2013 ها�شم �شيد ها�شم

�شابعاً: الأحداث الهامة يف �شناعة النفط يف الكويت

مر تطور ال�شناعة النفطية مبراحل عديدة، واإليكم اأبرز تلك املحطات من خالل اجلدول التايل:

احلدث التاريخ

اإن�شاء �شركة نفط الكويت املحدودة من �شركة النفط الأجنلو فار�شية )�شركة 

البرتول الربيطانية حاليًا( و�شركة نفط اخلليج )�شركة �شيفرون حاليًا(.

1934

حفر اأول بئر يف منطقة بحرة 1936 – 1935

اكت�شاف النفط يف حقل الربقان فرباير 1938

اإن�شاء اأول خط بحري لتحميل النفط 1946

ت�شدير اأول �شحنة نفط خام 1946/6/30

اإىل  بالإ�شافة  الأحمدي  تكرير  وم�شفاة  اجلنوبي  النفط  �شحن  مر�شى  اإن�شاء 

حمطة توليد القوى وحتلية املياه والبنية الأ�شا�شية ملدينة الأحمدي

 1949-1946

امتداد الن�شاط ال�شتك�شايف يف حقلي املقوع والأحمدي 1953 – 1951

اكت�شاف النفط يف حقل الرو�شتني يف �شمال الكويت 1955

اإن�شاء �شركة ناقالت النفط الكويتية 1957

اكت�شاف النفط يف حقل املناقي�ص 1959

اإن�شاء مر�شى �شحن النفط ال�شمايل يونيو 1959

افتتاح م�شت�شفى الأحمدي 27 اإبريل 1960 

اإن�شاء �شركة البرتول الوطنية الكويتية اأكتوبر 1960

اإن�شاء ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 1 يوليو 1963 

اإن�شاء �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية 23 يوليو 1963 

التو�شع يف مرافق ميناء الأحمدي ل�شحن النفط 1968

مرافق  ال�شباح  ال�شامل  ال�شباح  ال�شامل  �شباح   / ال�شيخ  الراحل  الأمري  افتتح 

ال�شحن باجلزيرة ال�شطناعية

فرباير 1969 

الحتفال بتكرير الربميل رقم مليون املكرر يف م�شفاة �شركة نفط الكويت اأكتوبر 1970
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احلدث التاريخ

اإن�شاء املجل�ص الأعلى للبرتول 1974

انتقال ملكية �شركة نفط الكويت املحدودة اإىل احلكومة الكويتية بالكامل حتت

)م�شمى �شركة نفط الكويت(

مار�ص 1975

اإن�شاء وزارة النفط اإبريل 1975 

و�شع حجر الأ�شا�ص مل�شروع الغاز نوفمرب 1976

افتتاح م�شنع القطران )بيوتومني( اجلديد اأكتوبر 1978

اإفتتاح م�شروع الغاز مبيناء الأحمدي فرباير 1979

النفط  ناقالت  لتحميل  ال�شطناعية  للجزيرة  التابع  التحميل  مر�شى  افتتاح 

العمالقة ذات حمولة الـ 500،000 طن

1979

اإن�شاء موؤ�ش�شة البرتول الكويتية 1980

اإن�شاء ال�شركة الكويتية لال�شتك�شافات البرتولية اخلارجية 1981

ت�شغيل اأول جهاز حفر بحري )الباز( 1983

اإن�شاء �شركة البرتول الكويتية العاملية 1983

توقف جميع اأنواع العمليات يف القطاع النفط نتيجة غزو النظام العراقي 2 اأغ�شط�ص 1990

قامت قوات النظام العراقي بتدمري ما يزيد عن �شبعمائة بئر نفطية فرباير 1991 

حترير الكويت 26 فرباير 1991 

البدء يف اإطفاء حرائق اآبار النفط مار�ص 1991 

ت�شدير اأول �شحنة نفط بعد التحرير 27 يوليو 1991 

اإطفاء اأخر بئر حفر م�شتعلة ) برقان 118 ( 6 نوفمرب 1991 

اإعادة ت�شغيل مر�شى التحميل التابع للجزيرة ال�شطناعية  3 مايو 1993 

|  �شابعًا: الأحداث الهامة يف �شناعة النفط يف الكويت �شركة نفط الكويت  

احلدث التاريخ

اكت�شاف النفط يف كراع املرو مبنطقة غرب الكويت 1995

الحتفال مبرور خم�شني عامًا على ت�شدير اأول �شحنة نفط من الكويت 30 يونيو 1996

اإعادة افتتاح معر�ص �شركة نفط الكويت يوليو 1996 

اإن�شاء ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج  فرباير 2002 

افتتاح املقر الرئي�شي ملكاتب �شركة نفط الكويت بعد اإعادة بنائه  23 مار�ص 2002

اإن�شاء �شركة خدمات القطاع النفطي يناير 2005

اإن�شاء �شركة التنمية النفطية 26 �شبتمرب 2005

الذكرى اخلام�شة وال�شبعني على تاأ�شي�ص �شركة نفط الكويت 22 �شبتمرب 2009

خف�ص حرق الغاز اإىل ما يقارب ٪1 2011
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املنظمات والشركات النفطية

اأوًل: موؤ�ش�شة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة

يف عام 1980 خطت �شناعة النفط يف الكويت خطوة رائدة، وذلك 

با�شتحداث موؤ�ش�شة البرتول الكويتية، حيث ان�شوى حتت اإ�شرافها 

اأربع �شركات عمالقة، هي �شركة نفط الكويت مبا لها من باع طويل 

و�شركة  الكويت،  داخل  والإنتاج  واحلفر  ال�شتك�شاف  عمليات  يف 

ت�شويق  ثم  ومن  التكرير،  عمليات  تتوىل  التي  الوطنية،  البرتول 

الوقود  حمطات  من  وا�شعة  �شبكة  عرب  حمليًا  النفطية  املنتجات 

داخل الكويت.

اأما �شركة ال�شناعات البرتوكيماوية فتتوىل ت�شنيع البرتول لإنتاج 

عمليات  اأوكلت  فيما  البرتوكيماوية،  واملنتجات  الكيماوية  الأ�شمدة 

نقل البرتول ومنتجاته اإىل �شركة ناقالت النفط الكويتية.

موؤ�ش�شة  ن�شاط  امتد  املا�شي  القرن  من  الثمانينيات  عقد  ويف 

ال�شركة  تاأ�شي�ص  مت  حيث  الكويت  خارج  اإىل  الكويتية  البرتول 

الكويتية لال�شتك�شافات البرتولية اخلارجية لإجناز عمليات احلفر 

�شنتايف  �شركة  طريق  عن  الكويت  خارج  والتطوير  وال�شتك�شاف 

العاملية.

يف عام 1987 امتد ن�شاط املوؤ�ش�شة لي�شمل تزويد حركة الطريان يف 

مطار الكويت الدويل بالوقود عرب �شركة اأ�ش�شت لهذا الغر�ص، وهي 

ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود.

من  �شبكات  باإدارة  فتقوم  العاملية  الكويتية  البرتول  �شركة  اأما 

حمطات توزيع الوقود يف كل من اأوروبا واآ�شيا. 

ال�شركات التابعة للموؤ�ش�شة 

وكلها  الكويت  داخل  اأو  خارج  �شواء  النفطية  املجالت  يف  العاملة  ال�شركات  من  العديد  هناك 

تن�شوي حتت موؤ�ش�شة البرتول الكويتية. وفيما يلي نبذة خمت�شرة عن هذه ال�شركات: 

�شركة نفط الكويت 

تاأ�ش�شت �شركة نفط الكويت املحدودة عام 1934م، من قبل �شركة النفط الجنليزية الإيرانية 

املعروفة الآن با�شم �شركة البرتول الربيطانية )BP( و�شركة غالف للزيت التي تعرف الآن با�شم 

�شركة �شيفرون.

وحفر  والبحرية،  الربية،  وامل�شوحات  التنقيب،  عمليات  تاأ�شي�شها  منذ  ال�شركة  اأن�شطة  و�شملت 

الآبار التجريبية، وتطوير الآبار املنتجة، بالإ�شافة اإىل التنقيب عن النفط اخلام والغاز الطبيعي.

�شركة البرتول الوطنية الكويتية 

تاأ�ش�شت �شركة البرتول الوطنية الكويتية )KNPC( يف اأكتوبر 1960 للقيام بعمليات تكرير النفط 

وت�شييل الغازات بالكويت من خالل ت�شغيل ثالث م�شايف هي:

1- ميناء الأحمدي. 

2- ميناء عبداهلل. 

3- ال�شعيبة.

ميادين  جميع  يف  تعمل  لكي  اخلا�ص،  والقطاع  الدولة  بني  م�شرتك  كم�شروع  ال�شركة  تاأ�ش�شت 

املحلية  ال�شوق  يف  النهائية  املنتجات  وبيع  ت�شويق  اإىل  والتنقيب  احلفر  من  النفطية  ال�شناعة 

ال�شركات  اأن  اذ  املنطقة،  بالكامل يف  وطنية  �شركة برتول  اأول  تاأ�شي�شها  وكانت عند  والعاملية. 

النفطية الأخرى كانت متلكها كليًا اأو جزئيًا م�شالح اأجنبية.

لكن ال�شركة �شرعان ما ركزت اهتمامها على �شناعة تكرير النفط وت�شويق املنتجات البرتولية 

لتكرير  ببناء م�شفاة  الهدف قامت  اأجل هذا  العاملية. ومن  الأ�شواق  امل�شتهلك املحلي ويف  اىل 

النفط خا�شة بها يف عام 1968 هي م�شفاة ال�شعيبة، والتي �شيدت يف ذلك احلني وفق اأحدث 

تقنية معروفة يف �شناعة تكرير النفط، اإذ كانت م�شفاة تعمل كلية بالهيدروجني.
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�شركة البرتول الكويتية العاملية 

تاأ�ش�شت ال�شركة يف عام 1983 ومقرها لندن وتقوم بت�شغيل �شبكات حمطات الوقود التي قامت 

ولوك�شمربج  وبلجيكا  الرنويج  اأوروبا منها  بلدان عدة يف  ب�شرائها يف  الكويتية  البرتول  موؤ�ش�شة 

وال�شويد والدمنارك، ثم تو�شع نطاق اأن�شطتها من خالل �شراء �شبكات التوزيع التابعة ل�شركتي 

البرتول الربيطانية وموبيل يف عقد الت�شعينيات من القرن املا�شي.

�شركة �شناعة الكيماويات البرتولية 

ويف   1963/07/23 يف  اأمريي  مبر�شوم   )KCFC( الكيماوية  لالأ�شمدة  الكويت  �شركة  تاأ�شي�ص  مت 

البرتول الربيطانية و�شركة اخلليج، مب�شاهمة  وبامل�شاركة مع كل من �شركة   ،1964 18 مار�ص 

20٪ لكل منها، وذلك �شمن جممع ال�شعيبة الذي ي�شمل اأربعة م�شانع لإنتاج: الأمونيا واليوريا 

والكربيت واأحما�ص الكربيت، حيث دخلت يف طور الت�شغيل يف عام 1966.

من  كل  ح�ش�ص  ب�شراء  الكيماوية(  لالأ�شمدة  الكويت  )�شركة  ال�شركة  قامت   1973 عام  ويف   

�شركة اخلليج و�شركة البرتول الربيطانية ثم اندجمت مع �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية 

يف 1975/1/28.

 

ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 

بح�شة   )KNPC( الكويتية  الوطنية  البرتول  1963/7/1 ك�شركة منبثقة عن �شركة  تاأ�ش�شت عام 

 1970 عام  يف  ال�شركة  اأ�شبحت  ثم   ،BP الربيطانية  البرتول  ل�شركة  تابع   ٪49 والباقي   ٪51

مملوكة بالكامل ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية.

�شركة التنمية النفطية 

اإدارة موؤ�ش�شة  اأقر جمل�ص  التابعة ملوؤ�ش�شة البرتول الكويتية، وقد  اإحدى ال�شركات الوطنية  هي 

اإىل  التو�شل  مهامها  ومن   .2005/9/26 يف  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص  ت�شكيل  الكويتية  البرتول 

اتفاقيات خدمات ت�شغيلية مع �شركات النفط العاملية، وذلك لتحقيق الأهداف املرتبطة بتح�شني 

اإدارة املكامن النفطية، وتطوير احلقول الأكرث تعقيدًا، مع توفري فر�ص تطوير للعمالة الكويتية، 

باإنتاج  املتمثل  ال�شرتاتيجي،  الهدف  اإىل  الو�شول  يف  اأماًل  واملعرفة،  التكنولوجيا  نقل  وتعظيم 

اأربعة ماليني برميل �شنويًا يف عام 2020 .

ال�شركة الكويتية لال�شتك�شافات البرتولية اخلارجية

البرتول  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شركات  كواحدة من جمموعة   1981 عام  لندن  ال�شركة يف  تاأ�ش�شت 

وي�شمل  الكويت.  دولة  الطبيعي خارج  والغاز  النفط اخلام  واإنتاج  وتطوير  ل�شتك�شاف  الكويتية 

ن�شاط ال�شركة اأماكن متعددة مثل اأفريقيا وال�شرق الأو�شط واآ�شيا واأ�شرتاليا. ففي اأفريقيا ت�شمل 

ت�شمل كال من قطر  الأو�شط  ال�شرق  وال�شودان ويف  وتون�ص  ن�شاطاتها كال من اجلزائر وم�شر 

ال�شرق  يف  اأما  وماليزيا،  اإندوني�شيا  فت�شمل  اآ�شيا  �شرق  جنوب  ويف  واليمن.  وباك�شتان  و�شوريا 

الأق�شى واأ�شرتاليا فت�شمل ا�شرتاليا وال�شني والفلبني.

ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج 

تاأ�ش�شت ال�شركة يف العا�شر من فرباير عام 2002 لتمثيل دولة الكويت يف اإدارة عمليات الإنتاج 

ال�شركة  مهام  ت�شلمت  حينما  اخلفجي  يف  الأمور  زمام  بالفعل  واأخذت  املق�شومة،  املنطقة  من 

العربية املحدودة فور انتهاء مدة عملها يف الرابع من يناير 2003 . يعترب م�شروع تطوير حقل 

الدرة للغاز الطبيعي امل�شرتك مع ال�شعودية من امل�شاريع الواعدة لل�شركة الكويتية لنفط اخلليج. 

كما قامت يف يناير 2006 بت�شلم مهام اجلانب الكويتي من اإدارة م�شاريع الوفرة مع ال�شعودية. 

تقوم ال�شركة بالتعاون مع �شركة تاك�شكو العربية ال�شعودية بعمليات ال�شتك�شاف والتطوير واإنتاج 

بها  للعامل يحتذى  تعترب منوذجًا  رائدة  الوفرة واخلفجي، وذلك يف خطوة  النفط يف منطقتي 

للتعاون والتكامل يف ا�شتغالل الرثوات الطبيعية امل�شرتكة بني البلدان املتجاورة. 

�شركة ناقالت النفط الكويتية 

لعمليات  ذراعها  الكويتية  البرتول  موؤ�ش�شة  تكوين  بعد  لتعترب   1957 عام  يف  ال�شركة  تاأ�ش�شت 

النقل، �شواء خلدمة �شناعة البرتول الكويتية، اأو غريها من ال�شناعات الأجنبية. وقد تعاقدت 

ال�شركة مع �شركة DSME يف 2004/8/17 لبناء ناقلتني جديدتني لت�شافا اإىل اأ�شطولها الفاعل 

يف منطقة اخلليج، ويف عام 1960 اأوكل اإىل ال�شركة الإ�شراف على ت�شويق وتوزيع الغاز املعباأ يف 

ا�شطوانات يف ال�شوق املحلي بالكويت.

تقوم ال�شركة بت�شغيل واحد من اأ�شخم اأ�شاطيل نقل النفط عرب البحار واملحيطات، حيث ي�شم 

الأ�شطول ثمان ناقالت نفط خام، واإحدى ع�شرة ناقلة منتجات نفطية، و�شت ناقالت غاز م�شيل، 

ومركبتني لوقود ال�شفن وزورقي قطر.

|  اأوًل: موؤ�ش�شة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة املنظمات وال�شركات النفطية  
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ثانياً: املنظمات العاملية

)OPEC - منظمة الدول امل�شدرة للبرتول )اأوبك

هي منظمة ت�شم يف ع�شويتها اثنتي ع�شرة دولة هي ال�شعودية والعراق واإيران والكويت وفـنزويال 

)الأع�شاء املوؤ�ش�شون(، ثم ان�شمت اإليها يف اأوقات لحقة بع�ص الدول الأخرى، ومقرها فيينا. 

باعتبارها  الطاقة  املحافظة على م�شادر  البرتويل، و�شرورة  الوعي  ن�شر  اإىل  املنظمة  وتهدف 

م�شادر غري متجددة. 

  )OAOPEC - منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك

والكويت  ال�شعودية  مثل  العربية  الدول  بع�ص  ارتاأت  اأوبك،  بها  قامت  التي  يف �شوء الجنازات 

وليبيا ت�شكيل منظمة عربية يكون لها دور مكمل لدور اأوبك، ومت ذلك بالتفاق بني الدول الثالث 

مدينة  املنظمة  واتخذت   ،1968/1/9 يف  )اأوابك(  منظمة  مبوجبه  تاأ�ش�شت  حيث  بريوت،  يف 

الكويت مقرا لها. وقد تواىل بعد ذلك ان�شمام الدول العربية اإليها، لي�شبح عدد الأع�شاء بها 

ع�شرة هم: 

ال�شعودية – الكويت – ليبيا – دولة الإمارات العربية املتحدة – قطر – البحرين – اجلزائر – 

العراق – �شورية – م�شر بالإ�شافة اإىل تون�ص، التي راأت تعليق ع�شويتها اإىل حني، وهى بذلك 

ت�شم ما يقرب من 70 ٪ من �شكان العامل العربي ومنتجي النفط العرب )عدا اليمن وعمان(. 

الو�شائل  وتقرير  النفطية،  القت�شادية  املجالت  لالأع�شاء يف  التعاون  توفري مناخ  اإىل  وتهدف 

وال�شبل الكفيلة باملحافظة على م�شالح الدول الأع�شاء، من خالل تن�شيق ال�شيا�شات النفطية، 

واإن�شاء امل�شروعات النفطية امل�شرتكة، وحل امل�شكالت النفطية للدول الأع�شاء. 



اخلامتة

التعليمي،  الرتبوي  الربنامج  هذا  يف  امل�شاهمني  جميع  نب�ص  برنامج  ي�شكر 

واملدار�ص  التعليمية  واملناطق  عليها  والقائمني  الرتبية  وزارة  بال�شكر  ونخ�ص 

امل�شاركة من مدراء املدار�ص ومعلمني واأهايل الطلبة.




