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النفط  اكتشاف

مسح          بعد الكويت في نفطي حقل أول اكتشاف بشائر بدأت
بناءا         وذلك المحدودة الكويت نفط شركة أجرته للمنطقة جيولوجي

     ." تحولت   "   التقرير هذا ضوء وفي رودس و كوكس ل فني لتقرير
عام           فيها حفر اجراءءعمليات وتم برقان منطقة الى 1937النظار

فبراير.      1938ومطلع  من والعشرين الثاني كانت 1938وفي
. برقان          في النفط اكتشاف تم حيث تاريخي موعد على المنطقة

الساعة           عند ذلك وكان الول برقان بئر هو الول الكتشاف وكان
  . فرحة       ووسط ماطر خميس يوم صباح من عشرة الحادية

وبكميات         ضغط تحت موجود المكتشف النفط أن تبين الكتشاف
السيطرة          بالمكان يكن لم بقوة البئر رأس معها فجرت ضخمة

قلة.          وحالت النتظار، تستحمل ل بقوة يتدفق النفط وكان عليها
البحث            فرض مما البئر فتحة سد دون الحفر قلة عن الناتجة الطين
     . كامبيل     دونالد السيد قام وبالفعل التدفق لوقف أخرى وسائل عن

ب        البئر بسد الشركة في الحسابات الخشب   60رئيس من قدما
. مؤقتة  بصورة

للنفط     الولى والشحنة الفضية، العجلة
الفضية       1946يونيو  30في  العجلة الصباح الجابر أحمد الشيخ أدار ،

وتدفق          الكويتي الخام للنفط شحنة أول تصدير بدء بذلك مدشنا
   . الولى       الشحنة وكانت الناقلة الى أنابيب خط عبر بيسر النفط
   " الكويت    "   انضمت وبذلك بريطاني جندي اسمها ناقلة متن على

   . بدء       لهمية ونظرا العالم في الرئيسيين النفط منتجي صفوف الى
الولى          الشحنة بتصدير احتفاءا كبير احتفال اقامة تم النفط، تصدير

من          كبير عدد وبحضور الصباح الجابر أحمد الشيخ رعاية تحت
منطقة        في البريطاني السياسي والحاكم البلد في المسؤولين



ديكسون        هارولد الكولونيل الكويت لدى السياسي والمعتمد الخليج
       . التاريخ،  لذلك اللحقة الثلثة العقود مدى وعلى غفير وجمهور
عمليات         الكويت نفط شركة بدأت فقد واسعة تطورات حدثت

عام       في الحمدي ميناء بمصفاة شركة  1949التكرير وأسست
العام      في الكويتية النفط البترولء   1957ناقلت شركة وتأسست

عام    الكويتية القطاعين     1960الوطنية قبل من مملوكة كشركة
عام          في الشعيبة مصفاة في عملياتها وبدأت والخاص 1968العام

عام        في البترولية الكيماويات شركة تأسست أيضا 1963كما
التالية         السنة في وبدأت الخاص، والقطاع الحكومة بين كمشروع

      . أيضا    تطور حدث الثناء تلك في النفطية المشتقات تصنيع عمليات
المملكة         مع الكويت فيها تشترك التي المحايدة المنطقة في

لهذه         نتيجة عبدالله ميناء مصفاة بنيت وقد السعودية العربية
الشراكة.

النفط   صناعة تأميم
ديسمبر          من السادس في النفط صناعة بتأميم الكويت 1975قامت

    . في      الكويت بدأت وقد الهمية بالغة تاريخية مرحلة بدأت وبذلك
على        السيطرة لعادة مفاوضات السبعينات من مبكر وقت

      . بتروليوم  بريتش شركتي مع متبادلة وباتفاقيات النفطية الصناعة
الكويت،         نفط شركة ملكية في المتشاركتين الخليج نفط وشركة

تم          حتى الكويت نفط شركة في تدريجيا الدولة أسهم ازدادت
     . مارس    من الخامس وفي عليها الكاملة السيطرة تم 1975احكام

تقرر        الجنبيتين والشركتين الكويت دولة بين التفاقية توقيع
. النفطية         مصادرها على الكاملة السيطرة في الكويت حق بموجبها

المرتبة          هذه الى ووصولها النفطية الكويت صناعة تطور أن ولشك
لحكام           الرشيد والتوجه تعالى الله من كبيرة نعمة الى يعود الرفيعة

أعمالهم         ادارة مجال في الكويتي الشعب فطنة وعلى الكويت
ومصالحهم.


