مشاريع :النفط والغاز /الطاقة المتجددّة
نبذة تاريخية :
الصناع)
يف العام ( )1921نودي بسمو الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكما لدولة الكويت .وانذاك سيطرت (زراعة اللؤلؤ
ي
رئيس للعيش يف الكويت وهو (الغوص بحثا عن اللؤلؤ) .وتزامن هذا التدهور مع
عىل سوق اللؤلؤ وشكلت منافسا للمورد ال
ي
نجاح رشكة النفط االنجليية( ،بريتيش ربيوليوم) يف اكتشاف النفط يف جنوب ايران كما تم اكتشاف النفط يف مملكة البحرين
ر
ديسمي  )1934وقع الشيخ أحمد الجابر الصباح اتفاقية امتياز التنقيب عن
والعشين من شهر
عام ( )1932و يف (الثالث
ر
كشكة مساهمة خاصة بي رشكة بريتيش ربيوليوم ر
ر
الت كانت قد تأسست ر
ر
وشكة
النفط مع شكة نفط الكويت المحدودة ي
نفط يف الكويت بعد مسح
وه رشكة شيفرون حاليا) .وبدأت بشائر اكتشاف أول حقل
ي
نفط الخليج (جلف أويل األمريكية ي
ر
وف
جيولوج للمنطقة أجرته شكة نفط الكويت المحدودة وتم اجراء عمليات حفر فيها عام (  1937ومطلع  )1938ي
ر ي
ر
والعشين من رفياير  )1938تم اكتشاف النفط يف برقان .وكان االكتشاف األول هو ربي برقان األول.
الثان
( ي
ديسمي  )1975فزيدت أسهم الدولة تدريجيا يف رشكة نفط الكويت
قامت الكويت بتأميم صناعة النفط يف (السادس من
ر
حت تم احكام السيطرة الكاملة عليها .وف (الخامس من مارس  )1975تم توقيع االتفاقية بي دولة الكويت ر
ر
والشكتي
ي
األجنبيتي تقرر بموجبها حق الكويت ف السيطرة الكاملة عىل مصادرها النفطية .واسست مؤسسة ر
البيول الكويتية يف
ي
ر
(البيوكيماويات ،التكرير
النفط وشملت انشطتها الرئيسية
(العام )1980كمظلة تضم تحتها جميع أنشطة القطاع
ي
ر
ر
ه:
والصناعة ،االستكشاف واالنتاج ،النقل) وتشف عىل شكات تابعة ي
• رشكة نفط الكويت
الرئيس يف استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز داخل دولة الكويت.
▪ يتمثل دورها
ي
• رشكة ر
البيول الوطنية الكويتية
ُ
ُ
ُ
وتدير مصفاتي ر
للبيول يف الكويت ،هما مصفاة األحمدي ومصفاة ميناء عبد للا .كما تدير
▪ تملك
ر
الشكة عدة محطات لتعبئة الوقود يف الكويت.
• رشكة صناعة الكيماويات ر
البيولية
▪ تعتي الذراع الرئيس لصناعة ر
البيوكيماويات يف الكويت.
ر
ي
•

رشكة ناقالت النفط الكويتية

الشكة الكويتية لالستكشافات ر
ر
البيولية الخارجية
•
• رشكة ر
البيول الكويتية العالمية
▪ تعتي الذراع الدولية لمؤسسة ر
البيول الكويتية .ومن أهم أعمالها ،تسويق وبيع الوقود ومواد التشحيم
ر
ومشتقات ر
البيول األخرى .

ر
الشكة الكويتية لنفط الخليج
•
ر
الت تقع عىل الحدود بي دولة الكويت والمملكة
▪ تقوم بتمثيل دولة الكويت يف المنطقة المقسومة ي
العربية السعودية.
الشكة الكويتية للصناعات ر
ر
البيولية المتكاملة
•
ر
▪ مهمتها تشغيل مجمع متكامل يقوم بتصنيع المنتجات ر
والبيوكيماويات وإمدادات
البيولية المكررة
الطبيع المسال.
الغاز
ي
نبذة عن منظمة اوبك :
ُ
َّ
ُ
وه اختصار للمفردات اإلنجليية ( Organization of the Petroleum
ت ر
عتي منظمة أوبك المصدرة للنفط ( )OPECي
ر
تعت منظمة الدول المصدرة للنفط تم تأسيسها من قبل األعضاء الخمسة األوائل
الت ي
 ) Exporting Countriesو ي
الرئيس لمنظمة أوبك يف العاصمة
المملكة العربية السعودية ،دولة الكويت ،العراق ،إيران ،فيويال عام (1960م) والمقر
ي
ً
ً
َّ
عضوا) )5( ،منهم ف ر
الشق األوسط غرب
النمساوية ف َينا منذ عام (1965م) وإعتبارا من (يناير  )2019تضم أوبك (11
ي
ً
آسيا ،و ( )5يف أفريقيا ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية.ووفقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية ،يمثل معدل إنتاج النفط يف
ّ
إجمال إنتاج النفط بالعالم يف عام ( ،)2015وشكلت منظمة الدول
الطبيع) ( )%42من
أوبك (بما يف ذلك مكثفات الغاز
ي
ي
ً
عالميا ( )%48منها ف الدول الست ف ر
الشق األوسط.
المصدرة للنفط (أوبك) ( )%73من احتياطيات النفط (المثبتة)
ي
ي
ً
اسعار ر
البتول يف العام ( : )2023/2020تزامن تراجع الصادرات الكويتية من النفط مع انهيار الطلب عىل الخام عالميا يف
الفية؛ إذ أدى توغل فيوس كورونا وتوجه العديد من البلدان ال فرض إجراءات ر
تلك ر
احيازية للحد من ر
تفس الفيوس
ي
ر
الحال ،هبط سعر برميل
الكيى  .وخالل الرب ع األول من العام
والت ادت ال اغالق غالبية المصانع يف الدول الصناعية ر
ي
ي
ر
لليميل بختام تعامالت مارس  ،2020وهو أدن مستوى منذ عام
النفط
الكويت بنسبة ( ،)% 62.39ليصل إل (11دوالرا) ر
ي
لليميل.
( ،)2016وقد سجل يف نهاية عام ( )2019نحو ( 68.35دوالرا) ر
ر
لليميل خاصة بعد تنفيذ االتفاق االخي الوبك
شهد سعر الخام
الكويت صعودا خالل عام  2021ال ما يفوق ( 30دوالرا) ر
ي
لخفض االنتاج بنحو ( )10ماليي برميل ،بمشاركة أعضاء جدد كالواليات المتحدة وكندا واليوي ج ،عىل أن يشي االتفاق
خالل (مايو ويونيو لعام  )2020وسط ترحيب من السعودية وروسيا لتمديده  .وازاء ذلك يرى البعض انه يجب ان تكون
ً
الكيى ،ر
حت ال يتسبب ذلك يف خسائر قد
هناك امورا يلزم اخذها يف االعتبار خاصة يف عمليات تمويل مشاري ع النفط ر
النفط بسبب توقعات ترافع يف الطلب من الممكن ان تشمل مشاري ع عدة يف القطاع ،خاصة مع تعاقد
يتحملها القطاع
ي
الحال دون التوسع
كيى ،مؤكدا ضورة استمرار العمل باالنتاج
القطاع
النفط يف البالد مع مؤسسات مالية وجهات تمويل ر
ي
ي
يف المشاري ع العمالقة خاصة للمشاري ع البحرية بشكل مؤقت .

العالم عىل النفط االمر الذي انعكس عىل السعر والذي
وبعد ان بدأت دول العالم تتعايش مع هذه الجائحة تزايد الطلب
ي
ً
القياس) يف االسبوع الرابع لشهر يونيو  2021وظل هذا السعر مرتفعا فقد
وصل ال ما يقارب ال ( 75دوالر لخام برنت
ي
ً
شهدت بداية عام ( )2022ارتفاعا قارب نسبة ال ( )%60عن العام الذي سبقه ومحاولة الواليات المتحدة األمريكية
وحلفائها ان تزيد االنتاج لخفض االسعار إال أن الدول المصدره قاومت ذلك إذ قررت زيادة اال تزيد عن ال ( 400.000برميل
ً
يوميا) ف نهاية عام  2021ويتوقع ان ر
تبق األسعار مرتفعة ر
حت منتصف عام (.)2023
ي
ً
الحال لحكومة دولة الكويت ومثيالتها من دول مجلس التعاون بتقليل االعتماد عىل مصادر الطاقة
تماشيا مع التوجه
ي
التقليدية (النفط والغاز) وحماية البيئة الطبيعية؛ فقد تركز اهتمامنا عىل تشكيل فريق متخصص يحرص عىل تقديم
ر
الت من المتوقع طرحها للطاقة البديلة بما يف ذلك إعداد ترتيبات المشورة القانونية لعمليات
المشورة للفرص والبدائل ي
ومشوعات ر
المناقصة و التسويق والتطوير واتفاقات رشاء الطاقة ر
األجنت
الشاكة بي القطاع العام و الخاص واالستثمار
ري
ر
تشيعات حماية البيئة وكذلك استصدار ر
ر
المباش وتوضيح ر
والمشييات
الياخيص و التشغيل والصيانة والتوريد و اإلنشاءات
و تنظيم ترتيبات الملكية وعمليات الدمج أو االستحواذ عىل أصول الطاقة المتجددة.
ً
يضم فريق المجموعة عددا من المحامي المتمرسي الذين سبق لبعضهم وأن عملوا كمستشارين قانونيي لدى رشكات
ً
عاما ف هذا القطاع باإلضافة ال تمثيلنا ر
النفط ر
لشكات تابعة لهذا القطاع لسنوات
كالشيك المدير الذي عمل لمدة ()18
ي
ر
الت تقدمها المجموعة:
عديدة ومن الخدمات ي
• إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم فيما بي المستثمرين وبعضهم البعض من جهة وفيما بي
المستثمرين والدولة
• تأسيس ر
الشكات العاملة يف مجال الطاقة  /الطاقة البديلة

ً
ً
قضاء)
• التصدي للمنازعات الناشئة عن هذا النشاط وتسويته (صلحا أو
• عقود المقاوالت المتعلقة بهذا النشاط وما يرتبط بها من ترتيبات  /اتفاقيات التعاقد من الباطن
• اتفاقيات النقل والتخزين
• قضايا البيئة
ر
المشيكة بي ر
الشكات اإلقليمية والدولية
• المشاري ع

