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الشركة أصدرت كتابًا عن النفط والتنمية في الكويت بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها

»نفط الكويت« دعامة االقتصاد المحلي ورمز الكويت الشامخ

عالقات تاريخية وثيقة تربط
 البنك الوطني و»نفط الكويت«

يرتبط بنك الكويت الوطني 
بعالق����ات تاريخية وطيدة مع 
شركة نفط الكويت، تلك العالقة 
التي أسست على قواعد متينة 
من الثقة امتدت ألكثر من 57 عاما 
هي عمر بنك الكويت الوطني.

وبمناسبة مرور 75 عاما على 
تأسيس ش����ركة نفط الكويت، 
كش����ف بنك الكوي����ت الوطني 
عن عدد من الوثائق التاريخية 
التي تعود ألوائل خمسينيات 
القرن الماض����ي، والتي تؤرخ 
للعالقة القوية التي ربطته مع 
شركة نفط الكويت خالل تلك 
الفترة المهمة من تاريخ الكويت 
المعاصر الذي نما وازدهر مع 
نشأة وازدهار تلك المؤسسات 

الوطنية الرائدة
وكانت شركة نفط الكويت 
المح����دودة التي وق����ع وثيقة 
تأسيس����ها المغفور له الشيخ 
أحمد الجابر الصباح عام 1934، 
قد تأسست وظلت تمارس أعمالها 
في الكويت دون خدمات مصرفية 
تساعدها على االضطالع بأعمالها 
الفنية، إذ كانت المعامالت المالية 
تتم مباشرة بين الشركة وإدارة 
مالية حكومة الكويت في ذلك 
الوقت. إلى أن انقشع غبار الحرب 
العالمية الثانية وتبلورت لدى 
الكويت ورجاالتها  كبار تجار 
فكرة تأسيس بنك وطني كويتي 
يستطيع سد الفجوة المصرفية 
في الكويت، تلك الفجوة التي لم 
يستطع أن يمألها البنك األجنبي 
الوحيد العامل في المنطقة آنذاك 
والذي ب����دأ أعماله في الكويت 

أثناء الحرب العالمية.
وبمجرد أن أرسى بنك الكويت 
الوطن����ي قواع����ده المصرفية 
واس����تعد لمباش����رة أعمال����ه 
وشرع أبوابه مستقبال عمالءه 
في 15 نوفمبر 1952، معلنا عن 
استعداده لتقديم أعماله في خدمة 
الكويت ومؤسساتها وأفرادها، 
ومعلنا في الوقت ذاته عن بداية 
عصر اقتصادي جديد متزعما 
للنهضة المصرفية التي انبثقت 
من الكويت لتمتد بعد ذلك إلى 

جميع دول الخليج العربي.
الوق���ت، بادرت  وفي ذلك 
الكويت وقامت  ش���ركة نفط 
بفتح حساب جار لدى البنك 
الواعد متوسمة فيه األمل في 
تقديم حلول مصرفية تساعدها 
على االس���تمرار والتميز في 
خدمة االقتصاد الكويتي، حيث 
حمل حسابها الرقم 0455، الذي 
كان واحدا من أول خمسمائة 
حساب في تاريخ بنك الكويت 
الوطني تم فتحها في خالل أقل 
من ش���هرين منذ أن بدأ البنك 
أعمال���ه، وكان حس���ابها هذا 
هو همزة الوصل بينها وبين 
ادارة مالي���ة حكومة الكويت، 
ونرفق طي ه���ذا المقال أحد 

أوائل الشيكات التي تؤرخ لهذه 
االحداث والذي حرر بتاريخ 22 
يناير 1953، وأودع في حساب 
الشركة خصما من حساب ادارة 

مالية حكومة الكويت.
ومن بين الوثائق التاريخية 
التي كشف عنها الوطني وثيقة 
تمثل استصدار الشركة لنسخة 
طبق االصل من شهادة التسجيل 
التجاري برق����م 7387، بتاريخ 
الى  أكتوب����ر1960، لتقديمها   5
بنك الكويت الوطني الستكمال 
ملفه����ا لديه، ووثائ����ق أخرى 
العالقة من  توثق الستمرارية 

المراسالت بين الشركة  خالل 
والبنك العتماد توقيع مسؤوليها 
المخولين بالتوقيع على حسابها 

لدى الوطني.
يذكر أن بنك الكويت الوطني 
يحتفظ في أرشيفه بمجموعة 
قيمة من الوثائق والس����جالت 
الت����ي تؤرخ لفت����رة مهمة من 
تاريخ الكويت االقتصادي منذ 
عام 1952، كما تؤرخ في الوقت 
ذاته ألعمال كبار رجاالت الكويت 
الذي����ن نهضت على  وتجارها 
أكتافهم اللبنات األولى لنهضة 

الكويت الحديثة.

حاكم الكويت االسبق الشيخ أحمد اجلابر الصباح يفتتح الصمام الفضي لكي يسمح ألول نقطة بالتدفق إلى  إحدى ناقالت النفط لتصديرها إلى اخلارج حفل االفتتاح في سنة 1936 لبدء حفر البئر في بحرة وقد حضر احلفل أكثر من 200 كويتي

صورة من شيكات الوطني مع نفط الكويت

 أحمد مغربي
بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس شركة نفط 
الكويت أصدرت الشركة كتابا عن النفط والتنمية 
ف���ي الكويت للكاتب اإلعالمي جوناثان فراير حيث 
بين الكتاب في فصوله البالغ عددها 15 فصال تحول 
الكوي���ت في غضون نصف قرن من مجتمع يعتمد 
عل���ى اقتصاد الكفاف إل���ى مجتمع عصري يحظى 
أبناؤه بواحد من أعلى معدالت الدخل على مستوى 

العالم.
وتناول الكتاب ضمن صفحاته نشأة شركة نفط 
الكويت التي تولت مس���ؤولية أعمال االستكشاف 
واستغالل الثروة منذ أن تأكد وجود مخزون نفطي 
هائل في باطن األرض قبيل الحرب العالمية الثانية، 
وت���كاد قصة نفط الكويت ف���ي حد ذاتها فصال من 
فصول تاريخ الكوي���ت الحديث، حيث أدرك حكام 
الكويت أهمية الدور الرئيسي الذي لعبته الشركة 
في بناء الكويت الحديث���ة فكانت على الدوام ركنا 
أساسيا في دفع عجلة التنمية والتطور إلى األمام 
وتقاسمت مع الكويتيين آالمهم وأفراحهم في السراء 

والضراء.
وعرض الكتاب الغزو العراقي الغاشم على الكويت 
والج���روح التي خلفها س���نتي 1990 و1991 والتي 
ستأخذ وقتا طويال حتى تندمل ويعود الفضل في 
عملية إعادة األعمار الناجحة إلى اإلرادة السياسية 
الجماعية للشعب الكويتي والتوجيه الحكيم ألسرة 
آل الصب���اح ولعائدات الوفي���رة التي درتها عملية 
إنتاج النفط الذي استأنف بسرعة تدفقه على نحو 
رائع بفض���ل الجهود الحثيثة التي بذلتها ش���ركة 

نفط الكويت.
وبين الكتاب ضمن طياته اعمار الكويت والنهضة 
الحديثة بعد الغزو وصوال إلى استراتيجية 2020 
لنف���ط الكويت إلنتاج 4 ماليي���ن برميل من النفط 

يوميا.

شركة نفط الكويت تحتفل اليوم بذكرى مرور 75 عامًا على تأسيسها


