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 قبل الميالد من خالل بعض تسرباته على سطح ٤٥٠نذ القدم و تحديدا في العام ترجع معرفة اإلنسان للبترول م :مقدمة
 طالء القوارب وعزل المساآن وعالج  اإلضاءة واألرض حيث استخدمه المصريون والصينيون والبابليون القدماء في

 العالم اليوم لم يكن ليتوصل ومن المعلوم أن التطور التقني الهائل في.   بعض األمراض وغيرها من االستخدامات البدائية
ففي .   طرق التكرير والتصنيع الحديثةتطوير  و و استخراجهما بشكل تجاريإليه لوال اآتشاف البترول والغاز الطبيعي

م تم تطوير تقنية الحفر الدوراني لآلبار في الواليات المتحدة األمريكية و تم حفر أول بئر للبترول في والية ١٨٥٨العام 
م و في ١٨٧٨ا و منذ ذلك الحين إنطلقت إآتشافات البترول حول العالم حيث اآتشف البترول في فنزويال عام بنسلفاني

م ١٩٥٦م و في أفريقيا عام ١٩١٠م و في المكسيك عام ١٩٠٨م وفي منطقة الخليج العربي عام ١٨٨٥إندونيسيا عام 
في جميع أنحاء المعمورة وخاصة في منطقة الشرق شافات البترول تآوبعد ذلك توالت ا.  م١٩٦٩ل عام وفي بحر الشما

 الصدارة في  مرآز  لتوليد الطاقة غير إن البترول والغاز الطبيعي يتبوءانالبديلةورغم وجود عدد من المصادر .  األوسط
  .)١(الجدول رقم ذلك آما هو مبين في 

  
 استكشاف البترول في المملكة العربية ء بدتاريخ يعود :از الطبيعي في المملكة العربية السعودية والغلالبترو

من  – امتياز عاصم(م عندما تمت المحاولة األولى الستكشاف البترول في منطقة جزر فراسان ١٩١٠السعودية إلى العام 
) ة النقابة الشرقية اإلنجليزي أو– هولمزامتياز (م ١٩٢٣ في منطقة اإلحساء عام ةوالمحاولة الثاني) الدولة العثمانيةرعايا 

م بدء االمتياز الثالث للتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية وبالتحديد في ١٩٣٢في العام و .  واللتان باءتا بالفشل
 ٧م في بئر الدمام رقم ١٩٣٨ حيث أآتشف البترول عام )امتياز سوآال (منطقة الدمام بواسطة شرآة سوآال األمريكية

ت لتصل إلى أآثر من مائة حقل بترول وغاز طبيعي لتجعل المملكة العربية شافاتآوبعد ذلك توالت اال).  ئر الخيرب(
 توتحوي رابع أآبر احتياطيا) ياطيات العالممن احت% ٢٥ (للم في احتياطيات البترواالسعودية وهللا الحمد تتصدر دول الع

ن حقل الغوار  م) شدقم-عين دار(  الشماليءالجزالبترول من فعلى سبيل المثال يبلغ إنتاج .   في العالمالغاز الطبيعي
  . األوبك منظمة أآبر من اإلنتاج الكلي لبعض دولالعمالق

  
 البترول والغاز الطبيعي تجاريا في منطقة فاآتشايعود  : والغاز الطبيعي في منطقة الشرق األوسطلالبترو

 البترول في اتنطلقت سلسلة اآتشافو بعد ذلك ا.  م عندما أآتشف البترول في غرب إيران١٩٠٨الشرق األوسط إلى العام 
تقع دول الخليج العربي والجزيرة العربية وبالد الشام وجنوب .  )٢( الجدول رقم ة دول المنطقة آما هو موضح فييبق

وللبترول والغاز الطبيعي في دول .  ترآيا وغرب إيران على جزء من القشرة األرضية يسمى الصفيحة التكتونية العربية
  : أهمية خاصة لألسباب اآلتيةتلك الصفيحة

  

  . تقع في تلك المنطقةمن إحتياطيات الغاز الطبيعي في العالم% ٣٨من إحتياطيات البترول و % ٧٠حوالي  •
  . تقع في تلك المنطقةأآبر حقول البترول و الغاز الطبيعي على اليابسة وفي البحر في العالم •
  .نطقة المدالت اإلنتاج للبترول تأتي من دول تلكأعلى مع •
 .لواحدإنتاجية البئر امتوسط  لعلى في العالم بالنسبةالت هي األدهذه المنطقة متوسطة العمق وتنتج طبيعيا وبمعحقول  •
  . تنتج من حقول هذه المنطقةآل أنواع البترول والغاز الطبيعي و خاصة ذوات الجودة العالية •
  .قل على مستوى العالمتكلفة إنتاج البترول والغاز الطبيعي في هذه المنطقة هي األ •
  . مما يقلل تكلفة النقل قريب من مناطق االستهالكيللمنطقة موقع استراتيج •
  . مستقرة جيولوجيا وبعيدة عن األعاصيرلمنطقة و هللا الحمد تقع  في منطقةاتلك حقول البترول والغاز الطبيعي في  •
  

 الجدول رقم أنظر(  واستقرارها السياسي والطبيعية في هذه المنطق الضخم الغاز الطبيعيأن حجم إحتياطيات البترول و
الطاقة  (إن معدالت االستهالك المنخفضة للبترول والغاز الطبيعي.   آبيرة في العالم أآسبها أهمية إقتصاديةقد) )٢(

  جعلها المصدر الوحيد الذي يعول عليه لسد النقص في احتياجات بقية دول العالم في دول تلك المنطقة )الفائضة
  .)٣(الجدول رقم آما هو موضح في   إن شاء اهللاحاليا وفي المستقبلالمستهلكة للبترول والغاز الطبيعي 

  
  آما هو مبين في عالمياإن احتياطيات البترول والغاز الطبيعي المعلنة:  والغاز الطبيعيلالبترودور مهندسي 

هو فقط لما يمكن استخراجه باستخدام التقنيات المعلن سي و هو أن رقم االحتياطي  معتمدة على أمر أسا)٢(الجدول رقم 
من  % ٦٠ إلى ٥٠وبالتالي فأن االحتياطي المعلن يمثل حوالي .  المعروفة حاليا وبتكلفة إنتاج أقل بكثير من سعر البيع

مراآز ي ف والعاملينوهنا يكمن دور مهندسي البترول والغاز الطبيعي .  االحتياطي الفعلي الموجود في باطن األرض



 عن طريق تطوير  المعلنةير إلى أرقام احتياطيات البترول والغاز الطبيعي الكثواضيف الذين يمكن أن ياألبحاث و التطوير
أن تزايد الطلب العالمي على البترول .   عالية الكفاءة وتقنيات اإلنتاج المعروفة حاليا أو اآتشاف تقنيات أخرى جديدة آليا

التطوير اإلنتاج في المناطق المكتشفة و   زيادة وتيرة تحتم عليها المملكة باحتياطيات غير مسبوقةوالغاز الطبيعي و تفرد
 دعم األبحاث التقنية والتطبيقية في مجال هندسة البترول طق البكر من المملكة و في المنا زيادة معدالت االستكشاف

التطوير في و   األبحاثاز الطبيعي والجيولوجيا و مراآزوالغاز الطبيعي ويعول في ذلك على أقسام هندسة البترول والغ
  على مهندسي البترول والغاز الطبيعيو من هنا يمكننا تخيل حجم الطلب.   المملكة العربية السعودية خاصة والعالم عامة

  .لكة بشكل خاص والعالم بشكل عاممفي  سوق العمل في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للم
  

تنتهج المملكة العربية السعودية سياسة :  والغاز الطبيعيلالبترو في مجال العربية السعودية المملكة سياسة
في نظرتها المستقبلية تلك السياسة  تتمثل  أآسبتها احترام دول العالم قاطبة و في مجال البترول والغاز الطبيعيمعتدلة

  النقص أو الزيادة فيوأقلبات المفاجئة في األسعار منع التب ذلك و للبترول والغاز الطبيعيلسوق العالميالستقرار ا
 ن و بأسعار عادلة للمنتجين والمستهلكيأإلمدادات و ذلك حفاظا على استمرار الطلب على هاتين السلعتين المهمتين للعالم

اعة وتكرير  في مجال صن داخل وخارج المملكةيةشرآات العالمالدول والإقامة المشروعات المشترآة مع العديد من   ماو
 المملكةالحكيمة في قيادة ال التي تنتهجها ة بعدا آخر لتلك السياسة اإلستراتيجي إالالبترول والصناعات البتروآيميائية

  .العربية السعودية
  

 لقد غير البترول والغاز الطبيعي مسار الحياة البشرية بشكل لم يسبق له مثيل  :أستخدامات البترول والغاز الطبيعي
خدمت مشتقات البترول في انتاج الطاقة الالزمة لتشغيل المصانع وتحلية مياه البحر وتسيير المواصالت وتوليد حيث است

نتجات  عدد من الميتم الحصول على الخام بترول العند تكرير .  الطاقة الكهربائية والحرارية والميكانيكية وغير ذلك
: وقود الطائراتت،  ويستخدم آوقود للسيارا البترولمشتقات هو أهم وجازولينلأهمها ا والمهمة لتسيير حياتنا اليومية

والسفن  الديزل ويستخدم آوقود لمحرآات القطارات، ويستخدم آوقود للطائرات النفاثةجازولين وهو نوع أثقل من ال
ت وآالت الديزل وتستخدم في تزييت المحرآا وهي اثقل من زيوت التشحيم ،ومولدات الكهرباء والشاحنات الكبيرة

 البترول والغاز الطبيعي أمد البشرية  تصنيع آما أن. أسطح المنازلعزلالشوارع و إلسفلت ويستخدم في رصف،االمصانع
بمنتجات لم تعرفها من قبل مثل البالستيك والمطاط الصناعي واألصباغ واأللياف الصناعية والمنظفات واألدوية والعوازل 

وآما اسلفنا فأنه اليوجد مصدر بديل للطاقة ينافس البترول والغاز .  رية وغير ذلكالمائية والحرارية والمبيدات الحش
  . فلله الحمد من قبل ومن بعد)١(الجدول رقم في الطبيعي على المدى القريب آما هو مبين 

  
لية السياسة  أن سعر يرميل البترول الخام يتبع متغيرين مهمين األول هو التغيرات الدو :أسعار البترولالتقلبات في 

وآذلك يزاد الطلب على البترول عند حدوث الحروب والتهديدات .   حيث يزاد الطلب شتاء اآبر منه صيفاوالمناخية
هو سياسة العرض فالثاني أما المتغير  .  العسكرية قرب منابع النفط و ألمثلة على ذلك آثيرة اليتسع المجال لذآرها

أن تسعير برميل النفط الخام ليس باألمر السهل ويمكن تلخيص ذلك في النقاط .  ةوالطلب والمضاربات في األسواق الدولي
  :التالية
 وبترول غرب تكساس ل برنت في بحر الشمال آخام قياس لمنتجات أوربا وأفريقياتم أختيار مزيج بترول حق )١

  . لقارة آسيا آخام قياس دبي بترولالوسيط آخام قياس ألمريكا الشاملية والجنوبية وخام
 وسنغافورة حسب العرض نيتم تسعير خامات القياس الثالثة في اسواق البورصة العالمية في نيويورك ولند )٢

 .والطلب
يتم تسعير بقية خامات البترول في العالم حيب الموقع الجخرافي واختالفها عن مواصفات خام القياس المعتمد  )٣

 .لها
 مع خام القياس على الكثافة حس معيار معهد البترول تشمل المواصفات التي يقارن بها أي بترول في العالم )٤

 .المريكي ونسبة الكبريت ورقم المحتوي الحمضي الكلي
  

 يعطي سعرا أعلى من سعر خام القياس  الموصفات الثالثة المذآورة أعالهن أي خام يتفوق على خام القياس فيوبالتالي فأ
يع قد تختلف عن ما يتم حسابه رياضيا وذلك المور ومتغيرات   آما أن أسعار الب.المدرج في البورصة والعكس صحيح

تكون آبيرة و مفاجئة تربك    أن الزيادة في سعر البترول يجب ان تتناسب مع نسبة التضخم العالمي وأن ال. آثيرة
  .األقتصاد العالمي وتعود سلبا على المنتجين والمستهلكين معا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  .اقة المتوفرة في العالم حاليامصادر الط): ١(جدول رقم 
  نسبة االستخدام العالمي  مصادر الطاقة
%٤٢‚١  البترول الخام  
%٢٣‚٨  الغاز الطبيعي  ٦٥‚٩%

%٢٣‚٣  الفحم الحجري  
٨٩‚٢%  

%٧‚٠  المفاعالت النووية  

%٣‚٥  المصبات المائية  

%٠‚٣  مصادر أخرى  
١٠‚٨%  

١٠٠%  

  
  .طيات البترول والغاز الطبيعي في الشرق الوسط إآتشافات واحتيا):٢(جدول رقم 

    اآتشاف الغاز الطبيعي  اآتشاف البترول
أالحتياطي،   السنة  الدولة

 بليون برميل 
النسبة إلى 
  أالحتياطي،   السنة  مجمل العالم

  قدم مكعبنتريليو
النسبة إلى 
  مجمل العالم

%١٣  ١٣٧ ١٩٠٨  إيران  ١٠‚١ ٩٤٠ ١٩٨٨%  
%١٠‚٩ ١١٥ ١٩٢٣  العراق  ١١‚٨ ١١٠ ٢٠٠١%  
٠‚٢٩ غير متوفر غير متوفر غير متوفر ١٩٣٢  البحرين  ٠‚٠٣%  
%٢٥ ٢٦٤‚٢ ١٩٣٨  السعودية  ٢٤٣‚٥ ١٩٦٧  ٢‚٧%  
%٨‚٥ ١٠١‚٥ ١٩٣٨  الكويت  ١٠١‚٥ ٢٠٠٠  ١‚١%  
%١‚٢٧ ١٥‚٢ ١٩٣٩  قطر  ٩‚٨ ٩١٠ ١٩٧١%  

%٨‚١٤ ٩٧‚٨ ١٩٥٠األمارات العربية  ٢١٢‚١ ١٩٩٩  ٢‚٣%  
١٩‚٩٥ ١٩٩٩%٠‚٢٥٥ ٣‚٠ ١٩٥٦  سوريا  ٠‚٢%  

%٠‚٤٧ ٥‚٦ ١٩٦٠  سلطنة عمان  ٣٥‚١ ١٩٩٨  ٠‚٣٧%  
%٠‚٢٤ ٢‚٩ ١٩٨٤  اليمن  ٣‚٠ ١٩٨٤  ٠‚٠٣%  

 
.إنتاج واستهالك البترول في العالم حاليا  إحتياطيات ونسب )٣(جدول رقم   

 الفائض االستهالك اإلنتاج االحتياطي  الجهة
%٧٩  دول منظمة األوبك  ٤١%  ٧%  +  ٣٤%  

%٢  ةاليات المتحدة األمريكيالو  ٩%  ٢٦%  - ١٧%  
%١٩  بقية دول العالم  ٥٠%  ٦٧%  - ١٧%  

 


