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 : الملخص
و إباراز اظتترياتاا اصتريراة اة الا  , إنتاا  اليتاا الوايواخل اطتاامظاىرة تتبع  ىوىذه الدراسة من  دفاعت     

و مبا أن اليتا اطتاام ىاو اظتاورا اصاتياااخل اعتاام ل اظت   اة . م1229-م2691: خالل الفرتةها أثرا ة 
س ية تيدتر بالدرجة  وو مبا أن, من إرتايل الناتج احمل ي ة ها% 02إذ توهم بأكثر من , اليرب ة الويواتة

إنتاا  اليتاا و مان ل   ا  التحقا  مان مادأ تاأثت ماا ساب    ا  إىل  في ىذه الدراسة ىدؼىل ةقد األو 
ل ىااذه الدراسااة ك ااا   . ل إرتااايل الناااتج احمل اايالاا  تياا   قطاااع اليتااا اطتااامإرتااايل ارتااراااا اظتال ااة ل

و ماان , اا اليتاا اطتاامصاااار  حجام إظهااراظت اناة الياظت ااة رنتاا  اليتاا الواايواخل اطتاام مان خااالل إباراز 
بعػػدد مػػن و بنااا ع   اا  ذلاار   اطتاارو  . اصحت ااا ي اظتدكااد ماان اليتااا اطتااام الواايواخل حجاامخااالل تتبااع 

و إا اا م اول اطت اا ج الياار  الاادول اليرب ااة  امااة أن اظتتريااتاا الو اساا ة الاا  سااااا إا اا م : النتػػا أ أىم ػػا
و كااذلر اطتااام ل اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة  نتااا  و تياادتر اليتااااألساسااي ر احملااركىااي كانااا خاصااة  

و باار م تااأثت ت اار األحااداي الو اساا ة   اا  التذبااذ  ل ك  اااا و . خااالل ىااذه الفاارتة وإتراااتاااظتاادثر ل 
 او و تاوةر انو يادا أنت جاة تىاماة تا  م اناة  اظت اة حيأن اليتاا الوايواخل اطتاام  إصأسيار اليتا اطتام     

  .من اليتا اطتامالثابا اليامل احت ا ي  ربعل أراضي اظت   ة ُادر با االثابؼتيون من اصحت ا ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saudi Arabia Crude Oil Production through: 1962-2006 



 3 

A study in Energy Geography 
 

Abstract 
  In this work, the researcher aimed to study production of the 

crude oil in the Kingdome of Saudi Arabia through 1962-2006. 

The oil is the main economic resource in the country as nearly 
80-90% of it's Gross National Production depended on it's 

financial out put. As the oil is mainly export to the international 

markets, it should depend on the demand nature in that’s market. 
There are a few results a bout this phenomenon, one of them that 

the political factors affected strongly in the quantities of 

productions through 1962-2006. However,  the Saudi Arabia's  
oil reservoirs is present the quarter of the total world, and have 

many kind of oil qualities.                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :موضوع الدراسة  
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مان  %02إذ تواهم باأكثر مان , اليتا اطتام ىو اظتورا اصاتياااخل اعتاام ل اظت   اة اليرب اة الوايواتة     
إنتاجااو م إص أن 2651/ ىااا2531ا     اااا التنق اا   نااو ل ساانة واااد باادأ. إرتااايل الناااتج احمل ااي ة هااا

و اد   .خب س سنواا نو أخل بيد     اا التنق   م 2650 ةاظت الات ونةل الإص تم مل تب   اا جتارتة 
أمرت اا اول اظتتقدماة ل   ة الياناأسواق الادول ل ىو ت ب ة الط   الياظتي ورا  ذلر رئ س اللريرض كان ا

م كاان اظتههاار الياام لهاااىرة 1229-م2691: و خاالل ةاارتة الدراساة. الشا ال ة و أوروباا الريرب ااة و ال اباان
الياام جتااه و اراساة اص.  ن  خاربا  اليتاااة ل  ن و الرتاجاع ل  التذبذ  واطتام ىالويواخل إنتا  اليتا 

و إذا كااان ماان . ريراة ااة الطب ي ااة و البشاارتة الاا  أثاارا ل ذلاارىااو است حااام ل  تريااتاا اصتالهاااىرة عتااذه 
اظتيروف أن ا ام أخل نشاط ااتيااخل ل أخل مواع جريرال و ل أخل زمن ىو حي  ة التفا   ب  اظتترياتاا 

ة جا  أن تُيارف أتحااع أن     اة إنتاا  ىاذا اظتاورا اصاتياااخل اعتاام مل تياا  , اصتريراة ة الطب ي ة و البشارتة
تقاع  اطتاام ة  اامن اليتاا الوايواخل. وا الهروف احمل  ة ال  تي       ة ارنتا  أو است رار تدةقاومن وج

ك ااا ص . األمار الاذخل تق اا  ت اال ت ارنتاا , ل ظاروف بنائ اة خت او ماان التيق اد كاظت اامن األرضاا ة احملدباة
النق  بوب      ة التج اد  تتوم الهروف اظتناخ ة بالتطرف ل الربواة إىل ارجة توات     اا اضتفر أو

و لااذلر نتواااع أن ت ااون ل هااروف اطتارج ااة الاادور اظتاادثر ل ساا وك ظاااىرة ارنتااا  الواايواخل ل يتااا . مااثالع 
كاام  اادا مااراا : توااا لنو ىنااا م ة ااا ىااي ت اار الهااروف  1229م إىل 2691اطتااام خااالل الفاارتة ماان 

لاار أتااة تااأثتاا ساا ب ة   ااا  حاادوي اصـتفاااض  و ماا؟ حاادثا  و ظتاااذا حاادثا  و ىاا  ترتاا    اا  ذ
و مبا أن اليتا اطتام  اليوائد اظتال ة ل يتا اطتام ال  توهم ل إرتايل الناتج احمل ي ل    ة اليرب ة الويواتة 

 ا س ىنااك أخل أة اة لدراساة التريات ىو س ية تيدتر بالدرجة األوىل ل اظت   ة اليرب ة الويواتة و لذلر ة
 و    ااو ىاا  كااان, تياادترهالترياات ل ك  اااا  واخل اطتااام إذا مل تُقااارن بهاااىرةالاايميف ل إنتااا  اليتااا الوااي

لت اار الهااروف تااأثت ساا ي   اا  ك  اااا اليتااا اطتااام الاا  صاادرسا اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة خااالل ةاارتة 
 الدراسة 

 
 :المكانية للدراسة الخصا ص

اظت   اااة اليرب اااة موااااحة جريراة اااة ل  تقاااع حقاااول اليتاااا الوااايواخل ل اظتنطقاااة الشااارا ة أكااارب اظتناااا       
ياائ  ؽتاا أكوابها ميتاداع مان اطت     الواح  الريار  ل ل ا ج اليار اظتنطقة الشرا ة و تشرف  .الويواتة

ةاان , مان الناح اة اصت ولوج اةو  .اجيا  ل     اا إنتا  و تيدتر اليتا اطتاامال  أثرا بش   ريراة ة اصت
. ةسااه   ج ولااوجي ختاات  بهااروف بناااجي هااا ل إا اا م الاارف الياار   اطتااام اليتااا الواايواخلحقااول واااوع 

مااان ةااااة الطبقااااا الوااارج ة الطااااي  ترك ااا  ج ولاااوجيذاا  Oil trapsل يتاااا  م اااامنهاااي تقاااع ل ة
Anticline ,و ىااذا تياايف ماان الناح ااة الي   ااة  .(2)أخل الاا  تتحااد  ل   اا  أو باجتاااه الواارر األحاادي

مث  ت ر اظتوجواة ل  بقااا تيرضاا , تراك   ج ولوج ة أكثر تيق داع اصستلرا  منها مقارنة مع سهولة 
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اساات رارتة الطبقاااا اضتام ااة ل يتااا و ماان ل  ة توااب  ذلاار ل انقطاااع ,اظتثااال لي   ااة ال واار   اا  سااب  
ذلااار دتتااااز حقاااول اليتاااا الوااايواخل باـتفااااض و ةاااوق . تواااات اضتفااار و اصنتقاااال إىل الطبقااااا األخااارأ

و تركاي م امنهاا ل , و  ايارة إنتاجهاا, (5), (1)اادم 3222  ميهم اآلباار  ان ح ث تق     أ  ااها
تيااايف تاااوزع ت  فاااة  و مراةقاااة  الريااااز الطب ياااي اليتاااا اطتاااام ل ميهااام اآلباااار ؽتاااا, مناااا   جريراة اااة ػتاااداة
ىااو تياادا كااذلر و ماان األمااور الاا  زااا ماان أة ااة ىااذا اظتااورا اصاتيااااخل  . (4)اصسااتلرا     ه ااا مياااع 

 ك ااااا .˚12ثق اااا  ال ياااار و ال, ˚52توساااا  اظتالياااار  و , ˚54ف اااات اطتياااار  و ال, ˚56ربخل الاااا, و ااااانو أ
و حقاا  الواافان ة , اظتنتجااة ل الياااملالربتااة وار أكاارب حقااول اليتااا اطتااام ريااحتتحاان أراضااي اظت   ااة حقاا  ال

هار ة او رت اع حقاول الاذخل ته 2: انهار أتحااع الشا   (3)أتحااع الذخل تُيد أكرب اضتقاول اظتري اورة ل الياامل 
اظتوااع الف  اي تحااع أمان اطتياائ  اصجياب اة  و. اليتا الويواخل اطتام الربتة و اظتري ورة مب اه اطت ا ج اليار 

ظاااروف الاااذخل ألريااا  دتامااااع مشااااصع  51ºإىل  29ºبااا  اائااارض الياارض -اظتتوساا  ل     اااة اليرب اااة الوااايواتة
ل توات     اة ارنتاا  و النقا  و مان ل التيادتر  التطرف اظتناخي الذخل تيا  منو بيض الدول وتتوب 

و   اا  أن مواااع اضتقاول ل اظتنطقااة الشاارا ة سااب   إضاااةة إىل كاا  ماا. ماان الوانةاااد دتتااد  ادة أ ااهر لفارتة 
وساا  ة نقاا  رخ يااة مق ااالع بااذلر ماان الت ااال ت اصاتيااااتة تياايف تااوةر ساااح  اطت اا ج الياار  أو ل ااخ ااو 

   .لي   ة ارنتا 
   
 :الحدود الزمنية للدراسة   
 :من أةها دة ألسبا  م 1229م إىل 2691 من سنةاظت تدة    اخت ار الفرتة  
ل اصتهاا الرشت ة ابتدا ع من سنة الب اناا ارحيائ ة ل   اا إنتا  اليتا اطتام أنو   البد  بتوج   . 2

  .  هاو ال  دت نا الباحثة من اضتيول  و ىي الب اناا اظتتوةرة  م2691

مان ابتادا ع  ةتتل   ىذه الفرتة اخول اظت   ة اليرب ة الوايواتة مرح اة تنف اذ خطا  التن  اة اطت اسا أنو . 1
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو اد . م1222 -1113م إىل خطة التن  ة الثامنة حال اع 2623 -2622خطة التن  ة األوىل 

(2 )http://en.wikipedia.org/wiki/Anticline  
األمانااة الياماااة .  ناصاار القااوة ل توح ااد اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة اراسااة حت    ااة ل اصتريراة ااا الو اساا ة, (م2666/ ىااا2426), الفقاات( 1) 

 .لالحتفال مبرور مائة  ام     تأس س اظت   ة اليرب ة الويواتة
 .02: مطابع اعت اة اظتيرتة ل  تا . س البرتول الير  و أزمة الشرق األو (: م2624),الرين  ي( 5)
ياصرة ل     ة اليرب ة الويواتة(: ىا2426), مشل (4)

ُ
 222: اار ُجده, 2ط. اصتريراة ا البشرتة اظت

 03: مدسوة مرتنا, 2ط. أ  س اظت   ة اليرب ة الويواتة(: ىا2426), وزارة التي  م اليايل(3)

 ت ادا الدولاة بشا   أساساي   ا  تادة  اليوائاد اظتال ااة ا, و مان أجا  تنف اذ بارامج ىاذه اطتطا  التن وتاة
 . من تيدتر اليتا اطتام إىل األسواق الياظت ة اظتوته  ة
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و تيادتر  و   إنتاا         اا مبا رة  ال  كان عتا تأثت س ي وواوع  دا من اضتوااي الو اس ة . 5
و وااوع حاارو  اطت اا ج الياار   م2625مثا  أزمااة اليتااا األوىل ل أكتااوبر  ,توايت اليتااا الواايواخل اطتااام

 . الثالي
 

 
 التوزيع الجغرافي لحقوؿ الزيت السعودي  (2)شكل رقم ال   

 
  http://www.gregcroft.com/area1indexmap.ivnu (9):مصدرال     
 
 
 
 
 

 حقلي الغوار و أبقيق للزيت الخاـاألعماؽ في آبار مناسيب ( 1)شكل رقم ال
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 http://www.gregcroft.com/area1indexmap.ivnu (2):المصدر   

 
 :األىداؼ

و حتدتاد , م1229-2691تتبع اطتيائ  اصتريراة ة لهاىرة إنتا  اليتا الويواخل اطتام خالل الفرتة . 2
 .أىم اظتتريتاا اصتريراة ة ال  أثرا ل ت ر اطتيائ  خالل ىذه الفرتة

و مان , رتراااا اظتال ة ل دولة مان اليتاا اطتاامالتحق  من مدأ وجوا  تأثت س ي ظتا سب  ل حجم ا. 1
 .مدأ تأثت ذلر ل إرتايل الناتج احمل ي و اظتيروةاا اضت وم ة

 .إبراز اظت انة الياظت ة ل يتا الويواخل اطتام. 5
 :الدراسات السابقة
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ساوا  ت ار الا  , ةأُثرتاا اظت تباة اليرب اة و  ات اليرب اة باليدتاد مان الدراسااا اصتريراة اة و  ات اصتريراة ا     
تناولااا موضااوع إنتااا  اليتااا الواايواخل اطتااام أو منتجاتااو اظت ااررة أو الاا  تناولااا اظتتريااتاا ذاا اليالاااة 

ك ا توةرا اليدتد من مياار ارحيا اا ل   اا ارنتا    ا  مواتوأ . بي   اا ارنتا  أو التيدتر
البدت اة ل يتاا  ه ااا اظتنتجاة ظتيااار الطاااةو اظتن, و     موتوأ اظتنه ااا اظتنتجاة ل يتاا اطتاام, الدول

 :على النحو التاليو دي ن استيراض بيحاع من ت ر الدراساا . اطتام و مياار الواوا األحفورخل كاةة
ياادرة ل يتااا  (ـ2691, الغنيمػػي) أورا

ُ
 Organization ofأن اصتااذور التارخي ااة ظتنه ااة الاادول اظت

Petroleum Exporting Countries OPEC  إاامااةا صتهااوا ةناايوتال الاا  بااذلتها ل سااب   تيااو 
كا  مان ميار و الوايواتة و ال وتاا  قة ب  الدول اظتيدرة ل يتا ح  اام وةدىا الرشتي بيتارة  ث الاة و 

و بر م  دم وجوا راه ةي  زتاس ة من اب  اول الشرق األوس  . م2640و إتران و اليراق وسورتا سنة 
مقارنااة بأىااداف الشااركاا ث اورىااا ل  ااث ميااال الاادول اظتنتجااة ماان ح اا اظتنه ااةألة ااة تأساا س ىااذه 

اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة و اصت هورتااة : ال اربأ اظتنتجااة ل اانف  إص أن الاادول ال ااربأ اظتنتجااة ل يتااا و ىااي
 :خااالل الفاارتةم و بيااد اجت اااع اساات ر 23/6/2692اليراا ااة و إتااران و ةناايوتال و ال وتااا  أ  نااا ل 

ياادرة ل يتااا إنشااا اتفااهااا   اا   -م 22-24/6/2692
ُ
ماان أجاا  حتق اا  األ ااراض . منه ااة الاادول اظت

و إىل إ اااااة األسااايار , اظتتي قاااة باحملاةهاااة   ااا  أسااايار ثابتاااة ل يتاااا بي ااادة  ااان كااا  تذباااذ  ص ضااارورة لاااو
و  و إىل حتدتااد ارنتااا  ل حاااةم   اا  ميااال الاادول اظتنتجااة, أخل حااال تأساا س اظتنه ااة(  ن ذاك)اضتال ااة

  .و األىم من ك  ذلر ىو اختاذ موات رتا ي ح ال الشركاا اظتنتجة ل يتا ,نتجة     حد سوا اظت
و  الياار يتاا اطتاام  ادا مان اظتواضاا ع اعتاماة و اظتتي قاة بال (ـ2692, و آخػروف, ؾالسػما)أورا ك اا   
 اصمت ااااز الااا  احت اااار  اااركاا الااانف  ال اااربأ ضتقاااول اليتاااا اليااار  و  اااول ةااارتةبا القحااااتا اظتتي قاااة هااامن

اليتاا  األسابا  الا  تُفوار اليتاااة ل إنتاا با  أن مان ؾ السماو اد أوضح . تفرضها     الدول اليرب ة
شركاا إىل زتااة  دا منا   اصمت ااز ل أمااكن اطتام خالل ةرتة الوت ن اا من القرن اليشرتن ىو اجتاه ال

و , ضاا ان تاادة  اليتااا اطتاااام: هااا اثنااان و ةاااذلاار  اادا ماان اليواماا  أة إىلمتياادا ماان اليااامل تاادةيها 
ضااالامة األرباااام الااا  حتيااا     هاااا الشاااركاا النفط اااة الياظت اااة نت جاااة توظ ااات ر وس أمواعتاااا ل مشاااارتع 

  .التنق    ن اليتا اطتام
-2692: اليتااا اطتااام خااالل الفااارتة إنتااا تطاااور  اسااتيرض ةقااد (ـ2661/ىػػػ2121, الشػػري )أمااا 

ة اليتااا اطتااام ك ااورا ااتيااااخل ل     ااة اليرب ااة الواايواتة الاا  وظفااا إتراااسااا أة اا و اااد باا . م2662
اصحت اا ي الثاباا وجاواه مان ك اا با  اور , م2656ابتاداُ  مان الياام , اظتال ة مناو ل التلطا   التن اوخل

و أن . أة اااة الشااارق األوسااا  و مواااتقب  إنتاجاااو مناااو ةااتاااز  لاليتاااا اطتاااام ل اظت   اااة اليرب اااة الوااايواتة 
 . أكثر من ث ث اصحت ا ي الياظتي ل أراض ها اد أبرز م انتها الياظت ةاظت   ة امتالك 
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 التوزتااع اصترياارال و اطتيااائ  اصجياب ااة ضتقااول اليتااا بالدراسااة( ىػػػ2129, مشػػخص) أوضااحل حاا    
سا ة با  الادول و تأثت تبااتن أحاوال اليالاااا الو ا, ك ا  رض اور اظتتريتاا الو اس ة, طتامالويواخل ا

ل تبااتن ك  اة , و ب  الادول اظتتقدماة صانا  اع خاصاة اظتوال اة رسارائ  ( أوابر)اليرب ة اظتنتجة ل يتا اطتام 
 . ارنتا  و وأسيار الربم   الواحد من اليتا اطتام

 اة و ل كتابو اصتريراة اا اصاتياااتة أن الواب  ل ا اام منه أتحاع من جهتو( ـ2669, الديب)اد ب  و 
 Organization of Arab Petroleum Exporting -أواباار-الادول اليرب ااة اظتياادرة ل اانف 

Countries (OAPEC)  ىو اضتد من اور  ركاا النف  األجنب ة ال اربأ ل بارتول , م2690ل سنة
 الاا  اااد ؾتحااا ل اسااتلدام ىااذا اظتااورا كوااالم س اسااي أثنااا  اضتاار  اليرب ااة ارساارائ   ة -الاادول اليرب ااة
أن ذلاار اااد أ قباو راة ةياا  مان اباا  الادول اظتياانية دتلحااا ل  الػديبك اا باا  . م2625الرابياة  ااام 

م و 2622 اام   International Energy Administration (IEA) ت اوتن وكالاة الطاااة الدول اة
 . حواع مبا ة هم الوصتاا اظتتحدة األمرت  ة و كندا و ال ابان12اظت ونة من 

يادرة  (ـ2661/ 2121 ,غيػديالد) ب ناا ك ا
ُ
أن الادول اليرب اة ااد ُاةياا رنشاا  منه اة الادول اظت

باا  اظتياال الو ن ااة و اظتيااال  نم هبادف إجياااا ك ااان ااتياااخل تااواز 2692ساانة  (OPEC) ل يتاا اطتااام
نتجاة إذ أخذا الادول اظت. اطتاصة بالدول اظتوته  ة و الشركاا الياظت ة الي الاة احملت رة من ناح ة أُخرأ

ةقاااد استشااايرا الااادول اليرب اااة مااادأ  .ل يتاااا زماااام اظتبااااارة ل الواااوق الياظت اااة ل يتاااا اطتاااام و ألول مااارة
ارجحاف الذخل ضتقها بوب  ار ار القاانو   ات اظتالئام الاذخل نهام حقاوق و التيامااا األ اراف اظتين اة 

أن  الدغيػػػػديوضااااحا  ك ااااا. ل     ااااة التنق اااا  و اسااااتلرا  اليتااااا اطتااااام ماااان أراضااااي الاااادول اليرب ااااة
اصتفاا اا ال  أُبرما ب   ركاا اصستلرا  دتا ل ظروف م نا ت ر الشركاا من حتق ا  ميااضتها 

    .و اضتيول     توه الا ضل ة لو
دراسااة حت    اة لدالااة إنتااا  نفا  اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة ل ب( ـ1000/ىػػػ2112, اليوسػػ )و ااماا 

-2629: ةرتتااا  إىلدف الدراساااة   تقوااا م اضتااادوا اليمن اااة ل دراساااة و لتحق ااا  ىااا ساااوق الااانف  اليااااظتي
     ااااة اليرب ااااة و كااااان لو اااااد خ يااااا ال وساااات ل اراسااااتها إىل أناااا .م2663-2662م و إىل 2609

ح ااث ترياات ك  ااة إنتاجهااا . خااالل الفاارتة األوىل Swing producerالواايواتة إم ان ااة اظتنااتج اظتتحااول 
و , ةهي تيتد ك  ة ارنتا   ندما تيتد الط       زتاا األوبار, ر اليتابريرض احملاةهة     ثباا أسيا

 ماع  ادا اظتنتجا  أما خالل الفرتة الثان ة ح ن اا أصابحا أسايار اليتاا مرتبطاةع بالواوق. الي س صح ح
 market-sharingةقاد كاناا اظت   اة تتيارف ك ناتج ساواي مشاارك , ل ساوق اليتاا اظتتياتادة  اظت ااع 

producer  سوق النف لذخل تهتم باضتيول     حيتو ال . 
أن البارتول  باقتصػاديات الطاقػة و البتػروؿل اراساتو التح    اة اظتينوناة  (ـ1000)األىػدف ك ا أوضاح 

س طرا     اىت ام  رائح  -س ع ااتيااتةاضتال مع س ية  اظت ة دتث  ػتور اىت ام ك  ارنوان ة بي س 
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و اااد أةاارا ةيااول ال تااا  اطت وااة . ن و القنااواا اظتالح ااة و األ اااركاألظتاااس و القطاا  -اليااامل لمي نااة 
ظتنااشة حت    ة  ن ت ال ت إنتا  البرتول و نهرتة الط       الطااة و البرتول و الووق الياظت ة ل طاااة و 

يل م تقرتباع و ح؟ الوااا اضتاا2039البرتول و حت    ااتيااخل ألسيار الطااة و البرتول منذ اكتشاةو سنة 
    . بيرض حت   ي ل تجارة الدول ة عتذه الو ية الي   ة البرتول و الرياز الطب يي األىدفو أختاع اام 

 الناااتج احمل اايإرتااايل ل ت ااوتن  أن اليااااراا النفط ااة ُتشاا   الي ااوا الفقاارخل( ـ1001)القبػػانيو ذكاار 
 خاارأ بوااب  تنااامي اليوائاادو أن تااأثت القطاااع النفطااي واضااح   اا  القطا اااا اصاتيااااتة األ ,الواايواخل
اوصراع  23م إىل 2622اوصر ل ربم ااا  الواحاااد  اااام  1النفط اااة بياااد تياااح ح أساااياره مااان أاااا  مااان  اظتال اااة

منه اااة األوبااار مااان جهاااوا  اهباااة اول نت جاااة ماااا ااماااا باااو  و ذلااار م2625مناااو  اااام الواحاااد ل ربم ااا  
 ة و ىي أنو و بر م األة ة الوظ ف ة صرتفااع إىل حق قة وااي يالقبانو اد أ ار  .الشركاا النفط ة ال ربأ

ني   النف  ل إرتايل الناتج احمل ي و اظتت ث ة ل توظ ت اليوائد اظتال ة ل ارنفاق اضت اومي و اصساتث ار 
ل القطا ااا اطتدم اة و ارنتاج ااة مان خاالل تنف ااذ خطا  تن وتاة   وحااة و  اام ة إص أن ىنااك خطااورة 

    .  و تتج   بوضوم  ند خحوع النف  إىل التذبذ  اضتاا ل أسيارهت  ن ل ىذا اص ت اا 
ة هاا أن ميادل الن او الوانوخل اليااظتي صساتهالك  اب نا (Cutter and Renwick, 2004)اراساة و ل 

و اااد أ ااارا  إىل . م كاان أساارع ماان ميادل الن ااو الواانوخل ل وا ان1222م و 2632 يااام الالطاااة باا  
ال   يالاة بإنتا  اليتا اطتام ل اول الشرق األوس  و منها اظت   ة اليرب ة الويواتة ذاا الواائع تارخي ة 

كاا النفط اة ر ةقاد كاناا الشا. كانا ت تنت أوائ  ةارتة الوابي ن اا اظت الاتاة مان القارن اظتا الاخل اليشارتن
و    ااو , ىاذا اظتاورا    اة ا اااة و دتوتا  تن  ااة  الُ اربأ األمرت  اة و األوروب اة ىااي مان تتاوىل و تااتح م ل

بدأ  دا من اااة ىذه الب دان بالحري      ىذه الشركاا األجنب ة ل حياول   ا  ميتاد مان الاتح م ل 
 . إنتا  اليتا اطتام و ني   أكرب من األربام

    أن الدول اطت  ج ة اظتنتجة ل نف  اد  (Cutterو , الغنيمي, ؾالسما, الدغيدي)و اد أرتع ك  من
و أن ذلاار اصحت ااار ا اات     اا  الااتح م ل  الشااركاا ال ااربأ اظتنتجااة ل يتااا اطتااامتيرضااا صحت ااار 

   .و  هم مواحة األراضي ال  تش  ها ذلر اصمت از التيوفي الشروط و اصمت ازاا و  ول ةرتة اصمت از
  :البحثية على النحو التالي ةو بناء على ما ورد في الدراسات السابقة فقد صيغت األسئل

ماا  و م 1229-2691ىي اطتيائ  اصتريراة ة لهاىرة إنتا  اليتا الويواخل اطتاام خاالل الفارتة  ما. 2
 أىم اظتتريتاا اصتريراة ة ال  أثرا ل ت ر اطتيائ  خالل ىذه الفرتة 

ى  كان ظتا سب  تأثت س ي ل حجم اليااراا و من ل ارتراااا اظتال اة ل دولاة مان اليتاا اطتاام  و . 1
 ت ذلر ل إرتايل الناتج و اظتيروةاا اضت وم ة  و ك ت دي ن التحق  من ذلر ما مدأ تأث

 ك ت دي ن إبراز اظت انة الياظت ة رنتا  اليتا الويواخل اطتام . 5
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لدراساة الوا وك , االسػتداللي تم إتباع المن أ االسػتقرا ي و لإلجابة     التوا صا ل ىذه الدراسة  
و الوااوف   ا  اظتترياتاا اصتريراة اة الا  , إنتا  اليتاا اطتاام الوايواخل اليام الذخل تي س خيائ  ظاىرة

و لاذلر   إتبااع  ادا مان الطارق . م1229-م2691أاا إىل ذلر الن   من ارنتا  خالل الفرتة مان 
 :اظتنهج ة     النحو التايل

 :  و المعلومات مصادر جمع البيانات -أوالً 
للمعلومػػػات للج ػػات الحكوميػػػة ذات العالقػػة ب نتػػػاج وتيػػة عنكبالمواقػػع الرسػػػمية علػػى الشػػػبكة ال. أ

مياااار بياافتها ح ااث   الاادخول إىل ت اار اظتوااااع  ,المحليػػة و غيػػر المحليػػة الزيػػت الخػػاـ السػػعودي
 :ل ب اناا ل اصتهاا اضت وم ة احمل  ة و اطتارج ة ك ا س أض

 .الونوتة التقارتر: مدسوة النقد الير  الويواخل. 2

 .خط  التن  ة اصاتيااتة اطت و ة: ط   و اصاتياا الويواتةوزارة التل. 1
 .ال تا  ارحيائي الونوخل/ مي حة ارحيا اا اليامة. 5

 (.  بال رية اصؾت  يتة)منه ة الدول اظتيدرة ل يتا اطتام أوبر . 5

     United States Geology Survey (USGS) اصت ولوجي ل وصتاا اظتتحدة اظتوح. 4
 Energy Informationمي ومااااااااا الطاااااااااة ل الوصتااااااااا اظتتحااااااادة األمرت  اااااااةوكالاااااااة . 3

Administration  (eia)     
  .Wikipedia. The free encyclopediaاظتوسو ة اضترة . 9

 .أدبيات الموضوع ذات العالقة. ب
 

 :يل البياناتمثت -ثانياً 
ل رسام اظتههار الياام لهااىرة اةاذ ب ااة النو  Microsoft Office Excel 2003 م برناامج اساتلدا    

الاا  تي ااس رساام األ اا ال الب ان ااة ماان خااالل  م1229إىل  2691ماان  إنتااا  اليتااا اطتااام خااالل الفاارتة
ل ااا  الهااااىراا اظترتتباااة   اااا  إنتاااا  اليتاااا الوااايواخل اطتاااام و تشااا   ك  ااااة  خياااائ  التوزتاااع اصتريااارال 

 . يتا الويواخل اطتامليااراا و ارتراااا اظتال ة و اظت انة الياظت ة ل ا
 :المصطلحات

 Crude Oilىو زتا البرتول اطتام : الزيت السعودي الخاـ -
 Fossil Fuelالوقود األحفوري  -

  Alternative Energyالطاقة البديلة  -

 . االعتداء اإلسرا يلي على األراضي العربية -
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 Oil trapالمكمن الزيتي أو المصيدة    -
 .الطبقات السرجية   -
 .األحدث السرر   -
 . ـ2691حرب أكتوبر   -

 

 :ـ1009-2691نظره عامة على التطور في كميات إنتاج الزيت السعودي الخاـ خالؿ الفترة  
بشا    ول ك  اتابالتذباذ  م 1229-م2691: إنتا  اليتا الويواخل اطتام خالل ةرتة الدراساة اتوم  
خاالل ػُتاداة سانواا  حادثا ل ال  توال ةظتايتااة الأتحاع و بوضوم مالحهة لنا  و بر م ذلر دي ن.  ام

ل حاا  تذبااذبا ك  اااا ارنتااا  ل , نقاا  مواات رحاادوي ة الحهااكااذلر م  دي اانك ااا  ةاارتة الدراسااة
 . ةرتاا أُخرأ منها

 
  (برميل ليوفم)ـ 1009-2691: التغير في كمية إنتاج الزيت الخاـ خالؿ الفترة( 1)شكل رقم 
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 .1عتماداً على البيانات في الملحق رقم إعداد الباحثة ا: المصدر      
 
 

  :الفترةإبراز المتغيرات الجغرافية التي أثرت في إنتاج الزيت السعودي خالؿ ىذه  -أوالً 
أن  ب يااة اصجتاااه اليااام عتااذه الهاااىرة , ُتههاار أراااام إنتااا  اليتااا الواايواخل اطتااام خااالل ةاارتة الدراسااة     

و ىااي إمااا اليتااااة اظتواات رة أو , ل اا  منهااا خاصاا ة مي نااة, اا ىامااةتتج اا  ل ستوااة ةاارت , اظت ان ااة اعتامااة
التذبذ  ب  اصـتفاض و اصرتفاع أو اصـتفاض اظتوت ر أو احملاةهة     ك  ة مي نة ل ك  ة ارنتا  ك ا 

ةث اة أحاداي س اسا ة . و اراسة ىذه الفرتاا كٌ    ا  حادة ىاو مان األة اة مب اان(. 2)ل اصتدول رام 
نطقااة اطت اا ج الياار  أو باليااامل كااان عتااا تااأثت   اا  ك  ااة ارنتااا  و   اا  سااير وحاادة ارنتااا  منااو ماارا مب
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و ص اار أن ت ااون عتااا تااأثت واضااح ل اليائااداا اظتال ااة الاا  تشاا   جااي  ص . الربم اا  الواحااد اليتااا اطتااام
ل مااان و ماان  Gross National Production (GNP) إرتااايل النااااتج احمل اايُتوااتهان ة ااو ماان 

  .اظتيروةاا اضت وم ة
 

 ـ1009-ـ2691العاـ إلنتاج الزيت الخاـ السعودي خالؿ الفترة تجاه اال( 2)جدوؿ رقم           
 السػلوؾ العاـ لقيم الظاىرة تاريخ ا الفترة

 اصرتفاع اظتوت ر     2691-2624 2
 مع   بة شتة اصرتفاع( تذبذ )ارتفاع و اـتفاض     2624-2602 1
 مع   بة شتة اصـتفاض   =  =    =   =   =   =      2602-2662 5
  بو ثباا     نفس ك  ة ارنتا        2662-2662 4
 ( تذبذ )ارتفاع و اـتفاض     م1229 -2662 3

 . 1: اعتماداً على البيانات الواردة في الملحق إعداد الباحثة: المصدر                  
 

  اطتااام لالواايواخل اتواام إنتااا  اليتااا  ـ2691-2691التػػي تمتػػد مػػن  ة األولػػىالفتػػر و خااالل      
, 92م إىل 2691م  ااااون برم اااا  ل ساااانة األساااااس  366,29ارتفيااااا ك  تااااو ماااان  إذ, باليتاااااة اظتواااات رة

و تقع خالل ىاذه الفارتة ذتاان سانواا سابقا اخاول اظت   اة اليرب اة . م2625م  ون برم   ل  1, 221
م ك ااا ساااب  2622/ ىاااا2562و الااا  باادأا مناااذ ساانة , ةالتن  ااة اصاتياااااتة اطت اساا الواايواتة مراحااا  

ول اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة مرح ااة خااافواار ماان خااالل و ت اار اليتااااة اظتتوال ااة ل ك  ااة ارنتااا  تُ  .ذكااره
خططهاااا التن وتاااة  ك اااا وراا ل ة هااااالااا  نياااا األىاااداف الياماااة و , التلطااا   اصاتياااااخل التن اااوخل

استث ار اليوائد اظتال اة لتيادتر اليتاا اطتاام     , م2622/ىاا2562ابتدا ع من سنة  تيااتة اطت اس ةاصا
و  Infrastructureل تنف ذ برامج التن  ة اصاتيااتة و ال  بدأا بتنف ذ مشاارتع الب ن اة التحت اة ل دولاة 

خل و  اادم اص ت اااا   اا  اليائااداا اصجتاااه إىل بنااا  اا اادة ااتيااااتة ترت ااي   اا  تنوتااع النشاااط اصاتياااا
الفاارتة ك ااا تُفوار أتحااع  .اظتال اة مان تياادتر اليتاا اطتاام و منتجاتااو ك يادر وح اد و ىااام ل ادخ  القاومي

ال اربأ  إضاةة إىل ما ساب  كاان لشاركاا اليتاا .الو اس ة اعتاائة ال  كانا تي شها منطقة اطت  ج الير 
: ل أماكن متيداة من اليامل و تدةيها إىل ذلر سبب  رئ و  ةاااجتاه ؿتو زتااة  دا منا   اصمت ازاا 

ضاا ان اساات رار تفا  اليتااا اطتااام و  ادم تياارض الاادول اظتواتوراة إىل انقطاااع وصااولو إل هاا ؽتااا اااد  أول مػا
ضالامة  و ثاني مػا. ترتت     و إضتاق اطتوائر بالشاركاا اظتواته  ة أو حرما اا مان أرباام كاناا حُتققهاا

 األرباام 
ُ
ل يتاا اطتاام و ذلاار مان خااالل توظ ات رسااام  ها ل تجااة نالا  حتياا     هاا الشااركاا ال اربأ اظت

    (.61: السماؾ)التنق    ن اليتا اطتام و إنتاجو
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 (أل  برميل) ـ1009-2691: تطور  إنتاج الزيت السعودي الخاـ خالؿ الفترة( 1)جدوؿ رقم 

 زيادةلل%  اإلنتاج السنة للزيادة%  اإلنتاج السنة
2691 366,29 22,69 2609 2249,12 32,96 
2694 964425 9,32 2600 2062,22 13,33 
2699 640432 22,04 2662 1542,32 19,91 
2690 2225,22 0,20 2661 5246,42 1,61 
2622 2509,92 20,25 2664 1652,62 2,21 
2621 1122469 19,32 2669 1693,43 2,19 
2624 5263,26 22,95 2660 5211,12 5,53 
2629 5256,10 12,39 1222 1691,92 2,52 
2620 5216,16 6,22 1221 1300,60 22,26 
2602 5915,02 4,29 1224 5139,52 9,20 
2601 1599,42 55,62 1223 64 ,5425  04 ,4  
2604 2461,62 6,62 1229 5592462 - 2433  

 (9)المصدر إعداد الباحثة اعتمادا على
http://www.sama.gov.sa/newreports/annual/ar/section10/files/arb10-3,pdf  

 
ساا التذبذ  الواضح ظاىرة إنتا  اليتاا  ةقد ,ـ2691ـ إلى 2691الفترة الثانية من أما خالل      
إىل أن حدي اصـتفاض اضتاا سنة , ح ث اصـتفاض و اصرتفاع وان كانا شتة اصرتفاع ىي الريالبة, اطتام

, 599ا إىل تراجي, م2602م  ون برم   سنة  5, 326إىل  ك  اا ارنتا   وص اد أن بية. م2601
وااوع  ادا مان اضتاوااي الو اسا ة  -التذباذ  -و من األسبا  الا  تُفوار ىاذه الهااىرة. م  ون برم   1

ىاي , اطتاامةأوعتا و أكثرىا تأثتاع ل     ة إنتاا  اليتاا الوايواخل . اطتطتة ال  ىداا أمن اظتنطقة اليرب ة
اظتت ث اااة ل ىجاااوم كااا  مااان القاااواا  ,م2625أكتاااوبر 19م الااا  اسااات را حااا؟ 2625أكتاااوبر  9حاار  

و اااد  .  اا  إساارائ   اع مفاجااا اع ىحاابة اصتااوصن ىجوماا  اا  و القااواا الوااورتة , اظتياارتة  اارب اناااة الوااوتس
اة ةياا   رب ااة أوىل كاار , تااوم الريفااران -حاادي ىااذا اعتجااوم   اا  الياادو ارساارائ  ي ل تااوم ال هااوا اظتقاادس

ىحااابة اصتااااوصن بواااورتا و صااااحرا  سااا نا  مبياااار ل يااادوان ارسااارائ  ي   اااا  األراضاااي اليرب ااااة ل كااا  ماااان 
مثا    ت اليرب اة ل  وضاوع   ا  وجاو اطتياوص و حوب ا ورا ل  دا من األاب اا   (6) .م2692سنة
(Cutter and Renwick, 2004) , اظتتحادة  الوصتااال ا  مان  -ةقاد أ قا  ذلار اظتواات اصجياا

- و كاذلر مواات ال اباان اظتدتادة رسارائ  , األمرت  ة و دا من اول أوروبا الريرب ة و   ا  رأساها ىولنادا
إىل كا   مان الوصتااا  Oil embargoاطتام  راة الفي  اليرب ة الثان ة وىي ال  ُ رةا  هر تيدتر اليتا

و ال  اسات را ظتادة ساتة  (.20)م2625أكتوبر  22ل ,اظتتحدة األمرت  ة و برتطان ا و ال ابان و ىولندا
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د ترتاا    اا  ذلاار ارتفاااع سااير ب ااع الربم اا  و اا (Cutter and Renwick, 2004: 317)أ اهر 
م و صا  2624و ل تنااتر  .برم  /اوصر21برم   إىل /اوصر 3,22إذ تراوم ب   ,بش   ربا ي الواحد

و اااااد  انااااا . (22)الربم اااا /اوصر 5د أن كااااان تب اااا  الربم اااا  بياااا/اوصر 22,93سااااير الربم اااا  الواحااااد 
ح اث ؾتام  ان ىاذا اصرتفااع الرباا ي إ االق اظتادارس و , الوصتاا اظتتحدة من ىذه اظتش  ة بش   رئ س

و اااد تادخ ا اضت ومااة ؽتث ااة ل الاارئ س . الواااوا اظتياانع و توااات ػتطاااا الوااوا  اان الب ااع بوااب  نقا 
. تاوم األحادك  ااع استلدام الرياز الطب يي و وات ب يو  التق    من بحرورة  Richard Nixonاألمرت ي  

 وىي مد أناب ا  لنقا , م2625نوة رب 25حدثا مباارة تشرتي ة ُكربأ صّدق    ها ال ونريرس ل  و اد
و ل  .(21)م2622و ااد اكت ا  ىاذا اطتا  سانة , ال اوم/م  اون برم ا 1من حقول أصس ا بطاااة اليتا 
ل حا  زاا ,  تا  اليتا اطتام ل ك   من اليراق و إتران بوب  ا ام اضتر  ب نه ام توات إن2602اليام 

ل يتااا ياادرة اظت إنتااا  اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة ل ىااذه الواانة لتيااح ح الوضااع ارنتاااجي ظتنه ااة األاطااار
و ك ااا تااذكر  . Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) اطتااام

منهاا  خاالل ىاذه الفارتة ان ذتاة  ادا مان األسابا  الا  تُفوار تراجاع إنتاا  اليتاا اطتاامة, (25) مشخص
 ىاذا الانهج الاذخل ظهار ل ختايتن ك  ااا كباتة مان اليتاا اطتاام, ةيانا  الالذخل اتبيتو بيض الدول  النهج

الادول  تها ت ارإىل اصتهوا الي   ة اضتث ثاة الا  باذلو . حتوباع ألخل حهر اد دتارسو الدول اليرب ة من جدتد
برامج إنتا  الطااة ال هربائ ة ظتواجهة الط   اظتتياتد    ها ل كاةة األنشطة البشرتة من ميااار الطاااة ل 

اضتارارة  اااة بارامج اساتريالل  و منهاا  Alternative Energy Programsالبدت اة ل وااوا األحفاورخل 
هاااا مااان ميااااار الطاااااة اظتتجاااداة و أو بااارامج إنتاج Geothermal Energyاألرض  اصتوة اااة لباااا ن 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو اد ارتأا اضت ومة   .وىي األ ية الش و ة و سر ة الرتام و اظت اه النه فة
 (9 )http://www.Wikipedia, the free encyclopedia  
(11)  http://www.buyandhold.com/bh/en/education/history/2002/arab.html 

(11)  http://www.buyandhold.com/bh/en/education/history/2002/arab.html 
(12)  http://www.buyandhold.com/bh/en/education/history/2002/arab.html 

 290مرجع ساب   , 290: ىا2429, مشل ( 25)
لقااراراا رجااال الياانا ة أو األمرت  ااة أن احاا ة اصاتياااا ل اسااتهالك واااوا الواا اراا أىاام ماان أن تد ااو 

م اانوناااع خياات  2623و كانااا النت جااة أن أصاادرا اضت ومااة ساانة , اااوأ الياارض و الط اا  تفا اا لحاا؟ 
: الدغيػدي)م 2622الا  تاتم تيان يها بياد  اام  ركباااباحملاةهة     الطااة توارخل تطب قاو   ا  رت اع اظت

بحارورة تر ا د اصساتهالك مان   Jimmy Carterنادا  الارئ س األمرت اي األساب  إىل  بارضااةة(. 911
لتول د ال هربا  بشا   جهة و استلدام مياار الطااة اظتتجداة مث   ااة األموا  و اعت دروج  و  تىا 

ك ا خت    .(24)اطتالتا الش و ة ةوق أسطح الب ا األب ض لتول د الطااة ك ا نااأ باستلدام , خاص
 (23" )صاحوة الثاورة ارتران اة"ال  تيوا ساببها إىل , م2626ل سنة واوع أزمة اليتا الثان ة الثالثة الفرتة 
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و . م2620الذخل ترك بالاه ل أوائا   شاه إيراف محمد رضا ب لوي و صحوة اصحتجاجاا ضد ح م
ساار ان مااا أ اااا  إص أن النهااام اصتدتااد, باار م تااأثر اطاااع اليتااا ارتاارا  بشاا   ساا ي جاارا  ذلاار اضتاادي

كااان ماان اظت   ااة  مااا, و نت جااة عتااذه األحااداي الو اساا ة ل اولااة إتااران. ا ارتران ااةاضت وتااة إىل الياااارا
انتشااار األساايار إص أن  تياادت بريارض إص زتااااة ارنتااا   "أوباار"اليرب اة الواايواتة و  اادا ماان اول منه اة 

بالااذاا   خاالل ىاذه الفارتة. الر ا  ااد اةاع األسايار إىل اصرتفااع بياورة  اات متواياة ل الهاروف الطب ي اة
ةالينا ة . كانا ااتيااتاا اليامل الينا ي تيا  احت ال ة تيرضها بيورة أكرب إىل الحيت اصاتيااخل

مثاا  صاانا ة   Energy- intensive industriesالا  تقااوم أساساااع   ا  متط باااا كث فااة مان الطااااة 
و  نادما .   سارتية ل اليااملالفارتة ماع وجاوا إم ان اة إنتاا اضتدتد الُي   كاناا  ات كاة اة نواب اع ل ت ار 
 تاات  ن األاااال م اليانا  ة و خاصااة ل الشاا ال الشااراي ملارتفياا أساايار اليتااا خاالل ىااذه الفاارتة أتحااع 

ماان الوصتاااا اظتتحاادة األمرت  ااة و ل مشااال أوروبااا ماان اظتناةوااة ل صاانا ة اضتدتااد الُياا   بوااب  ضاايت 
  (.29)إم ان اسا الينا  ة اظتتي قة بتوةر الطااة

 
 .(س.و.بليوف ؾ) البديلة و المتجددة   ةكمية است الؾ الك رباء المولدة من مصادر الطاق( 1)جدوؿ رقم 

 1001 1000 2669 2661 2699 2691 2690 السنة
 111,19 111,91 299,99 210,69 96,60 11,91 12,22 .س.و.ؾ

 wikipedia.com( 22) إعداد الباحثة اعتماداً على: المصدر          
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 (24 )wikipedea.com  
 (23 )Cutter, Susan L. and William H. Renwick(2004): Exploitation Conservation Preservation. 

A Geographic Perspective on Natural Resource Use.  4ed. John Wiley & Sons. USA. :317 

 211: الد  دخل)( 29)
 
 

 التغير في سعر البرميل الواحد من الزيت الخاـ خالؿ الحظر العربي( 1)شكل رقم           
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  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Oil_price_chronology.gif( 20)  :المصدر 
 
 

 (برميلليوف م) ـ2691-2691تغير إنتاج الزيت السعودي الخاـ للفترة ( 1: )شكل رقم
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   . 1: بيانات الملحق اعتمادا على إعداد الباحثة: المصدر        
 
 
 
 

 (مليوف برميل)ـ 2692-2691تغير إنتاج الزيت السعودي الخاـ للفترة ( 9)شكل رقم 
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  . 1: اعتمادا على بيانات الملحق إعداد الباحثة: المصدر        

  
سااانواا اضتااار  بااا  منطقاااة اطت ااا ج اليااار   اااهدا , ـ2660ـ إلػػػى 2691 الفتػػػرة الثالثػػػة مػػػنو ل 

مبواةقاة إتاران   ا  و انتهاا , م2602سابت رب سانة  11و الا  بادأا ل , الدولت  اليراق و جارساا إتاران
القاضاااي بواااات إ اااالق الناااار  م2600ل أ واااطس سااانة  306األمم اظتتحااادة راااام غت اااس األمااان بااااااارار 
ا تادا    ا   أخارأ اخ اا حربااع أخارأ ماع جارساا ال وتاا ل  ا   لياراق أنو ل ن ماا لبثاا ا .(26)

ول اطت ااا ج اليااار  ت ااار الفااارتة ظروةااااع سااا ان ا و ااااد  ااااش. م2662أ واااطس  1أراضاااي ال وتاااا ل 
اليرب ااة  اظت   ااةباجتاااه ماان ال وتااا ِحااراك ساا ا   و نااتج  اان ذلاار.  اات ا ت ااتااةاجت ا  ااة و ااتيااااتة 
وي حراك س ا  با  مادن اظت   اة اليرب اة الوايواتة و خاصاة مان مدتناة الرتااض حدالويواتة و كذلر 

  باااع لال  انااان و الراحااة , ب ااا اا اضتاارام بب ااة اظت رمااةؿتااو  ناادما اجتااو  اادا ص بااأس ة ااو ماان اليااائالا 
 اة الوايواتة  و    و ةقد ت ون تراجاع ارنتاا  س اساة ػت  اة اختاذسا اظت   اة اليرب. النفو ة أثنا  ت ر األزمة

مازالا جهوا مياىد  و . كراة ةي   ُايد منها إ ااة التوازن رنتا  اليتا اطتام ل حفاظ     أسيار ب يو
و خاصاة  اظتيااار البدت اة ل يتاا اطتاامالا  تواتلدم ل ااا اآلأ اي الطااة حتث اطتُطا  ؿتاو زتاااة كفاا ة 

و ل . ساياراألةارتاا اـتفااض  أخارأ خاالل اة ةإضاو ختاين ك  ااا . ة  ا تتي   بتول د الطااة ال هربائ اة
  .ىذا تربتر ضتركة التذبذ  ل ك  ة ارنتا  خالل ىذه الفرتة

 
 .ـ2669ـ إلػػى 2662فػػي الفتػػرة الرابعػػة مػػن  ظاااىرة إنتااا  اليتااا اطتااام وااوا ل  ااااالتذبااذ  ل اان   

ااواا   بتيااون اويل با , تت اةةفي الوانة األوىل مان ىاذه الفارتة   إخارا  اصتا ا اليراااي مان األراضاي ال و 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا منبفح  اا الو طة ال وتت ة ح ث دت نا . اول اطت  ج اليرب ة و اواا التحالتك  من 

(26 )wikipedia.com  
 اصتاا ا اليرااااي الااذخلإخاارا  ح ااث   . م2662اسااتيااة وضاايها الواااب  و ساا طرسا   اا  الاابالا ل ساانة 

سا ي   ا  انتهاام و كان ل   ماا ساب  تاأثت . أثنا  اظتيارك ىر  أو ات   دا من, استو م كثت من أةرااه
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ؽتااا أسافر  اان التذباذ  الطف اات ل ال   ااا اظتنتجااة مناو ك ااا ل , اليتااا اطتاامو تيادتر  إنتااا     ااا 
 . واألىم من ذلر التأثت ل سير ب ع الربم   الواحد منو( 0)الش   رام 

 
إىل ظاىرة إنتا  اليتا  ة يوا التذبذ  مرة أخرأ ـ1009ـ إلى 2669الفترة الخامسة من خالؿ أما 

م   اااا  وجاااااو 1221, م1222, م2666نتااااا  ل الواااانواا ارتراجيااااا ك  اااااا إذ , الواااايواخل اطتااااام
, 1224, م1225: ل الواانوااتيااوا ماارة أخاارأ  إص أن اصرتفاااع ل ك  ااة إنتااا  اليتااا اطتااام. التحدتااد
بياد أن كاناا تب ا  ل  م  ون برم   5592462م إىل 1229ل تنلفض ك  ة ارنتا  ل سنة , م1223

مع التذبذ   اع واةقجيده متذا التذبذ  ل ارنتا  اظتتأم  عتو  .م  ون برم   5425464الونة ال  سبقتها 
تذبااذ  ل ارنتااا  جااا  أخل أن ال. األربااع أنااواع اليتااا الواايواخل اطتااامنااوع ماان الفورتااة ل اا  ل األساايار 

و لي  ل الهروف الو اس ة ل يراق ال  . ل ت ا ي مع األسيار الياظت ة لب ع الربم   الواحد من اليتا اطتام
تشاا   جااي  ماان اظتنطقااة و بياافتها أحااد الاادول اظتنتجااة ل يتااا اطتااام و  حااو ل منه ااة الاادول اظتياادرة 

 .ارنتا ل  ما تربر ىذا التذبذ  (OPEC)ل يتا 
 
 

 ـ 2660 -2691 تغير إنتاج الزيت السعودي الخاـ خالؿ الفترة( 9: )شكل رقم
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   . 1: اعتمادا على بيانات الملحق إعداد الباحثة: المصدر        

 
 
 

 ـ 2669 -2662 تغير إنتاج الزيت السعودي الخاـ خالؿ الفترة(  9: )شكل رقم
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السنوات: 1991- 1997ـ

        
    . 1: بيانات الملحق اعتمادا على إعداد الباحثة: المصدر    
 

 (مليوف برميل)ـ 1009-2669: تغير إنتاج الزيت السعودي الخاـ خالؿ الفترة( 6: )شكل رقم
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 .   . 1: بيانات الملحق اعتمادا على إعداد الباحثة: المصدر        

 

 :ـ1009-2691تصدير الزيت السعودي الخاـ خالؿ الفترة  -ثانياً 
 :يات المصدرة من الزيت الخاـلكمفي االتباين الزمني  -أ
, اطتاام ىااو تياادتره ت ب ااة ل ط اا  الياااظتي    ااوالواايواخل  إنتااا  اليتااا ماان     ااةالريارض األساسااي إن     

إن اظتتأماا  ل . ةهااو ساا ية جتارتااة توااته ر بالدرجااة األوىل ل األسااواق الياظت ااة  امااة و الياانا  ة خاصااة
مناو ك  ااا التيادتر   ولتام با  مواارخل ك  ااا ارنتاا  ل ههر لو بوضوم التطاب   بو ا( 0)الش   رام 

و ىااااذا تي ااااس أن اظت   ااااة اليرب ااااة الواااايواتة ل بداتااااة اظترح ااااة . م1229-2691خااااالل ةاااارتة الدراسااااة 
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ولاذلر ةاالهروف اظتادثرة   ا  ارنتاا   .الينا  ة و أن ميهم ارنتا  توجو ل واوق اطتاارجي و لا س احمل اي
 .رىي نفوها اظتدثرة     التيدت

 
 :ـ1009-2691التوزيع الجغرافي لصادرت الزيت السعودي خالؿ الفترة  -ب
و اد احت ا ك  ة اليااراا ؿتو  . اليااراا الويواتة من اليتا اطتام زتااة م حوظةك  اا  هدا    

ل . ك  من اول أوروبا الريرب ة و اول  س ا و الشرق األايا  م اناة واضاحة مقارناة ببق اة الادول األخارأ
اظت حا  ل رااام األو ك ا ُتالحم من . ول أمرت ا الش ال ة ةدول الشرق األوس  و أختاع أوا انوس اأتا ا
ةقاااد تراجياااا األة اااة النواااب ة ل   اااة الياااااراا مااان اليتاااا اطتاااام إىل اول أوروباااا الريرب اااة ة ااان ( 2)رااام 
النواب ة مان و اد ت ون سب  ذلر إىل تياتاد األة اة . م1223سنة % 22م إىل 2693سنة %  32,1

من ال  ارتفيا النوبة اظتاوتة ليااراا اليتا اطتام إل ها ت ر اليااراا إىل اول  س ا و الشرق األاي  
 %. 33إىل % 52
 

 ـ2616مايو  2  د العزيز بن عبد الرحمن آؿ سعود رحمو اهلل عند تحميل أوؿ شحنة للزيت الخاـعبالملك ( 20)شكل رقم 

 
 http://www.easternemara.gov.sa/history.asp( 12): المصدر       
 
 
 
 
 
  (برميل ليوفم) ـ1009-2691: التطابق بين كمية اإلنتاج و التصدير من الزيت السعودي الخاـ في الفترة( 22)شكل رقم     
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 1: حقإعداد الباحثة اعتماداً على المل:  المصدر     
 
 

 (برميل ليوفم)ـ 1009-2691: خالؿ الفترةمن الزيت الخاـ التوزيع الجغرافي للصادرات السعودية ( 21)شكل  
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 .9: اعتماداً على البيانات في الملحق المصدر إعداد الباحثة 
 

 :ـ1009-2691التباين في حجم اإليرادات المالية للزيت خالؿ  -ثالثاً 
-2696اا تبياااا اااا م ارتاااراااا اظتال اااة ل يتاااا اطتاااام منحااا  اااا م ك  ااااا ارنتاااا  مناااو خاااالل الوااانو   

و ىااو أن اليتااا الواايواخل اطتااام ساا ية تياادتر بالدرجااة , توضاا حو سااابقاع   و ىااذا إثباااا ظتااا . م1229
تواات الا  أسافرا  ان اد تيرضا إىل  دا من اظتادثراا اطتارج اة نتا  نفوها ارو مبا أن     ة . األوىل

ئداا اظتال ة من     ة التيادتر ة ن الطب يي أن تتيرض ا م اليا,     ة ارنتا  أو التيدتر لبيض الواا
لوجادنا بوضااوم أن ذتااة   (22) و إذا تتبيناا بداااة ىاذه القاا م الا  تههاار ل اظت حا  رااام. إىل التذبااذ أتحااع 
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الاذخل توضاح  22 :ا م ارتاراااا اظتال اة ك اا ظهار ل الشا  ب  ب  ا م ارنتا  و حدثا  طاب ةرتاا ت
اا مواتة منحا  ثباك اا تالحام أتحااع مان الشا   الب اا  نفواو . اليالاة ب  ا م ارنتا  و ا م التيدتر

و ىااذا تي اااس اخااتالف اليوامااا  الاا  تاادثر ة اااو و إىل اسااتقرارىا ل نفاااس , ااا م اليائااداا اظتال اااة األخاارأ
و تُباا   .و كااذلر أنااو تُباا  بوااا ة اظتشااارتع اصاتيااااتة و إىل  اادم ظهااور أنشااطة ااتيااااتة كااربأ الواااا

ى  نة ارتراااا اظتال ة من اليتا   ا  إرتاايل ارتاراااا اظتال اة خاالل ةارتة الدراساة ( 4)رام اصتدول التايل 
و بر م ذلر ة ن الواج  ار اارة إىل جهاوا الدولاة اضتث ثاة اظتت ث اة ل ارسارتات ج ة التن وتاة الا  . نفوها

الاا  باادأا -ة اصاتيااااتة   ااا هبااا ح ومااة اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة منااذ إااارار و تنف ااذ خطاا  التن  اا
ااد ورا و , ىاا2452 -ىاا: اضتال اة2413الثامناة  خطاة التن  اةىاا و حا؟ 2563 -ىا2562باطتطة األوىل
و ىااو  تنوتااع القا اادة اصاتيااااتة و  اادم اص ت اااا   اا  مياادر واحااد ل اادخ    اا  ضاارورة ة هااا مااا تاان 

 .ارتراااا اظتال ة اظتتحي     ها من ب ع اليتا اطتام
  
 

 (مليوف لايرأل  )ـ 1009-2696 :السعودي الخاـ  من الزيت المالية األىمية النسبية لإليرادات( 1)ؿ رقم جدو 
 إليرادات الزيت%  اإليرادات األخرى اإليرادات من الزيت السنة
2696 1226 116 0 ,60 

2690 9211 929 9 ,96 

2691 16191 1110 9 ,99 

2699 212262 21999 0 ,96 

2696 296161 12602 9 ,96 

2691 299009 90299 1 ,91 

2691 99111 11210 1 ,99 

2699 19100 19100 1 ,19 

2662 119169 90111 9 ,99 

2661 61101 11199 0 ,91 

2669 216691 11121 9 ,99 

1000 121111 11912 0 ,91 

1001 112000 91000 9 ,99 

1009 901190 96121 9 ,96 

   http://www.sama.gov.sa/newreports/annual/ar/section5/files/arb5-2.pdf(:12)المصػدر       

  
 .من حساب الباحثة%                          
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 األخرى المالية المقارنة بين قيم اإليرادات المالية من الزيت الخاـ و اإليرادات( 21): شكل
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 6: ملحقالمصدر إعداد الباحثة اعتمادًا على البيانات في ال
 
 ـ 1009-2691: التذبذب في أسعار الزيت السعودي الخاـ حسب كثافتو النوعية خالؿ السنوات( 21)شكل رقم       
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بري 39˚ عربي خفيف 34˚ عربي متوسط 31˚  عربي ثقيل 27˚
 9: إعداد الباحثة بناًء على الملحق: المصدر           

 

   :    إبراز المكانة العالمية إلنتاج الزيت السعودي الخاـ  -اً رابع
 :في سوؽ الزيت العالميةمساىمة الزيت السعودي  -أ

و   اا  . باليتااااة اظتواات رة خااالل ةاارتة الدراسااة ,اتواا ا ك  ااة اليتااا اطتااام اظتياادرة ؿتااو األسااواق الياظت ااة
الاار م ماان التذبااذ  ل ك  ااة اليتااا اطتااام الاا  صاادرسا اظت   ااة خااالل الفاارتة اظتدروسااة و ك ااا تتحااح ماان 

احت ااا اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة و اااد .   ااة اظتياادرةإص أن ىناااك اجتاااه  ااام ؿتااو زتااااة ال  23: الشاا  
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: ك ااا تههاار ل الشاا    م1229اليتااا اطتااام إىل األسااواق الياظت ااة ساانة  ياادر  تُ اائ ااة الاادول الرائاادة الاا
29. 

  (مليوف برميل) ـ 1009-2691: التباين في حجم الصادرات السعودية من الزيت الخاـ للفترة( 21)شكل
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 9: داد الباحثة بناًء على الملحقإع: المصدر       

 
 ـ1009سنة  الخاـ الدوؿ الرا دة المصدرة للزيت  (29)شكل رقم 
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 http://tonto.eia.doe.gov/country/index.cfm (11)على إعداد الباحثة اعتماداً :  المصدر        

 
 :الخاـالسعودي االحتياطي المؤكد من الزيت  -ب
أن ماان باا  اطتيااائ  اصجياب ااة الاا  ُتحاااف ل اانف  الياار  ىااو شتاار  (291: ـ2692, السػػماؾ)أوضااح   

إذ ك  اااا ارتفاااع شتااار الطبقاااة اضتام اااة ل يتاااا اطتاااام زااا إم ان اااة اضتقااا  بالنوااابة , الطبقااااا الااا  حت  اااو
ك  ة اليتاا اطتاام الا  دي ان اساتلراجها   بأنواصحت ا ي اظتدكد  و تُيرف. صحت ا و اظتدكد من اليتا اطتام
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اظتوتوأ و اظتيرةة التقن ة الوائدة ل اظت اان و الت  فاة اصاتياااتة : اا     توةر  دة أمور ىامة منهاا ت ا
اظتتتبااع ل ب اناااا اظتوضااحة ل  إن(. 13) (14), (15) ل األساايار اضتال ااة لب ااع ىااذه الواا ية اظتقبولاة حال اااع 
 نذ اكتشااف أول ة. من اليتا اطتام دتالحم اليتااة اظتوت رة ل حجم اصحت ا ي اظتدك( 4)اصتدول رام 

تبااا  ليااانا ة البااارتول الياظت اااة وجاااوا  ,م2650ماااارس  5ل  2باااار الااادمام راااام و ىاااي  ل يتاااا اطتاااامباااار 
اكتشاااااف  م2642وتبيهااااا ل  ااااام  “ابااااة الاااادمام”احت ا اااااا برتول ااااة ىائ ااااة   اااا  أ  اااااق أكاااارب حتااااا 

ػتا  اليتا الويواخل اطتام حا احت ا اا , أصب“ بق  ”حلم اظتيروف اليتا اطتام الاحت ا اا حق  
أنهار اليامل واظترت ي األساسي ل موازتن الطااة الياظت ة وموضوع اىت ام اسرتات جي وااتيااخل لدول اليامل 

و ك ااا تههاار ماان (. 19) .الياانا  ة واساات رارتة ظتراكااي الشااركاا البرتول ااة الياظت ااة ل سااوق الباارتول الياظت ااة
 الواا ة البااارزة الاا  توااوا ك  اااا اصحت ااا ي الثابااا ماان اليتااا الواايواخلأن ( 3)م األراااام ل اظت حاا  رااا

 (.22) الشا   رااماظتوت رة و ىذا تههار أتحااع مان اطتام و الرياز الطب يي خالل ةرتة الدراسة ىي اليتااة 
يتااا ل ج و مياادر تو اااد اسااتطا ا اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة أن حُتاااةم   اا  مركيىااا الرتااااخل كااأكرب مناا

مان اصحت اا ي اظتدكاد مان % 4رباع اصحت اا ي اليااظتي مناو و  مدكد توااوخل باحت ا ي و  ,لياملل اام اطت
حقا  زتاا خاام  223ح اث ل     اة  , مان جهاة حقاول اليتاا اطتاام ة ثرة  ادا.  (12)الطب يي الرياز
ن جهاة أخارأ ةقاد ورا ل اظتتوال اة ما اصكتشااةاا اضتدتثاةو , (10) حقالع منفرااع بالريااز الطب ياي22 منها
 62 ,م1225/ ىاا2414-2415ب    دا حقول النف  اظت تشافة بنهاتاة  اام " التن  ة الثامنة أنو  خطة

حقاول جدتاادة خاالل الفارتة اظتشاار إل هااا أ االه, وتركاي نشااط اصست شاااف  4 حقاالع, ح اث   اكتشااف
إىل  122ارتفاع اصحت اا ي مان إذ راةا , والتنق   خالل الفرتة اظتاضا ة   ا  م اامن الريااز الطب ياي  ات اظت

تااوةر التقن اااا  و أخااتاع  .(16" )ترت  ااون ااادم م ياا  خااالل الواانواا األربااع األوىل ماان اطتطااة 15043
اليثور     النف   أنك ا  .األموال وةرة اضتدتثة لي   ة استلرا  و نق  ت ر ال   اا اظتتياتدة إضاةة إىل

تيااد توساا ياع لرةاااق اصتريراة ااة ضتقااول اليتااا اطتااام ة اان ل منطقااة اضتو ااة الاا  تقااع جنااو  م دتنااة الرتاااض ُ
 (.52)ط  من اظت   ة اليرب ة الويواتة الوساظتهد التارخيي ل اظتنطقة الشرا ة إىل اظتنطقة 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .ال وتا, ا  س الو يف ل ثقاةة و الفنون و اآلاا . البدت ة ت نولوج ا الطااة(: م2602/ىا2422),   اش( 15) 
 .222: جامية اظتوص , اار ال ت  ل طبا ة و النشر. جريراة ة النف  و الطااة(: م2602),الو اك و  خرون( 14)
 . 566: بتوا,   اار اصت. ااتيااتاا الطااة ل اليامل الير  و موات البرتول الير  منها: (م2661/ ىا2421)الد  دخل ( 13)
 (.مددتر الطااة الير  األران( )19)
(12 )http://www.planning.gov.sa/home/Home/Arabic/8Plan/ch24.htm 
(10 )Ministry of Oil and Minerals Resources  
(16 )http://www.planning.gov.sa/home/Home/Arabic/8Plan/ch24.htm 
األماناة الياماة لالحتفاال مبارور .  ناصر القوة ل توح د اظت   ة اليرب ة الويواتة اراسة حت    اة ل اصتريراة اا الو اسا ة, (م2666/ ىا2426), الفقت( 52)

 . 134 :مائة  ام     تأس س اظت   ة اليرب ة الويواتة
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نتهار ل يتاا اطتاام الوايواخل باإذنميرةاة  و بنا ع       
ُ
اا  ك  اة اصحت اا ي اظتدكاد دُي ان حواا  الي ار اظت

 :بتطب   اظتياالة اضتواب ة التال ة
-2691)متوسػػح حجػػم اإلنتػػاج السػػنوي /  (ـ1009)كميػػة االحتيػػاطي المؤكػػد= العمػػر المتنتظػػر للزيػػت الخػػاـ

 (12( )ـ1009
 .سنةع بإذن اا 22244= ب  ون برم   14565/ ب  ون برم   194413 =  -----

نتهار ل يتاا اطتااا
ُ
و  (190: الفقيػػر)م ىناا  ان  ااداىا حوا  ماا اااام باو و ااد زاا  ادا سانواا الي اار اظت

ةاارق الايمن با  الدراسات  و الا  ظهار ة هاا  تاأثت و ىذا الفرق ترجع بال  ر إىل, سنةع  224ال  ب ريا 
  . م1229ب  ون برم   ل سنة  194413إىل  زتااة ا  ة ك  ة اصحت ا ي الثاباتأثت بطب ية اضتال 

 
 (مليار برميل)ـ 1009-2691طي الثابت من الزيت الخاـ خالؿ الفترة تطور االحتيا(1)جدوؿ رقم 
 اإلجمالي أخرى أرامكو السنة
2691 60 ,19 90 ,1 10 ,16 

2622 00 ,211 90 ,1 90 ,219 

2620 11 ,291 92 ,1 09 ,299 

2609 00 ,299 91 ,1 91 ,296 

2664 01 ,116 11 ,1 19 ,192 

1221 10 ,116 16 ,1 96 ,191 

 191. 11 1. 11 116. 61 م1229
 :المصدر إعداد الباحثة اعتماداً على            
             (51) http://www.sama.gov.sa/newreports/annual/ar/section10/files/arb10-1,pdf 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
األمانااة اليامااة .  ناصاار القااوة ل توح ااد اظت   ااة اليرب ااة الواايواتة اراسااة حت    ااة ل اصتريراة ااا الو اساا ة, (م2666/ ىااا2426), الفقاات( 52)

 (192) .لالحتفال مبرور مائة  ام     تأس س اظت   ة اليرب ة الويواتة
 (مليار برميل)ـ 1009-2691تطور كمية االحتياطي الثابت من الزيت السعودي الخاـ خالؿ الفترة (  29) شكل رقم          
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 االجمالي
  1: اعتماداً على البيانات في الملحق إعداد الباحثة:  المصدر            

 
 

 أىمية المخزوف االحتياطي من الزيت الخاـفي  ىالدوؿ العشر األول( 9)جدوؿ رقم 
 (بليوف برميل)ـ 1009في ا يناير 

 لكمية االحتياطي%  الدولػػػة الترتيب
 2646  ة الويواتةاظت   ة اليرب 2
 2549 كندا 1
 2245 إتران 5
 042 اليراق 4
 242 ال وتا 3
 244 ارماراا اليرب ة اظتتحدة 9
 9 ةنيوتال 2
 443 روس ا 0
 5 ل ب اا 6
 142 ن جتتاا 22

 http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/oil.pdf( 55)إعداد و حساب الباحثة اعتماداً على           
  
 
 
 
 

 الخاـللزيت  العالمي محزوف االحتياطيلمن اتوزيع النسبي الفي الدوؿ العشر األولى ( 29)شكل رقم 
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 1: الجدوؿالبيانات في الباحثة اعتماداً على  إعداد:  المصدر          
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باليتااااة  م1229م  إىل 2691مان  نتاا  اليتاا الواايواخل اطتاام خاالل الفاارتةر اتسػم  المظ ػر العػػاـ .2
م  اون  1122, 69م إىل 2691م  اون برم ا  سانة  366, 29ةقاد ارتفياا ك  اة ارنتاا  مان , اظتوت رة

م  ااون برم اا  سااانة  5246, 42إىل , م2601م  ااون برم اا  ساانة  1599. 42إىل م 2621م اا  ساانة ر ب
 . م1229م   سنة م  ون بر  5592462إىل , م1221م  ون برم   سنة  1300, 60إىل , م2661

 

ال  مرا هبا اظتنطقة اليرب ة     ؿتو  ام و منطقاة اضت ا ج اليار    ا  ؿتاو  كاف لألحداث السياسية .1
و كاذلر   ا  األسايار الياظت اة إنتاا  و تيادتر اليتاا اطتاام ك  ااا انتهاام   واضح    س ي  خاص تأثت

م با  اليار  2625م و 2692ا حار  يدا من اضترو  منهاظتنطقة بمرا  ح ث ,خالل ةرتة الدراسةلو 
م باا  إتااران و اليااراق ت تهااا حاار  2602األوىل ل , اطت اا ج الياار  الااثاليمنطقااة ل حاارو   .و إساارائ  
الاا  اارا باا  النهااام اليرااااي الواااب  و باا  اااواا األماان اضتاار  م باا  إتااران و ال وتااا و أخااتاع 2662

    .ضتفم الوالم ل اليراق

 
اااد  و,   اا  إرتااايل ارتااراااا اظتال ااة ل دولااةت الماليػػة مػػن تصػػدير الزيػػت الخػػاـ اإليػػرادا ىيمنػػت .5

اساتري ا ل تنف اذ أىاداف  % 62-36تراوحا النوبة اظتاوتة عتذه ارتراااا خاالل ةارتة الدراساة ماا با  
م و حاا؟ الواااا اضتااايل ح ااث 2622/ىااا2562التلطاا   ل تن  ااة اصاتيااااتة ل     ااة الاا  باادأا منااذ 

   م1222-1222/ىا2452-2413رامج خطة التن  ة الثامنة تنفذ ب

 

يدرة منو   بينشبو تاـ ىناؾ تطابق  .4
ُ
األساواق اطتارج اة  إىلك  من ك  ة إنتا  اليتا اطتام و ال   ة اظت

أن اليتا و ىذا تدل     . م1229-م2691خالل ةرتة الدراسة من  و ارتراااا اظتال ة من اليتا اطتام
اظتاورا اصاتياااخل األول الاذخل تُيت اد    او ك يادر تيدتر بالدرجة األوىل و     أنو  س يةاطتام ما تيال 
  .ل دخ  الو يف

      

 اظت اة ىاماة  م اناة اظتوجاواة ل اظت   اة اليرب اة الوايواتة موارد الزيت الخػاـ و الغػاز الطبيعػيتحتل  .3
اةاا اضتدتثاة الا  باادأا تيحات ماان و ماان تاوايل اصكتشاال كثاةاة اليتاا  عت ار اظتااوارا مان التنااو  ااكتوابته

ب    ادا اضتقاول ة ل منطقة اضتو ة جنو  مدتنة الرتاضو بالتحدتد اظتنطقة الشرا ة ؿتو اظتنطقة الوسط  
و تاايااا اظت انااة الياظت ااة ل    ااة . حقااالع  62 ,م1225/ ىااا2414-2415بنهاتااة  ااام الاا    اكتشاااةها 

 .ل أراض ها ت ا ي الياظتي اظتليون منواليرب ة الويواتة صحتوائها     ربع اصح

فارتضسنة و ىو  22244اطتام بإذن اا الويواخل ل يتا  العمر المتنتظر من اظتتواع أن تب   .9
ُ
 الي ار اظت

 . است رار تدة   طا  حقول اليتا الويواخل اطتام خاللو
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 عػػػػالمراج
 :الكتب العربية -أوال
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(: م1222/ ىااا2410)ل  ااي اصاتيااااتة و ارحياا  مبدسوااة النقاد الياار  الوايواخلاماة الياراارة  -
  .الرتاض. التقرير السنوي الثالث و األربعين

(: م2666-ىا2426)بدر  اال, الفقت. األمانة اليامة لالحتفال مبرور مائة  ام     تأس س اظت   ة -
 .الرتاض. ة دراسة تحليلية في الجغرافيا السياسيةعناصر القوة في توحيد المملكة العربية السعودي

 .القاىرة, م تبة األؾت و اظتيرتة. اقتصاديات الطاقة و البتروؿ(: م122)ةرىاا ػت د   ي, األىدن -
معلومػػػات . المملكػػة العربيػػػة السػػعودية فػػي مئػػػة عػػاـ(: م2666/ ىاااا2426)اارة اظت اار  بااد الييتااي -

 .الرتاض, م تبة اليب  ان. عاـ على تأسيس المملكة موجزة إصدار خاص بمناسبة مرور مئة
اقتصػػاديات الطاقػػة فػػػي العػػالم و موقػػ  البتػػػروؿ (: م2661/ ىاااا2421)مدحيااة اضتواان, الد  اادخل -

 . بتوا, اار اصت  , 2ط. العربي من ا
 .مير, م تبة اصؾت و ميرتة, 9ط, الجغرافيا االقتصادية(: م2662)ػت د ػت وا, الدت  -
,   ااة  ادون اظت تبااا.اقتصاديات الموارد االقتصادية(: م2662/ىا2422)ػت د حامد , بد اا -

 .الرتاض, جامية اظت ر سيوا
ا  اس الاو يف , عػالم المعرفػة. تكنولوجيا الطاقػة البديلػة(: م2602/ىا2422)سيوا توست,   اش -

 .ال وتا, ل ثقاةة و الفنون و اآلاا 
مطابع اعت اة اظتيرتة اليامة . تروؿ العربي و أزمة الشرؽ األوسحالب(: م2624)ػت د   يا, الرين  ي -

 .ل  تا 
وزارة التي اا م اليااايل و البحااث . جغرافيػػة الػػنفح و الطاقػػة(: م2602)ػت ااد أزىاار و  خاارون, الواا اك -

 .جامية اظتوص , اار ال ند ل طبا ة و النشر. الي  ي
, 3ط, 2 . المملكػة العربيػة السػعوديةجغرافيػة (: م2663/ىاا2423) بد الرزتن صاااق, الشرتت -

 .الرتاض, ل نشر اار اظترتخ
دراسػػػػات فػػػػي جغرافيػػػػة المملكػػػػة العربيػػػػة (: م1221/ىااااا2415) باااادالييتي و  خاااارون,  ل الشاااا خ -

 .الرتاض, م تبة اليب  ان, (ػترر. )الجزء الثاني الدراسات البشرية القسم الثاني, السعودية
الطاقػػػػة فػػػػي الخلػػػػيأ تحػػػػديات و (: م2662)وي ارساااارتات ج ةمركااااي ارماااااراا ل دراساااااا و البحاااا -

 .أبو ظي. 2ط, مرتجم "الخليأ والطاقة العالمية دروس من الماضي" بول ست فني. ت ديدات
الجغرافيػػا البشػػرية المعاصػػرة للمملكػػة العربيػػة (: م2660-ىااا2426)ػت ااد  بااد اضت  ااد, مشاال  -

 .جدة, اار جدة. السعودية
النوالة  41 اليدا. الكتاب اإلحصا ي السنوي(: ىا2419)ليامة بوزارة اظتال ةمي حة ارحيا اا ا -

 (. اصل رتون ة
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النوااااالة ), 45اليااااادا . التقريػػػػػر السػػػػػنوي(: م1222/ ىاااااا2410)مدسوااااة النقاااااد اليااااار  الوااااايواخل -
 (. اصل رتون ة

 
 :غير العربية الكتب -ثانيا

- Al-Yousef, Nourah Abdull Rahman(1421/2000): Modeling Saudi 

Arabia Behaviour in the World Oil Market 1967-1996. 

- Cutter, Susan L. and William H. Renwick(2004): Exploitation 

Conservation Preservation. A Geographic Perspective on Natural 

Resource Use.  4ed. John Wiley & Sons. USA. 

 

   

 :كة المعلومات العنكبوتيةمواقع على شب -ثالثاً 
اظتنتاادأ الب اااي /الادورة اصسااتثنائ ة التاسااية   ااس اراارة, غت اس إاارة برنااامج األماام اظتتحاادة ل ب اااة -

مػػػػػن جػػػػػدوؿ األعمػػػػػاؿ ( أ)1البنػػػػػد : م1223ةرباتااااار/ اااااباط  6-2: الاااااوزارخل اليااااااظتي ل ا 
 .الطاقة و البيئة: قضايا السياسات العامة-المؤقت

- http://www.dammam.com/ 

- http://www.mopm.gov.sa 

- http://www.sama.gov.sa 

- http://www.usinfo.state.gov/ar/Archive/2004/Aug/19-338542.html 

- http://wiki.Answers.com  

- http://www.ccds.charlotte.nc.us/History/MidEast/04/horton/horton.h

tm 

- http://www.iranchamber.com/history/iran_iraq_war/iran_iraq_war3.

php 

- http://www.planning.gov.sa/home/Home/Arabic/8Plan/contents.htm 

- http://www.eia.doe.gov/ 

- http://www.gregcroft.com/area1indexmap.ivnu 

- http://www.buyandhold.com 

 

 

 

 
 المالحػػػػق        

 
 نوع ا و تاريخ اكتشاف ا أسماء حقوؿ الزيت السعودي حسب ( 2)ملحق رقم         

 النوعسنة  اسم الحقل  العدد وعالنسنة  اسم الحقل  العدد

http://www.dammam.com/
http://www.mopm.gov.sa/
http://www.usinfo.state.gov/ar/Archive/2004/Aug/19-338542.html
http://wiki.answers.com/
http://www.ccds.charlotte.nc.us/History/MidEast/04/horton/horton.htm
http://www.ccds.charlotte.nc.us/History/MidEast/04/horton/horton.htm
http://www.iranchamber.com/history/iran_iraq_war/iran_iraq_war3.php
http://www.iranchamber.com/history/iran_iraq_war/iran_iraq_war3.php
http://www.planning.gov.sa/home/Home/Arabic/8Plan/contents.htm
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 (ـ)االكتشاؼ (ـ)االكتشاؼ

 زيت خاـ 2696 ذىب 11 زيت 2619 الدماـ 2
 = 2696 فريده 11 = 2610 يةر أبوحد 1
 = 2696 ىامور 19 = 2610 ابقيق 1

 = 2696 سمن 19 = 2611 القطي  1

 = 2696 لقفح 19 = 2619 الغوار 1

 = 2691 مغرب 16 = 2616 الفضيلي 9

 = 2691 تن ات 90 = 2612 السفانية 9

 = 2691 الجوؼ 92 = 2611 الوفرة  9

 = 2691 فرحاف 91 = 2619 الخرسانية 6

 = 2691 صبا 91 = 2619 خريص 20

 = 2696 حوتو 91 = 2619 منيفو 22

 = 2696 دلما 91 = 2690 الخفجي 21

 = 2660 راغب 99 = 2691 الحوت 21

 = 2660 حازميو 99 = 2691 فوارس الجنوب 21

 = 2660 نعيم 99 = 2691 أبو صفا 21

 غاز طبيعي 2660 حلوه 96 = 2691 بيري 29
 زيت خاـ 2660 جناح 90 زيت خاـ 2691 ظلوؼ 29
 غاز طبيعي 2662 ك   92 = 2699 َج اـ 29
 زيت خاـ 2661 مدين 91 = 2699 حباري 26
 غاز طبيعي 2661 جنوب الوجو 91 = 2699 جنوبي أـ غدير 10
 = 2661 أتملأ 91 غاز طبيعي 2699 غيداف 12
 زيت خاـ 2661 أـت جترؼ 91 زيت خاـ 2699 اللولو 11
 = Nisalah 2661 99 = 2699 دتره 11
 = 2661 ليلى 99 = 2699 َمرجاف 11

 = 2661 أبو مركو 99 = 2699 كاراف 11

 = 2661 أبو راكيز 96 = 2699 جنا 19

 = 2661 بترمو 90 = 2699 جريد 19

 = 2669 عتسيلو 92 = 2699 جريبعات 19

 = 2669 ِشبلو 91 = 2699 شيبو 16

 = 2669 مليح 91 = 2696 برقاف 10
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 = 2669 أبو شداد 91 = 2696 مرزوؽ 12

 = 2669 خزامى 91 = 2692 حرمليو 11

 غاز طبيعي 2669 وكر 99 = 2692 مزاليأ 11
 زيت خاـ 2669 َحمى 99 = 2691 شتطفو 11
 غاز طبيعي 2669 وضيحي 99 = 2691 اءال ب 11
 = 2669 َشمو 96 = 2691 َم ره 19
 زيت خاـ 2669 ِسدر 60 = 2691 أبو جفاف 19
 غاز طبيعي 2669 ك لو 62 = 2691 ِقردي 19
 = 2669 شادف 61 = 2691 رميثاف 16
 زيت خاـ 2666 نيباف 61 = 2691 قرياف 10
 = 1000 غزاؿ 61 = 2691 رملو 12
 غاز طبيعي 1000 منجوره 61 = 2691 ربك 11
 زيت خاـ 1002 جفياف 69 = 2691 لوحاح 11
 == 1001 وارد 69 = 2691 دبدبو 11
 == 1001 طخماف 69 = 2691 ربياف 11

 == 1001 يبرين 66 = 2691 وثباف 19

 == 1001 أوتاد 200 = 2699 صباف 19

 == 1001 أبو ِسدر 202 = 2699 شرار 19

 == 1001 ِمدركو 201 = 2699 حصبو 16

 == 1001 ذويباف 201 = 2699 جالدي 10

 == 1001 حلفا 201 = 2699 حرقوص 12

 == 1001 مريقب 201 = 2699 وريو 11

 = 2696 جواب 11
  إعداد الباحثة اعتماداً على:  المصدر            
         http://www.mopm.gov.sa/mopmr/detail.do?content=fields 

 
 
 

 

 مناسيب العمق في حقوؿ الغوار( 1)ملحق رقم 
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 http://www.gregcroft.com/area1indexmap.ivnu: المصدر   

 
 
 

 (مليوف برميل)تطور إنتاج المملكة العربية السعودية من الزيت الخاـ و صادراتو ( 1)ملحق رقم 
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 كمية السػػنة
 اإلنتاج

% 
 للزيادة

كمية 
 الصادرات

 كمية السػػنة
 تاجاإلن

% 
 للزيادة

كمية 
 الصادرات

2691 166,99 20,69 102,10 2691 2219,90 11,19 990,91 

2691 912,92 9,99 111,91 2699 2919,10 10,96 2260,01 

2691 961421 9,12 199,12 2699 2101,10 21,96 691,21 

2691 901461 21,69 999,91 2699 2960,20 11,11 2111,16 

2699 619419 29,91 916,12 2696 2919,10 1,10 2129,10 

2699 2011491 9,61 999,19 2660 1110,10 19,91 2911,11 

2699 2221,92 9,99 699,10 2662 1691,00 19,90 1191,22 

2696 2291496 1,10 2010,01 2661 1016,10 1,61 1109,69 

2690 2199,99 29,21 2291,29 2661 1619,10 1,99 1169,61 

2692 2910,99 11,11 2119,26 2661 1619,60 0,01 1191,19 

2691 1102469 19,10 2661,11 2661 1619,11 0,11 1169,21 

2691 1991492 11,61 1190,11 2669 1691,11 2,19 1119,02 

2691 1061,06 22,91 1962,99 2669 1611,19 2,16 1119,11 

2691 1191,11 29,19 1106,16 2669 1011,19 1,11 1111,19 

2699 1216,19 12,19 1616,91 2666 1992,20 9,91 1099,99 

2699 1119,69 9,69 1211,01 1000 1691,90 9,10 1191,19 

2699 1016,16 6,99 1921,90 1002 1996,19 1,92 1101,20 

2696 1196,21 21,91 1129,19 1001 1199,69 20,06 2619,96 

2690 1911,90 1,29 1191,96 1001 1096,91 29,19 1190,91 

2692 1196,96 2,12 1162,11 1001 1119,10 9,09 1199,99 

2691 1199,12 11,60 1019,10 1001 1121461 1491 1912,11 

2691 2919,99 16,69 2112,09 1009 1190460 - 2411  1191491 
 لم تظ ر البيانات بعد 1009 2299,96 6,60 2161,60 2691

                                   :عتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد الباحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا: المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر
http://www.sama.gov.sa/newreports/annual/ar/section10/files/arb10-2,pdf                                                                                                        

  http://www.sama.gov.sa/newreports/annual/ar/section10/files/arb10-3,pdf   



 38 

 كميات احتياطي المملكة العربية السعودية من الزيت الخاـ الزيت الثابت ( 1)ملحق رقم                
 (مليار برميل)            

 
 السنة

 شركة
 أرامكو 

 لسعوديةا

 
 أخرى

 
 اإلجمالي

 
 السنة

 شركة
   أرامكو

 لسعوديةا

 
 أخرى

 
 اإلجمالي

2691 60 ,19 90 ,1 10 ,16 2691 10 ,299 66 ,1 16 ,292 
2691 90 ,19 10 ,1 20 ,92 2699 00 ,299 91 ,1 91 ,296 
2691 20 ,16 10 ,1 10 ,91 2699 10 ,299 26 ,1 16 ,296 
2691 90 ,91 10 ,1 00 ,99 2699 19 ,111 92 ,1 66 ,111 
2699 90 ,91 10 ,1 00 ,99 2696 10 ,119 11 ,1 01 ,190 
2699 00 ,99 10 ,1 10 ,90 2660 91 ,119 16 ,1 11 ,190 
2699 90 ,211 10 ,1 00 ,219 2662 19 ,119 19 ,1 61 ,190 
2696 10 ,211 10 ,1 90 ,219 2661 90 ,119 10 ,1 10 ’192 
2690 00 ,211 90 ,1 90 ,219 2661 01 ,116 11 ,1 19 ,192 
2692 91 ,211 11 ,1 19 ,219 2661 01 ,116 11 ,1 19 ,192 
2691 91 ,211 11 ,1 09 ,219 2661 01 ,116 10 ,1 11 ,192 
2691 99 ,211 21 ,1 19 ,219 2669 06 ,116 11 ,1 11 ,192 
2691 91 ,219 26 ,1 01 ,212 2669 21 ,116 16 ,1 11 ,192 
2691 11 ,212 11 ,1 19 ,211 2669 10 ,116 11 ,1 11 ,192 
2699 91 ,219 19 ,1 12 ,212 2666 11 ,116 19 ,1 96 ,191 
2699 99 ,291 90 ,1 19 ,296 1000 11 ,116 12 ,1 99 ,191 
2699 11 ,291 92 ,1 09 ,299 1002 19 ,116 11 ,1 90 ,191 
2696 99 ,291 91 ,1 16 ,299 1001 10 ,116 16 ,1 96 ,191 
2690 11 ,291 11 ,1 19 ,299 1001 11 ,116 10 ,1 91 ,191 
2692 60 ,292 61 ,1 91 ,291 1001 90 ,116 92 ,1 12 ,191 
2691 19 ,291 99 ,1 11 ,299 1001 99 ,116 11 ,1 12 ,191 
2691 11 ,299 90 ,1 01 ,296 1009 61 .116 11 .1 11 .191 
 المعلومات لم تظ ر بعد  1009 292, 92 1, 12 299, 10 2691

 http://www.sama.gov.sa/newreports/annual/ar/section10/files/arb10-1,pdf: المصدر 
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 كميات احتياطي المملكة العربية السعودية من الغاز الطبيعي(1)ملحق رقم 
 (مليار قدـ مكعب قياسي) ـ1009-2691: الثابت وجوده  خالؿ الفترة 

 
 السنة

 شركة
 أرامكو 

 لسعوديةا

 
 أخرى

 
 اإلجمالي

 
 السنة

 شركة
   أرامكو

 لسعوديةا

 
 أخرى

 
 اإلجمالي

2691  -- --111 21 2691 200 219 012 1 212 210 
2691  -- --066 21 2699 900 211 212 9 612 212 
2691  -- --262 29 2699 900 212 209 9 609 219 
2691  -- --629 12 2699 116 299 111 1 919 290 
2699  -- --101 19 2696 111 290 910 1 261 291 
2699  -- --691 11 2660 119 290 011 1 119 291 
2699  -- --661 11 2662 190 290 021 1 191 291 
2696  -- --691 16 2661 199 292 661 1 192 291 
2690  -- --162 16 2661 612 292 691 1 601 291 
2692  -- --199 11 2661 091 299 699 1 091 260 
2691  -- --911 11 2661 619 262 696 1 629 261 
2691  -- --961 11 2669 111 269 119 1 996 100 
2691  -- --916 19 2669 019 101 119 1 199 109 
2691  -- --121 92 2669 911 120 110 1 191 121 
2699  -- --209 90 2666 119 121 996 1 019 129 
2699  -- --191 99 1000 960 129 901 1 161 111 
2699  -- --196 69 1002 296 111 999 1 619 119 
2696 91992 916 19 969 61 1001 911 110 010 1 991 111 
2690 99900 116 11 116 221 1001 190 111 011 1 161 119 
2692 90900 121 19 221 229 1001 020 119 121 1 111 112 
2691 221000 210 9 210 212 1001 191 116 291 1 919 111 
2691 226000 201 9 201 211 1009 119111 1211 111909 
2691 900 

211 
 مل تههر بيد 1009 219 191 1 991

 http://www.sama.gov.sa/newreports/annual/ar/section10/files/arb10-1,pdf: المصدر    
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 . األسعار الفورية للزيت السعودي الخاـ حسب الكثافة النوعية( 9)ملحق رقم 
 (برميل/ دوالر أمريكي) 

 
 السنة

 نوع الزيت الخاـ
 ˚19عربي ثقيل  ˚12عربي متوسح  ˚11عربي خفي   ˚16بري 

2691 91 ,19 11 ,19 11 ,19 19 ,11 
2699 61 ,21 91 ,21 61 ,21 10 ,21 
2699 12 ,29 11 ,29 19 ,29 20 ,29 
2699 62 ,21 10 ,21 91 ,21 29 ,21 
2696 06 ,29 12 ,29 16 ,21 61 ,21 
2660 01 ,11 91 ,10 19 ,26 91 ,29 
2662 92 ,29 11 ,29 91 ,21 69 ,21 
2661 69 ,29 61 ,29 10 ,29 10 ,21 
2661 99 ,29 99 ,21 26 ,21 01 ,21 
2661 26,29 16 ,21 11 ,21 99 ,21 
2661 29 ,29 91 ,29 20 ,29 16 ,21 
2669 99 ,10 62 ,26 61 ,29 19 ,29 
2669 92 ,26 92 ,29 09 ,29 19 ,29 
2669 92 ,21 10 ,21 19 ,22 61 ,20 
2666 99 ,29 11 ,29 61 ,29 12 ,29 
1000 19 ,19 92 ,19 61 ,11 10 ,11 
1002 69 ,11 09 ,11 90 ,11 60 ,12 
1001 91 ,11 11 ,11 01 ,11* 19 ,11 
1001 91 ,19 96 ,19 69 ,11* 12 ,19 
 12, 06 *11, 99 11, 11 .ـ.غ 1001
 11, 01 *19, 09 10, 21 .ـ.غ 1001
1009     

   http://www.sama.gov.sa/newreports/annual/ar/section10/files/arb10-7,pdf:المصدر
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 (مليوف برميل)ـ 1009-2691: التوزيع الجغرافي لصادرات الزيت الخاـ السعودي للفترة( 9)جدوؿ رقم 
 

 السنة
 أمريكا 

 شماليةال
 
% 

أمريكا 
 الجنوبية

 
% 

  أوروبا الغربية
% 

الشرؽ 
 األوسح

 
% 

 
 إفريقيا

 
% 

آسيا و 
الشرؽ 
 األقصى

 
% 

 
 أوقيانوسيا

 
% 

 
 المجموع

2691  - - - -102406  - - -- -  - -- - 102406 
2690 10,91 1 10416 10 ,1 909406 1 ,12 96491 9 10491 1 119411 10 19,91 1,1 2291429 
2691 229,00 1 111499 12 ,21 2221421 1 ,19 99469 1 10410 1 966496 16 19411 2 1106416 
2690 926422 29,1 219412 99 ,1 2111410 11 69499 1 11411 2,1 2009409 10 19491 2’1 1191496 
2691 19422 9 11411 99 ,1 129410 19 19411 1 21412 1 120491 11 6422 2,1 990491 
2660 192401 16,1 16492 91 ,1 190426 11 99411 1 11492 1 161420 19 29411 2 2911411 
2661 101401 11 11410 11 ,1 169419 19 90411 1 11469 1 2009412 11 29491 2 1169421 
1000 199429 11,1 11419 69 ,0 191490 1 ,12 90411 1 96411 1,1 2011499 19 21419 2 1191419 
1001 110461 10,1 11496 60 ,0 110499 29 221499 1,1 99401 0,01 2111411 11 2491 0,9 1912411 
1009 111٫10  11٫99  191٫90  206٫19  96٫02  2110٫91  11 .1  1191٫91 

 21 110. 611  299419  9699492  190491  921. 99-  6114121-  910. 19-  1112. 9 المجموع
66469

% 
91, 11 26, 1 11, 9 61, 1 26 ,1 10 ,11 21 ,2 

     http://www.sama.gov.saاعتماداً على  إعداد وحساب المؤلفة: المصدر
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 ( مليوف لاير سعودي)إجمالي الناتأ المحلي باألسعار الجارية و حسب القطاعات ( 9)ملحق رقم           
 إجمالي  السنة

 الناتأ المحلي
 قطاع

 الزيت 
 %

لمساىمة 
 قطاع الزيت

 بقية القطاعات األخرى
 المجموع القطاع الحكومي القطاع الخاص

2699 166 29 191 9 42,2 216 9 999 1 019 20 
2696 621 26 991 9  44,3 911 9 199 1 010 22 
2690 196 11 160 20 49,9 190 9 926 1 996 22 
2692 211 10 012 29 39,3 029 9 099 1 061 21 
2691 926 19 110 11 24,3 916 6 910 1 196 21 
2691 019 11 129 11 91,9 611 21 969 9 912 26 
2691 199 216 110 219 26,5 190 11 199 9 619 11 
2691 219 291 999 201 94,1 996 19 102 22 190 19 
2699 112 111 666 219 92,4 196 90 691 21 111 99 
2699 119 116 919 219 39,3 119 60 191 11 996 221 
2699 116 190 111 210 40,1 921 206 099 10 999 216 
2696 106 191 911 101 34,3 191 211 121 19 999 296 
2690 096 111 912 112 91,2 911 211 901 19 119 101 
2692 119 926 969 190 92,4 119 292 101 19 916 119 
2691 616 110 919 111 42,2 011 266 299 99 121 119 
2691 111 112 229 291 59,6 199 109 219 91 121 199 
2691 129 129 992 210 55,2 109 100 119 91 911 191 
2691 109 191 112 201 10,2 919 299 102 96 619 199 
2699 991 129 999 91 11,2 102 299 909 99 206 119 
2699 199 129 991 99 14,0 199 290 129 99 901 119 
2699 191 111 919 99 15,0 210 291 111 91 111 111 
2696 111 110 911 69 10,2 229 299 111 91 991 112 
2660 111 110 961 219 59,0 199 291 111 69 912 192 
2662 911 191 191 296 52,2 911 299 119 229 192 101 
2661 116 102 919 266 56,0 190 269 111 201 101 102 
2661 910 191 021 290 53,2 919 101 690 206 929 121 
2661 999 161 119 269 56,2 262 121 219 221 119 111 
2661 001 119 929 299 53,0 166 129 999 226 191 119 
2669 991 192 199 119 50,6 106 110 999 211 169 111 
2669 901 909 110 119 52,4 101 112 119 216 111 190 
2669 911 119 916 211 10,4 901 111 101 219 901 191 
2666 611 161 699 269 55,3 100 111 999 216 699 161 
1000 009 969 291 196 42,4 991 191 696 211 911 109 
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1002 291 996 106 111 52,9 229 191 119 219 911 111 
1001 990 966 122 191 52,9 991 191 199 210 296 119 
1001 192 969 196 110 42,4 691 169 299 299 291 199 
1001 619 616 201 111 43,9 166 112 111 291 911 101 
1001 166 291 2 162 929 31,2 199 119 912 109 209 111  
 199 910 121 911 191 661 34,3 909 919 2 169 119 أ1009

  إعداد الباحثة اعتمادا على: المصدر          
http://www.sama.gov.sa/newreports/annual/ar/section9/files/arb9-7.pdf           
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 التباين في حجم اإليرادات المالية السعودية من الزيت الخاـ و اإليرادات األخرى( 6)ملحق رقم 
 (أل  مليوف لاير)ـ 1009- 2691 

إيرادات  إيرادات الزيت السنة المجموع إيرادات أخرى إيرادات الزيت السنة
 أخرى

 المجموع

2691  -- ---- 2691 99111 11210 211191 
2691  -- ---- 2699 11191 11011 991169 
2691  -- ---- 2699 99101 19109 201922 
2691  -- ---- 2699 19100 19100 91900 
2699  -- ---- 2696 91600 19900 221900 
2699  -- ---- 2660  -- -- --
2699  -- ---- 2662 119169 90111 129916 
2696 1226 1162 1999 2661 219960 10919 296919 
2690 9211 929 9610 2661 201699 11196 212111 
2692 6991 2111 22210 2661 61101 11199 219662 
2691 21190 2999 21199 2661 201919 10991 219100 
2691 16191 1110 12901 2669 211691 11201 296091 
2691 61260 1621 200201 2669 216691 11121 101100 
2691 61192 6601 201191 2669 96669 92920 212909 
2699 212262 21999 211619 2666 201119 11009 2219111 
2699 221011 29929 210916 1000 121111 11912 119091 
2699 221099 29119 212101 1002 291621 11111 119216 
2696 296161 12602 122269 1001 299200 19600 121000 
2690 126101 19961 119200 1001 112000 91000 161000 
2692 119161 16121 199009 1001 110000 91162 161162 
2691 299009 90299 119291 1001 101110 16961 191111 
2691 211211 92169 109126 1009 901190 96121 991991 
 مل تههر الب اناا بيد 1009 292106 10292 212119 2691

 :إعداد الباحثة اعتماداً على: المصدر       
       http://www.sama.gov.sa/newreports/annual/ar/section5/files/arb5-2.pdf  


