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 :الملخص
تمثل إحتياطيات البترول في     .     من الطاقة الكلية المستخدمة في العالم حاليا          %٦٦يمثل البترول والغاز الطبيعي ما يقارب          

تكمن األهمية  .      إحتياطيات العالم آكل     من%  ٦٢ من إحتياطيات منظمة األوبك و           %٨٩دول الشرق األوسط مانسبته        
تصادية لبترول دول الشرق األوسط في اإلحتياطيات الكبيرة و نسب اإلستهالك المحلي المنخفض للبترول و المعدالت                        اإلق

البترول الواحد و التكلفة القليلة إلنتاج البرميل الواحد من البترول مع وجود العديد من الحقول                   العالية لمتوسط إنتاجية بئر   
 .  العمالقة و فوق العمالقة

 
 المناطق الشاسعة غير المستكشفة في تلك الدول تمثل المصدر الواعد لتغطية الطلب العالمي المستقبلي من البترول                    آما أن 

.  مضافا إليها مشاريع التطوير التي تجرى في الوقت الحاضر على الحقول الحالية لرفع آفاءتها اإلنتاجية من البترول                                 
 .د اهللا و موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغربويضاف إلى ذلك خلوها من الكوارث الطبيعية بحم

 
) المملكة العربية السعودية والعراق بالذات    (و مما سبق يمكننا اإلستنتاج بأن العالم أجمع يعول على منطقة الشرق األوسط                

 مصدر آخر مناسب لتوليد     باإلستمرارية في تزويده بالبترول والغاز الطبيعي الالزمين لتسيير دفة الحياة الحديثة لعدم وجود             
 .الطاقة يمكن االعتماد علية

 
Abstract: 
Oil and Natural gas produce about 66% of the world’s total energy utilized at the present time.   
Oil reserve in the Middle East countries represents 89% of OPEC organization reserve and 62% 
of the world total reserves.  The economical importance of the Middle East oil comes the low 
domestic consumption, the high average well productivity, the minimum production cost per 
barrel in addition to the existence of giant and super-giant oil and natural gas fields. 
 
Additionally, the huge unexplored areas represent a promising source of oil fulfilling the 
increasing global oil demand.   Also, the development and improvement of the existing oil fields 
add more as well.  Geological and environmental stability as well as the excellent geographical 
location of the Middle East are additional factors indicating the importance of this area. 
 
From the previous synopsis, it is clear that the entire world depends on the Middle East 
(particularly Saudi Arabia and Iraq) for continuous supply of oil and natural gas necessary for 
energy generation due to the lack for another reliable source of energy.  

 
 :المقدمة)  ١

 قبل الميالد من خالل بعض تسرباته على سطح األرض             ٤٥٠ترجع معرفة اإلنسان للبترول منذ القدم و تحديدا في العام                
حيث إستخدمه المصريون والصينيون والبابليون القدماء في اإلضاءة و طالء القوارب وعزل المساآن وعالج بعض                                

ومن المعلوم أن التطور التقني الهائل في العالم اليوم لم يكن ليتوصل إليه                   .      األمراض وغيرها من اإلستخدامات البدائية      
ففي العام  .      لوال إآتشاف البترول والغاز الطبيعي و إستخراجهما بشكل تجاري وتطوير طرق التكرير والتصنيع الحديثة                     

 حفر أول بئر للبترول في والية              تم تطوير تقنية الحفر الدوراني لآلبار في الواليات المتحدة األمريكية و تم                         م١٨٥٨
 و في    م١٨٧٨بنسلفانيا و منذ ذلك الحين إنطلقت إآتشافات البترول حول العالم حيث أآتشف البترول في فنزويال عام                            

١٩٥٦ و في إفريقيا عام      م١٩١٠ و في المكسيك عام      م١٩٠٨ وفي منطقة الخليج العربي عام       م١٨٨٥إندونيسيا عام   
وبعد ذلك توالت إآتشافات البترول في جميع أنحاء المعمورة وخاصة في منطقة                      .    م١٩٦٩ وفي بحر الشمال عام           م

 مرآز    ورغم وجود عدد من المصادر البديلة لتوليد الطاقة غير أن البترول والغاز الطبيعي يتبوءان                          .    الشرق األوسط  
 بشكل لم يسبق    البشريةيعي مسار الحياة     غير البترول والغاز الطب    لقد.    )١(الجدول رقم   الصدارة في ذلك آما هو مبين في         

 المصانع وتحلية مياه البحر وتسيير المواصالت        لتشغيلنتاج الطاقة الالزمة    إستخدمت مشتقات البترول في      أله مثيل حيث     
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 الخام يتم الحصول على عدد من               البترول  تكرير  عند  .     والميكانيكية وغير ذلك       والحراريةوتوليد الطاقة الكهربائية        
 البترول ويستخدم آوقود      مشتقات الجازولين وهو أهم   )  ١  (  :حياتنا اليومية وأهمها   التقنية في     لتسيير    المهمةتجات  المن

 والسفن الديزل ويستخدم آوقود لمحرآات القطارات       )  ٣(  النفاثة، ويستخدم آوقود للطائرات        الكيروسين)  ٢(  للسيارات،
اإلسفلت )  ٥  ( المصانع، وآالتلتشحيم وتستخدم في تزييت المحرآات         ا زيوت )  ٤(ومولدات الكهرباء والشاحنات الكبيرة،    

 تصنيع البترول والغاز الطبيعي أمد البشرية بمنتجات لم تعرفها من قبل               ن إ   .سطحاأل وعزل   الشوارع ويستخدم في رصف  
ية والحرارية والمبيدات    المائ والعوازل والمطاط الصناعي واألصباغ واأللياف الصناعية والمنظفات واألدوية          البالستيكمثل  

 فلله البترول والغاز الطبيعي على المدى القريب           ينافسنه اليوجد مصدر بديل للطاقة        إسلفنا ف أ  وآما.    الحشرية وغير ذلك  
 .]٢ ، ١[ بعد الحمد من قبل ومن

 
 : والغاز الطبيعي في منطقة الشرق األوسطلالبترو)  ٢

 عندما تمت المحاولة األولى           م١٩١٠ة العربية السعودية إلى العام              يعود تاريخ بدء إستكشاف البترول في المملك                 
والمحاولة الثانية في منطقة       )   من رعايا الدولة العثمانية        –إمتياز عاصم     (إلستكشاف البترول في منطقة جزر فراسان             

 بدأت  م١٩٣٢ في العام    و.    واللتان باءتا بالفشل  )   أو النقابة الشرقية اإلنجليزية     –إمتياز هولمز     (م١٩٢٣اإلحساء عام   
المحاولة الثالثة للتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية وبالتحديد في منطقة الدمام بواسطة شرآة سوآال األمريكية                             

وبعد ذلك توالت اإلآتشافات لتصل     ).    بئر الخير   (٧ في بئر الدمام رقم       م١٩٣٨حيث أآتشف البترول عام     )  إمتياز سوآال (
قل بترول وغاز طبيعي لتجعل المملكة العربية السعودية وهللا الحمد تتصدر دول العالم في إحتياطيات                      إلى أآثر من مائة ح      

 .]٣[وتحوي رابع أآبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم )  من إحتياطيات العالم%٢٥ (لالبترو
 

و بعد ذلك    .      م١٩٠٨ران عام     البترول والغاز الطبيعي تجاريا في منطقة الشرق األوسط في غرب إي                   فو قد تم إآتشا     
تقع دول الخليج العربي      .    )٢( الجدول رقم      إنطلقت سلسلة إآتشافات البترول في بقية دول المنطقة آما هو موضح في                    

والجزيرة العربية وبالد الشام وجنوب ترآيا وغرب إيران على جزء من القشرة األرضية يسمى الصفيحة التكتونية العربية                   
وللبترول والغاز الطبيعي في دول تلك الصفيحة أهمية خاصة لألسباب           .    )١( الشكل رقم    ما هو مبين في   آ)  الشرق األوسط (

 :اآلتية
 
 . من إحتياطيات الغاز الطبيعي في العالم تقع في تلك المنطقة%٣٨ من إحتياطيات البترول و %٦٨حوالي  •

تقع في تلك المنطقة    )  العمالقة و فوق العمالقة   (عالم  أآبر حقول البترول و الغاز الطبيعي على اليابسة وفي البحر في ال               •
 ).)٤(و ) ٣(الجدولين رقم أنظر (

 .أعلى معدالت اإلنتاج للبترول تأتي من دول تلك المنطقة •

الواحد   حقول هذه المنطقة متوسطة العمق وتنتج طبيعيا وبمعدالت هي األعلى في العالم بالنسبة لمتوسط إنتاجية البئر                     •
 ).)٥(رقم الجدول أنظر (

 .آل أنواع البترول والغاز الطبيعي و خاصة ذات الجودة العالية تنتج من حقول هذه المنطقة •

 ).)٦(الجدول رقم أنظر (تكلفة إنتاج البترول والغاز الطبيعي في هذه المنطقة هي األقل على مستوى العالم  •

 .ة النقل قريب من مناطق اإلستهالك مما يقلل من تكلفيللمنطقة موقع إستراتيج •

 .حقول البترول والغاز الطبيعي في تلك المنطقة و هللا الحمد تقع  في منطقة مستقرة جيولوجيا وبعيدة عن األعاصير •
 

إن حجم إحتياطيات البترول و الغاز الطبيعي الضخم في هذه المنطقة وإستقرارها السياسي والطبيعي قد أآسبها أهمية                                
في دول تلك    )  الطاقة الفائضة (عدالت اإلستهالك المنخفضة للبترول والغاز الطبيعي           آما أن م   .    إقتصادية آبيرة في العالم     

المنطقة  جعلها المصدر الوحيد الذي يعول عليه لسد النقص في إحتياجات بقية دول العالم المستهلكة للبترول والغاز                                    
 .]٤ ، ٢[وفي المستقبل إن شاء اهللا ) )٧(الجدول رقم أنظر في (الطبيعي حاليا 

 
 :  والغاز الطبيعيلسياسة منظمة األوبك في مجال البترو) ٣

تنتهج دول منظمة األوبك سياسة معتدلة في مجال إنتاج و تصدير البترول والغاز الطبيعي أآسبتها إحترام دول العالم قاطبة                     
وذلك بمنع التقلبات المفاجئة    و تتمثل تلك السياسة في النظرة المستقبلية إلستقرار السوق العالمي للبترول والغاز الطبيعي                 

في األسعار أو النقص أو الزيادة في اإلمدادات حفاظا على إستمرار الطلب على هاتين السلعتين المهمتين للعالم و بأسعار                         
إلى ما سبق بإقامة المشروعات المشترآة       لقد أضافت المملكة العربية السعودية بعدا جديدا      .      نعادلة للمنتجين والمستهلكي  

 .العديد من الدول والشرآات العالمية داخل وخارج المملكة في مجال صناعة وتكرير البترول والصناعات البتروآيميائيةمع 
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   :البترول في أسعار التقلبات)  ٤
المناخية حيث يزاد    التقلبات   السياسة الدولية و     في  هو التغيرات   األول البترول الخام يتبع متغيرين مهمين          برميل سعر    نإ
مثلة على ذلك آثيرة اليتسع      األ الحروب والتهديدات العسكرية قرب منابع النفط و           حدوثعند  و  صيفاآبر منه   ألطلب شتاء   ا

 برميل تسعير    نإ.     الدولية لبورصات في ا   والمضاربات المتغير الثاني فهو سياسة العرض والطلب             أما.       لذآرها المجال
 :ذلك في النقاط التاليةالنفط الخام ليس باألمر السهل ويمكن تلخيص 

 
غرب تكساس الوسيط      وبترول وإفريقيا مزيج بترول حقل برنت في بحر الشمال آخام قياس لمنتجات أوربا                إختيار  تم  )أ

 . قارة آسيا لمنتجات دبي آخام قياسبتروللية والجنوبية وخام ا أمريكا الشم لمنتجاتآخام قياس
 
 . العالمية في نيويورك ولندن وسنغافورة حسب العرض والطلبات تسعير خامات القياس الثالثة في البورصيتم  )ب

 
 .ختالفها عن مواصفات خام القياس المعتمدمدى إرافي وغ الموقع الجبسح تسعير بقية خامات البترول في العالم يتم  )ت

 
 معيار  ب حس الكثافةالفرق في آل من     على  المعتمد  خام القياس   ب العالم   في المواصفات التي يقارن بها أي بترول        تشمل  )ث

 . المحتوي الحمضي الكليورقممريكي ونسبة الكبريت معهد البترول األ
 

 المذآورة أعاله يعطي سعرا أعلى من سعر خام القياس          الثالثةصفات  وان أي خام يتفوق على خام القياس في الم        إ ف وبالتالي
مور ومتغيرات  ألسابه رياضيا وذلك       عن ما يتم ح      تختلف أن أسعار البيع قد         آما.     صحيح والعكسالمدرج في البورصة      

 التضخم العالمي   نسبةن تتناسب مع    أ الزيادة في سعر البترول يجب       نإ.      ]٥[ ال يتسع المجال لذآرها في هذه الورقة         آثيرة
 . المنتجين والمستهلكين معاعلىقتصاد العالمي وتعود سلبا إلوأن ال تكون آبيرة و مفاجئة تربك ا

 
 : ض والطلب العالمي للبترولنظرة تحليلية للعر)  ٥

.   من االحتياطي العالمي       %٦٨من المعلوم أن إحتياطيات البترول المعلنة في منطقة الشرق األوسط تمثل ما يقارب                                  
وتستهلك معظم دول العالم ما تنتجه من البترول وتلجأ لالستيراد لسد النقص إن وجد حيث يزداد الطلب العالمي على                                     

إن دول منطقة الشرق األوسط وبقية دول        )  .    يوم/ مليون برميل  ٢‚٠ إلى   ١‚٨ما يعادل   (ويا   سن %٢‚٥البترول بمعدل   
و تمثل دول الخليج العربي       .    األوبك والنرويج والمكسيك و روسيا تمثل المصدر المتاح لسد الطلب العالمي من البترول                    

عين (ل المثال يبلغ إنتاج البترول من الجزء الشمالي            فعلى سبي .    الثقل األآبر في اإلنتاج الكلي لمنظمة األوبك والعالم آكل           
يمثل البترول الفائض عن      .      من حقل الغوار فوق العمالق أآبر من اإلنتاج الكلي لبعض دول منظمة األوبك                    )   شدقم -دار

ح حاليا لسد     مليون برميل في اليوم تقريبا المجال الوحيد المتا            ٥ إلى    ٣ من دول األوبك والذي يبلغ من           جالحاجة و المنت   
 يمكن القول أن    )٢(الشكل رقم         وبنظرة سريعة  في     .      )٢(الشكل رقم   التنامي المتزايد للبترول عالميا آما هو موضح في         

 إذا بقيت األمور    م٢٠٢٢الفائض عن الحاجة من البترول المنتج في دول منظمة األوبك سيغطي الطلب العالمي لغاية عام                   
 فالبد من إيجاد مصادر جديدة أو تطوير المصادر و تقنيات اإلنتاج  الحالية لتلبية الزيادة في                          آما هي عليه اآلن وبالتالي      

 .  الطلب العالمي من البترول بعد ذلك التاريخ
 

إن االستثمارات المالية الكبيرة التي تنفق حاليا في دول األوبك و خاصة دول منطقة الشرق األوسط لتطوير الحقول                                       
لتنقيب عن حقول جديدة تمثل اآلمل المشرق لزيادة معدالت البترول المعروض لسد الطلب العالمي                              الموجودة حاليا وا    

 الواحد  رو إنتاجية البئ  )  )٦(جدول رقم   (خاصة إذا علمنا أن تكلفة اإلنتاج في منطقة الشرق األوسط تعتبر األقل               .    المتنامي
أن الحقول البترولية في هذه المنطقة تعتبر      حقوال عمالقة               آما  ).    )٥(جدول رقم   (هي األعلى على مستوى العالم قاطبة       

إحتياطي الحقل الواحد من  البترول أآبر من          (و فوق عمالقة     )  إحتياطي الحقل الواحد من  البترول أآبر من بليون برميل            (
 .]١٤ -٦[  )٣(م الشكل رق و )٤(و ) ٣( الجدولين رقم على جميع المستويات آما هو مبين في)  خمسة باليين برميل

 
ومن المميزات التي تعطي دول األوبك اإلمكانية في سد الطلب العالمي المستقبلي من البترول أن حكومات تلك الدول هي                            

 التي تعود فيها    كمن يقوم بتلك المهمة الجسيمة عن طريق شرآات بترول وطنية عكس الدول المنتجة خارج منظمة األوب                    
إن إحتياطيات  .    ية ذات صبغة ربحية بحته تتقلص معظم نشاطاتها عندما تتراجع األسعار                 االستثمارات إلى شرآات عالم     

البترول والغاز الطبيعي المعلنة عالميا تعتمد على أمر أساسي و هو أن رقم االحتياطي المعلن هو فقط لما يمكن إستخراجه                       
٥٠وبالتالي فأن اإلحتياطي المعلن يمثل حوالي       .    لبيعبإستخدام التقنيات المعروفة حاليا وبتكلفة إنتاج أقل بكثير من سعر ا            

وهنا يكمن دور مهندسي البترول والغاز الطبيعي والعاملين         .     من اإلحتياطي الفعلي الموجود في باطن األرض        %٦٠ إلى   %
المعلنة عن طريق   في مراآز األبحاث و التطوير الذين يمكن أن يضيفوا الكثير إلى أرقام إحتياطيات البترول والغاز الطبيعي                   

إن تزايد الطلب العالمي على البترول       .    تطوير تقنيات اإلنتاج المعروفة حاليا أو إآتشاف تقنيات أخرى جديدة عالية الكفاءة             
والغاز الطبيعي و تفرد المملكة العربية السعودية بإحتياطيات غير مسبوقة تحتم عليها زيادة وتيرة تطوير اإلنتاج في                                  

 في المناطق البكر وينطبق ذلك تماما على العراق وذلك لوجود الرقعة                        و زيادة معدالت اإلستكشاف       المناطق المكتشفة 
الجغرافية الشاسعة من المناطق غير المستكشفة وأيضا الحقول المكتشفة التي تنتظر دورها في التطوير والربط مع شبكة                      

 .اإلنتاج
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 :الخالصة)  ٦
 

إن .    طاقة يمكن اإلعتماد عليه حاليا على مستوى العالم غير البترول والغاز الطبيعي              ال يوجد مصدر آمن و متوفر لتوليد ال          •
 .آلفة تحويل المعدات التقنية الحديثة لتستخدم أي مصدر آخر للطاقة غير البترول والغاز الطبيعي ال يمكن تحملها

 

 من اإلنتاج   %٤٧ الشرق األوسط ما نسبته        يمثل اإلنتاج من الحقول العمالقة و فوق العمالقة التي يقع معظمها في منطقة                 •
 .لالعالمي الكلي من البترو

 

منطقة الشرق األوسط تعد المصدر األساسي حاليا و مستقبال الذي يمكن أن يعول عليه في سد الطلب العالمي المتنامي من                        •
و اإلنتاج و آذلك لوجود         البترول والغاز الطبيعي و ذلك لوجود إحتياطيات مكتشفة هائلة من البترول سهلة التطوير                              

 .مساحات شاسعة غير مستكشفة خاصة في المملكة العربية السعودية والعراق
 

التقلبات السريعة في أسعار البترول حاليا على مستوى العالم ال تعود بالضرورة إلى النقص في اإلمدادات بل إلى عوامل                             •
البترول العالمية و الهلع خالل المشاآل السياسية              أخرى ليس للدول المصدرة دخل فيها مثل المضاربة في بورصات                       

 .والحروب والتغيرات المناخية و الكوارث الطبيعية
 

يمكن زيادة اإلنتاج من حقول البترول الحالية بالبحث عن تقنيات إنتاج متطورة ترفع من أرقام اإلحتياطيات من البترول                              •
 .الممكن إستخراجه

 
 :المراجع)   ٧

 
“EIA: Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/steo” Official Energy 
Statistics from the U.S. Government, 2008. 
 

١[٠[ 

 –الملك سعود     جامعة    – آلية الهندسة      –مجلة الهندسة    "  البترول والغاز الطبيعي   :  "مساعد ناصر جاسم العواد     .  /  د.  أ
 .م٢٠٠٧ – المملكة العربية السعودية –الرياض 

 

٢[٠[ 

، مطبوعات جامعة    "صناعة النفط في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز                :  "عبدالعزيز بن لعبون   /  د
 .م٢٠٠٢ – المملكة العربية السعودية – الرياض –الملك سعود 

 

٣[٠[ 

“How the Energy Industry Works – An Insider’s Guide 2007” by Silverstone 
Communications Ltd., U.K. 
 

٤[٠[ 

Robert Bacon and Silvana Tordo: “Crude Oil Prices Prediction: Predicting Prices 
Differentials Based on Quality”, World Bank Public Policy Journal, October 2004. 
 

٥[٠[ 
 

Matthews, R. S.: “The World’s Giant Oil Fields”, Simmons & Company International, 
USA, 2002. 
 

٦[٠[ 

Horn, M. K.: “Relationship between Giant Fields Data and Ultimate Recoverable Oil”, 
Search and Discovery Article #40236, 2007. 
 

٧[٠[ 

 ]٨[٠ .م٢٠٠٧ المملكة العربية السعودية ، –مطبوعات شرآة أرامكو السعودية " حقائق و أرقام"
Report No. RP060502, Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), 2006. 
 

٩[٠[ 

Chakib K.: “OPEC’s Role in Stabilization of the International Oil Market”, A Lecture 
Given in Colombia University, USA, February 15, 2002. 
 

]١٠[ 

Abu Al-Soof, N. B.: “OPEC Oil Production Capacity”, EU-OPEC Roundtable on Energy 
Polices, 30th May 2007. 
 

]١١[ 

“OPEC Spare Capacity Keeps on Rising”, Petroleum Intelligence Weekly, Sep. 3, 2007. 
 

]١٢[ 

Jim Saxton: “OPEC and the High Price of Oil”, A Joint Economical Committee Sٍtudy, 
USA, November 2005. 
 

]١٣[ 

Simons, M. R.: “The Saudi Arabian Oil Miracle”, The Center for Strategic & 
International Studies, USA, February 2004. 
  

]١٤[ 

W. H. Pierce, WHPierce Exploration, 12931 Bowing Oaks Drive, Cypress, Texas, 77429, 
USA, Web Page: whpierce exploration.com, 2008. 

]١٥[ 
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 .]١[مصادر الطاقة المتوفرة في العالم حاليا :  )١(جدول رقم 
 مصادر الطاقة %نسبة اإلستخدام العالمي ، 

٤٢‚١  البترول الخام 
٦٥‚٩  ٢٣‚٨ ٨٩‚٢ الغاز الطبيعي   

٢٣‚٣  الفحم الحجري 
٧‚٠  المفاعالت النووية 
٣‚٥  المصبات المائية 

١٠٠ 

١٠‚٨  
٠‚٣  مصادر أخرى 

 
 

 .]٢ ، ١[إآتشافات وإحتياطيات البترول والغاز الطبيعي في الشرق األوسط :  )٢(جدول رقم 
 إآتشاف البترول إآتشاف الغاز الطبيعي

النسبة إلى 
مجمل العالم ، 

% 

 اإلحتياطي، 
النسبة إلى  السنة قدم مكعبنتريليو

مجمل العالم ، 
% 

اإلحتياطي، 
بليون برميل   السنة

 
 الدولة

١٠‚١  إيران ١٩٠٨ ١٣٧ ١٣ ١٩٨٨ ٩٤٠ 
١١‚٨  ١٠‚٩ ٢٠٠١ ١١٠٠  العراق ١٩٢٣ ١١٥ 

٠‚٠٣  ٠‚٢٩  ٠‚٠١ ١٩٣٢  ٠‚١  البحرين ١٩٣٢ 
٢‚٧٠  ٢٤٣‚٥  السعودية ١٩٣٨ ٢٦٤‚٢ ٢٥ ١٩٦٧ 
١‚١٠  ١٠١‚٥  ٨‚٥ ٢٠٠٠  الكويت ١٩٣٨ ١٠١‚٥ 
٩‚٨٠  ١‚٢٧ ١٩٧١ ٩١٠  قطر ١٩٣٩ ١٥‚٢ 
٢‚٣٠  ٢١٢‚١  ٨‚١٤ ١٩٩٩ األمارات العربية ١٩٥٠ ٩٧‚٨ 
٠‚٢٠  ١٩‚٩٥  ٠‚٢٥٥ ١٩٩٩  سوريا ١٩٥٦ ٣‚٠ 
٠‚٣٧  ٣٥‚١  ٠‚٤٧ ١٩٩٨  سلطنة عمان ١٩٦٠ ٥‚٦ 
٠‚٠٣  ٣‚٠  ٠‚٢٤ ١٩٨٤  اليمن ١٩٨٤ ٢‚٩ 

 
 .]٧ ، ٦[الحقول العمالقة وفوق العمالقة وإنتاجيتها من البترول في العالم :  )٣(جدول رقم 

  اليومياإلنتاج
 )مليون برميل(

 إنتاجيتها
 %النسبية ، 

 الدولة
 عدد الحقول العمالقة

 الجهة

 المملكة العربية السعودية ٧ ٩٢ ١١
 إيران ١٠ ٥١ ٣‚٧
 العراق ٥ ٩٦ ٢‚٥٥
 اإلمارات العربية المتحدة ٧ ٩٥ ٢‚٢
 الكويت ٣ ٨٩ ١‚٨
 قطر ٣ ٧٧ ٠‚٦٥

 
 

 الشرق األوسط
 

نيجيريا، اإلآوادور، الجابون - - -
ليبيا ٧ ٦٥ ١‚٣
الجزائر ٢ ٤٤ ٠‚٨
فنزويال ١٠ ٥٩ ٢‚٩
إندونيسيا ٢ ٣٣ ١‚٢

 
 

بقية دول األوبك
 

 
 
 
 
 

 منظمة األوبك

 أمريكا الشمالية ١٧ ٣٢ ١١‚٤
 أوربا ١٠ ٣١ ٦‚٤
 اإلتحاد السوفيتي السابق ١٢ ٢٧ ٧‚٩
 ل آسيابقية دو ٧ ٤٤ ٦‚٣
 أمريكا الالتينية ٤ ٣٢ ٢‚٨
 بقية دول الشرق األوسط ٤ ٢٦ ١‚٩
 إفريقيا ٥ ٣٢ ٢‚٨

 
 
 

 بقية دول العالم
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 .]٧ ، ٦[إنتاجية و عمر أآبر عشرين حقل بترول في العالم :   )٤(جدول رقم 
  اإلنتاجية 

 )     %يوم/برميل مليون(
 الحقل الدولة سنة اإلآتشاف

 ١ الغوار  السعوديةالمملكة العربية  م١٩٤٨ ٤‚٥٠ ٣٠‚٠
 ٢ آرآوك العراق  م١٩٢٧ ٠‚٩٠ ٦‚١٠
 ٣ الجونيال فنزويال  م١٩٢٦ ٠‚٩٤ ٦‚٤٠
 ٤ برقان الكويت  م١٩٣٨ ١‚٢٠ ٨‚١٠
 ٥ إبقيق المملكة العربية السعودية  م١٩٤٦ ٠‚٦٠ ٥‚٢٠
 ٦ جاش ساران إيران  م١٩٢٨ ٠‚٨٨ ٤‚١٠
 ٧ مارون إيران  م١٩٦٤ ٠‚٩٠ ٦‚١٠
 ٨ أغا جاري إيران  م١٩٣٨ ٠‚٢٠ ١‚٤٠
 ٩ السفانية المملكة العربية السعودية  م١٩٥١ ٠‚٥٠ ٤‚٦٠
 ١٠ باشاآيرو فنزويال  م١٩٣٠ ٠‚٧٤ ٣‚٤٠
 ١١ مربان اإلمارات العربية المتحدة  م١٩٦٠ ٠‚٥٤ ٣‚١٠
 ١٢ الرميلة العراق  م١٩٥٣ ١‚٢٠ ٣‚٧٠
 ١٣ بيبي حكيمه إيران  م١٩٦١ ٠‚١٢ ٠‚٨١
 ١٤ سرير ليبيا  م١٩٦١ ٠‚٢٠ ٢‚٦٠
 ١٥ ميناس إندونيسيا  م١٩٤٤ ٠‚٢٠ ١‚٤٠
 ١٦ حاسي مسعود الجزائر  م١٩٥٦ ٠‚١٩ ١‚٣٠
 ١٧ تيا جوانا فنزويال  م١٩٢٨ ٠‚١٠ ٠‚٦٨
 ١٨ )زلطون(ناصر  ليبيا  م١٩٥٩ ٠‚٤٠ ٢‚٧٠
 ١٩ ساسان إيران  م١٩٦٦ ٠‚٤٠ ٢‚٧٠
 ٢٠ جيالو ليبيا  م١٩٦١ ٠‚١٠ ٠‚٦٨

 
 .]٢ ، ١[ط إنتاجية بئر البترول الواحد في العالم متوس: )٥(جدول رقم 

 الجهة )يوم/برميل( متوسط إنتاجية البئر الواحد
 المملكة العربية السعودية ٥٦٢٣
 )بحر الشمال(النرويج  ٥١٤٠
 إيران ٣٢٢١
 الكويت ٢٢٧٨
 )بحر الشمال(المملكة المتحدة  ١٧٢٨
 )أبو ظبي(اإلمارات العربية المتحدة  ١٥٩٥
 إندونيسيا ١٥٩٢
 )دبي(اإلمارات العربية المتحدة  ١٥٧٨
 العراق ١٢٥٢
 ليبيا ٩٤٧
 نيجيريا ٩٤٠
 المكسيك ٨٧٥
 الجزائر ٦٤٢
 فنزويال ٢٠٠
 الصين الشعبية ٤٤
 الواليات المتحدة األمريكية ١١

 
  .]١٣[تكلفة إنتاج برميل البترول الواحد في العالم حاليا :  )٦(جدول رقم 

 الجهة )برميل/دوالر(نتاج برميل البترول الواحد ، تكلفة إ
 المملكة العربية السعودية ، العراق ، إيران ١‚١ - ٠‚٧
 الكويت ٢‚٨ - ١‚١
 فنزويال ٥‚١ - ٢‚٨
 نيجيريا ٦‚١ - ٤‚٤
 روسيا ٨‚٣ - ٦‚٨
 )بحر الشمال(المملكة المتحدة  ١٦‚١ - ١٢‚٢
 الواليات المتحدة األمريكية ٣٠‚٦ - ١٨‚٣
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  .]٨ ، ٤ ، ٢ ، ١[نسب إنتاج وإستهالك البترول وإحتياطياته في العالم حاليا :  )٧(جدول رقم 

 الجهة %اإلحتياطي ،  %اإلنتاج ،  %اإلستهالك ،  %الفائض ، 
+  ٣٤  دول منظمة األوبك ٧٩ ٤١ ٧ 
- ١٧  ةالواليات المتحدة األمريكي ٢ ٩ ٢٦ 
- ١٧  بقية دول العالم ١٩ ٥٠ ٦٧ 

 
 حتياطي العالمي المعلن من البترول حسب التوزيع الجغرافياإل

 الجهة إحتياطي البترول ، بليون برميل النسبة إلى مجمل العالم
٦٥‚٥  الشرق األوسط ٦٨٦ 
٣‚٧  آسيا و أوقيانوسيا ٣٩ 
٧‚٤  دول اإلتحاد السوفيتي السابق ٧٧ 
١‚٧  أوربا ١٩ 
٧‚٤  إفريقيا ٧٧ 
٤‚٨  أمريكا الشمالية ٥٠ 
٩‚٥  أمريكا الوسطى والجنوبية ٩٩ 
١٠٠‚٠  )المجموع(إجمالي العالم  ١٠٤٧ 

 
 
 

 
 

 .]١٥[م  في العاللالتي تحوي أآبر حقول البترو) الشرق األوسط(  الصفيحة التكتونية العربية )١(شكل رقم 
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 .  توقعات العرض و الطلب والفائض من البترول في العالم)٢(شكل رقم 
 

 
 .]١٤[   أعداد حقول البترول في العالم و معدالت إنتاجيتها )٣(شكل رقم 

 

ي رحاب جامعة  والذي عقد ف"هموم عالم و إهتمامات امة: البترول والطاقة"هذا البحث في مؤتمر قدم 
 .م٢٠٠٨ إبريل  ٣ إلى ٢المنصورة بجمهورية مصر العربية خالل الفترة من 


