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 ندوة

 )*(النفط واقتصادياته احمللية

 :السرية الذاتية للمحاضر  

 عبدالرمحن  /املهندسسعادة األستاذ  :االسم

                      .بن عبدالعزيز الفاضل

 - :بكالوريوس اهلندسة ــ  املؤهل العلمي

 ختصص هندسة كيميائية، جامعة امللك سعود.

  واخلربات:األعمال 

   ــو ا ــفاة  رامكـــــ ــدير مصـــــ ــا ،  مـــــ ــعودية بالريـــــ لســـــ

 حالًيا.

                                      
للثامن هـ( املوافق  0440) األول من شهر ربيع اآلخر قيمت مساء السبت،  )*(

ــم    ــن ديسـ ــعادة   8144)مـ ــا سـ ــدي فيهـ ــدسم(. وحتـ ــن  / املهنـ ــدالرمحن بـ عبـ

ية بالريــا ، ومسترــار مــدير مصــفاة  رامكــو الســعود)عبــدالعزيز الفاضــل 

ــة       ــو ا معيــ ــعود، وع ــ ــك ســ ــة امللــ ــة   جامعــ ــة الكيميائيــ ــن اهلندســ قســ

/ الــدكتور (. و دارهــا ســعادة األســتاذ األمريكيــة للمهندســك الكيميــائيك 

 سـتاذ التـاريو واا ـارة امسـ مية ةامعـة      الُعمـر  ) عبدالعزيز بن إبـراهين  

  (.قًااممام حممد بن سعود امس مية، الريا  ــ ساب
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   ــد  مســـــ ته املهنيـــــة وامدار ــر مـــــن    بـــ ــ   كثـــ يـــــة منـــ

ـــ  ــك عامــ ــبعة وع عـــ ــعودية   ًاســـ ــو الســـ ــفاة  رامكـــ   مصـــ

 بالريا .

     عمـــــل   مصـــــفاة )ر س تنـــــورة(، وك ل ـــــ   هـــــام

 مجيع القطاعات اهلندسية والترغيلية والصيانة.

 ( ــام ــدير 1442  العـــ ــيين مـــ ــا    ًام(، ُعـــ ــفاة الريـــ ملصـــ

ئزة علــــئ جــــائزتل رئــــيم الرــــركة للتميــــز البي ــــل  ااــــا

 والتميز الترغيلل.

      ســــهن   إدارة مرــــاريع كــــ ه، تكللــــت مجيعهــــا 

ــات       ــئ درجــ ــق  علــ ــع حتقيــ ــاد، مــ ـــ بالن ــ ــل ان ـــ ـــ بف ــ ـــ

 الس مة والكفاءة   تنفي ها.

   لــــــــه إســــــــهامات بــــــــار ة   حتقيــــــــق  يــــــــادة إنتــــــــا

 مرتقات البرتول  واصفات عالية.

  ـــ ــر مــ ــارك    كثـــ ــ  ر ن شـــ ــ ًامخســـــك مـــ    ًادوليـــ

  م كا و وروبا واليابان.

      ــن ــد مــــ ــرات   العديــــ ــن احملاضــــ ــد مــــ ــئ العديــــ  لقــــ

 املنتديات وا امعات   اململكة.
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    ــام ــا ،   العــــــــ ــيك للمصــــــــ ــ َ رين دولــــــــ َرَ َس مــــــــ

 .(م1448)، والعام (م1442)

 :املشاركات 

   شــــــارك   مــــــ  ر القمــــــة الرابــــــع املعــــــ  بســــــ مة

 .(م1442عام )، العمليات، اليابان

   شـــــــارك   املـــــــ  ر الـــــــدولل الســـــــادس والث عـــــــون

 .(م1448) عام للتحديات النفطية، اليابان،

 :عضوية اجلمعيات 

املهنـــــدس عبـــــدالرمحن بـــــن عبـــــدالعزيز الفاضـــــل،  

ــوا   ا معيـــــــــــة األم   ــك  ع ـــــــــ ــة للمهندســـــــــ كيـــــــــ

ـــ  ــائيك. وحاليـــــــــ ــة   ًاالكيمــــــــــ ــارا   مجعيــــــــــ مسترــــــــــ

  قســــــن  املهندســـــك الســــــعوديك، وع ــــــوا مسترــــــارا 

 اهلندسة الكيميائية ةامعة امللك سعود.

 

 



 

 
 

 النفط واقتصادياته احمللية 01

 سعادة األستاذ الدكتور/  واملضيف الندوة كلمة مدير

 الُعمري:عبدالعزيز بن إبراهيم 

ــاملك،    بســـــن ان الـــــرمحن الـــــرحين، اامـــــد ن ر  العـــ

ــا      ــيدنا ونبينـــ ــق ان، ســـ ــ  خلـــ ــئ خـــ ــ م علـــ ــ ة والســـ والصـــ

ــحبه ومـــن وا      ــه وصـ ــئ  لـ ــد، وعلـ ــا حممـ ــعد ان وحبيبنـ اله.  سـ

  العلـــــن   وقــــاتكن بكـــــل خــــ ، وبـــــارك ان لنــــا ولكـــــن   

 والعمل وسائر األحوال.

ــعيدة مباركــــة، نست ــــي  فيهــــا ســــعادة        ــ ه ليلــــة ســ هــ

وطاملـــــا ، عبـــــدالرمحن بـــــن عبـــــدالعزيز الفاضـــــل / املهنـــــدس

ــُت ــقراء   حببــ ــًا     شــ ــل خصوصــ ــة الفاضــ ــقراء وعائلــ ــل شــ و هــ

 لروابط خاصة ليم ه ا جمال ااديث عنها.

دين علـــــــئ ب دنـــــــا ســـــــبل ان ســـــــبحانه وتعـــــــا   ن ُيـــــــن

ــنيعن، و ــنقن،  الــ ــا الــ ــدفع عنهــ ــ ن يــ ــها رو ن يســ ــاًة ددنا و هلــ عــ

ـــ   ــدفع عن  ــ   و ن يـ ــل خـ ــة لكـ ــ ء،  ورعيـ ــة وبـ ــر وفتنـ ــل شـ  ا كـ

ــز ــة   و ال ينــ ــب د املباركــ ــ ه الــ ــن هــ ــة مــ ــن   ع ال كــ ــع  نعــ الــ

ــل     ــا و وســـــطها هـــ ــا و خرهـــ ــدة،  وهلـــ ــنعن عديـــ ــا بـــ ان عليهـــ

 بلة املسلمك.فهل ِقواهلداية  م نعمة امس 

املت ــــــددة اااضـــــرة، نعمـــــة الــــــبرتول،  و    ومـــــن الـــــنيعن  

 و الزفـــت كمـــا كـــان يســـميه القـــدماء   كتــــ       الـــنفط،  
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ــرتاي   ــول    الــــ ــار   ن الرســــ ــحي  البوــــ ــث ورد   صــــ  ملسو هيلع هللا ىلصحيــــ

القــــيم، وهــــن مــــن  هــــل األحســــاء، نهــــاهن   بــــ  عبــــد نهــــئ

ــر   ــت وامل قي ـ ــن امل زفوـ ــلعـ ــز  يو   ، وهـ ــن ا ـ ــة مـ ــع عل نيـ ــا ضـ يهـ

ــار،   ــت  و القــــ ــتودم لالزفــــ ــر وُتســــ   بالدرجــــــة األو  لومــــ

ــود ال  تلــــك الفــــرتة ــا يــــدل علــــئ وجــ ــبرتول    ، ممــ زفــــت  و الــ

 .ملسو هيلع هللا ىلصومعرفته    من النيب منطقة األحساء، 

  كـــرر الـــدعاء بـــبن  فـــع ان كـــل الـــنيعن علـــئ هـــ ه        

ن  دلــــــ    الــــــب د وعلــــــئ ســــــائر بــــــ د املســــــلمك. وقبــــــل      

وضــــوعنا هلــــ ه الليلــــة كمــــا تــــرون، للتعريــــ   حاضــــرنا وم

ــن      ــدالرمحن بـــــ ــدس/ عبـــــ ــعادة املهنـــــ ــو ســـــ ــرنا هـــــ وحماضـــــ

ــعو   ــو الســـ ــدير مصـــــفاة  رامكـــ دية عبـــــدالعزيز الفاضـــــل، مـــ

ــه.   ــ  بـ ــتتل للتعريـ ــا ، وسـ ــا    الريـ ــا   مـ ــو كمـ ــوع فهـ املوضـ

ــو   ــرون، هــــ ــنفط واقتصــــــادياته احملليــــــة(.    تــــ واآلن عــــــن )الــــ

و  كتـــــا  ان مـــــع الرـــــيو/  يـــــ  ذاننـــــا بـــــت   مـــــن   ُ رـــــنيُن

 األركانل، فليتف ل.
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      .عن وبعد الت وة املباركة

  يستأنف مدير الندوة واملضيف األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز

 بن إبراهيم الُعمري:

ــو .    ــيو  يـــ ــ ًا شـــ ــزاك ان خـــ ــن نف جـــ ــالًة عـــ ــل،  صـــ ســـ

ور وباســــــــن اا ــــــــوباســــــــن منتــــــــده الُعمــــــــر  الثقــــــــا ، 

 رو  ذك ـــــالكــــرين،   نا ـــــيفواملتــــابعك،   كـــــرر الرتحيــــ  ب  

ــل   ــاء ُينقـ ــ ا اللقـ ــبن هـ ــرةً بـ ــواء مباشـ ــئ اهلـ ــن   علـ ــر مـ عـــ   كثـ

ــع ورا ــة،     موقــــ ــواالت ال كيــــ ــئ ا ــــ ــًا علــــ ــط، وخصوصــــ بــــ

الـــــع وعـــــادًة   نفـــــم اللحبـــــة تبتينـــــا بعـــــ  امحصـــــاءات  

ــا ي   ــئ مـ ــدل علـ ــابع  تـ ــة متـ ــئ  ربعمائـ ــد علـ ــت،   زيـ ــم الوقـ   نفـ

ــار    ــا ُيقـ ــرة  ال  الومـ ــ ل  عرـ ــع خـ ــئ   مطلـ ــث يبقـ ــهر، حيـ شـ

 نتــــــده إ   ن حتــــــل حملــــــه نــــــدوة   خــــــره،  علــــــئ موقــــــع امل

ــول إ   رشــــي  املوقــــع، ويبقــــئ بــــ ذن ان تعــــا       مــــا  فيتحــ

ــ ا  ــل هــ ــع.  بقــ ــيطبعاملوقــ ــ ذن ان  وســ ــدات،  بــ ــد اتلــ    حــ

 .ل عرر هل ا املنتدهالثاناتلد وهو 

ــة     ــ ه الليلــــــ ــرين هلــــــ ــيفنا الكــــــ ــرنا وضــــــ ــو حماضــــــ هــــــ

املهنــــــدس/ عبــــــدالرمحن بــــــن عبــــــدالعزيز الفاضــــــل، وهــــــو 

  رامكـــو الســـعودية بالريـــا ، حاصـــل علـــئ     ةمصـــفا مـــدير 

ــص هند  ــالوريوس ختصــ ــة ) بكــ ــة كيميائيــ ــك  ســ ــة امللــ جامعــ
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وقـــد بـــد  مســـ ته املهنيـــة وامداريـــة منـــ   كثـــر مـــن   (. ســـعود

والـــع تعتـــ  مـــن    ع وع عـــك عامـــًا   مصـــفاة الريـــا ،     ســـب

 كثــــــر املصــــــا  تعقيــــــدًا    رامكــــــو الســــــعودية حســــــ    

ــني  شــــركة   عمــــل  كــــ لككيــــة. ألمريا )ســــولومون(تصــ

ــل   ــورة، وهـــ ــة،    مصـــــفاة ر س تنـــ ــا  اململكـــ  كـــــ  مصـــ

ــ  ت اهلندســــية هــــام   مجيــــع القطاعــــات واتــــاال     وك ل ــ

يين مــــــديرًا  ُعــــــ م(  1442)عــــــام  و   .والترــــــغيلية والصــــــيانة  

رئــــــيم  الريــــــا  ااــــــائزة حاليــــــًا علــــــئ جــــــائزتل   ملصــــــفاة

 .ز الترغيللز البي ل والتميُّالرركة للتميُّ

ــ ا  ــدهـــ ــل       وقـــ ــدس عبـــــدالرمحن الفاضـــ ــهن املهنـــ  ســـ

ــره  ــت بالن ــــاد   إدارة مرــــاريع  خــ ــق   تكللــ ــع حتقيــ علــــئ مــ

ولــــه إســــهامات بــــار ة   . هــــ ا الكفــــاءةو درجــــات الســــ مة

ــا    ــادة إنتــ ــق  يــ ــة.    حتقيــ ــفات عاليــ ــبرتول  واصــ ــتقات الــ مرــ

  دوليــــــًا شـــــارك    كثــــــر مـــــن مخســــــك مـــــ  رًا    قـــــد  و

ًا كــــــب ًا مــــــن و لقــــــئ عــــــدد، واليابــــــان م كــــــا و وروبــــــا 

واملنتـــــــديات داخـــــــل اململكـــــــة   ا امعـــــــات  احملاضـــــــرات

 وخارجها.

رين دولــــــيك مــــــ َ  كمــــــا َرَ َس املهنــــــدس عبــــــدالرمحن

وشــــــــــارك    . م(1448)م( و 1442) ل   عــــــــــام للمصــــــــــا  
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ــ  ر  ــاملل مـ ــة العـ ــ مة   القمـ ــ  بسـ ــع املعـ ــاتالرابـ ــام ل العمليـ عـ

ــان. 1442) ــ ا م(   اليابــــ ــارك   وكــــ ـــ شــــ ــ  ر الـــ دولل املــــ

م( 1448عـــــام )  الالســــادس والـــــث عك للتحـــــديات النفطيـــــة  

ا معيـــــــة واملهنـــــــدس عبـــــــدالرمحن ع ـــــــو   .   اليابـــــــان

وهــــــــو حاليــــــــًا األمريكيــــــــة للمهندســــــــك الكيميــــــــائيك، 

كمـــــا  نـــــه  ، مسترـــــار   مجعيـــــة املهندســـــك الســـــعوديك   

ــو  ــة    ع ــ ــة   جامعــ ــة الكيميائيــ ــن اهلندســ ــار   قســ مسترــ

 امللك سعود.

موضـــــوعنا هلـــــ ه فـــــ ن  كمـــــا تـــــرونلكـــــرام، إخـــــوتل ا

، وكــــن كنــــُت   )الــــنفط واقتصــــادياته احملليــــة(  هــــو  الليلــــة 

ــرتاي    ــادر الــ ــث   مصــ ــا  دــ ــعيدًا و نــ ــ مل و ســ ــه امســ  الفقــ

قبــــل  يــــام، فــــ ذا بــــل  عثــــُر علــــئ نصــــو  تتعلــــق ببحكــــام  

 ر هوالــــــع  مــــــن كتــــــ  القــــــرن الثالــــــث اهل ــــــر   الــــــنفط

ــا جمـــ    ــاء  ن ُي روهـ ــاء والفقهـ ــن العلمـ ــث  مـ ــن  كـ ــار، مـ ره النـ

ا ، وجمــــره امللــــ ، وجمــــره حيــــث إنهــــا ال ُتمنــــع عــــن احملتــــ

ــث ة.  ــام كــ ــا  حكــ ـــ  املعــــادن  ففيهــ ــن اا ـ ــل مــ ــن ولعــ ور َمــ

ــايا،     ــ ه الق ـــ ــث هـــ ــاعد   دـــ ــو يســـ ــط  و ال هـــ ــرتك فقـــ ُتـــ

ــرين،   ــاديك املعاصــــــ ــوهلا     ل قتصــــــ ــن  صــــــ ــث عــــــ وُيبحــــــ

كتــــــ  األمــــــوال وا ــــــرا  ) بــــــل    وخصوصــــــًا ، الــــــرتاي
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لــــــ ) يـــــئ بـــــن  دم( ســـــ م، وا ـــــرا  عبيـــــد القاســـــن بـــــن 

ن َمــــ ، ولعــــل  مــــر ت بنصــــو  مــــن هــــ ا القبيــــل وغ هــــا، 

 .ه ا املوضوع من يبحثن الفقهاء ِم   ر

ــرام،   ــوتل الكـــــ ــدإخـــــ ــتبق ال  ريـــــ ــرنا،   ن  ســـــ حماضـــــ

وهــــو ، نعمــــة مــــن ان ســــبحانه وتعــــا  الــــبرتوللكــــن هــــ ا 

ــرك  ــًا  و دوليـــــــًا،     عـــــــاملل حمـــــ ــع االقتصـــــــاد حمليـــــ  و يرفـــــ

 خيرـــــئ هـــــ ا األمـــــر،   )يعـــــ (  والعـــــا  كلـــــه    ،هخيف ـــــ 

وبف ــــــل ان  ن ب دنــــــا فيهــــــا مــــــا ُيقــــــار  ــــــــ وال  ريــــــد  ن 

احتيــــاع العــــا    جمــــال الــــبرتول.   ربــــع ســــتبق  ســــتاذنا ــــــ 

دكــــن النمــــو ضــــون )يعــــ ( والســــعودية لــــديها اســــته ك  

ــة املوجـــــودة بـــــك يـــــد   )يعـــــ ( املوجـــــود ودكـــــن  الرفاهيـــ

ــاس.  ــ ع  النـــ ــياء   واضـــــطررت ل طـــ ــ ه األشـــ ــئ بعـــــ  هـــ علـــ

 وال  ستبق حماضرنا، فليتف ل.ه ه املقدمة،  ألعطل

 عبدالرمحن بن عبدالعزيز / املهندس األستاذ سعادة احملاضر

 :الفاضل

ــرحين   ــرمحن الــــــ ــن ان الــــــ ــيكن،  بســــــ ــ م علــــــ ، الســــــ

وبـــــارك مس ـــــاكن ان بـــــا   مجيعـــــًا، اللـــــهن صـــــلي وســـــلن 
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للـــــهن علـــــئ نبينـــــا حممـــــد وعلـــــئ  لـــــه وصـــــحبه  مجعـــــك، ا  

 نا ما ينفعنا وانفعنا  ا علمتنا،  مك.عل م

هـــــــ ه إعـــــــداد اجتهـــــــدت   إخـــــــوتل الكـــــــرام، لقـــــــد 

، وإن  خطــــــبت فمــــــن ن  صــــــبت فمــــــن ان، فــــــ احملاضــــــرة

ــل و ــيطان. نفســـ ــعدنل الرـــ ــدَ ويســـ ــون  حـــ  ويرـــــرف   ن  كـــ

، حماضـــــر  هـــــ ا امللتقـــــئ املميـــــز، وعنـــــدما  قـــــول مميـــــزاً  

ــ ــدكتور/   فهــ ــاحبه الــ ــز بصــ ــدالعزيز،و مميــ ــيعه  عبــ و واضــ

 كـــــ   ومـــــا اســـــتمراره العنـــــئ عرـــــر عامـــــًا إال، ود ـــــوره

 ال كة. فيهيطرد   سبل ان  ندليل علئ جناحه، 

 شـــــكر الـــــدكتور عبـــــدالعزيز، و ســـــبل ان  ن  كمـــــا 

ــًا لوجهـــــه،   جيعـــــل ــا يعملـــــه خالصـــ ــزان مـــ و ن جيعلـــــه   ميـــ

ــناته. كمـــــا   ــئ، وقـــــد    شـــــكر القـــــائمك  حســـ ــئ امللتقـــ علـــ

ــة  الـــــدكتور عبـــــدالعزيزتل باتصـــــاالمـــــن بدايـــــة  ملســـــُت قمـــ

ــا    ــيط ومـــ ــ  والتوطـــ ــة   الرتتيـــ ــراالحرتافيـــ ــه   ذكـــ ــن  نـــ مـــ

ــا  ــثُّ بث ـ ــرًا، وســـ  ُيبـ ــفتمباشـ ــل ه  يتن  رشـ ــتفيدلكـ ــن    يسـ َمـ

 من مثل ه ه احملاضرات. يتمكن من اا ور

 شـــــــكر اا ـــــــور، و ســـــــبل ان ســـــــبحانه وتعـــــــا   ن 

  جترــــــــن عنــــــــاء يرتقــــــــل إ يعيــــــــن  علــــــــئ تقــــــــدين مــــــــا 

ــوركن ــه ح ـ ــة،      ،لـ ــام  بـ ــل  مـ ــد نفسـ ــراحًة  جـ ــور صـ ح ـ



 

 

 أ.د. عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 09

ــو   ــن لـــ ــة  دروميكـــ ــن  بـــ ــُت عـــ ــعبتاليـــ ــن،  ستصـــ  ن  تكلـــ

، فبســـــبل ان  ال ختـــــر  كلـــــهن  كـــــ  مـــــ  ســـــنًا وقـــــدراً 

ــرة   ــ ه احملاضـ ــياقه    هـ ــن سـ ــئ عـ ــة   امللتقـ ــت دينيـ ــا ليسـ وال ألنهـ

ــيم   ــة، ولـ ــعرية وال  دبيـ ــلء  شـ ــ ا شـ ــن هـ ــد  مـ ــن  عنـ ، ولكـ

ــبعة      ــار  السـ ــا ُيقـ ــنفط مـ ــال الـ ــت   جمـ ــًا،  عملـ ــك عامـ وع عـ

ســــــب  وجيــــــه، لــــــيم    لمــــــا  قدمــــــه،    عنــــــد   و د عــــــل  ن 

 .!وسبتطرق ملاذا نتكلن عن النفطلمحاضرة، ل

  كـــل  ـــــ عن، و نـــا دائمـــًا  هـــ ا الـــنفط، مـــن  كـــ  الـــني    

ــرة  ـــ  حماضـــ ــا ــــ ــئ   لقيهـــ ــور علـــ ــد ان  حـــــثُّ اا ـــ  ن حنمـــ

األوطـــــــان والصـــــــحة   امســـــــ م واألمـــــــن    علـــــــئ نعمـــــــة

ــدان.  ــدي األبــ ــو ق ــ ــي  ولــ ــل  ن  ضــ ــ َر لــ ــنيعن  نعمــ ــن الــ ــة مــ ًة رابعــ

  القائمـــة، ألضـــفت نعمـــة الـــنفط. و نـــا صــــراحًة،      الطويلـــة  

. اايـــــاة قبـــــل الـــــنفط  كـــــ  مـــــ ، جـــــر  َمـــــن   ســـــ  و

ــبا  يعت   ــو  ن الرــــ ــا هــــ ــب  ملقائهــــ ــدافع الكــــ ــدون  ن الــــ قــــ

ــا.    ــن حياتنــــ ــزء مــــ ــو جــــ ــنفط هــــ ــوا الــــ ــدنيا  وخرجــــ ــ ه الــــ هلــــ

. ال يسترـــــــعرونهاو، ويتقلبــــــون   هــــــ ه الــــــنيعن    يســــــتمتعون 

ــوانل،    ــا إخــ ــين يــ ــد  وان العبــ ــو  ن واهلــ ــ ه  هــ ــعر هــ نسترــ

  كـــــل حماضـــــرة، وَمـــــن ح ـــــر لـــــل دائمـــــًا و ن  ،ةالنعمـــــ

ــل،   ــن قبـ ــالتكرار  فمـ ــل بـ ــم  لـ ــور   يسـ ــن اا ـ ــ  مـ ،  ن  طلـ
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ــة فقـــــــط،    ــك عانيـــــ ــنهن ع عـــــ ــوا  عيـــــ ــعروا  ن يغلقـــــ ويسترـــــ

ويتويلــــوا  ننــــا نســــتيقع غــــدًا ولــــيم هنــــاك قطــــرة نفــــط   

ــة ــك   اململكـ ــبع  ذلـــك عليـ ــيكون تـ ــاذا سـ ــا  !، مـ ــيًا، مـ شوصـ

األول ســــــبلت هــــــ ا الســــــ ال ألوالد ، هــــــو علــــــئ الدولــــــة . 

، مـــــــا   بنـــــــزين، مـــــــا   طـــــــائرات(وان، )مـــــــنهن قـــــــال  

ــم ــريان    !بـــ ــ  شـــ ــنفقدها ُتعتـــ ، نعمـــــة ًا اياتنـــــا، نعمـــــة ســـ

دنا الكهربـــــاء، الكهربـــــاء ال تعمـــــل إال بـــــالنفط، ولـــــو فقـــــ 

ا املــــاء الــــ   يصــــل إ  بيوتنــــ. الكهربــــاء ملــــا اجتمعنــــا اليــــوم

والكهربـــاء تعمـــل  بالكهربـــاء يعتمـــد علـــئ م ـــوات تعمـــل    

ــالل   ــالنفط. وبالتـــ ــ  وي  بـــ ــن  ن ُيقلـــ ــ ال ممكـــ ــون  فالســـ كـــ

ــي ه    ــاذا سـ ــيم مـ ــيبقئ ولـ ــاذا سـ ــن   مـ ــيبقئ مـ ــاذا سـ ــل مـ  ، بـ

ــنيعن . ــول قائـــــل  )   الـــ ــد يقـــ ــه(، نعـــــن   وان، وقـــ ــنا بدونـــ عرـــ

ــة اآلن  ــاة غـــــ  ممكنـــ ــتيقلكـــــن هـــــ ه اايـــ بنا ، فـــــ ن اســـ

 جــــدادنا عليــــه  يعتمــــد غــــدًا و  جنــــد الــــنفط، مــــاذا كــــان 

ــاء  ــودة اآلن   !  املــ ــل موجــ ــل هــ ــار، طيــــ  هــ ــل   ! بــ ــا هــ ، مــ

ــ ه  ــودة، فهـ ــل شـــلء،       موجـ ــل كـ ــكر قبـ ــنيعن تســـتحق الرـ الـ

عرضـــــها فنيـــــًا، األرقـــــام الـــــع سبمـــــا نـــــتكلن فنيـــــًا،  قبـــــل

ولكـــــــن قبـــــــل هـــــــ ا وذاك، ال بـــــــد   ن نسترـــــــعر  ن هـــــــ ه 

ــنيعن ا  ــن الـ ــة مـ ــا ان  النعمـ ــع حباهـ ــة. لـ ــ ه الدولـ ــئ هـ ــل  علـ ولعـ
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ال يعلمهـــــا إال  هـــــا اكمـــــة بالغـــــةان ســـــبحانه وتعـــــا  حبا

ــو  ــدروها      هـــ ــام بـــ ــن القيـــ ــة مـــ ــ ه الدولـــ ــتمكن هـــ ــل تـــ لكـــ

ــدس      ــة  قــ ــئ خدمــ ــام علــ ــ مل، والقيــ ــا  امســ ــدة للعــ كرائــ

 ألر ،  ال وهما اارمك الرريفك.بقعتك   ا

ــة    ــ ه النعمـــ ــعر هـــ ــد   ن نسترـــ ــ ا ال بـــ ــار. ا  هـــ ــد مطـــ قـــ

مــــوأفك  رامكــــو وا  وان، ويقولــــيســــتكثر علينــــا النــــاس 

ومهندســــــك، بــــــالعكم، ان محولنــــــا  مانــــــة، وال بــــــد   ن     

نــــــدمم العلــــــن الفــــــ   ثــــــل هــــــ ه الرســــــائل واسترــــــعارها  

ــاذا   ــا، ملـــ ــعرها علينـــ ــَولنرـــــكرها، وان !  نسترـــ نا إذا َدَعـــ

احملافبــــة، )لــــ ن شــــكر  شــــكرنا باملزيــــد، لــــيم فقــــط ب

والنـــــاس ترـــــكر  و  برـــــركن  ن البلـــــد  ـــــ دنكن(. أل يـــــ

 واامد ن  ن ه ا يزيد.

ــة    ــنفط   اململكــ ــدايات الــ ــن بــ ــيطة عــ ــ ة بســ ــ   .نبــ كيــ

ــ ت       ــع اُتوـ ــرارات الـ ــة القـ ــَ  قائمـ ــل  ن   رتيـ ــدير لـ ــو ق ـ ــد ، ولـ بـ

ــعت   ــدالعزيز، لوضــ ــام امللــــك عبــ ــك     يــ ــ ه امللــ ــرار اختــ ــن قــ  هــ

هــــــــــــو الســــــــــــماد ورمحــــــــــــة ان عليـــــــــــه،  عبـــــــــــدالعزيز،  

ــا  با ــنفط، ستكرــ ــو الــ ــرارات،   فهــ ــن القــ ــن  هــ ــاك مــ وهنــ

دول   تســـــم  باستكرـــــافه لســـــب  مـــــا، ولكنهـــــا اآلن ال  

 ُتقارن باململكة وما وصلت إليه. نميكن  
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عنــــــدما ُوق عــــــت م(، 4322ففـــــل البدايــــــة، بــــــد ت عــــــام ) 

عبــــــدان الســــــليمان و يــــــر املاليــــــة  اتفاقيــــــة بــــــك الرــــــيو/ 

الرـــــركة هـــــ ه ريترـــــارد ممثـــــل الرـــــركة األمريكيـــــة،  و

ونـــت مــــن حتــــال  ســــبع شــــركات  مريكيــــة،  تــــت إ   تك

ولكـــن الكــــث   وبـــ لت جهـــدًا عبيمــــًا للتنقيـــ ،     اململكـــة 

ــلوا إ  مرحلـــة اليـــبس      مـــن  نـــه ال ُيوجـــد   ال يعـــر   نهـــن وصـ

ــا.   نفــــــط،  ــودة إ   مريكــــ ــنهن العــــ ــَ  مــــ ــن وط ِلــــ ان  ولكــــ

ــمئ     ــو َر هلـــــــــ ه البلـــــــــد جيولوجيـــــــــًا ُيســـــــ مـــــــــاكم ) ســـــــ

  وه ه صورهنكل(، يستا

 

 

 

 

 

ــ ، إ   ن    ــتمر   التنقيــ ــئ ويســ ــئ  ن يبقــ ــَر علــ ــاق  ص ــ ســ

ــن )   ا ــدمام رقـ ــر الـ ــه ب ـ ــل يديـ ــميته  2ن علـ ــاد تسـ ــ    عـ (، والـ

ــة ان عليــــه،   ــرامللــــك عبــــدان، رمحــ ــً   إ  ب ــ ا ــــ ، وفعــ

 يستحق ه ا االسن.
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ــاكم اآلن ) ــتامـــــــ ــه يســـــــ ــركة، نكل(  كرمتـــــــ الرـــــــ

ــ     ــو  كــ ــران، وهــ ــيافة   البهــ ــت ال ــ ــت بيــ  ســــكن و مســ

ــو   البهـــــران  ،  مستـــــه بامســـــه،  بيـــــت ال ـــــيافة  ألرامكـــ

نكل(، إذا )رحــــــت( اآلن إ  يئ )بيــــــت ضــــــيافة ســــــتا ُيســــــم 

البهـــــران ا ـــــور    اجتمـــــاع،  ســـــكن فيـــــه، إ  اآلن،     

 وه ا يدلُّ علئ الوفاء هل ه الدولة وهل ه الرركة.

، وكــــــــان  طبعــــــــًا، ودكــــــــن  ن اململكــــــــة صــــــــحراء   

ــان ال     ــ    الربــــع ا ــــالل، فكــ بــــد  مــــن االســــتعانة   التنقيــ

ــعود    ــة الســ ــة العربيــ ــن اململكــ ــال مــ ــبدالء. برجــ ــان ية كــ وكــ

ــن )األدالء رجــــل فاضــــل ُيســــم ئ  علــــئ ر س هــــ الء  مخــــيم بــ

، (نكليســــتا)، كــــان لــــه دورا كــــب  مــــع (رمثــــان الع مــــل

اآلن ، ال وان   تنســــــئ  فــــــ !ســــــت الدولــــــة ف ــــــلهوهــــــل ن

ــه، و       ــم ئ بامســ ــبرتول ُيســ ــار الــ ــن  بــ ــد مــ ــتواحــ ــك  وقــ امللــ

ــلمان ــة ان      سـ ــل رمحـ ــان الع مـ ــن رمثـ ــيم بـ ــوَ  مخـ ــد ُتـ ، وقـ

ــه، ــريَماســــــُتدعل ابُنــــــ  عليــــ ــام ) ه وك ــــ ــام 1442عــــ م(، والعــــ

 .املاضل،  ك  باخرة حتمل النفط ُسمييت بامسه
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ــدما اكتُ  ــة، عنــ ــًا، اململكــ ــن  طبعــ ــنفط،   يكــ ــ  الــ رــ

ــة. عنــــدها ــة الرــــركة   عائــــدات ماديــ  %444فكانــــت ملكيــ

ــة  ــركات األمريكيـــــ ــة    للرـــــ ــدفع للدولـــــ ــت تـــــ ــع كانـــــ الـــــ

ــًا،  ــًا،  مبالغــ ــك عامــ ــك إ   ربعــ ــتمرت وذلــ ــا اســ ــل خ هلــ وهــ

ملكيـــــة الرـــــركات األمريكيـــــة. إ   ن ســـــور ان     444%

ــوتـــــوفرت للدولـــــة،  ــا  هلـــ ، %12ا املـــــوارد الـــــع امتلكـــــت بهـــ

ــة   ــام امتلكــــــت الدولــــ وبعــــــدها بثمانيــــــة ، %24وبعــــــدها بعــــ

، وهـــــل حمطـــــة   تـــــاريو اململكـــــة    م(4384عـــــام )  عـــــوام

عـــــــــن   عـــــــــام   ،%444امتلكتهـــــــــا ااكومـــــــــة بنســـــــــبة   

ــو  4388) ــة الســـــــــــعودية  رامكـــــــــ م( كلوفـــــــــــت ااكومـــــــــ

ــعودية بتبسيســـــها   ــركة الســـ . هـــــ ا اســـــتعرا   %444كرـــ

بســـــيط لتسلســـــل ملكيـــــة الرـــــركة وحتوهلـــــا إ  شـــــركة  

 سعودية. 444%
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سُتكرـــــــــ ، اســـــــــُتور  طبعـــــــــًا، الـــــــــنفط، عنـــــــــدما ا

ل الــــــنفط اســــــتغ وهــــــ ه مراحــــــل كــــــنفط ويبــــــاع فقــــــط. 

ول اســـتغ ل لـــه كـــان إخراجـــه وبيعـــه.      االســـتغ ل األمثـــل.  

كــــان ل، وَمــــن مــــنكن   ســــنيعــــن بــــد  اســــتو   الغــــا ، 

  الــــــن ان، إذا ذهــــــ  إ  املنطقــــــة الرــــــرقية، يــــــره كيــــــ

ــا ،   ــرق الغـــ ــان ُيحـــ ــ  كـــ ــن وكيـــ ــان   لكـــ ــل كـــ ــا  هـــ الغـــ

ــداً    ُي ــرق عمــــــدًا  ال وان،   يكــــــن  ــــــرق عمــــ ، هــــــو حــــ

ــن جمــــ    ــيً ، و  يكــ ــان قلــ ــه،  كــ ــاديًا استو صــ ديًا اقتصــ

ــ    إ   ن  اد امنتــــــا   ــعودية  كــــ ــو الســــ ــبت  رامكــــ فبنرــــ

اامـــــد ن، وســـــتبتل  ، غـــــا    العـــــا   عت ميـــــلشـــــبكة 

 .من البداية إ  اآلن الغا  املنت ة احصائيات لكميات

الزيــــــت وُيبــــــاع، عانيــــــًا  يتطــــــور االســــــتغ ل للزيــــــت،  واًل

ــا   ــتو   الغــــ ــاء   اســــ ــة إنرــــ ــا   مرحلــــ ــا ، ، دخلنــــ مصــــ
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د منــــه   منت ــــات كلنــــا نســــتمتع     وُيســــتفا لكــــل ُيكــــرر  

بهـــــــا  إن ركبنـــــــا الطـــــــائرة فوقودهـــــــا مـــــــن املصـــــــا ، إن  

ــ         ــق الـــ ــن املصـــــا ، الطريـــ ــا ســـــيارة فوقودهـــــا مـــ ركبنـــ

منرـــل عليـــه مـــن األســـفلت مـــن املصـــا ، الغـــا  الـــ   نطـــبو   

بــــــه مـــــــن املصـــــــا ، الســــــيارات الكـــــــب ة  رـــــــل علـــــــئ   

ــون   ــديزل، املزارعــ ــتالــ ــره   ودمويســ ــر   جمــ ــديزل، غي ــ ن الــ

 الناس وغي ر   اقتصاديات البلد. حياة

 

 

 

 

 

 
 

ــة  ــة الرابعـــ ــة، املرحلـــ ــل املهمـــ ــتودامه، وهـــ ــن اســـ ــل  مـــ هـــ

وهــــــــ ا  ف ــــــــل مــــــــا   البرتوكيماويــــــــات والكيماويــــــــات.  

وألن الــــدول تعملــــه لتعبــــين عائــــد هــــ ا ال ميــــل.  ميكــــن  ن

جمــــــال الكيماويــــــات الــــــع ســــــبقتنا، ســــــبقتنا كــــــث ًا   

مــــــن ضــــــعا  وكيماويــــــات، حتصــــــل علــــــئ مخســــــة  والبرت

ــه.    ــل منــ ــن ال ميــ ــد مــ ــ ذاالعائــ ــ فــ ــثً  ا كن ــ ــل مــ ــئ حنصــ علــ

ــئ  لــــــ        ــلون علــــ ــل، فهــــــن اآلن  صــــ ــائع دوالر لل ميــــ مــــ
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حيق دوالر، والســــب  هــــو  نــــه صــــار يــــدخل   صــــناعة مســــا 

ركن  ن الدولـــــــة  بريـــــــ و  الت ميـــــــل واألدويـــــــة وامطـــــــارات.   

ســـــريع بـــــ ذن ان.   وديهـــــ ا االجتـــــاه وبرـــــكل ِجـــــ مت هـــــة

ــاذا ميكـــن  ن نســـتفيد اقتصـــاديًا مـــن     ــة عـــن مـ هـــ ه هـــل حملـ

 ه ه النعمة.

ــببد  دقــــل قر   نــــ كراآلن  يــــ  نبــــ ة عــــن ااقــــول، وســ

ا مســـافة عن ـــ جـــدًا مـــن عنـــدنا،  ال وهـــو حقـــل خـــريص، يبعـــد 

ــًا. و  424) ــو( تقريبــ ــ     كيلــ ــو  كــ ــزة، فهــ ــل مع ــ ــ ا ااقــ هــ

ــدي    ح ــو قـ ــد. وهـ ــت واحـ ــا    وقـ ــئ   العـ ــل ُيبنـ ــن  قـ ــدًا مـ ن جـ

ــنة. ــل   ولكـــــن اآلن مخســـــك ســـ ــتم مليـــــون ونصـــــ  برميـــ ُينـــ

ــًا.  ــع     يوميـــ ــ  تطلـــ ــه، كيـــ ــد نفســـ ــبل  حـــ ــل يســـ ــن هـــ ولكـــ

، ااـــــك الواحـــــد  !املليـــــون ونصـــــ  املليـــــون برميـــــل يوميـــــاً 

ــات، )     ــ ي بوصــ ــتك  و عــ ــه، بوصــ ــر   مزرعتــ ــر ب ــ وش  فــ

ــون ونصــــ     ــ ه املليــ ــون هــ ــون   لــ ــل يتكــ ــ ا ااقــ ــع !(. هــ تطلــ

ــك ب   ــن ع  ائــــة ومخســ ــرمــ ــة،    ًا ــ ــر ُينــــتم مخســ ــل ب ــ ، وكــ

عرــــرة، مخســــة عرــــر، عرــــرين، ختتلــــ ، ولكــــن كلــــها 

ــع وتصـــ     نبـــو  واحـــد    ــع لتصـــل إ و، ُت مـ مليـــون   جتتمـ

 برميل. ونص 
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ــئ  ن  ــتور       نـــ ــل ُيســـ ــار لكـــ ــل ا بـــ ــعروا العمـــ  تسترـــ

ـــ      ــدة، فـ ــات ا ديــ ــئ التقنيــ ــاًء علــ ــل وبنــ ــ ا ااقــ ــ ا. وهــ  ن هــ

 ن ت ــــو برميــــل ميــــاه  كــــل برميــــل نفــــط ُيســــتور ، ال بــــد  

ــتوراجه.  ــ عر    الســ ــبن تــ ــعودية بــ ــو الســ ــت  رامكــ ــل مسحــ وهــ

ــاه  ــواره،   !علـــــــئ ازونـــــــات امليـــــ ــار )وســـــــيعة( ةـــــ ، واآلبـــــ

وب مكانهــــا  ن تســــتعك بهــــا، ولكــــن َ َبــــت  علــــئ نفســــها إال  

ها إ  هــــ ا ل امليــــاه وي ــــو نرــــم معمــــً  بالكامــــل ُيحل ــــ ن ُت

 الب ر.

ــول    ــن الواحــــــد يقــــ ــانل، ويعــــــ  ممكــــ ــ ا   ب ــــــر عــــ هــــ

لب ــــــر اآلن )ب ــــــر الصــــــحراء ومــــــن الســــــهل اافــــــر، هــــــ ا ا

ه املربعـــات كـــل مربـــع مـــن هـــ يـــا إخـــوانل منيفـــة(   البحـــر. 

ــة مـــــالصـــــغ ة ُيعتـــــ  حقـــــً ،   ع بعـــــ    البحـــــر، ومربوطـــ

ــزة.  ــص     مع ـــ ــالبرتول، إذا خلـــ ــ ة بـــ ــدينا خـــ ــيم لـــ ــن لـــ وحنـــ
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لكــــن  ،(444، بـــــ 24، بـــــ 14البنــــزين )عبينــــا ومرــــينا( بـــــ )

، ال  حـــــد يسترـــــعر هـــــ ا  كيـــــ  يصـــــل ، كيـــــ  جيـــــلء

 .!الرلء

 

 

 

 

 

هــــ ه احملاضــــرات   ورد ســــب  إلقــــائل   ودُّ  ن   فقــــط  نــــا 

ــ ا موقــــ     ــة مــــن كــ ــوان،   صــــبت درقــ ــا إخــ ــثً  وان يــ . مــ

ا  ارنـــــل   املصـــــفاة دكـــــاترة هلـــــن و نهـــــن   اتتمـــــع،  ملوـــــ

ــابعك   )تــــويرت( ميكــــن   ــا وهلــــن متــ ال يقــــل عــــن مليــــون،  مــ

ــ ــا   فلم ـ ــث     ا  ارنـ ــ مة، حيـ ــن السـ ــة عـ ــة توعيـ ــفاة املـ املصـ

ينــــــــا حماضــــــــرة. ط، وجــــــــاء ليعخيمــــــــة (ناصــــــــبك)ا كن ــــــــ

ا يـــره مـــن املصــــفاة   ومــــجيـــلء   ه نـــ فتكـــاعرت علـــئ نفســــل   

ولــــة   فطلبــــت منــــه  ن يــــ ه  معنــــا   ج إال هــــ ه ا يمــــة. 

ــفاة   ــة     املصــ ــاء ا ولــ ــفاة، و عنــ ــ ه املصــ ــداخل هــ ــا بــ ــ ه مــ لــ

ــية  ــة الــــــتحكن الرئيســــ ــاهد، اوشــــــاهده دخلنــــــا غرفــــ  وشــــ

يات، بتحــــد الرــــبا  الســــعود  الــــ   يــــدير هــــ ه املصــــفاة     
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ســــاعة   اليـــــوم وال   10وطبعــــًا املصــــفاة يـــــا مجاعــــة تعمـــــل    

ــنوات      تتوقــــ  ــل مخــــم ســ ــد كــ ــهر واحــ ــدًا إال شــ ــل  بــ لعمــ

 مــــــم ســــــنوات لكــــــل تســــــتمر   اصــــــيانة دوريــــــة هلــــــا  

فقــــــــال لــــــــل   غرفــــــــة الــــــــتحكن، يــــــــا  بــــــــا  . ال حقــــــــة

ــدن   ــو  ن عنـ ــل لـ ــدالعزيز  ختيـ ــا  عبـ ــم مصـ ــل ا مخـ ــ ه مثـ !. هـ

ــا إخــــوانل   صــــبت درقــــة،   ــو عنــــدنا مخــــم  وان يــ يقــــول لــ

هــــل  صــــغر مصــــفاة مــــن  حــــد  مصــــا ، ومصــــفاة الريــــا  

ــفاة.   ــر مصـــ ــة   عرـــ ــا  مخســـ ــا  املصـــ ــة منتـــ ــة الكليـــ الطاقـــ

ــر    ــ  ال يعــ ــ ا الرــــوص  م يــــك، كيــ ــل  !هــ ــن هــ ، ولكــ

ل نفســــل، وشــــكو ُتم ــــل ، وان إنــــل ُهال وان   َ ل م ــــ !ه ُتــــم ل 

ــل  ــدي علــ ــك ل     ، ًاحتــ ــنفط ُيرــ ــام الــ ــن األيــ ــوم مــ ــ    يــ كيــ

ــد وامل     34% علومـــة عنـــه صـــفر،   مـــن مصـــدر الـــدخل هلـــ ه البلـ

ــل.   ــلء ا ـــ ــت   َ ل م ـــــ  وان شـــ ــا قلـــ ــ  كمـــ ــل ُهولكـــ ، بـــ

ــ ــ ا وَ  ُتل م ــ ــل، وهــ ــنفســ ــل  َعَضــ ــيً  ألن  رحيــــ   علــ ــً  عقــ   محــ

ملقائهــــا علــــئ  ــــن يــــدعونل ملقــــاء مثــــل هــــ ه احملاضــــرة،  

ــ ه ال ــة،  هـــ ــ  وجـــــوه الطيبـــ مـــــنكن  كـــــاة مـــــا    و نـــــا  طلـــ

ــره.    ــو نرـ ــمعون وهـ ــو     ستسـ ــور مخســـك، لـ ــان اا ـ فـــ ذا كـ

ــل اآلن      ــه، وهــــ ــن  قاربــــ ــرة مــــ ــرها لعرــــ ــد ينرــــ ــل واحــــ كــــ

ــع.    ــئ املوقـ ــودة علـ ــتتوفر وموجـ ــه    سـ ــا نقولـ ــل مـ ــوانل كـ ــا إخـ يـ
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النعمــــــة علينــــــا. وان يــــــا  نريــــــد  ن نقولــــــه لنسترــــــعر هــــــ ا

ن   األوطــــان األمــــامســــ م وعنــــدما نقــــول نعمــــة  وإخــــوان، 

ــدان  ــحة   األبــــــ ــا والصــــــ ــدة،  لي، دولا ةانبنــــــ ــت ببعيــــــ ســــــ

نفـــــط، لكنهمـــــا ال يســـــتمتعان  ، عنـــــدهما(العـــــراق وليبيـــــا)

ــه ــة األمـــــن   فقـــــط ، !بـــ ــدا نعمـــ ــا فقـــ محـــــدوا ان ا، ف!ألنهمـــ

 عليه.

ــا !  ــا الغـــــ ــا  دراك مـــــ ــا  ومـــــ   بعـــــــد  ن اسُتكرـــــــ  الغـــــ

ــا ، و   ــبكة الغــ ــ ن شــ ــُتور ، فــ ــبرتول واســ ـــ  الــ ــل ـــ ــا وهــ كمــ

ــت ـــ  قلــــ ـــــــ ــا   كــــ ــبكة   العــــ ــو     شــــ ــ ت ألرامكــــ  نرــــ

ــتعر      ــة، وسبســـ ــا امنتاجيـــ ــدر جت   طاقتهـــ ــعودية، تـــ الســـ

م( كـــــان ع عـــــة ونصـــــ  مليـــــار  4322األرقـــــام بدايـــــًة مـــــن ) 

ــل      ــ ا، ففـــ ــار هـــ ــن مليـــ ــوفن كن رقـــ ــ ، وال خيـــ ــدم مكعـــ قـــ

ــار  الغـــا  هـــ ا الـــرقن غـــ  كـــب ،   ــة ونصـــ  مليـ فكـــان ع عـ

   double ( 1444عـــــــام ،)وصـــــــار    واســـــــتمر امنتـــــــا م

ــار عرــــــــرة  1442م(  انيــــــــة مليــــــــارات. و  ) 1444) م( صــــــ

ــارات.  ــارًا. و    1448)و  مليـــــ ــر مليـــــ ــة عرـــــ ــار ع عـــــ م( صـــــ

ــارًا. و  ) 1442) ــرين مليـــــــ ــار عرـــــــ ــد 1442م( صـــــــ م( واحـــــــ

وانبـــروا إ  املعامــــل الــــع  . ! رقـــام هائلــــة  وعرـــرين مليــــارًا، 
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ــة ــا       ا ريطــــ ــة الغــــ ــل ملعا ــــ ــها معامــــ ــرة    كلــــ منترــــ
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مــــاذا نعمــــل بالغــــا  !، اآلن، وبعــــد توفيــــق مــــن ان، فــــ ن 

ـــ  ــابك وَم ـــ  نسـ ــان ِم ــن    كـ ــق مـ ــد توفيـ ــابك، وبعـ ــادة   سـ ن القـ

ه وهــــــو يكــــــون خــــــام ...... هلــــــ ه ان، لــــــو   يــــــتن جتميعــــــ

ــابك      ــ ن ســــ ــة، فــــ ــة والبرتوكيماويــــ ــركات الكيماويــــ الرــــ

ــا   ــا اعنـ ــنعن بهـ ــة      يـ ــي    رفاهيـ ــة، تعـ ــ  عائلـ ــر  لـ ــ   عرـ عـ

ــئ  ر ــكن ع  علــ ــتوه، ســ ــئ مســ ــ ا   قــ ــتوه، هــ ــئ مســ ــئ  رقــ لــ
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منت اتهــــا تغطــــل )يعــــ ( واآلن مــــا شــــاء ان مصــــدره الغــــا . 

ــا    ــع  حنـــاء العـ ــ ا الغـــا      مجيـ ــتو   هـ ــب  اسـ ، فقـــط بسـ

 واستغ له االستغ ل األمثل.

ــد  ن   اآلن  ــِت تطــــرق إ  بعــ ــة   َمنــ ــا   مرحلــ ــنفط، دخلنــ الــ

ــاء ــا .  إنرــ ــا    مصــ ــدد املصــ ــيكن عــ ــتعر  علــ  واآلن سبســ

ــا      اململ ــعودية و  العــــ ــة الســــ ــة العربيــــ ــعروا كــــ لتسترــــ

ــة      ــة.   اململكــ ــ ه النعمــ ــد   إدارة هــ ــ ا البلــ ــوة هــ ــدرة وقــ قــ

ــا )ر س      ــا ،  ك هــ ــم مصــ ــد مخــ ــعودية يوجــ ــة الســ العربيــ

ــمائة     ــة مخســـــ ــا التكريريـــــ ــم طاقتهـــــ ــع تبلـــــ ــورة(، والـــــ تنـــــ

ــل   ال  ــون  لـــــ  برميـــ ــار  نصـــــ    ومخســـ ــا ُيقـــ ــوم،    مـــ يـــ

ــفا   ــ  مصـ ــل  كـ ــون، فهـ ــة. مليـ ــن ة   اململكـ ــفاة  عـ ــا مصـ يليهـ

عـــن مصـــفاة  مائـــة وع عـــك  لـــ . الريـــا  والـــع تبلـــم طاقتهـــا  

ــدة ــل  ُجـــ ــت وهـــ ــغ ة، كانـــ ــتاآلن وصـــ ــن    ُحويلـــ ــداًل مـــ ـــ بـــ ــــ

ــة      ــتمكن الدولـ ــل تـ ــومة لكـ ــع ضـ ــة تو يـ ـــ إ  حمطـ ــفاة ــ مصـ

ــرين  ألن   ــيم واملعتمــ ــة اا ــ ــن خدمــ ــا    مــ ــة بهــ ــة الغربيــ املنطقــ

ــن.    ــ ه املواســ ــ    هــ ــة   الطلــ ــن َيكثافــ ــن عــ ــم  ُبــ ــث تبلــ ع حيــ

ــ    ــك  لـ ــائتك و ربعـ ــا مـ ــا ان،   .طاقتهـ ــن جـ ــ ذن  عـ ــ ذن ان، بـ بـ

ــد، الســــ   ــد األحــ ــة )الواحــ ــغيلها. 1443نة القادمــ ــيتن ترــ  م( ســ

عنــــدما  ار امللــــك  وكلكــــن تعرفــــون قصــــة مصــــفاة جــــا ان 
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ب نرــــاء و مــــر منطقــــة جــــا ان، عبــــدان، رمحــــة ان عليــــه، 

كن  نهــــــا برــــــرو  طقــــــة. هــــــ ه املصــــــفاة لكــــــل ُتــــــنع  املن

اآلن َمـــن  ار جـــا ان مـــن عرـــر ســـنوات     ، فـــ  نعرـــت املنطقـــة 

ــت، عــــن   ــه الســــب ،      اآلن، يزورهــــام ــ ــرد لــ بــــدون مــــا نرــ

واملسترــــــفيات واحملــــــ ت   حيــــــث الفنــــــادق   ســــــ ه ذلــــــك 

ــد.  ــواملعاهــــ ــا ان، وف  وكن ــــ ــالل جــــ ــع  هــــ ــتكلن مــــ ــً  ا نــــ عــــ

ــدان،    ــك عبــــ ــة امللــــ ــ كرون كلمــــ ــه،  يتــــ ــة ان عليــــ رمحــــ

 ن  ف ل ترمجة لكلمته هل ه ا.  ًا  إميانًا تام وي منون

 

 

 

 

 
 

ــة   ــة امنتاجيــ ــًا الطاقــ ــل  وطبعــ ــ  برميــ ــون ونصــ ــًا مليــ  حمليــ

ــا ــريك     . إذا مجعتهــ ــع شــ ــراكة مــ ــا  برــ ــة مصــ ــدنا  ربعــ وعنــ

ــنيب  ــن     جـــ ــًة مـــ ــة، بدايـــ ــل اململكـــ ــا داخـــ ــامر ( لكنهـــ )ســـ

ــة    ــل( العم قــــ ــع شــــــركة )موبيــــ ــريك مــــ ــل شــــ ــة  وهــــ وطاقــــ

ع صـــــفاة )ساســــر ( وهــــل مـــــ  وم .  ربعمائــــة  لــــ   مصــــفاتها 
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ومصــــفاة طاقــــة تكريريــــة ع  ائــــة  لــــ . شــــركة )شــــيل( ب

ــينية )  ــة  (Sinopec)ياســـــــر ( مـــــــع شـــــــركة صـــــ  ربعمائـــــ

( totalواملصــــــــــفاة )ســــــــــاتور ( مــــــــــع شــــــــــركة )  لــــــــــ . 

ــا امللــــــك ســــــلمان،   و الفرنســــــية،  خــــــر مصــــــفاتك افتتحهمــــ

ومـــــع رئـــــيم شـــــركة   مـــــع الـــــرئيم الصـــــي  حفبـــــه ان، 

ــة    ــاتور (،  ربعمائــــ ــل،  )ســــ ــا ان  ربعلــــــ  برميــــ ــة وجــــ مائــــ

ــ .  ــة     لـــ ــة تكريريـــ ــي  طاقـــ ــية   ضـــ ــنوات املاضـــ ــل الســـ  ففـــ

ــًا.    ــل يوميـــ ــا  لـــــ  برميـــ ــون ومائتـــ ــ   ن  مليـــ ــ ا جيـــ ــل هـــ كـــ

ــعر ــال     نسترــ ــوارد رجــ ــ ه املــ ــ  إدارة هــ ــن   ن خلــ ــا  تكلــ و نــ

ــال  ــتغلون   املصـــــــفاة اآلن، اآلن، هنـــــــاك رجـــــ ــعيرـــــ  مجيـــــ

ــل امل ــاسا عامــ ــا  نــ ــها بهــ ــ    كلــ ــنعن بهــ ــار  لنــ ــل نهــ ــون ليــ ه يعملــ

ونــــــنعن بــــــاملكي ،  ، ونــــــنعن بــــــالبنزين اللمبــــــة امل ــــــي ة،  

ــا مـــن    ــو حولنـ ــا هـ ــ ه الـــونـــنعن بكـــل مـ ــبتل وهـــ ا ال عن، نيهـ يـ

 من فراغ، بل يبتل من ت حيات.

ــا  خـــــار        ــراكات   مصـــ وطبعـــــًا اململكـــــة لـــــديها شـــ

ــة، و   ــا   اململكـــــ ــفاة    مريكـــــ ــا ، مصـــــ ــ ه املصـــــ و  هـــــ

ــو    ــا  رامكـــ ــا، و تلكهـــ ــفاة    مريكـــ وهـــــل  كـــــ  مصـــ

ــعودية بنســـبة م  عـــن  ئـــة باملائـــة، وهـــل مصـــفاة )موتيفـــا(.    االسـ

، إس ــــــ  ويــــل(   كوريــــا  )الثانيــــة وهــــل مصــــفاة    صــــفاةامل
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وطاقتهــــا ســــتمائة وســــبعك  لــــ  برميــــل، و تلــــك  رامكــــو  

ــعودية  ــ ه املصـــا  ســـعوديك.     من %22السـ عـــن هـــا، ورءســـاء هـ

ــا ن(   الصـــــــك مائتـــــــان و ـــــــانك  لـــــــ .  مصـــــــفاة )فوجيـــــ

ــل(   ــاوا شـــــ ــفاة )شـــــ ــان  رب ومصـــــ ــة    اليابـــــ ــة ومخســـــ عمائـــــ

ــو       ــدخل  رامكــــــ ــاذا تــــــ ــ ال ملــــــ ــون  لــــــــ . والســــــ و ربعــــــ

هـــــ ه الرـــــراكات  !شـــــراكات مـــــع هـــــ ه املصـــــا ، ملـــــاذا 

ــنفط       ــوق للــ ــبمك ســ ــة األمــــد لتــ ــات اســــرتاتي ية طويلــ سياســ

املنـــــتم، كـــــل هـــــ ه املصـــــا  ملزمـــــة  ن تبخـــــ  مـــــن نفـــــط   

اململكـــة، وبالتـــالل   يعـــد قلـــق مـــن تقلـــ  الســـوق، طلـــ          

ــًا نوعــــــر ،  ــة  هــــــ ا تقريبــــ صــــــ  إنتــــــا  اململكــــــة، طاقــــ

ــمنت     ــل، قـــــد ضـــ ــة م يـــــك برميـــ ــة للتكريـــــر مخســـ كاملـــ

ــويق ذلــــ   ــمان تســ ــة ضــ ــفاة   اململكــ ــل مصــ ــا ، ألن كــ ك امنتــ

 ن تبخ  من  رامكو السعودية.جم ة بب

عبــــــين قيمــــــة الــــــنفط بــــــبن نـــــــدخل       لتالتحــــــد   اآلن 

ــات،   عم ــة البرتوكيماويــــــات والكيماويــــ برــــــركن  ن و  ليــــ

ــ ا ا   ــية(   هــ ــة )ماشــ ــق اململكــ ــرتو   لطريــ ــة. )بــ ــل جديــ وبكــ

ــا        ــا مـ ــق عليهـ ــ ، اآلن   نفـ ــة  لـ ــفاة  ربعمائـ ــت مصـ ــم( كانـ رابـ

ــار دوالر   ــك مليــ ــن  ربعــ ــل عــ ــرحلتك ال يقــ ــة  للمــ ــل مرحلــ ، كــ

وذلـــــك لتحويلـــــها إ  برتوكيماويـــــات   عرـــــرين مليـــــار دوالرب
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مــــــــن هــــــــل اآلن مــــــــع شــــــــريك )ســــــــوميتومو( اليابــــــــانل، و 

ــدرُّ  رب   ــوق والــــع تــ ــة   الســ ــئ  الرــــركات املطروحــ ــًا علــ احــ

 مساهميها.

ــدارة(   ــل )صــ ــو معمــ ــانل هــ ــواملعمــــل الثــ ــل  ، وهــ ــن املعامــ مــ

ــام    ــا امللـــــــك ســـــــلمان، حفبـــــــه ان،   العـــــ الـــــــع افتتحهـــــ

ــب    . م(1442) ــئ وُينرــ ــات ُيبنــ ــل برتوكيماويــ ــ  معمــ ــو  كــ وهــ

ــا    ــد   العـــ ــت واحـــ ــرين    .   وقـــ ــتة وعرـــ ــن ســـ ــون مـــ يتكـــ

ُينــــتم ع عــــة مليــــون طــــن مــــرت   و ورئيســــه ســــعود ،معمــــل، 

ــة واســـــتحوذت  رتوكيماويـــــاتمـــــن الب . واآلن دخلـــــت اململكـــ

ــبة     ــة بنســــــ ــركة  ملانيــــــ ــئ شــــــ ــًا علــــــ ــال  %24 ي ــــــ   جمــــــ

و نـــــتن مسعـــــتن عـــــن ُخطـــــة الدولـــــة بـــــبن البرتوكيماويـــــات، 

علــــــــئ حصــــــــة صــــــــندوق  تســــــــتحوذ  رامكــــــــو الســــــــعودية

، كــــــل %24ســــــابك وهـــــل  ثـــــل    ات العامـــــة   االســـــتثمار 

ــو   ل ــز  مــــن قــــدرة  رامكــ ــئ املنافســــة ب  ُيعــ بنهــــا شــــركة  علــ

 عاملية.
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ــًا،  ــزات   طبعـــ ــ ه املن ـــ ــو إ  هـــ ــل  رامكـــ ــ  تصـــ ،  كيـــ

ــل   ــل هـــ ــعهـــ ــل  . ...، وال حـــ ــول هـــ ــن عقـــ ــًة مـــ ــد ، حقيقـــ بعـــ

توفيــــق ان،  رخــــص مــــا   املعادلــــة هــــو  ن ترــــرت  معــــدة،  

ــن و ــد  لكــ ــو  ن خت التحــ ــ ه    هــ ــدير هــ ــن يــ ــور مــ ــق و ن تطــ لــ

ــدة.  ــكل    و  املعـــــ ــز برـــــ ــو اآلن تركـــــ ــركن  ن  رامكـــــ برـــــ

ــب ــا   كــ ــول ومــ ــئ العقــ ــول.    علــ ــه العقــ ــام املاضــــل  تنت ــ والعــ

 االــــــــع حصــــــــلت عليهــــــــ بــــــــراءات االخــــــــرتاع إحصــــــــائيات

ــــــ الــــع ( بــــراءة اخــــرتاع، هــــل األســــرع منــــوًا 214) رامكــــو 

ـــ    ــعودية ـــ ــو الســ ــل  رامكــ ــر هــ ــرتاع باألخ ــ ــراءات االخــ    بــ

وهــــــ ا ا ــــــط األخ ــــــر بــــــ ذن ( chevron) والــــــع قبلــــــها

ن فقــــــط مــــــواحــــــدة  ان ســــــنتفوق عليــــــه الســــــنة القادمــــــة. 

بكـــــل عقـــــة، ســـــتغ  و قوهلـــــا بـــــراءات االخـــــرتاع، ســـــتغ ، 

الكيماويـــــــات   العـــــــا ، بـــــــراءة   مـــــــن جمـــــــره صـــــــناعة 

ــ يلَ    ــو وُســـ ــا  رامكـــ ــلت عليهـــ ــرتاع حصـــ ــااخـــ ، ت    مريكـــ

وذلــــك لتحويــــل الزيــــت إ  كيماويــــات بــــدون املــــرور علــــئ       

ــة    ــب   رخــــص   التكلفــ ــ ا سيصــ ــا ، وهــ ــرع، ال و مصــ ســ

ــد    ــات بـ ــا  كيماويـ ــة إنتـ ــد تقنيـ ــئ  ون توجـ ــرور علـ ــا املـ ، مصـ

قطاعـــــًا هـــــ ه الـــــ اءة، بـــــ ذن ان، ســـــُتمك ن  لكـــــن اآلن، 
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ــئ      ــرور علـــ ــدون املـــ ــن الزيـــــت بـــ ــات مـــ ــا  الكيماويـــ ــن إنتـــ مـــ

ــا  امل ــا ، واآلن     صـــ ــ ا امنتـــ ــل هـــ ــر  ثـــ ــا  ن نفوـــ ــق لنـــ   ـــ

ــ        ــة  لـــ ــه  ربعمائـــ ــل طاقتـــ ــاء معمـــ ــة منرـــ ــات جاريـــ الدراســـ

ــد    ــ  حممـــ ــة ل مـــ ــ ه الدراســـ ــديمت هـــ ــا ق ـــ ــل، وملوـــ ــن  برميـــ بـــ

عملــــها ع عــــة م يــــك   ســــلمان، ان  فبــــه، طلــــ  مــــنهن    

ــنهن    ــ  مــ ــل،   يطلــ ــن   برميــ ــل ممكــ ــدوا هــ ال،   و ن يتبكــ

ــد       ــل قـــال هلـــن بـــاار  الواحـ مـــاذا تريـــدون لكـــل تصـــل    بـ

ــر    إ  ع عــــة م يــــك ــ ا فوــ ــهن،  لــــيم هــ ــ ا ملــ ،  لــــيم هــ

 ا كسعوديك.لن

 

 

 

 

 
 

وء ســــلط ال  ــــت نــــا  حبهــــا  ألنهــــا تــــ   وهــــ ه ا ريطــــة، 

ــول إ       ــًا للوصـــ ــو يوميـــ ــه  رامكـــ ــ   تب لـــ ــد الـــ ــئ ا هـــ علـــ

انبــــــروا إ  ا ريطــــــة كيــــــ ،  قصــــــئ  . العمــــــ ءمجيــــــع 

ــران،     ــا ان، البهـــ ــران، جـــ ــرورة، جنـــ ــ ، شـــ ــمال طريـــ الرـــ
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ــ ه       ــل هــــ ــ  تصــــ ــال، جنــــــو ، كيــــ ــر ، يــــ ــرق، غــــ شــــ

ميكـــــن حنـــــن   الريـــــا   ،  !املنت ـــــات إ  هـــــ ه املنـــــاطق 

ــدرون  ن َمـــن      ــا تـ ــن مـ ــنفم    (طريـــ )ُنعبـــم، لكـ ــئ بـ بـ

كيـــــ  يصـــــلها يوجـــــد هنــــاك حمطـــــات بنــــزين،    ا دمــــة، 

كـــــل يـــــوم، شـــــبكة هائلــــــة، ويوميـــــًا هنـــــاك مركــــــز        

البهـــران يراقـــ  كـــل قطـــرة  يـــت ُتســـتور  مـــن الب ـــر إ         

 العميل.  ن تصل إ 

 

 

 

 

 
 

بدايـــــًة مـــــن املصـــــا  عـــــن مرـــــروع ا ـــــزن االســـــرتاتي ل   

وهــــــو مرـــــــروع جبـــــــار عملتـــــــه و ارة الـــــــدفاع عـــــــن ســـــــلمته  

موقــــع نبــــ ة عــــن فقــــط كــــو الســــعودية، ســــبعطيكن  ألرام

وهــــــو مرــــــروع ا ــــــزن االســــــرتاتي ل الــــــ     الريــــــا ، 

ــت األر ، مائـــة         ــرت حتـ ــة مـ ــث ُحِفـــَر مائـ ــع، حيـ ــة مواقـ مخسـ

ــئ       ــا علـ ــع فيهـ ــات الـ ــك دور، ا زانـ ــارة ع عـ ــ ( عمـ ــرت )يعـ مـ
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ــا )   ــرت، فيهــــ ــة مــــ ــق مائــــ ــات   41عمــــ ــل منت ــــ ــون برميــــ ( مليــــ

  حــــال حــــر   هــــا الدولــــةاحتاجتال قــــد ر ان،  وازنــــة، لــــ

ــن ف  أــــــرو  طارئــــــة،    و  ــا تكفــــــل لســــ ــنتك نهــــ ة  و لســــ

 ن مســـــ ولة عـــــن تعب تهـــــا و و رامكـــــوحســــ  االســـــته ك،  

ــد   ن تعب هـــا      تكـــون  ــك ال بـ ــة للمواصـــفات، ألنـ دائمـــًا مطابقـ

 وتبخ  منها لتستمر مطابقة للمواصفات.

ــن      ــا ، فَمــــ ــات   املصــــ ــن املنت ــــ ــا حنــــ ــ ، كررنــــ طيــــ

ــا !، ــبكة ت يو عهـــ ــرين    شـــ ــن، عرـــ ــروا إ  كـــ ــع، انبـــ و يـــ

ــبتل    ــع تـ ــاق ت وُتحمطـــة تو يـ ــالنـ ــروا طريـــ    عبيـ ــا، انبـ ب منهـ

ــران       ــع، جنـ ــة تو يـ ــا حمطـ ــرورة بهـ ــع، شـ ــة تو يـ ــا حمطـ ،   بهـ

ها وعســـــكريها،  رامكـــــو كـــــل حمـــــل، واملطـــــارات مـــــدني 

مســـــ ولة عـــــن تعب تهـــــا بوقـــــود طـــــائرات، انبـــــروا إ  هـــــ ه  

قـــــل  لنا طـــــوع، خطـــــوع النـــــاق ت، خطـــــوع األنابيـــــ      

 املنت ات والبرتول.

بـــــواخر تنقـــــل، ف ـــــا ان ونـــــبتل إ  البـــــواخر   البحـــــر، 

اآلن لــــيم بهـــــا نفــــط، ســـــُينقل هلـــــا  ربعمائــــة  لـــــ  برميـــــل    

ــًا بــــــالبواخر مــــــن الرــــــرقية   البحــــــر، فقــــــط هــــــ ه    يوميــــ

ا هـــــد املبـــــ ول  كيـــــ  هـــــو  ا ريطـــــة وبســـــهولة تعطـــــل   

هــــــ ا املركــــــز اآلن يعمــــــل   الليــــــل، ليــــــل نهــــــار، . يوميــــــًا
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ــل ــًا   لكـــ ــتمتع مجيعـــ ــات مطابقـــــة    بنســـ ــ ه املنت ـــ ــود هـــ وجـــ

ــليمة  ــفات وســ ــا، ِنعــــنا  للمواصــ ــا  خــــل    و  وقتهــ ــن ان، يــ مــ

 عـــــناا ِنهـــــ  )تنـــــك( و  جـــــوالك، إن ........ رنـــــا دواًل يبيعـــــون 

 من ان ال حتصئ.

ــ الك،    ــبتطرق إ  ســــ ــا ســــ ــًا  نــــ ــئ ال ُيطبعــــ ــتهلك حتــــ ســــ

رس دا  املــــ  اعنهمــــ  قــــت األســــ لة، ســــ الك دائمــــًا   ســــبل    و

ــاعل.   ــل االجتمـــ ــع التواصـــ ــتورد  و  مواقـــ ــة تســـ ــل اململكـــ هـــ

 ،  مـــا الـــ   يســـبل الســـ ال  هـــ ا الـــ   يســـبل بـــبد  !بنـــزين 

ــا  ةد ِدــــ ــا  كــــ  احتيــ ــة بهــ ــنفط ، فيقــــول كيــــ  دولــ طل للــ

ــزين  ــتورد بنــ ــب  !تســ ــًا ُنســ ــ ال،  ، دائمــ ــ ا الســ ــت  ن ول هــ ر يــ

ــئ ال   ــه حتـ ــتهلك جيبـ ــ لة.   يسـ ــت األسـ ــل   وقـ ــة برميـ ــًا طبيعـ طبعـ

غــــا ،   %2وهــــ ه الرمســــة ُتبــــيين، بــــه جــــزء فقــــط       الــــنفط،

هـــــ ه طبيعتـــــه، ال تســـــتطيع  ن تســـــتور  منـــــه  كثـــــر مـــــن   

ال ُيســـــتور  منـــــه إال  حتـــــئ لـــــو ســـــونته  و بردتـــــههكـــــ ا، 

ــزين،  . 2% ــن البنـ ــه مـ ــن   ومثلـ ــر مـ ــه  كثـ ــتور  منـ ــا ُيسـ . %21مـ

ــتور  وإذا  ردت  ن ت ــفاته    %22ســـــ ــتولُّ  واصـــــ ــك ســـــ  ف نـــــ

اة إال برــــــهادة، ال  ألن كــــــل منــــــتم ال خيــــــر  مــــــن املصــــــف    

ه   التو يــــــع َلــــــ مي ن الزميــــــُلســــــل ميكــــــن   املصــــــفاة  ن ُي

ــهادة.  تمن ــًا إال برــ ــبة     ــ ــ ه النســ ــن هــ ــد مــ ــا  ن نزيــ ــ ذا  ردنــ فــ
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الــــديزل، فهــــ ه   فلــــن يكــــون ذلــــك مطابقــــًا للمواصــــفات،     

هــــــ ا الزيــــــت الــــــ   مكونــــــات ال ميــــــل شــــــ نا  م  بينــــــا، 

 تكرره املصفاة.

  اململكـــــة، ولـــــ لك  اآلن الــــديزل  كثـــــر مـــــن البنــــزين  

ــزين      ــن البنــ ــتورد مــ ــن الــــديزل وتســ ــدير مــ ــة ُتصــ ــ ن اململكــ فــ

ــن      ــن ِنَعـ ــديزل  كثـــر، ومـ ــادة، الـ ــا  يـ ــل فيهـ ــة ال ميـ ألن معادلـ

ــته ك،  ان علـــــــــئ العـــــــــ ــوا ن   االســـــــ ا   ن هنـــــــــاك تـــــــ

فبمريكــــــا تســــــتهلك )بنــــــزين(   حــــــك  ن  وروبــــــا تعتمــــــد  

ــديزل(  ــئ )الـــ ـــ علـــ ــل  باملعادلــ ــا  وا، وإال   خـــ ــن  ة ولفـــ ــد مـــ حـــ

 .!خر، حكمةاملنت ات علئ اآل

الســــــ ال الثــــــانل الــــــ   ُيطــــــرد دائمــــــًا، كــــــن اــــــزون 

ــ ــينتهل ،  اململكـ ــنفط ومتـــئ سـ ــن الـ ــا   ة مـ ــو مـ ــد لـ ــا متبكـ و نـ

 ت  ن، ولكــــن قــــررجاوبتــــه فســــيكون مــــن ضــــمن األســــ لة 

ــه. ـــ        جيبـ ــنوات ــ ــ ي سـ ــن عـ ــتعر  معكـ ــا  سـ ـــ و نـ ــزون ــ املوـ

ــا بِ  124) ــنا  ننــــ ــار برميــــــل، ولــــــو افرتضــــ ــع ( مليــــ ــرة َنــــ ا عرــــ

ــار برميــــل      ــة ونصــــ  مليــ م يــــك   اليــــوم، فســــنبيع ع عــ

م(، املنطـــــق مـــــاذا 1442الســـــنة، طيـــــ  كـــــن تتوقعـــــون   ) 

ــول  ) ــق.  صــــــــــ  !، ( 12252يقــــــــ ــ ا املنطــــــــ م( 1442  )هــــــــ

م( 142و  )ونبيـــــــع ع عـــــــة ونصـــــــ .  ( مليـــــــار برميـــــــل124)
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، كيــــــ  !  رامكـــــو لــــــديها برنــــــامم  ( مليـــــار ونبيــــــع 124)

ــاع  ــوي  املبــ ــار.  ، االتعــ ــر اآلبــ ــتمرار   حفــ ــل )ســ م( 1442ففــ

( ب ــــــر، بع ــــــها ُينــــــتم وبع ــــــها ال، 124  الســــــنة ُحِفــــــَر )

ـــ   ــًا التقنيــــات   اع. ولكــــن مســــتمر اافــــر لتعــــوي  املبـ عانيــ

ــا   ــبرتولإنتـ ــ الـ ــان ُينـــتم     حتس ـ ــار كـ ــبع  اآلبـ ــث ًا، فـ نت كـ

ــا (، %24) امنهـــــــ ــة والرجـــــــوع إليهـــــ  اآلن بالتقنيـــــــات ااديثـــــ

ألن وســـــــائل اافـــــــر تطـــــــورت،  ( %24 ن ُتنـــــــتم )ممكـــــــن 

ــا اآلن فعلــــئ    ــدة عمــــود ،  مــ ــيلة اافــــر الوحيــ وكانــــت وســ

 .ًاممكن حتفر حتئ   فقي مرت( 1444عمق )علئ ُبعد و

ــودي  ــًا بــــ ــاعات  طبعــــ ــ ي ســــ ــرة عــــ ــون احملاضــــ ،    ن تكــــ

، ولكــــــن هــــــ ه نبــــــ ة عــــــن  و عطــــــيكن  كثــــــر و كثــــــر 

ــن   ــو، لكـــ ـــ  رامكـــ ــلط ال  ــ ــد  ن  ســـ ــئ  ريـــ ــفاة وء علـــ مصـــ

ولكـــن ـــــ وخـــ وها كعينـــة  ل مـــدير هلـــا  الريـــا ، لـــيم ألنـــ

ـــ لــــو وقــــ   مــــامكن  ميلــــل مــــدير مصــــفاة ر س تنــــورة  و     ـــ

ــ ًء  حســـن مـــ ، ومـــا       ــئ بـ ــع، ألبلـ  ريكـــن عـــن مصـــفاة   ينبـ

ــا ،  ــن    الريــ ــا ، لكــ ــاقل املصــ ــئ بــ ــق علــ ــبريكن ينطبــ ســ

 .عنها ألن  تكلناول وصفاة امل مدير  ألن

 الطبعــــًا مصــــفاة الريــــا  هــــل املصــــفاة الوحيــــدة الــــع       

ــديًا      ــ ا ُيرـــــك ل حتـــ ــر. وهـــ ــئ دـــ ــر وال علـــ ــئ نهـــ ــد علـــ توجـــ
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معمـــل ال يكــــون   لـــيم مـــن الســـهولة  ن تكـــون      كـــب ًا   

ــاء.   ــدر مـ ــئ مصـ ــاذا علـ ــاء  ملـ ــدر املـ ــا  مصـ ــته ك  !حنتـ ألن اسـ

ــاء )   ــن املــــ ــًا مــــ ــفاة يوميــــ ــل425444املصــــ ــن   !.( برميــــ ــن  يــــ مــــ

ــن     ــن ! نعــــ ــتطيع  ن خيمــــ ــد يســــ ــاء   حــــ ــوفر املــــ ــون نــــ تتوقعــــ

ــة  ــاراً التحليــ ــن خيــ ــة.   ممكــ ــن التحليــ ــن لــــيم مــ ــًا لكــ وطبعــ

ــًا       ــان موأفـــ ــار، واملهنـــــدس مجيـــــل كـــ ــدينا خيـــ كـــــان لـــ

ــرت      ــن املفـ ــان مـ ــوا ، وكـ ــر  ا ـ ــو يعـ ــ لك هـ ــفاة، لـ   املصـ

ــان        ــًا كــ ــاو ، لكــــن طبعــ ــبال جتــ ــدًا بــ ــك تعهــ ــ  عليــ  ن  خــ

خـــ   ن نب قررنـــاخيـــار بـــبن حنفـــر  بـــارًا عميقـــة،  و مـــا  لـــدينا 

ــحل.     ــر  الصـــ ــاه الصـــ ــو ميـــ ــه وهـــ ـــ بـــ ــيكن، لــ و   وال  خفـــ

  ااــــــائر بــــــدون معا ــــــة  ألن   تبخــــــ ه املصــــــفاة، َلُرِمــــــلَ 

ــئ        ــدرة علـ ــديها القـ ــيم لـ ــحل لـ ــر  الصـ ــاه والصـ ــركة امليـ شـ

ــع   ــة مجيــ ــاه  معا ــ ــات امليــ ــا .   كميــ ــن الريــ ــر  مــ ــع ختــ الــ

ــة    ــة الدولـ ــنا قبعـ ــل لبسـ ــول القائـ ــا  فعلـــئ قـ ــ نا علـــئ عاتقنـ و خـ

و نرـــــبنا حمطـــــة  ن نســـــتفيد مـــــن ميـــــاه الصـــــر  الصـــــحل  

، ، ال يوجـــــــد مثلـــــــها إال عـــــــنك   العـــــــا معا ـــــــة للميـــــــاه

ــا     ــدة    مريكـ ــا وواحـ ــدة هنـ ــاذا ! واحـ ــاذا تُ ملـ ــا مـ ــألنهـ ب، عبيـ

مــــاذا ُتنـــــتم مـــــن ميـــــاه الصـــــر   حمطــــة تنقيـــــة امليـــــاه هـــــ ه  

الصــــــحل، ُتنــــــتم ع عــــــة  نــــــواع مــــــن امليــــــاه  ميــــــاه مطفــــــاء 
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ــات.     ــاه للغ يـــ ــة، وميـــ ــتودامات العامـــ ــاه ل ســـ ــق وميـــ ااريـــ

انل  نقـــئ مـــن هـــ ا املـــاء الـــ   نرـــربه ميـــاه الغ يـــات يـــا إخـــو

ـــ ) ــاءً  ل ( مـــرة، ختي ـــ 14بـ ــار  مـ ــاه اتـ ــن ميـ ــر  مـ  نفســـك، خيـ

ـــ )  ــاه الرـــر  بـ ــة  ( مـــرة، 14 نقـــئ مـــن ميـ هـــ ا األمـــ د ال ائبـ

ميـــــاه الغ يـــــات  ن    حـــــك(، 414فيـــــه مســـــمود بهـــــا إ  )

، !(2  املصـــــفاة ال ميكـــــن  ن ُيســـــم  هلـــــا  ن تتعـــــده الــــــ ) 

، لكــــن يات الـــع تعيرـــها املصـــفاة   مـــن التحــــد  فهـــ ا واحـــدا  

 .هل هو عائق  ليم عائقًا

تعتـــ  مـــن املصـــا  الـــع ـــــ مصـــفاة الريـــا  ـــــ وطبعـــًا هـــل 

ونســـــــبة حتويلـــــــها للمنت ـــــــات مـــــــن    ، (4245444طاقتهـــــــا )

ـــ     ــث ُتعت ــدة، حيـ ــا معقـ ــدًا ألنهـ ــة جـ ــبرتول عاليـ ــر  الـ ــن  كثـ   مـ

، وهــــــ ا تعقيــــــدًااململوكــــــة بالكامــــــل مصــــــا  اململكــــــة 

ــر  ــني  شــ ــ  تصــ ــة حســ ــولومون( األمريكيــ ــاذا ! كة )ســ ، ملــ

 بي ـــــاء،( إ  منت ــــات  %32ل منـــــه )ألن كــــل برميـــــل حنــــو  

ــ     ــا يصــ ــل مــ ــم( وقبــ ــفاة )رابــ ــاومصــ ــال(  معهــ )برتوكيميكــ

بــــاع  قــــل والبــــاقل  يــــت، ســــعره ُي( %24)إال كانــــت ال ُتنــــتم 

 من البرتول، فهل خسارة.

ودائمــــًا هــــ ه األرقــــام الــــع     طبعــــًا سبســــتعر  معكــــن    

ــق بـــبن     عرضـــها علـــيكن سب ــل وال يوفـ ــبا  يعمـ ــبع  الرـ ، فـ
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يسترـــعر مـــاذا يعمـــل، فمـــثً  املوأـــ  الـــ   ي ـــو الـــديزل        

مــــــن املصــــــفاة إ  حمطــــــة التو يــــــع، فنســــــبله كــــــن مــــــثً  

ــو ــول ) ت ـــــ ــط ،  245444، فيقـــــ ــوم، فقـــــ ــل   اليـــــ ( برميـــــ

ــعها ــا  ن ن ـــــ ــعر   فقررنـــــ   قالـــــــ   كـــــــ  لكـــــــل يسترـــــ

فحســـــــبناها   ســـــــنة واحـــــــدة، ليصـــــــ  عنـــــــد  الرـــــــوص. 

ــان  ــ      امنســ ــل، فنبخــ ــا يعمــ ــ   ــ ــعورا  كــ ــ  وشــ ــما  كــ حــ

ــا      ــديزل  نت نـ ــديزل، فالـ ــو الـ ــك وهـ ــئ ذلـ ــااًل علـ ــه مثـ ــام منـ العـ

ــل ) ــل 11املاضــ ــديزل، وهــــل كميــــة    ( مليــــون برميــ ــن الــ ، مــ

ــة مــــن ُجــــدة   تســــعة م يــــك شــــاحنة تكفــــل لتســــي     رحلــ

ــبال     ــفاة، فـــ ــا موأـــــ    هـــــ ه املصـــ إ  الـــــدمام، فقلـــــت  نـــ

ــا  ــالفور ! كلمـــــ ــعر بـــــ ــل   ال  شـــــ ـــ   مرـــــ ــق و ره الـــــ طريـــــ

ة وجـــزء ممـــن يســـهن  )تـــري ت(  شـــعر  نـــل جـــزء مـــن املنبومـــ  

   ه ه التنمية.

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 النفط واقتصادياته احمللية 11

والبنــــــزين اعــــــنك و ربعــــــك مليــــــون ســــــيارة بــــــك ُجــــــدة       

 ( مليون. 42والريا ،  نت نا )

 

 

 

 

 
 

ـــ        ــل لتكفـــــل لـــ ــك برميـــ ــائرات مخســـــة م يـــ ــود الطـــ وقـــ

 ( رحلة بك الدمام والريا .245444)
 

 

 

 

 

 

( 4254445444 نت نـــــا مـــــا يكفـــــل لتعب ـــــة )  غـــــا  الطـــــبو

 ة غا  تكفل ملليون عائلة سعودية.   نبوب
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ــا     ــلء لنـ ــًا جيـ ــوانل،  حيانـ ــا إخـ ــون امليـ ــانو   وأفـ ــل عـ خرجيـ

ــدري    ــد التـــــ ــون   معهـــــ ــتغلون،  ويدرســـــ ــون ويرـــــ ويتورجـــــ

ــة   ــيهن الثقـ ــب  فـ ــد  ن نـ ــ ا  نريـ ــل هكـ ــه يعمـ ــط  ، ألنـ ــيم فقـ لـ

،  رامكـــــو  هـــــ ا مـــــا يعمـــــل    مخســـــة  ال ، عرـــــرة  ال ،  

بـــــه نقـــــاع شـــــعارها شـــــعارها هـــــو إمـــــداد الطاقـــــة للعـــــا ، 

ــي ،  ــت  خ ـــــر  بـــ ــوق   رق وحتـــ ــ  ال فـــ ــ ا يعـــ ســـــماء ، هـــ

ــ  الطاقـــــة   ــاع تعـــ ــع   واألر  والنقـــ ــداد الطاقـــــة  ميـــ ، إمـــ

ــاء العــــــا    ( طريــــــق224. األســــــفلت يكفــــــل لتعبيــــــد ) حنــــ

 سريع بك الريا  والدمام.
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ز، نـــــ   يُّـــــوطبعـــــًا بف ـــــل ان فهـــــ ه املصـــــفاة بهـــــا جوا

ــها ــنب      سبعرضــ ــد  التــ ــيم وان بهــ ــيكن، لــ ــن علــ ولكــ

ــنا   ــر   نفسـ ــ ،     لنوـ ــدًا إال األجانـ ــل جيـ ــه ال يعمـ ــدة  نـ ــن عقـ مـ

ن نتـــــائم، مـــــ هـــــ ا لـــــيم بصـــــحي ، املصـــــفاة ومـــــا ســـــرتونه

ــا    ــعودة بهـــ ــبة الســـ ــرتونه ، ف%32نســـ ــا ســـ ــد  ، اآلن مـــ ــو بعـــ هـــ

ــًا.   توف ــبا  مجيعـــ ــد هـــــ الء الرـــ ــهادة  يـــــق ان، جهـــ ــ ه شـــ هـــ

ــ ــنويًا    ز   ال يُّــ ــن  ســ ــركة ُتمــ ــيم الرــ ــن رئــ ــ مة مــ ــن ســ ملــ

 ُيبـــــدع   الســـــ مة، ومصـــــفاة الريـــــا ، هـــــ ه ســـــابع ســـــنة

 .!حتصل عليها، كل سنة حتصل عليها

 لـــو  قـــول لـــك  ن هنـــاك مهندَســـك ســـعوديك      هـــل تتويـــل 

ــا        ــة اا ـ ــن منطقـ ــن ِمـ ــد، وَمـ ــة جنـ ــن منطقـ ــ رمـ ــن نليعـ   ِمـ

ألن  هــــل اا ـــــا  تعلمــــوا قبلنـــــا    جنــــد َمـــــن حصــــل عليهـــــا   

لكــــــن هـــــــ ين  بكــــــث ، فلـــــــيم مســــــتغربًا  ن  صـــــــلوا.   

ــ ــو ا  الصــــحن،  مهندَســ ــ   ك/ فــ ــر الزايــــد، حصــ  علــــئ وعمــ

بـــراءة اخـــرتاع مـــن  مريكـــا، وُســـ يلت    وروبـــا، وُســـ يلت       

ــاون.    ــم التعـــــ ــ يلت   جملـــــ ــدا، وُســـــ ــو    كنـــــ ــ ا هـــــ وهـــــ

ــرد لــــــرئيم الرــــــركة   ــد يرــــ ــر الزايــــ ــ ا  املهنــــــدس عمــــ هــــ

 االخرتاع.



 

 

 أ.د. عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 10

 

 

 

 

 

 
 

ــد  ــاآلن،  التحــ ــرتاع ال  هــ ــراءات االخــ ــا إن  و  ن بــ ــة هلــ قيمــ

ــًا    ــتثمر جتاريـــــ ــن    ُتســـــ ــة األدرا ، ولكـــــ ــتبقئ حبيســـــ ســـــ

ــتُ  ــًا، و ول مــــن    برــــركن  ن هــــ ه اســ ثمرت وهــــل اآلن جتاريــ

، و  تركيبهـــــــا علـــــــئ اســـــــتفاد منهـــــــا مصـــــــفاة الريـــــــا  

ــات،  ــة )    خزانـــ ــ ه التقنيـــ ــئ هـــ ــاًء علـــ ــا بنـــ ( 854445444ووفرنـــ

ــعو   ــو الســــ ــد م ألرامكــــ ــاولك  دوالر، واآلن تقــــ ــة مقــــ دية ع عــــ

ــ ــوان،   لعملــــ ــا إخــــ ــًا. يــــ ــ ا   ها جتاريــــ ــر هــــ ــدر فوــــ وان مصــــ

ــد  ن       ــا  ريـ ــلء،  نـ ــ ا الرـ ــر بهـ ــ   ن نفتوـ ــا جيـ ــلء، كلنـ الرـ

د   ألنـــــه  غــــ  مـــــن مفهـــــوم اتتمـــــع عـــــن الرـــــبا  الســـــعو 

ل ســــــ  ال يــــــره هــــــ ه العينــــــات، ال يــــــره   الرــــــوارع إال 

مــــا عم ــــا نــــره، ولكــــن كمــــا قلــــت عينــــات ختتلــــ   امــــًا 

ا مــــــن َنع ِبَشــــــ ن ُينقــــــل بصـــــورة حقيقيــــــة.  وه،  رجــــــو تســـــمع 
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ـــ  ــا ال نرــــتغل، َشـ ــام بــــبن الرــــبا  َنع ِباالتهــــام ببننــ  ا مــــن االتهــ

ــعود  كســـــول وببنـــــه مـــــا هـــــو دـــــريص،       مـــــا هـــــو  والســـ

وان مــــــا هــــــو بصــــــحي ، و  نــــــئ  ن ..... جيــــــلء، .  ديِةــــــ

صـــــفاة، ان ُيحييـــــه، وهـــــ ه دعـــــوة جمانـــــًا ملـــــن يـــــبتل إ  امل

 ه، ما فيها تنب .يعينم جيلء ويره بب

ــ ( واآلن،  ــنا املســــتوه     )يعــ ــئ  نفســ ــئ ال نتكــــاعر علــ حتــ

، طلبنــــا مــــن اتــــ   ن  صــــل ويقــــدم     الــــدولل   الرــــغل 

ــهادة   ــئ شـــــ ــة.    علـــــ ــاد دوليـــــ ــهادة اعتمـــــ ــل شـــــ ــزو، وهـــــ األيـــــ

وحتــــئ نبــــث  هــــ ه الــــرود    برــــركن  نــــه حصــــل عليهــــا.  و 

ــا  ــا ُيعتــــ  ســــهل املوتــــ ، واملوتــــ  الرــــبا ، اخرتنــ ــًا مــ  نوعــ

وشــــــغلهن دقيـــــق، لكـــــن اخرتنــــــا    شـــــهادة اصـــــول علـــــئ   ا

وهـــــل حتصـــــل علـــــئ شـــــهادة األيـــــزو،  ال   صـــــع  جمموعـــــة

واهلـــد  مــــن هـــ ا،  نـــه إذا حصـــل عليهــــا       !صـــيانة ورشـــة ال 

املوتـــــ  وحصـــــلت عليهـــــا ورشـــــة الصـــــيانة، فالـــــ   بينهمـــــا 

ــ را  ــه عـــــ ــا، واا    لـــــــيم لديـــــ ــل عليهـــــ ــد ن  ال  صـــــ مـــــ

األســــــبوع  ، برــــــركن و  حصــــــلنا علــــــئ ورشــــــة الصــــــيانة،    

ــلنا علــــئ اعنــــتك    ــلنا ،)شــــهادتك( املاضــــل حصــ عليهــــا  حصــ

املوتـــــــــــ  بطبيعتــــــــــه بـــــــــــه    التفتــــــــــي  و  الســــــــــ مة.   

ــه علــــئ   ــلنا لــ ــه   ــــرة، فحصــ ــة  كيماويــــات وبــ ــهادة دوليــ شــ
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األيـــزو فهـــو شـــهادة   نوعيـــة    الصـــحة املاليـــة،  مـــا   ب خاصـــة

ــة       ــهادة دوليــ ــ  )شــ ــا املوتــ ــل عليهــ ــد ن حصــ ــل، واامــ العمــ

 ملالية(.  الصحة ا

 

 

 

 

 

جـــوائز  طلقهـــا رئـــيم    ممـــا تفوـــر بـــه مصـــفاة الريـــا ،    

ــركة قبــــــل ســــــنتك     وحنمــــــد ان عــــــدة جمــــــاالت.   الرــــ

ــت     ــا  حققــ ــفاة الريــ ــ ن مصــ ــا ، فــ ــبحانه وتعــ ــائزتك  ســ جــ

ــد        ــام واحـ ــا   عـ ــهل حتقيقهـ ــن السـ ــيم مـ ــد، ولـ ــام واحـ . عـ

و ا اصـــــــة بالســـــــ مة والفحـــــــص األيـــــــز هـــــــ ه شـــــــهاداتو

 الف .  
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 شـــهادة مـــن مكتـــ  الســـ مة املهنيـــة    مريكـــا      وهـــ ه

ــنة        ــل سـ ــنوات كـ ــبع سـ ــا سـ ــة، ولنـ ــ مة املهنيـ ــن السـ ــك عـ وذلـ

نفو هـــــا، ولـــــيم لنـــــا    حتكـــــن  حيـــــث إن الـــــ   جيمـــــع   

ــا   املعلومـــات ويقـــدمها عن ـــ  ــن منـــع ا ســـائر ولـــيم لنـ ا هـــو قسـ

 فيه. حتكنا

 

 

 

 

 
 

األو   يم الرــــــركة فزنــــــا بهــــــا ئهــــــاتك جــــــائزتك لــــــر

صــــححنا مفهومــــًا ز البي ــــل، وفزنــــا بهــــا وهــــل جــــائزة التميُّــــ 

ــا ملوي    ــفاة  نهــــ ــة، خاط ــــــًا عــــــن املصــــ ــدعــــ فزنــــــا  ان ودمــــ

ــركة      ــبس رئــــيم الرــ ــز بكــ ــلاألداء  يــ ــائزة  .البي ــ ا ــ

ــائزة التميُّـــ    ــل جـ ــة هـ ــائزة   الثانيـ ــ ه ا ـ ــغيلل، وهـ ــً  ز الترـ فعـ

ــل عليهــــ   ــديًا  ن حتصــ ــهاحتــ ــران      ألنــ ــن البهــ ــك مــ ــبتل إليــ  يــ

ــة   22) ــون ع عــ ــب ًا، جيلســ ــا    ( خــ ــي ًا مــ ــوا شــ ــابيع، ال يبقــ  ســ
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ت مـــــع النـــــاس، املعمـــــل، ودمـــــد   وراق، مقـــــاب  فحصـــــوه 

 حصلنا عليها. ان

 

 

 

 

 
 

ــن      ــد، لكــ ــنا للغــ ــن  نفســ ــتكلن عــ ــن  ن نــ ــًا، ممكــ  طبعــ

ــرون     ــراك اآلخـ ــ  يـ ــو كيـ ــد  هـ ــد    !التحـ ــو التحـ ــ ا هـ . ، هـ

مـــــن امل شـــــرات الـــــع ســـــبعر  علـــــيكن ع عـــــة م شـــــرات 

ــة  تقـــــوم ــا شـــــركة )ســـــولومون( األمريكيـــ الـــــع ، تلـــــك بهـــ

هــــ ا اتــــال مـــــن     شــــرات األداء، وهــــل تعمـــــل      تعنــــئ 

واآلن مرــــــرتك معهــــــا ع  ائــــــة ومخســــــون   ربعــــــك ســــــنة، 

ــا ،    ــتوه العـ ــئ مسـ ــفاة علـ ــهمصـ ــرته  كلـ ــات لـ ــدم معلومـ ا تقـ

ــك   ــا بــ ــن موقعهــ ــا   يــ ــن     .العــ ــة مــ ــيكن ع عــ ــبعر  علــ وســ

ــا ، و   ــفاة الريــ ــرات   مصــ ــد امل شــ ــل    عقــ ــاد نقــ ــة جنــ قصــ

مــــــن حيـــــث م شــــــرات األداء  مصـــــفاة الريــــــا    التطـــــور   

 ه ه.
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، وهــــو الطاقــــةكفــــاءة إن  عقــــد م شــــر  داء هــــو م شــــر 

معيــــار ل ســــتفادة مــــن كــــل قطــــرة بــــرتول، املربــــع األمحــــر   

ــع،    ــو  ســــوء مربــ ــع األمحــــر فبنــــت       هــ فــــ ذا  نــــت   املربــ

  األخ ــــر فبنــــت   املقدمـــــة.   وإذا  نــــت     القائمــــة.  ذيــــل 

ــعينات، ال ـــ تســـ ــيكن كن ــ ــل ا   ال  خفـــ ــةذيـــ ــ. القائمـــ ا وكن ـــ

 ســــنوات مــــا  لنــــا  نســــعئ جاهــــدين، ولكــــن ميكــــن عرــــر

كن ــــا نقــــول . نســــتودمها غي رناهــــاكن ــــا ألن السياســــة الــــع 

ــن   الر  ــا دام حنـــــ ــ    مـــــ ــ  نصـــــ ــر كيـــــ ــع  و   األمحـــــ ابـــــ

ــوان،   !.  خ ـــــــر ــا إخـــــ ــ ه يـــــ ــاة هـــــ ــبحان ان و  اايـــــ ســـــ

 ن يكــــــون هــــــدفًا متحــــــديًا    إذا اهلــــــد  ال بــــــد  العبــــــين، 

ــن    ــًا، ممكـــــن ت ـــــع هـــــدفًا متحـــــديًا لكـــ ولكـــــن ممكنـــ

كــــــل ســــــنة تبهــــــر  صــــــا  بامحبــــــاع. فُت، غــــــ  ممكنــــــًا

ــا   ــزال   األمحــــر، إ   حبــــاع ب النتــــائم ُنصــ ــا ال نــ إذا كن ــ

ــاع       ــ ا امحبـ ــن هـ ــر  مـ ــئ  ـ ــه متـ ــعرنا  نـ ــا شـ ــة  ننـ ، إ  درجـ

، !وصــــرنا نتحــــده شوصــــًا  خــــر    ،اتي يتنا ن غي رنــــا اســــرت 

ـــ   ــو هــ ــن هـــ ــوص !، َمـــ ــنا،   ا الرـــ ــو  نفســـ ــرنا  هـــ ــن، صـــ نعـــ

ــنا.  ــده  نفســـ ــا  نتحـــ ــا   قلنـــ ــ ه، إذا  نـــ ــنة هـــ ، %24وان، الســـ

ــنة الـــــــع بعـــــــدها   ــدر  ن  ، %04ألكـــــــن   الســـــ ــلء  قـــــ شـــــ

ورود  نــــــــ  رود األمــــــــل   املــــــــوأفك،   حققــــــــه، و بــــــــثُّ
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، وريكــــن كــــل ســــنتك    نــــا ال  ريــــد  نممكــــن  ن  صــــل، 

 .مـــــــاذا وصـــــــلنا!وريكن  خـــــــر دراســـــــتك، إ  فقـــــــط ســـــــب 

ولكــــــن مــــــع وصــــــولنا   م(. 1440  )وصــــــلنا إ  األخ ــــــر  

ــه،  ــا لـــــــ ــع  1442  )إال  ننـــــــ ــ ا املربـــــــ ــنا   هـــــــ ، م( حتس ـــــــ

ــة،   ــل عقــــ ــا، وبكــــ ــن ان و قوهلــــ ــق مــــ م(   1448)، وبتوفيــــ

ــد  ــه بعــــ ــق،    تنتــــ ــا، و نــــــا واعــــ ن بــــــ ذن ان  ، لكــــــن  قوهلــــ

لـــــــيم ألنـــــــل م(، 1442م( ســـــــتكون  ف ـــــــل مـــــــن ) 1448)

ــل   نــــــئ، ال،  ــابــــ ــائم )  ألننــــ ــت نتــــ ــ   ن خرجــــ م( 1442منــــ

املســــاحات الــــع نتحــــرك    ُخطــــة، وعرفنــــا مــــا هــــل     عملنــــا  

 فيها لنتحسن.

 

 

 

 

 
 

مـــــن املعلومـــــات الـــــع قـــــدمناها  ننـــــا   نعـــــر  اآلنحنـــــن و

ــ ذن ان ــن بــ ــك   .  حســ ــا لــ ــرب  فمــ ــة، إذا   تــ ــارت الرديــ صــ

 غلـــــق املنرـــــبة إن   يكـــــن هنـــــاك ربـــــ . وجـــــود وجيـــــ   ن ُت

 



 

 
 

 النفط واقتصادياته احمللية 11

ــنف  ــر ت بـ ــر  مـ ــد  ومـ ــاد،  م التحـ ــة الن ـ ــنفم قصـ ــد ت بـ والعائـ

 علئ االستثمار نفم القصة.

ــانل   اآلن  ــعوا  نفســـــكن مكـــ ــوانل، ضـــ ــا إخـــ ــديريـــ ًا ، مـــ

ــره  ل ــفاة، ُتــــ ــ ( لمصــــ ــول إ )يعــــ ــتويات   الوصــــ ــ ه املســــ هــــ

، هــــل  ســــتطيع  ، هــــل  ســــتمرًاحتــــديخيلــــق عنــــد امنســــان  

ولكــــن طاملــــا هــــل ، فعــــً  حتــــد  كــــب  جـــدًا.    ن  ســـتمر 

ــة بـــــل هـــــل بليســـــت  ة الرـــــبا  بعـــــد توفيـــــق ان  ادبـــــ ر رغبـــ

تعــــا ، وهــــل بــــزرع مثــــل هــــ ه اهلمــــن العاليــــة، فــــ  يوجــــد    

ــتحيً .   ــلء مسـ ــ ه الق شـ ــتودمنا هـ ــ لك اسـ ــا  ولـ ــي  مـ ــة لتغـ صـ

نطمــــــ  لــــــه   املصــــــفاة، فاملقولــــــة املرــــــهورة )إذا كــــــان      

ــد    ــهً  فالتحـ ــة سـ ــول إ  القمـ ـــ الوصـ ـــ  ــ ــه ة ــ ــة الرـ   املقولـ

  تعــــد تكفـــــل   هــــو احملافبــــة عليــــه( لكـــــن هــــ ه وان،    

اســــــتبدلناها  قولــــــة  كــــــ  حتــــــد   ، ومصــــــفاة الريــــــا 

، فالتحــــد   ن   القمــــة ســــهً )إذا كــــان الوصــــول إوهــــل  

 تستمتع  لق قمن جديدة(، جزاكن ان خ ًا.

 املداخ ت واألس لة 

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 
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ـــ  ــتَ شــــكرًا للمهنــــدس عبـ ــا بثثــ    دالرمحن، وشــــكرًا ملــ

مــــن الثقــــة بــــالنفم وباالقتصــــاد الــــوط  س اااضــــرين نفــــو

  هــــ ه الــــب د، والــــع هــــ ه النعمــــة، هــــ ه الثــــروة وبــــ دارة 

ـــ  ــبحانه وتعــ ــبل ان ســـ ــا  انســـ ــدين علينـــ ــا    ن يـــ ــن فيهـــ األمـــ

اننــــا و مساعنــــا ممــــن جيلــــدون    فكــــن تطــــرق  ذه واألمــــان. 

ل بعـــ  الطروحــــات  مـــون معنوياتنـــا مـــن خـــ     حطذواتنـــا، ويُ 

ــبرتول   ــال الـــ ــا جمـــ ــادية ومنهـــ ــة األو ، االقتصـــ ــا  بالدرجـــ ومـــ

 عقــــة برــــبابنا،، وعقــــة بالبنــــاءه اآلن هــــو بنــــاء للثقــــة، مسعنــــا

و نــــت مــــن شــــيوة الرــــبا ، عقــــة بعطــــاء  بنــــاء هــــ ا الــــوطن  

ــن رتهن علــــــئ إدارة ِاقتصــــــادهن بالــــــ ات،  وقــــــد وكــــــن حنــــ

، ميـــــًاهـــــ ه الـــــرود   نفـــــوس  بنائنـــــا إع  داجـــــة إ  بـــــثي

مــــــن خــــــ ل هــــــ ه  ســــــواء مــــــن خــــــ ل هــــــ ه املنتــــــديات  و 

امع م العــــام فــــوبكــــل  ســــ ،  الطروحــــات عــــ  النــــت، إذ

ــد  ــًا، اآلن   يعـــــ ــد رائ ـــــ ــا   يعـــــ ــا  مســـــــموعًاور ـــــ كمـــــ

ــل،  ور ـــــــا   يطـــــــرق كمـــــــا ينبغـــــــل مثـــــــل هـــــــ ه      ينبغـــــ

ــا املوضــــوعات الــــع ُتنميــــل امحســــاس بقــــ  درتنا وقــــدرة  بنائنــ

 علئ العطاء.

، ولــــــدينا عبــــــدالعزيز اضــــــرنا  بــــــاكــــــرر الرــــــكر حمل 

طلبــــــات املــــــداخ ت وبعــــــ  التعقيبــــــات املكتوبــــــة  بعــــــ  
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ــفوية، وحســـــ  وصـــــوهلا لنـــــا، ف    نبـــــد  بف ـــــيلة   ننـــــا والرـــ

ــيو/  ــدحان   الرـــ ، فليتف ـــــل، عبـــــدالعزيز بـــــن حممـــــد الســـ

شـــــيو عبـــــدالعزيز،  مـــــام امليكروفـــــون لـــــو مسحـــــت ألجـــــل  

 .ألنها ُتنقل)يع ( ألجل الكام ا لعلك، النقل، 

 حممد السدحان/ عبدالعزيز بن خلة فضيلة الشيخمدا: 

ــة ان و  ــيكن ورمحـــ ــ م علـــ ــه،  واًل  شـــــكر  الســـ بركاتـــ

ــا ان  ــ ًا،     تعـ ــان عسـ ــا كـ ــر مـ ــ   يس ـ ــان   الـ ــا كـ ــر   مـ وقـ

عــــن  شـــكر الــــدكتور  . رنــــا رشـــداً وبعيـــدًا وهي ـــب لنــــا مـــن  م   

ــر ، رُ  ــدالعزيز الُعمــ ــل/ عبــ ــده، و الفاضــ ــ ا املنتــ ــان هــ ــن ب ــ َمــ

 ئ نبته وسقائه.رعاه وحافع عل

ن املـــــــتكلن إذا تكلوـــــــن، فـــــــ  يقـــــــول  هـــــــل الب غـــــــة إن

ــنك      ــرين اعــ ــن  مــ ــو مــ ــه ال خيلــ ــا    ك مــ ــب  عم ــ األول للتعــ

ــانل  لتعلــــين الســــامعك، وك مــــل مــــن الرــــق   الــــنفم، والثــ

 تعلــــــن مــــــون  وعل  نهــــــن ُي  حســــــ األول  ألن َمــــــن يســــــمع  

ــنهن.  رًا مــــــرًة  خــــــره لصــــــاح  هــــــ ا املنتــــــده،     كشــــــمــــ

ــاذ  وشـــــكرًا ــه معـــ ــده    البنـــ ــ ا املنتـــ ــارة هـــ الـــــ   ُيحبـــــ   يـــ

إذا كـــــــان  يـــــــه، وال ُيســـــــتغر ،   ببســـــــمته وترحيبـــــــه وحتف  

 األصل طيبًا ففرعه طي .
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ــن ب    ــول هلـ ــ ين  قـ ــرين الـ ــ   شـــكرًا للحاضـ ــدق  نـ ــل صـ كـ

ــرات ونــــدوات،    ــرت حماضــ ــرين   ح ــ ــ  اااضــ ــان بعــ فكــ

ـــ     ــتكلن واملقــ ــعور املـــ ــرد شـــ ــرة وجيـــ ــار احملاضـــ ــلُّ بوقـــ  َمديُيوـــ

ــتغاله  و ــم      باشـــ ــ ا اتلـــ ــا   هـــ ــه،  مـــ ــن حولـــ ــغاله ملـــ ب شـــ

وحتــــت هــــ ا الســــق  فــــبقول شــــكرًا لل ميــــع دون اســــتثناء  

ــاتهن،   ِل ــن إنصـــ ــارهن وحســـ ــم ِتهن ووقـــ ــتغر   وَســـ ــ ا ال يســـ هـــ

 مثاهلن  هل الف ل والعلن وا لق.من  

ــه.       ــه وعتــــا ا لــ ــكرا لــ ــرنا فرــ ــكر   مــــا حماضــ  مــــا الرــ

ــ ل      ــن خــ ــراته مــ ــن حماضــ ــات عــ ــت  ره إع نــ ــهادة كنــ فرــ

ــل  ــ خــ ــث    الرــ ــدحان، حيــ ــد الســ ــن حممــ ــدالرمحن بــ قيق عبــ

ـــ  ــحبة بينهمــ ــاك صـــ ــل  اهنـــ ــدالرمحن يرســـ ــان األة عبـــ ، فكـــ

لـــــــل حماضـــــــرات األســـــــتاذ املهنـــــــدس عبـــــــدالرمحن بـــــــن      

عبــــدالعزيز الفاضــــل، وكنــــت حقيقــــًة حريصــــًا حتــــئ حقــــق  

فدت واســـــــتمتعت وســـــــبفيد وح ـــــــرت واســـــــتان  منـــــــيع 

وعتــــا ا لــــه عنــــدما قــــال    ول ك مــــه     كمــــا اســــتفدت.  

ــ ه ــة.  قـــــــول  ال وان، فهـــــــل      هـــــ ــت دينيـــــ ــرة ليســـــ حماضـــــ

ــة وشـــــرعية،  حماضـــــرة تارخييـــــة وجغرا ــة و دبيـــ ــًة فيـــ وحقيقـــ

 نـــ  هـــل موســـوعة معـــار .  نـــا  قـــول عـــن نفســـل، صـــدقًا،   

 نهـــا اســـتفدت مـــن هـــ ه احملاضـــر فوائـــدًا، مـــا كنـــت  توقـــع  
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ــن.    ــ ا الكـ ــتكون بهـ ــارك ان    فسـ ــتاذ وبـ ــا  سـ ــك يـ ــكرًا لـ رـ

 .بسرعة أات، فْبَذن للفيما قلت، وهناك بع  امللحو

ــ ــو.     كن ـــ ــن  رامكـــ ــمع عـــ ــغارًا، نســـ ــن صـــ ــا وحنـــ ان وكـــ

عمــــل مـــــديرًا للزيــــت   القيصـــــومة. وكــــان والـــــد  يعمـــــل    

ــه.  ــد  رمعــــ ــومة.   وقــــ ــو   القيصــــ ــانل  رامكــــ ت بعــــــ  مبــــ

ــو   ــون  ن  رامكــ ــانوا يقولــ ــة)وكــ ــة.   (دويلــ ــل دولــ ــن داخــ لكــ

ــل   ــا اآلن فهـ ــا مسعنـ ــة  (دواًل)ملوـ ــل دولـ ــو  ن  داخـ ــر، وهـ ــرا  خـ .  مـ

ا جنهــــل كــــث ًا، إ   ننــــ  شــــار ملهنــــدس الفاضــــل  عابــــه انا

 رُت بعـــــــ  الـــــــدوائر ااكوميـــــــة  و نـــــــا  قـــــــول الســـــــب    

الصــــــناعية وال  حــــــ   ن  مسيهــــــا، فقلــــــت هلــــــن  عنــــــدكن  

ــلا ــ ه        ـ ــة  و هـ ــ ه املدينـ ــدائرة  و هـ ــ ه الـ ــود هلـ ــان ا هـ   بيـ

ــرة،        ــدكن حماضـــ ــتن عنـــ ــا.  نـــ ــمع عنهـــ ــة، مـــــا نســـ امل سســـ

ــئ  شــــياء،   ــاع      طلعتمــــونل علــ ــ ه ممكــــن  ن ُترــ حقيقــــًة هــ

 مـــــا جتعـــــل  النـــــاس حتـــــئ ُتعلـــــن ا هـــــود فُترـــــكر.      بـــــك

ــيقة وق   ــدائرة ضـــ ــن  ار،   الـــ ــر  إال َمـــ ــيق، وال يعـــ ــا ضـــ طرهـــ

ــق،      ــناعل   طلــ ــر الصــ ــة. القمــ ــة امع ميــ ــل بالناحيــ ــ ا  ــ فهــ

ــود     ــاك جهـ ــع  ن هنـ ــ ه، مـ ــام هـ ــه إال األيـ ــا بـ ــا علمنـ ــارة فمـ ًا جبـ

ــ ا االطــــ ق    ــبقت هــ ــار  ســ ــنيع واالبتكــ واالســــتعداد،  التصــ

ــة   حتــــــئ قبــــــل املفــــــرو   ن يكــــــون هنــــــاك تهي ــــــة وتوط ــــ
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ــئ   ــه، حتــ ــه  إط قــ ــوقك مط قــ ــاس مترــ ــون النــ ــ ا يكــ ، هــ

ــت،      ــق وعبــــ ــود و  طلــــ ــدنا، موجــــ ــول عنــــ ــ  وان، معقــــ غريــــ

ــئ  ــرة هــــ ا      ر سوعلــ ــد الســــعوديك، ومفوــ  ول مجيــــع  عتقــ

 الرلء.

حقيقــــة هنـــدس الفاضــــل  ن ُيفـــرد حماضــــرًة    طلـــ  مــــن امل 

ــا نســـــمع عنـــــه، لكـــــن  حيـــــث ي ل، للوـــــزن االســـــرتات كن ـــ

ــام         ــد م الطعـ ــن قـ ــل َمـ ــل، مثـ ــل قليـ ــ م قبـ ــاآلن الكـ ــل، فـ جنهـ

وجعلــــه مهيــــًب ل كــــل وحنــــن جيــــاع عــــن مــــع األســــ  ســــح  

ــبو ء لل ــــاحع       ــن    كتــــا  الــ ــدة وُيســــتحق  ن يصــ املائــ

 علئ ه ه الطريقة.

ناصـــــــر ا هـــــــي   طيـــــــ ،  خـــــــ ًا  هـــــــدانل الـــــــدكتور

قبــــة الزرقــــاء(، هــــ ا  كتابــــًا عــــن  رامكــــو امســــه )حتــــت ال 

ــر ت عـــن  رامكـــو،        ــع مـــا قـ ــا  مـــن  متـ ــ  والكتـ ــد امل لـ قـ

املهنــــدس الــــ   ُذِكــــَر امســــه قبــــل قليــــل    ول   وهــــو ُتــــو  

وكـــــان يبكـــــل عنـــــدما وكتـــــ  ابـــــن امل لـــــ  احملاضـــــرة، 

د  ر ه تلميـــــ ه تـــــو  والـــــده، حيـــــث قـــــال   نيـــــت  ن والـــــ  

ــه    ــر  نـــ ــل، ليفوـــ ــار رئيســـــ النعيمـــ ــرًا  أل ًاصـــ ــو  و و يـــ رامكـــ

ول   اململكــــة. و مــــا مخـــــييم بــــن رمثــــان الع مـــــل،     للــــبرت 

ــه،     ــة ك مــ ــدس   مقدمــ ــار املهنــ ــا  شــ ــل  فكمــ ــ ا الرجــ هــ
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 ن تـــــ  وذكـــــره النعيمـــــل   كتابـــــه، وقـــــال  ذكـــــره الكا

ــطورة     ــ   سـ ــل ُيعتـ ــ ا الرجـ ــر و هـ ــة    النبـ ــع قلـ ــ كاء مـ الـ

ــئ الكــــ م و ــة علــ ــرتام   احملافبــ ــ ة واحــ ــدين    داء الصــ التــ

ــمييت بامســـــ   ــعائر، وُســـ ــر   الرـــ ــدس، ب ـــ ــار املهنـــ ــا  شـــ ه كمـــ

مخـــــــيم  و رمثيـــــــة، والع ـــــــ   ن املهنـــــــدس األمريكـــــــل، 

ــم    ــو م، فســـ ــاءه تـــ ــه،   جـــ ــية، ابنتـــ ــدة مخيســـ ــة ئ واحـــ والثانيـــ

 رمثية  إكرامًا هل ا الرجل مخييم بن رمثان الع مل.

كنــــت إلــــل  جملــــة، وقــــد  َ   هــــِد خــــتن بــــه،  خــــ اهنــــاك 

ــتكلن   ــي  مـــ ــت ك ـــ ــوة    ُدعيـــ ــو   الربـــ ــاد  ألرامكـــ   نـــ

ــد،   ــد    عتقـ ــت قـ ــنة، وكنـ ــرين سـ ــ  عرـ ــتفدت  منـ ــر ت واسـ قـ

ــبرتول    و ــا  الــــ ــب  اكترــــ ــات  ن ســــ ــئ معلومــــ ــلت علــــ حصــــ

ــود   نواصـــــيها ا ـــــ ،     ــيً ، وا يـــــل معقـــ عنـــــدنا هـــــو خـــ

ــك  ــ  ذلــ ــدس    كيــ ــل املهنــ ــح  لــ ــ ا  ، وُيصــ ــل، هكــ الفاضــ

ثــــل الســــفارة الســــعودية    قر تهــــا. فــــو ان الســــابق كــــان مي 

و ، وقــــال يــــا شــــي(البفــــ )وجــــاء إليــــه رجــــً  مــــن القــــاهرة. 

فقـــال لـــه  نـــا مرـــغول     عنـــد  مهـــرة،  ريـــد  ن  هـــديها لـــك.      

فوــــر   ولكــــن، بــــبمور الدولــــة وعنــــد  مــــن ا يــــل،     اآلن 

ــل    ــول  مريكـــ ــاجر خيـــ ــاء تـــ ــن جـــ ــل. عـــ ــو ان، الرجـــ ، و ار فـــ

ال املهـــرة قبلناهـــا. قـــ، عـــن (البفـــ  )فقـــال فـــو ان نـــادوا لـــل  
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ــل    ــرة ل مريكــ ــوا املهــ ــو ان  عطــ ــال فــ ــن قــ ـــ  املهــ ــًة من ـ  ،اهديــ

ــد  خـــ ها األم  ــالة، وقـــد قر تهـــا     وقـ ــل، عـــن كتـــ  رسـ  ريكـ

ــو ان،      نـــــا ــل    مريكـــــا    يـــــا شـــــيو فـــ جـــــاء جتـــــار ا يـــ

كلــــها، وكلــــهن  مجعــــوا علــــئ  ن هــــ ه املهــــرة مــــن  طيــــ     

 رد مجيلـــك إال  مـــاممنـــونا لـــك، و مـــا دخـــل  مريكـــا، و نـــا    

ــك  ــاء عليــــ ــحا     بالثنــــ ــل  صــــ ــل   جمالســــ ــن  م ئــــ ، لكــــ

ليــــــز نقبــــــوا شــــــركات، ومسعنــــــا  ن عنــــــدكن إجن تنقيــــــ 

ــ ا،      ــدالعزيز كــ ــلطان عبــ ــن الســ ــل مــ ــتبذن لــ ــلوا، فاســ وفرــ

ــن         ــدًا مـ ــه وفـ ــل لـ ــهن، فبرسـ ــل لعلـ ــ   م ئـ ــن بعـ ــث لكـ ألبعـ

ـــ   ــانوا بعــ ــال وكـــ ــك، قـــ ــا   املهندســـ ــببًا   اكترـــ د ان ســـ

 البرتول.

ــدة )    ــ ه للفائـــ ــمعها وهـــ ــا نســـ ــة كن ـــ ــدنا كلمـــ  فـــــ نوعنـــ

ــاد  ــهطــــ ــدامئ     ...... (كارتــــ ــا بعــــــ  القــــ ــبلت عنهــــ ، وســــ

الوا عنـــدنا يـــا عبـــدالعزيز، ج نـــا مـــن جنــــد،       رامكـــو، فقـــ  

ــا    ــن قبلنـــ ــتعلمك مـــ ــا  مـــ ــل اا ـــ ــان  هـــ ــار   وكـــ ــا  شـــ كمـــ

   (التد َبــــــــ)ج نــــــــا مــــــــن جنــــــــد، فبعطونــــــــا ، املهنــــــــدس

ــو ــن    ،  رامكـــــ ــز( املطعـــــ ــة و)امليـــــ ــاب  النبيفـــــ ــا املســـــ ور ينـــــ

 النبيــــ ، فكن ــــا نــــبتل لبــــا  الرــــركة ن ــــع البطاقــــات      

(card)   طــــاد ... .، عــــن نــــدخل، ويــــن فــــ ن صــــاحبنا، قــــالوا
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ــه،      ــي ع كارتـ ــا الرـــركة، )يعـــ ( ضـ ــل معنـ ــا دخـ ــه، مـ كارتـ

 فالتميُّز )طارد كارته( )يع ( ف ن  قل م .

ــ ه       ــئ هـــــ ــدالعزيز علـــــ ــدكتور عبـــــ ــكر الـــــ ــ ًا  شـــــ  خـــــ

ــدول تفـــــاخر        ــت الـــ ــه إن كانـــ ــول لـــ ــة، و قـــ ــية الطيبـــ األمســـ

ــاجدها ــق  لنــــا  ن      ســ نفــــاخر ومكتباتهــــا ومدارســــها، فُحــ

ــة    ــالم األدبيـــ ــ ه اتـــ ــل هـــ ــد    ثـــ ــرة، وقـــ ــل منترـــ ــع هـــ الـــ

وُتعمــــر بــــالعلن    فحقيقــــًة ُتعمــــر بــــالفكر   ح ــــرت بع ــــها   

ــة.  ــ ه احملوُتعمــــر بالثقافــ ــن   وهــ ـــ مــ ــًة ـــ ــا ديانــ ـــ و قوهلــ ــرة ـــ اضــ

ع مــــــا ح ـــــــرت، و   رامكــــــو رجـــــــال،  خــــــتن بـــــــه     متــــــ 

ــوا حريصــــك  ك مــــل، يعم ــن ليســ ــور، وهــ ــون .... النــ ــئ  لــ علــ

، و شــــــكر   النــــــور، ف ــــــزاهن ان عن ــــــا خــــــ اً  البهــــــور

ــلء     ــ ا الرــــ ــبط هــــ ــرة ضــــ ــئ كثــــ ــدس علــــ ــالتوفيق  املهنــــ بــــ

ــدوركن      ــة، وصـــ ــ رة ل طالـــ ــن ومعـــ ــكرًا لكـــ ــل، شـــ امهلـــ

تتســـــع مطـــــالع علـــــيكن، والســـــ م علـــــيكن ورمحـــــة ان   

 وبركاته.

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

شـــــــكرًا للرـــــــيو عبـــــــدالعزيز، وقبـــــــل  ن ُيعل ـــــــق  بـــــــو      

 ه مـــــــن َســـــــم ِتيـــــــلعزيز، ااقيقـــــــة  ن مـــــــا  شـــــــار إلعبـــــــدا
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اا ـــور، هــــو ون اامــــد صــــفة فــــيهن، لكــــن حماضــــرنا  

هــــــو الــــــ   تســــــب    هــــــ ا ا هــــــد  )الفاضــــــل( الفاضــــــل 

 والسماع وامنصات، تف ل.

 عبدالرمحن بن عبدالعزيز / املهندس األستاذ سعادة احملاضر

 :الفاضل

لـــــل  شـــــيو عبـــــدالعزيز، وإذا تســـــم جـــــزاكن ان خـــــ ًا 

ــة     ــن قصـــ ــل يعرفـــــك، ولكـــ ــرو  والكـــ ــت معـــ فقـــــط، فبنـــ

ــو     ــوه عبــــــدالرمحن  بــــ ــا صــــــديقل  خــــ ــًا  نــــ ح ــــــوره، طبعــــ

ــدعوة    ماجــــــد ــه الــــ ــلت لــــ ــرة، و رســــ ــل حماضــــ ــر لــــ ، وح ــــ

ا ـــــــــور هــــــــــ ه احملاضــــــــــرة، ســــــــــبحان ان العبــــــــــين،  

، نعائلــــــة الســــــدحان يــــــ عرون علــــــئ  نفســــــه  (نشــــــكلك)

ــه      ــة  نــ ــي  درقــ ــلء  و  صــ ــن اتــ ــتمكن مــ ــا  يــ ــال مــ ، فقــ

ــك  ن  ــدالعزيز ليح ـــــ   ر يـــ ــيو عبـــ ــل الرـــ ــن  خـــ ر، و   تكلـــ

ــر.     ــ م، وح ــ ــه كــ ــد   بــــي  وبينــ ــدحان، فقــ وبالنســــبة للســ

ــرة        ــااًل   جمــــال  ســ ــ  مقــ ــد  ن  كتــ ــو ماجــ ــ   بــ ــ  مــ طلــ

ــن   ــدحان، فهـــ ــنو .    ُيالســـ ــاع الســـ ــة   االجتمـــ ــدرون جملـــ صـــ

ل طلــــ   بــــل ماجــــد، و كتــــ   لبيــــفــــاحرتت كيــــ  لــــل  ن   

ــ ، مــــ  ــبهلم  ان  ن   كتــ ــ  عــــ ا  در ، فــ الع قــــة  نكتــ
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بـــك شــــقراء و رامكـــو الســــعودية، وكنـــت ســــبدث، و نــــا    

اشــــتغلوا  نالــــ ي ا ( ربعــــة )ِشــــي  إال  هــــ ا الســــني ال  عــــر  

   رامكــــو، ولكــــن مــــع البحــــث وجــــدُت مخســــة وع عــــك  

ـــ    ــا لَقـــــ ــن  نهــــــ ــة، و  عــــــ ــا   مقالــــــ ــًا، وكتبتهــــــ ت شوصــــــ

ــو   ــها تكـــ ــانًا، لعلـــ ــع   استحســـ ــل  ن  توســـ ــواًة لـــ ــث ن نـــ و دـــ

ــر.   ــر و كثــ ــف كثــ ــدالعزيز،     ــ ــيو عبــ ــ ًا يــــا شــ زاك ان خــ

،  كثـــــــرفتنا بـــــــالقر  منـــــــك فتنا باا ـــــــور وشـــــــر وشـــــــر 

ــفه وان وك مــــك الــــ   قلتــــه تــــره   ــا نســــتحق نصــ ، ان مــ

 يسعدك.

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

ــا ُذِكـــرَ ألبـــل عبـــدالعزيز للرـــيو وشـــكرًا  َمـــن عـــن  ، ومـ

  العمــــل مــــع  رامكــــو مــــن  هــــل شــــقراء، يــــدفع      ســــهن

يكتبــــوا عــــن ا يــــل األول مــــن    لاملــــ رخك  إ   ن  ســــتحث 

ــوا  ــواء      بائنــــــــا ممــــــــن عملــــــ   صــــــــفو   رامكــــــــو ســــــ

ــاب ) ــن      (ينالتــ ــًا مــ ــي دوا  الفــ ــ ه، وســ ــران  و غــ  و   البهــ

ًة ــــــ رجــــال خــــدموا   هــــ ا األشــــوا  الــــ ين هــــن ــــــ حقيقــــ

ــال.   ن وجـــــــــود شـــــــــركة  قـــــــــول  وال يســـــــــع  إال  ناتـــــــ

ــ ــو دـ ــد،    دي رامكـ ــ ا البلـ ــد هلـ ــبًا ون اامـ ــدُّ مكسـ ــه ُيعـ ذاتـ



 

 

 أ.د. عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري 19

  اســــــتورا  هــــــ ه الثــــــروات.   جــــــنيب احمللــــــلوالتعــــــاون األ

  ، بــــــن  نهــــــن )يعــــــ (  خــــــ وا الــــــبرتول قــــــد ي البع فــــــ

ــبرتول يب ــ وا الـ ــو   خـ ــا   ، لـ ــوا معنـ ــوه ويعملـ ــل  خيرجـ ــا بقـ لر ـ

ل الــــ   بــــد ، فهــــ ا التعــــاون الــــدول ،!حتــــت األر  مــــدفونًا

كمــــا  شــــار الرــــيو عبــــدالعزيز، بلقــــاء  بــــك الرــــيو فــــو ان  

ــدالعزيز،     ــك عبــ ــف  امللــ ــو ســ ــابق وهــ ــه الســ ــة ان عليــ  ،رمحــ

  حينــــه   القـــــاهرة، عـــــن تطــــور بلقـــــاءات واتفاقـــــات  يـــــام   

 .(و ير املالية)سليمان بن الريو عبدان 

ــا،      ــعد املهنــ ــن ســ ــد بــ ــعد، حممــ ــل ســ ــن  بــ ــ ال مــ ــ ا ســ هــ

 ،، فيقــــول  نعمــــة الــــنفط نعمــــة عبيمــــة يســــبل بعــــد الســــ م

وحنتـــــا  لرتشـــــيد فهـــــل نعـــــانل مـــــن تبـــــ ير   اســـــتودامه،  

ــتوراجه   ــنفط واســــ ــ ا الــــ ــر  هــــ ــتوراجه)، وصــــ ــن  (اســــ مــــ

ــدك. وســ ال  خــر  كــن           ــا ســعد، مــا هــل مــن عن ــا  ب ــد  ي عن

ــًا، وهـــــــل ميكـــــــن    اســـــــته ك شـــــــركة الكهربـــــــاء يوميـــــ

ــت  ــعد   ترشـــيد هـــ ا االسـ ــا سـ ــا  بـ ــن عنـــد  يـ ه ك، و ضـــي  مـ

  .(ُخطة لرتشيده)  و هناك
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 عبدالرمحن بن عبدالعزيز / املهندس األستاذ سعادة احملاضر

 :الفاضل

ــًا   ــل طيــــ ، طبعــ ــك،   هــ ــ  شــ ــ ير  بــ ــن تبــ ــانل مــ ــا ونعــ  نــ

ــبل   شـــــكر  ــ   يســـ ــو،  الـــ ــيم    رامكـــ ــا  شـــــكر  ولـــ  نـــ

ــو ل ــده   كـ ــم عنـ ــ ا ااـ ــن ختي ـــ   ن هـ ــه، لكـ ــم بـ ــه حاسـ ل و نـ

ــب  ال      ــ ير برــــكل كــ ــاك تبــ ــه، هنــ ــم بــ ــ  حنــ ــن كيــ حنــ

َعــــت  ســــعار املنت ــــات،   ملوــــا ُرفِ )يعــــ (  مجيــــع، وتتويلــــه  

ــلء البــــن   الدولــــة و   ــ  ســ ــ   ا نهــ ــه مــــوارد ما جتلــ ــة، منــ ليــ

ــوانل،    ــا إخـ ــع يـ ــا مطلـ ــو   وان، و نـ ــد  هـ ــل  اهلـ ــد  وُجـ  ن اهلـ

ــد الرتشــــيد،  للرتشــــيد، والحبنــــا نقصــــًا   االســــته ك     بعــ

وميكــــــن َمــــــن )راد( وســــــافر حنــــــن مــــــن  رخــــــص الــــــدول. 

ــا     ــ  حسـ ــار ،  سـ ــالل،    للوـ ــه غـ ــيه ألنـ ــو ميرـ ــل كيلـ كـ

ــون    ــل مليــــ ــته كنا احمللــــ ــع، اآلن اســــ ــتمر الوضــــ ــن يســــ فلــــ

وقــــد     متــــئ،يــــا مجاعــــة، ويزيــــد، فــــ وم تــــا  لــــ  برميــــل

ر يــــتن كيــــ  هــــل حكمــــة الدولــــة   رفــــع الوقــــود، حيــــث 

،  مــــا الــــديزل فلــــن ترفعــــه  ألن الــــديزل إنهــــا رفعــــت البنــــزين

ــئ كــــــث ،     ــر علــــ ــع  ع ــــ ــزين ُيســــــتود  إذا ُرفــــ م لكــــــن البنــــ

ــل      ــيارات، وكـــ ــم ســـ ــده مخـــ ــت عنـــ ــل بيـــ ــتودامًا، كـــ اســـ
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ــع هكـــ ا،         ــتمر الوضـ ــا يسـ ــًا، مـ ــلء وطبعـ ــرود وجتـ ــا  تـ العـ

 هك ا.الوضع ال ميكن  ن يستمر 

ــركة الكهربــــــاء،      ــ ال عــــــن شــــ  نــــــا طبعــــــًا  مــــــا الســــ

 كلمــــك عــــن مصــــفاة الريــــا ، حيــــث تســــح  مــــ  م تــــا   

ــي    ــًا   الصــ ــل يوميــ ــ  برميــ ــة،    لــ ــبرتول. اآلن الدولــ ــن الــ مــ

مكــــــو وشــــــركة الكهربــــــاء، يســــــعيا حثيثــــــًا  شــــــركة  را

الســــتبدال هــــ ا الزيــــت بالغــــا   ألن الغــــا  لــــيم حمســــوبًا    

ـــ )كوتــــــة(  ــة ل وبــــــك.    الــــ ــة امنتاجيــــ ــًا هــــــو ااصــــ عانيــــ

ــًا و رخــــص.   ــل بي يــ ــد    ف ــ ــل ضــ ــا تعمــ ــتهن ببنهــ ــو ُتــ و رامكــ

ــ ا لـــيم صـــحيحًا    ا اصـــة بـــالنفط، البـــدائل   رامكـــو  وهـ

الرمســــية والريــــاد، بــــل  ا  الطاقــــةتســــعئ حثيثــــًا لــــدعن إنتــــ

ــو  ــد  رامكـــ ــ عنـــ ــ ًا داعـــ ــوم    ِضـــ ــمال   العمـــ باء و  الرـــ

ــا       ــاذا  يــ ــاد، ملــ ــة الريــ ــية وطاقــ ــة الرمســ ــص الطاقــ ــا خيــ فيمــ

ــنفط      ــن الـــ ــا  مـــ ــته ك العـــ ــون  ن اســـ ــل تعلمـــ ــوانل، هـــ إخـــ

يصــــــل  ، واملتوقــــــع  ن!وهــــــو   ا ديــــــاد( مليــــــون 32)يوميــــــًا 

ــًا إ  ) ــون!. 444قريبـ ــدرة،   ( مليـ ــده قـ ــ  َمـــن عنـ اململكـــة  طيـ

ــا، )يعـــ (      ــة العليـ ــئ الطاقـ ــة علـ ــونك ونصـــ  باقيـ عنـــدها مليـ

الطاقـــــــــــــة القصـــــــــــــوه ل نتـــــــــــــا    اململكـــــــــــــة هـــــــــــــل  

، فلــــــــــو ارتفــــــــــع إ  (44)، ااــــــــــك ُننــــــــــتم (4152445444)
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املليـــــونك  ، طيـــــ  اململكـــــة ضـــــوت هـــــ ين(442(  و )444)

، ونصــــ ، طيــــ ، بعــــدين، سيرــــكل ضــــغطًا علينــــا حنــــن  

البــــــــدائل، الطاقــــــــة  ف جيــــــــادميكــــــــن ترتفــــــــع األســــــــعار. 

اآلن  الرمســــــــــية، طاقــــــــــة الريــــــــــاد، الطاقــــــــــة ال ريــــــــــة، 

ــًا علــــــئ  ميكــــــن املرــــــروع الــــــ   ترونــــــه اململكــــــة،  قريبــــ

موضــــــــوع الطاقـــــــــة الرمســـــــــية وإنتـــــــــا   لـــــــــواد الطاقـــــــــة  

ــد   ن      ــها بهــــ ــوم، كلــــ ــون   نيــــ ــ ه تكــــ ــية، وهــــ الرمســــ

ـــ )ريي)ُنــــــ ــoil ( الــــ  ( الزيــــــت، يصــــــل الوقــــــت إ   ن  ريي( )ُنــــ

 ر ، سرتتفع األسعار. كثر من الع الطل 

ــاك ــره وهنـ ــد   تـ ــوم خـــاطم عنـ ــهن    مفهـ ــد بع ـ ــاس، جتـ النـ

( تـــــره مـــــا هـــــو صـــــحي ،  144ه  ن يكـــــون ســـــعره ) ن بـــــودي

ــتهلكك )   ــت ك واملســـــ ــادل للمنـــــ ــعر العـــــ (، 24(  و )24الســـــ

ــادل    ــاذا لــــن يكــــون بعــ ــادل، ملــ إذا  إذا ارتفــــع ! هــــ ا هــــو العــ

حنـــــــن  ول َمـــــــن تـــــــره يـــــــا مجاعـــــــة ا ـــــــ  ( 424وصـــــــل )

مصــــــنع جــــــ ، الــــــ      مثــــــااًل نو ضــــــر  لكــــــ، ســــــيتبعر

ــ ا املصـــــنع،   ــتودم الوقـــــود   هـــ ــ ذا  نرـــــرتيه حنـــــن، يســـ فـــ

ــع إ  ) ــك، وحنـــــن ر ينـــــا   ( فســـــ 424ارتفـــ ـــ  فع عليـــ يـــــوم بـــ

عانيــــًا اآلبــــار   الــــدول األخــــره مــــن  األســــعار. ( ارتفعــــت 24)

لـــــديهن   نـــــاسا املمكـــــن  ن ميتلكهـــــا  شـــــوا ، فهنـــــاك      
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 إذا وصـــــل الســـــعر إال بــــارًا صـــــغ ة، لكنهــــا غـــــ  جمديــــة    

ــد  ُينـــتم    (، 424إ  ) ــوص إذا بـ ــ ا الرـ ــه غـــ  موعـــوق   هـ  ف نـ

هـــــو لـــــيم مثـــــل شـــــركة  رامكـــــو  و مثـــــل الرـــــركات        ف

الكـــــب ة، فقـــــد ُينـــــتم وهـــــو لـــــيم مـــــع منبمـــــة  وبـــــك،        

ــد )و ــا ل،     (يـــ ــالع نـــ ــوق طـــ ــ  الســـ ــ ا، ويصـــ ــوق هـــ   الســـ

ــلح  ــن املصــ ــيم مــ ــب ،  لــ ــزول الكــ ــرُّة، ال النــ ــاملنت ك  ي ــ بــ

ــ مارات النفطيـــــة، ولـــــيم عـــــاداًل  ن يرتفـــــع    ر باالســـــتثوي ُّـــ

ــتهلكك  ــئ املســ ــن  ن     علــ ــع ممكــ ــدائل الــ ــر البــ ــئ تبهــ حتــ

 تقتل النفط، تف ل.

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

  ستاذ صاحل بطي ، تعقي .

  صاحل بطيش/ املهندس مداخلة سعادة: 

لفاضــــــل املهنــــــدس الســــــ م علــــــيكن، شــــــكرًا لــــــ ة ا 

ــدالرمحن ال ــدوة   عبــ ــل النــ ــول لراعــ ــكر موصــ ــل، والرــ  فاضــ

ــدالعزيز الُعمــــر   ــتاذ عبــ ــودياألســ ــا  . بــ ــاول فوبيــ ــرة    تنــ منترــ

وهــــــل فوبيــــــا ن ــــــو  الــــــنفط. وذكــــــر املهنــــــدس  ،  ال اآلن

(، ويـــــــتن عنـــــــدكن    124عبـــــــدالرمحن  ن االحتيـــــــاطل ) 
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ة، )يعـــــ ( كـــــل  برنـــــامم امســـــه برنـــــامم تعـــــوي  املبايعـــــ    

ــت ــل ُينــ ــنفط ا يولــــوجل  م ُيعــــو . برميــ ــالل ن ــــو  الــ فبالتــ

ــدو  نــــ  ــتبعد  يبــ ــو  ن    ه مســ ــر وهــ ــب   خــ ــب ، ولســ ــ ا الســ هلــ

ــرو   ــنفط، البــ ــوين الــ ــرو  تكــ ــتغ   أــ ــة، ال تــ   ا يولوجيــ

، )يعــــــــ ( ت ــــــــاريم األر ، طبقــــــــات برــــــــكل ســــــــريع

ــد،   ــن األ ل إ  األبــــــــ ــرارة، ال ــــــــــغط، مــــــــ األر ، ااــــــــ

ــل ال    ــه، مثـ ــتن تعوي ـ ــتهلك يـ ــل ُيسـ ــل برميـ ــالل كـ ــر، فبالتـ برـ

املوضـــــــوع ( القبـــــــور تـــــــدفن واملسترـــــــفئ تســـــــتقبل. )يعـــــــ 

ــو     ــوع الن ـــ ــو موضـــ ــانل، هـــ ــل  ن  الثـــ ــاد ، فينبغـــ االقتصـــ

ــه.   ــز عليـــــ ــائل    نركـــــ ــا  ووســـــ ــائل امنتـــــ ــور وســـــ ــع تطـــــ فمـــــ

ــا  الـــــنفط األ اال كون يســـــحفـــــور  ســـــته ك، يبـــــدو  ن إنتـــ

ألن البـــــدائل ســـــتحل حملـــــه، فهـــــل الن ـــــو     جمـــــديًاغـــــ  

ــارع   ، وذلــــــك علــــــئ  االقتصــــــاد  وشــــــيكًا ضــــــوء التســــ

ــتبعدًا. التقنيــــة ــاء  املوضــــوع العــــن   و مســ ــا إبقــ ــانل هــــو فوبيــ ثــ

ــد       ــل  ن عنـــ ــة، ختي ـــ ــل األر  ل جيـــــال القادمـــ ــنفط داخـــ الـــ

ــا     حــــدكن مليــــون ريــــال، هــــل ي ــــعها   البنــــك وينتبــــر ملــ

ــتفيد منهــــا،  م    ــون  يكــــ  ولــــده حتــــئ يســ ــتثمر املليــ  نــــه يســ

ــدًا علي   ــدرُّ عائــــ ــروع يــــ ــتق   مرــــ ــا اآلن و  املســــ ــئ نــــ بل علــــ

ــون     ــن  ن يكــ ــداًل مــ ــنفط، فبــ ــئ الــ ــق علــ ــ ا ينطبــ  والده، وهــ
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ــة     ــور التقنيـــ ــبعر بتطـــ ــد يتـــ ــاطن األر ، وقـــ ــت بـــ ــنفط حتـــ الـــ

،  م  ن  ســـــــتورجه ويصـــــــب  غـــــــ  ذ  قيمـــــــة   املســـــــتقبل 

ــالل      ــل ااـــ ــة ا يـــ ــاريع  دمـــ ــتثمر   مرـــ ــاع وُيســـ اآلن وُيبـــ

 واألجيال القادمة.

ـــ  ــبة للرـــــــ ــن بالنســــــــ ــراكة  عــــــــ ــة والرــــــــ راكة الداخليــــــــ

ــل    ا ار ــا وهـــ ــة فهمناهـــ ــراكة ا ارجيـــ ــة  الرـــ ــر  جيـــ بغـــ

ــد        ا ــا اهلـ ــة فمـ ــراكة الداخليـ ــا الرـ ــواق،  مـ ــن  سـ ــث عـ لبحـ

ــل اهلـــــ   ــا، هـــ ــال   منهـــ ــتقطا  ر س املـــ ــو اســـ ــا هـــ  م   د  منهـــ

ــتقطا   ــةاســ ــن   ، التقنيــ ــل حنــ ــة وهــ ــالإ    حاجــ   ر س املــ

وبالنســــــــبة للرــــــــراكة لتقنيــــــــة .  م حنــــــــن   حاجــــــــة إ  ا

ــئ مرو    ــا علــ ــو دورهــ ــا هــ ــة، مــ ــا ارجيــ ـــ   نــ ــئ الــ ــا  علــ ة امنتــ

ــة(   ــة(   )كوتــ ـــ )كوتــ ــئ الــ ــبع  علــ ــا تــ ــل هلــ ــزم   هــ  ألنــــك ملتــ

ــة      ــد  م حبـ ــبرتول. وعنـ ــن الـ ــك مـ ــدار معـ ــا   قـ ــ ه املصـ هلـ

، هنــــــاك   األعــــــر صــــــغ ة، و رجــــــو  ن تســــــتدركوا علــــــل 

)بلغــــوا عــــ  ولــــو  يــــة( )ســــ وا وتفكــــروا    يــــات ان(،       

ــوا عــــ     ــا قالــــه املهنــــدس ينطبــــق عيــــه بلغــ ولــــو  فيبــــدو  ن مــ

ــاء         ــدورنا إن شـ ــن بـ ــده، وحنـ ــ   عنـ ــن الـ ــا العلـ ــو بلغنـ ــة، فهـ  يـ

 .، شكرًاان نبلغه ملن نقابله
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 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

وقبـــــل  ن  ، وجـــــزاك ان خـــــ اً   شـــــكرًا  ســـــتاذ صـــــاحل   

هــــ ا ســــ ال ليعقــــ ،  اتــــال عبــــدالرمحن تــــرك للمهنــــدس 

قـــــول  هــــل الـــــبرتول   بــــاطن األر  مت ـــــدد  م   مطــــرود، ي 

ــ  ـــ    نافــ ــة ـــ ــات حديثــ ــاك نبريــ ــع  ا، حيــــث إن هنــ ــائل مســ لســ

كــــو ن الـــــبرتول الفــــات حيوانـــــات   وهـــــل نبريــــة  عنهــــا ــــــ   

وكـــ ا، عبـــت ــــــ كمـــا يقـــول ــــــ عـــدم صـــحتها و ن الــــبرتول       

ــا        ــه ر ـ ــره، و نـ ــياء  خـ ــية  و  شـ ــة يسـ ــن طاقـ ــاتم عـ ــا نـ ر ـ

 يكون مت ددًا   بع  املناطق.

 عبدالرمحن بن عبدالعزيز / املهندس األستاذ سعادة احملاضر

 :الفاضل

ومــــــا   نــــــا ال  ســــــتطيع  ن  نقــــــل إال مــــــا درســــــت، وان، 

درســـــناه  نـــــه بقايـــــا حيوانيـــــة، بالنســـــبة هـــــل هـــــو مت ـــــدد، 

ــًا  ــلُّ    طبعـ ــن يقـ ــتم عـ ــل ُينـ ــون ااقـ ــها  امقـــد يكـ ــا   ألن بع ـ نتـ

التقنيــــات تتحســــن، وممكــــن  لكــــن وينــــتم عــــن ال ــــغط،  

ــ ــه ود  ن تعـ ـــ    لـ ــل )الَغ ــئ ذلـــك حقـ ــااًل علـ ــ  مثـ ــتم، ونبخـ  ار(و وتنـ

 كـــ  حقـــول العـــا ،    (يعـــ )مـــا شـــاء ان،  ار هـــ ا و فـــالَغ
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، ُينــــتم منــــه يوميــــًا وإنتاجــــه ميكــــن يعــــدل إنتــــا  عــــ ي دول

ــًا!، املوـــــــــزون  254445444) ــه الـــــــــ   ( برميـــــــــل، يوميـــــــ بـــــــ

ــيبة(  24544454445444) ــل )شـــ ــ لك حقـــ ــره  (. وكـــ ــان تـــ كـــ

ــاً   ــه  فقيــ ــر بــ ــًا،   اافــ ــب  عموديــ ــن  صــ ــارت   عــ ــات صــ فالتقنيــ

ألنـــك قــــد حتفـــر وال تقـــع علـــئ العمــــق،      ت حـــق املوزونـــات   

ــن  ن    ــن املمكـ ــق مـ ــل إ  العمـ ــئ تصـ ــئ    وحتـ ــًا حتـ ــر  فقيـ حتفـ

فتصـــور   نـــا  ن كـــل ب ـــر بـــه ازونـــًا ال  تصـــل علـــئ العمـــق. 

الســــتورا  مــــا  يت ــــدد، الــــ   يت ــــدد فقــــط هــــو التقنيــــة      

ـــ  ــل منـ ــًا ألنه  بقــ ــن  ن  نبريــ ــتم ال ميكــ ــه.   %444تنــ ــا فيــ ممــ

ــث بـــد وا ي ـــوون عـــانل    لكـــن هنـــاك تقنيـــات جديـــدة،     حيـ

ــتودامه    ــًا واســــ  كســــــيد الكربــــــون والــــــتولص منــــــه بي يــــ

ــه        ــر بــــ ــل ب ــــ ــ  علمــــــل  ن كــــ ــت، فحســــ ــتورا  الزيــــ الســــ

ــ   يــــــتغ  تقنيــــــة إنتاجــــــ      ــتغ ، الــــ ــد ازونــــــًا ال يــــ ه، فقــــ

ــط   ــتور  فقـــــ ــتطيع  ن نســـــ ــور  ، %24نســـــ ــع تطـــــ ــن مـــــ لكـــــ

، وقــــد يقــــول النــــاس  نــــه %24التقنيــــة  ســــتطيع  ن  ســــتور  

  اد، هو ما  اد، ال    اد قدرتنا علئ إنتا  املزيد منه.

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

  ستاذ خالد العثمان، تعقي .
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  خالد العثمان/ سعادة األستاذ مداخلة: 

ــرة      ــكر مـــ ــرر الرـــ ــة ان،  كـــ ــيكن ورمحـــ ــ م علـــ الســـ

ــ ــرة     خـــــ ــ ه احملاضـــــ ــن هـــــ ــدالرمحن عـــــ ــدس عبـــــ ره للمهنـــــ

ــة،  ــالقيمـ ــرًة.  لعلـ ــاع مباشـ ــاك  ل  دلـــ  إ  النقـ ــل هنـ ــول لعـ  قـ

 مرــــكلة    رامكــــو مــــع امعــــ م،  رامكــــو   تســــتطع، 

ممـــــــا جعـــــــل من زاتهـــــــا   تنقـــــــل  أـــــــ ،  ن   نـــــــا  قـــــــول

ــو ا   ــدالرمحن يرجـــــــ ــدس عبـــــــ ــوا  املهنـــــــ ــور ألن ينقلـــــــ ا ـــــــ

ــزات  رامكـــو.    عتقـــد شـــركة عم قـــة مثـــل  رامكـــو    من ـ

ــزة   ــديها  جهــ ــة.     ن لــ ــ ه املهمــ ــدو و ذرع إع ميــــة تقــــوم بهــ يبــ

 ن املهنـــــدس عبـــــدالرمحن استرـــــعر هـــــ ا الـــــنقص وقـــــام .... 

د   ن تقـــوم لكـــن ال بـــ. ، وهـــو ُيرـــكر علـــئ هـــ ا هـــ ه املهمـــة

ال تكفــــــل جملــــــة بســــــيطة مثــــــل   رامكــــــو بهــــــ ه املهمــــــة.  

البهــــران لتنقــــل ثُّ    و قنــــاة  رضــــية بســــيطة تبــــ  (القافلــــة)

ــا ــو.  لنــ ــزات  رامكــ ــومة    من ــ ــزات ضــ ــديها من ــ ــو لــ  رامكــ

ـــ   ــد  نـ ــتوه الــــوطن،  عتقــ ــدًا علــــئ مســ ــًا  ن   هجــ ــا لزومــ يلزمهــ

 .تبث  مثل ه ه املعلومات لل ميع

ــية ا دمـــــة اتتمعيـــــة، ال يســـــتطيع  حـــــد  ن    وعـــــن ق ـــ

يتحــــــدي معــــــل عــــــن املن ــــــزات اتتمعيــــــة الــــــع قــــــدمتها   

ــا    ــدارس الــــــع تبنتهــــ ــدا املــــ ــا عــــ ــع مــــ ــو للم تمــــ     رامكــــ
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ــ ة     ا ــرتة األخــــ ــا   الفــــ ــت عنهــــ ــن ختلوــــ ــرقية عــــ ــة الرــــ ملنطقــــ

ــد     ــين. ال بـــ ــو ارة التعلـــ ــلمتها لـــ ــ ه  وســـ ــو هـــ ــوم  رامكـــ  ن تقـــ

فمـــثً  . الرـــركة العم قـــة بتوضـــي  مـــاذا قـــد مت للم تمـــع     

عيـــــان   علـــــئ ســـــبيل املثـــــال واضـــــحة لل (ســـــابك)من ـــــزات 

ــة  ــال ا دمــــ ــل   جمــــ ــا هــــ ــن مــــ ــة، لكــــ ــزات  اتتمعيــــ من ــــ

 .  رامكو للم تمع

ــي ــية  ة ق ــ ــل ق ــ ــة وهــ ــة للرــــركة،  عانيــ ــورة ال هنيــ الصــ

، و حســــ   نــــ  مــــنهن،    الرــــركة غام ــــة لــــده ا ميــــع   

ــ ،   ــ  مـ ــون تقصـ ــد يكـ ــن  قـ ــن َمـ ــا   لكـ ــر   نهـ ــبله ال يعـ  سـ

ــا      ــوه  نهـــ ــا ســـ ــر  عنهـــ ــ  يعـــ ــناعية، فـــ ــركة صـــ ــوم شـــ تقـــ

ــا وراء امنتـــــا  جيهلـــــه الكـــــث .    ــا  فقـــــط، لكـــــن مـــ بامنتـــ

ــة      ــورة ذهنيـــ ــكيل صـــ ــهمت   ترـــ ــة  ســـ ــط مهمـــ ــاك نقـــ  هنـــ

ــرقية      ــكان املنطقـــة الرـ وهـــل مـــا تســـمئ   خصوصـــًا لـــده سـ

، حم ــــــو ات  رامكــــــو ملــــــن ال (حم ــــــو ات  رامكــــــوـ )بــــــ

يعرفهـــــا ســــــببت مرــــــكلة ســـــكانية وُشــــــح ا   األراضــــــل   

ـــ   ــة الرـــــ ــااة للســــــــكن   املنطقــــــ ــب   ن رقية  الصــــــ بســــــ

ــ ه     ــل هــ  رامكــــو وضــــعت يــــدها علــــئ هــــ ه األراضــــل، كــ

يها األمــــور تســــتدعل وتوجــــ  علــــئ الرــــركة  ن يكــــون لــــد

ــات ال   ــة للع قـــ ــركة خاصـــ ــة، شـــ ــ نعامـــ ــديا، لل عـــ ، لميـــ
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ــا وذلـــك  ــي  مـ ــا  نلتوضـ ــا،  جيـــ  عليهـ ــوم بهـ ــرة تقـ شـــكرًا مـ

  خره لكن.

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

 لديك تعقي .

 عبدالرمحن بن عبدالعزيز / املهندس األستاذ سعادة احملاضر

 :الفاضل

ــة،     با ــت مغلقـــ ــابق كانـــ ــن   الســـ ــركة، نعـــ ــبة للرـــ لنســـ

واآلن ميكــــــن  ن تســــــتمر مغلقــــــة هــــــل وغ هــــــا.  لكــــــن ال

ــع علـــئ   ــديها موقـ ــويرت)لـ ــل (تـ ــا   وكـ ــارة تطرحهـ األحـــداي ااـ

ــا. و ــا مــــا  در      وتلقيهــ ــة،  نــ ــهامات االجتماعيــ ــبة ل ســ بالنســ

سبســـــتعر  هـــــل هـــــل قصـــــور  م ليســـــت بقصـــــور، لكـــــن  

املعـــرو  لـــده  ت  ن وفعـــً  وكمـــا قلـــ  جـــزءًا بســـيطًا منهـــا،   

ـــ  ــاس  نهـــ ــت  النــــ ــًا وتوقفــــ ــب  مدارســــ ــت تــــ ــن . ا كانــــ ولكــــ

ــ   ــل،    بريـــ ــت  لـــــوم نفســـ ــم الوقـــ ــول ملـــــا ال  رك، و  نفـــ و قـــ

ــا  ــدر  عنهـــــ ــادرتك !يـــــ ــبعطيك مبـــــ ــن ســـــ ــاك  ، ولكـــــ وهنـــــ

 ن هـــــــــ ا الســـــــــ ال  (، وحنـــــــــن متوقعـــــــــون ود)مبـــــــــادرات 

ــا حتــــــئ ال نطيــــــل علــــــيكن إذا   ــاء،  ســــــيبتل، فقلنــــ ــا جــــ مــــ
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ــوريكن.   ــاء نــــ ــو  طبخــــــ  ، وإذا جــــ ــت  رامكــــ ــًا كانــــ عــــ

دائمــــًا تتــــ ع بااقيبــــة املدرســــية وهــــ ه مبــــادرة ســــنوية مــــن   

  منـــــــ(. ipadالرـــــــركة، واآلن نقلتهـــــــا مـــــــن حقيبـــــــة إ  )

ــنتك  ــن     دع سـ ــن ِنعـ ــن مـ ــماعات، لكـ ــن  بسـ ــو الصـ ــت  رامكـ مـ

ــ ه الرـــــركة  ــوأفل   ، ان علـــــئ هـــ ــئ مـــ ــن ان علـــ ــن ِنعـــ ومـــ

وإذا  حســــنوا النيــــة، وانبــــر كيــــ  تتــــي     هــــ ه الرــــركة،

وأفك التـــ ع   هـــ ا اتـــال، فكلمـــا ت عـــت بـــبل ،      للمـــ

ــا كرــــوص    ــا  قــــول،  نــ ــول تتــــ ع  رامكــــو بــــبل ، و نــ  قــ

إن شــــاء ان،  حســــنت النيــــة، فبنــــا م ــــاع   جــــر ،     إذا  

ــهمت    ن   ــل  ســـ ــهن ألنـــ ــوُتســـ ــيم    ،  رامكـــ ــبجر  لـــ فـــ

ــ ، بـــل   األ  مـــا مـــن ِنعـــن ان، و برـــرك   وهـــ ا ، لفـــكاأللـ

 ويًا   ه ا اتال.سن سبعة م يكال يقل عن 

يــــــدر   مــــــا  حــــــدإســــــهامات، ميكــــــن  ي ــــــًا وهنــــــاك 

منرــــورة تــــره هــــ ا ، (ُصــــنع   مكــــة)هــــ ا امســــه عنهــــا، 

وهــــــ ا قــــــع التواصــــــل االجتمــــــاعل    رامكــــــو، علــــــئ موا

و  االحتياجــــــــات ا اصــــــــة لــــــــ  وكــــــــل  غلبهــــــــايــــــــوفر، 

يقـــــوم عليـــــه هـــــ ا مصـــــنع للهـــــدايا   مكـــــة  واحملتـــــاجك، 

ــة  ــات ا اصــــ ــدايا.      ذو  االحتياجــــ ــع هــــ ــة بيــــ ــا منطقــــ ألنهــــ

تبهيـــــــل املكفــــــوفك لصــــــيانة طابعـــــــات   مرــــــروع  وكــــــ ا  
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( مســـــتفيد هـــــن يقومــــــون   444)منـــــه  ، املســـــتهد   )برايـــــل( 

ــدعمها    ــز  وتــــــ ــيانة  جهــــــ ــو بصــــــ ــاك . %444رامكــــــ وهنــــــ

ــو ،     ــون   ا ــ ــ رات الزيتــ ــتزراع شــ ــروع اســ ــو مرــ  رامكــ

ــدعمها، )  ــع تــــ ــرة. 444الــــ ــم  (  ســــ ــ ه الســــ ــع  اعاتوهــــ الــــ

   وهنـــــاك مرـــــروع اســـــتزراع الـــــ ي  .عنهـــــا كنـــــت  تكلـــــن

ــاع   ــا ان، ُتبــــ ــاك   جــــ ــا ان، وهنــــ ــوةجــــ ــعار  قهــــ ــا شــــ عليهــــ

(. مرـــــروع 224 رامكـــــو، دعـــــن للمـــــزارعك،  كثـــــر مـــــن )

تطــــوير صــــناعة العســــل   الباحــــة، نفــــم الرــــلء جتــــده    

ــران. و       ــل   البهـــ ــنيع رقمـــ ــ  تصـــ ــروع اتـــ ــة. مرـــ الباحـــ

ــ  )  ــين   توأيــــ ــن ذو  االحتياجــــــ  444القصــــ ات ( فتــــــاة مــــ

ــة، واآلن مصــــفاة الريــــا  وقوعــــت       ا اصــــة يفصــــلون  قمرــ

ــد     ــنا الــــــع ضــــ ــن، م بســــ ــنا حنــــ ــلوا م بســــ ــن ليفصــــ معهــــ

ــق، ) ــك     444ااريـــــ ــة امللـــــ ــت مبلـــــــة )مجعيـــــ ــاة، حتـــــ ( فتـــــ

ــل      ــدمام، كــ ــان(   الــ ــز )قيطــ ــة(. مركــ ــدالعزيز ا  يــ عبــ

ــات مــــن ذو  االحتياجــــات ا اصــــة،    ــا مــــن يعمــــل بــــه فتيــ مــ

ــة االحليســــــوا مــــــن املعــــــاقك، ذو    در ،  تياجــــــات ا اصــــ

ــ ا     ــثً . وكــ ــة مــ الــــع دخــــوهلن ضــــعيفة، قــــد تكــــون مطلقــ

ــم       ــزل ونســـ ــي . غـــ ــ ة وبـــ ــع والقنفـــ ــيادين   ينبـــ ــن الصـــ دعـــ

الصـــــو    حفـــــر البـــــاطن، وقـــــد اخرتنـــــا فقـــــط جمموعـــــة  
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، )يعــــ (  شــــعر درقــــة  ن اتتمــــع تــــره و نــــا مثلــــكمنهــــا. 

، يـــــره  ن مـــــا تســـــهن بـــــه  رامكـــــو هـــــو املـــــدارس وتوقفـــــت

ــن   ــل َمـــ ــن كـــ ــد  ولكـــ ــة   تقـــ ــاك إدارة خاصـــ ــو هنـــ م ألرامكـــ

ــديك برناجمـــــًا،       ــت  ن لـــ ــات وامعانـــــات ولكـــــن ُتثبـــ للت عـــ

هــــــل مــــــا هــــــل جبايــــــة، ف معيــــــة )إنســــــان( مــــــثً ، تلــــــك   

ا معيــــــــة كلنــــــــا اطلعنــــــــا عليهــــــــا،  عطتهــــــــا  رامكــــــــو  

ـــ     254445444) ــئ إعبــــــــات  ن الــــــ ــهن علــــــ ــال، وارصــــــ ( ريــــــ

فقــــــــد ( ســــــــت ه    حملــــــــها، إن شــــــــاء ان، 254445444)

حنــــا( و رنــــاهن ل  نــــا ومــــدير الرــــ ون ااكوميــــة و)ُروندَعــــ

ــوفنا ــام.   و)شـــــ ــ ه ل يتـــــ ــتغلة هـــــ ــ  مســـــ ــ( كيـــــ مر تفستســـــ

ــ ً  ــو، فعـ ــً   رامكـ ــا،    ، فعـ ــد م عليهـ ــن قـ ــل َمـ ــه اآلن كـ ولديـ

فلــــيم كــــل مــــن جــــاء إليهــــا وقــــال  جيــــد، وبرنــــامم واضــــ  

لــــديك برنــــامم وتصــــ  حتــــت    بــــل يعطونــــه، ) بــــل فلــــوس(  

ــيعطونه،   ــحيحة، فســـ ــة صـــ ــزء مبلـــ ــ ا جـــ ــره،   وهـــ ــا تـــ منهـــ

 وكل ه ا تره معلن عنه   موقع الرركة.

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

شـــــكرًا للمهنــــــدس عبــــــدالرمحن، وخــــــدمات  رامكــــــو  

م واضــــحة، لكــــن   تصــــور  كمــــ رة  ن بيــــدها  ن ُتقــــدي     



 

 
 

 النفط واقتصادياته احمللية 11

مت، و ره بعـــــ  الـــــرءوس تهتـــــز، فـــــنحن  كثــــر ممـــــا قـــــد  

ــتكلن  ــركة  نــــــ ــ  شــــــ ــن  كــــــ ــا   عــــــ ــ ( ، والعــــــ )يعــــــ

هـــــ ه  ميزانيتهـــــا ر ـــــا تفـــــوق ميزانيـــــة دول متعـــــددة، فلعـــــل 

طمعــــــون   جمــــــال  ن النــــــاس يوهــــــل  الرســــــالة  ن تصــــــل،

م  رامكـــــو  كثــــــر  قـــــدي  ن ُتوذلـــــك  ا دمـــــة االجتماعيـــــة،   

ــا ُي ــد ممـــ ــالة م اآلنقـــ ــ ه الرســـ ــن    ، وهـــ ــل عـــ ــن  ن تصـــ ميكـــ

 إن شاء ان.يقنا  و عن طريق غ نا، طر

ــدا  واآلن  ــ الك، واحـــ ــدينا ســـ ــث     لـــ ــ  البـــ ــل عـــ ــا وصـــ  منهـــ

مــــا هــــو يقــــول   ك   ســــ الســــ الاملباشــــر عــــ  اليوتيــــو ،  

ــعودية    ــا  الســــــ ــتوه املصــــــ مــــــــن ناحيــــــــة الكفــــــــاءة   مســــــ

تعر ضــــــت هلــــــ ا، مقارنــــــًة  االقتصــــــادية واألربــــــاد، و أنــــــك

ــا     ــا  الـــــع  لكهـــ ــا املصـــ ــا فيهـــ ــار   ـــ ــا   ا ـــ  ثي تهـــ

مــــاذا عــــن  ال  خــــر يقــــول  وســــخــــار  اململكــــة .  رامكــــو 

ــا      ــل بهــ ــد  العمــ ــع بــ ــين الــ ــفاة القصــ ــلمصــ ــنة   قبــ ــك ســ ع عــ

 . ين الس الك، إن كان عندك إجابة هل وتوقفت
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 عبدالرمحن بن عبدالعزيز / املهندس األستاذ سعادة احملاضر

 :الفاضل

ــام       ــا  يـ ــرير بناءهـ ــد ق ـ ــل قـ ــًا هـ ــين طبعـ ــفاة القصـ وان، مصـ

ــو، فـــــبر  ــزءًا   امكو )برتومـــــك( ولـــــيم  رامكـــ ــن جـــ تكـــ

ــل    ــرار، ولعـــ ــ ا القـــ ــن هـــ ــد مـــ ــة هـــ ــر   الدولـــ ــا ال  عـــ ،  نـــ

حقيقــــًة مــــا هــــو  ألنــــل    كــــن   منبومــــة هــــ ا القــــرار،   

لكــــــن  نــــــا مقتنــــــع اقتناعــــــًا شوصــــــيًا، لــــــو  ن مصــــــفاة       

مـــا ُبنيـــت، فمـــا كـــان ســـُيقَرر  ن يكـــون موقعهـــا        الريـــا 

ــت اســــرتاتي يًا،      و)تراهــــا( بــــد ت بـــــ    الريــــا ، هــــل ُبنيــ

ور س  (.4245444!، وهــــــــل اآلن )صــــــــغ ةقــــــــط ف( 425444)

، فــــــ  (25444( كانــــــت )2245444تنــــــورة الــــــع هــــــل اآلن )

ــع       ــر، ال  توقــــ ــئ دــــ ــت علــــ ــفاة ليســــ ــئ مصــــ ــع  ن ُتبنــــ  توقــــ

، فمـــــا كانـــــت ًا، ولـــــو  ن مصـــــفاة الريـــــا    ُتبنـــــئنهائيـــــ

ــو ل ــي ًا.    رامكـ ــا  شـ ــب    الريـ ــا تـ ــانل،   مـ ــق الثـ ــو الرـ وهـ

العائـــــدات  ثي تهـــــا   عـــــن ا ـــــدوه واملقارنـــــة واألربـــــاد و 

ــار  ــة       ا ــ ــل عينــ ــا  وهــ ــفاة الريــ ــت مصــ ــا عرضــ وان،  نــ

ــن     ــبل عـــ ــون يســـ ــد يكـــ ــًا قـــ ــا ، وطبعـــ ــن املصـــ ــا   مـــ مصـــ

ــراكة  ــع الرـ ــار    الـ ــة خـ ــع   اململكـ ــل( الـ ـــ  ويـ ـــ )إس ــ كـ

ــا ف ــدات،       كوريـ ــث العائـ ــن حيـ ــا  مـ ــل املصـ ــن  ف ـ ــل مـ هـ
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ة الـــــــع    مريكـــــــا و رامكـــــــو قـــــــررت ترـــــــرت  املصـــــــفا

ــل ب ــب  ضـــــــ بالكامـــــ برـــــــركن اآلن ع  عائـــــــداتها، و  ســـــ

عائــــداتها كالســــهن، فلــــن ترضــــئ  رامكــــو  ن ُتســــبل بــــبن  

ــر ة     ــدرة وا ـــ ــة، وعنـــــدها القـــ ــدون رديـــ ــل بـــ معاملـــــها تعمـــ

والرــــــ اعة إذا كــــــان هنــــــاك شــــــلء غــــــ  مــــــرب  فمـــــــن       

 .)تطفيه(املمكن  ن 

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

الســــ ال األخــــ ، يقــــول  نســــمع بــــالنفط الصــــور ، هــــل 

يوجـــد لـــده اململكـــة هـــ ا النـــوع  وهـــل ميكـــن  ن ينـــافم        

 النفط العاد   ولكن الركر.

 عبدالرمحن بن عبدالعزيز / املهندس األستاذ سعادة احملاضر

 :الفاضل

ــًا، الــــــنفط الصــــــور   ، هــــــو  ، متــــــئ طلــــــع يعــــــ  طبعــــ

ــد، و      ــلء جديـ ــو برـ ــا هـ ــان، مـ ــن  مـ ــرو  مـ ــد معـ ــقـ يلكن  حـ

ــة  وـــــ إ  مق ــل، وســـــبلوه    ابلـــ ــدس علـــــل النعيمـــ ــع املهنـــ  ت مـــ

ــريكيك   ــن األمـــ ــة مـــ ــث جمموعـــ ــون  ن  ، حيـــ ــانوا يتوقعـــ كـــ

ــة   ــ ه املقابلـــ ــة   هـــ ــه(    اويـــ ــن   )  مونـــ ــال هلـــ ــا ، فقـــ  نـــ
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و عــــــر   ن الــــــنفط الصــــــور  هــــــ ا   مهنــــــدس جيولــــــوجل

ــان،   ــن  مــ ــود مــ ــبلونل وموجــ ــن تســ ــ ( لكــ ــا   )يعــ ــي ( مــ )لــ

ــه  ــتورا   ! نت ــ ــة اســ ــالل، تكلفــ ــة، )لــــي  غــ (  رود جه غاليــ

ــه !     ــص منـ ــو  رخـ ــا هـ ــد  مـ ــا عنـ ــه و نـ ــه  ،  نت ـ ــ   جعلـ ــا الـ مـ

ــر    مريكـــــا ! ملوـــــ   ــل إ  )يبهـــ ــار جمـــــديًا  424ا وصـــ ( صـــ

اقتصــــاديًا، لكــــن مرونــــة إنتاجــــه ليســــت كمرونــــة إنتــــا        

نقلـــه   )تـــري ت(  ـــــ مـــثً  ـــــ   الـــنفط العـــاد ، فـــ  ميكـــن    

ــد   ــن بـــل ال بـ ــه مـ ــا  ن  نابيـــ ،  عـــ نقلـ ــبةكمـ الك يـــت  نسـ

ــه مرتفعـــة،  ــ      مريكـــا،    بـ ــره حمـــدود الـ نـــتكلن    وتـ

مهمـــــــــــــا  اد  و نقــــــــــــــص  يعـــــــــــــ ، تـــــــــــــره   ( 254445444)

ــو    (254445444) ــود، ولــــ ــديها وقــــ ــة لــــ ــك  ن اململكــــ ،   حــــ

 رادت اســـــــتوراجه الســـــــتورجته، ولكـــــــن العقـــــــل يقـــــــول  

 ســـــتور  )غـــــالل( و نـــــا عنـــــد  )رخـــــيص(،  ) رود( كيـــــ  

  عمق بكث . وطبعًا ألنه  تا  إ  حفر  بار

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

ــو      ــَدَد   ذهـــ ، وهـ ــ ااًل َقـ ــرد سـ ــتن،  طـ ــل  ن  خـ ــل قبـ لعلـ

 ن منتـــا  الــــبرتول تكلفـــة، مــــا هـــل  رخــــص الـــدول، وهــــل     

 اململكة من  رخص الدولة   إنتا  البرتول .
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 عبدالرمحن بن عبدالعزيز / املهندس األستاذ سعادة احملاضر

 :الفاضل

ــتم إال     ــة ال ُتنـــــ ــو  ن اململكـــــ ــو لـــــ ــ ( هـــــ ــحي ، )يعـــــ صـــــ

ــع غــــالل، لكــــن دكــــن  ن امنتــــا         ــون، ميكــــن يطلــ مليــ

ــة مـــــن )   ـــ  1كـــــب ، فال ميـــــل ُيكلـــــ  اململكـــ ( دوالر، 0ــــ

ــن  رخـــص ا وُت ــ  مـ ــدول عتـ ــت  لـ ــا قلـ ــب  كمـ ــُر   والسـ ــو ِكَبـ هـ

ــة    ــاك تكلفـ ــيم هنـ ــا ، ولـ ــن امنتـ ــبرتول  ح ـ ــا  للـ  رخـــص إنتـ

ــة   ــا  اململكـــ ــة إنتـــ ــن تكلفـــ ــب  مـــ ــه كـــ ــا  ح مـــ    ألن امنتـــ

الــــ  املعـــدات صـــار هلـــا االســـته ك مثـــل  ، وكـــ اجـــدًا وقـــدين

علـــــئ و يـــــر  وإذا شـــــاهد  ال ـــــغط الـــــ     )دبرشيرـــــن(. 

ــان )   ــوم كـــــ ــل النعيمـــــــل، يـــــ ــبرتول املهنـــــــدس علـــــ ( 424الـــــ

  فعـــــً  وكـــــانوا ي ـــــغطون )نـــــزيل نـــــزيل( فكـــــان )يعـــــ ( 

ــا راد 14ل لـــــو ينـــــزل الـــــبرتول إ  ) صـــــراع معهـــــن، وقـــــا  ( مـــ

   والتقنيــــات الــــع. ، ســــبحان انلنــــا رادــــكننزلــــه، مــــا  

ــا يكف    ــ ة مــ ــن ا ــ ــبت مــ ــو اكتســ ــ رامكــ ــون ايهــ  ألن تكــ

ــا   ــو اًل ألن    )يعـــــ (،  مـــ ــت اـــ ــا لســـ ــ (  نـــ ــو ات )يعـــ احمل ـــ

ــل،     ــة ل راضـــ ــره( إدارة كاملـــ ــاك )تـــ ــا، وهنـــ ــن عنهـــ  تكلـــ

م لــــه هــــن إال متابعــــة إدارة كاملــــة عليهــــا مــــدير مثلــــل، لــــي

ــا      ــا ، الريـــ ــن الريـــ ــااًل عـــ ــك مثـــ ــا  عطيـــ ــل، و نـــ األراضـــ
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كانـــــت حماطـــــة ببراضـــــل مملوكـــــة ألشـــــوا ، وجلســـــنا  

صـــفاة ال ُيمكـــن  نقـــول األر  الـــع ةانـــ  امل  حتـــئ ســـنتك 

ألنهــــا خطـــر، ف اءنــــا قــــرار مفــــاده  ن    ن ُيبنـــئ فيهــــا شــــلء  

مــــا تعتقــــدون  نــــه خطــــر،  نــــتن ترــــرتونه، واشــــرتينا ا ــــزء   

وصــــار )تبعنــــا(.    حســــ  الدراســــة  نــــه خطــــر اشــــرتيناهالــــ 

ــة الرــــرقية، ف  ــب   ولكــــن   املنطقــ ــل كــ ــا عنــــد   مــ   ن بنــ

ــك      ــب ، وذلـ ــكل كـ ــتو  برـ ــكلة سـ ــ ه املرـ ــا    هـ ــد مـ بعـ

إعــــــادة ترــــــكيل الــــــو ارة، والــــــع كانــــــت و ارة الــــــبرتول   

والثــــروة املعدنيـــــة،  مــــا اآلن فهـــــل و ارة الطاقــــة والصـــــناعة    

ــبحك   ــة، فـ ــروة املعدنيـ ــر واحـــد، فلعـــل     والثـ ــت و يـ ن  نهـــا حتـ

رات، الكـــــث  مـــــن هـــــ ه املرـــــاكل الـــــع كانـــــت بـــــك و ا 

ــك و  ــها يكــــــون    واآلن  صــــــبحت بــــ ــل حلــــ  ارة واحــــــدة، لعــــ

ــهل.  ــو  نهـــا مـــا        سـ ــلمان للطاقـــة لـ ــك سـ ــع  ن مدينـــة امللـ و توقـ

كانــــت حتــــت و ارة الــــبرتول، لكانــــت قــــد خ ــــعت لــــنفم 

النقاشـــــات، ولكـــــن تـــــره هـــــ ا  ي ـــــًا قـــــرار دولـــــة، هـــــ ه  

ــو ات، احمل ــنوات،     و ـــ ــان ســـ ــورة  ـــ ــت   ر س تنـــ ــا عملـــ  نـــ

ــفئ املو تـــــــ كر  ــن   كـــــــوملااسترـــــ ــَع مـــــ متوقـــــــ  وُمِنـــــ

ــا      ــا   ألنهــ ــه غــ ــرتول ةانبــ ــوع بــ ــرور خطــ ــب  مــ ــاد بســ االفتتــ

ــفات َاـــَرم        ــديها مواصـ ــه، و رامكـــو لـ ترـــكل خطـــورة عليـ
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ا طـــوع، فحـــً  للموضـــوع، غ ييـــَر مـــدخل املسترـــفئ بـــداًل        

ــَل جـــدار صـــل  جـــدًا،  ، مـــن كونـــه مواجهـــًا هلـــ ا ا ـــط  وُبِنـ

ــن   ــو ال ميكـــــــ ــًا  رامكـــــــ ــات   ن فبحيانـــــــ ــم  بت معـــــــ تســـــــ

إذا كــــان هنــــاك  نابيــــ  مــــارة   ســــكنية   حمــــ ت خطــــرة

ــل  ن        ــق والعقـ ــن املنطـ ــه مـ ــد  نـ ــ   عتقـ ــرتول، فـ ــا   و بـ ــا غـ بهـ

ـــ )........( خطــــرة،      ــري  املــــواطنك، فــــاآلن الــ فمــــا بالــــك    عــ

 ة ن الدولـــــولكـــــن  نـــــا ال  تصـــــور  نابيـــــ  ملي ـــــة بـــــالبرتول. 

ــلا     ــا حــ ــة بهــ ــها مــــن فرصــ ــتحرم نفســ ــر.   ســ ــ ا األمــ واآلن، هلــ

ــل    ــا وبـــك و ارة النقـ ــن بيننـ ــ    حنـ ــة ا ـ ــا مجاعـ ــره يـ ــاتتـ  ملفـ

ــن   ، كــــب ة ــًا فقــــد نكــــون حنــ ــوا طريقــ ــاءوا ليبنــ هــــن إذا جــ

ــا     ــن حيــــث موضــــوع األنابيــــ ، وحنــــن إذا ج نــ ــًا هلــــن مــ عائقــ

ــ   ــرير  نابيــ ــة   لُنَمــ ــون عقبــ ــن يكونــ ــو   هــ ــد هــ ــل الوحيــ ، فااــ

لـــــــوس علـــــــئ مائـــــــدة املفاوضـــــــات والوصـــــــول إ  حـــــــل   ا 

يرضـــــل الطـــــرفك، واهلـــــد  مـــــن هـــــ ا كلـــــه الســـــ مة    

 النهاية.

 سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن  واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

قبــــل  ن  خــــتن، امسحــــوا لــــل دكــــن العمــــل   العقــــار، 

فمح ـــــــو ات  رامكــــــــو هـــــــل منــــــــاطق امتيـــــــا  وليســــــــت    
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رامكــــو، و قوهلــــا بكــــل صــــراحة لعــــل   هــــ ا    م كــــًا أل

ــًا عامـــــًا للدولـــــة       ــة ملكـــ ــئ  را   عامـــ ــ ة لتبقـــ ــز ِخـــ اا ـــ

ــتقب ً  ــا مســ ــتفاد منهــ ــرعية،   ُيســ ــاوه شــ ــا دعــ ــه فيهــ ــن لــ ، وَمــ

ــر     ــاك  وامــ ــدالرمحن، )يعــــ ( هنــ ــار املهنــــدس عبــ ــا  شــ كمــ

ـــ   ــ  ذلـــ ــا  و غــــ ــزع ملكيتهــــ ــك  بنــــ ــاك  لــــ ــان هنــــ ك إذا كــــ

األراضــــل   فكــــن حنــــن داجــــة إ  بقــــاء   شــــرعل حقيقــــل.  

ــة    ــة الدولــ ــة  دمــ ــة  را  عامــ ــاس.  العامــ ــة النــ ــد وعامــ والبلــ

ــ ا ــ ،هــ ــن،    و  كــ ــدالرمحن ولكــ ــدس عبــ ــكر  للمهنــ رر شــ

دت كـــــث ًا  نـــــ  اســـــتفوااقيقــــة   علـــــن وبكـــــل صـــــراحة  

طـــــرد  لنـــــا   ن يكـــــون بـــــودي مــــن هـــــ ه املعلومـــــات، وكـــــن 

ــل      ــن  ن حتـ ــة الـــع ميكـ ــتوه املعلومـ ــئ مسـ ــل علـ ــل إع مـ حمـ

ــال   ــن األعمـ ــث  مـ ــل    ام كـ ــل إ  مثـ ــا ال تصـ ــع ر ـ ــة الـ ع ميـ

ــ ا       ــاء هـــ ــالنفم وبببنـــ ــة بـــ ــد الثقـــ ــع تزيـــ ــائق الـــ ــ ه ااقـــ هـــ

ــرر ال  ــوطن،  كـــــ ــكر، الـــــ ــيفنا   رـــــ ــام ل ـــــ ــرك ا تـــــ و تـــــ

 الكرين.
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 عبدالرمحن بن عبدالعزيز / املهندس األستاذ سعادة احملاضر

 :الفاضل

ــًا، و   ــ ًا مجيعـــــ ــزاكن ان خـــــ ــ ( جـــــ ــاء ان )يعـــــ إن شـــــ

ــون  ــد ال  كـــ ــيكن  قـــ ــت علـــ ــة عقلـــ ــات بامطالـــ ، وإال املعلومـــ

واضـــــ   نهـــــا كانـــــت مفيـــــدة، وحنـــــن   مصـــــفاة الريـــــا   

ــا  ــع مجوعنــ ــا  ن    مجيــ ــفاة، وارتبينــ ــات املصــ ــن منت ــ ــات مــ عينــ

ــون  ــدالعزيز    تكـ ــور عبـ ــا دكتـ ــدك يـ ــئ كوســـيلة    عنـ امللتقـ

، هــــ ا األول هــــو الزيــــت ا ــــام ل ي ــــاد وطبعــــًا إي ــــاحية. 

ــفاة، عــــن     ــلء للمصــ ــو الزيــــت الــــ   جيــ ــا ،هــــ ا هــ ــا   الغــ غــ

ــه    ــاه ألنـــ ــا عب بنـــ ــًا مـــ ــبو وطبعـــ ــزين  بالطـــ ــن البنـــ الســـــ مة، عـــ

ــن   32، 34برــــقيه ) ــن الــــديزل، عــ ــائرات، عــ ــن وقــــود الطــ (، عــ

كــــل هــــ ه املنت ــــات تطلــــع مــــن األســــفلت، عــــن الك يــــت، 

ــرفناومصـــــــــفاة الريـــــــــا ،  ــون   امللتقـــــــــئ  يرـــــــ  ن تكـــــــ

 كوسيلة إضافية.

 ز بن سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالعزي واملضيف الندوة مدير

 الُعمري:إبراهيم 

مـــــــــا شـــــــــاء ان، جـــــــــزاكن ان خـــــــــ ًا، وبـــــــــارك ان  

إصـــــدارات املنتـــــده، وحنـــــن لـــــدينا ومرـــــكورين فـــــيكن، 
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عرـــــــر جملـــــــدات، ســـــــيتن تســـــــليمها لســـــــعادة املهنـــــــدس      

   عبدالرمحن الفاضل.
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 ةاتارة من الندوصور 
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http://www.news.net.sa/new/s/22284 

                            

                                                                                     

                                                                                                  

 

 

http://www.news.net.sa/new/s/35780
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https://www.slaati.com/1448/41/44/p4122241.html 

 مناذ  من التغطية امع مية للندوة

 


