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الحقٌقة أننً سررت باالستماع لكلمة وزٌر البترول و الثروة المعدنٌة معالً المهندس على بن إبراهٌم النعٌمً التً
ألقاها نٌابة عنه معالً المستشار فً الوزارة األستاذ عبدالرحمن العبد الكرٌم فً إفتتاح الملتقً الثانً لتقنٌات النفط و
الغاز الذي عقد هذا األسبوع فً رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران .لخصت هذه الكلمة
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة النفطٌة للمملكة العربٌة السعودٌة القائمة على مبدأ تلبٌة الطلب المحلً و العالمً المتنامً على
البترول والغاز و ذلك من خالل تنفٌذ استراتٌجٌات تساعد المملكة على نمو إحتٌاطاتها الهٌدروكربونٌة  ،ورفع
وتحسٌن كفاءة اإلنتاج وخفض تكلفة االستخراج  ،و المحافظة على البٌئة و مراعاة أسس األمن و السالمة .تشمل
هذه اإلستراتٌجٌة أٌضا ً اإلهتمام بتقنٌة الطاقة البدٌلة للبترول و التً قد تلعب دوراً متمما ً للبترول و الغاز فً
المستقبل البعٌد بما فٌها الطاقة الشمسٌة و مصادر الطاقة النظٌفة.
المُراقب لما ٌحدث فً مملكتنا الغالٌة فً السنوات الماضٌه فً عهد ملٌكنا الوالد جاللة الملك عبدهللا بن عبدالعزٌز –
حفظه هللا و أعاده للوطن سالما ً و معافىٌ -جد أن تنفٌذ هذه اإلستراتٌجٌات بدأ بالفعل من خالل القفزات النوعٌة التً
حدثت لهذه الصناعة المتعلقة بإنشاء البنٌة التحتٌة لألبحاث و التطرٌر الداعمة لهذا القطاع الحٌوي و اإلستراتٌجً
للمملكة العربٌة السعودٌة .فجامعة الملك عبدهللا للعلوم و التقنٌة و مراكز األبحاث التً أنشئت فٌها و إنشاء مركز
الملك عبدهللا للدراسات البترولٌة و أبحاث الطاقة و مراكز األبحاث التابعة لشركات البترول الوطنٌة و مراكز
األبحاث التابعة للجامعات السعودٌة و مراكز األبحاث التابعة للشركات الخدمٌة التً أنشئت مؤخراً فً وادي التقنٌة
التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ,لخٌر دلٌل على الجهود الجبارة التً تقودها وزارة البترول و الثروة
المعدنٌة و وزارة التعلٌم العالً و شركات البترول الوطنٌة و الخدمٌة الداعمة لهذه الصناعة.
من المهم هنا ربط مبدأ استقرار أسواق و أسعار النفط فً األسواق العالمٌة و مبدأ تأمٌن إمدادات النفط لتلبٌة الطلب
المتزاٌد على الطاقة محلٌا ً و عالمٌا ً على المدى البعٌد بأهمٌة البحث العلمً المحلً الداعم لهذه اإلستراتٌجٌات .كلنا
نعلم أن هذه البالد تحتوي على أكبرإحتٌاطٌات بترول فً العالم و أن هذه المنطقة سوف تكون مركز إمدادات
البترول لجمٌع دول العالم على المدى البعٌد عندما تنضب حقول البترول الواقعة خارجها .سوف نرى إنشاء هللا
حصاد و نتائج هذه اإلستراتجٌات و تأثٌرها على اإلقتصاد الوطنً على المدى البعٌد عندما تصبح مملكتنا التً
حباها هللا بهذه النعم من أهم ال ُمصدرٌن لتقنية البترول والغاز كما هً من أكبر المصدرٌن للبترول الخام.

