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 سوريةلمحة تاريخية عن تاريخ االستكشاف البترولي في 

 ن  اليبنا ايريني منن القنين التاسنا ع ني  سنايي  بدأت أعمال التنقيب عن الننط  االاناف  ن   

حين  اانننت سنايي  ا تننفال تحنت الحانني الم منان    نني منياياا بطتننيس اانتنداب الطينسنن   احينن  

اانت الدياسات الجيالاجي  يياض  الق ني  ن  مياحا نا ايالنه  ارن  دياسنات كيني متاامان   

نطذت    أمناان منطلنا   ابالتنال   نلن الدياسنات ااستا نا ي  رند تنج يت منن ج ن  بنال يا  

السياسي  الت  سادت    ذلك الحين  امن ج ٍ  أريى ب بيم  الدياسات االممي ن  الجيالاجين  

 . المتااضم  يياض  الق ي

حيث منحتت  1892ترجع بداية الدراسات الهادفة إلى البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى العام 

الحكومة العثمانية امتيازاً إلحدى الشركات األلمانية للتنقيب في منطقتة استكندرونو وفتي المنطقتة 

الجنوبيتتة المتاةمتتة للحتتدود األردنيتتةو و امتتت  تتسح الشتتركة بمستتي جيولتتوجي ستتطحي فتتي الجتتز  

لتم .الجنوبي الغربتي متن مدينتة استكندرونو لكنهتا انستحبت بعتد سلت  دون أن تحقتش أيتة اكتشتافات

و حيتث م1920 و 1917تسجل بعد سل  أية محاوالت استكشتافية حتتى الفتترل الوا عتة بتين عتامي 

منحتتت امتيتتازات لتتبعك الشتتركات التتتغيرل للتنقيتتب عتتن التتنفط فتتي المنطقتتةو إال أن ال تترو  

 . السياسية التي سادت في تل  الفترل أدت إلى انسحاب  سح الشركات دون أن تحقش أية اكتشافات
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 تيس جديدس من أعمال البح  االتنقيب عن النط  االااف  حي  حلنات  م1934بدأت    الماي  

 يا  نط  سايي  الت  اانت تم ل  يعاا من  يا  نطن  المنياع عانه بمنم اامتينافات لابحن  

االتنقيب عن الماامن ال يدياايباني     المنا ع ال نمالي  اال نمالي  ال نيري  منن سنايي   

عانه امتيناف لاتنقينب عنن الننط   ن  المننا ع الاارمن   1938 ي حلات رنذ  ال نيا   ن  المناي 

بجعمنال الحطني ااستا نا    1939 مال ر  الميم الماي بمدين  دم ع  ارد با ي    الماي 

يال ميس    الق ي  إا أن  يا  الحيب المالمي  ال اني  حالت دان إتماي رذ  ايعمال  حين  

اا   الدياسات ااستا ا ي   لان ال يا  بندأت أعمال نا منن جديند بمند  1941تارطت    الماي 

انطننذت بمننم أعمننال المسنني الجيا يفيننا    ،1947حلننال سننايي  عاننه ااسننتقعل  نن  المنناي 

بال ييقتين المانا يسي  اال قاي   اما رامت بحطي إحدى ع يس ب ياا    اٍل منن تيااينب دينيا  

جبيسنن   ال ننييط   كاننن   الضننام   ضننبيات  ابيبنن  الننل بمضنن ا إلننه لننراي الحقننب ايال  

ااات   النط   ن  تياينب ابيبن   االاناف  ن  تياينب كانن   لانن ال نيا  أارطنت أعمال نا  ن  

 . مدعي  عدي ع ايرا عاه اميات ارتلادي  من المااد ال يدياايباني  المات ط  م1951الماي 

 سوريةلمحة تاريخية عن تاريخ االستكشاف البترولي في 
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 سوريةلمحة تاريخية عن تاريخ االستكشاف البترولي في 

عانه امتينافات لاتنقينب  ن  ايياضن  السنايي   ابا نيت  م1955حلات  يا  من ل ايميياي     المناي 

لنتمان  ن  ذلنك المناي عنن أال اات نا  نط ن  ارتلناد   ن   م1956عما ا    من قن  ايات ناك  ن  عناي 

 ن  ت نايا  الماسني  الاييتاسني   الينتي بنذلك ا عنعن (  1-ايات ناك)  اذلنك  ن  ب ني  ياض  السايياي

 . يسمياا عن اجاد النط     سايي 

بدأت  يا  ااناايديا ايلماني  البح  عن المااد ال يدياايبانين   ن  من قن  الجفينيس احنام الطنيات   

نطنذت رعل نا بالتمناان منا  نيا  بعانع دياسنات جيالاجين   1964ااستميت حته الماي  1957   الماي 

س حي  امساحات ارتفافي   أمان من رعل نا اات نا  عندس تيااينب أرم نا السنايدي   ت نيين  جبيسن   

 .  م1959ارد ا تتي حقل السايدي     الماي 

ال ي   المام  لانط  الت  تايي اسم ا  يما بمد إلنه ال نيا  السنايي  لاننط    1958ت اات    م اا الماي  

االت  أرذت عاه عاتق نا المسنلالي  الي يسن   ن  البحن  االتنقينب عنن مانامن الننط  االاناف  ن  أياضن  

 . الجم ايي  الميبي  السايي 

اتطارينن  تمنناان  ننن  اارتلنناد  مننا ااتحنناد السننا ييت   م1957أبيمننت الحاامنن  السننايي   نن  المنناي    

السننابع  رامننت بماجب ننا مجماعنن  مننن الجيالنناجيين السننا ييت بل ننيا  بانياننايا  بمسنني جيالنناج  

نطنذت  كما  200000\1يياض  الق ي الميب  الساي  اان من نتا جه اضنا ريي ن  جيالاجين  بمقينا  

مسناحات ارتفافين  تني عانه أ يرنا اات نا   1964 و1958 يا  تاناااسبايت السا ييتي  بين المنامين 

يميعن   عايان  ريب   ديييك  حمفس ارد تياف ارتماي ال يا  السايي  لاننط   ن  تانك الطتنيس عانه حطني 

 . م1962اآلباي ااستا ا ي  اا نتاجي     حقا  السايدي  اايا ت اك  اما ا تتي حقل يميعن 
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 سوريةلمحة تاريخية عن تاريخ االستكشاف البترولي في 

أدت الربيات الا ني  بمد تاك الطتنيس أدااياا رامن  اي يسن   ن  المماينات ااستا نا ي    

تياايب احقال جديندس  ن  التنقينب  منن أرم نا  م1975 و1966اما أدرات بين المامين 

ديييك  السرن   الجبيس   ليعك  اي ند   كان   ابيب   حباي  اكييرا  اتني حطني  ن  

ردي رنعل رنذ  الطتنيس . التياايب الجديدس االقديم  ع يات اآلباي ا نتاجي  اااستا ا ي 

أيضنناا مم نند التر نني  ال ننير  السننا ييت   تقييننياا عننن ايعمننال ااستا ننا ي  االر نن  

ااسننت مايي   رسنني  يننه منننا ع ايمننل النط ينن   نن  سننايي  حسننب تنننار  أرميت ننا إلننه 

 : المنا ع التالي 

 . منرطم ما بين الن يين -1

 . منرطم الطيات -2

 . رضب  حاب االساسا  التدميي  -3

 . سنجاي االبادي  السايي  -حفاي  اال المبا  -4
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 الرئيسة التك تونية الوحدات 
 في سورية

 (Lovelock, 1984  ) 
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 سوريةلمحة تاريخية عن تاريخ االستكشاف البترولي في 

بنشتاط مكثت  فتي التنقيتب عتن المتواد الهيدروكربونيتة فتي  1974تميزت الفترل اعتباراً متن العتام  

ستتوريةو حيتتث و عتتت الشتتركة الستتورية للتتنفط عقتتوداً للحفتتر والدراستتات االستكشتتافية متتع عتتدد متتن 

الشركات األجنبية و وسل  كالعقتد التسأ أبترم متع شتركة إينتا نفتتا بويتن اليواستوفية والتسأ تتم متن 

التتسأ اةتتترش  1 -التتسأ اةتتترش رستتوبيات الباليوزويتت  وبلتتر كبيبتتة 1-ةولتتح حفتتر بلتتر التتتواب 

رسوبيات الترياسي األوسطو وكسل  العقد السأ أبرم مع شتركة روم بتترول الرومانيتة التسأ تتم متن 

التسأ اةتترش رستوبيات  1-السأ اةترش رسوبيات الباليوزوي  والجريبة 1 -ةولح حفر البلر مر دل

 . الترياسي العلوأ

مرحلتتة دةتتول شتتركات عقتتود الةدمتتة التتتي  امتتت بتنفيتتس  1980و  1975تعتتد الفتتترل بتتين عتتامي    

الكثير من األعمال الجيولوجية والجيوفيزيالية أل دا  استكشافيةو وسل  كشركات تريبكوو سامكوو 

شيفروتو ماراثونو لكن  تسح الشتركات لتم تتتمكن ةتول الفتترل المتسكورل متن / شلو شادويل/ بكتن

 . تحقيش أية اكتشافات  يدروكربونية تجارية

متن اكتشتا  عشترين حقتوً نفطيتاً  1980 -1976تمكنت الشتركة الستورية للتنفط ةتول األعتوام    

واازياً تركزت بمع مها في شمال شرش وشرش ستورية بتالقرب متن الحقتول المكتشتفة ستابقاًو كمتا 

تميزت نهاية  سح الفترل باكتشا  مجموعة حقول تفييو و ابو وحبارأ الوا عة في جنوب شرش 

 ضتبة حلتبو وعلتى الترام متن اإلنتاجيتة الضتتعيفة لهتسح الحقتول إال أنهتا لفتتت األن تار إلتى وحتتدل 

 . تكتونية جديدل
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 سوريةلمحة تاريخية عن تاريخ االستكشاف البترولي في 

ديميتنك  بنتيجتة الدراستات التتي / شتل/ استطاعت مجموعة بكتن الشام ومجموعتة بكتتن 

أن تحقش اكتشافات تجارية  امة مما سمي بتشكيل شركة  م1990و  1982 امت بها بين 

الباديةو وشركة الفرات للنفطو كما تم ةول  سح الفترل تشتكيل شتركة ديتر التزور المنبثقتة 

 . عن شركة أكتيان الفرنسيةو وشركة البشرأ المنبثقة عن شركة توتال الفرنسية

راضتتي األتوستتعت بعتتد سلتت  األعمتتال االستكشتتافية والتنقيبيتتة عتتن التتنفط والغتتاز فتتي   

لتشتتمل منتتاطش جديتتدل فتتي متتنةفك الفتترات و و ضتتبة حلتتبو ونطتتاش الطتتي  ةالستتوري

التدمرأو مما سمي باكتشتا  حقتول نفطيتة واازيتة جديتدلو و تد لفتت اكتشتا  الغتاز فتي 

في حقتل الهيتل الن تر إلتى أ ميتة االمتتداد الرأستي العمقتي ( الكربوني ) دلـــــتشكيلة مر 

للدراسات االستكشافية لتشمل تةور الباليوزويت  العلتوأو كمتا تميتزت فتترل التستعينات 

 . من القرن العشرين بانطو ة عمليات الحفر األفقي في سورية
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 سوريةلمحة تاريخية عن تاريخ االستكشاف البترولي في 

وعلتتى رأستتها الشتتركة الستتورية للتتنفط ستتورية لقتتد تابعتتت الشتتركات النفطيتتة العاملتتة فتتي  

أعمالهتتتا االستكشتتتافية منتتتس مطلتتتع القتتترن الواحتتتد والعشتتترينو و تتتد أمكتتتن اكتشتتتا  حقتتتول 

 يدروكربونية جديدل وةاتة الغازية منهاو وسل  كما في تركيبي تدد وبريج في حوك 

ممتتا تجتتدر اإلشتتارل إليتتح أيضتتاً إن اكتشتتا  كميتتة وإن كانتتت محتتدودل متتن التتنفط فتتي . التتدو

في السلسلة الستاحلية  م2007أعماٍش ضحلة جداً ال تتعدى عشرات األمتار في مطلع العام 

الجيوفيزياليتتتة  -يؤكتتتد علتتتى ضتتترورل إجتتترا  الدراستتتات الجيولوجيتتتة/ مدينتتتة الوس يتتتة / 

 .    االستكشافية المتكاملة في  سح المنطقة وةاتة في المنطقة اإل ليمية البحرية

باإلضافة إلى أعمال الشتركة الستورية للتنفط بتو يتع اتفا يتات  2006-1995تميزت الفترل 

 عقتد 13مع مجموعة شركات تعا دية للتنقيب عن النفط والغاز في سورية حيث تم تو يتع 

 : ي ة شرك  11مع  
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 سوريةلمحة تاريخية عن تاريخ االستكشاف البترولي في 

 إينـا الكرواتية  

 األمـريكية  اول  ساند  

  بترو كندا الكندية  

IPR  وبالمشتتتاركة متتتع الشتتتركة الوطنيتتتة

  الهندية 

  تات نفط الروسية 

 وHBS   التونسية 

 النرويجية دو  و 

 وشتتركة ستتترات  الكنديتتة بالمشتتاركة متتع

 الشركة الكويتية

 وشركة سيوز نفت الروسية.  

 وشركة شل 

 وشركة موريل وبروم الفرنسية . 

  لنننني ت  نننني نتننننا ه أعمننننال بمننننم رننننذ

 .......ال ياات حته اآلن 

 نننيا  إيننننا اسنننت اعت أن تحقنننع إا أن 

 اات ا ات تجايي     الق اع ايال رمس 

 امنننا ت نننيي الدياسنننات إلنننه إماانيننن  أن

 . يا  كال  ساند إات ا ا تجايياا تحقع 
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 سوريةلمحة تاريخية عن تاريخ االستكشاف البترولي في 

 خريطة تبين تقسيم سورية إلى قطاعات، وتابعية هذه القطاعات إلى الشركات البترولية العاملة
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راضي   العربي ة، حي ي يقس م ه ذا الركي ءة  (البالتفورم ا)ج ءاا  هام ا  م ن ل مال   ر   ةالس وري ةالعربي الجمهوري ة تشغل ا 
 :  الجءا إلى قسمين رئيسين

هميتها البترولية     لمحة عن التك تونية العامة وا 

 :  دارا  مستقي نسبياا 1.

ويشتتغل  تتسا القستتم الجتتز  الجنتتوبي متتن أراضتتي  

القطتتتر وتمتتتتد الحتتتدود بينتتتح وبتتتين الجتتتز  ايتتتر 

المستتتقر علتتى طتتول النطتتاش الفتتالقي لتحتتت نطتتاش 

يتميز  سا الجتز  بتالعمش . الطي التدمرأ الجنوبي

حتتتتتى حتتتتوالي ) القليتتتل نستتتتبياً لتتتتتةور القاعتتتتدل 

و وبالستتتتماكة القليلتتتتة نستتتتبياً لرستتتتوبيات ( م5000

الميزوزوأو و و عموماً سو التوا ات ةفيفة ايتر 

. شتتديدل التعقيتتد بالمقارنتتة متتع القستتم ايتتر المستتتقر

ينستتب إلتتى  تتسا القستتم الستتفو  الشتتمالية الغربيتتة 

لنهتتوك الرطبتتة ومتتنةفك جبتتل العتترب وجتتز  

لتتتم . مرتفتتتع األردن التتتداةل فتتتي أراضتتتي القطتتتر

يكتشتت  فتتي  تتسا الجتتز  حتتتى تاريةتتح أيتتة مكتتامن 

 . بترولية
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هميتها البترولية     لمحة عن التك تونية العامة وا 

 :رايج  كيي مستقي نسبياا 2.

يشغل  سا القسم الجز  الشتمالي متن أراضتي الجمهوريتة العربيتة الستوريةو ويتغيتر 

كتم كمتا فتي الجتز  المركتزأ متن 3-2من : فيح عمش القاعدل ضمن مجاٍل واسٍع جداً 

تتمثل أ تم الوحتدات . كم كما في نطاش الطي التدمرأ11 ضبة حلب حتى أكثر من 

التكتونية في  سا القسم بكٍل من نطاش الطي التدمرأو حوك التدوو الجتز  الستورأ 

ينستب إلتى الجتز  . من حوك الفرات والجز  السورأ من حوك متا بتين النهترين

إن االبتتة  تتسح . المتحتتر  نستتبياً جميتتع مكتتامن التتنفط والغتتاز المكتشتتفة فتتي ستتورية

المكتتامن تقتتع فتتي حوضتتي متتابين النهتترين والفتتراتو إال أن أعتتداد المكتتامن والحقتتول 

البترولية المكتشفة في بقية الوحتدات التكتونيتة أةتست تتزايتد فتي الستنوات األةيترلو 

وسلتت  كحقتتول و تتابو تتتفييو عمالتتةو وفهتتدل فتتي  ضتتبة حلتتبو ومكتتامن الغتتاز 

المكتشتتفة حتتديثا فتتي بتتريج وتتتدد واير متتا فتتي حتتوك التتدوو والعديتتد متتن الحقتتول 

 . البترولية في تحت نطا ي الطي التدمرأ الشمالي والجنوبي
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 مواطن الهيدروكربونات

تصل احتياطيات الهيدروكربونيات المقدرة القابلة لالستخراج في سورية 
تريليون قدم مكعب من  8.5بليون برميل من النفط و 2.5إلى نحو 

 الغاز 

( Oil & Gas Journal, December 1999 )  
 

تمت معظم االك تشافات في ثالث مناطق من المناطق التك تونية 
ربع في سورية

 
 الرئيسة اال
 (الشكل ) 
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ما منطقة منظومة صدوع البحر الميت
 
 ا

نها تحوي بعض الهيدروكربونيات في بالد المشرق وبصورة خاصة 
 
وعلى الر م من ا

نه لم يعثر في هذه المنطقة من سورية
 
 في مقطع الجوراسي، إال ا

ي لئ منها في هذا المستوى 
 
 على ا

 
 التعليل

 مناسب
 
ن يسند السبب إلى عدم وجود صخر منشا

 
 يمكن ا
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 المناطق الحاملة للهيدروكربونيات
و Rift Valleysحفر انهدامية  : جميعها 

 
 وار  ا

 
قديمة ذات درجات ( خسفات ) ا

 .مختلفة من االنقالبات البنيوية الالحقة
 

 والصخور الخازنة
 
 إن ترسيب صخور المنشا

خر والمءوزوي وانضغاط في الكينوزوي  
 
قد جرى تحت لروط لد في الباليوزوي المتا

خر 
 
 المتا
 

 ( 18الشكل ) 
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خرى 
 
مكنة ا

 
كبر  مما هي عليه في ا

 
م في السلسلة التدمرية بصورة عامة ا

 
و صخور اال

 
 ا
 
دفنت صخور المنشا

 في سورية
   condensateوهذه المنطقة بمعظمها حاملة للغاز وللمتك ثفات 

 
   evaporitesيشكل تعاقب الرواسب الكربوناتية ورواسب المتبخرات 

زواجا  من الصخور الخازنة وصخور الغطاا الواعدة
 
 ا

 

يوجد معظم الغاز في الصخور الكربوناتية الترياسية وبصورة خاصة في تشكيلة الكورالين دولوميت 
وسط

 
 العائدة إلى الترياسي اال

ن عملية التشقق 
 
بعد الحدود بالمسامية fracturing ير ا

 
 :تتحكم إلى ا

ولية  •
 
 ضعيفة% ( :  10 – 3: ) المسامية اال

نهيدريت ولحن من صخور الغطاا الصفحي الحاوي من 
 
وقد تغطى هذا الخءان بتشكيلة الكورالين ا

 الترياسي والكربونيفيري  –من المحتوى العضوي الكلي العائد إلى البرمي %  5إلى  0.8
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