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 بوصفه فرعًا من علم االقتصاد النفطعلم اقتصاد  اواًل:

يعد االقتصاد النفطي احد فروع علم االقتصاد التطبيقي ويحاول ان يستفيد من ادوات التحليل 
ذا كانت او  االقتصادي في دراسة سلوك الصناعة النفطية كوحدات منتجة او شركات او مؤسسات .

بعض من حلقات الصناعة النفطية على قدر كبير من الصفات الفنية فأنها تسمح بتحديد بعض 
العالقات االقتصادية ) العرض ، الطلب ، االسعار ، التكاليف، سلوك المنتج ، سلوك المستهلك( 

 Microeconomicلتكون حقال خصبًا للدراسات االقتصادية وبخاصة التحليل االقتصادي الجزئي 

، اذ ان دراسة سلوك المنتج النفطي او المستهلك سواء كان صناعيًا ام تجاريًا او منزليًا تشكل 
ة ودراسة نماذج تطبيقات واضحة للنظرية االقتصادية الجزئية ، فضال عن سلوك السوق النفطي

نظريات المنافسة  ةسادر ب يهتم  Macroeconomicاالقتصاد الكلي اما سلوك المستهلكين . 
 واإلنتاجيةاالحتكار في االسواق النفطية ونماذج التواطؤ التام وغير التام ونماذج القيادة السعرية و 

وتتوزع عالقاته في اتجاهين ؛ االول بفروع الجغرافية  ،نتج السائد في السوق النفطية مونظرية ال
والتاريخ والسياسة واالتجاه الثاني عالقته بفروع االحصاء والرياضيات ، ففي االتجاه االول تظهر 
اهمية علم الجغرافية في تعيين التوزيع الجغرافي لمواقع االحتياطيات العالمية واالنتاج وتركز حقول 

وطبيعة التركيبات الجيولوجية التي تضم الطبقات النفطية ، اما االتجاه االخر النفط الخام وتوزيعها 
فعلم اقتصاد النفط يستفيد بدرجة كبيرة جدًا من فروع االحصاء والرياضيات في مجاالت ادوات 
القياس االقتصادي وبحوث العمليات ودراسة دوال الطلب والعراض واالسعار واالستفادة من الدوال 

في بناء نماذج تقدير الطلب والعرض النفطي وتقدير  اللوغاريتميةونصف  لوغاريتميةوالالخطية 
المرونات السعرية والدخلية ، ومقيدات االسعار النفطية وتحليل سلوك المنتج النفطي باالستناد الى 

الدوال االساس لدراسة نموذج قياسي ، اذ تعتبر تلك  أليالتي تكون االساس النظرية االقتصادية 
       استهالك النفط والطاقة وبناء تقديرات مستقبلية حول انتاج النفط واستهالكه .معدالت نمو 

في اجراء ان بحوث العمليات النفطية بصيغها الرياضية المتعددة تعد مهمة جدا لعلم اقتصاد النفط 
لتكرير والنقل الدراسات المختلفة ، اذ نجد ان نماذج البرمجة الخطية المتعددة تستخدم في مجال ا

عبر نماذج للوصول الى اكفأ توزيع للمنتجات المكررة او النفط الخام بين مراكز االنتاج 
ودراسة  واالستهالك ، كما ان نظرية المصفوفات تعد وسيلة مهمة في تحليل سوق الناقالت النفطية

 انماطه المتعددة وفقًا لعالقات رياضية محددة.
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  ركيبتهام وتتعريف النفط الخثانيًا: 
ة وخواص يتكون النفط الخام من مركبات عضوية هيدروكربونية ذات تركيبات جزئية مختلف 

الخام عبارة عن سائل ثقيل اسود اللون مائل الى الزرقة مكون من مركبات  كيماوية متعددة ، فالنفط
ت الى تكونه الكاربون والهيدروجين ، التي تكونت في فترات زمنية طويلة جدًا وترجع اغلب النظريا

من تحلل المواد العضوية المدفونة في اعماق مختلفة تحت باطن االرض وبفعل عاملي الحرارة 
من اصل التيني من مقطعين   Petroleum اذا تتكون كلمة النفط  والضغط في باطن االرض .

فالنفط ي الزيت الصخري ، التي تعني زيت ا  oleumوتعني صخر و المقطع الثاني  Petrاالول 
نات السائلة وله رائحة مميزة لزجة مختلفة بحسب ربو الخام عبارة عن مادة سائلة من الهيدروك

يات الكاربون المتشكلة مالكثافة النوعية لهاذه المادة ، اذ تتوقف هذه الكثافة النوعية وتحدد بمقدار ك
ثقله وبالعكس ، وتختلف كلما زادت كثافته النوعية او  فكلما زادت نسبة الذرات الكاربونية  هفي

تتكون بصورة مية المركبات التي تشكله والتي تركيبة النفط الخام من حقل الى اخر وحسب ك
يوجد النفط الخام في مكامن تحت االرض  (.1ركبات التي تم تثبيتها في الجدول )اساسية من الم

ن توافر الطبقات بأعماق مختلفة ، ويتطلب وجود هذه المكامن النفطية داخل االرض فالبد م
النفاذية لنفاذ النفط الخام من خاللها ، كما ينبغي ان تكون الطبقات مسامية تسمح بتجمع النفط 

سطح الخام فيها، فضال عن المصائد النفطية الصخرية التي تمنع النفط الخام من الخروج الى 
ت واالنكسارات في وتنشأ نتيجة االلتواءاStructural Traps هيكلية   االرض ، وتلك المصائد
 Faultاو على شكل طبقات مكسورة  Anticline Trapsشكل قباب  لىطبقات االرض وتكون ع

Traps   يتجمع فيها النفط الخام ، وقد تكون تلك المصائد النفطية طبقيةStratigraphic Traps 
وتنتج عن التغيرات الطبقية لطبقات االرض بشكل يمنع حركة النفط الخام ثم يتجمع فيكون المكمن 

ويتم الوصول الى المكامن النفطية بواسطة عمليات المسح الفني المتعدد لتحديد كميات  النفطي .
، وبذلك  االحتياطي النفطي ومن ثم تقدير اماكن استخراجها بحسب المقاييس الفنية واالقتصادية 

 تكون عمليات الكشف والتحري والتنقيب اولى المراحل المهمة في الصناعة النفطية .
يمكن اعتماد المحتوى الكبريتي لغرض تصنيف النفوط ؛ اذ ان هنالك نفوطًا ذات محتوى كبريتي 

% 1اما النفوط التي تحوي اكثر من  Sweet Crudes% وتسمى النفوط الحلوة  0.1يصل الى 
وعادة ما تكون العالقة عكسية بين المحتوى   Sour Crudsريت تسمى النفوط الحامضية من الكب

الكبريتي ودرجة الكثافة فكلما ارتفع المحتوى الكبريتي انخفضت درجت الكثافة والعكس يحصل عند 
ط انخفاض المحتوى الكبريتي ، ان درجة الكثافة والمحتوى الكبريتي  تؤثر في القيمة االقتصادية للنف

 .الخام ثم على مستويات اسعاره 
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 (1جدول  رقم )
 العناصر االساسية للنفط الخام

                                                                   )%( 
 الحد االعلى الحد االدنى العنصر
 87 83 الكاربون 
 14 10 الهيدروجين
 4 0.05 الكبريت
 - 0.01 النيتروجين
 1.50 0.05 االوكسجين
 - 1اقل من  الفسفور
 - 0.1 المازوت
 0.11 0.05 الرماد

 
 
 بارلآلتحديد الخصوبة النفطية -

او النفطية التي يتم الحصول على النفط منها بكميات تجارية ،  بارتعني الخصوبة النفطية كمية اآل
 بارالنفطية قياسًا الى عدد اآل باربعبارة اخرى كمية النفط الخام التي يتم الحصول عليها من اآل

 ويتم قياس الخصوبة النفطية بواسطة مقياسين :  المحفورة .
 االستكشافية ووفق الصيغة االتية : بارعلى مفهوم نسبة نجاح اآل يعتمد االول :

 بارلآلالعدد الكلي النفطية االستكشافية الناجحة/ بار= عدد اآل افيةشكاالست بارنسبة نجاح اآل
 حفورةالم

الكبيرة والصغيرة المكتشفة ومن ثمة ال يمكن ان يعطي  بارلكن هذا المقياس ال يفرق بين اآل
 مؤشرات جيدة للخصوبة النفطية .

مقياس الكمية الحدية ويعتمد هذا المقياس على المقارنة بين مقدار التغيير الحاصل في  الثاني :
انخفاض  اياالحتياطي كنتيجة لتغير في عدد االمتار المحفورة لكل وحدة اضافية الى االحتياطي 

 نسبة الخصوبة النفطية .
 نظريات تكون النفط -

ن المهتمين بالشؤون النفطية ، فالنظريات ما زالت نشأة النفط الخام موضع جدل علمي كبير بي
المختلفة التي ظهرت لتفسير نشأة النفط لم تستطع ان توضح كل الحقائق المتعلقة بتكوينه كما انها 
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  النفط الخام وتكوينه ،  بنشأةويمكن توضيح اهم النظريات المتعلقة  لم تسلم من االنتقادات .
 وكاالتي :

 النظرية العضوية.1
 Protoلية للنفط الخام التي يطلق عليها لنظرية فأن المادة االساسية االو هذه ا ابألصحوفقًا 

petroleum   كانت عضوية ، وتكونت من بقايا بعض الكائنات الحية الحيوانية والنباتية وخاصة
االحياء البحرية الدقيقة التي تجمعت مع بقايا كائنات اخرى بعد طمرها في اعماق البحار 
والمحيطات واختلطت برمالها وبرواسب معدنية اخرى ، وبما ان هذه المواد العضوية غنية بالكربون 

نفط الخام يحتوي على ن وهما المكونان االساسيان في تركيبة النفط الخام كما ان الوالهيدروجي
 في المواد العضوية ايضًا. النتروجين الذي يوجد

لقد تحولت هذه المواد العضوية نتيجة لما تعرضت له من ضغوط هائلة وارتفاع كبير في درجة 
ر رسوبية تسمى بصخور المصدر حرارة باطن االرض بفعل تحركات القشرة االرضية الى صخو 

وفي ثناياها تحولت البقايا العضوية الغنية بالكربون والهيدروجين الى مواد هيدروكربونية تكون منها 
والحرارة والتفاعالت الكيميائية ، اذ تقطر النفط  النفط الخام والغاز الطبيعي نتيجة عوامل الضغط
 ومما يدعم هذه النظرية :  رة شديدة .الخام بين الصخور الكربونية تحت ضغط عال وحرا

.ان مناطق وجود النفط الخام هي الطبقات الرسوبية التي تكونت بفعل جرف السيول واالمطار 1
للمواد العضوية التي تم ترسيبها في البحار ، اذ اثبتت الدراسات احتواء الصخور الرسوبية على 

ن الحوض الرسوبي يشمل رقعة جغرافية % من النفط الخام والغاز الطبيعي. ومن المعروف ا99
تمتد  تحت البحار واليابسة كما انه يشترك في اكثر من دولة ، ومن اهم االحواض الرسوبية في 

% من االحتياطي العالمي من النفط 65العالم ؛ الحوض الرسوبي العربي الذي يضم اكثر من 
وبية ، حوض امريكا الجنحوض امريكا  الخام ، حوض بحر قزوين ، حوض بحر الشمال،

 الشمالية.
.وجود مادة النتروجين في النفط الخام وضمن مكوناته مثلما هي موجودة في خاليا الكائنات 2

 الحية النباتية والحيوانية .
البحار او قيعانها مثل  شواطئ.ان جميع الصخور المصدرية للنفط الخام تتكون بالقرب من 3

 . البحرية تكونها من بقايا الحيوانات والنباتات الخليج العربي وبحر الشمال مما يؤكد
 النظرية الالعضوية.2

يعتقد اصحاب هذه النظرية ان المواد الهيدروكربونية المختزنة في صخور باطن االرض ال يمكن 
 ان يكون مصدرها المواد العضوية فقط ، مستندين الى الظواهر الطبيعية االتية :

 الهيدروكربونية في الغالف المحيط بكوكب االرض .رة من الغازات ي.وجود كميات كب1
 .خروج غازات هيدروكربونية مع المياه الجوفية والبراكين .2
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.وجود رواسب صلبة للنفط على شكل عروق في بعض الصخور الغازية والمتحولة في كندا وفي 3
 الصخور الرسوبية )الحجر الرملي( في الواليات المتحدة االمريكية .

 يثان والميثان والبنزين في المختبرات ومن مواد غير عضوية .ضير مركبات اإل.سهولة تح4
النفط  نشأةعضوية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر تفسر وعلى العموم فان النظرية الال

واسع في باطن االرض بين العناصر  على نطاق كيمائيةالخام على انه ناجم عن تفاعالت 
جين مع الكربون او كبريتيد الحديد مع الماء او مع العناصر االخرى ، لكن الالعضوية مثل الهيدرو 

هذه النظرية تعرضت الى انتقادات كبيرة كون النفط الخام لم يتكون بفعل او بسبب العوامل 
ومن اشهر االفتراضات عن هذه النظرية ما ذكره الكيميائي الروسي )مينديليف(  الالعضوية فقط .

ي فوكربونات ناجم عن تفاعل كميات كبيرة من كبريتات الحديد التي توجد من ان تكون الهيدر 
قد تكون ايضًا تحت ضغط وحرارة شديدين كما ان الهيدروجين  االرض مع المياه الجوفية باطن

 بطريقة غير عضوية.
 النظرية المعدنية .3

زات لت الفتاترى هذه النظرية بأن النفط معدني االصل تكون نتيجة لتعرض بعض رواسب كبري
تفاعل مع الماء مكون الكالسيوم ي ريتاتبالموجودة في باطن االرض لبخار الماء ذلك ان ك

الندرة الشديدة للرواسب التي  ومما يضعف من هذه النظرية هو انالهيدروكربون غير المشبع ،
استخرج فعاًل من النفط  النفطيصعب معها تصور انها كانت موجودة بكميات هائلة وكافية لتكوين 

الصخور البركانية وانما يوجد  في ثم ان النفط ال يوجديزال موجودًا في باطن االرض  الخام وما
 فقط في الصخور الرسوبية .

 
 انواع النفط الخام ومنتجاته-

بالرغم من كون النفط الخام مادة متجانسة في عناصره المكونة له ، اال انه ال يكون على نوع واحد 
والفيزيائية  الكيمائيةفي المكامن النفطية ، فهو على انواع متعددة تتأثر بالخصائص الطبيعية ؛ 

وحسب الكثافة والمادة الكبريتية ، اذ  تتابين انواع النفط الخام في بحر الشمال عن النفط الخام في 
 المنطقة الواحد نفسها .الخليج العربي او في امريكا الشمالية والجنوبية بل وتتباين هذه االنواع في 

ونفط متوسط ونفط ثقيل كما يصنف بحسب الكثافة النوعية ) عالي ،  اذ هنالك نفط خفيف
الى نسبة وكمية المادة الكبريتية المحتوية له .ان تباين  لإلشارةمنخفض( كما يوجد نفط حلو او مر 
 ل :امانواع النفط الخام تؤثر على عدة عو 

 النفط ..التاثير على قيمة وسعر 1
 .التاثير على الكلفة االنتاجية في عمليات التكرير والمصافي .2
 .التاثير على العرض النفطي .3
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ط الخام ال يمكن استخدامه بصورة مباشرة بل ال بد من تصنيعه لتحويله الى عدة منتجات لنفان ا
ن تصنيفها على او شكلها او قيمتها او استعمالها ، والتي يمك طبيعتهانفطية مصنعة تختلف في 

 النحو االتي :
 .المنتجات الخفيفة : 1

 Natural Gas  الغاز الطبيعي -
 Aviation Gasolineبنزين الطائرات   -
 Motor Gasolineبنزين السيارات  -
 Keroseneكيروسين  -
 .المنتجات المتوسطة :2
 Gas Oilزيت الغاز  -
  Diesel Oilزيت الديزل  -
 Lubricantsزيت التشحيم  -
 .المنتجات الثقيلة :3
 Bunker/Fuel Oilزيت الوقود  -
 Bitumenاالسفلت     -
  Waxالشمع    -
 
 قياس النفط الخام ومعامالت التحويل بين مصادر الطاقة-

يتم قياس النفط الخام عادًة اما بالبرميل او بالطن المتري ، والقياس االكثر شيوعًا إلنتاج النفط هو 
والن البرميل هو مقياس حجم والطن مقياس  او عدد االطنان المترية بالسنة .عدد البراميل باليوم 

وزن فال توجد عالقة دقيقة بينهما ، حيث ان النفط الخام يختلف وزنه باختالف نوعه ولكن يمكن 
 اعتماد المقاييس االتية :

 
 
 لقياس الحجم .1

1. 1 Barrel = 42 American Gallon = 159 Litter 

2. Cubic Meter = 6.28 Barrel 

3. 1 barrel = 4.5 UK Gallon  
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 لقياس الوزن .2
 

1. 1 tone of oil = 7.33 barrels 

2. Production 1 barrel/day = 49.8 Metric tone 

 

 .معامالت التحويل 3

 
1. 1 tone of (LG) = 16 barrels of oil 

2. 1 tone of  (cool) = 0.67 million tone (oil) 

3. 1 barrel of oil = 5 million BTU 

4. 1 tone of oil = 39 million BTU 

 
 
 الكثافة النفطية  -

المعيار المعتمد في قياس كثافة  American  Petroleum Institute (API) يمثل مقياس
النفوط على اساس الوزن النوعي للنفط الخام ودرجة الكثافة ذات العالقة العكسية بالمقياس االول 

ذات الوزن النوعي االكبر تكون كثافتها على مقياس معهد البترول  )الوزن النوعي( ، اذ ان النفوط 
ن النوعي االقل وهي النفوط الخفيفة ز االمريكي منخفضة على العكس من النفوط ذات الو 

 ويتم حساب الكثافة النوعية بموجب المعادلة التي وضعها معهد البترول االمريكي ،والمتوسطة ، 
 

  F  *131.5 60درجة الكثافة للنفط الخام عند درجة  /API   =141.5درجة 
 
، اوجد  0.82لـــــــــــــــــــــــ اذا كان الوزن النوعي لنفط حاسي مسعود الجزائري مساويًا  / ثالم

 درجة  كثافة النفط ؟
 
  API    =141.5/0.82 – 131.5درجة  

               =41.1  
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 (2جدول رقم )
 درجات الكثافة الخام بموجبف النفط يصنت

 APIدرجة الكثافة  نوع النفط الخام
 28-1 ثقيل
 34-28 متوسط
  34اكثر من  خفيف

 
 (3جدول رقم )

 انواع النفط الخام ونسبة المنتجات النفطية فيه
 الكبريت %  API نوع النفط البلد

 1.6 34.2 متوسط  السعودية
 2.8 27.3 ثقيل 
 2.4 31.3 متوسط  الكويت
 1.3 34.3 متوسط ايران
 1.8 31.3 ثقيل 
 1.8 36.1 خفيف العراق
 1.9 34 متوسط 
 0.14 44 خفيف الجزائر
 0.25 27.1 ثقيل نيجيريا
 0.45 39.2 خفيف ليبيا
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 الوظائف االقتصادية للنفط :

يعتبر توافر الطاقة احد المقومات االساسية في عملية  .النفط مصدر رئيس للطاقة العالمية :1
التطور االقتصادي بل هي احد العناصر االساسية للعملية االنتاجية ، اذ بدون توافر الطاقة 

لقد اصبحت الطاقة مؤشرا هاما لمعرفة مدى  الالزمة ال يمكن انتاج السلع والخدمات المختلفة .
ك الطاقة ينمو بمعدالت مرتفعة سنويًا ويحتل النفط الخام التطور االقتصادي اذ ما يزال استهال

مركز الصدارة بين بين مصادر الطاقة العالمية االخرى التي تم استهالكها ) الفحم ، الغاز الطبيعي 
، الطاقة النووية ، الطاقة الكهرومائية( وباألخص البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان االسيوية 

 ان والصين وكوريا الجنوبية .الصناعية مثل الياب

يتميز النفط الخام كونه مادة ال يمكن استخدامها لألغراض  :.النفط مادة اولية للنشاط الصناعي 2
 إلنتاجة تكريرها  او من تصنيعها الصناعية اال بعد تحويلها الى اشكال اخرى من خالل عملي

منتجات صناعية عديدة مثل ) صناعة االسمدة ، صناعة المطاط ، صناعة الجلود ، صناعة 
النسيج ، صناعة المنظفات والمبيدات ، صناعة مواد التجميل والعطور ، المستحضرات الطبية ، 

 االصباغ ، المواد البالستيكية ، وغيرها من الصناعات ( .

الالزم  يعتبر النفط الخام مصدرًا لتوفير راس الماللعامة : .النفط الخام مصدرًا لتمويل الموازنة ا3
التي تعتمد على الصادرات النفطية يل النشاط االقتصادي في العديد من البلدان النفطية الريعية لتمو 

 كمصدر اساس لتمويل الموازنة العامة .

لتبادل التجاري على يؤدي النفط الخام دورًا مهمًا في ا.النفط الخام سلعة للتبادل التجاري : 4
  .المستوى الدولي من خالل عملية الصادرات واالستيرادات 
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 ثالثًا: نظريات الموارد الناضبة 

 :  Hoteling's Model 1931 نك.نموذج هوتل1

او من بحث مسالة االستخراج االمثل للمورد الناضب عام  يعد االقتصادي االمريكي هوتلنك
، الذي وضع فيه االساس لنظرية ) الموارد الناضبة( التي مفادها ) ان سعر المورد  1931

تنخفض بشكل ثابت  احتياطياتهالناضب يجب ان ينمو بمعدل مساٍو لمعدل سعر الفائدة الن 
ي ما يطلق عليه بقاعدة هوتلنك .اذ وضح بمرور الزمن سيادة ظروف المنافسة التامة ( وه

   االستخدام الرشيد للمورد الناضب وكم يجب ان يكون سعره في كل فترة لغرض زيادة ربح المنتج 
) مالك المورد الناضب( عن طريق تحديد قرارات االنتاج المثلى للحفاظ عليه من دون تؤثر 

 مستويات النمو االقتصادي سلبًا عليه .

االساس الجوهري لهذه النظرية بوصفه  Depleted Resourcesوب الموارد تعد مسالة نض
المورد وكمية االنتاج ، اذ يقوم منتج النفط الخام بجدولة انتاجه زمنيًا بحيث تصبح  ألسعارمحددًا 

القيمة الحالية للبرميل الواحد المستخرج في الوقت الحاضر مساوية للنفط المستخرج في الفترة 
بافتراض عدم رغبة المنتج في الحصول على ربح اضافي من خالل زيادة االنتاج للفترة المستقبلية .

ما بين الحقب الزمنية ، وبعبارة اخرى لكي تكون قيمة برميل النفط في كل المراحل الزمنية متساوية 
ان هذا النموذج يعد بمثابة البد ان ينمو سعر برميل النفط بنفس معدل نمو سعر الفائدة .

تيجية لمالكي الثروات الناضبة التي تقوم على تعظيم القيمة الحالية الصافية للثروة الناضبة ، استرا
متأتي من سندات السوق الحرة كما سعر النفط ومعدل سعر الفائدة ال اذ يقارن المنتج دائمًا ما بين

ميل النفط في السندات الحكومية ، حيث يفترض المنتج ان الربح الذي يحصل عليه من استخراج بر 
ن يجنينها في العام القادم يكون مطابقًا لسعره في العام الحالي مضافُا اليه سعر الفائدة التي يمكن ا

 من ارباح االدخار في المصرف التجاري لمدة سنة واحدة .

ان المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم يسعون دائما الى التعاون والتكتل فيما  لقد وضح هوتلنك
بينهم لرفع االسعار قدر االمكان بطريقة تقترب من النموذج االحتكاري العتقادهم بان سعر الموارد 
الناضبة يختلف حسب طبيعة السوق ، حيث يستلم المنتج السعر من السوق وال يحدده ، اذ في 

حتكار يكون السعر االولي مرتفعًا نسبيًا ويزداد تدريجيًا بمعدل يفوق سعر الفائدة الحقيقي سوق اال
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على التحكم بالكميات اذ يمارس  المحتكربسبب سيطرة  متأخروتنضب الموارد الناضبة في وقت 
يشجع المنتجين على اقامة كارتل او غيره من  ألنهالنضوب ضغطًا على االسعار باتجاه الزيادة 

لمورد بشكل مبكر وهبوط نضوب ا يغ التعاون والتي تعد بمثابة وسيلة مهمة لتفادي خطرص
وبتطبيق هذه النظرية على النفط الخام يتطلب ان يرتفع سعر النفط بمرور الزمن لكي اسعاره. 

يعوض االنخفاض في االحتياطيات النفطية ويزداد السعر في حال وجود سوق احتكارية مقارنة 
                                                                                                                 بظروف المنافسة التي تفرض سعرًا اقل .                                                             

 فرضيات نموذج هوتلنك :

 .ثبات االنتاج النفطي المستقبلي .1

 .الكمية المتوافرة من االحتياطي النفطي.2

 ة استغالل المورد ..ان سعر الفائدة ثابت وموحد في االسواق طيلة فتر 3

 على حجم االحتياطيات النفطية . تأثيره.ان اثر التقدم التكنولوجي محدود في 4

.سيادة سوق االحتكار في االسواق النفطية التي تعمل على تقليل االنتاج ورفع السعر وغياب 5
 المنافسة التامة .

فاع الكلفة الحدية وارتفاع ريع .ان سعر المورد الناضب يزداد باستمرار مع مرور الزمن نتيجة ارت6
 الندرة مع تضاؤل حجم االحتياطيات النفطية .

 تقييم نموذج هوتلنك : 

 .يعد هذا النموذج اساسًا في تفسير مسار السعر والكمية المنتجة المثلى للمادة الناضبة .1

 ..وضح هوتلنك سلوك االنتاج االمثل الذي يتبعه منتجي المورد الناضب 2

 اسواق النفط بصورة اقتصادية معقولة . .وصف نموذج3

.ان هذا النموذج استخدم مؤشرات مهمة لتحديد اسعار النفط بشكل عادل مثل سعر الفائدة 4
 واسلوب القيمة لحالية للنقود .
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 انتقادات نموذج هوتلنك :

.اهمل النموذج امكانية زيادة االحتياطي عن طريق االستكشافات الجديدة او التعويض عن 1
 نتاج بشكل مستمر نتيجة استخدام التطورات التكنولوجية .اال

.ان ريع الندرة ال يقدم وصفًا دقيقًا لألسعار الحقيقة ، اذ يمكن ان تكون النتيجة عكسية حيث ان 2
 زيادة اسعار النفط ستحفز االستكشافات والتطورات مما يعمل على زيادة الوفرة في المورد .

 على كل االسواق النفطية . .ال يمكن تطبيق هذا النموذج3

.ان افتراض ثبات سعر الفائدة في االسواق غير حقيقي النه يتغير تبعًا لمعدل التضخم والسياسة 4
 النقدية مما يؤثر وبدرجة كبيرة على سعر الفائدة االسمي والحقيقي .

ضح على عدم .ان انخفاض اسعار النفط الخام في االسواق النفطية خالل فترة الثمانينات دليل وا5
 صالحية هذا النموذج لتفسير العالقة بين احتياطيات الموارد الناضبة وسعر الفائدة .

 : Huberts Model 1956نموذج هيوبرت .2

الى معه د النفط االمريكي نموذج توقع غيه مستقبل انتاج النفط  1956قدم كنج هيوبرت عام  
وتوقع حصول ذروة انتاج النفط وانتهاء المرحلة الخام في الواليات المتحدة االمريكية والعالم ، 

التاريخية لتوفير النفط الرخيص التي يمكن ان تصبح نادرة العرض في المستقبل .لقد اجرى 
والية امريكية ووضح حصول ذروة االكتشاف في اواخر الثالثينات  48هيوبرت دراسته االولية على 

بعينات ، ووضع تصور لتطور اسعار النفط في كل وبعد ذلك توقع ان تعقبها ذروة االنتاج في الس
مرحلة وقد بين ان السعر والكمية المنتجة دالة للنضوب وان االحتياطيات النفطية البد ان تصل 
الى النضوب في النهاية .اذ يمر انتاج النفط الخام بمراحل مختلفة تبعًا لمراحل االحتياطي وان 

شكل منحنى يشبه الجرس او القوس  يأخذع مرور الزمن الشكل المالئم لوصف مسار انتاج النفط م
Bell Shape  منحنى  وكما يوضحه الشكل البيانيوالذي عرف فيما بعد بمنحى هيوبرت(

هيوبرت( ، اذ  يمثل المحور العمودي كمية االنتاج السنوي ) مليون برميل( او االحتياطي السنوي 
 ، اما المحور االفقي يمثل الزمن )السنوات( . )مليار برميل( 
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 ويمر انتاج النفط بثالث حاالت هي :

في بداية المرحلة زيادة االنتاج بمعدالت متزايدة في ظل  يوضح هيوبرت.انتاج قبل الذروة : 1
اسعار منخفضة ، اذ تقوم الشركات النفطية في البداية باستخراج النفط ذي التكاليف المنخفضة 
الذي يتميز بسهولة استخراجه وقربه من سطح االرض وتحت الضغط الطبيعي كما اتكون نسبة 

 وتمتد هذه المرحلة من الصفر حتى تصل الى الذروة . الكبريت منخفضة مما يسهل عملية تصفيته
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وهي اعلى نقطة في الرسم البياني التي يصل فيها االنتاج الى اقصى مرحلة  .قمة هيوبرت :2
وهو تعبير يشير الى النقطة التي يصل فيها انتاج النفط   Peak Oilلتصل الى عرض ذروة النفط 

الى اقصى مستوى له ، ليبدأ بعدها انخفاض انتاج النفط الخام وفي هذه المرحلة يكون من الصعب 
وهذا ال  زيادة االنتاج بمعدالت متزايدة مما يؤدي الى ارتفاع االسعار ويتوقف انتاج النفط عن النمو

عني نهاية النفط الرخيص والتحول من سوق مشترين الى سوق بائعين يعني نهاية النفط لكن ي
 والوصول الى هذا المرحلة يعني ان نصف االحتياطي قد تم استهالكه .

تتميز هذه المرحلة بارتفاع اسعار النفط بصورة مستمرة نتيجة االنخفاض .االنتاج بعد الذروة : 3
استنزاف المورد الطبيعي ، اذ بعد ان يتم استثمار  التدريجي للكمية المستخرجة من النفط ، حتى يتم

الحقول منخفضة التكلفة ، من المتوقع ان ما تبقى من الحقول يكون ذا تكاليف مرتفعة لكونه بعيدًا 
عن سطح االرض فضل عن وجود الحقول الصغيرة الجودة التي تتطلب كمية اكبر من الجهد 

ه الظروف فان نسبة االنتاج ستنخفض حتمًا وبعد والمال الستخراجه ونقله وتصفيته وفي ظل هذ
ذلك تصل بعض الحقول الى مرحلة تصبح فيها غير مجدية اقتصاديًا نتيجة ارتفاع تكلفة استخراج 

 برميل النفط ، ويرجع سبب االنخفاض الى عاملين اساسيين هما :

 انتهاء دورة المورد الناضب فضال عن جفاف البئر . -

 لواحد المستخرج تكون عالية مقارنة بسعر البرميل في االسواق النفطية .ان كلفة البرميل ا -

وبالفعل فقد كانت توقعات هيوبرت دقيقة عند بلوغ ذروة االنتاج النفطي للوليات المتحدة عام 
مليون برميل/اليوم ،  9.6مليار برميل/السنة اي بمستوى انتاج  3.5بكمية اناج تعادل  1970

مليون برميل/اليوم  5.1ا منذ  بداية السبعينات باستمرار الى ان وصل الى وانخفض االنتاج بعده
مما اعطى  2007مليون برميل/اليوم عام  5.1% ثم وصل الى 44اي بنسبة هبوط  2004عام 

    مصداقية للنموذج .

ا اما بالنسبة لنموذج على المستوى العالمي فقد توقع حصول ذروة االكتشافات في السبعينات وتتبعه
 تأخرولكن لم ذلك دقيقًا كما في النموذج االمريكي ويرجع سبب ذلك الى  2000ذروة االنتاج عام 

بلوغ ذروة االنتاج بسبب مجموعة من االحداث غير المتوقعة ؛ صدمات ارتفاع اسعار النفط عام 
. اذ تسببت تلك  2007، االزمة المالية  1997، االزمة المالية االسيوية  1980،  1973
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لوغ الذروة النفطية  تأخرلصدمات النفطية بارتفاع اسعار النفط الخام في السوق الدولية ومن ثم ا
وبعد بلوغ االنتاج العالمي للذروة ستكون هناك كمية كبيرة منه ال تزال في باطن الى نهاية العقد .

يعمل على  االرض لكنها تصبح اعلى تكلفة مما يخفض من انتاج النفط وارتفاع اسعار النفط مما
لقد  ارتفاع تكاليف النقل والسلع الغذائية والصناعية والصراع الدولي على مناطق تواجد النفط .

افترض هيوبرت وجود عالقة بين اكتشاف النفط واستخراجه ، اذ تاتي بعد ذروة االكتشاف بما 
 سنة وام كال الدورتين تأخذان شكل منحنى قوس مماثل . 45-35يتراوح بين 

 لنموذج :تقييم ا

يرى بعض االقتصاديين بعدم دقة نموذج هيوبرت وخطأه اذ ال توجد ذروة وال تراجع وباالخص 
اصحاب الشركات النفطية وبالبلدان المنتجة للنفط ، الذين يفضلون العمل باسواق مستقرة وباسعار 

صادية التي متوقعة فالتقلب باالسعار سوف يقلل من االرباح وبالتالي ال يفضلون النماذج االقت
تتوقع الخسارة نتيجة تراجع االنتاج واالسعار .اذ ان التطورات التكنولوجية ستعمل على اكتشاف 
المزيد من االحتياطيات النفطية فضاًل عن المصادر غير التقليدية للنفط الخام ، من جهة اخرى 

 يعتقد البعض بصحة النموذج ويمكن تقييم النموذج كاالتي :

رة المنتج الكاملة التي تصل الى الذروة وبعدها يبدأ االنتاج باالنخفاض يصف النموذج دو .1
 بمستويات اقل .

.قدرة النموذج على التنبؤ المستقبلي وباالخص لعدد من الحاالت التاريخية بالرغم من صعوبة 2
 التوقعات المستقبلية .

النفطي ام التطورات  .يعتقد هيوبرت ان االكتشافات الجديدة تمثل اضافة صغيرة الى االنتاج3
 التكنولوجية واالستثمارات ستخفض معدالت االنتاج بمعدالت صغيرة .

 انتقادات النموذج :

ان النموذج ربما يكون صحيحًا فقط في حالة االسواق الحرة التي تسمح للمنتج بتعظيم ارباحه ، .1
 . انتاجهاولذلك النموذج ال يستطيع تفسير سلوك منظمة اوبك النفطية في تغيير 

 .عدم قدرة النموذج في التنبؤ بالعوامل غير المتوقعة مثل تقلبات االسواق والحرب والكوارث .2
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.ان فكرة الوصول الى انتاج الذروة سيكون غير متماثاًل بالنسبة للحقول النفطية العمالقة 3
 . والصغيرة

واالنتاج والنضوب ، وتجاهل .يفترض النموذج ان الجيولوجيا هي العامل الوحيد لالكتشافات 4
 التطورات التكنولوجية واهميتها .
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 وخصائصها الفصل الثالث: مراحل الصناعة النفطية 
 

 اواًل: مراحل الصناعة النفطية
 

تعدد مراحل الصناعة النفطية اذ تتكون من مراحل الكشف والتحري واالستخراج والنقل ثم التكرير 

والتوزيع ولكل مرحلة من تلك المراحل طبيعتها وخصائصها وفيها تحدد جملة من المسائل 

مكن ويتطورة ، التكاليف الكلية وغيرها ، ، مثل استخدام المعدات والتقنيات الماالقتصادية والفنية 

 تتبع مراحل الصناعة النفطية كاالتي : 

 .مرحلة الكشف والتحري والتنقيب 1

الخام نظريًا وعلميًا وكل ما يتعلق بنوع الثروة النفطية  النفطتهدف هذه المرحلة الى تحديد تواجد 

على نجاح المهمة الخاصة  المتبقية، اذ تتوقف المراحل  وكمياتها ودرجة تجارية النفط المتواجد

وتتضمن هذه المرحلة ؛ المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي التي تتضمن وضع الخرائط  لتنقيببا

النفطية واجراء المسح السطحي والجوي والجيولوجي اما المسح الجيوفيزيائي  باألراضيالخاصة 

ميائي ييتضمن فحص ومعرفة صفات االرض وطبقاتها وتحديد درجة الجاذبية .اما المسح الجيوك

ودراسة المراحل التي تتطلب تحديد الجوانب االقتصادية   رفة تواجد االحتياطيات النفطيةيتضمن مع

من حيث حجم االستثمارات المطلوبة ودرجة نجاح عمليات الكشف والتنقيب والفترة الزمنية الالزمة 

سح الستثماري ونجاح المشروع النفطي ، وعلى سيبل المثال ان عمليات المالتي تؤثر على القرار ا

الف  250خبيرًا نفطيا وبتكاليف تصل الى  70التي تستمر لشهر واحد تحتاج الى فريق مكون من 

يعني حفر  الحفر االستكشافي .اما  دوالر ومن الممكن ان يتضاعف ذلك المبلغ العتبارات فنية
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م  او النفطية مع انجاز عمليات البحث والتنقيب  لغرض العثور على المزيد من النفط الخا باراآل

وفي هذه ي التطوير  الحفر التقييمي او تحديد مكونات الطبقات الحاوية على النفط .اما مرحلة

من اآلبار االنتاجية المعدة لالستخراج او آبار تحديدية  لمعرفة حدود  المرحلة يتم حفر العديد 

زيادة استغالل  الحقل النفطي او آبار للمراقبة او آبار للحقن الثانوي ، وتهدف هذه المرحلة الى

النفط او الحقل النفطي بشكل كفوء والمحافظة على التدفق الطبيعي للنفط وزيادة معامل االستخراج 

 مع تحديد دقيق لحجم االحتياطي .

 

 

 .مرحلة االستخراج النفطي 2

تحدد هذه المرحلة باستخراج النفط الخام من باطن االرض ليصبح جاهزًا لالستغالل وألغراض 

من انابيب وخزانات تحديد وتهيئة اآلبار واقامة منشآت االستخراج متعددة ، اذ تتطلب هذه المرحلة 

ساسيتين ويتم استخراج النفط بطريقتين ا سنوات . 5-3وتتطلب هذه المرحلة فترة زمنية تتراوح بين 

؛ االولى الطريقة الطبيعية التي تعني التدفق الطبيعي للنفط الخام من باطن االرض بتأثير القوى 

قوة الجاذبية في المكمن او الحر وال الطبيعية الكامنة في البئر النفطي والمتكونة من الغاز المذاب

الولى من عمر البئر وخصوصًا خالل الفترات الزمنية االنفطي ، وهي طريقة منخفضة التكاليف 

اما الطريقة الثانية فهي الطريقة االصطناعية التي تعتمد على التدخل الصناعي لغرض النفطي .

ريقة )االستخراج زيادة الضغط المكمني الالزم الستخراج النفط الخام والمحافظة على تدفقه ، ان ط

الستخالص المدعم بواسطة ( يتم فيها استخدام طرق الرفع الصناعية من خالل طريقة االثانوي 

الحقن بالغاز او الماء او الطرق الحرارية والحقن بالمحاليل المذيبة وتتميز هذه الطريقة بارتفاع 
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 50الف دوالر والى  80التكاليف اذ تصل تكلفة انتاج الطن الواحد من النفط في الواليات المتحدة 

 الف دوالر في الشرق االوسط .

 .مرحلة نقل النفط الخام3

اذ يسوق النفط الخام ومنتجاته لالستهالك تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا في الصناعة النفطية 

الصناعي والتجاري والمنزلي ، ويتم ذلك من اخالل اختيار وسيلة النقل المالئمة تبعا لألوضاع 

، ، التي تتضمن مجموعة محددات اساسية مثال ؛ كميات النفط المستخرج االقتصادية والسياسية 

وتتضمن وسائل نقل النفط الخام ؛  تكاليف النقل ومرونتها ، توافر عناصر االستقرار االمني .

ان نقل النفط الخام يتطلب  الحوضية ،السيارات  –سكك الحديد  –وسائل النقل البرية : االنابيب 

              استثمارات كبيرة وارتفاع تكاليف النقل الثابتة فيها ، اذ تتراوح احجام االنابيب ما بين 

ملم وبأطوال مختلفة التي تعتمد على العوامل الجغرافية والسياسية ، ويتميز النقل  55-1000

سنوات وهي مدة قصيرة نسبيا ،  5ستثمر ال تتجاوز الم لرأسمالان فترة االسترداد الالزمة  باألنابيب

بمقدار  باألنابيبمقارنة بالوسائل االخرى اذ تقل كلفة النقل وانخفاض كلفة نقل النفط الخام المنقولة 

مرة عن كلفة النقل لنفس الكمية بالسيارات الحوضية ، كما ان كلفة نقل النفط الخام تتناسب  25

مليون طن بمقدار  10سعة  ألنبوباذ تبلغ تكاليف النقل  ب النفطيعكسيا مع حجم او قطر األنبو 

السهولة دوالر/طن ، فضال عن  0,50مليون طن بمقدار  20سعة  وألنبوبدوالر/ طن  1

وضخامة الكميات المنقولة واخيرا المرونة في نقل واالنتظام واالستمرارية في تدفق النفط  الخام 

 الخامات المنقولة عبر االنبوب .

الحاويات  –السفن النهرية  –الناقالت النفطية الضخمة  ائل النقل البحرية والنهرية تضم ؛اما وس

وقد تزايد عدد وحجم الناقالت بمرور الوقت بتطور  1869، اذ يرجع النقل البحري الى عام العائمة 
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جار ناقالت ان اي،اذ  تي تحقق وفورات اقتصادية عاليةونمو الطلب العالمي على النفط الخام ال

لخليج العربي يبلغ االيجار لالنفط الخام يعتمد على مسار تلك الناقالت ، وعلى سبيل المثال 

اما من البحر المتوسط  VLCCالف دوالر/اليوم لناقالت  95,25الف دوالر/اليوم ولليابان  51,55

-32ات حمولة ، اما بالنسبة ألسعارها فالناقالت ذ Aframaxالف دوالر/اليوم لناقالت  31,75

طن يبلغ سعرها  280-250مليون دوالر والناقالت ذات الحمولة 43طن يبلغ سعرها  45

كما ان ملكية لقد جاء تطور الناقالت البحرية بعد الحرب العالمية الثانية  مليون دوالر .120

تع النقل الناقالت تتوزع بين البلدان المنتجة والمصدرة للنفط الخام وبين الشركات المستقلة ويتم

البحري بمميزات عديدة منها ؛ ارتفاع كميات النفط الخام المنقولة ومرونة  ، سرعة حركة الناقالت 

وتغيير خطوطها المالحية وجهة الطلب ، تنوع المواد السائلة التي يتم نقلها .لكن يواجه النقل 

ب والمرور البحري مجموعة صعوبات تتعلق بالتلوث البحري وارتفاع تكاليف القطر والسح

فضال عن تباين تكاليف النقل والتامين التي تتباين حسب حجم الناقلة وطول  الموانئواالنتظار في 

المسافة البحرية واجور الشحن البحري واالستقرار في سوق الناقالت واخيرا العرض والطلب 

 .العالميين 

 .مرحلة التكرير 4

تمثل هذه المرحلة تصنيع النفط الخام ليصبح جاهزا لالستهالك النهائي وبالتالي رفع القيمة 

االقتصادية والمنفعة من خالل تحويله الى منتجات مكررة جاهزة لالستخدامات المختلفة 

متوسطة  –المنزلي( ، اذ تقوم عملية التكرير بتقديم منتجات مختلفة )خفيفة  -التجاري  -)الصناعي

صناعة تكرير النفط  وتتأثرواسعة ، قيلة ( وتتميز هذه الصناعة بروابط صناعية خلفية وامامية ث –

الخام بمجموعة من العوامل منها ؛ حجم الطلب على المنتجات المكررة ، نوع الخام المستخدم في 
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كرير تتطلب التكرير ، السياسات النفطية للبلدان المنتجة ، الموقع الجغرافي . ان دراسة عمليات الت

التركيز على مجموعة من النقاط المهمة التي تتعلق بحجم االستثمارات المطلوبة في التكرير والتي 

وتعتمد على مجموعة من العوامل منها ؛ حجم المصفى النفطي ، حجم التقنية  رأسمالتكون كثيفة 

توى النفطي ومس المستخدمة وحجم وحدات التصفية ، طريقة التكرير ، الموقع الجغرافي للمصفى

بطاقة  في الكويت ت تكاليف انشاء مصفىوعلى سبيل المثال بلغ تطور البلدان المنتجة للنفط ،

مليار دوالر، كما تم انشاء مصفى في كربالء بطاقة  16نحو الف برميل/اليوم  615اجمالية تبلغ 

 .مليارات دوالر  6 بتكاليف وصلت  الىالف برميل/اليوم   140

 ويق والتوزيع النفطي .مرحلة التس5

التي تستهدف تسويق المنتجات النفطية لالستهالك وتشكل المرحلة األخير في الصناعة النفطية 

النهائي على الصعيد الداخلي والخارجي ، ويتم ذلك من خالل مجموعة الوسائل واالمكانيات 

يات المطلوبة من والمتحركة ، اذ تحتاج هذه المرحلة الى تحديد حجم الكموالمحطات الثابتة 

المنتجات المكررة في السوقين الداخلية والخارجية وذلك من خالل ؛ اجراء دراسات لتحديد حجم 

تحديد االجراءات الالزمة وطبيعة الطلب والعرض للمنتجات المكررة في االجلين القصير والطويل ، 

المرتبطة بعمليات الشحن  لتنفيذ عقود البيع والشراء للنفط الخام ، تهيئة وسائل النقل المخصصة

، توفير التسهيالت االدارية والخدمية لعمليات التسويق والتوزيع .وبالتالي فأن هذه المرحلة والتفريغ 

تتطلب امكانيات وخبرات واسعة في عمليات تسويق المنتجات المكررة ومعرفة ودراية كافية بطبيعة 

 السوق النفطية الدولية وتوجهات السوق المستقبلية .

 خصائص الصناعة النفطية ثانيا : 
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تضم الصناعة النفطية مجموعة من الصناعات التي تعتمد على موارد طبيعية استخراجية لها 

مجموعة من الصفات والخصائص تختلف عن بقية الصناعات االخرى ، وتتميز الصناعة النفطية 

 بمجموعة من الخصائص : 

الصناعة النفطية من الصناعات التي يتطلب القيام تعتبر  .ضخامة رؤوس االموال المستثمرة :1

بها استثمارات كبيرة بحكم تعدد وتنوع مراحل وعمليات استغالل النفط الى جانب الطبيعة الجغرافية 

 5للحقول النفطية البرية والبحرية . وعلى سبيل المثال ان تكاليف حفر بئر استكشافية تصل الى 

يحتاج الى استثمارات تصل الى  2االف كم 10تكشافي لمساحة مليون دوالر في حين ان برنامج اس

مثل التكرير مليون دوالر وكذلك الحال الى بقية المراحل االخرى للصناعة النفطية  35اكثر من 

 دوالر/اليوم . 4200والنقل التي تتطلب 

ي معظم تتسم الصناعة النفطية بارتفاع هوامش المخاطرة فتحمل مستوى مرتفع من المخاطرة : .2

قد تكون طبيعية مثل تزايد ظاهرة االبار الجافة او فنية مثل المراحل االنتاجية ، وهذه المخاطرة 

الحوادث او المعقبات الفنية اضافة الى المخاطر السياسية واالقتصادية التي تعمل على توقف 

  االنتاج .

الصناعة النفطية يكون  رأسمالوتعني ان هيكل  المتغير : رأسمال الثابت/رأسمال.ارتفاع نسبة 3

اغلبه من العناصر الثابتة التي تشمل المكائن والمعدات واالنشاءات وتصل نسبة هذه المجموعة 

 المتغير بسبب طبيعة هذه الصناعة وخصائصها . رأسمال% مقارنة مع نسبة 80الى اكثر من 

اليف االنتاج بالنسبة للنفط التي تنعكس في امكانية خفض تك ارتفاع درجة التطور التكنولوجي :.4

 الخام او المنتجات المكررة مما يرفع من قيمة العوائد النفطية .
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وتختلف هذه المرونة من منطقة الى اخرى انخفاض مرونة العرض والطلب في االجل القصير : .5

بالنسبة الى مرونة العرض في حين ان مرونة الطلب اقل من الواحد الصحيح بالنسبة لمرونة 

لب السعرية والدخلية والتبادلية مما يترك اثار واضحة على اسعار النفط الخام ومنتجاته الط

 المكررة.

ان النفط الخام من الموارد الناضبة  وبالتالي له سقف زمني محدد وهذا يتطلب الموازنة بين  .6
 حجم االحتياطي ومعدالت االستخراج واالستهالك بما يؤدي الى اطالة سقف النضوب .

 ان الصناعة النفطية ذات طبيعة احتكارية اكثر من كونها تنافسية ..7

 ارتفاع عامل المخاطرة وعدم التأكد في النشاط االقتصادي ..8

تحتاج الصناعة النفطية الى كوادر ذات كفاءات ومهارات علمية مدربة وعلى درجة عالية من .9
 لمهني .االتحصيل العلمي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستثمار في الصناعة النفطية الفصل الرابع : انماط
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تعدد  صيغ  وانماط  تنظيم االستثمار النفطي  وقد تم اختيار مجموعة  من  االنماط  عبر  

للصناعة  النفطية  وطبيعة  العالقة  بين  الشركات  النفطية  العالمية  تطورها التاريخي  

السلوب او الطريقة  التي يتم والحكومات  النفطية  . ان  االستثمار  النفطي  يشير  الى  ا

بموجبها  استغالل  الثروة  النفطية  من قبل مجموعة  من الشركات والمستثمرين ، ويمكن تناولها 

 كالتي :

ويعد من االشكال او االنماط  التقليدية  في االستثمار :  Concession االمتيازات النفطية.1

دية استثنائية ، حيث سيطرت الشركات النفطي وقد ساد في ظل ظروف دولية سياسية واقتصا

 ,Anglo-Iranian Oil Company-BP, Gulf Oil –Chevron)  النفطية العالمية السبع

Standard Oil Company of California-SoCal ,now Chevron , Standard Oil 

Company of New Jersey-ExxonMobil, Standard Oil Company of New York 

–Mobil, Texaco-Chevron )   على اغلب المصالح  واالستثمارات النفطية في البلدان

الشركة حق البحث واالستكشاف في قطعة أرض ممنوحة من قبل  يمنح العقد .المنتجة للنفط 

الدولة للشركة التي تتولى إجراء كافة األعمال في االستكشاف والتنقيب فإذا وجد النفط بكميات 

تجارية تتحول الشركة إلى التطوير وصوال إلى مرحلة اإلنتاج والتصدير وعلى الدولة تقديم 

رض إلى تسهيل أعمال الشركة من ناحية جلب المعدات والعمالة التسهيالت للشركة بدًءا بمنح األ

الخاصة بها ألجل إكمال العمل وعند اإلنتاج والتصدير تعطى الدولة صاحبة األرض جزء من 

 واالحق في التعيين واإلدارة واإلشراف  اي الدولة بموجب هذه العقود دون ان تتمكناألرباح، 

التي وقعت مثل هذه ، وكانت هنالك مجموعة البلدان النفطية   التعيين والتدريب لعمالتها الوطنية

بعد تأميم  1938بعد اكتشاف النفط فيها واستمر لغاية  1910العقود مثل ؛ المكسيك منذ عام 

، وفي فنزيال ايضا انهت عقد االمتيازات  PEMEXوتأسيس شركة  النفط الوطنية المكسيكية  النفط

واستمر عقد االمتيازات الذي  1908كان اكتشاف النفط سنة  ، وفي ايران 1943النفطية سنة 
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الفارسية التي اصبحت الحقا شركة النفط -وقعته الحكومة االيرانية مع شركة النفط االنكليزية

، وفي العراق وقعت الحكومة  1951لغاية تأميم النفط من قبل حكومة مصدق سنة البريطانية 

وبعد  1927شركة النفط التركية وبعد اكتشاف النفط سنة مع  1925العراقية عقد لالمتياز سنة 

تم حل شكرة النفط التركية لتكون شركة نفط العراق هي صاحبة ضغوط من الحكومة البريطانية 

، اما في السعودية تم توقيع  1972النفط سنة  تأميماالمتيازات النفطية التي استمرت بالعمل لغاية 

ويتميز هذا   وتم انهاء العقد في الخمسينات . 1933مريكية سنة عقد االمتياز مع شركة سوكال اال

 النمط من االستثمار النفطي باالتي : 

وبدا تطبيقه في العشرينات من القرن العشرين يعتبر اول انماط االستثمار في الصناعة النفطية  أ.

 نات .يعية عقد الستينات وبداية عقد السبواستمر العمل به حتى نها

،  هذا النمط اكثر االشكال استمرار من حيث الفترة الزمنية  في الصناعة النفطية العالميةيمثل  ب.

سنة ويشمل العقد كل المساحات الموجودة من اراضي بلد االمتياز النفطي  75اذ امتد لفترة اطول 

. 

قوق ان االطراف المستفيدة  من االمتيازات النفطية  هي شركات نفطية اجنبية  وتتمتع بح جــ.

 التصرف الكامل والتملك  في كل مراحل الصناعة النفطية .

تستلم حكومة البلد المانح لالمتياز مبلغا مقطوعا  ال يتجاوز اربعة شلنات ذهبية  عن كل برميل  د.

منتج دون الدخول في تفاصيل مراحل الصناعة النفطية ، اذ ان اغلب المنافع المتحققة ترجع 

 .  لصالح الشركات  االجنبية

 هــــــ . تمثل عقود االمتياز اعلى صور  االستغالل االحتكاري لخيرات البلدان المنتجة للنفط .
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يقوم هذا النمط من االستثمار على :   Joint Venture المشاركة او نظام المناصفة .2

الشركات النفطية( في استغالل الثروة النفطية ، وقد بدأ العمل بنمط –مشاركة الطرفين )الحكومة 

،  1943المناصفة في البلدان العربية بداية عقد الخمسينات بعد ان تم تطبيقه في فنزويال عام 

عقودا  NNPCايضا نيجيريا طبقت هذه العقود النفطية  اذ وقعت شركة النفط الوطنية النيجيرية 

في سبعينات وثمانينات القرن   Chevron ,Mobil ,Texacoاالجنبية مع الشركات النفطية 

الماضي ، يتيح هذا العقد للحكومة فرصة كبيرة  ان تنقل التكنولوجيا من الشركات االجنبية لتصبح 

مستقبال مستقلة عنها في ادارة صناعتها النفطية ، ان هذا النفط من العقود النفطية الجديدة ) 

صيغة االمتيازات النفطية ويشكل طفرة نوعية في تنظيم العالقات بين المناصفة( افضل من 

الحكومة  والشركات النفطية االجنبية في مجال استثمار واستغالل الثروة النفطية . ويتميز هذا 

 النمط من العقود باالتي :

ي أ. اعتماد مناصفة لألرباح بين الحكومة والشركات االجنبية ، ويكون نصيب الطرف االجنب

 والحكومة مناصفة مع دفع الشركات االجنبية استحقاقات الحكومة من الضرائب والرسوم واالتاوات.

سنة بعد  25ب. يشترك الطرفان في عمليات استغالل الثروة النفطية وتكون مدة العقد بحدود 

 االكتشاف التجاري للنفط .

 االراضي غير المستثمرة . جـــ. تكون االراضي الممنوحة في العقد محدودة ويتم التخلي عن

د. تتحمل الشركات النفطية االجنبية اعباء توفير االموال لتمويل عمليات تطوير واكتشاف الحقول 

 النفطية حتى مرحلة االنتاج التجاري .

 
بدأ هذا النمط من االستثمار النفطي بالظهور بعد حركة تأميم  :  Contract  المقاولة النفطية.3

للقيام من خالل تعاقد الحكومة مع الشركات النفطية االجنبية النفط في مجموعة البلدان النفطية ، 
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ببعض النشاطات النفطية مقابل الحصول على حصة او نصيب من العوائد النفطية وبأشكال 

ام ، استثمارات( وذلك في محاولة لتحسين شروط استغالل ثروتها متعددة         ) عوائد ، نفط ح

 1967في اندونيسيا وفي عام  1962وسنة  1948مرة في المكسيك سنة  ألولالنفطية ، وظهر 

. ان عقد المقاولة هي عقود خدمة تستأجر بموجبها البلدان المضيفة  مع شركة ايراب الفرنسية

أخذ الوضع القانوني بصفة )مقاول ( وحسب هذه العقود تقوم خدمات الشركات النفطية االجنبية وت

شركة النفط الوطنية بأعداد المواصفات والشروط المتعلقة بالمشاريع وطرحها على الشركات المنفذة 

التي تقدم عروضها الفنية والتعاقدية ، وتقدم الشركات االجنبية خدمات استشارية او اعمال فنية 

 ويتميز هذا العقد باالتي :   للحكومات المتعاقدة معها

 أ. تتحمل الشركة االجنبية كافة االعباء المالية والمخاطر الناجمة عن االستغالل النفطي .

 ب. تحصل الشركة االجنبية على حصة من النفط الخام واالرباح وحسب عقد المقاولة .

حصة من االنتاج النفطي جـــ. يمكن للشركات االجنبية استرداد جزء من االستثمارات من خالل  

 والحصول على النفط الخام بسعر التكلفة او بسعر يقل عن اسعار السوق .

د. ان هذا القعد يحقق فائدة كبيرة للحكومات النفطية متمثلة في ان مسؤولية اتخاذ القرارات النفطية 

ن التكاليف بينهما للمشاريع النفطية مما يقلل من المخاطر النفطية  ويخفض م سيكون مشتركاً 

 ويعزز من االرباح .

وفقا لعقد الخدمة الفنية تقوم :  Technical Service Agreement  عقود الخدمة الفنية.4

التطوير  بأعمالالحكومات في البلدان النفطية بتوقيع عقد مع شركة النفط االجنبية بهدف القيام 

هذا العقد بتقديم خدمات معينة خالل واالنتاج للصناعة النفطية ، وتتعهد الشركة االجنبية بموجب 

لالستثمار  رأسمالمدة محددة مقابل اجور ومكافات مثبتة في العقد ، وتتحمل الشركة تكاليف 

وتمويل وتنفيذ عمليات التطوير والتشغيل واالنتاج ، وتسترجع الشركة استثماراتها بصورة عينية او 
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العمليات النفطية طيلة مدة العقد  بإدارةة االجنبية نقدية لتغطية التكاليف واالرباح ، كما تقوم الشرك

 سنوات  10-5عادة بين  تتراوحالتي 

 

ُتعـرف هـذه االتفاقيـة  : Production Sharing Agreements  باإلنتـاج.عقـود المشـاركة 5

بأنهــا عقــد بــين شــركة نفطيــة متعــددة الجنســية وحكومــة ُمضــيفة , وبموجــب هــذا العقــد ُتجهــز الشــركة 

المــال الــالزم لالســتثمار , بســيطرة متغيــرة علــى الحقــول النفطيــة . بــدأ تطبيــق هــذا النمــوذج فــي رأس 

, نتيجٍة لحصول العديد من الدول على استقاللها السياسـي , االمـر  1960اندونيسيا في نهاية عام 

ة الـــذي جعـــل مـــن اســـتمرار اتفاقيـــات االمتيـــازات امـــرًا غيـــر مقبـــول ومكلـــف. وبموجـــب اتفاقيـــة حاذقـــ

ابتكرتهــا الشــركات النفطيــة االجنبيــة , نقلــت بموجبهــا ملكيــة االراضــي التــي تحــوي الــنفط الخــام الــى 

ت تـدفقات المـدفوعات مـن الدولـة الـى الشـركات , ففـي ظـل اتفاقيـة االمتيـازات , سـالدولـة , لكنهـا عك

مصـادرها  فأن الشركات االجنبية لها ملكية الـنفط فـي بـاطن االرض مقابـل تعـويض الدولـة عـن اخـذ

,أمـــا المشـــاركة فـــي االنتـــاج فتتـــرك ملكيـــة الـــنفط قانونيـــًا للدولـــة بينمـــا ُتعـــوض اســـتثماراتها فـــي البنيـــة 

التحتيـــة والمخـــاطرة عـــن طريـــق اخـــذ حصـــة مـــن االنتـــاج النفطـــي متفـــق عليهـــا مـــع الدولـــة وتخضـــع 

 للمفاوضات.

مشــتركة لعقــود  كمبــاد يــة يمكــن  ادراج النقــاط االربعــة االت  :  باإلنتــاجعقــود المشــاركة  مبــاد 

 المشاركة التي يتم توقيعها , وهي نقاط اساسية يتضمنها اي عقد :

( وهو  Royalty. تستلم الحكومة في بداية االنتاج حصة مستمرة من النفط لقاء ما يسمى )بالريع أ

 حق الملكية , اي نسبة ثابتة من االنتاج بغض النظر عن وجود ربح في المشروع ام ال .
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        بعــد بــدأ عمليــة االنتــاج واســتالم الحكومــة للريــع ) الــذي يحــدد طبعــًا فــي العقــد ( , فــأن للمقــاول. ب

) الشـــركة متعـــددة الجنســـية( حصـــة مـــن االنتـــاج النفطـــي , مثبـــت حـــدها االعلـــى فـــي العقـــد , بهـــدف 

ًا لتغطيـة استرجاع النفقات االسـتثمارية فـي عمليـات التحـري واالستكشـاف ثـم التنقيـب واالنتـاج وايضـ

 النفقات التشغيلية .

 باسـتالمها( , ويسـتمر المقـاول  Cost Oilالحصـة المخصصـة للمقـاول ُيطلـق عليهـا) نفـط التكلفـة 

 لتغطية النفقات االستثمارية اواًل ثم تقل الى درجة تغطية النفقات التشغيلية فقط.

اســتالم المقــاول نفــط التكلفــة , . مــا يتبقــى مــن الــنفط المنــتج , بعــد اســتالم الحكومــة حصــة الريــع و جـــــ

( . ُيقسم نفط الربح بين الحكومـة والمقـاول بنسـب ُتحـدد بالعقـد , Profit Oilيطلق عليه )نفط الربح 

 وحصــة المقــاول فــي هــذه الحالــة تعــد ارباحــًا مــن المشــروع. وذلــك يعتمــد علــى ثالثــة امــور اساســية :

 .19ثمار المطلوبالقدرة التفاوضية , طبيعة الحقل النفطي , حجم االست

علـى حصـته مـن نفـط الـربح , والمتبقـي  Income Tax. يدفع المقاول الى الحكومة ضريبة دخل د

  يكون ارباحًا صافية للمقاول .

سمة اساسية في هذا النوع من العقود , بسـبب وجـود  Riskاذًا ُيعتبر ُعنصر المجازفة او المخاطرة 

تكفــي  احتمــال خســارة المقــاول االجنبــي , نظــرًا لعــدم وجــود الــنفط الخــام او وجــوده لكــن بكميــات ال

ـــزتين  بشـــكل ُمجـــزي . لإلنتـــاج ـــروج لهـــذه العقـــود يركـــز علـــى وجـــود مي ـــك فـــأن مـــن ي ـــى ذل وبنـــاء عل

ـــاول االجنبـــياساســـ ـــة مـــن جـــراء تين فيهـــا , االولـــى : ان المق ي ســـوف يتحمـــل كافـــة المخـــاطر المالي

ت النفطيــــة ســــوف آعمليــــات التحــــري عــــن الــــنفط , والثانيــــة : ان الــــنفط فــــي بــــاطن االرض والمنشــــ

 : باالتي  ه العقودهذوتتميز  تبقىُ ملكًا للحكومة.
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 سنة . 40-25عادٍة ما تستمر هذه االتفاقية  ما بين  أ.

,   contractorوالشركة االجنبيـة بالمتعاقـد/المقاول  ownerان وصف الدولة/الحكومة بالمالك  ب.

 .concession agreement االمتيازاتهو عمليًا مساٍو للنموذج القديم من اتفاقيات 

 والنسب يعتمد على المفاوضات بين الحكومة والشركة االجنبية. جـ. ان تحديد االسعار

وجبهــا الحكومــة فــي المســتقبل مــن تغييــر معــدالت د. تضــع الشــركات االجنبيــة بنــودًا قانونيــة ُتقيــد بم

 الضرائب او تمرير قانون جديد يمكن ان يؤثر على ارباح الشركة.

لعقـود  Standardال توجـد هنالـك صـيغة قياسـية :  باإلنتـاجصيغ وشروط توقيع عقـود المشـاركة 

االساسية  المباد  , فالعملية متغيرة ولكل حالة وضعها الخاص , لكنها متضمنة باإلنتاج  المشاركة

اعــاله , مــع اضــافة بعــض الشــروط التعاقديــة التــي تعتمــد بالدرجــة الرئيســة علــى االوضــاع السياســية 

ويمكــن ادراج الشــروط االتيــة الواجــب  للدولــة ودرجــة الشــفافية والنزاهــة فــي مؤسســاتها.  ةواالقتصــادي

 توافرها على االقل لتوقيع هذه العقود  :

 النفطي. لالحتياطية اُلمتعاقْد عليها صغيرة بالنسبة .ان تكون الحقول النفطيأ

.ان تكــون تكــاليف االنتــاج مرتفعــة جــدًا, مــثاًل هــل الحقــول النفطيــة المتعاقــد عليهــا هــي فــي البحــر ب

ومـــن ثـــم تحتـــاج الـــى منصـــات مكلفـــة, ام علـــى اليابســـة واذا كانـــت كـــذلك فمـــا هـــي طبيعـــة االرض 

 نفط الخام ومستويات القرب او البعد من سطح االرض.والطبقات الجيولوجية التي يقع تحتها ال

, خصوصـًا اذا كانـت الحقـول النفطيـة off shoreان تكون امكانيات االستكشـاف غيـر مؤكـدة جــــــ. 

داخل المياه البحرية, حيث الكلـف االسـتثمارية عاليـة وامكانيـة العثـور علـى الـنفط الخـام غيـر مؤكـدة 

 عند توقيع العقود.
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كــان ســخيًا جــدًا مــع  1966ان الجيــل االول مــن هــذه العقــود الــذي تــم العمــل بــه فــي اندنونســيا عــام 

% ونفط الـربح قسـم الـى 40الشركات االجنبية , اذ بموجب بنود العقد تم رفع نسبة نفط التكلفة الى 

% للشـــركات االجنبيـــة ولـــم تفـــرض ضـــريبة دخـــل او ريـــع . لكـــن بعـــد ســـيطرة 35% للحكومـــة و 65

ــنفط الخــام وتصــحيح اســعاره فــي بدايــة الســبعينات , تــم تعــديل بعــض اوبــ ك علــى اســواق تصــدير ال

, في اندونيسيا ايضًا , اذ تم توقيع  1976شروط وصيغ العقد االول من هذه العقود وبالتحديد عام 

% واصبح لزامًا على الشركات 85عقود جديدة تم بموجبها زيادة حصة الحكومة من نفط الربح الى 

حصـلت تطـورات جديـدة لعقـود المشـاركة باالنتـاج اذ  1988نفطية دفع ضريبة الدخل . وفـي عـام ال

تم اعطاء امتيازات كبيرة للشركات االجنبية , انخفضت بموجبها حصة الحكومة فـي نفـط الـربح الـى 

متـر  1500, اما في المناطق البحرية ) اكثر من  1994% سنة 65% ثم الى 75% ثم الى 80

حر(  ارتفعـت نسـبة نفـط الكلفـة لتسـهيل عمـل الشـركات االجنبيـة فـي اسـترجاع اسـثماراتها , داخل الب

% للحقـــول الغازيـــة البحريـــة وتمـــت زيـــادة فتـــرة 55وانخفضـــت حصـــة الحكومـــة مـــن نفـــط الـــربح الـــى 

, أذ كــان اعلــى  1998-1966الــدول التــي وقعــت اتفاقيــات المشــاركة باالنتــاج للفتــرة   امــا.21العقــود

عقـد فـي اندنوسـيا , ثـم منطقـة الشـرق االوسـط  37عقـدًا , منهـا  79لعقود موقعًا فـي اسـيا عدد من ا

عقـود فـي غريغسـتان  10عقـدًا منهـا  37عقدًا في اليمن , ثم منطقة شرق اوربـا  17عقدًا منها  41

 عقود في غواتيماال. 7عقدًا منها  21ثم منطقة امريكا الوسطى والكاريبي 
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 صاديات الطلب والعرض العاملي الفصل اخلامس: اقت
 

 العرض العالمي من النفط الخاماواًل: 

يعرف عرض النفط الخام بانه عبارة عن الكميات الممكـن عرضـها وتـداولها بـين االطـراف المتبادلـة 
المشترين( خالل فترة زمنية محـددة ، او هـو تلـك الكميـات مـن الـنفط الخـام التـي تعـرض -) البائعين

فــي الســوق النفطيــة مــن اجــل تبادلهــا فــي ضــوء الطلــب عليهــا فــي فتــرة محــددة ايضــًا. ان العــرض 
، اذ ان زيادتـه )العـرض(  او انخفاضـه النفطي يعد من اهم العوامل المؤثرة فـي اسـعار الـنفط الخـام 

وجود عالقة عكسية بين العرض والسـعر ، اال ان  بإفتراضسيكون له تأثيرًا مباشرًا على االسعار ، 
لي فـأن عـرض العرض وكـأي نشـاط اقتصـادي قـاباًل للتطـور بالزيـادة او النقصـان او الثبـات ، وبالتـا

 النفط الخام كسلعة اقتصادية يتميز بمرونة محددة ، وكاالتي : 

تحديــد درجــة ونوعيــة مرونــة العــرض ، ويمــنكن معرفتهــا مــن خــالل قســمة التغييــر النســبي لكميــة .1
السلعة المعروضة على التغير النسـبي لسـعر السـلعة ونتيجتهـا تكـون مرونـة السـعر المتـأثرة بـالتغيير 

ال سواء كان التـأثير صـغيرًا ام كبيـرًا ، اذ ان مرونـة عـرض الـنفط الخـام تكـون قليلـة  في االسعار او
في المدى الصغير الن التغير في الكميات المعروضة يكون اقل مـن التغييـر فـي سـعرها ومرنـة فـي 
 المدى المتوسط والبعيد .ان مرونة عرض النفط الخام تكون قليلة في المدة الصغير لعدة اسباب : 

اب تقنيـــة او فنيـــة ، تتمثـــل فـــي محدوديـــة او عـــدم تـــوافر قـــدرات انتاجيـــة او تخزينيـــة او اســـب -
 قدرات خاصة بالنقل .

اسباب سياسية متعلقة بالسياسة النفطية للبلدان المنتجة بهدف المحافظة على اسعار الـنفط  -
 الخام في السوق النفطية العالمية او الحفاظ على معدالت استهالك االحتياطي .

 .اسباب اقتصادية متعلقة بالقيام باستثمارات جديدة لتطوير الكميات المنتجة )العرض( -

النفطيــة المكتشـــفة او الممكـــن اســـتخراجها وعرضــها فـــي الوقـــت الحاضـــر او  مــن ناحيـــة الكميـــات.2
مستقباًل ، فالمدى الزمني الستغاللها او عرضها ليس ثابتـًا بـل متغيـرًا ومـن ثـم يمكـن اعتبـار مرونـة 

رض في هذه الحالة متربطة بـالعمر الزمنـي السـتغالل االحتياطيـات النفطيـة ، وبالتـالي فـالعرض الع
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لنفطي يكون غير مرن في االجلين المتوسط والطويل و مرن في االجل القصير . ويرجع ذلك الى ا
 االسباب االتية :

 اسباب جيولوجية متعلقة بتناقص حجم االحتياطيات النفطية . -
 صادر الطاقة البديلة .متعلقة بارتفاع تكاليف االنتاج ومنافسة م اسباب اقتصادية -

 ثانيًا: العوامل المؤثرة في العرض النفطي 

يتــأثر العــرض النفطــي بمجموعــة مــن العوامــل المختلفــة التــي تتبــاين فــي اهميتهــا وقــوة تأثيرهــا عليــه 
 بصورة مباشرة ام غير مباشرة وكاالتي : 

ان حجم الطلب على النفط الخام يؤثر وبصورة مباشرة علـى مقـدار  ا .مقدار الطلب على النفط :1
الكميات المعروضة فالعالقة بين الطلـب والعـرض طرديـة اي كلمـا كـان الطلـب كبيـرًا او متزايـدًا فـي 

 ومضطردة .معدالت نموه  فالعرض النفطي سوف يزداد ايضًا بصورة متزايدة 

تعــد االســعار مــن العوامــل التــي لهــا تــأثيرًا مباشــرًا علــى العــرض النفطــي ،  .اســعار الــنفط الخــام :2
فأرتفاع االسعار وتزايدها تعد عاماًل محفزًا لزيادة المعـروض فـالتغيير السـعري يـؤدي الـى تغييـر فـي 

او المنتجــة التــي تــرتبط بالمــدى الزمنــي وبطبيعــة االســواق النفطيــة وفــي مــدى الكميــات المعروضــة 
العرض النفطي ، اضافة الى حالة فيمـا اذا كانـت الطاقـات االنتاجيـة مسـتغلة بحـدودها تأثيرها على 

القصــوى ممــا يتعــذر معــه زيــادة االنتــاج او المعــروض فــي المــدى القصــير وبــذلك فالحــافز الســعري 
يكــون تــأثيره ايجابيــًا فــي المــديين المتوســط والطويــل ، لكــن فــي حالــة انخفــاض الســعر فــأن ذلــك لــه 

ان تلك العالقة قد تكون صحيحة في اسواق المنافسـة لبي على خفض الكمية المعروضة .تأثيره الس
الحرة او السوق الفورية التي تتغير معها الكميات المعروضة تبعًا للتغير في االسعار ومن ثم تكون 

ة( بين في اسواق االحتكار او المنافسة االحتكارية )احتكار القل العالقة طردية بينهما ، لكن العالقة
اذ قـد يزيـد المحتكـر مـن  نفس االتجـاه السـابق او التقليـدي تأخذال  السعر والكمية المعروضة طردية

حتــى فــي حالــة عــدم حصــول زيــادة فــي الســعر او  او يثبــت نفــس الكميــات المنتجــة عرضــه النفطــي
 حتى في انخفاض االسعار .
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ــة :3 ة علــى العــرض مــن الــنفط الخــام فــي لهــذا العامــل تــأثير كبيــر وقــوة مباشــر  .السياســة االنتاجي
االسواق النفطية العالمية ، فالسياسية النفطيـة هـي مجموعـة االجـراءات التـي يـتم اتخاذهـا فـي كيفيـة 
اســتغالل واســتثمار الــنفط الخــام مــن خــالل الــتحكم فــي انتاجــه )عرضــه( ، مثــل منــع تصــدير الــنفط 

ـــدان  صـــادية دوليـــة ، او الرغبـــة بخفـــض سياســـية نتيجـــة عقوبـــات اقت ألســـبابالخـــام الـــى بعـــض البل
 محدودية حجم االحتياطيات النفطية.االنتاج للمحافظة على العمر االنتاجي للحقول النفطية نتيجة 

الطاقـة المتجـددة ، النوويـة ،  ان اسـعار مصـادر الطاقـة البديلـة ) .سعر مصادر الطاقـة البديلـة :4
وخاصة في االجل القصير ويرجـع السـبب  مؤثرة وبصورة غير مباشرة على العرض النفطي الفحم (

فــي ذلــك الــى ارتفــاع تكاليفهــا وصــعوبة احاللهــا مــع الطاقــة التقليديــة بســبب حجــم هيكــل الصــناعة 
   . النفطية الضخم الذي تم االعتماد عليه منذ فترات زمنية طويلة جدا

ـــرة مـــن المنتجـــين  .المنافســـة بـــين المنتجـــين للـــنفط :5 ـــة مـــن مجموعـــة كبي يتكـــون الســـوق النفطي
والشـــركات النفطيـــة التـــي تحـــاول كـــل منهـــا الحصـــول علـــى حصـــة كبيـــرة مـــن الســـوق النفطيـــة مثـــل 

االمر الذي يقود الى المنافسة بين البلدان المصدرة للنفط )اوبك( وبين البلدان الصدرة خارج اوبك ، 
، ولغرض الحفاظ علـى االسـعار النفطيـة بصـورة مسـتقرة فط التأثير على الكميات المعروضة من الن

 ومقبولة تم االتفاق على تحديد المعروض النفطي في السوق النفطية من خالل نظام الحصص.
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 الطلب العالمي على النفط الخامثانيًا: 
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