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 مقدمةال

 فيه ، 1859 عام مشح اإلندان إلييا تهصل التي االكتذافات أىم من الشفطخ يعتب
 العالم في والدراعي الرشاعي اإلنتاج كل ومحهر واألساسي لمظاقة، األول السرجر

 أىم الشفط يعج ولم .اليهمية الحياة عشاصخ من حيهيا عشرخا أصبح وقج السعاصخ،
 عن يقل ال ما الستخخاج مرجرا أيزا أصبح بل فحدب،  الظاقة مرادر من مرجر

 عابخة، تجارية سمعة مجخد يعج لم كسا .العالم في مختمفة صشاعية سمعة ألف عذخ أحج
 العالسية التجارة من 33.2% ندبة يذكل فيه التجارة الجولية، في سمعة أىم أصبح بل

 التجارية األىسية من نفدو عمى القجر أخخى  مادة أي تدتحهذ ولم  2008.سشة لمظاقة
في  الرشاعية لمجول العجيجة السحاوالت رغم الشفط عمييا استحهذ التي واالقترادية

 أو الشهوية والظاقة والفحم كالغاز ناضبة طاقات كانت سهاء أخخى  بظاقات  إحاللو
 الظاقات من وغيخىا السائية والظاقة اليهائية والظاقة كالظاقة الذسدية الستججدة بالظاقات

 .   1973  لدشة األولى الشفظية األزمة مشح الجائسة

 

 

 

 

 

 



 
 

 الفرل األول : االقتراد الشفظي , مفيهمو وعالقتو بالعمهم األخخى 

  :الشفط اقتراد عمم تعخيف 1-1

يظمق  والتي التظبيقي االقتراد مهضهعات إحجى يعتبخ الشفط اقتراد إن مهضهع
 العمم ىحا أن ذلك الستخررة، أو الفخعية أو القظاعية االقتراديات عمهم عمييا أحيانا

 الفخع أو القظاع عمى االقترادية القهانين الشظخي )تظبيق بين الجانب يجسع ومهضهعو
 السختبظة الستجدجة االقترادية لمعسميات واألنذظة وصفي وجانب السجروس(، الشذاط أو

 السختبظة األنذظة االقترادية لكل واحج آن في ووصفي نظخي  عمم أنو أي .باستغاللو
 حجيث، عمم بأنو الشفط اقتراد عمى نظمق أن يسكن ثم ومن .الشفظية الثخوة أو بالسهرد

 .الجراسة والبحث من محل ليا التي األخخى  العمهم ضسن يجرج

الشفظي يعج أحج فخوع عمم االقتراد التظبيقي وىه يحاول أن يدتفيج  ومن ىشا فاالقتراد
من أدوات التحميل االقترادي في دراسة سمهك الرشاعة الشفظية كهحجات مشتجة أو دواًل 

 مشتجة أو شخكات أو مؤسدات .

واذا ما كانت أدوات التحميل االقترادي تشرخف الى القهانين والشظخيات االقترادية 
الكسية والجراسات التجخيبية فإن عمم اقتراد الشفط يعج مجااًل رحبًا الستخجام واالساليب 

االقترادي األول تمك األدوات .ولسا كانت دراسة السهارد الشاضبة تسثل الحقل السعخفي 
لمتحميل االقترادي الجدئي فإن مهضهعات العخض والظمب واألسعار واألسهاق 

ى يديم التحميل االقترادي في تفديخىا ومحاولة رسم والتكاليف والسشافع تسثل حقهاًل اخخ 
 سمهكيا .

 



 
 

 االقتراد الشفظي وعالقتو بالعمهم االخخى  1-2

أن عمم اقتراد الشفط لو عالقات متعجدة مع فخوع السعخفة اإلندانية األخخى. و كغيخه 
 :  باتجاىينمن العمهم يحاول أن يتبادل اإلفادة معيا وتتهزع عالقتو 

 عالقة عمم اقتراد الشفط بفخوع السعخفة كالجغخافية والتأريخ والدياسة .األول : 

حيث تظيخ أىسية الجغخافية مثاًل القتراد الشفط في تعيين التهزيع الجغخافي لسهاقع 
 الرشاعة الشفظية في العالم بحمقاتو الستعجدة.

الم بهاسظة كسا يقجم لشا التأريخ الدخد التأريخي لتظهر صشاعة الشفط الخام في الع
 مؤشخات متعجدة فزاًل عن انساط السمكية وتظهرىا. 

 األتجاه الثاني : عالقة عمم االقتراد بفخوع االحراء والخياضيات

في مجاالت كثيخة, إذ أن أدوات القياس حيث يدتفيج اقتراد الشفط من ىحه الفخوع 
فزاًل عن أن االقترادي وبحهث العسميات تسثل عشاصخ ميسة في دراسة اقتراد الشفط 

دوال الظمب والعخض واالسعار تدتفيج من الجوال الخظية وغيخ الخظية والمهغاريتسية في 
 االستشاد إلى الشظخية االقتراديةبشاء نساذج تقجيخ الظمب وتحميل سمهك السشتج الشفظي ب

التي تكهن االساس الي نسهذج قياسي . ناهيك عن ان تمك الجوال تسثل االساس لجراسة 
ت نسه استيالك الشفط والظاقة وبشاء تقجيخات مدتقبمية حهل انتاج واستيالك الشفط معجال

والظاقة ثم ان ادوات التحميل الكسي )بحهث العسميات( تخجم اقتراد الشفط في اجخاء 
 كثيخ من دراساتو في حقهل مختمفة . 

عجدة لمعمهم وىكحا يذتخك اقتراد الشفط مع فخوع عمم االقتراد االخخى في عالقاتيا الست
 االندانية الرخفة التي تخجم االندان في ىحه السعسهرة الهاسعة . 



 
 

ان عمم اقتراد الشفط يدتفيج بذكل اساس من الخكيدتين االساسيتين لعمم االقتراد وىسا 
( الشظخية االقترادية الكمية Microeconomic Theoryالشظخية االقترادية الجدئية )

(Macroeconomic theory) 

 ادوات دراسة اقتراد الشفط : -3

تتعجد الهسائل واالدوات في دراسة االقتراد الشفظي وىشاك عجد من السفاهيم 
والسرظمحات والسقاييذ التي تدتخجم في دراسة ىحا االقتراد ، وتعج من السفاتيح 

 االساسية في فيم مهضهعات االقتراد الشفظي والظاقة وسهف نعخضيا باخترار : 

الظاقة : وىي تقديم مرادر الظاقة السختمفة سهاء اكانت مرادر الظاقة  اوال : خارطة
 ناضبة ام غيخ ناضبة . 

 ثانيًا: خارطة البخميل الشفظي :

يشرخف ىحا السفيهم الى تحجيج مكهنات البخميل الشفظي السخكب بعج اجخاء عسميات  
قة سهاء اكانت التكخيخ ليكهن صالحا لالستيالك السباشخ من الهحجة السدتيمكة لمظا

 .مكائن ام معجات ام وسائل نقل 

 

 مقاييذ ومعامالت التحهيل في صشاعة الشفط والظاقة : 1-4

ىي مجسهعة من السقاييذ والسعامالت الخاصة لتحهيل وحجات الشفط الخام اوالظاقة ، 
 من اجل تحجيج القياسات الستجاخمة بين مرادر الهقهد والظاقة . 

 

 



 
 

 الفصل الثاني

 طبيعة الصناعة النفطية

تعتبخ الرشاعة الشفظية واحجة من الفعاليات االقترادية االساسية في البشاء االقترادي 
لمبمج الشفظي واذ تقهم تمك الرشاعة عمى السادة البتخولية التي تذكل عرب الحياة 
الرشاعية وتجخل في كل مفاصل الحياة االقترادية ورغم  تعجد مخاحل الرشاعة 

اال انيا حمقات متخابظة إلنتاج وترشيع الشفط الخام وجعمو جاىدا لالستيالك  الشفظية
السباشخ ، وعميو فإنشا سشمقي الزهء في ىحا الفرل عمى بعض الجهانب السيسة في 

 طبيعة الرشاعة الشفظية . 

 نظريات تكوين النفط الخام :  2-1

ولة لتفديخ تكهن مادة الشفط عخضت لشظخيات متعجدة لكل مشيا افكار وتفديخات افي مح
 مختمفة عن االخخى لتحجيج اصل تكهن الشفط ومن تمك الشظخيات : 

 اوال : الشظخية الالعزهية :

وتعتبخ من الشظخيات القجيسة والتي كانت سائجة في القخن التاسع عذخ ومشيا نظخية 
. وتفديخ ىحه الشظخيات نذهء الشفط  1081اركذ عام، ونظخية م 1084ىهميمجن 

والتي تشص عمى ان الشفط ناجم عن تفاعالت كيسياوية بين العشاصخ الالعزهية  مثل 
الييجروجين مع الكاربهن او كبخيتيج الحجيج مع الساء او مع العشاصخ االخخى ومسا يدسج 

يل ، واالثيل ، واالستيمين ، ىحه الشظخية امكانية تحزيخ مهاد ىيجروكاربهنية مثل :السث
والبشدين في السختبخات ، والسعامل من مرادر غيخ عزهية . ولكن مع ذلك فان اغمب 

 الحقهل الشفظية لم تعكذ الشفط الخام بدبب العهامل الالعزهية فقط . 



 
 

 ثانيا : الشظخية العزهية :

زهية )نباتية ، وتعج من الشظخيات الحجيثة التي تخجع اصل الشفط الخام الى عهامل ع
حيهانية( تحممت بفعل عهامل الحخارة  وضغط االرض عبخ مجة زمشية طهيمة مسا ولج 

 عشيا مادة الشفط الخام . 

 وتقدم ىحه الشظخية الى :

 الشظخية العزهية الشباتية : -أ

وتخجع الشفط الخام الى اصل نباتي من خالل تحمل الشباتات في عسق االرض وعبخ 
دخت وتحممت نتيجة الزغط والحخارة ليتكهن مشيا الشفط ، مثل حقهل االف الدشين ، تف
 نفط بشدمفانيا . 

 الشظخية العزهية الحيهانية :  -ب

وتفدخ نذهء الشفط في ضهء تحمل السهاد العزهية الحيهانية جخاء تفدخ وانريار 
ى %( من نفط العالم يعهد ال08الحيهانات عبخ الدمن في باطن االرض وبحلك نجج ان )

ىحه الشظخية من حيث اصل تكهيشو . وىحا ما نججه في نفط الخميج العخبي والسكديك 
 والبحخ االسهد وشخق اوربا . 

 


