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اجية السختبظة تعشي الرشاعة الشفظية مجسهعة الفعاليات والشذاطات والعسليات االنت
باستغالل الثخوة الشفظية ابتجاءا من عسليات الكذف والتحخي والتشقيب مخورا بعسليات 
االستخخاج والشقل وحتى وصهل سلعة الشفط الى السدتيلك الشيائي . وبدبب تعجد حلقات 
الشذاط االقترادي الرشاعي الشفظي فانو يتزسن مجسهعة من االنذظة والفعاليات 

 خجمية  ومشيا : االنتاجية وال

 الشذاط االستخخاجي :  -1

يدتيجف استخخاج الشفط الخام من باطن االرض واعجاده لغخض الترجيخ او التدهيق 
 الجاخلي والخارجي . 

 الشذاط الرشاعي التحهيلي :  -2

وييجف الى تحهيل مادة الشفط الخام الى مشتجات نفظية ألغخاض االستخجام الشيائي او 
 حتياجات االستياليية واالنتاجية . التزيعي لدج اال

 

 

 

 

 



 خرائص الرشاعة الشفظية : 

ضخامة رؤوس االمهال السدتثسخة  : حيث تتظلب استثسارات كبيخة بحكم تعجد وتشهع  -1
مخاحل وعسليات استغالل السشتج الى جانب طبيعة االراضي والسياه التي يتم مشيا عسلية 

 االنتاج.

وتذيخ الجراسات الستخررة في مجال االنتاج الشفظي الى ان ىحه الرشاعة احتاجت 
( مليهن دوالر يهميا من اجل تدويج العالم بحاجتو من الشفط 4244الى انفاق )

 .  1994عام

ارتفاع ندبة راس السال الثابت الى راس السال الستغيخ : وتعشي ان ليكل راس السال  -2
هن اغلبو من العشاصخ الثابتة التي تذسل )السكائن ، السعجات في الرشاعة الشفظية يك

%( مقارنة مع ندبة راس 84،االنذاءات ( وترل ندبة ىحه السجسهعة الى ايثخ من )
 السال الستغيخ ، وىحا يعهد الى طبيعة وخرائص عسليات الرشاعة الشفظية . 

محاولة تخفيض كلفة استخجام تكشهلهجيا متظهرة ججا وذلك لظبيعة ىحه الرشاعة و  -3
 السشتج لديادة العهائج . 

انخفاض مخونة العخض والظلب في االجل القريخ حيث ان مخونة الظلب اقل من  -4
 الهاحج الرحيح وىحا يتخك اثار واضحة على اسعار الشفط الخام ومذتقاتو . 

ان الرشاعة الشفظية وبدبب طبيعتيا وخرهصيتيا ايثخ ميال نحه االحتكار مشو  -5
 الى السشافدة. 

 ارتفاع ندبة السخاطخة وعجم التأيج في الشذاط االقترادي الشفظي .  -6



تحتاج الى كهادر ذات ميارات وكفاءات علسية مجربة وعلى درجة عالية من  -7
 التحريل العلسي والسيشي . 

 الفصل الثالث

 اقتصاديات مراحل الصناعة النفطية

تتعجد مخاحل الرشاعة الشفظية من مخاحل الكذف والتحخي واالستخخاج والشقل والتكخيخ 
 ثم التهزيع . 

ت الرشاعة الشفظية ذات مخاحل متعجدة فإنشا سشحاول استعخاض ذلك برهرة ناولسا ك
 مخترخة وكسا يلي : 

 مخحلة الكذف والتحخي والتشقيب :  3-1

فط الخام نظخيا وعسليا وكل ما يتعلق بشهع الثخوة ىجف ىحه السخحلة الى تحجيج تهاجج الش
 الشفظية وكسياتيا ودرجة تجارية الشفط الستهاجج . 

ويتهقف قيام السخاحل الالحقة على مجى نجاح السيسة الخاصة بالتشقيب ، وتتزسن ىحه 
 السخحلة: 

 اوال : السدح الجيهلهجي والجيهفيديائي والجيهكيسياوي : 

سليات السدح الجيهلهجي التي تتزسن وضع الخخائط الخاصة وتتزسن ىحه السخحلة ع
 باألراضي الشفظية واجخاء السدح الدظحي والجهي والجيهلهجي .



اما السدح الجيهفيديائي فيتزسن فحص ومعخفة صفات االرض وطبقاتيا وتحجيج درجة 
كحلك الجاذبية والسغشاطيدية وىحا يتم من خالل السدح السغشاطيدي والسدح بالجاذبية و 

 السدح الدلدالي والكيخبائي . 

 اما السدح الجيهكيسيائي فيزسن معخفة مجى تهاجج الثخوة الشفظية . 

 ثانيا :مخحلة الحفخ االستكذافي :

وتعشي حفخ االبار الشفظية لغخض العثهر على مديج من الشفط الخام او تحجيج مكهنات 
 الظبقات الحاوية على الشفط . 

 ثالثا : مخحلة الحفخ التظهيخي او التشسهي : 

وفي ىحه السخحلة يتم حفخ العجيج من االبار االنتاجية السعجة لالستخخاج او ابار تحجيجية 
لسعخفة حجود الحقل الشفظي . وتيجف ىحه السخحلة الى زيادة استغالل الحقل الشفظي 

معامل االستخخاج مع تحجيج بذكل كفهء والسحافظة على التجفق الظبيعي للشفط  وزيادة 
 دقيق لحجم االحتياطي . 

 مخحلة االستخخاج الشفظي:  3-2

تتحجد ىحه السخحلة باستخخاج الشفط الخام من باطن االرض ليربح جاىدا وفي متشاول 
 الفعاليات والهحجات االقترادية السدتخجمة للظاقة . 

وتتظلب ىحه السخحلة تحجيج وتييئة االبار الشاجحة واقامة مشذآت االستخخاج من انابيب 
 ( سشهات . 5-3وخدانات ومعجات اخخى . وتتخاوح السجة الدمشية ليحه السخحلة ما بين )

 ويتم استخخاج الشفط بهاحجة او ايثخ من الظخق التالية : 



 اوال : الظخيقة الظبيعية : 

بيعي للشفط الخام من باطن االرض بتأثيخ القهى الظبيعية الكامشة في وتعشي التجفق الظ
البئخ الشفظي والستكهنة من الغاز السحاب او الحخارة والسياه او قهة الجاذبية في السكسن 
الشفظي . وىي طخيقة ذات تكاليف مشخفزة وتحتاج الى فتخة زمشية قريخة . حيث 

 يتجفق الشفط بديهلة من البئخ الشفظي . 

 ثانيا : الظخيقة االصظشاعية : 

تعتسج ىحه الظخيقة على تجخل العشرخ البذخي والسكائن والسعجات لغخض زيادة الزغط 
السكسشي للبئخ الشفظي . بسا يؤدي الى زيادة تجفق الشفط الخام . ويظلق على ىحه 

الغاز او الظخيقة "طخيقة االستخخاج الثانهي والثالثي " ، حيث يتم حقن االبار الشفظية ب
( الف دوالر في الهاليات 84الساء . وقج يتظلب استخخاج طن واحج من الشفط الخام )

( الف دوالر في 54في حين تشخفض ىحه التكاليف الى)  (USAالستحجة االمخيكية )
 مشظقة الذخق االوسط .  

 مخحلة نقل الشفط الخام :  3-3

رشاعة الشفظية ، اذ يربح الشفط تذكل ىحه السخحلة واحجة من الحلقات السيسة في ال 
الخام مشتجاتو في متشاول السدتيلك الشيائي التجاري والرشاعي والسشدلي ، وبحكم تباعج 

 مشاطق االنتاج عن مخايد االستيالك فان ىحه السخحلة تعج ميسة في ىحا السجال .

ية وال بج من اختيار وسيلة الشقل على ضهء مجسهعة معاييخ اقترادية وفشية وسياس
وكحلك البج من معخفة كسيات الشفط السظلهب نقليا وتكاليف الشقل ومخونة الهسيلة فزال 



عن الديهلة والدخعة واالستسخارية للشفط الخام في الهسيلة السدتخجمة وتهفخ عشاصخ 
 االمان واالستقخار في الهسائل السدتخجمة . 

 ومشيا : تعجد وسائل الشقل الذائعة في نقل الشفط الخام ومشتجاتوتو 

 اوال : وسائل الشقل البخية : وتذسل االنابيب وسكك الحجيج والديارات الحهضية الكبيخة . 

ثانيا : وسائل الشقل البحخية والشيخية : وتزم الشاقالت والدفن الشيخية والحاويات العائسة 
. 

اليف وتحتاج وسائل الشفط الخام الى استثسارات مالية كبيخة وتتسيد بارتفاع ندبة التك
الثابتة فييا. وتعج االنابيب والشاقالت ىي الهسائل االيثخ استخجاما في نقل الشفط الخام 

 ملم( .  1444- 55وتتخاوح احجام االنابيب ما بين )

ويتهقف حجم االستثسار في صشاعة االنابيب لشقل الشفط الخام على حجم وطهل االنبهب 
 االنبهب الشفظي .   وعلى العهامل الجغخافية والظبيعية المتجادات

 مدايا نقل الشفط باألنابيب : -

ان فتخة استخداد راس السال السدتثسخ ال تتجاوز خسدة سشهات وىي مجة قريخة ندبيا -أ
 . 

انخفاض كلفة وحجة الشفط الخام السشقهلة مقارنة بالهسائل االخخى . فيي تقل فيي  -ب
 فط الخام بالديارات الحهضية مثال . ( مخة عن كلفة الشقل لشفذ كسية الش25تقل بسقجار )

 ان كلفة نقل الشفط الخام تتشاسب عكديا مع حجم او قظخ االنبهب الشفظي . -ج



الديهلة والدخعة واالنتظام واالستسخارية في تجفق الشفط الخام وضخامة الكسيات  -د
 السشقهلة. 

 السخونة في تشهيع الخامات او السهاد السشقهلة عبخ االنبهب .  -ه

 السدايا االقترادية لشقل الشفط الخام بالشاقالت البحخية : -

ارتفاع كسيات الشفط الخام السشقهلة مسا يؤدي الى اخفاض كلفة نقل وحجة الشفط الخام -1
 . 

 تعج الشاقالت مخايد خدن عائسة في االجل القريخ .  -2

على الشفط مخونة وسخعة الحخكة وتغييخىا تبعا للخظهط السالحية وجية الظلب  -3
 الخام . 

تشهع السهاد الدائلة الشفظية السشقهلة بهاسظة الشاقالت ولكشيا تعتبخ من وسائل الشقل  -4
 الستخررة. 

بعج السدافات السشقهل بيا الشفط بهاسظة الشاقالت . ومع ذلك فان الشاقالت تهاجو -5
واالنتظار في بعض الرعهبات الخاصة بالتلهث وارتفاع تكاليف القظخ الدحب والسخور 

السهانئ وارتفاع تكاليف التامين فزال عن تباين تكاليف الظهاقم البحخية بين دولة 
 واخخى .

 

 

 



 مخحلة التكخيخ الشفظي :  3-4

الشيائي وبالتالي  لألستيالك تسثل ىحه السخحلة عسلية ترشيع الشفط الخام ليربح جاىدا  
رفع الكيسة االقترادية والسشفعة الذكلية للشفط الخام من خالل تحهيلو الى مشتجات 

 مكخرة تكهن معجة لالستخجام التجاري والرشاعي والسشدلي .

( مشتجا  نيائيا  وىي تذكل أيزا  وسيظة للرشاعات 12وتعظي مخحلة التكخيخ أيثخ من )
 البتخوكيسياوية. 

من الرشاعات التحهيلية في صشاعة الشفط ويعج أيزا  من السذاريع القائجة  ويعج التكخيخ
 للتهطن وتتستع بارتباطات أمامية وخلفية واسعة وكبيخة .

 وتتأثخ صشاعة التكخيخ بسجسهعة من العهامل مشيا : 

 حجم الظلب على السشتجات السكخرة من حيث الكسية والشهعية . -1

 عخض السشتجات السكخرة. -2

 نهع الشط الخام السدتخجم في التكخيخ. -3

 الدياسات الشفظية للبلجان السشتجة. -4

 طخيق التكخيخ الشفظي. -5

 السهقع الجغخافي للسرفى بالشدبة لسخايد االنتاج واالستيالك. -6

 مخحلة التدهيق والتهزيع الشفظي  3-5



يائي على الرعيج تيجف ىحه السخحلة الى وضع الدلعة الشفظية في متشاول السدتيلك الش
ذلك من خالل مجسهعة من الهسائل واالمكانيات والسحظات الجاخلي والخارجي , ويتم 

الثابتة والستحخكة . وتحتاج ىحه السخحلة الى مجسهعة من الفعاليات االقترادية لتحجيج 
حجم السظلهب من السشتجات السكخرة او الشفط الخام في الدهق السحلية والخارجية , 

 -من خالل : وىحا يتم

اجخاء دراسات لتحجيج حجم وطبيعة الظلب والعخض بالشدبة للشفط الخام أو مشتجاتو  -1
 على فتخات زمشية مختلفة في األجل القريخ والظهيل .

تحجيج األطخاف الستعاملة في الدهق الشفظية وتهفيخ اإلمكانيات واإلجخاءات الالزمة  -2
 الخام .لتشفيح عقهد البيع والذخاء للشفط 

تييئة وسائل نقل الشفط الستخررة وكل ما يختبط بيا من عسليات الذحن والتفخيغ  -3
. 

 تهفيخ التدييالت االدارية والخجمية لعسليات التدهيق والتهزيع . -4

 تهفيخ متظلبات الجعاية واإلعالن للسشتجات السكخرة داخليا  وخارجيا  . -5

وخبخات واسعة في عسليات التدهيق ومعخفة  وبحلك فإن ىحه السخحلة تتظلب امكانيات
ودراية كافية بظبيعة الدهق الشفظية الجولية واألطخاف العاملة فييا وتهجيات الدهق 

 مدتكبال  .
 


