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لمنظمة  المؤسسة  الدول  إحدى  وباعتبارها  بالعالم،  النفط 
أوبك، وكذلك إحدى الدول الثالث المؤسسة لمنظمة أوابك. 
كما تحتضن المقر الدائم للمنظمة منذ تأسيسها عام 1968.

تم اكتشاف النفط في حقل برقان في عام 1938 ويعد ثاني 
أول  تم تصدير   1946 عام  العالم، وفي  بئر نفطي في  أكبر 
النفط  إنتاج  أخذ  ثم  الخام،  الكويت  نفط  من  تجارية  شحنة 
النفط في دولة الكويت  إنتاج  ارتفع  ينمو نموًا مطردًا حيث 
من حوالي 16 ألف برميل يوميًا عام 1946 إلى 951 ألف برميل 
في  يوميًا  برميل  مليون   1,823 إلى  ليصل   1954 عام  يوميًا 
النفط  المزيد من حقول  اكتشاف  تم  كما  الستينات.  أوائل 
التي أثرت اإلنتاج خالل األعوام التالية، ويمثل النفط والمنتجات 

النفطية ما يقارب 95 % من عائدات التصدير.

محاور العدد:
• نشأة النفط وأهميته

• خامات النفط القياسية
• احتياطي النفط العالمي

• اإلنتاج والمعروض العالمي من النفط الخام
• أسعار النفط والعوامل المؤثرة فيها

• أسواق النفط اآلجلة
• منظمة األوبـك
• منظمة األوابـك
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  Black Gold  الذهب األسود

يعتبر النفط من أهم المحركات األساسية لالقتصاد العالمي، وقد لعب دورًا مؤثرًا وفعاالً في إعادة 
رسم الخارطة السياسية واالقتصادية والدولية. وتأتي األهمية اإلستراتيجية للنفط باعتباره مصدرًا 
رئيسيًا للطاقة ومادة أولية وأساسية في العديد من فروع الصناعات التحويلية وسلعة هامة في 
الكويت  العربية. وتعد دولة  المنطقة  الرئيسية في  الوطنية  الثروة  الدولية، كما يشكل  التجارة 

أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، لما تملكه من ثروة نفطية هائلة في أراضيها.

المصادر:
• تقرير منظمة األوابك – 2010

• الموقع االلكتروني: النفط والغاز الطبيعي العربي
• المعهد العربي للتخطيط: أسواق النفط العالمية

• ويكيبديا – الموسوعة الحرة: النفط وصناعة النفط في الكويت.
• وزارة النفط – دولة الكويت
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نشأة النفط وأهميته

النفط أو البترول عبارة عن سائل كثيف، قابل لالشتعال، 
يوجد في الطبقة العليا من القشرة األرضية، ويتكون 
األلكانات  سلسلة  من  خاصة  هيدروكربونات  من 
الثمينة كيميائيًا، ولكنه يختلف في مظهره وتركيبه 
ونقاوته بحسب مكان استخراجه. يطلق عليه »الذهب 
األسود« فهو مصدر من مصادر الطاقة األولية الهامة 
نقله  إمكانية  في  النفط  قيمة  وتكمن  العالم،  في 
المادة  ويمثل  فيه،  الموجودة  الهائلة  الطاقة  ومقدار 

الخام للعديد من المنتجات الكيماوية.

في   1859 عام  في  للنفط  تجاري  وإنتاج  حفر  أول  بدأ 
والية بنسلفانيا في الواليات المتحدة األمريكية، وكان 
معدل اإلنتاج اليومي حوالي 20 برميال. وقد اعتبر ذلك 
العالم  في  النفط  وإنتاج  صناعة  عهد  بداية  التاريخ 

بصورة علمية وتجارية.

العربي، فقد تم  أما عن نفط الشرق األوسط والعالم 
1908 ثم في مصر عام  اكتشاف النفط في إيران عام 
1910، توالى بعدها حفر اآلبار وإنتاج النفط في العديد 
والكويت  والبحرين  العراق  مثل  العربية  الدول  من 
والسعودية ومن ثم تصديره إلى الدول الغربية التي 
أصبحت المستهلك األساسي للنفط. وقد أعطت هذه 
السلعة الثمينة العالم العربي ُبعدًا استراتيجيًا وثقاًل 
وغزارة  بجودته  العربي  النفط  يتميز  حيث  سياسيًا 
إنتاجه مع قرب اآلبار النفطية من السطح مما يسهل 
من  كذلك  لقربه  وتصديره  ونقله  استخراجه  عملية 

الموانئ.

تبعًا  وذلك  يوم،  بعد  يومًا  النفط  أهمية  وتزداد 
مستلزمات  في  استعماالته  وتزايد  مشتقاته  لتعدد 
بدرجاته  الخام  النفط  يتم تكرير  اليومية، حيث  الحياة 
المختلفة للحصول على مشتقات نفطية أخرى هامة 
زيت  الغازولين،  المسال،  البترول  غاز  البنزين،  مثل 

الغاز/الديزل وزيت الوقود.

خامات النفط القياسية

يصنف خام النفط إلى عدة أنواع وفقا لمكان المنشأ 
أو  النوعي  ووزنه  دبي(  برنت،  تكساس،  غرب  )وسيط 
الكبريت  ونسبة  ثقيل(  متوسط،  )خفيف،  كثافته 
فيه )حلو، مر( وعوامل أخرى أقل أهمية. كما ينخفض 
زادت  كلما  القياس  بخامات  مقارنة  النفط  سعر 

كثافته وحموضته، ويرتفع سعره مع انخفاض كثافته 
نحو  الحلو  الخفيف  النفط  إنتاج  ويمثل  وحموضته. 
الثقيلة  النفوط  تمثل  بينما  العالمي،  اإلنتاج  من   % 40

والمتوسطة الـ 60 % الباقية.

ونظرًا لوجود أنواع وأصناف مختلفة من النفط فقد تّم 
االتفاق بين المتعاملين على اختيار أنواع محّددة تكون 
بمثابة معيار للجودة وعلى أساسها يتم زيادة أو خفض 
قيمة السلع البترولية. فعلى مستوى العالم تم اختيار 

الخامات التالية لتكون مرجعا عالميا للتسعير:

نفطي  مزيج  من  يتكون  الذي   )Brent( برنت  خام   •
ونينيان في  برنت  15 حقاًل مختلفًا في منطقتي  من 
نحو  تنتجان  اللتين  المتحدة(  )المملكة  الشمال  بحر 
كمعيار  برنت  خام  ويستخدم  يوميًا.  برميل  ألف   500
لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، خاصة في األسواق 
الخفيفة  النفوط  من  يعتبر  كما  واإلفريقية.  األوروبية 

الحلوة المثالية إلنتاج البنزين ووقود التدفئة.

النفوط  من   )WTI( تكساس  غرب  وسيط  خام   •
الحلوة، وكما يدل اسمه فإن أغلبه ينتج في  الخفيفة 
غرب تكساس وهو أحد خامات القياس العالمية التي 
الواليات  في  األخرى  الخامات  تسعير  في  ُتستخدم 
المتحدة األمريكية والتي ُتعتبر أكبر سوق للنفط في 

العالم. 

في  للتسعير  كمعيار  يستخدم  والذي  دبي  خام    •
منطقة آسيا-الباسيفيك لزيت الشرق األوسط.

للنفط  كمرجع  يستخدم  ماليزيا،  من  تابيس  خام   •

الخفيف في منطقة الشرق األقصى.

• خام ميناس من أندونيسيا، يستخدم كمرجع للنفط 
الثقيل في منطقة الشرق األقصى.

وتستخدم هذه الخامات القياسية مثل »غرب تكساس« 
160 نوعًا من النفوط  و«برنت« للمساعدة في تسعير 
على مدى  بناء  الخامات  ويتم تسعير هذه  المختلفة. 
عن  بعدها  ومدى  القياسية  الخامات  عن  اختالفها 

أسواق هذه الخامات.

سلة أوبك

اإلنتاج،  مرجعًا في مستوى سياسة  أوبك  تعتبر سلة 
وهي مزيج من النفوط الخفيفة والثقيلة التي تنتجها 
على  أوبك  وتعتمد  أوبك،  منظمة  في  األعضاء  الدول 
المتوسط الحسابي لسعر هذه السلة في سياساتها 
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منذ  السلة  تبنت  أوبك  أن  من  الرغم  وعلى  اإلنتاجية. 
عند   2000 عام  ظهرت  أهميتها  أن  إال   ،1987 عام 
سياسة  بتغيير  يقضي  الذي  السعري  النطاق  اعتماد 
السلة ضمن نطاق  للمحافظة على سعر هذه  اإلنتاج 
محدد. تضم سلة أوبك 12 خامًا: الخام العربي الخفيف 
الخفيف  بوني  خام  الجزائري،  صحاري  خام  السعودي، 
أورينت  خام  األنغولي،  جيراسول  خام  النيجيري، 
األكوادوري، الخام اإليراني الثقيل، خام البصرة الخفيف 
الليبي،  السدر  خام  الكويتي،  التصدير  خام  العراقي، 
الخام البحري القطري، خام مربان اإلماراتي وخام ميري 

الفنزويلي.

احتياطي النفط العالمي

النفط  وحجم  كمية  بأنه  النفطي  االحتياطي  ُيعرف 
بعد  يستخرج  لم  الذي  األرض  باطن  في  المخزون 
المعروفة  التقنية  بالوسائل  استخراجه  ويمكن 
يتغير  االستكشاف.  به  يتم  الذي  الوقت  والمتاحة في 
االحتياطي النفطي مع الزمن وحسب الظروف التقنية 
واالقتصادية السائدة، وتقدر كمية االحتياطي من حيث 

الحجم حسب سعة المكمن عرضًا وطوالً وسمكًا.

أصناف،  عدة  إلى  النفطي  االحتياطي  تصنيف  يمكن 
واألكثر شيوعًا منها هي:

كميات  عن  عبارة  )المثبت(:  المؤكد  االحتياطي   •
النفط التي تشير المعلومات الجيولوحية والهندسية 

المكامن  من  دقيقة  بصورة  استخراجها  إمكانية  إلى 
النفطية.

النفط  كميات  يمثل  وجوده:  المرجح  االحتياطي   •
النفطية  المكامن  من  عليها  الحصول  الممكن 
من  والتأكد  تطويرها  تم  التي  للمكامن  المجاورة 

احتياطها الثابت.

المتوقع  النفط  كميات  يمثل  المحتمل:  االحتياطي   •
لم  التي  المكامن  من  واستخالصها  عليها  الحصول 
علماء  يعتقد  والتي  بعد،  حفرها  أو  تطويرها  يتم 

الجيولوجيا باحتمال وجودها ضمن طبقات األرض.

العالمي  النفطي  االحتياطي  أن  بالذكر  والجدير 
الخمسين  السنوات  خالل  ملموسًا  تزايدًا  شهد  قد 
األخيرة وذلك نتيجة لالكتشافات الجديدة التي أضافت 
وقد  المثبت.  االحتياطيات  إلجمالي  كبيرة  كميات 
من  الكبرى  الحصة  على  العربية  الدول  استحوذت 
تلك االحتياطيات والبالغة حوالي 684 مليار برميل )أي 
العربية  المملكة  تمتلك  57,5 %(، في حين  ما نسبته 
السعودية حوالي 22,3 % من االحتياطي العالمي من 
النفط، محتلة بذلك المرتبة األولى تليها العراق فدولة 

الكويت )إحصائيات 2010(.

اإلنتاج والمعروض العالمي من النفط الخام

القرن  أواسط  منذ  العالم  في  النفط  إنتاج  تطور  لقد 
له  المنتجة  الدول  عدد  وازداد  ملفتًا  تطورًا  الماضي 

وعدد اآلبار والحقول والكميات المنتجة سنة بعد سنة. 
اإلقليمي  المستوى  على  الخام  النفط  إنتاج  ويتركز 
فال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الحاضر  الوقت  في 
الصدارة  تتبوأ مركز  السعودية  العربية  المملكة  زالت 
من حيث إنتاج النفط الخام. إذ توجد بعض المحددات 
الذي  المستوى  تجاوز  يصح  ال  منها:  اإلنتاج،  لعملية 
تحدده االعتبارات الفنية بما ال يضر الخزان األرضي ويؤثر 
سلبًا على حجم ما يمكن استخالصه من النفط على 
مدى عمر الحقل، وكذلك يتحدد العرض بسياسة الدول 
لمواجهة  النفط  إلى  حاجتها  ومدى  للنفط  المنتجة 
نقدي  لمورد  تحقيقًا  لتصديره  أو  المحلي  استهالكها 

يلبى احتياجاتها المالية أو المستقبلية.

أما بالنسبة للمعروض العالمي من النفط الخام، فإنه 
يخضع لعدد من المحددات في مقدمتها حجم الطلب 
يطلبه  لما  استجابة  العرض  يعتبر  حيث  النفط  على 

في  السائدة  األسعار  مستوى  عند  المستهلكون 
النفطية  المشتقات  أسعار  مستوى  وكذلك  األسواق، 
االستهالك.  ضرائب  من  كبيرًا  قدرًا  تتضمن  التي 
ويتحدد العرض يوميًا بمدى توافر اإلمكانيات اإلنتاجية 
المتاحة في وقت معين، كما يعتمد ذلك على حجم 
والتنمية  التنقيب  لعمليات  الموجهة  االستثمارات 
تلك  في  المستخدمة  التقنيات  تقدم  مدى  وعلى 

العمليات. 

أسعار النفط والعوامل المؤثرة فيها

إذ  العالم،  في  تداوالً  السلع  أكثر  هو  الخام  النفط 
الواحد من  للبرميل  األمريكي  بالدوالر  األسعار  ُتسجل 
أو  نوعيته  وفق  البرميل  سعر  يتفاوت  حيث  النفط، 
النفوط  قائمة  الحلو  الخفيف  النفط  ويتصدر  درجته، 

األغلى ثمنًا في أسواق النفط العالمية. 

في  الرئيسية  بالتطورات  عادة  النفط  أسعار  ترتبط 
المحرك  أنها  على  إليها  وينظر  العالمي  االقتصاد 
يلي  وفيما  االقتصادي.  والركود  التضخم  لظاهرتي 

أهم العوامل المؤثرة في تسعير النفط عالميًا:

المثبتة  االحتياطيات  على  يعتمد  والذي  العرض   •
وتطورها في الدول المنتجة المعروفة واكتشاف المزيد 
مناطق  أو  الدول  هذه  في  النفطية  االحتياطيات  من 
أخرى في العالم، إضافة إلى كميات النفط المستخرجة 

منها والطاقات اإلنتاجية والتصديرية المتاحة.
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• الموقع الجغرافي لمنافذ التصدير ألي نوع من أنواع 
من  النقل  كلفة  يحدد  السوق  إلى  الداخلة  النفوط 

منفذ التصدير إلى نقطة االستالم.

• الزيادة أو النقصان في الطلب على النفط الخام من 
بعض الدول الصناعية أو النامية يعتبر عاماًل مساعدًا 

في تغيير األسعار.

الطاقة  مجال  في  التكنولوجي  التقدم  يساهم   •
البديلة في التأثير على أسعار النفط في العالم.

النفط  استخراج  في  المستخدمة  التقنيات  تلعب   •
نمط  تحسين  في  هامًا  دورًا  التحويلية  والصناعة 
وأساليب العمليات النفطية بمراحلها المختلفة وزيادة 

كفاءة العمل، بما يؤثر على األسعار.

الكوارث  حدوث  عند  وذلك  الموسمية،  التغيرات   •
والتقلبات المناخية الغير متوقعة في بعض الدول. 

• ال شك بأن سياسات الحكومات المنتجة والمستهلكة 
صياغة  في  مهمًا  دورًا  تلعب  واستراتيجياتها  للنفط 

أسعار النفط.

أسواق النفط اآلجلة

التبادالت  تحركات  بنسبة  الخام  النفط  سعر  يتأثر 
الدولية البترولية الثالث الرئيسية في كل من: بورصة 
نيويورك التجارية )NYMEX(، بورصة البترول الدولية في 

 .)SIMEX( وبورصة سنغافورة الدولية )IPE( لندن

تتنوع العقود المتداولة في أسواق النفط بين العقود 
المستقبلية وعقود السبوت الفورية. وتختلف األسواق 
اآلجلة عن الفورية بأن النفط المتعاقد عليه في األسواق 
اآلجلة ينتج ويسوق ويسلم للمشتري في المستقبل، 
ويتم ذلك بسعر متفق عليه مسبقًا بغض النظر عن 
األسعار السائدة وقت التسليم. وتعتبر السوق اآلجلة 
حيث  العالم،  في  نشاطًا  األسواق  أكثر  من  للنفط 
يجد المضاربون والمستثمرون فرص ضخمة في هذه 
األسواق ألنها تمكنهم من جني أرباح عن طريق تداول 
القيام  بدون  التسليم،  وقت  يأتي  حتى  النفط  عقود 

بأي عمليات فعلية للشحن والتسليم.

في  اآلجلة  األسواق  عقد  يتكون  المثال،  سبيل  على 
بورصة نيويورك من ألف برميل، على أن تكون نقطة 
التي  أوكالهوما  والية  في  كوشينج  مدينة  التسليم 
خطوط  تقاطع  على  االستراتيجي  بموقعها  تتمتع 
أنابيب تمكنها من التصدير لكافة أنحاء العالم، حيث 

تصل هذه األنابيب إلى الموانئ األمريكية.

منظمة األوبك

عام  )أوبك(  للبترول  المصدرة  األقطار  أنشئت منظمة 
1960، وتضم في عضويتها اثنتي عشرة دولة: الجزائر، 
أنغوال، األكوادور، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، 
العربية  اإلمارات  السعودية،  العربية  المملكة  قطر، 
المتحدة، وفنزويال. وتهدف هذه المنظمة إلى تنسيق 
وإيجاد  األعضاء،  للدول  البترولية  السياسات  وتوحيد 

الطرق والوسائل الستقرار األسعار والدفاع عن مصالح 
الدول المنتجة للحصول على عائد مستقر من الدخل. 
ويصل إنتاج المنظمة إلى 40 % من اإلنتاج العالمي، في 
حين يبلغ حجم صادراتها 55 % من الصادرات العالمية 
للنفط. وترتبط قرارات منظمة أوبك المتخذة في كل 
التغير  ارتباطًا وثيقًا مع  عام بشأن الحصص اإلنتاجية 
في األسعار الفورية لنفوط الدول األعضاء في منظمة 

أوابك المشتملة في سلة أوبك.

منظمة األوابك

)أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  الدول  منظمة 
أنشئت عام 1968، وتضم في عضويتها كل من الدول 
البحرين،  اإلمارات،  ليبيا،  السعودية،  الكويت،  التالية: 

األوابك  وتعتبر  ومصر.  قطر  العراق،  سورية،  الجزائر، 
دولي،  طابع  ذات  متخصصة  سلعية  إقليمية  منظمة 
وتصدره،  البترول  تنتج  أقطار  بين  باتفاقية  أنشئت 
الصناعة  لتطوير  بينها  فيما  التعاون  إلى  وتهدف 
سوق  على  والحفاظ  عام،  بشكل  العربية  البترولية 
إيرادات  أن  باعتبار  ومعقولة،  عادلة  بشروط  البترول 
للدول  القومي  الدخل  مصادر  أهم  من  تعد  البترول 
األعضاء في المنظمة. ويشكل إنتاج دول األوابك نحو 
27 % من مجموع اإلنتاج العالمي، وتحتفظ لديها بنحو 

56 % من االحتياط العالمي للنفط. 

الصناعة النفطية في دولة الكويت

تقوم  بتروكيماوية  صناعة  هي  النفطية  الصناعة 
إلنتاج  تصنيعه  إعادة  ثم  الخام  النفط  استخراج  على 
خمس  على  النفط  إنتاج  دورة  تنطوي  لذا  مشتقاته، 
التوزيع  التكرير،  النقل،  االستخراج،  هي:  مراحل 

فالتسويق.

دولة  في  الصناعات  أكبر  النفطية  الصناعة  وتمثل 
الوطني،  لالقتصاد  الفقري  العمود  وتعتبر  الكويت، 
اإلجمالي.  المحلي  الناتج  يقارب نصف  ما  تغطي  حيث 
وتتبوأ دولة الكويت مكانة مهمة على صعيد صناعة 
البترول العالمية كونها إحدى الدول الرئيسية المنتجة 
من  تمتلكه  ما  بفضل  العالم  في  للنفط  والمصدرة 
احتياطيات نفطية كبيرة تصل إلى 10 % من احتياطي 




