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مجلة ف�صلية محكمة ت�صدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

اال�شتراك ال�سنوي � 4 :أعداد (وي�شمل �أجور البريد)

البلدان العربية
للأفراد  8 :د.ك �أو  25دوالراً �أمريكي ًا
للم�ؤ�س�سات  12 :د.ك �أو  45دوالراً �أمريكي ًا

البلدان الأخرى
للأفراد  30 :دوالراً �أمريكي ًا
للم�ؤ�س�سات  50 :دوالراً �أمريكي ًا
* نموذج اال�شتراك في هذا العدد

اال�شتراكات با�سم  :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة وال يج ــوز إ�عــادة النــ�شر �أو االقتبــا�س مــن دون
�إذن م�سبق من الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول.
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جميع المرا�سالت توجه با�سم رئي�س التحرير � -صندوق بريد  20501ال�صفاة -دولة الكويت 13066

�إر�شادات حول �شروط الن�شر في المجلة
تعريف بالمجلة و�أهدافها

�إن الهدف الرئي�سي لمجلة النفط والتعاون العربي هو الم�ساهمة في ن�شر الوعي ،وتنمية الفكر
العربي الم�شترك ،حول العالقة بين قطاع النفط والتنمية االقت�صادية واالجتماعية في الوطن
العربي .ونظراً لوجود عدد من المجالت والن�شرات العربية المتخ�ص�صة في �ش�ؤون و�أخبار النفط،
فقد ر�أينا �أن يختلف طابع هذه المجلة عن تلك المجالت والن�شرات من حيث الهدف والم�ضمون،
وذلك تفادياً لالزدواجية والتكرار .وذلك حر�صاً على الم�ساهمة في تنمية �أ�سلوب الدرا�سة والتحليل،
لق�ضية العالقة بين النفط ك�أحد الموارد الأ�سا�سية الطبيعية ،والتنمية في بالدنا ،ك�أقطار منفردة
وك�أمة عربية واحدة تتطلع �إلى خلق وبناء اقت�صاد عربي متكامل في قطاعات ال�سلع والخدمات،
يتمتع بحرية التنقل في عنا�صر الإنتاج بين �أقطاره المختلفة ،وفقاً لم�صالح المجتمع والفرد في �آن
واحد.
وت�أكيدا لفل�سفة المجلة �ضمن هذا الإطار ،ووعياً منها ب�ضرورة تعميق وتنمية �أ�سلوب الدرا�سة
والتحليل ،ف�إنها تقوم بن�شر الأبحاث الجيدة والمبتكرة ،التي تهدف �إلى �إحداث �إ�ضافات جديدة في
حقل الفكر االقت�صادي العربي.
موا�ضيع البحث

ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بكل البحوث المبنية على �أ�س�س �سليمة وخالقة ومبدعة ،والتي ت�ساعد
على تطوير االقت�صاد العربي في �إطار �أهداف وفل�سفة المجلة .ونتوجه بالدعوة لكل الأ�شخا�ص الذين
يقومون بالبحث في الم�سائل البترولية والإنمائية والذين ي�شاركوننا اهتمامنا للم�شاركة بالمقاالت
البحثية لمجلتنا ومراعاة النقاط التالية عند الكتابة.
� - 1أال يكون البحث قد ن�شر من قبل باللغة العربية.
 - 2يجب �أن ي�شتمل البحث على حوالي � 20إلى � 40صفحة (و�أكثر �إذا تطلب الأمر) مع طبعها
على الكمبيوتر .ويتوقع من الكتاب العرب الكتابة باللغة العربية.
 - 4ينبغي تقديم ملخ�ص و�صفي باللغة االنكليزية ،يوجز الغر�ض ومجال و�أ�ساليب البحث ،واهم
الأفكار الواردة فيه واال�ستنتاجات ،على �أن يكون في حدود � 2إلى � 3صفحات ،وينطوي على
المعلومات المحددة ل�صفحة العنوان ،ويجب �أن يكتب الملخ�ص ب�صيغة الغائب ،و�أن يكون
وا�ضحا ومفهوما من دون الرجوع �إلى البحث الرئي�سي ،كما يطلب �إعداد تعريف للبحث باللغة
العربية ال يتجاوز �أربعين كلمة.
� - 5صفحة العنوان :ينبغي �أن يكون العنوان دقيقاً ومفيداً ومخت�صراً بقدر الم�ستطاع ،كما يجب تزويد
المجلة با�سم الم�ؤلف مع �سيرة ذاتية مخت�صرة ،وعناوين �أربعة من �أبحاثه المن�شورة.
�إذا �سبق وتم تقديم البحث في م�ؤتمر� ،أو ن�شر بلغة �أخرى ،ينبغي كتابة مذكرة تو�ضح ذلك ،وتبين
ا�سم الم�ؤتمر ومكان وتاريخ انعقاده ،وا�سم المجلة التي ن�شر فيها وتاريخ الن�شر ،ورقم العدد

والمجلد :وعنوان البحث باللغة الإنكليزية �أو غيرها من اللغات الأجنبية.
 - 6يتعين على الم�ؤلف �أن يقدم قائمة بالمراجع التي ا�ستخدمها في �إنجاز بحثه.
التقارير

ينبغي �أن تكون التقارير مطبوعة على الكمبيوتر وتتناول وقائع م�ؤتمرات �أو ندوات ح�ضرها الكاتب،
�شريطة �أن تكون موا�ضيعها ذات �صلة بالبترول �أو االقت�صاد والتنمية ،كما ي�شترط ا�ستئذان الجهة التي
�أوفدته للم�ؤتمر �أو الم�ؤ�س�سات الم�شرفة عليه.
مراجعات الكتب

ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بمراجعات الكتب الجديدة (ال يتعدى تاريخ �صدورها �سنة
واحدة) وي�شترط فيها �أن تكون ذات نف�س �أكاديمي علمي ،وتتناول بالدرا�سة والتحليل مختلف ق�ضايا
النفط والتنمية ،وت�ساهم في تطوير الفكر االقت�صادي .وينبغي �أن تكون المراجعة في حدود � 15إلى
� 25صفحة تطبع على الكمبيوتر .ويفتر�ض �أن ت�شتمل المراجعات على عر�ض لمحتوى الكتاب� ،إ�ضافة
�إلى نقد وتحليل يعالج مو�ضوعه .كما ينبغي �أن يذكر المراجع وعنوان الكتاب باللغة الأ�صلية التي كتب
بها ،وا�سم الم�ؤلف والنا�شر ،ومكان وتاريخ الن�شر.
الن�شر

تنطبق هذه ال�شروط على البحوث والمراجعات التي يتم ن�شرها في مجلة النفط والتعاون العربي.
 - 1هيئة التحرير هي الجهة الوحيدة التي تقرر �صالحية البحث �أو المراجعة للن�شر قبل عر�ضه
للتحكيم.
ً
 - 2ي�صبح البحث �أو المراجعة ملكا للمجلة بعد الن�شر.
 - 3تمنح مكاف�أة رمزية لكل بحث �أو مراجعة يتم ن�شرها.
ويعطي م�ؤلف البحث � 5أعداد من العدد الذي يظهر فيه.
تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة ال��ن��ف��ط وال��ت��ع��اون العربي� ،أواب��ك،
�ص .ب 20501 :ال�صفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
البريد االلكتروني E-mail: oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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االستثمار في االستكشاف
2010 والإنتاج والتكرير خالل عام
امل�ؤلفون
 آرميل سانيير سيلفان سربوتوفيتز كونستانسيو سيلفا غي ميزونيي-

 و�ضعية متباينة2010 �أحدث اخلروج من الأزمة يف عام
 حيث �شهدت بلدان منظمة التعاون االقت�صادي.النتائج
 يف حني �شهدت، منوا اقت�صاديا رخوا،OECD والتنمية
 وقد.البلدان ال�صاعدة عودة قوية لالنطالق االقت�صادي
ترجم ذلك يف ميدان املحروقات بربوز نوعني من الطلب
، طلب قوي يف البلدان ال�صاعدة:خمتلفي ال�سرعة
. OECD وطلب متباطئ يف بلدان

1- This study is translated into Arabic with the kind authorization of the authors.
* This study has been prepared by the Economics and Information Watch and Management, Division of IFP
Énergies nouvelles and specifically by:
- Armelle Saniere: armelle.saniere@ifpenergiesnouvelles.fr: exploration-production
- Sylvain Serbutoviez: sylvain.serbutoviez@ifpenergiesnouvelles.fr: upstream activities and markets
- Constancio Silva: constancio.silva@ifpenergiesnouvelles.fr: investment in refining
- Guy Maisonnier: guy.maisonnier@ifpenergiesnouvelles.fr: unconventional gas

النفط والتعاون العربي 136 -

وبالن�سبة لهذا العام ،وعلى الرغم من ا�ستمرار بع�ض من العوامل املزعجة  -مثل
الديون ال�سيادية ،وعدم ات�ضاح الر�ؤية ب�ش�أن النمو االقت�صادي الأمريكي ،و�ضعف
الدوالر ،فقد ظلت �أ�سعار النفط م�ستقرة �ضمن نطاق  80 - 70دوالر للربميل� .أما
على �صعيد الغاز ،ف�إن التباين القوي بني �سعره يف الأ�سواق الفورية ،و�سعره طويل
الأجل ،قد دفع بامل�شرتين �إىل ممار�سة مزيد من ال�ضغوط على �أمل تقوية ح�صة
ال�سعر الفوري يف العقود.
ويبدو على �صعيد اال�ستك�شاف والإنتاج �أن ال�سيناريو الأ�سو�أ قد تركناه بعيدا
خلفنا .فال�شركات البرتولية تبدي بع�ض التفا�ؤل من خالل �إعالنها عن ا�ستثمارت
مت�صاعدة القيمة ،يف الوقت الذي تعاود فيه قطاعات الإنتاج ،خا�صة يف جمال
احلفر ،انطالقتها� .إال �أنه ،وبفعل الفوائ�ض التي جنمت عن اال�ستثمارات القوية
خالل الفرتات ال�سابقة ،فقد ظلت �أ�سعار اخلدمات متدنية ،وال تزال النتائج التي
تعلنها ال�شركات ال تظهر �إال القليل من عالئم العودة لالنطالق.

 - 1الو�ضعية الراهنة :تح�سن في المنبع ،وتباط�ؤ في الم�صب
طلب ذو �سرعتني
ترافقت حالة ا�ستعادة االقت�صاد العاملي لنموه يف منت�صف عام  2009بارتفاع يف الطلب على
النفط ،وال يزال الأمر م�ستمرا يف عام  ،)% 2.2 +( 2010مدفوعا بطلب البلدان ال�صاعدة .لكن
تباط�ؤ االقت�صاد الأمريكي بداية من منت�صف العام  ،2010و�آفاق النمو الرخوة التي مل ت�سلم منها
�أوروب��ا هي الأخ��ري ،ي�ؤ�شران �إىل �أن الطلب على النفط يف هذين الإقليمني قد يتجه نحو نوع من
اال�ستقرار ،بل قد يتجه الأمر نحو بع�ض االنخفا�ض.
�أما بالن�سبة لعام  ،2011ومبواجهة ال�شكوك املتزايدة التي حتوم حول عودة النمو االقت�صادي
العاملي ،وخا�صة يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،ف�إن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع
تباط�ؤا يف تطور الطلب ( 1.3م.ب/ي� ،أي نحو  )% 1.3ويكون مركزا �أكرث ف�أكرث يف البلدان ال�صاعدة.
وميكن �أن يرتجم الرتاجع احلا�صل يف بلدان الـ  OECDباعتباره “م�ؤ�شرا ا�ستباقيا لهبوط هيكلي يف
العام .”2011
�أما بالن�سبة للغاز الطبيعي ،فقد ا�ستمر الطلب العاملي يف الرتاجع يف عام  ،)% 2.8 -( 2009لكن
بوترية �أقل ارتفاعا .ويرتكز ذلك االنخفا�ض على الأخ�ص يف بلدان جمموعة الدول امل�ستقلة (بلدان
االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق) ،ومب�ستويات �أقل يف �أوروبا و�أمريكا الالتينية� .أما بالن�سبة لعام ،2010
فقد �أعلنت الوكالة الدولية للطاقة م�ؤخرا عن حدوث انخفا�ض كبري خالل الربع الثاين من العام يف
بلدان الـ  ،OECDوخا�صة يف �أوروبا.
10

آرميلد سانيير  ،سيلفان سربوتوفيتز،
كونستانسيو سيلفا ،غي ميزونيي

النفط :تقلبات قوية �ضمن النطاق  80 - 70دوالر  /للربميل.
من املالحظ �أن بعد حدوث الأزمة االقت�صادية الكربى يف عام  ،2009ف�إن عودة النمو االقت�صادي
القوي يف البلدان ال�صاعدة ،والنمو املتوا�ضع يف جمموعة بلدان الـ  ،OECDقد �ساهم يف دعم �أ�سعار
النفط التي راحت تتحرك �ضمن النطاق ال�سعري  80 - 70دوالر للربميل منذ �أكتوبر  .2009لقد ظل
النفط واقعا وب�شكل وا�سع ،كما يف العام ال�سابق ،حتت ت�أثري تقلبات الأ�سواق املالية التي هي انعكا�س
للتوقعات االقت�صادية .وهو بذلك قد تقلب يف �أ�سعاره بني �صعود ونزول تبعا للأو�ضاع ال�سائدة :فقد
�شهدت �أ�سعار النفط تراجعا معتربا من � 80إىل  70دوالرا يف مطلع عام  ،2010ويعود ذلك �إىل
املخاوف التي �أثريت حول م�ستقبل منطقة اليورو ،ثم �سرعان ما عاودت الأ�سعار ارتفاعها بني �شهري
ابريل ويوليو لتتخطى عتبة الـ  80دوالر للربميل ب�سبب �إعالن �شركات البرتول عن حتقيق نتائج
مالية �إيجابية .ومنذ �شهر �سبتمرب ،ف�إن توقع منو االقت�صادي �أقل �صالبة عما هو متوقع يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،يف�سر تلك احلالة من الرتقب يف الأ�سواق على �أ�سا�س �أن يكون �سعر ملزيج برنت يف
حدود  75دوالر للربميل .وذاك م�ستوى قريب من امل�ستوى املرتقب ملتو�سط ال�سعر خالل العام وهو
 77دوالر للربميل� ،أي  17دوالر �أعلى من متو�سط �سعر  .2009و�إذا ما حدث هناك نوع من ا�شتداد
النمو يف الواليات املتحدة يف عام  ،2011ف�إن ذلك �سوف ميار�س �ضغطا على الأ�سعار (�أكرث من 80
دوالر للربميل) ،لكن ذلك لن يكون ذا طابع ت�سارعي ،عندما ت�ؤخذ يف االعتبار هوام�ش الإنتاج املتوفرة
يف الأ�سواق.
الغاز الطبيعي :مزيدا من الفروق بني الفوري وطويل الأجل
�أما على �صعيد الغاز الطبيعي ،فالفروق يف الأ�سعار بني الأ�سواق الفورية ،الأنكليزية والأمريكية
على وجه اخل�صو�ص ،مقابل العقود طويلة الأجل يف ال�سوق القارية الأوروبية ،ال تزال كبرية .وحتى
ولئن �سجلت تراجعا خفيفا بالن�سبة للأرقام القيا�سية لعام  ،2009ف�إن �أ�سعار الأجل الطويل ال تزال
عند م�ستويات مرتفعة ،بحيث �أنها تعلو بـ % 40عن ال�سعر االنكليزي ،وتبلغ �ضعف ال�سعر الأمريكي.
و�إذا كان احت�ساب ح�صة تقدر بنحو  % 15وفقا لأ�سعار ال�سوق الفورية قد يخفف قليال من تلك
الفروقات� ،إال �أن ال�ضغوط التي ميار�سها الزبائن من �أجل �إدخال تعديالت عميقة على تلك العقود التي
تربط �سعر الغاز الطبيعي ب�أ�سعار املنتجات البرتولية ال تزال قوية.
طاقات فائ�ضة يف الإنتاج ويف التكرير
مكن انتعا�ش الطلب من امت�صا�ص جزء من الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة لدى جمموعة منظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك) ،حيث انخف�ضت من  6.6م .ب/ي يف �أغ�سط�س � 2009إىل  6.1م.
ب/ي يف خريف  .2010وبالن�سبة للغاز الطبيعي ،فقد ادى تنامي �إنتاج الغاز غري التقليدي يف الواليات
املتحدة �إىل جعل �أ�سواق الغاز تت�سم بوجود فوائ�ض كبرية منه� .أما يف ميدان التكرير ،فال تزال فوائ�ض
الإنتاج تزداد ثقال ،وهو ما �أدى �إىل بقاء هوام�ش الربح على حالها املتدنية ،ودفع بح�سابات ال�شركات
البرتولية نحو منطقة اخلطر .وملواجهة هذه الو�ضعية� ،شرعت بلدان منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ( )OECDيف اتخاذ �إجراءات �إعادة هيكلة لإحداث توازن بني الع�ض والطلب � -إغالق بع�ض
امل�صايف ،تغيري يف التجهيزات �إلخ ،...وينتظر �أن تت�سارع تلك الإجراءات يف ال�سنوات القادمة� .أما
م�شاريع التكرير فقد ا�ستمرت يف انطالقتها خ�صو�صا يف البلدان ال�صاعدة ،وهو ما �سيفاقم حالة
فوائ�ض الإنتاج العاملية على املدى املتو�سط.
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 - 2اال�ستك�شاف والإنتاج :انتعا�شة
انتعا�ش يف اال�ستثمارات

مليار دوالر

ا�ستفادت اال�ستثمارات العاملية يف ميدان اال�ستك�شاف والإنتاج من انتعا�شة الطلب امل�سجلة خالل
عام  .2010وتراوحت ن�سبة النمو فيها ما بني  5و % 10لت�صل �إىل  450مليار دوالر يف املتو�سط.
وي�شكل ذلك زيادة تقدر ما بني � 20إىل  40مليار دوالر عن م�ستوى عام  .2009وكما هو منتظر ،فقد
كانت �أمريكا ال�شمالية ،املنطقة الأكرث ت�ضررا من الأزمة ،هي �أكرث امل�ستفيدين من تلك االنتعا�شة حيث مت
ت�سجيل ما بني  15و % 20زيادة يف الإنفاق اال�ستثماري� .أما منو اال�ستثمارات يف بقية العامل ،فقد كان
�أكرث توا�ضعا ،وتراوح ما بني � 5إىل  .% 9وينتظر �أن يتم ت�سجيل منو جديد يف االنفاق اال�ستثماري يف
هذا القطاع يف العام  2011وترتاوح ن�سبته بني � 10إىل  .% 12فهناك م�شاريع هامة يتم تنفيذها حاليا
يف العراق وال�برازي��ل .وعلى �صعيد
ال�شكل  :1 -تطور اال�ستثمارات العالمية في اال�ستك�شاف والإنتاج
�آخر ،ف�إنه ملن املنتظر �أن تقود عمليات
ا�ستخراج وا�ستغالل الغاز امل�ستخل�ص
�أوروبا
�أمريكا وكندا
�أمريكا الالتينية
االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق
من �صخور ال�سجيل � ،shale gasإىل
 2011توقعات
افريقيا
ال�شرق الأو�سط
�آ�سيا
دعم الإنفاق اال�ستثماري يف كل من
�أمريكا ال�شمالية و�أ�سرتاليا وال�صني
على وجه اخل�صو�ص .ويبدو يف نهاية
الأمر �أن التوجه نحو ارتياد مناهج
ا�ستك�شافية جديدة ،مثل ا�ستك�شاف
املناطق امل��ج��اورة للطبقات امللحية
واملناطق القطبية ال�شمالية ،يقدم
فر�صا جديدة على املديني املتو�سط
والبعيد .وال �شك �أن االتفاق احلدود
الأخ�ير امل�برم بني رو�سيا والرنويج
ح��ول املنطقة القطبية �سوف يفتح
�آفاقا جديدة بالن�سبة لال�ستك�شاف البرتويل يف تلك املنطقة( .ال�شكل )1 -
وميكن القول ب�أن جميع مناطق العامل قد �شهدت منوا يف اال�ستثمارات اخلا�صة بقطاع اال�ستك�شاف
والإنتاج� ،أو ا�ستقرارا فيها ،مقارنة بالعام  .2009وكانت �أفريقيا هي التي �شهدت �أعلى ارتفاع وذلك
بزيادة بلغت ن�سبتها  % 16ويرجع ذلك بالأ�سا�س �إىل التطورات التي حدثت يف العمليات التي جرت يف
املغمورة يف منطقة خليج غينيا .وت�أتي يف املرتبة الثانية كل من منطقة �آ�سيا ،ومناطق جمموعة الدول
امل�ستقلة (بـ  12و % 10على التوايل) حيث �أن امل�صاريف اال�ستثمارية يف كل من ال�صني ورو�سيا خالل
عام  2010كانت كبرية ،وذلك بف�ضل اجلهود التي بذلتها كل �شركتي كنوك  CNOOCوبرتوت�شاينا
يف ال�صني ،و�شركات غازبروم  Gazpromورو�سنفط  Rosneftو�سوغرتنفطغاز Sugurtneftegaz
يف رو�سيا� .أما يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،فقد كان الإنفاق اال�ستثماري متوا�ضعا ( :)% 5فاجلهود
الكربى التي بذلتها اململكة العربية ال�سعودية لرفع طاقتها الإنتاجية �إىل  12.5م .ب/ي قد ا�ستكملت،
لكن اال�ستثمارات ال�ضخمة املزمع �صرفها يف قطاع النفط العراق مل ت�صبح بعد �أمرا منجزا .وال �شك
�أن الو�ضعية احل�سا�سة التي تطبع �إيران ،ال ت�شجع �إال قليال على رفع حجم اال�ستثمارات يف قطاع
البرتول والغاز الإيرانيني� .أما يف �أمريكا الالتينية ،ف�إن ارتفاع امل�صاريف اال�ستثمارية يف الربازيل
قد قابلها تخفي�ض هام يف امليزانيات يف كل من فنزويال واملك�سيك .ويف نهاية املطاف ،ت�شهد �أوروبا
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نوعا من اال�ستقرار يف ا�ستثماراتها
يف هذا امليدان ،حيث بقت على نف�س
م�ستوياتها لعام .2009
ب���ع���د ال��ت��خ��ف��ي�����ض��ات ال��ق��وي��ة
ل�لا���س��ت��ث��م��ارات يف  2009بفعل
الأزم��ة االقت�صادية العاملية� ،شرعت
ال�����ش��رك��ات ال��ب�ترول��ي��ة يف �إط��ل�اق
امل�شاريع املتوقفة .و�إذا كان حجم تلك
ال�شركات يعترب عامال �أ�سا�سيا يف
مواجهة تلك الأزمة ،ف�إن عملية �إعادة
الإنطالق قد متت ب�أ�ساليب وطرق
متمايزة:

ال�شكل  :2 -تطور اال�ستثمارات في اال�ستك�شاف والإنتاج والأ�سعار والتكاليف
�سوق هرني

برنت

Sources: IFP Énergies nouvelles, Platt’s and CERA

 فبعد �أن كانت وحدها هي منمتكن من موا�صلة القيام ب�ضخ
ا�ستثمارات خالل الأزمة ،فقد �سجلت ال�شركات البرتولية العاملية اخلم�س الكربى منوا متوا�ضعا
يف اال�ستثمار يف عام  ،2010مل تتجاوز ب�ضعة نقاط مئوية ب�سيطة.
 قامت ال�شركات العاملية امل�ستقلة التي كانت هي �أكرث من قل�ص ا�ستثماراته يف عام ،2009بدفع تلك اال�ستثمارات نحو االرتفاع يف عام  ،2010وبلغت ن�سبة الزيادة يف تلك امل�صاريف
اال�ستثمارية �أكرث من .%10
 �أما ال�شركات الوطنية التي قامت يف معظمها بتخفي�ض ا�ستثماراتها ب�شكل كبري يف عام ،2009فقد قدمت �شواهد على �إعادة �إطالق التوظيفات اال�ستثمارية مبا ن�سبته � 5إىل  ،%10بل �أن هذه
الن�سبة قد بلغت  %20بالن�سبة لبع�ض ال�شركات الآ�سيوية (ال�شكل . )2 -
و�إذا كان العام  2009هو عام �أزمة وا�ضحة املعامل ،ف�إن عام  2010قد بدا ب�أنه عام االنتقال
نحو اخلروج من تلك الأزمة .فهو قد قدم بيئة مواتية و�إىل حد كبري لال�ستثمار يف قطاع اال�ستك�شاف
والإنتاج :وال �شك �أن الف�ضل يف ذلك يعود �إىل اجتاه �أ�سعار النفط نحو مزيد من اال�ستقرار ،بحيث
�أ�صبح املتعاملون يف هذا املجال ميتلكون مزيدا من الر�ؤية وا�ضحة املعامل .وت�صديقا لهذا ،ف�إن
التكاليف قد ظلت م�ستقرة ن�سبيا وفقا للح�سابات التي مت قيا�سها من خالل “م�ؤ�شر التكاليف
الر�أ�سمالية للمنبع الـ  ”Upstream Capital Cost Indexوخمت�صره ( )UCCIالتابع لـجمعية
كمربيدج لأبحاث الطاقة ( )Cambridge Energy Research Associatesوذلك حتى الربع
الأول من عام  ،2010ثم مل ترتفع �إال قليال يف الربع الثاين (� .)% 1.5أما ا�ستثمارات ال�شركات
البرتولية ،ومثلما مت الإعالن عنها من قبل تلك ال�شركات بالن�سبة للن�صف الأول من العام ،2010
فقد �سجلت ن�سبة ارتفاع تقدر بـ  ،% 10وهو ما يرتجم نوعا من الثقة لديها .ويعود هذا االرتفاع
يف اجلزء الأكرب منه لعودة الن�شاط وت�سجيل مزيد من النمو .لكن ينبغي �أن ي�شار هنا �إىل �أن عودة
النمو االقت�صادي يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية تزال ه�شة ،والثقة التي يبديها
املتعاملون النفطيون ال ترتجم دوما يف امليدان الفعلي :وهكذا ف�إن الأ�سواق �شبه النفطية املر�صودة ال
تزال بعيدة كل البعد عن ت�سجيل ارتفاعات ملمو�سة ،وهناك العديد منها من �سجل تراجعات خالل
الن�صف الأول من العام . 2010
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�إن ما ميكن ت�سجيله من �أح��داث م�ؤثرة خالل العام  ،2010يتمثل �أ�سا�سا يف البقعة ال�سوداء
يف خليج املك�سيك ،والتوجه احلا�سم ال�ستخراج الغاز من طبقات ال�سجيل ،وتنمية املنطقة املحاذية
للطبقات امللحية يف الربازيل ،والعودة القوية للعراق على ال�ساحة البرتولية الدولية ،وتزايد القلق
واالهتمام ب�ش�أن ت�أمني االمدادات من قبل ال�شركات البرتولية ال�صينية والكورية.
بقعة خليج املك�سيك ال�سوداء
يف تاريخ الـ  20ابريل  ،2010كانت �شركة بريتي�ش برتوليوم ( )BPتقوم بـ”ت�شطيب” عملية حفر
البئر ماكوندو الواقع على عمق  1600مرت يف �أعماق مياه خليج املك�سيك ،يف �أعايل البحر قبالة
�شواطيء والية لويزيانا الأمريكية .فج�أة ،انفجرت من�صة احلفر “ديبووتر هورايزن Deepwater
 ”Horizonاملتعاقد عليها مع �شركة تران�س � -أو�شن  ،Transoceanو�أدى االنفجار �إىل مقتل 11
عامال ،و�إحداث �أكرب بقعة �سوداء يف تاريخ الواليات املتحدة .وبعد بذل جهود عديدة لتقلي�ص ت�سرب
النفط اخلام من تلك البئر ،ف�إنه مل يتم �إحكام �إغالقها نهائيا �إال يف الـ � 17سبتمرب .وتقدر كميات
النفط اخلام الإجمالية التي ت�سربت من البئر مبا ال يقل عن  4.4مليار برميل ،ان�سكبت وانت�شرت يف
مياه البحر.
�إثر تلك الكارثة ،قامت �إدارة الرئي�س باراك �أوباما ب�إ�صدار قرار يق�ضي بتجميد البت يف ق�ضايا
احلفر اال�ستك�شايف والإنتاجي للنفط يف �أعماق املغمورة حتى الـ  30نوفمرب  ،2010وكان الهدف من
ذلك هو �إقرار قوانني و�إجراءات جديدة لتاليف حدوث مثل هذه الكوارث يف امل�ستقبل .وال مي�س الأمر
هنا احلفر يف الأعماق ال�ضحلة فح�سب ،بل ين�سحب كذلك على الآبار ذات ال�ضغط العايل واحلرارة
ال�شديدة .وهناك من جهة �أخرى نحو  3500بئر مهجورة يف خليج املك�سيك ينبغي �أن يتم “قتلها”
وذلك �إىل جانب  650من�صة نفطية وغازية مل تعد م�ستغلة ،ينبغي تفكيكها .و�أعلنت كتابة الدولة
الأمريكية للنقل من جهتها عن ت�شديد �صرامة القوانني ذات ال�صلة مبعايري �أمن �أنابيب نقل النفط
والغاز الطبيعي .وكان من نتائج قرار التجميد ذاك �أن �أ�صبحت معظم املن�صات الثالثني العاملة يف
ذلك القطاع متوقفة عن العمل؛ ومل يتم نقل �سوى القليل منها نحو مناطق جغرافية جديدة �أخرى
يف انتظار عودة الن�شاط يف خليج املك�سيك .لقد بات من املقدر �أنه ينبغي احت�ساب  % 20كزيادة يف
الوقت الالزم لتنفيذ م�شاريع يف خليج املك�سيك ،بالنظر للقوانني امل�شددة التي مت �أو يتم �سنها والعمل
بها .وميكن القول ب�أن تكاليف احلفر �سوف ترتفع بن�سبة مماثلة .ومهما يكن من �أمر ،ف�إن املتعاملني
يف هذا القطاع باتوا يواجهون املزيد من امل�صاعب يف احل�صول على الرتاخي�ص يف املناطق التي ال
تزال مفتوحة �أمامهم يف خليج املك�سيك .فحتى �سبتمرب  ،2010ومنذ حدوث الكارثة ،ف�إن ال�سلطات
الأمريكية مل ت�صادق �إال على  6تراخي�ص باحلفر يف املياه ال�ضحلة وذلك مقابل  11ترخي�صا يف ال�شهر
قبل ذلك .ويف �أوروبا ،قدمت احلكومة الأملانية اقرتاحا للجنة “�أو�سبار  * ” Osparاملكلفة بالقوانني
ذات ال�صلة بقبول �أو رف�ض �إقامة املن�ش�آت البرتولية يف �شمال �شرق املحيط الأطل�سي ،ب�إقرار جتميد
احلفر يف املياه العميقة يف تلك املنطقة من املحيط .وقد مت رف�ض ذلك االق�تراح يف انتظار ن�شر
التقارير ذات ال�صلة بحادث من�صة ديبووتر هوراين.
هناك كذلك بع�ض الآث��ار الأخ��رى املرتتبة عن قرار التجميد ،فوفقا للحكومة الأمريكية ،ف�إن
ال�صناعة البرتولية الأمريكية قد فقدت ما بني  8000و  12000وظيفة عمل م�ؤقتة يف مناطق �سواحل
خليج املك�سيك .حيث �أن معظم املن�صات وطواقم العمل قد ظلت يف اخلليج ،يف حني مل يقم متعهدو
امل�شاريع �إال بعمليات ت�سريح حمدودة لتلك الطواقم .ويكون �إنتاج النفط اخلام يف املنطقة قد تقل�ص
بـ� 31ألف ب /ي يف الربع الأخري من عام  ،2010وينتظر �أن يبلغ ذلك التقل�ص نحو � 82ألف ب/ي يف
الربع الأول من عام .2011
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وتتوقع م�ؤ�س�سة باركلي كابيتال انخفا�ضا يف ال�صرف اال�ستثماري على احلفر يف املغمورة بفعل
قرار التجميد ،وتقدر ذلك بنحو  % 2وهو ما ميثل  1.6مليار دوالر .وهناك حتقيق جار ،يتعني عليه
�أن يحدد ويو�ضح م�س�ؤوليات كل طرف من �أطراف الكارثة :بريتي�ش برتوليوم ( )BPك�صاحب امل�شروع،
وتران�س � -أو�شن ك�شركة حفر ،و�شركة هاليبورتن التي قامت بتعهد عمليات �صب الإ�سمنت يف بطانات
البئر .وكانت �شركة  BPقد قامت يف �سبتمرب  2010بدفع مبلغ  9.5مليار دوالر على �شكل تعوي�ضات
لل�ضحايا واملت�ضررين من البقعة ال�سوداء .ولأن �شركة  BPت�شرتك يف ملكية البئر مع �شركتي �أناداركو
( )% 25وميت�سوي ( ،)% 10ف�إنها تطالب الأوىل بـ  2.5مليار دوالر ،والثانية بـ 1.1مليار دوالر .وقد
قامت �شركة  BPبطرح برنامج لبيع جزء من �أ�صولها جلمع الـ  10ماليري دوالر ال�ضرورية لتغذية
�صندوق تعوي�ض �ضحايا البقعة ال�سوداء ،واملقدر ر�أ�سماله بـ 20مليار دوالر .وتعترب وكاالت الت�صنيف
االئتنماين ،ومنها موديز  ،Moody’sب�أن �شركة بريتي�ش برتوليوم متتلك القدرة على دفع الغرامات
املحتملة ذات ال�صلة بالبقعة ال�سوداء ،وذلك بف�ضل ال�سيولة التي توفرها لها مداخيلها ال�سنوية واملقدرة
بنحو  30مليار دوالر.
الغاز غري التقليدي
مل تفت�أ ق�ضية الغاز غري التقليدي 1حتتل ال�صدارة على م�سرح الغاز الطبيعي .وقد متيز العام
 2010بت�سجيل العديد من االتفاقيات املالية ت�ستق�صد قبل كل �شيء الأ�سواق “النا�ضجة” ،وعلى
ر�أ�سها الواليات املتحدة الأمريكية وكذلك كندا و�أ�سرتاليا .فبعد ال�صفقة املوقعة دي�سمرب  2009بني
�شركة اك�سون موبيل ،و�شركة اك�س تي �أو ( )XTOثاين منتج �أمريكي للغاز ،وتبلغ قيمتها  41مليار
دوالر ،فقد مت �إبرام ما ال يقل عن � 13صفقة جديدة خالل عام  ،2010وبلغت قيمتها جمتمعة �أكرث من
 17مليار دوالر .وقامت �شركة ت�شيزيابك ( )Cheseapakeوهي رابع منتج �أمريكي ،بعقد حتالفات
جديدة ،و�أحدها مع �شركة توتال من �أجل امل�ساهمة بن�سبة  % 25يف حقول غاز ال�سجيل “بارنيت
�شيلز  ”Barnett Shaleيف والية تك�سا�س .كما عقدت اتفاقية حتالف �أخرى مع �شركة �شتات � -أويل
 Statoilالرنويجية التي ت�سعى �إىل تعزيز موقعها يف منطقة مار�سيلو�س « .»Marcellusوينبغي
كذلك �أن تتم الإ�شارة �إىل ا�ستحواذ �شركة �شل على �شركة �إي�ست ر�سور�سز East Resources
املتخ�ص�صة يف جمال الغازات ال�صعبة « ،»tight gasوذلك مببلغ  4.7مليار دوالر.
�أما يف �أ�سرتاليا ،ف�إنه ملن ال�ضروري �أن يتم �إبراز ذلك التحالف املعقود بني �شركة �شل الهولندية
وبرتوت�شاينا ال�صينية لال�ستحواذ على �شركة �أروو �إيرنجي  Arrow Energyاملتخ�ص�صة يف غازات
الفحم احلجري الت يتم تثمينها من خالل حتويلها جزئيا �إىل غاز طبيعي م�سيل  ,LNGومت ذلك مقابل
 3.2مليار دوالر .وال �شك �أن امل�ساهمة ال�صينية يف مثل تلك امل�شاريع تعترب عالمة فارقة يف الرهانات
امل�ستقبلية �سواء على �صعيد �إمدادات ذلك البلد بالغاز امل�سيلأو على �صعيد القدرات التقنية لتطوير
وتنمية ذلك النوع من امل�صادر فوق الرتاب ال�صيني .وت�أمل ال�صني التي هي منتج �صغري للـ ،CBM
(�أو � ،Coal-bed Methaneأي الفحم امل�شبع بغاز امليثان) �أن تتمكن من تنمية كامل جمموعة تلك
الغازات اجلديدة ،خا�صة من خالل تعاونها مع �شركات البرتول العاملية الكربى مثل توتال وكونوكو
فيليب�س ،وبريتي�ش برتوليوم ،و�شل ،وذلك حتى تتمكن من مواجهة طلبها الداخلي املتزايد بقوة .كما
�أن قيام ال�شركة الهندية “ريالين�س اند�سرتيز  ”Reliance Industriesب�شراء ح�ص�ص م�ساهمة يف
 - 1يت�ضمن الغاز غري التقليدي امل�ستخدم حاليا غاز ال�صخور الكتيمة  tight Gasوغاز ال�سجيل ،والفحم امل�شبع بامليثان (،)CBM
ويتطلب ا�ستغالله عمليات حفر مو�سعة وتقنيات �إنتاج متخ�ص�صة (مثل التك�سري الهيدروليكي) .ويقدر �إنتاج هذه الأمناط من الغاز ،الذي
�شرع فيه يف الواليات املتحدة الأمريكية ،بنحو  350مليار مرت مكعب  -وهو ما ميثل  ٪ 10من �إمدادات الغاز على امل�ستوى العاملي
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جمال “غاز ال�سجيل” خالل هذا العام  ،2010يندرج �ضمن نف�س امل�سعى اال�سرتاتيجي الذي ي�ستهدف
القدرات والطاقات الوطنية يف هذا ال�ضرب من امل�صادر اجلديدة للطاقة .وعلى �سبيل املثال ،فقد مت
منح العديد من قطاعات التنقيب عن الفحم امل�شبع بامليثان بلغ عددها  26قطاعا ا�ستك�شافيا خالل
ال�سنوات الع�شر الأخرية ،منها  10قطاعات خالل العام .2009
�أما على اجلانب الأوروب��ي ،ف�إن برنامج “غاز �سجيل لأوروبا” �أو غا�ش  ،GASHالذي قامت
ب�إطالقه يف عام  2009عدة �شركات من بينها توتال ،وغاز فرن�سا  -ال�سوي�س ،بالتعاون مع ق�سم الطاقات
اجلديدة يف املعهد الفرن�سي للبرتول  ،IFPيرمي �إىل القيام بعمليات تقومي وح�صر للإمكانيات يف
هذا املجال يف القارة الأوروبية .وبالفعل ف�إن تلك الإمكانيات ال تزال �شبه جمهولة ،ورمبا �سيقدم
حفر �أول بئر يف بولونيا من قبل �شركة النفط الوطنية هناك ،بداية الإجابة .فعالوة عن ال�شكوك
العلمية املحيطة بهذا املو�ضوع ،ف�إن هناك ت�سا�ؤالت تقنية (عدد الآبار التي يتعني حفرها) وبيئية يتعني
طرحها قبل ت�صور حدوث تطور حقيقي فيه .فبالن�سبة للق�ضايا البيئية ف�إنه ينبغي �أن تعالج وب�صفة
خا�صة الإ�شكالية الناجمة عن عمليات الت�شقيق املنجمي �أو احلقلي باملاء امل�ضغوط واملواد الكيميائية.
وتثري هذه النقطة بالذات ت�سا�ؤالت متواترة ومت�صاعدة يف �أمريكا ال�شمالية ،وذلك الرتباطها مب�س�ألة
نقاء طبقات املياه العذبة .وقد قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية  EPAب�إطالق درا�سة حول هذا
املو�ضوع ،وطالبت املتعاملني ب�أن يتحلوا مبزيد من ال�شفافية حول املواد امل�ستعملة.
الربازيل
منذ �أن مت اكت�شاف حقول توبي  Tupiيف عام  2007دخلت البالد يف حالة من الغليان ،و�شرعت
يف تنظيم نف�سها لتغدو من م�صدري املحروقات (الهيدروكربون) الكبار .وباكت�شاف خم�سة حقول �أخرى
فيها ،ف�إن املنطقة املحاذية للطبقة امللحية ،قد تكون مكتنزة مبا يقدر ما بني  19و 25مليار برميل
من االحتياطيات ،وميكنها �أن تنتج نحو  1.8مليون ب/ي يف عام  .2020وت�ستهدف الإ�صالحات التي
يتم �إخ�ضاع القطاع البرتويل الربازيلي لها ,جعل �شركة برتوبرا�س ت�صبح قادرة على زيادة قدرات
توظيفاتها التمويلية ،وا�ستغالل تلك احلقول اال�ستغالل الأمثل .وتقدم ال�شركة برناجما ا�ستثماريا بالغ
الطموح وقوامه  224مليار دوالر للفرتة من � 2010إىل  .2014و�سوف يتم متويل ذلك الربنامج جزئيا
من خالل قرو�ض �سيتم التعاقد عليها مع البنوك ،وال�صينية منها على وجه اخل�صو�ص ،وكذلك من
خالل �أكرب عملية غري م�سبوقة لرفع ر�أ�س مال ال�شركة ،ومكنت من جمع ما ال يقل عن  70مليار دوالر
�أمريكي حتى �سبتمرب  .2010وتنوي الربازيل �أن تذهب �إىل �أق�صى احلدود يف اال�ستفادة من م�صادها
الهيدروكربونية ،حيث قامت بت�أ�سي�س �صندوق ثروة �سيادي ذي طابع اجتماعي يتم متويله من العائدات
النفطية .ومن جهة �أخرى ،ف�سوف تتم �صناعة جميع التجهيزات ال�ضرورية لتنمية احلقول حمليا ،وقد
قامت �شركة البرتول الربازيلية “برتوبرا�س” بو�ضع برنامج متويلي ي�ستهدف ت�سهيل ح�صول ال�شركات
املحلية العاملة بالباطن معها على التمويالت ال�ضرورية للقيام بعملياتها .و�إىل جانب ما ح�صل يف
الربازيل ،ف�إن �سل�سلة اال�ستك�شافات الكبرية التي متت يف املناطق املحاذية للطبقة امللحية zone
 anté-salifèreتثري وت�شحذ الآمال يف بع�ض البلدان ،وخا�صة االفريقية منها ،التي حتدوها �آمال
عرا�ض يف امت�شاف البرتول يف �أعماق �أرا�ضيها.
العراق
عاد العراق ،البلد النفطي ال�شرق �أو�سطي� ،إىل واجهة امل�شهد البرتويل العاملي منذ مطلع العام
 ،2010وذلك من خالل �إعالنه عن جولة ثانية من دعوة تقدمي العطاءات �أمام ال�شركات البرتولية
العاملية واالقليمية ،وحقق فيها جناحا كبريا .فقد ا�ستجابت �أكرث من ع�شر �شركات لتلك الدعوة
اخلا�صة بتنمية �سبعة حقول نفطية .و�إذا ما �سارت الأمور وفق ما هو خمطط لها ،ف�إن ما �سوف
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ينتج عن تنفيذ العقود التي �أبرمت مع ال�شركات البرتولية يف �إطار دعوتي العطاءات اللتني متتا يف
عام  ،2009ف�سوف يقفز �إنتاج النفط العراقي من الناحية النظرية �إىل نحو  10ماليني برميل يوميا
(مقارنة بنحو  2.5م.ب /ي حاليا) .لكن حتقيق ذلك يتطلب �ضخ ا�ستثمارات هائلة ،والقيام بعمليات
حفر وتطوير غري م�سبوقة يف البلد .وعليه ،فمن املنتظر �أن يتم حفر ما ال يقل عن  300بئر �إنتاجية
يف غ�ضون ال�سنوات ال�سبع القادمة ،يف حني �أنه مل يتم حفر �سوى نحو � 10آبار �سنويا خالل ال�سنوات
الثالثني املن�صرمة .ومن املنتظر �أن ت�ستقر ال�شركات �شبه البرتولية (�شركات اخلدمات النفطية) يف
البالد بقوة ،بعد �أن ت�شرع ال�شركات البرتولية الفائزة بالعطاءات النفطية يف تنفيذ تعهداتها يف هذا
البلد الذي يزخر برابع االحتياطيات النفطية العاملية امل�ؤكدة ،ويحتل الرتبة احلادية ع�شر يف ما يخ�ص
االحتياطيات امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي .لكن يبدو �أن النق�ص الذي يعانيه العراق يف جمال الإطار
الت�شريعي ،وقدم وتهالك البنى التحتية ،وخا�صة يف ميدان النقل ،وحالة اخللخلة الأمنية التي ال تزال
�سائدة فيه� ،ستكون كلها من العوامل التي قد تقف حجر عرثة �أمام تلك التطورات امل�أمولة.
ال�شركات ال�صينية والكورية اجلنوبية تعزز مواقعها
قامت �شركات البرتول ال�صينية املعروفة�( ،شركة النفط الوطنية ال�صينية  CNPCو�شركة ال�صني
للبرتول والكيمياء  ،Sinopecو�شركة ال�صني الوطنية البحرية للنفط  )CNOOCوكذلك مثيالتها
الكورية اجلنوبية (ال�شركة الوطنية الكورية للنفط  ،KNOCوالكورية للغاز  )Kogasبعمليات ا�ستحواذ
كبرية على ر�ؤو�س �أموال و�أ�سهم عدد من ال�شركات البرتولية الأجنبية ،وذلك بق�صد تعزيز �أمن �إمدادات
بلديهما من البرتول والغاز .وي�شار �إىل �أن تلك العمليات قد متت جمابهتها بنوع من العداء من قبل
العديد من البلدان التي تعر�ضت ملحاوالت “غزو” �صينية وكورية عرب التقدم ال�ستمالك �شركات طاقة
ب�أكملها فيها (ومنها �شركة الفحم املتحدة الأمريكية  Unocal Corporationيف كاليفورنيا يف عام
 ،2005و�شركة فريينك�س  Verenexالكندية) .ويبدو نتيجة لذلك� ،أن ال�شركات ال�صينية والكورية
بد�أت تنحو باجتاه عمليات ال�شراء اجلزئية لتلك ال�شركات ،وتطوير جماالت التعاون معها .وميكن بهذا
اخل�صو�ص �إيراد مثال قيام �شركة  CNPCب�شراء  % 55من فرع �شركة �شل الهولندية يف �سورية،
و  % 9من ح�صة كونوكو فيليب�س يف �شركة �سنكرود  Syncrudeالتي تقوم با�ستغالل رمال القار
(البيتومني) الكندي� ،أو ما مت يف �أمريكا الالتينية ،حيث ا�ستحوذت �شركة �سينوبك  Sinopecعلى 40
 %من �شركة ريب�سول برازيل  ،Repsol Brazilوا�ستيالء �شركة كنوك  CNOOCعلى  % 60من
�شركة عموم �أمريكا للطاقة ( )Pan America Energyالنا�شطة يف االرجنتني وت�شيلي وبوليفيا.
وتقوم �شركة كنوك يف افريقيا بتمويل امل�صايف واملعامل البرتوكيماوية يف نيجرييا ،ومل تفت�أ
ت�سعى لال�ستحواذ على �أ�صول ون�سب �شراكة يف �شركات البرتول والطاقة يف كل من �أوغندا وغانا.
وي�شار يف هذا املجال �إىل  CNOOCو  CNPCقد تقدمتا بعرو�ضهما للح�صول على عقود تطوير
حقول النفط املهمة يف العراق جنبا �إىل جنب مع �شركات النفط العاملية العمالقة التقليدية مثل توتال
وبريتي�ش برتوليوم .و�أما يف �إيران ،فقد ا�ستفادت  CNPCمن غياب ال�شركات العاملية الكربى (بفعل
العقوبات الأمريكية والدولية على �إيران) لت�شارك يف عمليات تطوير حقل غاز جنوب فار�س العمالق.
وال �شك �أن ا�ستكمال خط �أنابيب الغاز الرابط بني تركمان�ستان وال�صني يف عام  2009والذي مت متويله
منا�صفة بني البلدين يعترب مبثابة خطوة جيدة نحو الأمام لت�أمني �إمدادات ال�صني باملحروقات.
�أما بالن�سبة لكوريا اجلنوبية ،فبعد ا�ستمالكها ل�شركة هارف�ست للطاقة Harvest Energy
يف نهاية  ،2009ف�إن �شركة النفط الوطنية الكورية قد انتهت للتو من �إنهاء عملية �إع��ادة ال�شراء
واال�ستحواذ “العدوانية” ل�شركة دانا الربيطانية .ومن جهتها متكنت �شركة كوغاز من افتكاك ن�سبة
�شراكة يف تطوير حقل باحدرة Bahdra؟؟؟ يف العراق.
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قطاع الخدمات النفطية :تجدد في الن�شاط ،وا�ضطراب في الأ�سواق
اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي

ن�شاط �شبه م�ستقر يف اال�ستك�شاف الزلزايل
ارت��ف��ع ع���دد ال��ف��رق ال��زل��زال��ي��ة
النا�شطة يف العامل يف ع��ام 2009
بن�سبة  % 4مقارنة بعام  2008وذلك
�أمريكا ال�شمالية
مبعدل �سنوي م��ق��داره  360فريق
بقية العامل
ن�شيط عرب ال��ع��امل .ولتقدمي فكرة
العامل
عن ذلك ف�إن عدد الفرق النا�شطة يف
العامل قد ت�ضاعف خالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية .والظاهر �أن تبعات
الأزم��ة املالية واالقت�صادية مل تكن
حم�سو�سة �إال بداية من الف�صل الثاين
من � ،2009أي بفارق بلغ � 6أ�شهر
وذل��ك يعود �إىل التخطيط امل�سبق
Source: IFP Énergies nouvelles, IHS Energy
حلمالت اال�ستك�شاف الزلزايل� .أما
بالن�سبة لأعلى حد يف الن�شاط العاملي
يف بداية  ،2009واملقدر بـ 400فرقة نا�شطة ،فقد لوحظ انخفا�ضه بـ % 12يف منت�صف  ،2009لكن
�سرعان ما مت ا�سرتجاع ن�صف ذلك الفاقد يف الف�صل الأول من  .2010ونتيجة الرتفاع عدد الفرق
الزلزالية “غري امل�ستخدمة” يف عام  ،2009فقد قاد ذلك �إىل خف�ض �أ�سعار احلمالت( .ال�شكل )3 -
ال�شكل  :3 -الفرق الزلزالية النا�شطة في العالم

لقد ا�ستمر م�ستوى الن�شاط يف هذا املجال م�ستقر ،ويرجع ذلك يف معظم احلاالت ل�سعي �شركات
النفط ال�ستعادة احتياطياتها ،وال�سيما منها ال�شركات العاملية املنتجة ،لأنها وعلى عك�ش ال�شركات
الوطنية ،جتد بالغ ال�صعوبة يف الو�صول �إىل االحتياطيات املعروفة .وقد كان الن�شاط الربي (على
الياب�سة) يف الواليات املتحدة هو الذي ت�أثر ب�شدة يف عام  ،2009حيث ت�ضاعفت عدد الفرق غري
امل�ستخدمة ب��ـ  4م��رات عما كانت
ال�شكل  :4 -توزع الفرق الزلزالية النا�شطة في ال�سدا�سي الأول من عام 2010
عليه يف  .2008لكن ن�شاط الفرق
الزلزالية البحرية الأمريكية ا�ستمر
على م�ستوياته وذلك على الرغم من
قرار جتميد عمليات احلفر يف خليج
املك�سيك ،والذي مي�س كذلك جانبي
التطوير واال�ستك�شاف يف املنطقة .
(ال�شكل )4 -

لقد مت تقدير ن�سبة انخفا�ض
�إج��م��ايل الن�شاط ال��ع��امل��ي يف هذا
امليدان بـ  % 1 -يف ال�ستة �أ�شهر
الأوىل م��ن  ،2010وذل���ك مقارنة
بـ .2009ولوحظت ع��ودة للن�شاط
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يف كندا بن�سبة  ،% 22وذل��ك بعد
االنخفا�ض احلاد امل�سجل يف 2009
واملقدر بـ  .% 50و�أم��ا �أوروب��ا التي
ق��اوم ن�شاط البحث ال��زل��زايل فيها
التوجه العام لالنخفا�ض يف ،2009
فقد �سجلت انخفا�ضا بن�سبة 11 -
 %يف  .2010وتفيد التقارير ب�أن
بقية مناطق العامل الأخرى قد ظلت
م�ستقرة يف عام  .2010وعلى الرغم
من امل�ستوى امل�سجل هنا ،فقد بلغ عدد
الفرق الزلزالية “غري امل�ستخدمة”
م�ستوى عال .فقد بلغ  20فرقة يف
�أمريكا ال�شمالية ،و 100فرقة يف
بقية ال��ع��امل ،وف���اق ال��ع��دد امل�سجل
يف  .2009لكن الأرق��ام امل�سجلة يف
ال�سدا�سي الثاين من � 2010أفادت
ب����أن ه��ن��اك اجت���اه نحو االنخفا�ض
يف عدد تلك الفرق الزلزالية “غري
امل�ستخدمة”( .ال�شكالن  5 -و)6

ال�شكل  :5 -الفرق الزلزالية “غير الم�ستخدمة” (خارج الواليات المتحدة)

ال�شكل  :6 -الفرق الزلزالية “غير الم�ستخدمة” في الواليات المتحدة

مل تتعد الفرق الزلزالية البحرية
“غري امل�ستعملة” خ���ارج ال��والي��ات
املتحدة ب�ضعة وح��دات يف منت�صف
 . 2010وكان عدد الفرق قبل قرار
التجميد ،قد انخف�ض �إىل الن�صف
على مدى العام مقارنة بيوليو .2009
ومل يبد أ� قرار جتميد احلفر يف خليج
املك�سيك يف �إع��ط��اء نتائجه �إال يف
نهاية ال�صيف .وقد مار�ست �سفن البحث الزلزايل الرا�سية هناك بع�ض ال�ضغط على ال�سوق الزلزايل
العاملي باجتاه خف�ض الأ�سعار .وقد قدر بع�ض �أربابها �أنه لي�س من االقت�صادي يف �شيء �إعادة ت�أجريها
يف ظل الأ�سعار املعمول بها .وينبغي �أن ن�شري �إىل �أن التجميد مل يكن �ساريا على كامل مياه خليج
املك�سيك ،حيث �أن اجلانب املك�سيكي مل يكن ملتزما به ،لأنه قرار �سيادي �أمريكي .وعليه فقد ا�ستغلت
�شركة �سي جي فرييتا�س الفر�صة ،و�أطلقت يف منت�صف �أكتوبر  2010حملة بحث زلزايل ثالثية الأبعاد
عري�ضة ال�سمت (� )3D wide-azimuthسوف تدوم  300يوم ،وتكلف نحو  200مليون دوالر.
�سوق عاملي �ضحية لفائ�ض طاقته
�إن ما مييز �سوق اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي ،وخا�صة معاجلة معطيات ال�سرب وال�سي�سموغرافيا،
هو كونه �سوقا �شديدا التمركز .فهناك �شركتان اثنتان تعتربان رائدتي هذا ال�سوق وهما �سي جي جي
فرييتا�س  ،CGG Veritasوو�سرتن جيكو  ،WesternGecoوهما بذلك ي�ستحوذان على ن�صف
ال�سوق العاملي .ويرتكز  % 85من هذا ال�سوق بني �أيدي � 10شركات فقط( .اجلدول )1 -
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اجلدول � :1 -شركات اجليوفيزياء الكربى يف العامل وح�ص�صها يف ال�سوق

وعلى الرغم من الن�شاط �شبه امل�ستقر خالل ال�سدا�سي الأول من عام  ،2010ف�إن معظم �شركات
اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي قد �سجلت انخفا�ضا يف حجم �أعمالها وهبوطا يف �أرباحها .ويقدر حجم
هذه ال�سوق يف عام  2010بنحو  9مليارات دوالر ،وبلغت ن�سبة ”االان�ضغاط” الإجمايل حلجم الأعمال
 ،% 10و�أ�صبحت املناف�سة بالغة احلدة يف ال�سباق على العقود .وقد توزعت حالة هبوط ال�سوق على
النحو التايل:
 ���س��ج��ل ق��ط��اع االك��ت�����س��ابوال��ت�����س��ج��ي��ل وال��ت��ع��ام��ل
م�����������ع امل������ع������ط������ي������ات
ال�سي�سموغرافية هبوطا
بـ ،% 11وبلغت قيمته
 7.5مليار دوالر.

ال�شكل  :7 -تطور حجم �سوق اال�ستك�شاف الفيزيائي (تقديرات  )2010وتوقعات ( 2011مليار دوالر)

 ���س��ج��ل ق��ط��اع جت��ه��ي��زاتاال�������س������ت������ك�������������ش������اف
اجل��ي��وف��ي��زي��اي��ئ هبوطا
ح����ادا يف ع����ام ،2009
لكنه ظل م�ستقرا يف عام
 2010وذل���ك عند 1.5
مليار دوالر( .ال�شكل )7 -
تراجع �أ�سعار عمليات القيا�س والت�سجيل (االكت�ساب) واملعاجلة
 فائ�ض و�سائل االكت�ساب� :إن ما متكن مالحظته هو �أن ال�شركات العاملة يف جمال اال�ستك�شافاجليوفيزيائي قد ا�ستثمرت مبالغ كبرية جدا للح�صول على معدات ت�سجيل (اكت�ساب acquisition
)من �أحدث طراز ،وذلك بفعل الزيادة التي �سجلها الطلب على خدماتها خالل الأعوام القليلة املا�ضية.
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لقد �أدى ذلك ال�سباق التكنولوجي ال��ذي ترافق مع تعزيز مواقع القيمني على هذا القطاع ،على
�صعيد عمليات املغمورة� ،إىل جعل �سفن اال�ستك�شاف القدمية تغدو خردة ،ومت بالفعل تفكيك معظمها
وتوجيه الباقي خلدمات �أخرى .وعلى الرغم من هذه الإج��راءات ،فال تزال ال�سوق ت�شهد فائ�ضا،
ون�سبة ا�ستخدام ال�سفن مل تعد �إىل امل�ستوى ال�سابق للأزمة ،و�أ�صبح من ال�صعب متويل عمليات
اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي امل�سماة “متعددة الزبائن” .وي�ساهم هذا الو�ضع يف �إبقاء �أ�سعار احلمالت
الزلزالية (ال�سي�سمية) متدنية ن�سبيا .وعلى الرغم من ذلك ،فقد �شهدت ال�سوق يف عام  2010بناء
�سفن ا�ستك�شاف جيوفيزيائي جديدة ،مثل ال�سفينة �أو�سيانيك فيغا  ،Oceanic Vigaالتابعة ل�شركة
�سي جي جي فرييتا�س  ،CGG Veritasوهي �سفينة ثورية ذات قدرات جر كبرية � 20سرتميرز
 .streamersوعلى العك�س من ذلك ،فبع�ض ال�شركات ،مثل �شركة بي جي ا�س  PGSف�ضلت �أن تلغي
عمليات بناء �سفن جديدة ،و�أن تدفع الغرامات املرتتبة عليها جراء ذلك� .أما على م�ستوى العمليات
الربية ،ف�إن تكلفة اليد العاملة تظل هي العامل الرئي�سي يف احلمالت ،و�أ�صبحت املناف�سة �شديدة
االحتدام ،وال�سيما مع ال�صني ،حيث �أ�صبحت �شركة اخلدمات بي جي بي  BGPتركز بني �أيديها ربع
فرق اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي الربية العاملية.
وملواجهة تلك املناف�سة ،كان ينبغي على ال�شركات �أن تتجه نحو مزيد من التجديد والإبداع على
�صعيد اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي الربي .و�أ�صبحت تقرتح ا�ستخدام تقنيات ا�ستك�شاف واكت�ساب برية
متزامنة وذلك لرفع وترية التفجريات (الزلزالية �أو ال�سي�سمية) وخف�ض تكاليفها.
 تكنولوجيات واعدة :من �ضمن التقنيات الواعدة يف ميدان االكت�ساب واملعاجلة ميكن �إيرادالتايل:
 تقنية ال��ـ  CSEMـ ( � )Controlled Source Electro Magneticأو امل�صادرالكهرومغناطي�سية املتحكم فيها التي �أ�صبحت ت�شهد منو كبريا ،وهي تقنية ت�سمح با�ستكمال
البيانات الزلزالية التقليدية عن طريق الدعم الكهرومغناطي�سي .و�أهم �شركة تتحكم يف هذه
التقنية هي فوغارو ،وذلك عرب فرعها امل�سمى ( )EMGSالتي متتلك �سفينتني متخ�ص�صتني يف
هذا النمط من اال�ستك�شاف واالكت�ساب اجليوفيزيائي .وقد �أعلنت ( )EMGSيف نهاية يونيو
 2010عن ح�صولها على عقدها �صفقة بـ  150مليون دوالر.
 التقنية وا�سعة ومتعددة ال�سموت  ،Wide and Multi Azimuthومتكن من حت�سنيوجتويد الت�صوير الزلزايل با�ستخدام م�صادر متعددة وجتهيزات ا�ستقبال ذات �سعة عالية.
 تقنية الزلزال رباعي الأبعاد  :4Dوجتعل ميادين التطبيق متتد من �أ�ساليب اال�ستك�شاف الزلزاليةلت�شمل تطور الإنتاج يف احلقول .وقد قامت كال من �شركة �ستينغري جيوفيزيكال و�آيكون
�سيان�س بتوقيع اتفاق يت�ضمن معاجلة املعطيات متعددة املكونات التي مت ت�سجيلها عن طريق
منظومة الأعماق البحرية الدائمة� .أما �شركة �سي جي جي فرييتا�س فقد قامت من جهتها
بتوقيع اتفاق مع �شركة برتوبرا�س (الربازيل) يت�ضمن العمل بالتقنية رباعية الأبعاد ،وبالت�صوير
الإ�شعاعي واجل�س املكمني.
 جتهيزات ج�س عالية التقنية :ويرتبع على هذا امليدان زعيم القطاع الذي هو �شركة �سر�سل Sercelحيت �أنها ت�ستحوذ على  % 60من ال�سوق ،وتليها �شركة �آيون  IONالتي هي �أقل
ب�أربع مرات من حيث قيمتها الت�شغيلية ،ثم تليها �شركة �أويوجيو�سبي�س .OYOGeospace
فبعد ت�سجيل انخفا�ض كبري يف هذا املجال قدر بـ  % 30يف عام  ،2009عادت �سوق التجهيزات
�إىل اال�ستقرار خالل ال�سدا�سي الأول من عام  ،2010وذلك عند عتبة  1.5مليار دوالر ،واهتبلت
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ال�شركات العاملة يف القطاع مبا متتلكه من جتهيزات (خمابر وجتهيزات ج�س) هذه الفر�صة لرفع
حجم ن�شاطها� .أما على �صعيد العمليات الربية ،ف�إن تكثيف حمالت اجل�س بقنوات الت�سجيل املتزايدة
االرتفاع باتت تتطلب خمابر �أك�ثر تطورا .وتتعاون كال من �شركتي �شل وبي جي ا�س  PGSعلى
تطوير جيل جديد من املخابر الربية العاملة بالألياف الب�صرية تقوم على قاعدة تكنولوجيا �أبتي�سيي�س
 ،Optseisالتي طورتها � .PGSأما �شركة �شلومربجي فقد �أعلنت من جانبها �أنها قد قد �سجلت برا ما
ي�صل �إىل  80000قناة مبنظومتها يونيك  ،UniQبتواتر ي�صل �إىل  1تريا�-أوكتت  1Téra octetsيف
ال�ساعة� .أما �شركة �إينوفا  INOVAالتي مت ت�أ�سي�سها يف عام  ،2009وهي ثمرة حتالف ا�سرتاتيجي
بني املجهز �آيون  IONو�شركة اخلدمات ال�صينية بي جي بي  ،BGPفقد �أ�صبحت تن�شط يف ميدان
�أجهزة الت�سجيل ،والعربات الزلزلية االرجتاجية ،واللواقط الزلزالية .وعلى غرار �شركتي �سي جي جي
فرييتا�س  CGG Veritasو�سر�سل  ،Sercelفقد قامت �شركة �إينوفا با�ستكمال عر�ض بي بي جي
 BPGاملتمحور بالأ�سا�س حول عمليات االكت�ساب واملعاجلة.
تعايف الأ�سعار بعد عام 2010
يبدو �أن ما مييز عام  2011على املدى الق�صري هو الفرق ال�سيزمية “غري امل�ستغلة” �سوف جتد ما
ي�شغلها جزئيا ،حيث �ست�ساهم يف عودة الأ�سعار �إىل و�ضعها وخا�صة يف العمليات الربية� .أما بالن�سبة
للن�شاطات البحرية ،فيظهر �أن عدم اليقني الناجم عن �أزمة الت�سرب النفطي يف خليج املك�سيك �سوف
يتبدد �شيئا ف�شيئا ،وهو ما قد يحفز من جديد ن�شاط اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي وي�ساهم يف دفع
الأ�سعار نحو االرتفاع جمددا .كما ينتظر على املدى املتو�سط �أن ت�ساهم التطورات التقنية وا�ستخدام
قدرات التحديث لدى ال�شركات املتعاقدة ،وال�سيما يف جمال الكهرومغناطي�سية واملراقبة ال�سيزمية
 CSEMبتو�سيع جمال و�أمناط اخلدمات املقدمة� .أما يف املدى الطويل ،فيظهر ب�أن م�سار االقت�صاد
العاملي نحو مزيد من التعايف �سوف ي�ساعد على رفع الطلب على املنتجات البرتولية ،وهو ما �سيرتافق
مع مزيد من التوتر يف الأ�سعار ،خا�صة �إذا مل تكن اال�ستثمارات التي �ستوجه نحو قطاع االنتاج
البرتويل متوافقة مع امل�ستوى املرجتى الذي ميكن من �إحداث التوازن بني العر�ض والطلب.

�أعمال الحفر
تزايد ن�شاط احلفر برا وبحرا
ت�شري التقديرات �إىل �أن عدد الآبار التي مت حفرها خالل عام  ،2010قد بلغ  99الف بئر ،وميثل
ذلك قفزة تقدر بن�سبة  ،% 25وذلك بعد انخفا�ض قدره � % 30سجل يف عام  .2009و�سجل قطاع
احلفر الربي الذي ميثل  % 97من الآبار املحفورة عامليا منوا قدر بـ % 26خالل الن�صف الأول من
عام � .2010أما قطاع احلفر البحري (املغمورة) ،فحتى ولو مل يت�أثر �إال قليال بالأزمة العاملية يف عام
� ،2009إال �أنه وقع �ضحية لإج��راءات وقف ن�شاطات احلفر الناجمة عن كارثة الت�سرب النفطي يف
خليج املك�سيك ،ولذلك فلم ي�سجل �سوى  % 7من النمو يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من عام .2010
�أما بالن�سبة للأ�شهر الأخرية من عام  ،2010فقد متيزت بتوفر عدد كبري من من�صات احلفر،
وهو ما �أثر على الأ�سعار اليومية للت�أجري .وعلى العموم كان عام  2010عاما �صعبا ،ومل ت�سجل خالله
الأ�سعار �إال حركة خجولة نحو اال�ستقرار ،وذاك �إن مل تتجه نحو االنخفا�ض يف بع�ض املناطق .وكانت
بلدان �أمريكا ال�شمالية التي ترتكز فيها ن�سبة  % 64من ن�شاطات حفر الآبار والأكرث ت�ضررا من �أزمة
 ،2009قد �سجلت قفزة كبرية قدرت بـ % 42من الآبار الإ�ضافية ،لكن ذلك الن�شاط ظل دون م�ستوى
عام  2008الذي يقدر بـ� 110آالف بئر .ومع �سعر يزيد عن  70دوالر للربميل ،ف�إن الن�شاط البرتويل
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الربي يف الواليات املتحدة الأمريكية ،قد �شهد ن�شاطا ملحوظا خالل عام  2010ويتوقع له �أن ي�ستمر
يف اندفاعته خالل عام � .2011أما الن�شاطات امل�سجلة يف ميدان �إنتاج الغاز الطبيعي ،ف�ستظل مرهونة
بالتطورات ذات ال�صلة بتطوير «غازات ال�سجيل  »shale gasوكذلك �أ�سعار الغاز الطبيعي.
احلفر برا
�سجل ن�شاط حفر الآبار البرتولية الربية على ال�صعيد العاملي منوا بن�سبة  % 26خالل الن�صف
الأول من عام  2010مقارنة بنف�س الفرتة من عام  ،2009وذلك بعد انخفا�ض حاد بلغ  % 30يف عام
 .2009وتعود هذه القفزة يف معظمها �إىل ما �أجنز من عمليات حفر يف �أمريكا ال�شمالية حيث و�صلت
ن�سبة الزيادة هناك �إىل  % 40يف كل من الواليات املتحدة وكندا ،لكن هذه الزيادة مل مت�سح �إال جزئيا
مما ترتب عن االزمة من تراجع .ويقدر عدد الآبار التي مت حفرها يف �أمريكا ال�شمالية بـ� 63ألف بئر
مقابل � 44ألفا قبل �سنة و� 75ألفا قبل �سنتني( .ال�شكالن � 8 -أ و  8ب)
�سجلت ق��ارة افريقيا االرت��ف��اع الثاين
الأكرب يف ن�شاطات احلفر واملقدرة ن�سبته
بنحو  % 33يف  ،2010وك��ان��ت القارة
قد �سجلت تراجعا فيه بن�سبة  % 13يف
ع��ام  .2009واجت���ه ن�شاط احل��ف��ر نحو
االرتفــــاع يف �أوروبا ،و�سجــل ن�سبة ،% 26
وذلك بعد تراجعه يف  2009بـ � .% 33أما
منطقة ال�شرق الأو�سط فلــــم ت�سجل �ســـوى
ارتفـــاعــــا طفـــيـــفا بـ  ،% 4وذلك من دون
احت�ساب العراق ،حيث تطلبت �إعادة ت�أهيل
العديد من حقول النفط فيه �ضخ ا�ستثمارات
كبرية يف جمال احلفر .وعلى �سبيل املثال،
تعتزم كال من �شركتي اك�سون موبيل و�شل
القيام بحفر �ضعفني �إىل � 3أ�ضعاف عدد
الآبار العاملة حاليا ،وعددها  370بئرا يف
حقل غرب القرنة جنوب العراق.

ال�شكالن � 8 -أ و 8ب  :عدد الآبار المحفورة في البر وفقا للمناطق الجغرافية (تقديرات عام )2010

�أ

جمموع العامل

ال�صني

�أمريكا ال�شمالية

ب

�أم���ا ن�����ش��اط احل��ف��ر يف رو���س��ي��ا (م��ع
م��ن��ظ��وم��ة ال����دول امل�����س��ت��ق��ل��ة) وال�����ص�ين،
في�شهد نوعا من اال�ستقرار حيث مل يتم
ت�سجيل ارتفاع يذكر (نحو  % 2فقط)،
�ش� .أو
�أم .الالتينية
�آ�سيا دون ال�صني
�أوروبا
افريقيا
رو�سيا
�إال �أن��ه ينبغي �أن ي�شار �إىل �أن هاتني
Sources: IFP, Baker Hughes, Spears & Associates
املنطقتني مل ت�شهدا انخفا�ضا يف ن�شاط
احلفر خالل عام  .2009ومهما يكن من
�أمر ،ف�إن ن�صف الآبار املحفورة يف عام  2010قد مت يف الواليات املتحدة الأمريكية .وعليه ف�إن
ثلثي الآبار املحفورة يف العامل تقع يف قارة �أمريكا ال�شمالية (الواليات املتحدة وكندا) .ومتثل
ح�صة “غاز ال�سجيل” الن�سبة الأكرب يف ذلك .فمن �أجل �إنتاج الغاز املحبو�س داخل ال�صخور
املكمنية ،ينبغي القيام بت�شقيق الو�سط ال�صخري على نطاق وا�سع وحقنه باملاء امل�ضغوط بدرجة
عالية .وغالبا ما يكون مدى حياة الآبار يف هذه احلالة ق�صريا ن�سبيا مقارنة ببئر ينتج الغاز
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الطبيعي التقليـــدي .واملالحـــظ هو �أن الت�شـــققات �سرعان ما تنغلق طبيعيا بعد ا�ستخراج ن�سب
معيــــنة من الغــــاز ،ولذلك يتعــني �أن تعاد عمليات احلفر والت�شقيق يف كل مرة .وي�شار �إىل �أن
 % 80من �آبـــــار “غاز ال�سجيل” التي يتـــم حفرها هي من نوع الآبار الأفقية .وينتظر �أن يوا�صل
هذا النوع �صعوده بقوة ( % 65يف عام  ،)2010فيما يكون تطور الآبار املحولة والعمودية معتدال
ويرتاوح بني  13و .)Spears & Associates( % 17وتعد كال من ال�صني ورو�سيا من �ضمن
كبار الالعبني العامليني يف ميدان احلفر ،حيث �سجلت ال�صني ن�سبة  % 17ورو�سيا ن�سبة % 8
من عدد الآبار املحفورة عامليا ،وبذلك ميكن القول �أن  % 90من الآبار التي مت حفرها برا يف
العامل تقع يف �أمريكا ال�شمالية ويف ال�صني ورو�سيا( .ال�شكالن  9 -و )10
ال�شكل  :9 -توزع الآبار المحفورة في البر في عام 2010
افريقيا
%1

�آ�سيا دون
ال�صني

%2

ال�شكل  :10 -ن�سب ت�أجير من�صات الحفر في البر

 1000دوالر  /يوميا

ال�شرق الأو�سط
� % 2أمريكا الالتينية
%3
رو�سيا وم.د.امل�ستقلة
%8
ال�صني
% 17

الواليات املتحدة
% 52

كندا

ن�سبة الت�أجري برا يف كندا

% 15

ن�سب الت�أجري برا
�أما يف ما يخ�ص ن�سب الت�أجري يف عمليات
احلفر الربية ،فيمكن �أن منيز هناك توجهني
خمتلفني بني �أمريكا ال�شمالية وبقية العامل
 :فقد ا�ستمرت ن�سب الت�أجري يف االنخفا�ض
يف الواليات املتحدة وكندا يف الربع الأول من
عام  ،2010وذلك مبقدار  10و  % 15تباعا
على مدى عام ،فيما كان الو�ضع يف البلدان
الأخ��رى خمتلفا ،حيث عادت ن�سب الت�أجري
�إىل م�ستواها امل�سجل يف منت�صف عام
 ،2008والذي يبلغ نحو  35000دوالر  /يوم،
و % 16ارتفاعا.

ن�سبة الت�أجري برا يف و.م .االمريكية
ن�سبة الت�أجري برا يف العامل

ال�شكل  :11 -عدد الآبار المحفورة في المغمورة وفق المناطق الجغرافية

جمموع العامل

�أمريكا ال�شمالية

�آ�سيا دون ال�صني

احلفر برا
�سجلت ع��م��ل��ي��ات احل��ف��ر يف امل��غ��م��ورة
(البحر) ارتفاعا بن�سبة  % 7خالل الن�صف
الأول من عام  ،2010مقارنة بنف�س الفرتة من
عام  .2009وكانت قد �سجلت تراجعا بن�سبة
 % 11خالل ذلك العام .ومل تتحرك �آ�سيا
(م��ن دون ال�صني) �إال قليال ( ،)% 4فيما
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افريقيا
رو�سيا CEI +

�أوروبا
ال�صني

�أم .الالتينية
ال�شرق الأو�سط

Sources: IFP, Baker Hughes, Spears & Associates
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�سجل احلفر البحري يف ال�صني ارتفاعا قويا (  .)% 26وكانت �شركة كنوك  CNOOCال�صينية
قد �أعلنت �أنها �سوف تدخل  9حقول بحرية للخدمة يف  ،2010وتقوم بحفر ما ال يقل عن  100بئر.
و�سجلت كل املناطق اجلغرافية منوا يف عمليات احلفر با�ستثناء منطقة خليج املك�سيك ،وذلك بفعل
�إج��راءات الت�أجيل التي مت اتخاذها هناك .وكانت ن�سبة انخفا�ض ن�شاطات احلفر البحرية خالل
الأ�شهر الأوىل من عام  2010قد بلغت  % 4وذلك مقابل  % 33 -يف عام  .2009ويقدر لن�سبة
انخفا�ض ن�شاطات احلفر يف خليج املك�سيك �أن ت�ستقر ما بني  15و  % 20يف نهاية عام � .2010أما يف
الربازيل ،فقد توا�صل تقدم عمليات احلفر البحري بن�سبة  ،% 8وذلك بعد �أن كانت يف حالة ا�ستقرار
ن�سبي يف عام  .2009وت�ستحوذ �آ�سيا وال�صني على ن�صــــف عملــــيات احلفر البحـــري .وتظل مناطق
الن�شاط الكربى بعد ذلك متمثلة يف بحر ال�شمال ( )% 14وخليج املك�سيك ( )% 12وخليــج غينيا
( )% 10ومناطق احلفر يف املغمورة الربازيلية مع تطوير املناطق ما حتت امللحية( .ال�شكالن  12 -و )13
ال�شكل  :13 -ن�سب ا�ستخدام تجهيزات الحفر في المغمورة

ال�شكل  :12 -توزع من�صات الحفر في المغمورة
رو�سيا وم.د.امل�ستقلة % 4

ال�شرق الأو�سط % 5

�أمريكا الالتينية
%8

�آ�سيا  -ال�صني
% 35

ال�صني
% 13

العامل �أجمع %

خليج املك�سيك %
بحر ال�شمال %

افريقيا
% 10

الواليات املتحدة
% 11

�أوروبا
% 14
Sources: IFP, ODS-Petrodata

ن�سب اال�ستخدام والت�أجري يف املغمورة

Sources: IFP, ODS-Petrodata

يو�ضح ال�شكل  14 -انعكا�سات الأزمة االقت�صادية لعام  2009من خالل ن�سب ا�ستخدام جتهيزات
و�آالت احلفر البحري ،حيث مل تتمكن �أية منطقة جغرافية من ا�ستعادة الن�سب التي حققتها يف عام
 ،2008وذلك على الرغم من عودة الن�شاطات العاملية �إىل االرتفاع خالل ال�سدا�سي الثاين من عام
 .2009و�إذا كانت ن�سب اال�ستخدام تلك قد انتع�شت يف نهاية  2009وبداية  ،2010ف�إن منطقة
خليج املك�سيك مل تتمكن �إال ب�صعوبة بالغة من
ال�شكل  :14 -ن�سب ت�أجير تجهيزات الغو�ص ( 1000دوالر /ي) ح�سب المناطق الجغرافية
ا�ستعمال �سوى  % 60من ح�ضرية من�صات
احلفر البحري ،وذلك بعد �أن كانت تلك الن�سبة
خليج املك�سيك
قد بلغت  % 80قبل الأزمة� .أما بحر ال�شمال
الذي كانت فيه ن�سبة ا�ستخدام جتهيزات احلفر
بحر ال�شمال
ت�صل تاريخيا �إىل  ،% 100فقد انخف�ضت تلك
الن�سبة قليال يف بداية  2010لتقارب .% 90
وعلى العموم ،فقد ا�ستقرت ن�سبة اال�ستخدام
تلك على ال�صعيد العاملي حتت ن�سبة  % 80ومل
ج�.ش� .آ�سيا
تعاود �صعودها( .ال�شكل )14 -
لقد ظل �سوق احلفر يف املغمورة يعاين
من اله�شا�شة ،وذلك بفعل الطاقات الفائ�ضة
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يف من�صات احل��ف��ر ،وه��و م��ا ي�ضغط باجتاه
خف�ض �أ�سعار الت�أجري اليومية .وق��د لوحظ
بحر ال�شمال
تراجع ن�سب اال�ستخدام يف خليج املك�سيك
يف الن�صف الثاين من عام  ،2010وقدر عدد
املن�صات العاطلة عن العمل يف املنطقة بـ30
من�صة .وقد قدر انخفا�ض ن�سبة اال�ستخـــدام
خـــالل الن�صـــف الأول من عام  2010مقـارنـــة
ج�.ش� .آ�سيا
مبثيلــــها يف عـــام  2009بنحـو  % 6عامليا،
و % 8يف بحر ال�شــمال ،و % 2فقط يف خليج
املك�سيك ،وذلك قبل فرتة الت�أجيل التي �أعقبت
خليج املك�سيك
كارثة الت�سرب النفطي هناك .ويف ما يخ�ص
من�صات احلفر والرفع ( )jack-upفقد كان
ع��ام  2009مبثابة ع��ام �أ�سود حيث وا�صلت
Sources: IFP, ODS-Petrodata
عملــــيات ت�أجـــريها هبوطها ب��ق��وة خالل
الن�صف الثاين من العام .وو�صلت ن�سبة الهبوط �إىل % 50يف خليج املك�سيك  ،و % 45يف بحر ال�شمال
و % 40يف جنوب �شرق �آ�سيا ،وذلك مقارنة بالن�صف الثاين من عام ( .2008ال�شكل )15 -
ال�شكل  :15 -ن�سب ت�أجير من�صات الحفر ( 1000دوالر /ي) ح�سب المناطق الجغرافية

�سوقان للحفر متعار�ضان
�شهد عام  2009هبوطا يف �سوق احلفر الربية ،وا�ستقرارا يف �سوقه البحرية (يف املغمورة).
وح�صل العك�س يف العام  ،2010ففي الن�صف الأول منه �شهدت ال�سوق الربية للحفر انتعا�شا قدر
بنحو  .% 10وبلغ الرقم الإجمايل حوايل  18مليار دوالر خالل العام ،وذلك بعد انخفا�ض حاد قدر
بـ % 30خالل عام  2009وال�سيما يف �أمريكا ال�شمالية .وحدث هذا االنتعا�ش على الرغم من حالة
انخفا�ض ن�سبة ا�ستئجار و�سائل احلفر يف تلك املنطقة التي هي �ألأكرث ن�شاطا يف هذا املجال على
ال�صعيد العاملي .وتتقا�سم �سبع �شركات  % 50من ن�شاط احلفر البحري العاملية ،ترت�أ�سها �شركة
نابورز اند�سرتيز  Nabors Industriesبـ  ،% 15تتبعها �شركة هلمري�ش �أند باين Helmerich
 ,& Payneبـ  ،% 10فيما تتقا�سم ال�شركات الأخرى الن�سبة املتبقية وهي يف حدود � % 7أو �أقل لكل
واحدة منها( .اجلدول )2 -
اجلدول � :2 -شركات احلفر الكربى يف العامل وح�ص�صها يف ال�سوق
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ل��ق��د ت��وا���ص��ل��ت ع��م��ل��ي��ات االن���دم���اج بني
ال�����ش��رك��ات و�أدى ذل���ك �إىل تقلي�ص ع��دد
النا�شطني يف �أ���س��واق احل��ف��ر .ففي 2008
اندجمت �شركت غراي وولف Grey Wolf
م��ع �شركة بري�سيجن دريلينغ Precision
 ،drillingكما قامت �شركة �شلومربجيه ب�إنهاء
عملية اندماجها مع �شركة �سميث انرتنا�شونال،
وهو ما �سمح لها بتدعيم �سيطرتها على �سوق
احلفر التوجيهي والت�شقيق الهيدروليكي،
واللذين يعدان ميدانني بالغي الأهمية يف �إنتاج
“الغاز ال�سجيلي” .وق��ام��ت �شلومربجيه يف
ابريل  2010كذلك ب�شراء �شركة جيو�سرفي�س
الفرن�سية املتخ�ص�صة يف ال�سرب الطيني .ومن
Sources: IFP, Spears & Associates
جانبها قامت �شركة برايد انرتنا�شيونال ب�إعادة
تركيز ن�شاطها على العمليات يف املغمورة ،ومغادرة جمال احلفر الربي نهائيا( .ال�شكل )16 -
ال�شكل � :16 -سوق الحفر البري ،تقديرات  ،2009وتوقعات 2010

�أما بالن�سبة لعام  ،2011وبالنظر �إىل احلجم الذي اتخذه تراجع �أ�سواق احلفر الربي يف ،2009
واالنتعا�ش اجلزئي لل�سوق يف  ،2010فامل�أمول هو توا�صل حالة االنتعا�ش وبلوغ منو ال�سوق درجة
ترتاوح بني الـ  5و  .% 10و�سيتوقف ذلك يف اجلزء الأكرب منه على �سعر الغاز يف �أمريكا اجلنوبية
وا�ستمرار تطوير وتنمية “غاز ال�سجيل”.
�سوق احلفر البحري غري امل�ستقر
مت تقدير تراجع هذا ال�سوق يف عام  2010بنحو  ،% 7يف حني �أنه �أبدى مقاومة جيدة يف
عام  ،2009وحافظ على نوع من اال�ستقرار رغم ت�أثريات الأزم��ة ،وظل فائ�ض وفرة من�صات
احلفر البحري مرتا�صا يف جممل القطاع .وت�ستحوذ �سبع (� )7شركات على  % 60من ال�سوق
العاملي للحفر البحري .وت�أتي على ر�أ�سها �شركة تران�س �أو�شن  Transoceanبـ  % 25من
احلجم العاملي ،ثم تليها داميوند �أوف�شور ونوبل دريلينغ و�سيدريل مبا يرتاوح بني  8٫5و % 3لكل
واحدة منها من حجم ال�سوق( .اجلدول )3 -
اجلدول � :3 -شركات احلفر البحري الكربى يف العامل وح�ص�صها يف ال�سوق
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وما يالحظ هو �أن ن�سبة الت�أجري قد عانت خالل عام  2010من الرتاجع ،حيث �أدى قرار جتميد
احلفر الذي اتخذته الإدارة الأمريكية �إثر كارثة الت�سرب النفطي يف خليج املك�سيك الذي يرتكز فيه
ربع ن�شاط احلفر العاملي �إىل كبح ذلك الن�شاط
ب�شكل كبري .فمن جمموع  33من�صة حفر
ال�شكل � :17 -سوق الحفر البحري ،تقديرات  ،2009وتوقعات 2010
بحري كانت موجودة يف املنطقة ،مل تنتقل منها
�إال قلة قليلة للعمل يف �أماكن �أخرى ،وذلك يف
انتظار رفع حالة التجميد ،وب�سبب اجلاذبية
التي تتميز بها تلك املنطقة .وكانت �شركة
�إيني الإيطالية هي الأوىل التي �أعلنت عن نقل
واح��دة من من�صات حفرها (ماريانا�س) نحو
�شواطيء غرب افريقيا .ومع الت�شدد املقبل يف
الإج��راءات ب�ش�أن احلفر البحري ،ف�إن �شركة
توتال تعتقد ب�أنه بات يلزم  % 20من الوقت
زي��ادة لتنفيذ امل�شاريع ،وه��و ما �سوف ي�ؤثر
Sources: IFP, ODS-Petrodata
وبنف�س الن�سبة على تكاليف احلفر .و�أما �شركة
نوبل �إيرنجي فهي ت�شتكي من ازدي��اد �صعوبة
احل�صول على تراخي�ص احلفر يف املناطق غري اخلا�ضعة لقرار التجميد (ال�شكل )17 -
من املنتظر �أن ي�ؤدي رفع قرار التجميد عن احلفر البحري يف خليج املك�سيك يف عام � 2011إىل
�إنعا�ش الأ�سواق .لكن �أعمال احلفر يف املياه العميقة �سوف تخ�ضع لإجراءات وقوانني تنظيمية �صارمة،
و�سيكون منح الرتاخي�ص بالغ ال�صعوبة ،وهو ما قد يعيق كثريا انطالق الأعمال والأن�شطة ،ومن املنتظر
�أن ي�سري ذلك على خمتلف مناطق العامل الأخرى ،وذلك ما قد يجعل من ال�صعب القيام بتوظيف كافة
طاقات احلفر املتوافرة .ومهما يكن من �أمر ،ف�إن طاقات احلفر البحري �ستظل متعافية على املدى
البعيد ،وذلك بفعل االكت�شافات البرتولية الـ 25التي حتققت يف عام  ،2009و 21اكت�شافا املتحقق
يف  ،2010والـ 30اكت�شافا املحتمل الذي ينتظر �أن يتحقق من الآن وحتى نهاية عام  .2011ونتيجة
لذلك ف�إن عمليات احلفر التي �ستنجز للتقييم والتطوير �سوف تكون متوا�صلة ،ويتطلب ذلك �أن يظل
�سعر برميل النفط فوق  60دوالرا.
الإن�شاءات يف املغمورة (�أوف�شور)
ن�شاط ثابت بف�ضل “املغمورة ”Subsea
�شهدت �إن�شاءات املغمورة بكل �أنواعها و�أ�شكالها خالل الفرتة  2010 - 2005منوا كبريا حيث بلغ
عدد امل�شاريع ال�سنوية املنجزة �أو املخطط لها �ضعفني �أو ثالثة �أ�ضعاف ما كان عليه قبل ذلك .وعندما
حلت �أزمة  ،2009نزلت ن�سبة منو ذلك القطاع �إىل  % 7وذلك بعد �أن كانت يف حدود  % 30يف
عام  .2008وقد مت الإح�سا�س بالإزمة خا�صة يف جمال تخطيط الإن�شاءات ،حيث انخف�ضت امل�شاريع
بن�سبة  % 11يف عام  ،2008وذلك نتيجة لإجراءات الت�أجيل والإلغاء .وظهر نوع من الرتاجع يف عدد
الإن�شاءات يف املغمورة بكافة �أنواعها و”دعائمها” (قواعدها) ،وبلغت ن�سبة ذلك الرتاجع  % 8مقارنة
بعام  .2009والأمر هنا يخ�ص بالأ�سا�س املن�صــــات الثابتـــة والدعائم العائمـــة التي تراجعت بن�ســـبة
� .% 20أما قطاع الإن�شاءات يف �أعماق البحر فقد وا�صل منوه القوي م�سجال ارتفاعا ن�سبته .% 28
وعلى الرغم من تطورها املتباين ،فال تزال املن�صات الثابتة متثل  % 50من جممل الإن�شاءات يف
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املغمورة � ،أمام الإن�شاءات البحرية (املغمورة) الأخرى التي متثل  % 40من ذلك ،فيما متثل املن�صات
�أو الدعائم العائمة ن�سبة الـ  % 10املتبقاة .وبداية من العام � ،2010سجل هذا القطاع منوا ن�سبته
 % 5مقارنة مع عام  2009منها  % 60تخ�ص املن�صات الثابتة ،و % 14املن�صات العائمة ،و% 30
�إن�شاءات الأعماق البحرية الأخرى( ,ال�شكالن  18 -و .) 19 -
ال�شكل  :18 -المن�صات القائمة والمخطط لها خالل الفترة 2010 - 2005

ال�شكل  :19 -التوزع الجغرافي لبناء المن�صات الثابتة في عام 2010
�أمريكا ال�شمالية
% 10

منجزة
خمططة

قزوين ،رو�سيا
والقطب ال�شمايل
%3
�آ�سيا  /الهادي
% 30

�أمريكا الالتينية
% 14

�أوروبا الغربية
% 15
ال�شرق الأو�سط
% 13

افريقيا
% 15

Sources: IFP, ODS-Petrodata

ن�شاطات الإن�شاءات وفقا للمناطق اجلغرافية
ترتكز �أهم و�أكرب الإن�شاءات املغمورة يف املناطق اجلغرافية التالية:
 �آ�سيا  /املحيط الهادي :حيث تتميز كل من ال�صني وكوريا اجلنوبية بوجود �شركات �ضخمة تعر�ضتنفيذ امل�شروعات الإن�شائية املغمورة ب�أ�سعار وتكاليف تناف�سية.
 �أمريكا الالتينية :وترتكز فيها م�شاريع املغمورة ال�ضخمة التي تقوم بها الربازيل لتطوير حقولاملغمورة املوجودة يف ما يدعى باملنطقة ما بعد املاحلة.
 غرب افريقيا :وترتكز تلك امل�شاريع الإن�شائية يف خليج غينيا (نيجرييا و�أنغوال من قبل ،وغاناحاليا)
 �أوروبا الغربية :وهي منطقة تقليدية ويتعلق الأمر فيها بحقول بحر ال�شمال.وي�شار يف هذا املجال �إىل �أن ن�شاط الإن�شاءات قد تراجع خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من عام
( 2010مقارنـة بعام  )2009بن�سبة  % 20يف �أمريكا ال�شمالية (خليج املك�سيك بالأ�سا�س)،
و % 10يف كل من ال�شرق الأو�سط ورو�سيا .وعلى العك�س من ذلك فقد منا ذلك الن�شاط
بن�سبة  % 20يف �أمريكا الالتينية و�أوروبا الغربية ،وبـ % 10يف جنوب �شرق �آ�سيا ،وحافظ على
ا�ستقراره يف افريقيا.
بحر ال�شمال
ي�ستنتج من الإعالنات والبيانات املن�شورة ب�أن حجم اال�ستثمارات التي ر�صدتها الرنويج لهذا
املجال تقدر مبا ال يقل عن  29مليار دوالر .فلمواجهة عوامل ن�ضوب حقولها النفطية ،تقوم هذه الدولة
بتعزيز جهودها وت�ضخ ا�ستثمارات كبرية جلعل حقولها النفطية امل�سماة غاوب وماروكوغودرون تدخل
مرحلة الإنتاج الفعلي خالل الأعوام  2011و 2012و 2014على التوايل.
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خليج املك�سيك
ا�ستحوذت هذه املنطقة خالل عام  2010على ن�سبة  % 2من الإن�شاءات العاملية للمن�صات الثابتة،
و % 5من املن�صات العائمة ،و % 20من الإن�شاءات يف �أعماق املغمورة .وبفعل �إج��راءات الت�أجيل
املتخذة هناك ،فمن املنتظر �أن يكون قطاع الإن�شاءت يف �أعماق املغمورة هو من �سيتعر�ض للت�أخري
والت�أجيل يف تنمية احلقول.
املغمورة الربازيلية
تخطط الربازيل مل�ضاعفة �إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي خالل ال�سنوات الع�شر القادمة،
بحيث ي�صل �إنتاجها �إىل نحو  5ماليني برميل مكافئ نفط يوميا ،وبذلك تتحول �إىل بلد م�صدر
�صاف للبرتول .وقد قامت �شركة البرتول الوطنية الربازيلية (برتوبرا�س) خالل ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية با�ستثمار �أكرث من مليار دوالر يف جمال البحث والتطوير ( )R&Dاخلا�ص ب�أنظمة
ال�شفط (�أو اال�ستخال�ص الهايدروكربوين) و�إنتاج املحروقات (نفط وغاز) من �أعماق املغمورة.
وتعود جتربة الربازيل يف املغمورة العميقة �إىل عام  ،1997عندما مت و�ضع حقل مارليم �سول
( )Marlim Sulعلى خط الإن��ت��اج ،وتبعته يف ذلك حقول عديدة �أخ��رى وك��ان �أجنحها على
الإط�لاق حقل توبي ( )Tupiاملوجود يف الطبقة ما حتت امللحية ،وذلك على عمق ي�صل �إىل
 2170مرت .واختارت �شركة برتوبرا�س �أن ت�ستخدم منظومات �إنتاجية عائمة يف حقولها املغمورة،
وهو ما جعلها ت�ستحوذ على ن�سبة  % 20من ح�ضرية منظومة الإنتاج العائمة (Floating
 )Production Systemsالعاملية.
وتخطط ال�شركة ال�ستثمار  224مليار دوالر خالل الفرتة  ،2014 - 2010وقامت يف �سبتمرب
 2010ب�إ�صدار �سندات بقيمة  70مليار دوالر  -وهي الأ�ضخم يف التاريخ  -لتمويل براجمها التطويرية.
وتخطط برتوبرا�س لإقامة نحو  100من�ش�أة جديدة يف املغمورة (من�صات للحفر و�أخ��رى للإنتاج،
والتخزين والتحميل  -FPSO -وهياكل خر�سانية �شبه مغمورة ،ومن�صات ذات مرتكزات �ضاغطة،
وغريها) ,وتنفيذ هذه امل�شاريع يتطلب �إن�شاء وحتوير العديد من ور�شات البناء البحري والأحوا�ض
اجلافة على �شواطيء الربازيل.
ولتنفيذ هذه اخلطة ،ف�إنه يتعني �أن يتم حفر ما بني  150و 200بئر بحري (يف املغمورة) كل
�سنة .وكان برتوبرا�س قد تعاقدت يف عام  2009على �إقامة  29من�صة حفر بحري ،مت تنفيذ
 6منها ودخلت اخلدمة ،ويتم حاليا تنفيذ �إن�شاء  24من�صة �أخ��رى ،وينتظر �إط�لاق  28من�صة
�إ�ضافية خمخط لإقامتها .وت�سعى احلكومة الربازيلية للعب دور ن�شيط يف تنمية البالد ورفع
احتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي ،ولذلك فهي تلتزم ب�أخذ  % 70من اال�ستثمارات املحلية
على عاتقها ،وهو ما يجرب �شركات اخلدمات الدولية على الإنغرا�س واالندماج �ضمن البيئة
املحلية الربازيلية.
املن�صات الثابتة
وه��ي من�صات حفر ينح�صر ا�ستعمالها �ضمن �أعماق ال تتجاوز  300م�تر .وق��د �سجل
متو�سط عدد املن�صات الثابتة التي هي قيد الإن�شاء يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من عام 2010
انخفا�ضا بن�سبة  ،% 22وبلغ عدديا  187من�صة� .أما عدد امل�شاريع امل�ستقبلية فقد ظل م�ستقرا
عند العدد  390وحدة .وكان عدد املن�صات الثابتة التي مت �إن�شا�ؤها خالل ال�سنوات اخلم�سة
ال�سابقة قد ت�ضاعف .ويوجد ح��وايل ن�صف املن�صات الثابتة التي بنيت يف عام  2010يف
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منطقة �آ�سيا  /املحيط الهادي ،ونحو ربعها
يف ال�شرق الأو���س��ط ،و % 10يف افريقيا
و % 7يف �أوروبا الغربية و % 5يف �أمريكا
الالتينية( .ال�شكل . )20 -
و�إذا م��ا مت و�ضع �أوروب���ا الغربية وبحر
قزوين جانبا ،ف ��إن بناء املن�صات الثابتة قد
�شهد انخفا�ضا يف كافة املناطق اجلغرافية
وذلك ل�صالح �أمناط ودعائم �إنتاج �أكرث مالءمة
للأعماق الكبرية ملياه البحار .وت��أت��ي �أق��وى
ن�سب االنخفا�ض من ال�برازي��ل التي ركزت
ا�ستثماراتها لعام  2010على تطوير عمليات
احلفر يف الغمورة الأك�ثر عمقا .ويظل عدد
امل�شاريع امل�ستقبلية م�ستقرا ن�سبيا ،با�ستثناء
�أمريكا ال�شمالية وخليج املك�سيك وال�شرق
الأو�سط ،حيث ي�ستمر هذا النوع من الدعائم
الإنتاجية يف االنخفا�ض (ال�شكل ..)21 -

ال�شكل  :20 -نمو بناء المن�صات الثابتة منذ العام 2005

افريقيا

�أوروبا الغربية

�أمريكا الالتينية

�أمريكا ال�شمالية

رو�سيا و م.د.م

�آ�سيا  /الهادي

ال�شرق الأو�سط

Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata

ال�شكل  :21 -عدد م�شاريع المن�صات الثابتة المخطط لها في عام 2010
�أمريكا ال�شمالية
%1
�أمريكا الالتينية
%5

رو�سيا و م.د.م
% 10

�أوروبا الغربية
% 14

املن�صات العائمة
وت�شمل املن�صات العائمة الهياكل �شبه
الغائ�صة  semi-subsو�آر���ص��ف��ة الإن��ت��اج
والتخزمي والتحميل  .FPSOوت�ستخدم هذه
ال�شرق الأو�سط
% 17
الأخ�ي�رة لتطوير املكامن امل��وج��ودة يف املياه
العميقة ،وه��ي ذات ميزتني� :أن��ه��ا ال حتتاج
Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata
لقواعد ثابتة مثل االنابيب ،وهي قابلة للفك
والنقل �إىل حقول نفط �أو غاز �أخرى� .أما الهياكل �شبه الغائ�صة فميزتها �أنها تتيح ا�ستقرارا �أكرب
للعمليات و�سطوحا �أو�سع لعتاد احلفر والإنتاج( .ال�شكالن  22 -و .)23 -
�آ�سيا  /الهادي
% 39

افريقيا
% 14

ال�شكل  :22 -عدد م�شاريع بناء المن�صات االعائمة منذ عام 2005

ال�شكل  :23 -عدد م�شاريع بناء المن�صات االعائمة المخطط لها عام 2010
�أمريكا ال�شمالية
%5

رو�سيا و م.د.م
%1
�آ�سيا  /الهادي
% 28

�أمريكا الالتينية
% 39

افريقيا

�أوروبا الغربية

�أمريكا الالتينية

رو�سيا  +م .د .م

�آ�سيا  /الهادي

�أمريكا ال�شمالية

ال�شرق الأو�سط
%1

�أوروبا الغربية
% 11

افريقيا
% 15

ال�شرق الأو�سط
Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata
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ا�ستمر ن�شاط بناء املن�صات العائمة يف الهبوط بن�سبة  % 20خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من عام
 ،2010وذلك ا�ستمرارا لالنخفا�ض احلاد الذي �سجله خالل عام  ،2009والذي بلغت ن�سبته .% 36
و�أكرث املناطق ت�أثرا بذلك هي خليج املك�سيك ،حيث مل يتم بناء �سوى من�صتني عائمتني يف عام ،2010
مقابل  6من�صات يف عام  2009و 8من�صات يف عام  .2008وتعود �أكرب م�ساهمة يف بناء املن�صات
العائمة للربازيل ،حيث مت بناء  15من�صة عائمة يف عام  ،2010وت�أتي بعدها افريقيا (غانا) ثم �آ�سيا /
الهادي بـ  8و 6من�صات عائمة لكل واحدة منهما على التوايل� .أما امل�شاريع امل�ستقبلية فهي يف حالة
منو بلغ  % 12يف عام  ،2010وهو ما ي�شري �إىل عودة انتعا�ش لن�شاط بناء املن�صات العائمة ،خا�صة
يف خليج املك�سيك و�أوروبا الغربية والربازيل.
الهياكل واملن�ش�آت املغمورة

ال�شكل  :24 -عدد م�شاريع المن�ش�آت المغمورة منذ عام 2005

تكمن مزايا تلك املن�ش�آت يف كونها تتيح
ربط حقول الإنتاج البعيدة مبركز �إنتاج عرب
راب��ط مغمور حت��ت امل���اء ،وت�ستخدم خا�صة
لتطوير احلقول الفرعية �أو املرتبطة (مبكمن
�أو حقل �إنتاج كبري) ،كما هو احلال يف املناطق
ال��ن��ا���ض��ج��ة ( )matureيف ب��ح��ر ال�شمال،
�أوروبا الغربية
افريقيا
�أمريكا ال�شمالية
�أمريكا الالتينية
حيث توجد الكثري من من�صات الإنتاج .وهي
رو�سيا  +م .د .م
ال�شرق الأو�سط
�آ�سيا  /الهادي
ت�ستخدم كذلك للتخفيف من تكاليف عمليات
Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata
التطوير االقليمية الكبرية ،حيث تقوم من�ش�أة
مغمورة حتت �سطح املاء بتطوير وتنمية عدة
حقول كبرية احلجم (كما هو احلال يف غرب افريقيا وخليج املك�سيك) (ال�شكل .)24 -
تركزت �أن�شطة بناء املن�ش�آت املغمورة يف عام  2010يف �أوربا بن�سبة  ،% 28حيث مت اختيار هذا
النمط من التكنولوجيا لتنمية احلقول التابعة .ومت تبني هذا النمط يف خليج املك�سيك ويف غرب
افريقيا ،وذلك بن�سبة  % 20لكل منهما .وال يتم التخطيط يف منطقتي ال�شرق الأو�سط ،ورو�سيا /
بحر قزوين العتماد هذا النوع من التقنية لتطوير حقول املغمورة.
�أما على ال�صعيد الدويل ف�إن عدد املن�ش�آت التي �أجنزت خالل ال�سدا�سي الأول من عام  ،2010قد
ارتفع بن�سبة  ،% 28وبذلك فهو مل يت�أثر ب�أزمة عام  ،2009الذي بلغت ن�سبة منوه فيه  ،% 18يف حني
و�صلت تلك الن�سبة �إىل  % 40يف عام .2008
ال�شكل  :25 -عدد م�شاريع المن�ش�آت المغمورة المخطط لها عام 2010
وتكون منطقة غرب افريقيا قد �ضاعفت عدد
رو�سيا و م.د.م
�أمريكا ال�شمالية
من�ش�آتها املغمورة يف  .2010و�أظ��ه��رت كل
%6
%2
املناطق ،ما عدا �آ�سيا  /الهادي التي كان توزيع
�آ�سيا  /الهادي
% 18
�أمريكا الالتينية
احلقول البرتولية فيها بالغ الت�شتت ،اهتماما
% 16
كبريا مبثل هذا النوع من املن�ش�آت.
وبالن�سبة للم�شاريع امل�ستقبلية في�سجل ب�أن
عدد من�ش�آت الأعماق البحرية املخطط لإقامتها
خ�لال الأع����وام ال��ق��ادم��ة �ست�شهد من��وا �سنويا
مبقدار  .% 5واملالحظ هو �أن عدد امل�شاريع
قد ظل عموما يف حالة ا�ستقرار بعد الأزم��ة
االقت�صادية واملالية لعام ( .2009ال�شكل .)25 -
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�أوروبا الغربية
% 34

افريقيا
% 24

Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata
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انخفا�ض يف حجم الأعمال
يالحظ ب�أن حجم �أعمال �سوق الإن�شاءات يف املغمورة قد ت�ضاعف ما بني  2005و ،2008كنتيجة
ل�سنوات عديدة من النمو القوي له ،وذلك ما �سمح له ب�أن يقفز من  27مليار دوالر �إىل  50مليار
دوالر .وقد جاءت �أزمة  2009لتك�سر تلك الديناميكية ،حيث �سجل ال�سوق انخفا�ضا بن�سبة .% 4
و�أظهرت الأ�شهر ال�ستة الأوىل من  2010ب�أن عودة انطالق تلك ال�سوق مل تكن يف املوعد ،حيث �أن
الن�شاط الإجمايل للإن�شاء يف املغمورة ظل يعاين من تراجع بن�سبة  ،% 9وينتظر �أن تكون الن�سبة
على مدار العام يف حدود  ،% 7وذلك على الرغم من �أن دفاتر الطلبيات لدى ال�شركات بلغت حدها
الأق�صى .و�إذا ما �أخذ �سعر ال�صرف باعتباره ثابتا ن�سبة لعام  ،2009فيقدر الرتاجع بنحو  .% 6ومن
غري املنتظر �أن يعود �سوق الإن�شاءات يف �أعماق املغمورة �إىل عهده الزاهر الذي �سجله يف عام .2008
(اجلدول .)4 -
اجلدول � :4 -شركات �إن�شاءات املغمورة الكربى يف العامل وح�ص�صها يف ال�سوق

ويرتكز  % 50من ن�شاط ال�سوق العاملي
لإن�شاءات املغمورة بني �أيدي خم�س �شركات.
وبعد �شركتي �أ�سرجي ( )Acergyو�ساب�سي 7
( ،)Subsea 7اللتني كانتا حتتالن الرتبة 6
و 8يف ال�سوق ،فقد �أ�صبح هذا املجمع يحتل
الرتبة الثالثة مع �شركة تكنيب ،Technip
ويحوز مثلها على ن�سبة  % 9من حجم هذا
ال�سوق.

ال�شكل � :26 -سوق الإن�شاءات المغمورة تقديرات  2009وتوقعات 2010
مليار دوالر

�آفاق واعدة يف املغمورة العميقة
تظل عمليات الإن�شاء يف املغمورة ذات وزن
Sources: IFP Énergies nouvelles
معترب ملا بعد عام  ،2010وما ي�شهد على ذلك
هو �أن دفاتر الطلبيات لل�شركات العاملة يف
القطاع باتت ملأى .واملالحظ هو �أن منو قطاع الإن�شاء يف �أعماق البحر ،وبناء املن�صات العائمة (�إنتاج
وتخزين وحتميل  )FPSOال يزال مرتفعا ،ويتم ذلك على ح�ساب الإن�شاءات ن�صف املغمورة ومن�صات
Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata
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احلفر امل�ؤرجلة .ويتوقع �أن ي�شهد عام  2011عودة قوية للنمو .وعلى الرغم من الت�شدد يف التنظيمات
القانونية ،فمن املنتظر �أن ي�ستمر تطوير احلقول التي تقع على �أعماق تفوق الـ 1000مرت .وينتظر �أن
يدخل مرحلة الإنتاج �سنويا من الآن وحتى عام  2014ما معدله  30حقال من �أعماق تزيد عن 1000
مرت.
وخال�صة القول
�إذا كان عام  2009هو عام الأزم��ة ،ف�إن عام  2010كان عام االنتقال للخروج من تلك الأزمة
بالن�سبة لقطاع اال�ستك�شاف والإنتاج البرتويل .فاحلفر الربي الذي هو ن�شاط بالغ احلركة تقليديا ،قد
عاود انطالقه� .أما يف امليادين الأخرى التي عانت من عطالة مثل اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي واحلفر
يف املغمورة ،فالوا�ضح هو �أنها متر بحالة من عودة اال�ستقرار �إليها� ،أو هي تعاود الإنطالق (ما عدا يف
خليج املك�سيك) .وحتى ولو ت�أكدت عودة الن�شاط واالنطالق ،فمن امل�ستبعد �أن ت�صل �إىل م�ستويات عام
 ،2008وهو ما ينجم عنه حاالت التخمة يف التجهيزات وهو ما يحدث انخفا�ضا يف الأ�سعار .وعليه،
ف�إن االجتاه العام للأ�سواق �شبه البرتولية قد مال �إىل الرتاجع خالل عام  ،2010و�سيكون ذلك بن�سبة
�أقل عما �شهدته يف عام � .2009أما �أ�سواق الإن�شاءات يف املغمورة ،والتي هي �أقل ت�أثرا بالأحداث،
بفعل طول مدة العقود ،فقد ازداد اجتاهها نحو االنخفا�ض والرتاجع يف عام  .2010وبالتوازي مع
ذلك ،ف�إن املتعاملني النفطيني يظلون متفائلني وهم ينوون �أن يزيدوا يف حجم اال�ستثمار يف هذا القطاع
بن�سبة .% 10
وبالن�سبة لعام  ،2010ينتظر �أن ي�ستمر الن�شاط يف النمو ،وهو ما �سوف ي�ساهم يف تخفي�ض
حاالت تخمة التجهيزات ،مما يدفع الأ�سعار نحو االرتفاع .وبذلك �سوف ت�ستفيد �شركات القطاع �شبه
البرتويل ،هي �أي�ضا ،من و�ضع اخلروج من الأزمة .وينتظر يف الوقت ذاته �أن توا�صل اال�ستثمارات
منوها( .اجلدول )5 -
اجلدول  :5 -ملخ�ص تطور اال�ستثمارات والأ�سواق املحللة

 - 3التكرير :و�ضعيات متباينة تبعا للمناطق
لقد جاءت الأزمة االقت�صادية العاملية لتزيد متاعب قطاع التكرير الذين كان �أ�صال يعاين الأمرين،
فلو ا�ستثنينا فرتة “الدالل” التي �شهدها بني عام  2005و ،2008حيث كانت هوام�ش الربحية جيدة،
بفعل قوة الطلب ،وهو ما مكن قطاع التكرير من احل�صول على �أرباح جيدة واحلفاظ على م�ستويات
الن�شاط يف و�ضع �صحي ،ف�إن تراجع الطلب ،وتزايد حالة التخمة يف بع�ض املناطق ،وتفتت الهوام�ش،
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وبلوغ احل�سابات املالية املنطقة احلمراء ،كانت هي النتائج املبا�شرة للرتاجع االقت�صادي الذي �سجل
خالل ال�سنتني املن�صرمتني (�أي  2009و .)2010
�إن ال�شروع يف تطبيق معايري االنبعاثات ،واال�شرتاطات املتزايدة ال�شدة يف خ�صائ�ص املنتجات ويف
الت�شريعات التنظيمية ذات الأثر ال�ضاغط على امل�صايف (التلوث املحلي وانبعاثات غازات الدفيئة)
والتي ت�ستهدف حماية املحيط البيئي ،وكذلك مناف�سة �أنواع الوقود اجلديدة ،هي جميعها عوامل
هيكلية ت�ساهم يف �إ�ضعاف هذا القطاع ،خا�صة يف البلدان ال�صناعية حيث �أن تطبيق القواعد يتم
ب�صرامة �شديدة .ويف هذه الأجواء امللبدة ،ف�إن امل�شاريع املخطط لإجنازها يف القطاع عديدة ،على
الرغم من ت�سجيل بع�ض النق�ص خالل عام  ،2010وال�سيما يف البلدان النامية املتحفزة للربوز والتي
�ضربتها هي الأخرى الأزمة ،لكن ب�شكل غري دائم.
ت�ضخم الطاقات العاملية الفائ�ضة يف التكرير
متيز عام  2009بت�سجيل انخفا�ض جديد يف ا�ستهالك البرتول على ال�صعيد العاملي ،وهو ما جعل
الطاقة الفائ�ضة يف قطاع التكرير تبلغ  6.8مليون ب  /ي يف  .2009ومن املنتظر �أن تنمو طاقات
التكرير على امل�ستوى العاملي ،مدفوعة يف ذلك بالديناميكية االقت�صادية التي ت�شهدها بع�ض املناطق،
وهو ما �سوف يفاقم من حالة التخمة املوجودة �أ�صال .ومثل هذا التوجه هو حم�صلة لو�ضعيات متفاوتة
ب�شدة بني منطقة و�أخرى( .ال�شكل .)27 -
ال�شكل  :27 -الفائ�ض  /العجز في طاقات التكرير ح�سب المناطق الكبرى

الواليات املتحدة

�أوروبا
�آ�سيا  /الهادي
ال�شرق الأو�سط
�أمريكا الو�سطى
واجلنوبية

�أخرى

العامل

Source: IFP based on BP Statistical Review of World energy 2009

وتبعا للمناطق ميكن القول ب�أن منطقة �آ�سيا  /الهادي ،مل يت�أثر فيها تطور طاقات التكرير ب�شكل
حم�سو�س جراء تباط ؤ� االقت�صاد العاملي .و�أدى بناء م�صاف جديدة هناك ،بعد منو معتدل� ،إىل اللحاق
بوتائر النمو املرتفعة لعام  .)% 6.4 +( 2009ويف الوقت ذاته خف الطلب على النفط ومل ي�سجل �سوى
( ،)% 1.3 +مما �أدى �إىل ظهور اقة فائ�ضة طفيفة ( 0.8 +م .ب /ي) .ومرة �أخرى� ،سجلت ال�صني
والهند الواقعتــــان �ضمن هذه املنطقة �أداء متميزا :فقد ارتفع الطلب على النفط يف كل منهما على
التوايل بـ  % 6.7 +و� .% 3.7أما طاقات التكرير فقد قفزت يف كل منهما بـ  % 10.5 +و% 19.5
على التوايل .وعلى العك�س من ذلك� ،شهدت اليابان انخفا�ضا حم�سو�سا يف طلبها الداخلي على النفط،
بينما ظلت طاقاتها التكريرية يف حالة ا�ستقرار.
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و�سجلت الواليات املتحدة الأمريكية ،وللعام الثاين على التوايل تراجعا حم�سو�سا يف طلبها النفطي،
وما ي�شبه حالة ا�ستقرار يف طاقاتها التكريرية ،واجنر عن ذلك تقلي�ص العجز يف طاقاتها من 3 -
م .ب  /ي �إىل  1 -م .ب  /ي يف ظرف � 3سنوات .وتظل منطقة �أمريكا ال�شمالية ،على الرغم من
منحى وا�ضح للتوازن ،املنطقة الوحيدة التي ت�سجل عجزا يف هذا املجال .ويعود �أ�صل هذا املنحى �إىل
انخفا�ض يف ا�ستهالك املقطرات ( ،)% 12 -ومتبقى زيت الوقود (� ،)% 14 -أما ا�ستهالك الغازولني
في�شهد هو الآخر انخفا�ضا لكن بوترية �أقل ( ،)% 1 -حيث �أن الغازولني يواجه هو الآخر �سيا�سات
االقت�صاد يف الطاقة ،والرتويج للوقود احليوي .ويف هذه الظروف ،ت�شهد عمليات ا�سترياد الغازولني
 من �أوروبا خا�صة  -ولل�سنة الثالثة على التوايل ،انخفا�ضا هاما .ويف مقابل تراجع الطلب ،تراجعتن�سبة ا�ستعمال امل�صايف ب�شكل حم�سو�س ،حيث مل تعد طاقتها الت�شغيلية تبلغ الـ � % 80إال ب�صعوبة،
وا�ستمرت خمزونات النفط اخلام واملنتجات يف الت�ضخم م�سجلة بذلك �أرقاما قيا�سية.
وت�شهد �أوروبا م�سارا تطوريا م�شابها بت�سجيل انخفا�ض حم�سو�س يف الطلب على النفط وتقل�صا
خفيفا يف طاقاتها التكريرية .وقد �سجل العام  2009انخفا�ضا يف كافة املنتجات ،خ�صو�صا يف النافثا
( )% 7 -ومتبقى زيت الوقود ( .)% 13 -ويظل الرهان على املديني الق�صري واملتو�سط ،بالن�سبة
لقطاع التكرير الأوروبي هو ذاته� ،أي �إيجاد �أ�سواق لفوائ�ض الغازولني التي يبدو �أن ا�ستهالكها ،خا�صة
يف الواليات املتحدة� ،سوف يظل معتدال م�ستقبال ،وا�سترياد املقطرات الو�سطى لتاليف العجز الهيكلي
امل�سجل يف �أدوات الت�صفية �أو التكرير.
ويف منطقة ال�شرق الأو�سط ،يالحظ وجود نوع من التطابق والت�شابه بالن�سبة للعام ال�سابق
(� .)2009إذ يظل منو الطلب قويا ( .)% 4 +وعلى الرغم من ت�سجيلها تراجعا طفيفا ،ف�إن طاقات
التكرير قد اتبعت وترية منو مقاربة (.)% 3 +
يظل الو�ضع يف �أمريكا اجلنوبية والو�سطى من دون تغيري مقارنة بعام  ،2008حيث يالحظ �أن
هناك ا�ستقرارا يف الطلب ويف طاقات التكرير .وبذلك ،فقد �سجلت ن�سبة ا�ستخدام طاقة امل�صايف
تراجعا قويا ،حيث فقدت  9نقاط يف ظرف �سنة� ،إذ انخفظت من � % 81إىل  % 71يف عام .2009
ومن �ضمن “بقية البلدان” ،جند على الأخ�ص رو�سيا االحتادية ،التي �سجلت فائ�ضا معتربا يف الطاقات
التكريرية ،وللعلم ف�إن رو�سيا تعترب بلدا م�صدرا للمنتجات النفطية ،خا�صة منها املقطرات الو�سطى
نحو �أوروبا.
وميكن تعليل وج��ود الفوائ�ض
املتنامية لطاقات التكرير ب�سبب
و�ضع متعاك�س ،حيث ا�ستمر الطلب
يف االن��خ��ف��ا���ض م��ن ج��ه��ة ،وظلت
ط��اق��ات التكرير ،على ال��رغ��م من
و�ضع غري ُم� ٍ
�وات لها على العموم،
م�ستمرة يف النمو ،من جهة ثانية.
ل��ق��د مت يف ع���ام  2008ت�سجيل
فائ�ض يقدر بـ  8م .ب  /ي ،فيما
بلغ الآن ( )2010نحو  7م .ب  /ي.
(ال�شكل .)28 -

ال�شكل  :28 -ن�سب ا�ستخدام طاقات الم�صافي

العامل

الواليات املتحدة

�أوروبا + 25 -
�آ�سيا  /الهادي

�أمريكا و ..واجلنوبية

ال�شرق الأو�سط

Source: IFP based on BP Statistical Review of World energy 2009

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاعا �سنويا يف الطلب العاملي خالل عامي  2010و 2011مبقدار
 1.8م .ب /ي و 1.4م .ب /ي على ال��ت��وايل .وينتظر �أن يبلغ الطلب على النفط يف  2010نحو
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 86.6م .ب /ي و 87.9م .ب/ي يف عام  .2011وت�ستند هذه التوقعات على فر�ضية عودة النمو
االقت�صادي لالنطالق على ال�صعيد العاملي (بن�سبتي منو �سنوي تبلغان  % 4.8و % 4.2بالن�سبة لعام
 2010و ،)2011لكن بفوارق منو حم�سو�سة تبعا للمناطق :ف�إذا بدا ب�أن البلدان غري املن�ضوية حتت
لواء منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية قد طوت �صفحة الأزمة ( 6.8 +و % 6.4من النمو املرتقب
بالن�سبة لعامي  2010و ،)2011ف�إن البلدان الأع�ضاء فيها ،ال�سيما منها منطقة اليورو ،تبدو وك�أنه
قد كتب عليها �أن تظل خا�ضعة ل�سيناريو النمو الرخو ( 1 +و % 1.3من النمو خالل عامي 2010
و .)2011ويرتقب �أن تتم �إ�ضافة طاقات تكرير جديدة خالل الأع��وام القادمة ،ال�سيما يف البلدان
املتحولة حيث �أن قوة الطلب فيها عالية  .2وعلى العك�س من ذلك ،يحتمل �أن تنطلق عمليات جديدة
خلف�ض طاقات التكرير  -مبوازاة مع �إعادة هيكلة لو�سائط التكرير  -يف البلدان ال�صناعية وخا�صة يف
�أوروبا والواليات املتحدة ،مدفوعة يف ذلك بتباط ؤ� الطلب ومناف�سة واردات املقطرات الو�سطى القادمة
من رو�سيا و�آ�سيا.
ا�ستمرار تدهور هوام�ش التكرير
ت�سبب االنخفا�ض يف الطلب واالرت��ف��اع العام يف طاقات التكرير يف تدهور �شديد لهوام�ش
(الربحية) يف قطاع التكرير يف عام  ،2009وقد ا�ستمر ذلك املنحى خالل عام  2010على الرغم من
بع�ض التح�سن امل�سجل يف الربع الأول منه .وقد �سجلت هوام�ش عمليات تك�سري خام برنت «Brent
 »crackingمنوا حيث ارتفعت من � 1.22إىل  2.48دوالر للربميل يف املتو�سط خالل الأرباع الثالثة
الأوىل من عام  ،2010وبلغت القمة بـ  3.45دوالر للربميل يف �شهر ابريل ،ويعود �سبب ذلك �إىل االرتفاع
املو�سمي ال�ستهالك املنتجات النفطية يف الن�صف الأول من العام .لقد ارتفعت �أ�سعار الـ «spot
 »crackspreadللغازولني (البنزين) اخلام ،والديزل اخلام يف مرحلة زمنية �أوىل مربرة االنتعا�ش
الن�سبي الذي �شهدته تلك الهوام�ش خالل الأ�شهر الأوىل من عام � .2010أما يف الربع الثالث ،فقد
بد�أت تلك الهوام�ش تنهار ،نتيجة الفروقات بني �أ�سعار العازولني اخلام و�أ�سعار النافثا التي كانت
منخف�ضة جدا ،وذلك على الرغم من تعايف فروقات الديزل اخلام.
لقد حت�سنت الهوام�ش يف ال�سوق الأمريكي ،لكنها ظلت متدهورة خالل الأرب��اع الثالثة الأوىل
لعام  ،2010عاك�سة بذلك انخفا�ض الطلب .وعلى الرغم من االرتفاع التقليدي للطلب خالل “مو�سم
الإج��ازات ال�سنوية  ،”driving seasonف�إن فروقات الغازولني اخلام والديزل اخلام ظلت تنحو
باجتاه االنخفا�ض .وما ميكن �أن يالحظ من كل هذا هو �أنه �أ�سواق البرتول مل ت�شهد توترا ،حيث �أن
خمزونات اخلام واملنتجات قد �سجلت خالل عام � 2010أرقاما قيا�سية( .اجلدول )6 -
اجلدول  6 -هوام�ش التكرير املركبة (معدل �سنوي بالدوالر  /برميل)

* تقديرات على مدى الأ�شهر الثماين الأوىل من العام

Source: Oil Market Report (IEA), IFP Énergies nouvelles

 - 2ت�ؤكد �شركة �سينوبك �أن طاقات التكرير يف ال�صني �سوف ترتفع بن�سبة  ٪ 50بني  2010و .2015ويتوقع �أن تبلغ يف املجموع  10.2م .ب /ي
يف نهاية  ،2010و�سوف ت�صل �إىل  15م .ب/ي يف عام 2015
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وتظل هوام�ش التكر يف �آ�سيا ،كما يف ال�سوق الأمريكي ،متدهورة ب�شدة .فالتباط ؤ� االقت�صادي
واال�ستمرار يف تن�صيب طاقات تكرير جديدة  -رغم تباط�ؤ ظريف يف عام � - 2010أديا �إىل تراجع
يف تلك الهوام�ش الربحية .وهناك خماوف جدية من تفاقم ذلك التدهور بت�أثري من انتهاء عمليات
ال�صيانة التي خ�ضعت لها العديد من وحدات التكرير يف املنطقة� .أما على ال�صعيد العاملي ،فقد
�أدى اعتدال الطلب وطاقات التكرير املتزايدة النمو يف عام � 2010إىل بقاء الهوام�ش عند م�ستواها
ال�ضعيف ،ومن املحتمل �أن ي�ستمر احلال على نف�س املنوال يف عام  ،2011مما قد ال ي�سمح لقطاع
التكرير من ا�ستعادة مردوديته املعقولة (ال�شكل .)29 -
ال�شكل  :29 -تطور هوام�ش التكرير المركبة �شهريا و�سنويا
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Source: Oil Market Report (IEA), IFP Énergies nouvelles

�صايف النتائج ال يزال متجها لالنخفا�ض
كان ت�أثري �أزمة عام � 2009شديد الوقع على �شركات البرتول ،حيث تدهورت النتائج املالية
لقطاع التكرير فيها ب�شكل حم�سو�س و�سريع .فبا�ستثناء �شركة �شل� ،سجلت جميع ال�شركات الواردة يف
اجلدول  - ،)7 -الأوروبية منها والأمريكية  -نتائج �صافية منخف�ضة ب�شدة مقارنة مع العام ال�سابق ،ومن
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�ضمنها � 3شركات كانت نتائجها �سلبية ومنها �سونوكو ( )Sunocoوفالريو ( ،)Valeroاللتان تقت�صر
عملياتهما على القطاع اللحق (التكرير وال�صناعة البرتوكيماوية (�أو قطاع امل�صب downstream
 .)segmentوقد بلغ متو�ســط االنخفـــا�ض ذاك بالن�سبة ملجموع ال�شركات نحو  ،% 67 -حيث بلغ
العجز لدى ال�شركات الأمريكية �أكرث من ( )% 86 -ولأوروبية ( .)% 40 -وتعك�س هذه النتائج انهيار
هوام�ش التكرير �إىل �أدنى م�ستوياتها يف عام ( .2009اجلدول .)7 -
اجلدول � :7 -صايف نتائج ال�شركات يف قطاع التكرير والتوزيع (مليون دوالر)

.Source: annual reports and BIP

مليون دوالر

�أما يف عام  ،2010فقد اجته الو�ضع نحو التح�سن مدفوعا يف ذلك بعودة الطلب لالنطالق ،وبذلك
حتركت هوام�ش التكرير باجتاه الت�صاعد .و�سجلت ال�شركات التي كانت يف و�ضع �سيئ نتائج جيدة يف
الن�صف الأول من العام ،مقارنة مبثيالتها امل�سجلة يف الن�صف الأول من العام ال�سابق ( .)2009ومن �ضمن
امل�صايف الأوروبية ،كانت �شركة �إيني هي الوحيدة التي �سجلت نتائج �سلبية يف عــــام  ،2010و�أقـــــل مما
�سجلته يف العام ال�سابق له .و�سجلت ال�شركات يف جمموعها ربحا معدله  % 34يف الن�صف الأول من
عام  ،2010مقارنة بنف�س الفرتة من
ال�شكل  :30 -النتائج ال�صافية ل�شركات قطاع التكرير والتوزيع (مليون دوالر)
عام  .2009ويظهر �أن �أداء ال�شركات
الأوروبية يف هذا املجال كان �أح�سن
م��ن مثيالتها الأم��ري��ك��ي��ة ،وال�سيما
منها  BPو  RD/Shellوبدرجة
�أقل  .Repsol-YPFوعلى العموم،
فقد كان ت�أثري التباط�ؤ العام للطلب
بالغا على ه��ذه ال�����ش��رك��ات ،وذل��ك
كنتيجة للرتاجع االقت�صادي العام
والإج����راءات العديدة التي اتخذت
الن�صف الأول  2009الن�صف الأول  2010الفرق 2009 / 2010
خلف�ض ا�ستهالك الطاقة وال�سيما يف
Source: IFP Énergies nouvelles
البلدان ال�صناعية (ال�شكل .)30 -
فالريو

تي�سورو

�سونوكو

اك�سون موبيل

كونوكو فيليب�س

�شيفرون

�شتات �أويل

�آر دي � /شل

رب�سول

�إيني

بي بي

توتال
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ال�صني :توترات ب�ش�أن �آليات تثبيت الأ�سعار
تنوي ال�صني �أن ت�ضيف ما بني  2010و 2015نحو  3.5م .ب /ي من طاقات التكرير اجلديدة،
وذلك مبعدل �سنوي يبلغ  0.5م .ب /ي ،ملجاراة ازدياد الطلب .و�سيتم ذلك يف �إطار خمطط تطوير
طموح مل�صايف النفط فيها ،وخا�صة التابعة منها ل�شركة برتوت�شاينا  ،Petrochinaوهو ما يتطلب
تعميق التحويرات التي �شرع فيها والتي تتعلق ب�آليات تثبيت �أ�سعار املنتجات يف الأ�سواق املحلية ،بطريقة
تعك�س �أكرث ف�أكرث و�ضع ال�سوق .وتبعا ملا �أعلنه م�سريو �شركة برتوت�شاينا ،ف�إن انخفا�ض املردودية امل�سجل
يف عام  2010والذي بلغ  % 68 -من �صايف نتيجة ن�شاطات التكرير� ،إمنا يعود يف الأ�سا�س �إىل �ضعف
الهوام�ش وذلك لي�س بفعل الو�ضع االقت�صادي فح�سب ،بل وبفعل �آليات تثبيث الأ�سعار الذي ارتد على
“ال�صحة املالية” ملعامل التكرير .وت�شهد �شركة �سينوبك ،التي تعد �أكرب �شركات التكرير يف �آ�سيا ،نف�س
هذا الو�ضع .وبفعل الكوارث الطبيعية التي �شهدتها ال�صني يف  ،2010ف�إنه يبدو من ال�صعوبة مبكان
امل�ضي �أكرث ف�أكرث يف ميدان مرونة الأ�سعار.

تباط�ؤ النفقات يف �صناعة التكرير
ال ميكن �أبدا �أن يتم �إلغاء برامج اال�ستثمار احلالية واملقررة لعدة �سنوات �أو تعليقها بطريقة
فجائية�( ،إال �أنه يحتمل ت�أجيلها) ،وكنتيجة لذلك ف�إنه ال ميكن �أن يتم �إدراجها �ضمن التوجهات ق�صرية
الأمد للدورة االقت�صادية.
لقد ارتفعت النفقات املجمعة للموازنات الثالثة  -ر�أ�س املال ،وال�صيانة ،واملواد احلفازة واملواد
الكيماوية -يف عام  2009بن�سبة  % 5مقارنة بعام  ،2008لكنها يف الواقع كانت تعك�س نوعا من
التباط ؤ� مقارنة بالفرتة املزدهرة التي �سبقت الأزمة االقت�صادية (  % 9 +يف  2007و� .)2008أما
املواد الكيماوية واملحفزات  -التي تنعك�س تنا�سبيا مع عمليات التكرير  -فقد �شهدت انخفا�ضا قويا
عاك�سة بذلك تباط ؤ� الن�شاط يف القطاع .ومل تنمو طاقات التكرير من جهتها �إال بن�سبة  % 2خالل
هذه الفرتة.
وبالن�سبة لعام  ،2010فقد ظل ت�أثري الأزمة وا�ضحا .فالتوقعات ت�شري �إىل حالة كبح يف نفقات
امل�صايف % 3 - :يف املجموع مع خف�ض �صاف لنفقات ر�أ�س املال يقدر بـ � .% 6أما نفقات ال�صيانة
فقد ظلت م�ستقرة مقارنة بوترية النمو التاريخية ،حيث �سجلت ارتفاعا بن�سبة  .% 5.3و�أما نفقات
املحفزات واملواد الكيماوية فلم ت�سجل تقدما بل تراجعا طفيفا (  ،)% 0.3 -مو�ضحة بذلك تباط�ؤا
يف الن�شاط (اجلدول .)8 -
اجلدول  : 8 -النفقات العاملية يف �صناعة التكرير (مليار دوالر )

* توقعات ** تقديرات
 % 40منها للتجهيزات والعتاد و % 60لليد العاملة واخلدمات
Source: IFP Énergies nouvelles based on HPI Market Data
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وينتظر يف عام � 2011أن تتعافى اال�ستثمارات ال�شاملة ببطء ( )% 2 +وذلك بف�ضل البلدان
املتحولة .ول�ضمان ا�ستمرار هذا املنحى ،ينبغي �أن ي�شهد الطلب على النفط يف هذه البلدان عودة
م�ستدامة لوترية منوه و�أن ت�ستمر هوام�ش التكرير يف التح�سن ،كما كان الو�ضع عليه يف الن�صف الثاين
من عام  .2010وينتظر �أن يتم دعم هذه االنطالقة الن�سبية وب�شكل كبري من خالل نفقات ال�صيانة
التي ينبغي �أن تظل مرتفعة ،وكذلك من خالل ا�ستقرار (ولي�س تراجع) النفقات الر�أ�سمالية ونفقات
املواد احلفازة وامل��واد الكيماوية .لكن حالة من ال�شكوك القوية ال تزال تخيم حول م�ستقبل بع�ض
امل�صايف يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وهي املنطقة التي بات تباط�ؤ الطلب على النفط
فيها حالة هيكلية م�ؤكدة (ب�سبب �سيا�سة االقت�صاد يف ا�ستهالك الطاقة ،ومناف�سة الطاقات البديلة،
واملعايري البرتولية ال�صارمة).
الت�شدد يف معايري االنبعاثات
من الوا�ضح �أن �سيا�سة حت�سني خ�صائ�ص �أنواع الوقود واملحروقات الثقيلة �سوف ت�ستمر.
ففي �أوروبا� ،سوف تطبق معايري يورو  )Euro 5( 5ويورو  )Euro 6( 6بالن�سبة لأنواع الوقود
وذلك كما يلي:
 بالن�سبة لفئة املركبات اخلفيفة� ،شرع يف تطبيق معيار �أورو  5يف بداية �شهر �سبتمرب 2009بالن�سبة للمركبات اخل�صو�صية ،ويف �سبتمرب  2010بالن�سبة للمركبات النفعية اخلفيفة (الفئة .)1
و�أما بالن�سبة للمركبات التجارية اخلفيفة التي ت�ستجيب ل�ضرورات خا�صة ،ف�سيكون التطبيق
يف يناير  .2012وبداية من يناير � 2011أ�صبح معيار يورو  5مطبقا على جميع ال�سيارات اجلديدة.
ويف مطلع �سبتمرب � 2014سوف تطبق معايري يورو  6على جميع املركبات اخل�صو�صية والنفعية ذات
ال�ضرورة اخلا�صة .وبداية من �سبتمرب � 2015سوف يتم تطبيق معايري يورو  6على جميع املركبات
اجلديدة (اجلدول )9 -
اجلدول  :9 -معايري يورو  5ويو  6للمركبات اخلفيفة

غازولني (بنزين)

ديزل

* �أنواع جديدة **جميع املركبات امل�سجلة ( )1لل�سيارات ذات احلقن املبا�شر
( )2ت�ضمن مقرتح التنظيم التقني ليور  5ويورو  6املطبق على ال�سيارات اخلفيفة مرحلة يورو  5ب التي تدرج االجراءات التي طورتها ال�سوق
الأوروبية امل�شرتكة مع الأمم املتحدة لقيا�س كتلة وعدد اجل�سيمات ،يف حدود / 11 10 * 6كم واحلدود املراجعة لكتلة اجل�سيمات بـ 4.5مغ /كم
(مقارنة مع  5مغ  /كم بالن�سبة ملرحلة يورو )5
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�أما بالن�سبة للمركبات الثقيلة امل�سجلة يف االحتاد االوروبي ،فقد طبقت عليها معايري يورو  5بدءا
من  1اكتوبر  .2009وباملقارنة مع املعايري ال�سابقة ال�سارية املفعول منذ  1اكتوبر  ،2006فقد انتقلت
العتبة الق�صوى النبعاث �أك�سيد الآزوت  NOxمن  3.5غ  /كيلواط �ساعة �إىل  2غ  /كيلواط �ساعة.
وظلت عتبات االنبعاث بالن�سبة للمحروقات �أو الهيدوكربون ( 0.46غ  /كيلواط �ساعة) هي ذاتها من
دون تغيري .و�سوف ي�سري مفعول معيار يورو يف �آخر دي�سمرب  ،2012و�سوف يخف�ض جمددا معايري
انبعاث �أك�سيد الآزوت بـ ( )٪ 80 -وانبعاث الهيدروكربون بـ ( )٪ 72 -واجل�سيمات بـ (.)٪ 50 -

(اجلدول )9 -

�أما على ال�صعيد الإقليمي والعاملي ،فقد وا�صلت املنظمة الدولية للأر�صاد اجلوية (� )IMOإدراج
معايري جديدة بالن�سبة لوقود ال�سفن ،حيث انخف�ض حمتواه الكربيتي يف  2010يف املناطق اخلا�ضعة
لتحكم هيئة التحكم يف انبعاثات الكربيت ( )SECAمن � ٪ 1.5إىل  )S( .٪ 1.0وينتظر �أن ي�شرع يف
تطبيق املرحلة الالحقة يف عام  ،2012وي�ستهدف فيها تخفي�ض املحتوى الكربيتي يف خمتلف �أنواع
الوقود على �صعيد �شامل من  ٪ 4.5ك (� )Sإىل  ٪ 3.5ك ( .)Sوي�ستهدف الو�صول �إىل  ٪ 0.1ك ()S
يف مناطق  ،SECAيف عام  2015و )S( ٪ 0.5على ال�صعيد العاملي .3 2020
 على م�ستوى �أمريكا ال�شمالية :مت �إن�شاء منطقة  SECAجديدة ،وينتظر �أن تكون عملية بداية من�أغ�سط�س  .2011ويتوقع �أن يتم يف والية كاليفورنيا خف�ض املحتوى الكربيتي يف الغازولني والديزل
البحريني بداية من يناير � 2012إىل  ٪ 0.1ك ( ،)Sوهي ترتاوح الآن بني  1.5و ٪ 0.5ك (.)S
 يف ال�صني والهند :ت�ستلهم التنظيمات التي ي�سعى البلدان لتطبيقها لتح�سني خ�صائ�ص املنتجاتالبرتولية يف هذين ال�سوقني الكبريين ،من التنظيمات الأوروبية .و�إذا كان هناك ت�أخري يف تطبيق
هذا الأمر ،فهناك �سعي لإدراج القواعد اجلديدة على مراحل ،تنطلق من املدن الكربى لتعم كل
البالد بعد ذلك .وهذه بع�ض الأمثلة:
 ال�صني :تبنت مدينة �شنغهاي يف  2009املعيار يورو  4بالن�سبة للغازولني والديزل ،ومت ب�سط معياريورو  3على كامل �إقليمها بالن�سبة لهذين النوعني من الوقود”؛ وتبعتها يف عام  2010مدينة
غوانغزهو .وينتظر �أن يتم تطبيق املعيار يورو  5يف العا�صمة بيجينغ (بكني) يف  .2012وينتظر
�أن يخف�ض املحتوى الكربيتي يف الغازولني امل�سوق من  150جزيئ يف املليون �إىل ما بني  10و50
جزيئ يف املليون ،تبعا لنوع الغازولني امل�سوق على كامل الرتاب ال�صيني يف تاريخ مل يحدد بعد.
وبالفعل ،فقد �أ�صبح املحتوى الكربيتي للغازولني يف كل من غواندونغ و�شنغهاي وبيجينغ عند
حدود  50جزيئ يف املليون� .أما بالن�سبة للديزل فقد �أ�صبحت بع�ض املدن (غوانغزهو وبيجينغ)
ت�سوق ت�سوق منذ بدايات  2010نوعية  50جزيئ يف املليون.
 الهند :تكون  13مدينة قد �شرعت يف تطبيق املعيار يورو ( 4بهارات )4يف نهاية  2010بالن�سبةللغازولني والديزل ،وحمتوى كربيتي عند حدود  50جزيئ يف املليون.
وينتظر �أن يتم فر�ض املعايري اجلديدة بالتدريج يف خمتلف مناطق العامل ،وهذا يطرح �أمام �صناع
التكرير حتديات تكنولوجية ومالية .وكانت �صناعة التكرير قد ا�ستفادت لعدة �سنوات من �أجواء ال�سوق
املواتية ،وارتفاع يف الطلب ،وهوام�ش ربح قيا�سية .لكن الو�ضع اجلديد جعل �صناعة التكرير �أكرث
ه�شا�شة يف مواجهة التحديات اجلديدة القادمة.
� - 3أو  ،2025اعتمادا على النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة �أن تفرت�ض �إمكانية حتديد مدى توافر الوقود منخف�ض املحتوى الكربيتي و�إمكانيات
تطبيق ن�سبة  0.5يف التاريخ املحدد .
� - 4سوف تتاح التحديثات على �أ�سا�س منتظم.
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تقل�ص امل�شاريع اجلديدة
ينبغي التمييز �ضمن امل�شاريع املعلن عنها بني امل�شاريع “املحتملة” التي التي تعترب فر�ص �إجنازها
عالية وامل�شاريع “املمكنة” التي مت الإعالن عنها لكن فر�ص تنفيذها تظل �إىل حد ما �ضعيفة.4
 طاقات التقطريفيما لو مت �أخذ امل�شاريع املحتملة التنفيذ يف االعتبار فح�سب ،فاملفرت�ض �أن تكون طاقات التقطري
العاملية قد بلغت  7.8م.ب /ي يف  ،2010وذلك بن�سبة انخفا�ض تبلغ  ٪ 18مقارنة بامل�شاريع امل�سجلة
يف عام  .)٪ 9 +( 2009وميثل ذلك حتوال يف االجتاه بالن�سبة للأعوام ال�سابقة ،حيث �أن تعطل م�شاريع
التكرير قد �أجل ت�أثري الأزمة بعدة �أ�شهر .وميكن �أن يالحظ ب�أن هناك انخفا�ض مفاجئ يف امل�شاريع يف
منطقة �آ�سيا /الهادي بن�سبة ( )٪ 39 -وبن�سبة �أقل يف حو�ض االطلنطي ( .)٪ -12وعلى العك�س من
ذلك انطلق االجتاه نحو الت�صاعد يف منطقة ال�شرق الأو�سط بداية من  .)٪ 60 +( ،2010وبالنظر �إىل
الثقل الذي متثله بالن�سبة ملجموع امل�شاريع امل�سجلة ،ف�إن التطورات يف منطقة �آ�سيا قد �أثرت ب�شدة يف
ن�سبة انخفا�ض م�شاريع التقطري على ال�صعيد العاملي.

�ألف ب  /ي

ويعود االرتفاع يف امل�شاريع يف ال�شرق الأو�سط �إىل الربامج التي تقوم بها (�أو تخطط لتنفيذها) كال
من الكويت وال�سعودية .ففي الكويت �سوف تتم �إ�ضافة طاقة انتاج تقدر بـ � 454ألف ب /ي يف م�صفاة
ميناء عبد اهلل (�شركة البرتول الوطنية الكويتية  )KNPCوذلك من الآن وحتى ( 2014على الرغم
من تقلي�ص  200000ب  /ي من
ال�شكل  :32 -التغيرات في نفقات �صناعة التكرير عالميا (مليار دوالر)
طاقتها)� .أما يف ال�سعودية ،فينتظر
�أن يتم االنتهاء من �إقامة م�صفاتني
جديدتني ،تبلغ طاقة �إنتاج كل منهما
� 400ألف ب /ي ،و�سينتهي العمل
يف الأوىل الواقعة يف اجلبيل 2 -
ب��ح��دود ع��ام ���( 2013ش��راك��ة بني
�شركتي �أرامكو ال�سعودية وتوتال)،
�أما الثانية فتقع يف ينبع و�سينتهي
ب��ن��ا�ؤه��ا يف ���( 2014ش��راك��ة بني
�شركتي �أرامكو ال�سعودية وكونوكو
فيليب�س) (ال�شكل .)32 -
�أما الرتاجع امل�سجل يف منطقة
�آ�سيا  /ال��ه��ادي ف�لا يعود �إىل ما
Source: IFP Énergies nouvelles based on HPI Market Data
ح�صل يف ال�����ص�ين ال��ت��ي تراجعت
طاقة التكرير فيها بن�سبة ٪ 14 -
وهي �أقل من متو�سط املنطقة ،بل
�إىل الرتاجع امل�سجل يف بع�ض البلدان مثل الهند ( )٪ 41 -وفيتنام ( )٪ 56 -ويف اليابان .وي�شار
�إىل �أن اليابان قد �شرعت يف تنفيذ برنامج تر�شيد وا�سع النطاق لطاقات �إنتاجه ميتد على �سنتي
 2010و 2011ويق�ضي بتقلي�صها بـنحو � 380ألف ب /ي� .أما يف الهند ،فقد دخلت م�صفاة جامناغار
 Jamnagarالعمالقة مرحلة الإنتاج يف الن�صف الثاين من  ،2009وتبلغ طاقتها االنتاجية � 580ألف
ب /ى ،كما تزامن ذلك �إطالق م�صفاة دنغ كوات �Dung Kuatآ (� 130ألف ب /ى) يف فيتنام .وح�صل
نف�س ال�شيء يف ال�صني ،حيث دخلت م�صايف جديدة مرحلة الإنتاج (م�صفاة �شركة كنوك CNOOC
املجموع

�آ�سيا/الهادي ال�شرق الأو�سط حو�ض الأطل�سي
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يف هويزهو  ،Huizhouوم�صفاة اليونينغ هواجني  Liaoning Huajinوطاقتها � 100ألف ب /ي).
وهناك كذلك م�شاريع تو�سعة عديدة لطاقات �إنتاج م�صاف قائمة مثل م�صفاة �سينوبك  /اك�سون موبيل
� /أرامكو ال�سعودية يف فوجيان ،حيث �سرتتفع من � 80ألف �إىل � 240ألف ب /ي.
و�إذا كانت جميع املناطق التي ت�شكل احلو�ض الأطل�سي قد �سجلت انخفا�ضا يف طاقاتها التكريرية
يف عام  ،2010وف�إن �أكربها حدث يف �أوروبا ( .)٪ 34 -وحتتل منطقة �آ�سيا  /الهادي �أكرب م�شاريع
�إقامة م�صايف جديدة �أو التو�سع يف الطاقة الإنتاجية للم�صايف القائمة ،و�سجلت ارتفاعا ن�سبته ٪ 40
يف كل �صنف من تلك امل�شاريع.
 طاقات التحويل�إذا ما اقت�صر الأمر على امل�شاريع “املحتملة” ،ف�إن طاقات التحويل اجلديدة قد بلغت نحو 6.4
مليون ب /ي يف  ،2010وي�شكل ذلك انخفا�ضا ن�سبته  ٪ 9مقارنة مع امل�شاريع التي مت ت�سجيلها يف
العام ال�سابق ولنف�س الفرتة .ومثلما هو احلال يف م�شاريع الت�صفية ،ف�إنه ميكن �أن يالحظ ب�أن هناك
تفاوتا يف الوقت بالن�سبة لت�أثريات الأزمة.
وعلى غرار طاقات التحويل ،ف�إن م�شاريع التحويل قد �سجلت تباطوءا هاما يف منطقة �آ�سيا /
الهادي ( )٪ 31 -و�شبه ا�ستقرار يف حو�ض الأطل�سي ( ،)٪ 2 -وارتفاعا جديدا يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ( .)٪ 46 +وبالن�سبة حلو�ض الأطل�سي ،فوحدها �أمريكا ال�شمالية هي املنطقة التي �سجلت
ارتفاعا يف طاقات التحويل (.)٪ 24 +

�ألف ب  /ي

ومن �ضمن البلدان ذات الت�أثري
الأكرب يف �آ�سيا  /الهادي ،ف�إن ال�صني
ك��ان��ت الأق���ل ت��أث��ر مبفاعيل الأزم���ة
( )٪ 22 -م���ن امل���ع���دل ال��و���س��ط��ي
للمنطقة ،وك��ان ذلك �أق��ل من الهند
التي انخف�ضت فيها طاقات التحويل
ب�شكل حم�سو�س ( ،)٪ 37 -وذلك
لنف�س الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ت���أث��رت بها
م�شاريع التقطري ،ومنها و�ضع م�صفاة
جامناغار على خط الإنتاج ( ت�أجيل
وح��دة التفحيم  16 -ال��ف ب /ي،
ووحدة التك�سري باحلفاز � 18 -ألف
ب /ي) ،وكذلك ت�أجيل وحدة التفحيم
(� 50ألف ب /ي) يف م�صفاة فادينار.
(ال�شكل .)33 -

ال�شكل  :33 -م�شاريع التكرير  -طاقات التحويل وفقا للمناطق الجغرافية

املجموع
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Source: IFP based on BP Statistical Review of World energy 2009

وكانت امل�شاريع اجلديدة يف ال�شرق الأو�سط هي الأ�صل يف االرتفاع امل�سجل يف طاقات التحويل
التي مت تنفيذ احل�صة الأكرب منها يف الكويت ،وذلك يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،وذلك من خالل وحدة
معاجلة هيدروجينية ( )ARDSبطاقة � 50ألف ب  /ي ،والثانية تخ�ص وحدة تفحيم م�ؤجل بطاقة
� 37ألف ب /ي .وكذلك الأمر يف ال�سعودية ،حيث �أقيمت يف ينبع وحدة تك�سري هيدروجيني بطاقة
� 124ألف ب /ي ،ووحدة تفحيم م�ؤخر بطاقة � 80ألف ب /ي ،و�أقيمت يف اجلبيل  2 -وحدة تك�سري
هيدروجيني بطاقة � 80ألف ب /ي ،ووحدة تفحيم م�ؤجل بطاقة � 80ألف ب /ي وحدة تك�سري بالعامل
احلفاز املائع بطاقة � 120ألف ب /ي.
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 ا�ستمرار الفائ�ض يف الطاقة على املدى املتو�سطيالحظ على العموم ب�أن فائ�ض طاقات التكرير �سوف ي�ستمر لعدة �سنوات .وبالنظر يف الوقت ذاته �إىل
الطاقات امل�ضافة التي �ستدخل امليدان على املدى املتو�سط ،وتوقعات وكالة الطاقة الدولية 5التي ترى ب�أن
الطلب العاملي على النفط يتجه نحو التقل�ص على املدى البعيد ،6ف�إن الو�ضعية �سوف ت�سوء من الآن وحتى
عام ( 2014حيث �أن التوقعات بعد هذا التاريخ ب�ش�أن امل�شاريع ال ميكن �أن تكون موثوقة) .ويف مواجهة
حال عدم اليقني اخلا�ص بوترية وتاريخ ح�صول انطالقة اقت�صادية �أكرث قوة ،ف�إن الطلب على النفط ،ميكن
�أن يقا�س مرة �أخرى باجتاه االنخفا�ض ،وهو ما يفاقم م�س�ألة فوائ�ض االنتاج ،يف مرحلة �أوىل على الأقل.
لكن القيام بعملية التحليل املناطقي (بح�سب املناطق) يظهر �أو�ضا �شديدة التباين انطالقا من �شدة الطلب.
ففي بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  OECDوال�سيما يف �أ�سواق �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا ،حيث
يتجه الطلب نحو التباطوء على املدى البعيد� ،سوف ت�ستمر الطاقات الفائ�ضة يف االزدياد .ومن الوا�ضح �أن
ا�ستمرار � -أو انحدار  -ن�سبة ا�ستخدام امل�صايف �سوف يجعل هذا الو�ضع �أكرث ه�شا�شة .وعليه ،فال بد �أن
يح�صل توازن جديد يف هذه املناطق بني م�صايف التكرير من جهة والطلب املحلي من جهة �أخرى ،بحيث
ي�ستجيب يف الوقت نف�سه لتعزيز اخل�صائ�ص النوعية للمنتجات (خا�صة املحتوى الكربيتي) وللتوجهات
الهيكلية للطلب (الوزن الذي ميثله الديزل يف �أوروبا.)...

لقد �شرعت �شركات برتولية  -ومنها توتال  -يف تنفيذ تلك الرتتيبات والتعديالت� .أما يف البلدان
املتحولة  -خا�صة يف ال�صني والهند بالأ�سا�س  -فالو�ضعية لي�ست م�شابهة :حيث �أن الطلب فيها ي�سجل
ارتفاعا� ،إذ على الرغم من االنخفا�ض  -الظريف -للم�شاريع� ،إال �أن الن�شاط يظل قويا يف تلك البلدان.
والطاقات الفائ�ضة امل�سجلة يف ال�صني لي�ست كبرية و�سوف تتما�شى مع تطورات الطلب .7وينبغي �أن ي�شار
�إىل �أن ظاهرة �إعادة متوقع م�شاريع التكرير �أو نقلها� ،سواء يف جانب طاقات التقطري �أو يف جانب التحويل،
و�إقامتها يف املناطق املتحولة الأكرث حيوية ،والتي غدت �سائدة منذ عدة �سنوات ،مل تت�أثر بهذا الو�ضع.
احتياجات ا�ستثمارية يف املناطق كافة
ميكن اعتبار تباط�ؤ م�شاريع التكرير ،على العموم ،مبثابة عن�صر م�ساعد ملواجهة فوائ�ض الطاقات التكريرية
يف العامل والنتائج التي ميكن �أن تتمخ�ض عنها بخ�صو�ص العافية املالية لهذا النوع من الن�شاط .وي�ستجيب
هذا التوجه يف الوقت ذاته لالعتبارات الظرفية (التكيف ال�سريع مع ظروف الأزمة ،وت�شغيل الأ�صول اجلديدة)
ولالعتبارات الهيكلية (التباطوء امل�ستدام للطلب ،وتكيف �أداة التكرير مع الطلب يف البلدان امل�ستهلكة التقليدية،
ومع ال�ضرائب املفرو�ضة على املحروقات (الهيدروكربون) وخا�صة يف فرن�سا وعموم �أوروبا ،وكذلك املناف�سة
ما بني �أن��واع الطاقات الأخ��رى والبحث عن مزيج طاقة خمتلف ،والت�شدد يف معايري وخ�صائ�ص املنتجات،
والت�شريعات التي تلقي بكل ثقلها على امل�صايف .واملتوقع هو �أن ينتج عن اال�ستثمارات اجلديدة ال�ضرورية لإعادة
هيكلة اجلهاز ال�صناعي ،تعزيز لعمليات الإندماج ،وتر�شيد الإمكانيات ،وغلق الأ�صول غري املجدية اقت�صاديا،
وذلك على املدى امل�ستقبلي املتو�سط� .8أما يف البلدان ال�صناعية ،حيث �أن فائ�ض الطاقة التكريرية �أ�صبح �أمرا
مفروغا من �صحته ،ف�إن تعديل الأمور وو�ضعها يف ن�صابها �سيكون م�ؤملا ،ويتطلب وقف جزء من الأ�صول القائمة
حاليا ،وبناء الوحدات املكلفة للتك�سري الهيدروجيني املطلوبة ،وذلك ملواجهة عملية “الديزلة” املت�صاعدة خا�صة
يف �أوروبا� .أما يف البلدان املتحولة ،فالأمر يتعلق �أ�سا�سا باحلفاظ على التوازن بني اال�ستثمارات والطلب (املحلي
و � -أو  -اخلارجي) ،وذلك بااللتزام باال�شرتاطات البيئية واال�ستجابة ملعايريها.
 - 5وكالة الطاقة الدولية .2009
 - 6الطلب على النفط �سينمو �سنويا بن�سبة  % 1يف الفرتة  2030 - 2008وفقا ل�سيناريو الأ�سا�س .وكان  World Economic Outlookلعام
 2008قد توقع يف �سيناريو الأ�سا�س منوا يف الطلب بن�سبة .% 1.6
 - 7راجع املعلومات الواردة يف الإطار الثاين
 - 8وفقا لتوقعات  JBC Energyتبلغ طاقات التكرير غري املجدية ،والتي ينبغي �إغالقها نحو  2٫5مليون ب /ي من الآن وحتى  ،2013و 3٫1م.ب/ي خالل
ال�سنوات الع�شر القادمة :فبالإ�ضافة النخفا�ض ا�ستهالك الغازولني يف الواليات املتحدة الأمريكية ،واملناف�سة يف �أوروبا بينه وبني الديزل القادم من رو�سيا و�آ�سيا،
هناك تعميم ا�ستخدام ال�سيارات االقت�صادية �أكرث ف�أكرث .ويبلغ ذلك الرقم يف �أمريكا ال�شمالية نحو  1٫8م .ب /ي يف  ،2013لكن “الإمكانات” تظل هامة ،ب�سبب
م�ستوى اال�ستهالك الراهن لقطاع النقل .وبجمع املنطقتني نتح�صل على  4.3م .ب /ي� ،أي  % 11من جمموع الطاقات التكريرية القائمة حاليا يف املنطقتني.
وتدفع امل�صاعب الكامنة يف هذا النمط من احلركة �إىل �ضرورة التحلي باحليطة واحلذر عند مراقبة مثل هذه النتائج.
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�أمثلة عن امل�صايف التي بيعت �أو �ستباع �أو التي ينبغي �أن تخ�ضع لعمليات حتويل عميقة
 يف �أوروبا �شيفرون  -بيمربوك  -اململكة املتحدة ( 210الف ب /ي) معرو�ضة للبيع كونوكو فيليب�س  -ولهلم�شيفن � -أملانيا ( 260الف ب /ي) معرو�ضة للبيع �أو للتحويل�إينيو�س  -غراجنموث ( 200الف ب /ي) يزمع بيعها
 موريف �أويل  -ميلفورد هيفن ،اململكة املتحدة ( 130الف ب /ي) معرو�ضة للبيع برتوبلو�س  -غاي�ش�ستيت  ، -فرن�سا ( 85الف ب /ي) معرو�ضة للبيع �أو الغلق اجلزئي برتوبلو�س  -تي�سايد  ، -اململكة املتحدة ( 117الف ب /ي) حتويل �شل  -غوتنربغ  ، -ال�سويد ( 78الف ب /ي) بيع حمتمل �شل � -ستانلو  ، -اململكة املتحدة ( 233الف ب /ي) معرو�ضة للبيع �شل  -هامبورغ � ، -أملانيا ( 110الف ب /ي) معرو�ضة للبيع �شل  -هايده � ، -أملانيا ( 91الف ب /ي) معرو�ضة للبيع توتال  -لند�سي  ، -اململكة املتحدة ( 221الف ب /ي) معرو�ضة للبيع توتال  -دنكرك  ، -فرن�سا ( 137الف ب /ي) حتويل -توتال  -غونفرفيل  ، -فرن�سا ( 94الف ب /ي) �إغالق وحدة التقطري (�أغ�سط�س )2009

 -يف �أمريكا ال�شمالية والكاريبي

 بيغ وي�ست  -بيكر�سفيلد  ، -و.م �.أ ( 68الف ب /ي) �أغلقت يف مطلع  ،2009وا�شرتتها �شركة �آلون (فرباير  2010ويخططلإعادة ت�شغيلها
 �شفرون  -كابوالي  ، -و.م �.أ هاواي ( 54الف ب /ي) يزمع تخفي�ض طاقة الإنتاج موريف �أويل  -مريو  -و.م �.أ لويزيانا ( 125الف ب /ي) معرو�ضة للبيع ،وت�سعى ال�شركة لبيع م�صفاها الثالثة والأخريةيف �سربيور (وي�سكون�سن) وطاقتها � 35ألف ب /ي.
 �شل  -مونرتيال  ، -كندا ( 13الف ب /ي) حتويل �سونوكو � -إيغل بوينت  -و.م�.أ ( 150الف ب /ي) �أغلقت يف نوفمرب  ،2009واحتمال التحويل وارد النتاج الوقود احليوي فالريو  -ديالور  ، -و.م�.أ ( 190الف ب /ي) بيعت لبرتوبلو�س يف ابريل 2010 فالريو  -بول�سبورو  ، -و.م�.أ ( 166الف ب /ي) يزمع بيعها فالريو  -كوربو�س كري�ستي  ، -و.م�.أ ( 20الف ب /ي) غلق وحدة تك�سري بالعامل احلفاز املائع فالريو � -أروبا  ، -و.م�.أ ( 275الف ب /ي)� ،أغلقت يف  2009ويزمع بيعها -و�سرتن بلومفيلد  ، -و.م�.أ ( 17الف ب /ي) �أغلقت يف نهاية 2009

 -يف �آ�سيا  /الهادي

 �سي بي �سي كورب  -كاوه�سيونغ  -تايوان ( 25الف ب /ي) غلق وحدة تك�سري بالعامل احلفاز املائع جي اك�س هولدينغ  -نيغي�شي  -اليابان ( 70الف ب /ي) غلق نهائي لوحدة التقطري (اكتوبر )2010 جي اك�س هولدينغ  -ميزو�شيما  -اليابان ( 110الف ب /ي) غلق نهائي لوحدة التقطري (يونيو )2010 جي اك�س هولدينغ  -نيجي�شي  -اليابان ( 70الف ب /ي) غلق نهائي لوحدة التقطري (مايو )2010 نيهونكاي �أول ،توياما  -اليابان ( 60الف ب /ي) حتويل (مار�س )2009 �شل  -بار�سدن  -نيوزيلندة ( 109الف ب /ي) بيعت ل�شركة انفراتيل ،ول�صندوق املعا�شات احلكومي (مار�س )2010� -شوا �شل ،كيهني  -اليابان ( 60الف ب /ي) غلق نهائي لوحدة التقطري (�سبتمرب )2009
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تطورات أسواق النفط والغاز الطبيعي
العاملية وانعكا�ساتها على البلدان العربية

(2من )2

كريستوفر ألسوب وبسام فتوح*

�شهد االقت�صاد العاملي و�أ�سواق الطاقة عموما ،والنفط والغاز على وجه
اخل�صو�ص خالل الأعوام الثالثة املا�ضية العديد من الهزات الناجمة عن
الأزمة املالية العاملية التي اندلعت يف خريف عام  ،2008وا�شتد وقعها يف
الن�صف الأول من عام  .2009وقد انكبت خمتلف الهيئات واملراكز واملعاهد
املهتمة بقطاع النفط والغاز والطاقة على وجه عام ،على درا�سة �إرها�صات
تلك الأزمة ومفاعيلها والنعكا�سات املرتتبة عنها على هذا القطاع .وكان
معهد �أك�سفورد من بني �أولئك .وكعادته يف كل مرة يعقد فيها م�ؤمتر الطاقة
العربي ،فقد قدم هذا املعهد درا�سة قيمة ،كانت �أ�سا�سا حللقة النقا�ش الأوىل
يف الطبعة التا�سعة من امل�ؤمتر �سابق الذكر .ونظرا لأهمية هذه الدرا�سة ،فقد
قمنا برتجمتها ،و�سنن�شرها على حلقتني .وهي تعد بالفعل عملية ر�صد
وحتليل لواقع القطاع البرتويل و�أ�سواقه ،وانعكا�ساته على البلدان العربية.
* اعد هذه الدرا�سة ال�سيد كري�ستوفر �أل�سوب ،مدير معهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة  ،وذلك بالتعاون مع ال�سيد ب�سام فتوح ،الباحث يف املعهد ذاته ،ومت تقدميها
كورقة �أ�سا�س يف حلقة النقا�ش الأوىل خالل م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع 12 - 9 ،مايو  ، 2010الدوحة  -دولة قطر
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 4-3ق�ضايا الت�سعير
�شهدت ال�سوق النفطية خالل الفرتة  2008 - 2002زيادة مطردة يف الأ�سعار حيث ارتفع املتو�سط
ال�سنوي العام لفرتة �سبع �سنوات متتالية (انظر ال�شكل  ،)1وذلك بالتوازي مع االنتعا�ش الذي �شهدته
�أ�سعار ال�سلع الأولية يف ال�سوق العاملية  ،ف�ضال عن ازدهار يف الأ�صول مع بروز فقاعات العقارات يف
الواليات املتحدة واململكة املتحدة و�أماكن �أخرى من العامل.
ال�شكل ()1
المتو�سط ال�سنوي لأ�سعار برنت 2008-2000 ،

امل�صدر  :برت�ش برتوليوم.
وقد انتهت الطفرة يف �أ�سعار النفط بانهيار مذهل يف م�ستوياتها يف نهاية عام  ،2008حيث انحدر
�سعر خام برنت من �أعلى م�ستوى له وهو  144.22دوالر للربميل امل�سجل يف  3يوليو � 2008إىل 35.5
دوالر للربميل يف  23دي�سمرب  .2008هذه الأمر �أثار العديد من الت�سا�ؤالت املهمة عن �أ�سباب التطورات
التي �شهدتها الأ�سعار و�أمناطها املحتملة التي ميكن مالحظتها يف الوقت احلا�ضر و يف امل�ستقبل.
لقد ا�ستقطب ال�سلوك الأخري للأ�سعار وجهات النظر حول �آلية عمل ال�سوق النفطية والعوامل
الرئي�سية الدافعة الرتفاع �أ�سعار النفط .ومن هنا ظهرت جمموعتان من املراقبني  :فمن ناحية ،يرى
بع�ض مراقبي �صناعة النفط �أن ال�سلوك الأخري للأ�سعار يعود �إىل التحوالت الهيكلية يف ال�سوق
النفطية .ووفقا لوجهة النظر تلك ،ميكن تف�سري الطفرة يف �أ�سعار النفط بالعوامل الأ�سا�سية امل�شددة
يف ال�سوق ،فاجلمود يف �صناعة النفط يعود بالأ�سا�س �إىل الفرتات الطويلة التي �شهدت نق�صاً يف حجم
اال�ستثمارات ،و�إىل التغريات الهيكلية يف �سلوك عدد من الالعبني الأ�سا�سيني مثل املنتجني من خارج
�أوبك ،وامل�ستهلكني من خارج بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
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بينما ترى املجموعة الثانية من املراقبني ب�أن التغيريات يف الأ�سا�سيات� ،أو حتى يف التوقعات،
مل تكن كبرية بالقدر الكايف لتربر الدورات احلادة يف �أ�سعار النفط خالل العامني املا�ضيني .ويعترب
�أ�صحاب هذا الر�أي �أن ال�سوق النفطية كانت م�شوهة ب�سبب اال�ستثمارات ال�سلبية الكبرية واملتقلبة
يف �سوق امل�شتقات ال�سيئة التنظيم .كما يرى �أن�صار هذه احلجة الدور ال�ضعيف واملحدود لأ�سا�سيات
ال�سوق يف انتعا�ش الأ�سعار يف عام  ،2009التي ارتفعت من �أدنى م�ستوياتها �أي  35دوالر للربميل �إىل
نحو  80دوالرا للربميل.
ونظرا ملحدودية البيانات وتنوع الالعبني يف ال�سوق ،و�صعوبة حتديد الدافع وراء القرارات
التجارية ،فقد ظهر طيف وا�سع من الآراء حول دور الأ�سواق املالية يف تكوين ال�سعر يف الوقت احلا�ضر.

 1.4.3دور الم�ستثمرين الماليين
�شهدت �أ�سواق امل�شتقات النفطية خالل فرتة االزدهار املا�ضية حتوالت كبرية من �ش�أنها �أن تعزز
يف نهاية املطاف ،من �أهمية العقود الآجلة ،ون�شاط البور�صات خارج ال�سوق الر�سميةOver-the-( ،
 )Counter Marketsواجلهات املالية ،يف عملية ت�شكيل �سعر النفط .وكانت الأهمية املتزايدة ل�سوق
العقود الآجلة يف عملية اكت�شاف الأ�سعار ناجمة عن عدد من التحوالت الرئي�سية يف ال�سوق النفطية
على مدى العقدين املا�ضيني ،مثل التغيري يف نظام الت�سعري الدويل ،والدخول الكبري لعدد من الالعبني
املاليني ،يف ال�سنوات الأخرية .ففي حني كانت امل�ؤ�س�سات املالية �أكرب جتار النفط منذ عام ،1985
�أ�صبحت البنوك �أكرث انخراطا يف �سد الفجوات القائمة بني املنتجني وجمموعة الزبائن املتنوعة.
هناك عدد من الأ�سباب املقرتحة حول زيادة م�شاركة امل�ستثمرين املاليني يف �أ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية،
و قد �أدى االرتباط ال�ضعيف بني العوائد على الأ�صول املالية العامة ،مثل الأ�سهم �أو ال�سندات وغريها،
و العائد على ال�سلع �إىل حدوث جاذبية �أكرث ل�سوق ال�سلع لأغرا�ض تنويع املحافظ اال�ستثمارية لبع�ض
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية مثل �صناديق التقاعد و�شركات الت�أمني .كما �شجعت الدوافع املتعلقة بالتوقعات
ب�ش�أن حتقيق عوائد مرتفعة ن�سبيا يف اال�ستثمار يف ال�سلع الأ�سا�سية نتيجة الحتماالت الت�شدد يف
العوامل الأ�سا�سية يف ال�سوق على دخول العديد من امل�ستثمرين اجلدد لل�سوق النفطية .وكون �أن العالقة
طردية بني عائدات ال�سلع الأ�سا�سية وارتفاع معدالت الت�ضخم ،فقد دخل العديد من امل�ستثمرين يف
�سوق ال�سلع للتحوط �ضد خماطر الت�ضخم و�ضعف الدوالر .وقد قدمت االبتكارات املالية و�سيلة �سهلة
ورخي�صة للتعر�ض لل�سلع ملختلف امل�شاركني� ،سواء للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات �أو الأفراد.
و�أخريا� ،شجعت حالة الت�شدد يف ال�سوق مثل انخفا�ض �أ�سعار الفائدة و الأ�صول البديلة واالبتكار
املايل ،على دخول �صناديق املال وامل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات الن�شطة يف �أ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية ،مبا
يف ذلك �سوق النفط اخلام .وقد �أ�شار �أالن غرين�سبان ،عندما «�أ�صبح وا�ضحا �أن ال�صناعة يف العامل مل
ت�ستثمر �أمواال كافية لتو�سيع الطاقة الإنتاجية من النفط اخلام بال�سرعة الكافية لتلبية الطلب املتزايد،
ف�إن �أعدادا متزايدة من �صناديق التحوط وغريها من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية �أخذت ت�ضارب على
النفط� ».إن ظروف ال�سوق امل�شددة تزيد من االحتماالت الإيجابية لال�ستثمارات املالية وامل�ضاربات،
وخ�صو�صا يف ظل وجود �صدمات تن�ش�أ من م�صادر خمتلفة.

 2.4.3تنظيم �أ�سواق الم�شتقات
�أدت حدة التقلبات يف �أ�سعار النفط �إىل بروز ق�ضايا امل�ضاربة املفرطة وتنظيم �أ�سواق م�شتقات
ال�سلع على ال�سطح .ي�شري العديد من املحللني �أن املقا�صد الرئي�سية لأ�سواق امل�شتقات كانت دائما
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لدعم �آليات حتديد الأ�سعار على �أ�سا�س ا�ستخدام املتحوطني التجاريني (وهم عادة ما يكونوا املناولني
التجاريني لل�سلع املادية) الأ�سواق الآجلة لتحقيق هدفهم املتمثل يف حتويل خماطر ال�سعر .ففي �سوق
العقود الآجلة التي تعمل على نحو �سل�س ،تتحدد الأ�سعار بتفاعل طبيعي بني امل�ستهلكني واملنتجني
التجاريني .و�سوق العقود الآجلة بحاجة �إىل م�ضاربني خللق ال�سيولة الكافية للم�ستخدمني التجاريني،
ولكن امل�ضاربة املفرطة� ،أي التكهنات التي ت�سيطر على ديناميات التحوط للمورد  /وامل�ستهلك تبعد
متاما ال�سوق عن العوامل االقت�صادية الأ�سا�سية .عند يقدم امل�ضاربون تعوي�ض كبري جدا على ح�صة
من �سوق العقود الآجلة ،ف�ستكون لديهم القدرة على قلب التفاعل الطبيعي بني امل�ستهلكني واملنتجني.
والتقلب الناجت �سيجعل من ال�صعب على امل�ستهلكني واملنتجني التجاريني التحوط �ضد املخاطر بنجاح،
لأن الأ�سعار ال تعك�س �أ�سا�سيات ال�سوق �أ�ص ً
ال ،لذلك يتم التخلي عن �سوق العقود الآجلة و متويل
املخاطر ،وهذا ي�ؤدي بدوره �إىل زعزعة ا�ستقرار الأ�سعار يف هذه الأ�سواق.
وقد دفعت املخاوف املتعلقة بت�أثري امل�ضاربة املفرطة بالعديد من احلكومات �إىل النظر يف و�ضع
�ضوابط �أكرث ت�شدداً على �أ�سواق م�شتقات ال�سلع .وبعد فرتة طويلة من حاالت عدم اليقني التنظيمية،
�أ�صبح من الوا�ضح وب�شكل متزايد �أن الواليات املتحدة قد تتحرك نحو تو�سيع ح��دود امل�ضاربة
( )Speculative Position Limitsمن �أ�سواق املنتجات الزراعية �إىل �أ�سواق الطاقة واملعادن ،و�إزالة
حدود الإعفاءات ملجموعة معينة من التجار ،وفر�ض متطلبات مرتفعة على ر�أ�س املال للتداول خارج
البور�صة ،والتحول نحو مزيد من تنظيم البور�صات العاملة خارج ال�سوق الر�سمية .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك� ،ستوا�صل هيئة تداول ال�سلع الآجلة حت�سني نظام الإبالغ عن بياناتها لتوفري املزيد من البيانات
املف�صلة عن خمتلف امل�شاركني يف ال�سوق .ويف واقع الأمر ،مت يف  11دي�سمرب  ،2009موافقة جمل�س
النواب الأمريكي على �إ�صالح �سوق وول �سرتيت ،وقانون حماية امل�ستهلك لعام  2009الذي يدعو �إىل
الت�شدد يف �إ�صالح التنظيمات املالية ،مبا يف ذلك الأحكام الرئي�سية لتنظيم �سوق امل�شتقات.
وثمة عن�صر هام يف برنامج الإ�صالح التنظيمي احلايل هو فر�ض حدود امل�ضاربة .ودعا العديد
من املراقبني على و�ضع حدود �أكرث �صرامة ب�ش�أن ن�شاط امل�ضاربة يف جميع �أ�سواق النفط اخلام
وغريها من �أ�سواق م�شتقات ال�سلع املادية� ،سواء تلك اخلا�ضعة للتنظيم �أو املتداولة خارج البور�صة
من �أجل ر�سم خط فا�صل بني امل�ضاربة الالزمة لل�سيولة و امل�ضاربة املفرطة .وهكذا ،يرى الكثري من
املحللني ب�أن و�ضع مثل تلك احلدود تكون مبثابة �أداة رئي�سية تنظيمية تهدف �إىل حتقيق �أق�صى ت�أثري
على عوامل ال�سوق الأ�سا�سية املحددة للأ�سعار .ووفقا لوجهة النظر تلك ،ميكن احلد من �سيطرة
موقف التكهنات عن طريق احلد من عدد عقود امل�شتقات التي ميكن �إبرامها بني امل�ستثمرين الأفراد
وبالتايل ال�سيطرة على ن�صيبها من ال�سوق من جهة وعلى ت�أثريهم الالحق من جهة �أخرى .ويف حني
�أن فكرة فر�ض ( )Position Limitsاكت�سبت زخما كبريا ،فمن املهم طرح ال�س�ؤال التايل :ما ال�سلوك
الذي تهدف هذه الالئحة ال�سيطرة عليه؟ ففي حالة البنوك ،الهدف الوا�ضح وهو جتنب الإفراط يف
املخاطرة ،وتفادي وقوع �أزمة ائتمان جديدة .وقد �أدت املخاوف ب�ش�أن الإفراط يف املخاطرة باملنظمني
يف كل من الواليات املتحدة و بلدان �أخرى ،على اعتماد �أو اقرتاح �إطار تنظيمي ديناميكي جديد ،و
من املتوقع مع مرور الوقت �أن يزيد من قوة ال�سلطات التنظيمية الوطنية ،وزيادة التن�سيق التنظيمي
العاملي ،وتو�سيع نطاق التنظيم .ويف حالة �أ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية ،يبدو �أن الهدف النهائي من الالئحة
املقرتحة هو احلد من التقلبات يف الأ�سعار التي ت�ؤثر �سلباً على االقت�صاد العاملي ،لذا يجب ال�سيطرة
عليها من �أجل امل�ساعدة يف منع حدوث ركود عاملي �آخر.
�إن فعالية التدابري املقرتحة تعتمد على الأ�سباب الكامنة وراء التقلبات التي ت�شهدها الأ�سعار
التي تعتزم الالئحة املقرتحة ال�سيطرة عليها .ف�إذا كانت الأ�سواق ال�سيئة التنظيم هي ال�سبب الكامن
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وراء التقلبات يف الأ�سعار ،ف�إن تعزيز الهيكل التنظيمي ميكن �أن ي�ساعد يف تخفيف تقلبات �أ�سعار
النفط� .أما �إذا كان �سبب تقلبات الأ�سعار ناجم عن �سلوك جماعي ،فان التدابري التنظيمية مثل حدود
املوقف �ستلعب دورا حمدودا يف احلد من هذا ال�سلوك بني امل�ستثمرين املاليني .وعو�ضاً عن ذلك� ،إذا
كان حترك �أ�سعار النفط ناجم عن توقعات املدى الطويل ،فلن يكون لآلية «حدود املوقف» �أي ت�أثري
على ت�شكيل هذه التوقعات ،وبالتايل على �أ�سعار النفط .كذلك� ،إذا كان الهدف الرئي�سي للتنظيمات
املقرتحة ملعاجلة ازدهار �أ�سعار الأ�صول ،فينبغي على ال�سلطات تو�سيع خيارات ال�سيا�سات لت�شمل دور
ال�سيا�سة النقدية (عن طريق جعل ا�ستقرار �أ�سعار الأ�صول هدفا لل�سيا�سة النقدية) ،والتنظيم احلكيم،
�أو عن طريق ال�سيا�سة املالية وذلك بتخفي�ض الطلب الكلي.
3.4.3

النفط الخام ك�أ�صل مالي ودور التوقعات

يف حني �أن الأمر يبدو ب�سيطاً لبع�ض �صناع القرار واملحللني لعر�ض ق�ضايا امل�ضاربة واالنق�سام
يف �آليات ال�سوق الأ�سا�سية� ،إال �أن الأمر غري ذلك� .إن فكرة تق�سيم �سعر النفط �إىل مكونات خمتلفة
يعك�س بع�ضها العوامل الأ�سا�سية ويعك�س بع�ضها الآخر العوامل غري الأ�سا�سية من ال�صعب تنفيذها
جتريبيا دون اللجوء �إىل و�ضع افرتا�ضات خا�صة م�سبقة .ويف �أ�سو�أ الأحوال ،قد ينظر �إىل تلك الفكرة
على �أنها تفتقر �إىل �أي مربر اقت�صادي نظري� .إن �سعر النفط يعك�س جمموعة من قرارات العديد
من امل�شاركني يف ال�سوق ا�ستنادا �إىل جمموعة من الآراء واملعلومات املختلفة .و قد يكاد يكون من
امل�ستحيل عزل العوامل املختلفة التي تدخل يف عملية تكوين الأ�سعار دون فر�ض االفرتا�ضات امل�سبقة.
هذا ال يعني ،ب�أي حال من الأحوال ،ب�أن ال�سوق تولد دائما ال�سعر ال�صحيح واملنا�سب .ويف الواقع،
هناك قاعدة وا�سعة من النظريات التي ت�شري �إىل �أن عملية مت�شيط وا�سعة لأ�سعار الأرا�ضي وامل�شتقات
املالية و�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ميكن �أن تتجاوز �أو تكون اقل من م�ستوى ال�سعر التوازين على املدى
الطويل ،وميكن �أن تخ�ضع �أ�سعار الأ�صول للفقاعات يف الأ�سواق التي تعمل يف ظل وجود فائ�ض كبري
من ال�سيولة.
و�إتباع النهج الأكرث فائدة هو االعرتاف ب�أن �سلعة النفط اخلام لديها خ�صائ�ص ال�سلع الأ�سا�سية
واملادية والأ�صول املالية على حد �سواء .و�إن الطبيعة املتغرية للنفط اخلام مل حتدث ب�شكل مفاجئ ،بل
كانت نتيجة لتحوالت هيكلية خمتلفة حدثت يف ال�سوق النفطية على مدى العقدين املا�ضيني ،بع�ضها
ب�شكل تدريجي وبع�ضها الأخر ب�شكل متقطع .وت�شمل هذه التحوالت تغيري يف نظام ت�سعري النفط،
والنمو ال�سريع ل�سوق الأوراق ،ودخول العبني متنوعني مع ا�سرتاتيجيات ا�ستثمارية خمتلفة وت�صورات
مبنية على خلفيات حمدودة على املدى الطويل .ويت�أثر �سعر النفط ك�سلعة مادية ،بعدد من العوامل
الأ�سا�سية يف ال�سوق احلالية مثل التوازن بني العر�ض والطلب وم�ستوى املخزونات .وك�أ�صل مايل ،يت�أثر
�سعر النفط بتوقعات �أ�سا�سيات ال�سوق ،ف�ضال عن الأخبار ذات العالقة مب�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي.
وهكذا  ،ف�أ�سعار النفط اخلام ال تعك�س �أ�سا�سيات ال�سوق احلايل فقط  ،و�إمنا �أي�ضا توقعات حول
التطور امل�ستقبلي لهذه الأ�سا�سيات.

� 4.4.3سلوك �أ�سعار النفط :التطلع �إلى الأمام
تاريخيا ،كانت م�صالح املنتجني وامل�ستهلكني متباينة للغاية ،حيث يف�ضل املنتجني �أ�سعار النفط
املرتفعة ،ويف املقابل يف�ضل امل�ستهلكني الأ�سعار املنخف�ضة ،وهذا يتوقف على املرحلة التي متر بها
دورة �أ�سعار النفط .ويف الوقت احلا�ضر ،هناك �إدراك من الطرفني ب�أن �أ�سعار النفط املنخف�ضة جدا �أو
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املرتفعة جدا ال تخدم �أي منهما .فمن ناحية ،ف�إن �أ�سعار النفط املنخف�ضة حتد من تدفق اال�ستثمارات
التي تتطلبها هذه ال�صناعة ل�ضمان �إمدادات نفطية م�ستقرة .ومن ناحية �أخرى ،ميكن لأ�سعار النفط
املرتفعة واملتقلبة �أن تلحق ال�ضرر ب�آفاق النمو العاملي وخلق عدم التوازن يف جميع �أنحاء العامل مع
عواقب زعزعة جماالت اال�ستقرار .فعلى �سبيل املثال ،حث الرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي ورئي�س
الوزراء الربيطاين غوردون براون ‹منتجي النفط على االتفاق على نطاق �سعري م�ستهدف  ،ا�ستنادا
�إىل فهم �أو�ضح للأ�سا�سيات الطويلة الأمد ...بحيث ال يكون هذا النطاق مرتفعا من �ش�أنه �أن يزعزع
�آفاق النمو االقت�صادي ،ويف ذات الوقت لي�س منخف�ضا بحيث ي�ؤدي �إىل ركود يف اال�ستثمار  ،كما حدث
يف فرتة الت�سعينات .وذهب الرئي�س الفرن�سي �إىل �أبعد من ذلك ،حيث طرح الت�سا�ؤل :ملاذا ال تتفق
البلدان املنتجة وامل�ستهلكة على مبادئ توجيهية عامة للأ�سعار ميكن �أن تقدم لل�سوق؟
وظهرت �أي�ضا �إ�شارات مماثلة من بلدان م�صدرة رئي�سية للنفط .ففي �سابقة نادرة ،قال امللك
عبد اهلل عاهل اململكة العربية ال�سعودية يف مقابلة �صحفية ب�أنه يرى �أن  75دوالر للربميل ميثل �سعر
‹عادل› لربميل النفط اخلام .وكرر املوقف من م�ستوى الأ�سعار يف دي�سمرب  2009حيث متت الإ�شارة
�إىل �أن «نحن [ال�سعوديني توقعنا يف بداية العام ب�أن �أ�سعار النفط ما بني  75و  80دوالر للربميل تعترب
بي وزير النفط ال�سعودي علي بن
�سعر عادل ...و قد �أخذت �أ�سعار النفط تتجه نحو اال�ستقرار» .وقد نّ
ابراهيم النعيمي ،ب�أن ال�سعر امل�ستهدف هو ‹ال�سعر الذي يحتاجه املنتجون للحفاظ على ا�ستثمارات
مالئمة لتوفري �إمدادات كافية الحتياجات امل�ستهلكني يف امل�ستقبل .ويف الواقع� ،أعلن ال�سيد النعيمي
يف اجتماع �أوبك يف �سبتمرب  ،2009بان ال�سعر احلايل ‹هو جيد بالن�سبة للم�ستهلكني واملنتجني .وكرر
موقفه يف دي�سمرب  2009معتربا �أن «ال�سوق النفطية م�ستقرة يف الوقت احلا�ضر ،وتقلبات �أ�سعار
النفط عند حدودها الدنيا ،واجلميع را�ضني عن امل�ستوى احلايل للأ�سعار الذي يقع �ضمن النطاق
ال�صحيح» .ويف خطتها لتحقيق اال�ستقرار يف �أ�سعار النفط ،تعترب �شركة ايني ان ال�سعر الأمثل يكون يف
حدود � 60إىل  70دوالر للربميل بالنظر لظروف ال�سوق احلالية .هذا النطاق ال�سعري الأمثل مطلوب
ل�ضمان عائد منا�سب على اال�ستثمار للمنتجني ،وت�شجيع اال�ستخدام الر�شيد والكفء للطاقة ،وحماية
الإنتاج الغذائي ،وت�شجيع اال�ستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة .ومن ناحية �أخرى� ،إذا جتاوز �سعر
النفط  75دوالرا ف�سوف يلحق ال�ضرر بالنمو االقت�صادي.
وقد �ساعد التقارب الأخ�ير يف وجهات النظر بني الالعبني الأ�سا�سيني فيما يخ�ص النطاق
ال�سعري املف�ضل يف ا�ستقرار ال�سوق النفطية .و لكن جمرد تالقي امل�صالح والآراء ال يكفي لتحقيق
ا�ستقرار التوقعات يف املدى الطويل �أو �ضمان وجود توازن م�ستقر .وليكون النطاق ال�سعري املف�ضل ذا
م�صداقية ،فمن املهم �أوال �أن يكون من�سجما مع العوامل الأ�سا�سية يف ال�سوق .وهذا يعني �أن النطاق
ال�سعري املف�ضل ينبغي �أن يتكيف مع التغريات يف �أ�سا�سيات ال�سوق النفطية .ثانيا� ،إذا كان لدى
الالعبني الأ�سا�سيني مفاهيم خمتلفة فيما يتعلق ب�أ�سا�سيات ال�سوق النفطية ،وذلك ب�سبب حمدودية
وق�صور وعدم اكتمال املعلومات املتعلقة ب�أ�سا�سيات ال�سوق وحالة عدم اليقني التي تك�شف �سلوك
الالعبني الأ�سا�سيني يف الظروف املختلفة التي متر بها ال�سوق ،ف�إنه �سيكون من ال�صعب احلفاظ على
التقارب يف وجهات النظر وحتقيق �أر�ضية م�شرتكة ذات م�صداقية .وهكذا ،ف�إن �إدامة التقارب بني
وجهات النظر حول �أ�سا�سيات ال�سوق تتطلب اتخاذ بع�ض التدابري لبناء الثقة وتبادل املعلومات حول
املتغريات الرئي�سية مثل التكاليف ،وزيادة تدفقات اال�ستثمار ،وحتقيق التوازن بني العر�ض والطلب.
وهذا قد ي�ساعد على جتنب خلق اختالف كبري يف الر�أي بني خمتلف امل�شاركني يف ال�سوق مبا يف ذلك
امل�ستهلكني واملنتجني.
وثالثا� ،إذا كان التجاوب املتوقع بطيء� ،أو ينظر �إليه على �أنه غائبا على اجلانب الطلب �أو العر�ض،
فمن املرجح �أن تبتعد ال�سوق عن النطاق ال�سعري املف�ضل .وهذا يخلق �أر�ضيات �أخرى للتعاون بني
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امل�ستهلكني واملنتجني .ف�إذا كانت ت�صورات ال�سوق حول مدى التجاوب وتوقيته خمطئة ،عندها ميكن
للدبلوما�سية ال�سيا�سية �أن تلعب دورا يف منع التقلبات احلادة يف الأ�سعار من خالل زيادة م�ستوى
التجاوب .و�أف�ضل مثال على ذلك هو اجتماع جدة يف يوليو  .2008عندما �أر�سلت اململكة العربية
ال�سعودية �إ�شارة قوية �إىل ال�سوق ب�أنها ت�شعر بقلق عميق �إزاء االرتفاع احلاد يف �أ�سعار النفط و�آثارها
على النمو االقت�صادي والطلب .يف الوقت الذي كانت فيه الإمدادات يف ال�سوق النفطية كافية ،وكانت
اململكة على ا�ستعداد لتقدمي كميات �إ�ضافية �إىل ال�سوق .ولي�س من الوا�ضح ما �إذا كانت ال�سوق قد
ا�ستوعبت تلك الكميات امل�ضافة حيث كانت هناك دالئل قوية ت�شري �إىل �ضعف الطلب خالل الربع
الثالث من عام  .2008ومع ذلك ،غري هذا االجتماع من ت�صورات ال�سوق حول املالحظات الرئي�سية /
واال�ستجابة التي كان ينظر �إليها على �أنها غري موجودة يف ال�سوق.

 .4هل و�ضع الغاز مختلف؟
ت�أثرت �أ�سواق الغاز العاملية باالنخفا�ض يف الطلب ب�سبب الركود العاملي كما هو احلال يف �أ�سواق
النفط .وكان جانب العر�ض خمتلفاً متاماً .ففيما يتعلق بالنفط ،فقد كانت معظم الأخبار املتعلقة
بالعر�ض �سلبـــية ،مما حـــد من الت�أثـــري على الأ�سعار امل�ستقبلية املتوقعة ،التي كانت واقعة يف حدود
� % 70إىل  % 80للربميل ،وكان الو�ضع يف الغاز خمتلف جدا.
�أوال ،كانت هناك زيادة ملحوظة يف العر�ض املحتمل من الغاز الطبيعي امل�سال ،وخا�صة من دولة
قطر .ومن املتوقع �أن تنمو هذه الزيادة ب�شكل �أكرب .ثانيا ،حتول �إمدادات الواليات املتحدة من خالل
الزيادة ال�سريعة يف �إنتاج غاز ال�سجيل (وغريها من الإمدادات غري التقليدية) .وحتى من دون �آثار
الركود ،تتطلب هذه التطورات الرئي�سية �إعادة تقييم للعر�ض والطلب .ففي الواليات املتحدة ،التوليفة
املتمثلة يف زيادة العر�ض وانخفا�ض الطلب غريت ب�شكل جذري �صورة الغاز الطبيعي امل�سال يف منطقة
حو�ض الأطل�سي .فمن املحتمل �أن ت�صبح الواليات املتحدة �صايف م�صدر للغاز الطبيعي.
على الرغم من �أن بع�ض التطورات يف الأ�سواق العاملية للغاز ت�شبه اخلطوات الأوىل يف تطور
وعوملة �أ�سواق النفط� ،إال �أن االختالف هو طبيعة الغاز غري �سائلة و�أن ا�ستخداماته الرئي�سية يف توليد
الكهرباء والتدفئة ،ولي�س يف قطاع النقل كما هو احلال بالن�سبة للنفط ،ف�ض ً
ال عن االختالفات الأخرى.
ال تزال جتارة الغاز بني املناطق حمدودة مقارنة باحلال الذي عليه النفط .كما �أن �آليات الت�سعري
وتوافر �أنواع الوقود البديلة جتعل من الغاز خيار ثاين للوقود ،وقد ي�ؤدي �سيا�سات البلدان ال�صناعية
املتعلقة باحلد من انبعاثات الكربون �إىل عك�س هذا االجتاه ،وال تزال الدول املنتجة بعيدة عن القدرة
على ممار�سة الت�أثري املن�سق على الإمدادات و الأ�سعار على غرار �أوبك .و يذكر يف هذا ال�صدد �إىل �أن
ت�شكيل منتدى الدول امل�صدرة للغاز يعترب خطوة رمزية فقط يف هذا االجتاه.
و�سوف ن�ستعر�ض من خالل الأجزاء التالية من الورقة ب�شكل موجز التطورات التي �شهدتها ثالث
مناطق رئي�سية وهي رو�سيا واالحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ،و�أوروبا ،وال�شرق الأو�سط فيما يتعلق ب�صناعة
الغاز ،بعد ذلك �سيتم تناول مو�ضوع الغاز الطبيعي امل�سال ،كما �سيتم التطرق �إىل « التغري يف قوانني
اللعبة « بدخول الغاز غري التقليدي.

 1.4رو�سيا واالتحاد ال�سوفيتي ال�سابق
ي�ست�أثر االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق بنحو ثلث احتياطيات العامل من الغاز الطبيعي ،وبربع الإنتاج
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وخم�س اال�ستهالك .وال تزال رو�سيا مهيمنة متاما علي الإنتاج من االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق .ففي
ال�سنوات الأخرية � ،شكلت ح�صة رو�سيا من �إنتاج االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق نحو ثالثة �أرباع � ،أي
( 670-640مليار مرت مكعب �سنويا) .وخالل �سنوات الطفرة االقت�صادية ( )2007-2002عاد بروز
رو�سيا وبلدان املنطقة يف �صناعات الغاز من جديد لتكون مراكز للرتكيز االقت�صادي وال�سيا�سي .وقد
وا�صلت �صادرات غازبروم منوها ،و �أ�صبحت من كربى �شركات الطاقة على ال�صعيد الدويل ،لي�س
فقط ب�سبب م�شاريعها الإنتاجية اجلديدة كاملوجودة يف ال�شرق الأق�صى ،ولكن �أي�ضا بف�ضل التغيريات
الكبرية يف القواعد والأطر التي حتكم ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سة يف عام  2006التي جعلت منها واحدة من
�أكرب �شركات الطاقة املدرجة يف العامل.
وبعد الركود الذي حدث يف فرتة الت�سعينات ،واالزدهار الذي تاله يف العقد الأول من القرن
احلادي والع�شرين� ،شهد قطاع الغاز يف االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق نقطة حتول جديدة نتيجة
الأزمة االقت�صادية الناجمة عن تفكك النظام املايل العاملي يف عام  .2008فقد انخف�ض الطلب
على الغاز ب�شكل حاد� ،سواء يف �أوروبا �أو يف �أهم �أ�سواق الت�صدير الرو�سية� ،أو يف بلدان رابطة
الدول امل�ستقلة ،مما �أدى �إىل و�ضع �ضغط نزويل على �أ�سعار ال�صادرات وعائدات املنتجني على
حد �سواء ،كما و�ضع عالمات ا�ستفهام حول الأ�سلوب املتبع يف الوقت الراهن ب�ش�أن ت�سعري الغاز
يف �أوروب��ا ،وحول اخلطط اال�ستثمارية امل�ستقبلية .وبعد عام  ،2008حتولت املخاوف املتعلقة
بنق�ص الإمدادات �إىل خماوف حول ما �إذا �سيكون الطلب كافيا لتربير اال�ستثمارات املخطط لها.
وف�ضال عن ت�أجيل «م�شروع يامال» ملدة عام من املرجح �أن يتم ت�أجيل م�شاريع �أخرى جديدة مثل
م�شروع �شتوكمان البحري يف بحر بارنت�س .واال�ستثناء لهذا االجتاه هو اال�ستثمارات املوجهة نحو
ال�سوق الآ�سيوية ،مثل االلتزامات اال�ستثمارية ال�صينية التي ت�صل قيمتها �إىل  3مليار دوالر يف
حقل يولوتان يف تركمان�ستان و يف م�شاريع �سخالني.
وفيما يخ�ص امل�ستوردين من �أوروبا� ،أدت امل�شاكل املتعلقة بالعبور بني رو�سيا وعدد من �أهم
�شركائها من الدول التي متر بها خطوط �أنابيب نقل الغاز ،و�أبرزها �أوكرانيا يف يناير 2006
و � ،2009إىل زي��ادة ال�شكوك حول موثوقية �صادرات الغاز الرو�سية .وبالنظر �إىل اخلالفات
الرو�سية الأوكرانية ،خل�ص الزعماء ال�سيا�سيني يف �أوروب��ا ،على خالف امل�شرتين الكبار للغاز،
�إىل �أن الأولوية �ستكون لتنويع �إمداداتها بعيدا عن الإمدادات الرو�سية ،بدال من تنويع م�سارات
عبور الغاز الرو�سي بعيدا عن �أوكرانيا ورو�سيا البي�ضاء .وقد �أدى ذلك �إىل توفر الدعم ال�سيا�سي
لفكرة فتح «ممر رابع» من امدادات الغاز من بحر قزوين و�آ�سيا الو�سطى وبلدان ال�شرق الأو�سط
�إىل �أوروبا ،من خالل م�شاريع مثل خط �أنابيب نابوكو .وتنتظر هذه امل�شاريع التزامات ثابتة من
امل�صدرين وامل�شرتين وامل�ستثمرين ،ويف �أف�ضل الأحوال ،من املتوقع �أن يتم �ضخ كميات كبرية من
الغاز قبل عام  .2020كما �أنه هناك �شكوك حول توفر الإمدادات الالزمة لتغذية اخلط ،وحول
الطلب على الطرف الآخر.

� 2.4أوروبا
ا�ستهلكت �سوق الغاز الأوروبية ح��وايل  586.5مرت مكعب من الغاز الطبيعي يف عام ،2008
لت�صبح ثاين �أكرب �أ�سواق العامل بعد الواليات املتحدة التي ا�ستهلكت نحو  658بليون مرت مكعب ،وقبل
رو�سيا التي ت�ستهلك  462مليار مرت مكعب .ومنذ �أواخر الت�سعينات� ،شهدت ال�سوق الإقليمية تغيريات
هامة منها ت�سارع فتح الأ�سواق يف البلدان الـ  27الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ،ودخول �أع�ضاء جدد
�سواء على جانب الطلب �أو على جانب العر�ض .وقد زاد االعتماد على الواردات والعبور عرب البلدان
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غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية من املخاوف ال�سيا�سية حول �أمن الإمدادات،
وقد تزايد ا�ستخدام الغاز يف توليد الكهرباء بعد الإ�صالحات التي �شهدتها �أ�سواق الكهرباء و�سيا�سات
احلد من انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون ،ويف امل�ستقبل نتيجة لهذه العوامل ،زادت ال�شكوك الكبرية
حول ا�ستهالك الغاز وتوريد احتياجاته.
ازداد الطلب على الغاز الطبيعي منذ �أوائل فرتة الت�سعينات ب�شكل مطرد يف جميع الأ�سواق
الأوروبية تقريبا .ووفقاً ملعظم ال�سيناريوهات املتاحة ،كان من املتوقع �أن ينمو الطلب وي�ستمر
يف االرت��ف��اع يف خط م�ستقيم ح��اد خ�لال العقدين �أو الثالثة القادمة .ولكن حتى قبل فرتة
الركود االقت�صادي  ،2008كانت هذه التوقعات م�شكوك يف �صحتها ب�سبب عدد من العوامل منها
ارتفاع الأ�سعار ،والبيئة التنظيمية والتناف�سية غري الوا�ضحة ،ودورات اال�ستثمار واملخاوف ب�ش�أن
�أمن الإم��دادات .وبالإ�ضافة �إىل هذه العوامل ،يبدو �أن القطاع ال�صناعي والقطاعات ال�سكنية
والتجارية قد و�صلت �إىل نقطة الت�شبع ،وخا�صة يف منطقة �شمال غرب �أوروبا .ومع انخفا�ض
الطلب الأوروبي على الغاز ب�سبب ‹الك�ساد العظيم› ارتفع العر�ض منه ،ومن املتوقع �أن يحدث منوا
حمدودا جدا يف عام .2010

وقد �أظهر قطاع الطاقة منوا قويا خالل ال�سنوات الـ  20املا�ضية ،وهو املحرك الرئي�سي لنمو
الطلب على الغاز يف �أوروبا .ومن املرجح �أن يظل الغاز الطبيعي كوقود مف�ضل للمحطات اجلديدة
لتوليد الطاقة حتى عام  ،2020وخا�صة يف بلدان جنوب �أوروبا ،وبن�سبة �أقل ،يف �أ�سواق ال�شمال الغربي
من �أوروبا .و يختلف الأمر يف �أوروبا الو�سطى وال�شرقية حيث كانت �أ�سعار الغاز الطبيعي عالية جدا،
ولدى بلدان املنطقة عدد �أقل من اخليارات لتنويع م�صادر الإمدادات.

و�أدى الركود االقت�صادي ب�شكل كبري �إىل خف�ض الطلب الأوروب��ي على الغاز يف وقت كانت فيه
الإم��دادات اجلديدة من الغاز الطبيعي امل�سال كبرية ،مما خلق نق�ص كبري يف الفائ�ض على املدى
الق�صري الأجل منذ بداية عام  ،2009مع مواجهة امل�ستهلكني مل�شاكل الإيفاء بالتزاماتهم لعقود «الأخذ
�أو الدفع» .ومن املتوقع انخفا�ض الطلب على الغاز مل�ستوى قريب من م�ستويات عقود «الأخذ �أو الدفع»
خالل الفرتة .2012-2009
وكما هو احلال مع �أنواع الوقود الأخرى ،تعتمد التوقعات بالن�سبة ال�ستهالك الغاز الطبيعي يف عام
 2010ب�شكل كبري على توقيت وترية االنتعا�ش االقت�صادي .وباملقارنة مع النفط ،فالإمدادات اجلديدة
تعني �أن عبء الطاقة الفائ�ضة هو �أكرب من ذلك بكثري.

 3-4منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ت�ضم منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا البلدان التالية� :إيران والعراق وقطر والإم��ارات
العربية املتحدة ،واململكة العربية ال�سعودية والبحرين والأردن ولبنان وعمان و�سوريا واليمن واجلزائر
وم�صر وليبيا واملغرب وتون�س ،ومتتلك بلدان املنطقة حاليا �أكرث من  45%من االحتياطيات العاملية
امل�ؤكدة من الغاز ،حيث تزيد احتياطيات الغاز املتوفرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط عن  84تريليون مرت
مكعب� ،إال �أن توزيعها بني بلدان املنطقة غري متكافئ ب�شكل وا�ضح .حيث ت�ست�أثر كل من �إيران وقطر
وال�سعودية والإمارات العربية املتحدة واجلزائر ب�أكرث من  % 87من احتياطي الغاز املتوفر يف املنطقة.
وعلى النقي�ض من ذلك ،لدى الأردن ،ولبنان واملغرب احتياطيات �أقل بكثري �أو ال متتلك �شيء على
الإطالق .وال �شك �أن وفرة االحتياطي ال�ضخم من الغاز يف منطقة ال�شرق الأو�سط �سي�ؤهلها لت�صبح
امل�صدر الرئي�س يف العامل للغاز يف امل�ستقبل .ومع ذلك ،ف�إن االجتاه ال�سائد يف ال�سنوات الأخرية ،والذي
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من املتوقع �أن يبقى على حاله �إىل حد كبري يف امل�ستقبل القريب ،هو �أن �صادرات الغاز من منطقة
ال�شرق الأو�سط مقيدة بعدد من العوامل ،وهي على النحو التايل:

 .1تحديات المنبع
•معظم احتياطيات الغاز امل�ؤكدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ت�أتي يف �شكل غاز غري م�صاحب.
ومع ذلك ،من بني الدول �صاحبة �أكرب م�صادر للغاز (العراق واململكة العربية ال�سعودية) لديها
�أكرب ن�سبة من احتياطي الغاز امل�صاحب وهي  % 80و  % 60على التوايل .وبالن�سبة للبلدان
الأع�ضاء يف �أوبك ،يظل تطوير احتياطيات الغاز امل�صاحب معتمدا على م�ستوى �إنتاج النفط،
الذي ينظمه نظام احل�ص�ص.
•كما ي�ؤثر تقادم الكثري من حقول النفط يف املنطقة �سلبا على توافر امدادات الغاز للأ�سواق
املحلية وللت�صدير ،حيث يلج�أ املنتجون لإعادة حقن الغاز ك�شكل من �أ�شكال طرق اال�ستخال�ص
املعزز للنفط  .وه��ي و�سيلة م�بررة ال�سيما يف ظ��روف ال�سوق امل�شددة و يف ظل ارت�ف��اع �أ�سعار
النفط .وهذا له ت�أثري تقييدي على امدادات الغاز وخا�صة يف �إيران والإمارات العربية املتحدة
وليبيا.
•يف البيئة احلالية واملتوقعة لأ�سعار الغاز املنخف�ضة ن�سبيا� ،أ�صبح القلق �إزاء تكاليف تطوير
موارد الغاز اجلديدة �أكرث و�ضوحا بالن�سبة لبلدان منطقة ال�شرق الأو�سط التي متتلك الغاز
احلام�ض ،وامل�ت��واج��د يف �أع�م��اق البحر ،وال�ت��ي متتلك احتياطيات ال�غ��از اجل��اف مثل م�صر،
الإم��ارات العربية املتحدة واجلزائر .وت�ؤدي حاالت عدم اليقني� ،إىل تفاقم ال�ضغوط القائمة
على الغاز املتوفر لدى ه�ؤالء املنتجني ،يف حني �أن املخاطرة ميكن �أن متار�س مزيدا من ال�ضغوط
على التمويالت احلكومية .فقرار �أبو ظبي يف الآونة الأخرية املتعلق بامل�ضي قدما يف تطوير
حقل الغاز احلام�ض املقدرة تكاليفه بنحو  12-10مليار دوالر مثال على ذلك.
•ي�ضيف الت�شدد يف �شروط اال�ستثمار يف بع�ض الدول املنتجة يف املنطقة ،ال�سيما يف �شمال
افريقيا� ،إىل ال�صعوبات التي تواجهها يف جمال الأن�شطة اال�ستك�شافية للغاز.

 .2قيود الطلب المحلي
•ا�ست�أثرت منطقة ال�شرق الأو�سط ب�أكرث من  % 13من �إجمايل ا�ستهالك الغاز على م�ستوى
العامل عام  ،2008مما يجعلها رابع �أكرب منطقة م�ستهلكة للغاز يف العامل .ومن حيث كثافة
ا�ستهالك الغاز ،ت�أتي منطقة ال�شرق الأو�سط يف املرتبة الثانية بعد االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق،
ما يعك�س االجتاهات االقت�صادية الأخرية ،و�أمناط اال�ستهالك امل�سرف يف املنطقة.
•كانت القطاعات ال�صناعية وال�سكنية املحرك الرئي�سي للنمو يف الطلب على الغاز يف املراحل
املبكرة من تطوير �أ��س��واق الغاز يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،وان ك��ان ذل��ك النمو بطئ ولكن
ا�ستمر مبعدل ثابت .ويف الآونة الأخرية ،كان ا�ستهالك الغاز يف املنطقة مدفوعا �إىل حد كبري
با�ستخداماته يف قطاع توليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه .حينما تقل�صت ح�صة النفط
يف �إنتاج الكهرباء من  % 72يف عام � 1971إىل  % 36يف عام  ،2006ارتفعت ح�صة الغاز من
� % 15إىل �أكـــــرث من  % 56خــالل الفتـــرة ذاتهـــــا .جنــــد يف الوقــــت احلا�ضــــر ،ما يقـــــرب من
 % 60من احتياجات الطاقة الكهربائية يف منطقة ال�شرق الأو�سط ت�أتي من املحطات الغازية،
و من املتوقع �أن يظل هذا القطاع م�ستحوذا على �أكرب ح�صة من ا�ستهالك الغاز على املديني
املتو�سط والطويل.
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•يرتكز اجلزء الأكرب من الطلب احلايل وامل�ستقبلي على الكهرباء يف عدد قليل من الدول وهي
�إيران ،اململكة العربية ال�سعودية ،قطر ،الإمارات العربية املتحدة ،وم�صر.
• يتم حتديد أ���س�ع��ار ال�غ��از امل�ن��زيل يف ب�ل��دان املنطقة ب�شكل مبا�شر �أو غ�ير مبا�شر م��ن قبل
احلكومات .ويقدر متو�سط �سعر الغاز يف معظم هذه البلدان بنحو  1دوالر لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية .وقد كانت �سيا�سات ت�سعري الغاز التي تنتهجها حكومات بلدان ال�شرق الأو�سط
تهدف �إىل ت�شجيع عمليات الت�صنيع على �أ�سا�س زيادة اال�ستفادة من هذا املورد ،وحتفيز قطاع
توليد الطاقة الكهربائية للتحول �إىل الغاز وتوجيه املنتجات النفطية التي كانت ت�ستهلك
يف حمطات توليد الكهرباء نحو ال�صادرات .ويعتقد الكثريون يف الوقت احلا�ضر ب��أن �أ�سعار
الغاز املنخف�ضة ب�شكل م�صطنع لن ت�ؤدي �إىل تقوي�ض اجلهود احليوية املبذولة لتح�سني كفاءة
ا�ستهالك الطاقة يف املنطقة ،ولكن ميكن �أن ت�سبب يف موا�صلة حدوث الت�شوهات اخلطرية يف
القرارات اال�ستثمارية التي ترتتب عليها �آثار اقت�صادية بعيدة املدى.
يف �ضوء االجتاهات احلديثة املتعلقة بتحديات املنبع و الطلب املحلي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،
ميكن القول ب�أن قطر فقط �ستكون يف و�ضع ميكنها من زيادة �صادراتها من الغاز .كما �أن املنتجني من
�شمال �أفريقيا �سيكونوا قادرين على زيادة �صادراتهم من الغاز يف املدى الق�صري �إىل املدى املتو�سط ،
وتعتمد تلك الآفاق اعتمادا كبريا على �أن�شطة املنبع ومنو الطلب املحلي .ومن بني هذه البلدان ،بف�ضل
خططها املتعلقة بالغاز الطبيعي امل�سال ،وبتو�سيع الطاقة اال�ستيعابية خلطوط الأنابيب �أكرث مقارنة
بالو�ضع الذي عليه م�صر وليبيا .و�سوف تظل �أوروب��ا الوجهة الرئي�سية ل�صادرات الغاز من �شمال
�أفريقيا ،و�إن كانت احتماالت انتعا�ش الطلب يف هذه ال�سوق خالل ال�سنوات القليلة املقبلة ال تزال غري
م�ؤكدة.
ومن املرجح �أن تزداد التجارة البينية للغاز نتيجة تفاقم العجز املتوقع لإمدادات الغاز من الدول
الأخرى يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  ،وبالأخ�ص بني دول جمل�س التعاون .ففي عام
 ، 2008بد�أت دولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان با�سترياد الغاز من قطر من خالل م�شروع
دولفني .و�أ�صبحت الكويت �أي�ضا م�ستورد للغاز يف عام  .2009ويقال �إن دبي والبحرين �ست�سري على
نف�س الطريق مع الكويت ،حيث تقوم الإمارات بدرا�سة ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال كو�سيلة ملعاجلة
النق�ص يف العر�ض وزيادة خيارات �إمداداتها .ومن املرجح �أن توفر قطر معظم واردات هذه البلدان،
مع احتمالية تغري الو�ضع يف الأجل الطويل .و�ستحافظ اململكة العربية ال�سعودية على �سيا�سة عدم
ا�سترياد الغاز ،ومن املرجح �أن تلبي جهودها لتكثيف التنقيب عن احتياطيات الغاز غري امل�صاحب من
املرجح احتياجاتها املحلية املتوقعة.
وخارج دول جمل�س التعاون ،من املرجح �أن ت�ستمر م�شروعات ت�صدير الغاز الإيراين يف مواجهة
العقبات التجارية وال�سيا�سية الكبرية ما يعني �أنها �ستظل م�ستوردة �صافية للغاز على املدى الق�صري
على الأق��ل .ويف منطقة امل�شرق� ،ستظل ام��دادات خط �أنابيب الغاز امل�صري �إىل �إ�سرائيل و�سوريا
والأردن ولبنان معتمدة �أي�ضا على توازن الغاز امل�صري يف ال�سوق املحلي ،والذي ،وحتى الآن ،يالحظ
تزايد الطلب املحلي على الزيادة يف ال�صادرات .ويف منطقة املغرب ،ففي حني يبدو �أن تون�س �ستتلقى
مزيد من الإمدادات من خالل تو�سعة خط الأنابيب اجلزائري عرب البحر املتو�سط (ترانز ميد) ،فمن
املرجح �أن ت�ستمر املغرب يف �سيا�ستها املعار�ضة ال�سترياد الغاز اجلزائري لتلبية الطلب املحلي املتزايد
يف قطاع توليد الكهرباء .و�أخريا ،ي�شار �إىل العراق على �أنه م�صدراً حمتم ً
ال للغاز لي�س فقط لبلدان
املنطقة ،بل للبلدان الأوروبية �أي�ضاً .ويربر مثل هذا التفا�ؤل مما ميتلكه العراق من احتياطي غازي،
ولكن تظل هناك عدد من الق�ضايا البارزة التي �ستكون لها انعكا�ساتها على �آفاق الت�صدير يف البالد
على مدى العقد املقبل ،من بينها اال�ستقرار امل�ؤ�س�سي ،وتوافر البنية التحتية ،والو�ضع الأمني يف البالد.
57

النفط والتعاون العربي 136 -

اجلدول رقم  : 1الغاز يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،عام 2008

(بليون مرت مكعب)
ال�شرق الأو�سط
البحرين
�إيران

العراق

الكويت
عمان

قطر

ال�سعودية
�سورية

الإمارات العربية
اليمن

�شمال �أفريقيا
اجلزائر
م�صر
ليبيا

تون�س

ال�شرق الأو�سط
و �شمال �أفريقيا
العامل

االحتياطي

الإنتاج

اال�ستهالك

90

13.4

13

29600

116.3

119

3170

3.6

1780

12.8

12.8

970

24

22

25500

76.6

20

7570

78

78

280

5.5

6.1

6430

50.2

58.1

76000

381

327

490
8300

164

82

4500

86.5

26.6

2170

59

41

1540

16

10

90

3

4.6

84300

545

409

185000

3065

3018

امل�صادر BP 2009 &AOGD 2009 :

 4.4التطورات في مجال الغاز الطبيعي الم�سال
كان الت�صور ال�سائد يف �أوائل عام  2000بني �أرباب ال�صناعة �أن ‹ت�شدد› �سوق الغاز يف امل�ستقبل
املنظور �سيوفر �أر�ضية خ�صبة لتطور العديد من م�شاريع �إمدادات الغاز الطبيعي امل�سال .وقد مثلت
الزيادة يف القرارات النهائية لال�ستثمارات فـي جمال الغاز الطبيعي امل�سال خـالل الـفـرتة 2003
  2005ذروة ن�شاط مل ي�سبق لها مثيل ،م�شكلة بذلك �ضغطاً ملحوظاً على القدرة املحدودة لعدداملقاولني الهند�سيني املتخ�ص�صني يف ن�شاط الت�سييل القادرين على بناء هذا العدد من حمطات ت�سييل
الغاز الطبيعي .و�أدى االرتفاع الذي �شهدته �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية� ،إىل عك�س االجتاه النزويل يف
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التكلفة الر�أ�سمالية لوحدة الت�سييل ،مما ي�شكل حتديا القت�صاديات امل�شروع وللتمويل املتاح ،و�ستحد
من وترية االلتزامات اجلديدة يف وقت الحق خالل هذه الفرتة .كما �ست�ؤثر هذه العوامل على التوقعات
املتعلقة بالطاقات الإنتاجية من الغاز الطبيعي امل�سال لل�سنوات للع�شر القادمة .وكان لهذه القيود ت�أثري
�أقل ن�سبيا على �أجزاء من �سل�سلة توريد الغاز الطبيعي امل�سال ،مثل عمليات �شحن الغاز الطبيعي
امل�سال وحمطات �إعادة التغويز .ومن غري املرجح �أن ت�شكل طاقات �إعادة التغويز ووفرة ال�شحن �أي
قيود على التو�سع يف ن�شاط الغاز الطبيعي امل�سال على امل�ستوى العاملي والإقليمي.
ت�شهد الإمدادات العاملية من الغاز الطبيعي امل�سال حاليا منواً �سريعاً ،حيث يتوقع �أن ترتفع من
 300مليار مرت مكعب يف عام � 2009إىل نحو  380مليار مرت مكعب بحلول عام  ،2012ويعزى ذلك
ب�شكل كبري �إىل وحدات الإنتاج القطرية اجلديدة .ومن املتوقع �أن يكون هناك توقف يف منو املعرو�ض
حتى الن�صف الثاين من العقد �إىل �أن يبد أ� الإنتاج يف م�شاريع جديدة يف كل من ا�سرتاليا و نيجرييا.
ومن املتوقع �أن ت�صل الإمدادات �إىل م�ستوى  580مليار مرت مكعب �سنويا عام .2020
�أدت التغيريات التي حدثت منذ عام � 2000إىل ظهور ديناميات جديدة من �ش�أنها �أن تعيد ت�شكيل
�أمناط العر�ض والت�سعري يف كثري من البلدان واملناطق التي ت�ستورد� ،أو هي يف طريقها ال�سترياد كميات
كبرية من الغاز الطبيعي .ويف هذا ال�صدد ميكن الإ�شارة �إىل التغيريات الهيكلية الرئي�سية التي حدثت
منذ عام  ،2000وهي على النحو التايل:

ل��س��واق يف �أمريكا ال�شمالية واململكة املتحدة من �أجل
•احلاجة �إىل وال�ق��درة على حترير ا أ
ا�سترياد كميات كبرية من الغاز الطبيعي امل�سال يف امل�ستقبل.
•تقوي�ض �شروط ‹الوجهة› يف ال�سوق الأوروبية عن طريق قواعد املناف�سة يف االحتاد الأوروبي.
•�ضعف �أداء اندوني�سيا كدولة م�صدرة للغاز الطبيعي امل�سال �إىل الأ�سواق الآ�سيوية وت�أخري
توريد التعاقدات اجلديدة مل�شاريع الغاز الطبيعي امل�سال.
•الرغبة املتزايدة من امل�شرتين والبائعني للغاز الطبيعي امل�سال ،لإدخال املرونة يف ترتيباتها
التعاقدية ،وامل�شاركة يف هام�ش الربح الناجم عن الفروقات بني �أ�سعار الغاز الطبيعي امل�سال يف
الأ�سواق املختلفة.
وقد دفعت هذه التغيريات الهيكلية �إىل حدوث تغريات ‹�سلوكية› �أو حتديات تواجهها الأ�سواق
الإقليمية املختلفة منها:
•ا�ستجابة للأداء االندوني�سي القا�صر والت�أخر يف تنفيذ امل�شاريع ،جل�أت الأ�سواق الآ�سيوية �إىل
�شراء �إمدادات ب�شكل فوري �أو وفق عقود ق�صرية الأجل .فرتاجع الطلب عام  2009يف كل من
اليابان ،وكوريا ،وتايوان جاء نتيجة �سعيهم لتقليل وارداتهم �إىل احلدود الدنيا للتعاقدات.
•ويف �أوروبا� ،أ�ضعفت عملية التخل�ص من «�شروط الوجهة « عملية الرتابط التي مكنت ال�سوق
املحلية احلالية من مقاربة الطلب املحلي املتوقع مع العر�ض املتعاقد عليه .بينما �سيحد
اجلمود ال�سلوكي وقيود قدرات البنية التحتية عرب احلدود من وترية التغيري ،و من املرجح �أن
تكون هناك حاجة �إىل توفري �إمدادات جديدة لل�سوق الأوروبية يف امل�ستقبل.
•ويف �أمريكا ال�شمالية واململكة املتحدة� ،أدى الت�شديد الفعلي �أو املتوقع يف العر�ض بالن�سبة
للطلب �إىل تطوير م�شاريع ا�سترياد جديدة ،ال�سيما يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال .كما �أن
حالة عدم اليقني املتعلقة بتوقع الطلب والعر�ض املحلي� ،إىل ما بعد ال�سنة احلالية ،تتالءم مع
احلاجة �إىل قيا�س توقيت وحجم اال�ستثمارات يف م�شاريع الغاز الطبيعي امل�سال اجلديدة التي
حتتاج �إىل فرتة � 4إىل � 5سنوات للدخول يف مرحلة الإنتاج.
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لهذا لدينا يف الوقت احلا�ضر ‹نظام› لأ�سواق الغاز الطبيعي يرتبط بدرجات متفاوتة ب�إمدادات
الغاز الطبيعي امل�سال التي ت�شمل الأ�سواق الآ�سيوية من اليابان وكوريا وتايوان وال�صني والهند،
ومنطقة �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية ،التي ت�ستهلك جمتمعة نحو  1600مليار مرت مكعب.
�ست�ؤدي الزيادة يف املعرو�ض املتوقعة يف ال�سوق خالل ال�سنتني القادمتني �أو �أكرث ،لإحداث تقارب يف
الأ�سعار بني �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا عندما ي�صبح النظام �أكرث توازنا .ونظرا الرتفاع حاالت عدم اليقني
حول اجتاهات العر�ض والطلب يف �آ�سيا و�أمريكا ال�شمالية على وجه اخل�صو�ص ،فمن املمكن يكون لذلك
انعكا�سات كبرية على تقلبات الأ�سعار يف الأ�سواق املحررة يف �أمريكا ال�شمالية واململكة املتحدة.

 5.4الغاز غير التقليدي
لقد �أ�ضحى الرتكيز على الغاز غري تقليدي على نحو متزايد يف املناق�شات الدائرة حول م�ستقبل
�صناعة الغاز العاملية .وي�شتمل الغاز غري تقليدي على غاز طبقات الفحم (املعروف �أي�ضا با�سم غاز
امليثان)  ،وغاز الرمال الكتيمة ،وغاز ال�سجيل ،والهيدرات .وال تزال التقديرات احلالية ملوارد الغاز غري
التقليدية غري م�ؤكدة ب�سبب مكامنه املعقدة ،ويعتقد �أن املوارد العاملية املحتملة هائلة.
ففي بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،كانت عمليات تطوير الغاز غري التقليدي مدفوعة
بالرغبة يف تقليل احلاجة �إىل الغاز امل�ستورد وال�شواغل املتعلقة بتغري املناخ  ،بينما يف البلدان غري
الأع�ضاء يف املنظمة ،كان االرتفاع �سريع يف الطلب على الغاز وعلى نحو متزايد يف ظل حمدودية
الإمدادات املحلية دافعاً الدول امل�ستهلكة للبحث عن بدائل �إمدادات جديدة .
�إن ن�شاط الغاز غري التقليدي ،مل ي�صل �إىل مرحلة الن�ضج يف جميع �أنحاء العامل .وتعد الواليات
املتحدة ،ب�صفتها �أول بلد ينفذ على نطاق وا�سع عمليات تطوير للغاز غري التقليدي على مدى العقد
املا�ضي ،نقطة مرجعية للبلدان الأخرى.
وقد ن�شرت عدة تقديرات للموارد غري التقليدية يف جميع �أنحاء العامل من خمتلف املعاهد
واملراكز اال�ست�شارية على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ،مثل وود ماكينزي يف عام  ،2006وجامعة
تك�سا�س اند ايه ام ،واملجل�س الوطني للبرتول يف  ،2007واي ات�ش �س يف عام .2008
ونظرا للطبيعة املختلفة ملكامن الغاز غري التقليدية عن نظريتها للغاز التقليدي  ،فهناك حاجة
لتطوير منهجيات تقييم جديدة .وعالوة على ذلك ،قلة املعلومات املتعلقة بالعديد من ال�صخور ،تدعو
�إىل القيام بالكثري من امل�شاريع البحثية فيما يتعلق بالبحوث حتت �سطح الأر�ض .وهذا هو ال�سبب
الرئي�سي الكامن وراء االختالفات الوا�سعة جدا واملتباعدة لتقديرات املوارد العاملية املن�شورة .ففيما
يتعلق بغاز ال�سجيل ،حددت الدرا�سات الأولية على وجود نحو  688من ال�سجيل الزيتي يف 142حو�ض
يف جميع �أنحاء العامل .ويقدر كل من روجرن واملجل�س الوطنى للبرتول بلوغ �إجمايل املوارد العاملية للغاز
غري تقليدي نحو  32.6كوادريليون قدم مكعب� ،أي ما ميثل �أربع �أ�ضعاف موارد الغاز التقليدي القابلة
لال�سرتداد واملقدرة من قبل وكالة الطاقة الدولية .وبـالن�سبة للواليات املتحدة ،ت�صل تقديرات املجل�س
الوطني للبرتول للموارد القابلة لال�سرتداد يف حدود  8 000تريليون قدم مكعب ،بينما ت�صل تقديرات
�أي ات�ش �إ�س ما يقرب من  12 000تريليون قدم مكعب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك  ،ف�إن التقديرات بالن�سبة
للمناطق خارج الواليات املتحدة �أكرث غمو�ضا وتنوعا ،خ�صو�صا يف املناطق التي يقت�صر فيها الو�صول
�إىل تلك املوارد على ال�شركات املحلية فقط كما هو احلال يف رو�سيا  ،االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق،
وال�صني ،وال�شرق الأو�سط .ويبني ال�شكل (� )2أدناه تقديرات املجل�س الوطنى للبرتول ملوارد الغاز غري
التقليدي بح�سب املناطق.
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ال�شكل ()2
تقديرات موارد الغاز غير التقليدي في المكان

وب�إلقاء نظرة على موارد غاز طبقات الفحم وغاز الرمال الكتيمة وغاز ال�سجيل ب�شكل منف�صل،
يالحظ �أن �أكرث نوع من موارد الغاز يف العامل هو غاز ال�سجيل ( 16 112تريليون قدم مكعب)  ،يليها
غاز طبقات الفحم ( 9 051تريليون قدم مكعب) ،وغاز الرمال الكتيمة ( 7 406تريليون قدم مكعب).
ويو�ضح ال�شكل  3توزيع الأنواع الثالثة املختلفة للموارد الغاز غري تقليدية يف جميع �أنحاء العامل.
ال�شكل ()3
التوزيع العالمي لموارد الغاز غير التقليدي
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�إن الغاز غري التقليدي كم�صدر ل�ل�إم��داد لي�س بجديد لكن ظل دوره هام�شيا لعقود
م�ضت .و يف الوقت احلا�ضر ،ميثل الغاز غري التقليدي حوايل ن�صف �إجمايل �إنتاج الواليات
املتحدة من الغاز ،مقارنة بن�سبة �أقل من  % 40يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،وقد حدثت
القفزة يف م�ساهمة الغاز غري التقليدي يف ا لإنتاج املحلي بن�سبة  10 %منذ عام  ،2004مع
ت�سارع �أكرث خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،نتيجة لبدء عمليات التطوير �سجيل بارنيت يف
الواليات املتحدة.
ومع ذلك هناك بع�ض حاالت عدم اليقني تتعلق بالقدرة على �إنتاج ونقل الغاز غري التقليدي نظرا
للم�شاكل املتعددة فوق �سطح الأر�ض ،ف�إنتاج الغاز غري التقليدي �أكرث ح�سا�سية لأ�سعار الغاز ولتوافر
االئتمان من �إنتاج الغاز التقليدي .كما �أن العديد من املنتجني هم �شركات م�ستقلة تعمل على �أ�سا�س
نقدي ،وبالتايل فهي �أكرث عر�ضة لتقلبات الأ�سعار .وعالوة على ذلك  ،قد ت�شكل القيود املفرو�ضة
على الأنظمة التي حتكم عمليات الغاز غري التقليدي عائق لكل من عمليات الو�صول �إىل الأرا�ضي،
ولتقنيات الإنتاج (وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يخ�ص الت�شقق الهيدروليكي) ،والبنية التحتية للنقل .كما
�أن املخاوف البيئية تتزايد ب�سرعة �أي�ضا ،وبخا�صة داخل البلدان املكتظة بال�سكان يف اجلزء ال�شمايل
ال�شرقي .وف�ض ً
ال عن ال�شواغل املرتكزة على ا�ستخدام املياه والأرا�ضي ،ويحتمل �أن تكون دورة حياة
انبعاثات غازات الدفيئة �أعلى من نظريتها للغاز التقليدي نتيجة اال�ستخدام الكثيف للطاقة يف عمليات
الإنتاج.
ومع ذلك ،ي�سعى عددا من البلدان للح�صول على اخلربات التقنية املتقدمة يف �أمريكا ال�شمالية،
كما يقوم يف الوقت احلا�ضر ،عدد كبري من �شركات النفط الدولية و�شركات اخلدمات و«املنتجون
امل�ستقلون» بالبحث عن الفر�ص الدولية املتاحة .على �سبيل املثال ،عمليات اال�ستك�شاف �أو التقييم
التقني جارية يف الوقت احلا�ضر يف  29بلدا حول العامل .وقد قامت كل من �أ�سرتاليا (كوينزالند)،
وال�صني و�إندوني�سيا ،والهند مبنح تراخي�ص مل�ساحات متوفر بها احتياطيات الفحم من �أجل �إجراء
عمليات ا�ستك�شافية لغاز طبقات الفحم .كما ت�سارعت وترية ‹اال�ستيالء على الأرا�ضي› يف �أوروبا منذ
عام  ،2007و متتلك اليوم نحو � 40شركة عقود ت�أجري مل�ساحات من املحتمل �أن يتوفر فيها الغاز غري
التقليدي.
وم��ن املتوقع �أن يكون للتطورات يف الغاز غري التقليدي انعكا�سات بعيدة امل��دى على
�أ�سواق الغاز على امل�ستوى العاملي .ولكن تقف عقبات كثرية يف طريق التطورات على نطاق
وا�سع خارج �أمريكا ال�شمالية .هذه التحديات مماثلة لتطوير الغاز يف البيئات التقليدية
ذات التكلفة العالية �أو املناطق املزدحمة بال�سكان .وعلى اجلانب الت�شغيلي ،تعاين العديد
من البلدان ذات �صناعات الغاز غري النا�ضجة من نق�ص يف �شركات اخلدمات ،واملعدات
(معدات احلفر وامل�ضخات ،الخ) والعمالة امل�ؤهلة ،وال ريب ب�أن تلك امل�شاكل ترفع من تكاليف
اال�ستك�شاف والتطوير.
وعلى اجلانب التجاري  ،يجب �أن تتوفر البنية التحتية للنقل حيث �إن اقت�صادات م�شروع الغاز غري
التقليدي ال ميكنها دعم اال�ستثمارات ال�ضخمة يف البنية التحتية .ويرتبط هذا الأمر باملجموعة الثالثة
من العقبات ،التي هي عقبات تنظيمية .فمن املمكن �أن تكون النظم ال�ضريبية وغريها من اللوائح
التي تنظم �أن�شطة الغاز غري التقليدي باهظة التكاليف .وحتى الآن  ،يبدو �أن �أمريكا ال�شمالية فقط
متلك املعايري لتحقيق النجاح .بينما يف املناطق الأخرى هناك حاجة �إىل �إجراء تعديالت �ضرورية،
وا�ستحداث مناذج جديدة للأعمال .و ال�شئ غري املعلوم هو كم �سي�ستغرق من الوقت للقيام بتلك
الأعمال.
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 6.4اال�ستنتاجات
•ال ت��زال أ���س��واق الغاز العاملية تعمل ب�شكل خمتلف متاما عن �أ��س��واق النفط العاملية .ففي
ً
انتعا�شا� ،إال �أن تراكم الطاقة الفائ�ضة
الوقت ال��ذي يتوقع �أن ي�شهد فيه الطلب امل�ستقبلي
املحتملة �ستكون �أكرب من النفط ،كما �أن ديناميات العر�ض خمتلفة جدا بح�سب املناطق على
الرغم من االحتياطيات الكبرية املتوفرة يف جميع �أنحاء العامل.
•وعلى جانب الطلب ،ميكن �أن ي�ستغرق الطلب الأوروب��ي على الغاز عقدا كامال للتعايف من
الركود االقت�صادي .و�سوف تت�أثر وترية االنتعا�ش �إذا ظلت �أ�سعار الغاز مرتبطة تعاقديا ب�أ�سعار
النفط.
•وعلى جانب العر�ض� ،ستكون �صادرات الغاز الرو�سي متاحة مبا فيه الكفاية طاملا ظل الركود
االقت�صادي م�ؤثر ًا على الطلب املحلي و طلب بلدان رابطة الدول امل�ستقلة .وقد ت�شهد املخاوف
الأوروبية ب�ش�أن �أمن �إمدادات الغاز الرو�سي تخفيفا يف حدتها بعد �إجناز خطوط �أنابيب النقل
اجلديدة التي تتجاوز �إ�شكالية بلدان العبور ،وخ�صو�صا �أوكرانيا .ويف املقابل� ،سوف يعمل مزودو
الغاز من ال�شرق الأو��س��ط ،با�ستثناء قطر ،جاهدين من �أج��ل احلفاظ على امل�ستوى احلايل
ل�صادرات الغاز .ومن غري املرجح �أن حتدث زيادة يف ال�صادرات يف امل�ستقبل القريب ،ما مل ت�شهد
ديناميات الطلب املحلي للغاز تغيري جذري.
•ب��د�أت موجة من إ�م��دادات الغاز الطبيعي امل�سال ت�صل �إىل ال�سوق العاملية ،و مع انخفا�ض
الطلب يف جميع الأ�سواق الرئي�سية لي�س من الوا�ضح كيف و�أين �سيتم ا�ستيعاب تلك الزيادة.
وما ميكن �أن يقال هو �أن �أ�سواق الغاز بد�أت تنحو نحو ‹العوملة› ،ويعزى ذلك �إىل زيادة �إمدادات
الغاز الطبيعي امل�سال.
• �أحدثت امل�صادر غري تقليدية ،وخا�صة غاز ال�سجيل ثورة يف �سوق الواليات املتحدة ،حيث
اجته الإنتاج املحلي نحو االرتفاع ،بعد اتخاذه منحى االنخفا�ض يف ال�سابق .ويعتقد ب�أن �إنتاج
غاز ال�سجيل يف �أمريكا ال�شمالية �سيكون كبريا جدا عند م�ستوى تكلفة تقل عن  6دوالرات
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .ولكن كيف ميكن تطبيق هذه الثورة يف �أماكن �أخرى و ب�أي
�سرعة ،هذا �آمر غري وا�ضح وغري م�ؤكد؟.

 5ق�ضايا متعلقة بالبلدان العربية
 1.5التنويع االقت�صادي
�أ�شار تقرير معهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة الذي قدم يف م�ؤمتر الطاقة العربي لعام  2002على
ما يلي �« :إن الر�سالة الرئي�سية لأية دولة تعتمد على عائدات ال�صادرات من ال�سلع الرئي�سية� ،سواء
كانت هذه املوارد قابلة للن�ضوب مثل النفط �أو الغاز �أو �أي م�صدر �آخر مثل املنتجات الزراعية  ،هي
اتخاذ خطوات كبرية وملمو�سة لتنويع اقت�صادها .وهذه الن�صيحة ال تزال اليوم حجر الزاوية يف �أي
�إ�سرتاتيجية للتنمية امل�ستدامة للدول العربية ،وخ�صو�صا بالن�سبة لالقت�صادات الغنية باملوارد .وهي
الن�صيحة التي �سبق و�إن وجهت للعديد من الدول .وقد �أخذت بع�ض ا�سرتاتيجيات التنويع مكانها اليوم
كتطوير اخلدمات املالية  ،واخلدمات اللوج�ستية  ،وتكنولوجيا املعلومات .فيما تركز بلدان �أخرى على
قطاع ال�سياحة .و تركز معظم االقت�صادات الغنية باملوارد يف الوقت احلا�ضر على �إن�شاء ال�صناعات
املوجهة للت�صدير التي تعتمد على م�صادر الطاقة الرخي�صة ن�سبيا ،والتي ت�ستحوذ على القيمة امل�ضافة
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ملوارد الطاقة من خالل تو�سيع �سل�سلة الطاقة لت�شمل �أن�شطة امل�صب .و لكن على الرغم من بع�ض
هذه التطورات املثرية للإعجاب ،ال يزال هناك اختالل يف التوازن الأ�سا�سي بني االقت�صادات الغنية
بالنفط واالقت�صادات غري النفطية .وبالن�سبة للبلدان العربية ،يقلل انخفا�ض االعتماد على �صادرات
النفط والغاز من تعر�ضها للأ�سواق العاملية للنفط والغاز ،لهذا جند �أن التنويع يف �صلب �أي �إ�سرتاتيجية
اقت�صادية للبلدان العربية.

 2.5تعزيز دور القطاع الخا�ص
تتميز اقت�صادات بع�ض الدول العربية باختالل التوازن بني االقت�صادات النفطية و االقت�صادات غري
النفطية ،وكثريا ما تواجه �أي�ضا انعدام التوازن بني �أن�شطة الدولة والقطاع اخلا�ص .فالدولة كمحرك
للنمو ،لها دورها بالت�أكيد يف التنمية االقت�صادية .فالنمو االقت�صادي واالجتماعي ال�سريع الذي حدث
يف العقود الأخرية ال ميكن ت�صوره من دون القيام بالتخطيط االقت�صادي وبرامج اال�ستثمار .واجلدير
بالذكر �أنه قد مت االنتهاء من العديد من �أهداف الربامج الإمنائية من فرتة اخلم�سينات �إىل فرتة
الثمانينات مب�ستوى من �ش�أنه �أن ي�شجع على زيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص� .أقنعت فوائد املناف�سة
يف الأ�سواق املحلية ،وتدفق التكنولوجيا الأجنبية العديد من الدول العربية يف املا�ضي للبدء يف برامج
اخل�صخ�صة الطموحة .و�ست�أتي فر�ص العمل يف امل�ستقبل من القطاع اخلا�ص ولي�س من القطاع العام.
وتعد ق�ضية زيادة ال�شفافية ومكافحة الف�ساد من بني الق�ضايا الأكرث �إحلاحا بالن�سبة للحكومات
العربية الراغبة يف ت�شجيع منو القطاع اخلا�ص ،العن�صر الآخر لأ�سا�سي يف هذا التطور هو حتديث
الت�شريعات التجارية من اجل خلق بيئة �آمنه ومالئمة للأعمال هي �أي�ضا.

 3.5التعليم والتدريب
يعد التعليم �أحد الأه��داف الرئي�سية ل�سيا�سة الدولة يف جميع البلدان العربية طوال العقود
املا�ضية .و قد مت �إحراز تقدم كبري فيما يتعلق ب�أعداد امللتحقني باملدار�س من الذكور والإناث ،كما �أن
م�ستوى الأمية تناق�ص ب�شكل م�ضطرد .ومع ذلك ،يفتقر قطاع التعليم يف جميع الدول العربية للتحديث
والتطوير .تتطلب الأعداد الكبرية من ال�شباب يف العامل العربي اهتماماً كبرياً لتلبية احتياجاتهم .وال
تزال هجرة املاليني من العمالة املهرة �إىل البلدان الأكرث ثراء يف العامل العربي �إىل �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية �أي�ضا ،ت�شكل ا�ستنزاف دائم لهذه الرثوة الب�شرية التي دولها ب�أم�س احلاجة �إليها .وتعك�س
�أي�ضا النق�ص احلاد يف املواطنني املدربني تدريبا كافيا يف بع�ض البلدان املتلقية لتلك العمالة على
الأخ�ص يف دول جمل�س التعاون .كما �أن عدم التوافق بني املهارات التي يتطلبها �سوق العمل وخمرجات
التعليم يف الدول العربية ال زالت متثل م�شكلة بالن�سبة لأ�سواق العمل يف العديد من الدول العربية.
وهذا الو�ضع ال ي�صب يف م�صلحة �أحد ،وينبغي على القدرات املتوفرة داخل البلدان العربية و�ضع حلول
م�ستقبلية وا�ضحة املعامل.

� 4.5أمن المياه والأمن الغذائي
بالن�سبة للدول العربية� ،سيكون الرتكيز يف ال�سنوات والعقود القادمة ب�شكل متزايد على املوارد
التي تت�سم بالندرة و الن�ضوب .فندرة املياه متثل ق�ضية يف جميع البلدان العربية التي ت�شهد تزايد �سريع
يف معدالت النمو ال�سكاين ،وتعد حتلية املياه و�سيلة باهظة التكلفة ،وينبغي احلفاظ على هذا امل�صدر،
�سواء من جانب الأ�سر امل�ستهلكة ،وينبغي �أن يكون حمور اهتمام جميع ال�سيا�سات يف امل�ستقبل .كما
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تدعو احلاجة �إىل �إعادة النظر يف الدعم احلكومي املقدم لل�صناعات كثيفة اال�ستخدام للمياه ،مثل
الزراعة ،وال�سيما يف البلدان التي ال تتمتع بقاعدة زراعية وا�سعة.
كما تثري الزيادة الناجتة عن الواردات الغذائية يف عدد من الدول العربية ،ق�ضايا هامة ب�ش�أن
الأمن الغذائي الوطني .فالعنا�صر الغذائية التي ي�ستهلكها الفقراء يف جميع الدول العربية ت�شكل اجلزء
الأكرب من املواد الغذائية امل�ستوردة يف العامل العربي.
وال يبدو �أنه هناك ح ً
ال لهذه امل�شكلة يلوح يف الأفق ما دامت دول منظمة التعاون االقت�صادي و
التنمية م�صرة على �إبقاء املنتجات الزراعية خارج �إطار اتفاقية التجارة حلماية �أ�سواقها .وعلى نطاق
�ضيق مثال ،اال�ستثمار يف حت�سني التكنولوجيا يف تلك البلدان العربية التي لديها ميزة تناف�سية يف
جمال الزراعة ،مثل املغرب واجلزائر وم�صر ،ينبغي �أن يكون �ضمن �أولوية اال�ستثمار الوطني ،وهذا ما
يتيح فر�صة ا�ستثمارية جديرة باالهتمام بالن�سبة للدول العربية الأخرى الراغبة يف اال�ستثمار اخلارجي
يف الفوائ�ض الر�أ�سمالية بطريقة معقولة.

 5.5الأمن المحلي للطاقة وتغير المناخ
�أ�صبح �أمن الطاقة املحلي من بني ال�شواغل الرئي�سية لكثري من الدول العربية ،لأن ال�شعوب العربية
منت ب�سرعة كبرية خالل العقود الأربعة املا�ضية  ،وارتفعت م�ستويات املعي�شة على نحو متزايد.
وعالوة على ذلك ،تنظر �سكان البلدان املنتجة للنفط والغاز الطبيعي يف العامل العربي �إىل �أن الكهرباء
الرخي�صة واملتاحة بوفرة لال�ستهالك املنزيل اخلا�ص حق مكفول للأفراد يجب على احلكومات القيام
به ،وقد ثبت �أن هذا الأمر مكلف .وما فاقم الو�ضع هو �صعوبة مواكبة قطاع توليد الطاقة للتطورات
الدميوغرافية والتغري يف �أمناط اال�ستهالك ،واملح�صلة النهائية هي النق�ص يف الطاقة الكهربائية
يف عدد من الدول العربية .و�سيكون التحدي الداخلي هو زيادة هذه القدرة الكهربائية ،من خالل
اال�ستثمار يف قطاعات الطاقة و قطاع توليد الطاقة الكهربائية .وميكن للقطاع اخلا�ص �أن يلعب دورا
حا�سما يف الت�شريعات الوطنية.
من ناحية �أخرى ،يعد النقا�ش العاملي الدائر حول تغري املناخ ،والوعي البيئي جما الً �آخر
التخاذ �سيا�سات يف العامل العربي .وميكن يف �ضوء وفرة الطاقة من الدول العربية� ،أن ميثل
الوعي ب�ش�أن التكلفة البيئية الناجمة عن ا لإ�سراف يف ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية
انطالقة مهمة جدا لتبني �سيا�سة وطنية وت�شريعات للحد من ا�ستهالك الفرد للطاقة يف
الدول العربية .وميكن للتوجه نحو خف�ض النمو يف ا�ستهالك املياه يف البلدان املعتمدة على
حتلية املياه (القطاع الذي ي�ستهلك كميات كبرية من الكهرباء) من خالل احلوافز البيئية،
�أن ي�سهم �أي�ضا يف حتقيق هذا الهدف .ولعل مدينة «م�صدر» يف �أبو ظبي تعد مبادرة جريئة
يف هذا ال�صدد ،وال تزال دولة ا لإم��ارات العربية املتحدة متفردة بهذا النوع من املبادرات
يف العامل العربي .وينبغي على بقية ال��دول العربية �إقحام نف�سها ب�شكل �أكرب فيما يتعلق
مبكافحة تغري املناخ والتلوث البيئي.

 6.5اال�ستقرار الإقليمي والأمن
من ال�شروط الرئي�سية امل�سبقة الزدهار �أي ن�شاط اقت�صادي ،اال�ستقرار والأمن على املدى الطويل،
وتظل الدول العربية واقت�صاداتها العبني �أ�سا�سيني داخل املنطقة التي متزقها عدد من ال�صراعات.
وقد �أدت التطورات الدولية الأخ�يرة �إىل �إمكانية حدوث مزيد من ال�صراعات بالقرب من الدول
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العربية .و�ضمن هذا املناخ ،يجب على الدول العربية موا�صلة وتكثيف م�شاركتها يف خدمة اال�ستقرار
الإقليمي .وميكن �أن يكون التعاون االقت�صادي �أداة رئي�سية مهمة يف هذه العملية.

 7.5التحدي اال�ستثماري
توجد ،يف الوقت احلا�ضر� ،شكوك كبرية حول م�ستقبل تطور الطلب .وقد كان لهذا �أثره يف زيادة
خيار االنتظار �أي ت�أخري القرارات اال�ستثمارية �إىل حني و�صول معلومات جديدة حول ظروف ال�سوق
مثل البيانات املتعلقة بالطلب العاملي املتوقع و�إمدادات النفط من خارج �أوبك .ومع ذلك ،ف�إن قرار
االنتظار وعدم زيادة الإنتاج هو �أكرث ربحية من اال�ستثمار وزي��ادة الإنتاج يف �ضوء تراجع الطلب.
ومن وجهة نظرنا امل�شكلة الرئي�سية على املدى الق�صري هي �أن ظروف ال�سوق املت�شددة ب�سبب قلة
اال�ستثمارات �ست�ؤدي �إىل ثالث �أمور� ،أولها حدوث ارتفاع مت�سارع يف �أ�سعار النفط  ،وثانيها ارتفاع
الأ�سعار ب�شكل �أكرث تواترا لال�ستجابة لل�صدمات  ،و ثالثها تقلبات حادة يف �أ�سعار النفط.

و كما مت مناق�شته يف اجلزء  ، 3مثل هذا ال�سلوك لأ�سعار النفط له �آثار مبا�شرة على الطلب على
النفط من خالل ت�أثريات الأ�سعار و�أثرها على النمو ،ولها �أي�ضا �آثار غري مبا�شرة حيث �أن ديناميات
هذا ال�سعر �ست�ؤدي �إىل ت�سارع االبتكارات التكنولوجية وال�سيا�سات احلكومية مع �آثار �ضارة مرتتبة
على الطلب على النفط .فمن املهم احلفاظ على ال�سيا�سة احلالية ل�ضمان توفري امدادات كافية يف
ال�سوق النفطية واملحافظة على م�ستوى معني من الطاقة الفائ�ضة يف مواجهة اال�ضطرابات املحتملة.
والدول العربية لها ت�أثري كبري على و�ضعية �أوبك كمورد موثوق به للنفط على املدى الطويل .وبالطبع ،
هذه ال�سيا�سة لها تكاليف مرتبطة باال�ستثمار الزائد يف الطاقة الإنتاجية الإ�ضافية يف بع�ض احلاالت.
وبالتايل  ،هناك حاجة �إىل حتليل دقيق لتقييم املفا�ضلة بني منافع وتكاليف مثل هذه ال�سيا�سة على
املديني الق�صري و الطويل.

� 8.5إدارة الطلب المحلي
الزيادة ال�سريعة يف الطلب على الطاقة ،وبالأخ�ص على النفط والغاز ،يف البلدان العربية ال تخلو
من التكلفة وينبغي حتليلها يف �سياق �سيا�سة الأقطار الأع�ضاء يف �أوابك فيما يخ�ص الطاقة الدولية.
وقد �أدى ارتفاع معدالت منو ا�ستهالك الطاقة يف العديد من الدول العربية �إىل اللجوء �إىل ا�ستخدام
النفط اخلام �أو زيت الوقود يف حمطات توليد الكهرباء وحتلية املياه يف حني مت حتويل الغاز الطبيعي
�إىل قطاع البرتوكيماويات الذي يعاين من حمدودية البدائل.

 9.5الحفاظ على قوة الت�سعير
هدف البلدان امل�صدرة للنفط يجب �أن يتمثل يف جتنب تزايد التقلبات وال��دورات احل��ادة يف
الأ�سعار .وهذا يتطلب �أن حتافظ بع�ض الدول العربية على قوة ت�سعري معينة �سواء يف حاالت االنخفا�ض
واالرتفاع  ،والقيام بدور �أكرث فعالية يف حتقيق اال�ستقرار فيما يتعلق بتوقعات ال�سوق النفطية حول
النطاق ال�سعري الذي تف�ضله .ويعزو الكثري �سلوك الأخري للأ�سعار �إىل تزايد دور امل�ضاربني .ومع ذلك
 ،بدال من �صياغة التحليل من حيث العوامل الأ�سا�سية مقابل التكهنات �أو حماولة ت�شريح �سعر النفط
�إىل املكونات الأ�سا�سية وغري الأ�سا�سية  ،فان النهج الأكرث فائدة هو �أن نعرتف ب�أن النفط اخلام له
خ�صائ�ص ال�سلع املادية والأ�صول املالية على حد �سواء.
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تاريخيا ،كانت م�صالح املنتجني وامل�ستهلكني متباينة جدا بناء على كل مرحلة من دورة �أ�سعار
النفط .ومع ذلك ،كان هناك �إدراك متزايد بني امل�ستهلكني واملنتجني من �أن �أ�سعار النفط املنخف�ضة
جدا �أو املرتفعة جدا �ست�ضر مب�صالح اجلميع .فمن ناحية ،يحد انخفا�ض �أ�سعار النفط من تدفق
اال�ستثمارات التي تتطلبها هذه ال�صناعة ل�ضمان تدفق م�ستقر لإمدادات النفط .ومن ناحية �أخرى،
ميكن لأ�سعار النفط املرتفعة واملتقلبة �أن تقو�ض اال�ستثمار و ت�ؤثر �سلبا على فر�ص النمو العاملي .وقد
�ساعد التقارب الن�سبي الأخري يف وجهات نظر املنتجني وامل�ستهلكني الرئي�سيني حول نطاق مف�ضل
لأ�سعار النفط على اال�ستثمار و حتقيق اال�ستقرار يف �أ�سواق النفط خالل الأ�شهر الأخرية ،كما قدم
ذلك التقارب نوعا من اال�ستقرار يف الأ�سعار التي ت�أرجحت يف نطاقات �ضيقة ن�سبيا .ومن املرجح �أن
ي�ستمر هذا التقارب احلايل �إذا مت العمل على دعمه بالتدابري امل�ؤ�س�سية التي تعزز تبادل املعلومات
وبناء الثقة بني امل�ستهلكني واملنتجني من خالل احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني �أو غريها من الو�سائل
الأخرى املتاحة.

 10.5الم�شاركة الن�شطة في ال�سيا�سة الدولية
ال ينبغي �أن تقت�صر امل�شاركة الن�شطة من جانب الدول العربية على املنتديات العاملية ذات ال�صلة
بالطاقة فح�سب ،بل يجب �أن تتو�سع لت�شمل الأن�شطة التي تقع خارج �أ�سواق الطاقة .فهناك �إ�شارة
وا�ضحة �إىل �أن الدول ال�صناعية تتجه نحو �إجراء تغيريات كبرية يف ال�سيا�سات االقت�صادية الوطنية
من �أجل خلق النمو امل�ستقر وامل�ستدام مع تعافى العامل من �أ�سو�أ ركود �شهده منذ عقود .وملثل هذه
ال�سيا�سات االقت�صادية الت�أثريات املبا�شرة على االقت�صادات العربية و�أ�سواق النفط على املديني
الق�صري و الطويل .وت�شكيل مثل هذه ال�سيا�سات ينبغي �أن يتم من خالل امل�شاركة الفعالة يف املناق�شات
املتعلقة بال�سيا�سة العامة  ،و�أن ي�صبح التقييم امل�ستمر ور�صد الت�أثريات على املدى الطويل ملثل هذه
ال�سيا�سات �أولوية ق�صوى يف الدوائر ال�سيا�سية.

 11.5فهم �أكبر لدور الهيدروكربونات في التنمية االقت�صادية
ما زال هناك حتامل كبري و�سوء فهم حول الدور الذي ي�ضطلع به النفط والغاز و�أنواع الوقود
احلديثة يف عملية التنمية االقت�صادية والتخفيف من حدة الفقر .وهذا يدعو �إىل التوا�صل الفعال
للجمهور نيابة عن البلدان امل�صدرة للنفط .ووفقا لربنامج الأمم املتحدة ( ،)2008يقدر عدد الب�شر
غري القادرين على احل�صول على الكهرباء بنحو  1.6مليار ن�سمة ،يف حني �أن �أكرث من ملياري �شخ�ص
ال يزالو معتمدين على �أنواع الوقود التقليدية مثل اخل�شب والفحم لأغرا�ض الطهي والتدفئة .ومن
امل�سلم به �أن عدم احل�صول على �أ�شكال حديثة من الطاقة مثل املنتجات البرتولية والكهرباء يحول
دون حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية و يزيد من حدة الفقر .وهكذا ،فالتحول �إىل وقود نظيف
ي�شكل هدفا رئي�سيا لكثري من البلدان النامية .وميكن للدول الأع�ضاء يف �أوابك �أن تلعب دورا �أ�سا�سيا
يف ت�سليط ال�ضوء على دور النفط والغاز يف التنمية الب�شرية  ،كجزء من تبادل املعلومات مع اجلمهور
وم�ساهمته الفاعلة يف ال�سيا�سات املتعلقة بجانب الطلب.
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على خارطة الطاقة العاملية:
المخزون النفطي في األسواق العالمية
متميزة و دور
مهام ج�سام
واالنعكا�سات على الدول الأع�ضاء يف �أوابك

�شريا وتاريخيا هائال ،ويتميز بوجود ثروات
د بات يعترب من اأكرب خمازن الطاقة االحفورية
همة تزويد بقاع عديدة من العامل مبا حتتاجه
ام بهذه املهمة اأن تتوفر للدول العربية اإمكانيات
ا توفره العوائد من ت�شدير النفط والغاز ،لكن
تاأرجح وعدم اال�شتقرار ،مما يرتتب عليه خلخالت
اأمر ،فقد متكنت الدول العربية املنتجة وامل�شدرة
ض االقت�شادي واالجتماعي ،ومتكنت خالل العقود
ورقة تقدم اأمامنا عر�شا ملوقع الدول العربية على
دندي**
�شادية واالجتماعية وما اإليها
الفتاح
الفتاح دندي
عبد عبد

ع الدول العربية بني دائرتي عر�ض  ° 2جنوبا و � ° 37.5شماال
ً ° 17
غربا (عدا دولة جزر القمر التي تقع عند دائرة عر�ض
 14.291.469كيلو مرت مربع اأي ما ميثل ن�شبة % 10.2
يف اإفريقيا بن�شبة  % 72.45من امل�شاحة ،و  12دولة يف اآ�شيا
الدول العربية من ال�شرق اإىل الغرب  6000كيلو مرت ومن
و مرت ،وتطل بع�ض الدول العربية على البحر االأحمر والبحر
ي وبحر العرب ،ويطل بع�شها االأخر على املحيط االطلنطى

�شري اآخر البيانات املتعلقة باملوؤ�شرات االقت�شادية للدول العربية
لعربي املوحد ،اإىل بلوغ الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية
والر عام  2009وهو ما ي�شكل نحو  % 2.9من اإجمايل الناجت
غ ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل باالأ�شعار اجلارية
لق مبتو�شط معدل الت�شخم املقا�ض بالتغري ال�شنوي يف الرقم
ل العربية فقد بلغ  % 3.3عام .2009
ادات العامة يف الدول العربية كمجموعة اإىل نحو  598مليار
جت املحلي االإجمايل ،و بلغ االإنفاق العام حوايل  596مليار دوالر
املحلي االإجمايل .وقد تراجع الفائ�ض الكلي للموازنة العامة
الر عام  2008اإىل  5.6مليار دوالر فقط عام .2009

الكويت.
 - 139النفط والتعاون العربي -المجلد  36العدد  133ربيع 2010

تهدف الدرا�سة ب�شكل رئي�سي �إىل بيان �أثر التطورات التي ت�شهدها
املخزونات النفطية على �إمدادات النفط من الدول املنتجة ب�شكل
عام ومن الدول الأع�ضاء ب�شكل خا�ص ،و�أثرها على التقلبات يف
�أ�سعار النفوط املختلفة وذلك خالل الفرتة .2010 - 1999
ومن خالل حماور الدرا�سة �سيتم التعريف ب�أنواع املخزونات
املختلفة ،و تتبع العالقة التاريخية التي تربط بني املخزونات
النفطية و�أ�سعار النفط اخلام ،ومدى ت�أثري تلك العالقة على حالة
اال�ستقرار يف الأ�سواق النفطية.

* امل�شرف على الإدارة االقت�صادية وبنك املعلومات� ،أوابك  -الكويت
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اجلزء الأول :

�أنواع املخزونات النفطية
بح�سب ما هو متعارف عليه يف ال�صناعة النفطية ميكن تق�سيم املخزونات النفطية �أوال بناء على
�أمناط املخزون النفطي ،وثانيا ح�سب �أهداف االحتفاظ باملخزون النفطي .و فيما يلي بيان لكل تق�سيم
من التق�سيمات �سالفة الذكر :

�أوال :تق�سيم املخزونات النفطية بح�سب �أمناطها
يتحــــدد هذا التقـــ�سيم يف ثالثــــة �أمنــــاط رئي�ســـية من املخـــزونات وهي املخزون الأويل (Primary
) ،Stocksو املخـــــزون الثــــــــانــــوي ( ،)Secondary Stocksواملخزون الثالثي (،)Tertiary Stocks

كما يو�ضح ذلك ال�شكل التايل :

ﺍاﻟﻨﻔﻂ ﺍاﻟﺨﺎﻡم

 -1املخزون الأويل

ﻭوﺍاﺭرﺩدﺍاﺕت
ﺍاﻟﻨﻔﻂ
ﺍاﻟﺨﺎﻡم

ﻣﺤﻄﺎﺕت
ﺑﺤﺮﻳﯾﺔ
ﻟﺘﺨﺰﻳﯾﻦ ﺍاﻟﺨﺎﻡم

ﻣﺤﻄﺎﺕت ﺗﺨﺰﻳﯾﻦ
ﺍاﻟﻨﻔﻂ ﺍاﻟﺨﺎﻡم

ﺻﺎﺩدﺭرﺍاﺕت
ﺍاﻟﻨﻔﻂ
ﺍاﻟﺨﺎﻡم

ﺻﻬﮭﺎﺭرﻳﯾﺞ
ﻟﺘﺨﺰﻳﯾﻦ ﺍاﻟﺨﺎﻡم

ﻭوﺍاﺭرﺩدﺍاﺕت
ﺍاﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕت
ﺍاﻟﻨﻔﻄﻴﯿﺔ

ﻣﺨﺰﻭوﻥن ﺃأﻭوﻟﻲ

وفيما يلي تعريف موجز لكل نوع
من �أنواع املخزونات النفطية:

�أنواع المخزونات النفطية المختلفة

ﺻﻬﮭﺎﺭرﻳﯾﺞ ﻟﺘﺨﺰﻳﯾﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕت ﺍاﻟﻤﺼﺎﻓﻲ

ﻣﺴﺘﻮﺩدﻋﺎﺕت
ﺍاﻟﺘﺨﺰﻳﯾﻦ ﺍاﻟﺴﺎﺋﺐ

ﻣﺨﺰﻭوﻥن ﺛﺎﻟﺜﻲ ﻣﺨﺰﻭوﻥن ﺛﺎﻧﻮﻱي

ﺍاﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕت ﺍاﻟﻨﻔﻄﻴﯿﺔ

و هو املخزون ال��ذي حتتفظ به
ال�صناعة النفطية ،وال���ذي يدخل
يف عمليات الإن��ت��اج و التكرير وهو
ما يعرف �أي�ضا باملخزون التجاري،
بالإ�ضافة للمخزون املحتجز لدى
	
  
احلكومات وهو ما يعرف باملخزون
اال�سرتاتيجي � ،أو يف موانئ الت�صدير
مبا فيها املنتجات النفطية يف حمطات التوزيع الرئي�سية .ويعترب املخزون الأويل هو الأكرث �شيوعا
وتداوال يف تقارير و ن�شرات ال�صناعة النفطية.
ﺻﺎﺩدﺭرﺍاﺕت
ﺍاﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕت
ﺍاﻟﻨﻔﻄﻴﯿﺔ

ﻣﺤﻄﺎﺕت ﺑﺤﺮﻳﯾﺔ
ﻟﺘﺨﺰﻳﯾﻦ ﺍاﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕت

ﻣﻨﺸﺂﺕت ﺍاﻟﺘﺨﺰﻳﯾﻦ
ﻭوﺍاﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕت

 -2املخزون الثانوي
ي�شتمل هذا املخزون على كميات النفط التي يحتفظ بها بائعو التجزئة و املوزعون ال�صغار �سواء
يف مراكز التوزيع الثانوية� ،أو يف ال�صهاريج �أو يف حمطات التعبئة.
 -3املخزون الثالثي
هذا النوع من املخزون ي ّعرف على �أ�سا�س انه النفط املوجود لدى امل�ستهلك النهائي مثل الغازولني
يف املركبات املختلفة� ،أو زيت التدفئة يف و�سائل التخزين املنزلية .واجلدير بالذكر هنا �أنه على الرغم
من �أن حجم كال من املخزون الثانوي والثالثي �أكرب من املخزون الأويل� ،إال �أنه ال ميكن التحقق ب�شكل
دقيق من م�ستواهما ،وبالتايل تتم معاملتهما باعتبارهما عامال جمهوال يف املخزونات النفطية رغم
ت�أثريهما غري املبا�شر على الأ�سواق النفطية.
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ثانيا  :تق�سيم املخزونات النفطية وفق �أهداف االحتفاظ بها.
تعد �أغرا�ض االحتفاظ باملخزون على قدر عال من الأهمية للأ�سواق النفطية �إذ ميكن التمييز بني
املخزون غري القابل للت�صرف ،واملخزون القابل للت�صرف.
 .1املخزون غري القابل للت�صرف ()Non-Discretionary Stocks
ي�شري �إىل املخزون الواجب االحتفاظ به لت�سيري عجلة �صناعة النفط� ،أي انه خمزون باال�سم فقط
حتكمه ظروف الطلب وطبيعته .وينق�سم املخزون غري القابل للت�صرف �إىل الأجزاء الثالثة التالية :
 1-1املخزون احلكومي الإلزامي /اال�سرتاتيجي
( )Government, Compulsory or Strategic Stocks
وهو املخزون الواجب االحتفاظ به بناء على الت�شريعات احلكومية ل�ضمان �أمن الإمدادات .ويتم
حتديد م�ستوى هذا املخزون بداللة م�ستويات واردات النفط �أو ا�ستهالكه لكل دولة .ويعترب املخزون
اال�سرتاتيجي الأمريكي مثاال لهذا النوع من املخزونات.
وت�ؤكد وكالة الطاقة الدولية على �أهمية هذا املخزون رغم بروز اجتاه يدعو �إىل �إعادة تقييم جدوى
االحتفاظ مباليني الرباميل العاطلة يف املخزون اال�سرتاتيجي ملا تنطوي عليه من تكاليف �أملتها
الظروف يف الفرتات ال�سابقة.
 2.1املخزون الت�شغيلي الأدنى ()Minimum Operating Stocks
وهو املخزون الذي ي�شتمل على النفط ال�ضروري لت�سيري نظام الإمدادات مثل تعبئة النفط يف
خطوط الأنابيب ،والنفط العالق يف �أ�سفل ال�صهاريج الذي ي�صعب �ضخه وتزويد امل�ستهلكني به.
ويطلق عادة على هذا النوع من املخزون باملخزون غري املتاح.
 3.1املخزون العابر () In-Transit Stocks
ويعد هذا النوع من املخزون جزء مهم من نظام الإمدادات العاملي ،فمن املعروف انه هناك
فا�صل زمني بني �إنتاج النفط و بني ا�ستهالكه الفعلي ،ونظرا للرحلة الطويلة التي ي�ستغرقها انتقال
النفط من الدول املنتجة �إىل الدول امل�ستهلكة ف�إنه هناك فجوة زمنية بني الإنتاج واال�ستهالك.
فعلى �سبيل املثال ي�ستغرق �إي�صال النفط اخلام من اخلليج العربي �إىل �سواحل الواليات املتحدة
الأمريكية ما بني � 40إىل  45يوما ،زد على ذلك الفرتة الزمنية الأخرى التي ت�أخذها عمليات
التكرير قبل و�صوله �إىل امل�ستهلك النهائي.
ويقت�صر املخزون العابر على النفط اخلام فقط الذي يتم نقله بني املناطق املختلفة على منت
الناقالت .و ت�شتمل املخزونات العابرة على نوعني و هما خمزون النفط اخلام يف �أعايل البحار
( ) Oil at seaالذي يف طريقه �إىل الأ�سواق ،و املخزون العائم (  ) Floating stocksوهو املخزون
على منت الناقالت بالقرب من مناطق اال�ستهالك الرئي�سية.
 .2املخزون القابل للت�صرف ()Discretionary Stocks
وهو ذلك املخزون الذي حتتفظ به ال�شركات النفطية مبح�ض اختيارها لأغرا�ض �أخرى ال تعد
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حيوية بالن�سبة لنظام الإمدادات العاملي ،كالتحوط الإ�ضايف من االنقطاع املفاجئ يف الإمدادات� ،أو
لأغرا�ض التح�صن و الوقاية من ارتفاع الأ�سعار ،او لأغرا�ض امل�ضاربة .و قد كان املحرك الرئي�سي لهذا
النوع من املخزون لي�س �سيا�سيا و ال قانونيا و ال ت�شريعيا ولكن متليه ال�ضرورة االقت�صادية البحثة.
وميكن تق�سيم املخزون القابل للت�صرف �إىل نوعني بناء على ملكية ذلك املخزون ،وذلك على النحو التايل:
 1.2املخزون التجاري القابل لال�ستخدام Usable Commercial Stocks
وي�شتمل على املخزون التجاري لدى ال�شركات النفطية و الذي يزيد عن احلد الأدنى من م�ستويات
الت�شغيل املطلوبة و هي  55يوما ،بالإ�ضافة �إىل “ خمزون الآم��ان “ املحتفظ به من قبل تلك
ال�شركات قرب مراكز اال�ستهالك الرئي�سية.
 2.2خمزون البلدان املنتجة
و ي�شتمل هذا املخزون على النفط اخلام الذي حتتفظ به البلدان امل�صدرة حيث تتوفر لدى العديد
منها قدرات تخزينية كبرية ن�سبيا عند موانئ الت�صدير وذلك للإبقاء على م�ستويات الت�صدير عند
معدالتها ال�سائدة �أثناء فرتات ال�صيانة الدورية للحقول النفطية .كما تتوفر لدى البلدان املنتجة
قدرات تخزين م�ستقلة ( )Independent Storageيف املناطق القريبة من مراكز اال�ستهالك
كما هو احلال يف موانئ الكاريبي ،وميناء روتردام ،و ميناء �سنغافورة.
بعد التعرف على �أنواع املخزونات النفطية املختلفة� ،سيتناول اجلزء الثاين من الدرا�سة التطورات
التي �شهدتها م�ستويات تلك املخزونات خالل الفرتة . 2010-1999

اجلزء الثاين  :التطور يف م�ستويات املخزونات النفطية املختلفة،
كفايتها بعدد �أيام اال�ستهالك ،للفرتة 2010-1999
مرت م�ستويات املخزونات النفطية املختلفة التي يحتفظ بها كثري من البلدان امل�ستهلكة لأغرا�ض
خمتلفة بع�ضها جتاري والأخر ا�سرتاتيجي كما �أ�سلفنا ،مبراحل خمتلفة �شهدت يف بع�ض منها ارتفاعا
ويف بع�ضها الأخر انخفا�ضا بح�سب ما هو �سائد من عوامل يف ال�سوق النفطية ب�شكل عام .واالرتفاع
واالنخفا�ض يف م�ستويات املخزون النفطي تنعك�س بدورها على كفاية تلك املخزونات بعدد �أيام
اال�ستهالك .وهذا ما �سيتم تناوله يف هذا اجلزء من الدرا�سة.

�أوال :التطور يف م�ستويات املخزونات النفطية املختلفة2010-1999 ،
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الزيادة �أو النق�صان يف املخزونات النفطية تخلق خلال يف املعادلة
ال�سعرية ،مما يدفع منظمة الدول امل�صدرة للبرتول (�أوب��ك) القيام بدور مهم يف �إع��ادة التوازن يف
الأ�سعار من خالل رفع �أو خف�ض احل�ص�ص الإنتاجية لدولها الأع�ضاء .كما �أن املخزون �سواء كان جتاريا
�أو ا�سرتاتيجيا لي�س �شرطا �أن يكون م�ستوردا من اخلارج فقد تعمد الدولة املنتجة وامل�ستهلكة للنفط
يف �آن واحد لتخزين نفطها يف وحدات تخزين خا�صة حلني احلاجة �إليه .و مثال على ذلك الواليات
املتحدة الأمريكية التي تنتج يف حدود  8.5مليون ب/ي بينما ت�ستهلك حوايل  19مليون ب/ي ،وهذا
ما يجعلها دائما حتتفظ مبخزون لديها حت�سبا لأي طارئ.
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يذكر يف هذا ال�سياق �أن خمزون الواليات املتحدة ا لأمريكية كانت طبيعته �إ�سرتاتيجية
�أكرث منها جتارية ،فقد كانت ت�سعى �إىل احلفاظ على وفرة هذه ال�سلعة ا لإ�سرتاتيجية لديها
با�ستمرار كونها �أكرب دولة م�ستهلكة لها على امل�ستوى العاملي ،حت�سبا لأي خلل قد يطر �أ على
ا لإمدادات النفطية العاملية ،ثم ما لبث �أن تغريت طبيعة هذا املخزون ا لأمريكي� ،أما بقية
الدول امل�ستهلكة الكربى فتحتفظ عادة مبخزون جتاري لتعو�ض به كميات النفط امل�ستورد
يف حال توقفها.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض للتطور الذي �شهده كل نوع من �أنواع املخزونات املختلفة خالل الفرتة -1999
:2010

 -1املخزون التجاري يف البلدان ال�صناعية
ي�شتمل املخزون التجاري يف البلدان ال�صناعية على خم��زون النفط ا خل��ام و خمزون
املنتجات النفطية الذي حتتفظ به ثالث جمموعات رئي�سية وهي جمموعة بلدان �أمريكا
ال�شمالية ،و جمموعة البلدان ا لأوروبية ،وجمموعة �آ�سيا و املحيط الهادي .فخالل الفرتة
 2004 -1999كانت ح�صة بلدان �أمريكا ال�شمالية من �إجمايل املخزون التجاري يف البلدان
ال�صناعية ت�شكل نحو  ،% 46وح�صة البلدان ا لأوروبية حوايل  ، % 37وح�صة بلدان �آ�سيا
واملحيط الهادي متثل نحو  % 17من ا لإجمايل .ثم �أخذت ح�صة بلدان �أمريكا ال�شمالية يف
التزايد على ح�ساب املجموعتني ا لأخريني ،فخالل الفرتة  2008 -2005ارتفعت ح�صتها �إىل
 % 48مقابل انخفا�ض ح�صة البلدان ا لأوروبية �إىل  ،% 36و بلدان �آ�سيا و املحيط الهادي
�إىل  .% 16ويف الوقت احلا�ضر تقرتب ح�صة بلدان �أمريكا ال�شمالية من � % 50أي ن�صف
املخزون التجاري التي حتتفظ به البلدان ال�صناعية.

واجلدير بالذكر �أنه خالل فرتة الأربع �سنوات الأخرية � ، 2010-2007شكلت ح�صة النفط اخلام
نحو  % 36من �إجمايل املخزون التجاري النفطي يف البلدان ال�صناعية ،ويف املقابل ت�ست�أثر املنتجات
النفطية املختلفة باحل�صة الأكرب وهي .% 64

ومن خالل تتبع امل�ستويات الف�صلية للمخزون التجاري يف الدول ال�صناعية خالل الفرتة -1999
 ، 2007يالحظ ب�شكل عام �أن االنخفا�ض يف م�ستوى املخزون يحدث خالل الربع الأول من كل عام
مقارنة بالربع الأخري من العام ال�سابق له با�ستثناء الربع الأول من عام  2006و عام  2007اللذان
�شهدها ارتفاع طفيف باملقارنة بالربع ال�سابق لهما .كما يالحظ �أي�ضا �أن االنخفا�ض يحدث خالل الربع
الرابع من كل عام مقارنة بالربع الثالث منه.
�أما خالل عامي  2008و  ،2009فقد اختلفت ال�صورة متاما حيث ا�ستمر االرتفاع يف م�ستوى
املخزون النفطي يف الدول ال�صناعية ومل يتوقف منذ الربع الأول من عام � 2008إىل الربع الثالث من
عام  ،2009حيث ارتفع املخزون من  2572مليون برميل يف الربع الأول عام � 2008إىل  2779مليون
برميل يف الربع الثالث  ، 2009وهو �أعلى م�ستوى ي�صله املخزون على الإطالق .وقد كان لالزمة املالية
التي حتولت يف وقت الحق �إىل �أزمة اقت�صادية ع�صفت باالقت�صادات العاملية املختلفة دورا مهما يف
حتويل اجتاه املخزون �إىل منحنى مغاير مل يعتاده من قبل ،وا�ستقر م�ستواه عند  2765مليون برميل
خالل الربع الثاين من عام .2010
ويو�ضح اجلدول ( )1يف امللحق و ال�شكل التايل التطور الذي �شهده املخزون التجاري يف الدول
ال�صناعية خالل الفرتة :2010-1999
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ي���ذك���ر ان ح�����ص��ة امل���خ���زون
ا ل��ت��ج��اري ل��ل��دول ا ل�����ص��ن��ا ع��ي��ة من
�إجمايل املخزون التجاري العاملي
ق��د انخف�ضت م��ن  % 57 . 2عام
� 1999إىل  % 52يف الربع الثاين
م��ن ع���ام  ،2010ك��م��ا انخف�ضت
ح�����ص��ت��ه��ا م���ن �إج���م���ايل ا مل���خ���زون
العاملي ( جتاري وا�سرتاتيجي) من
� % 44 . 4إىل  % 39خ�لال ذات
الفرتة مقابل ار ت��ف��اع ح�صة بقية
بلدان العامل.

تطور المعدل الف�صلي للمخزون التجاري في الدول ال�صناعية بح�سب المجموعات
( نهاية الف�صل ،مليون برميل)

 -2املخزون التجاري يف بقية بلدان العامل

ي�شكل املخزون التجاري يف بقية بلدان العامل ن�سبة ترتاوح ما بني � 25إىل  % 28من �إجمايل
املخزون التجاري ،ون�سبة � 18إىل  % 20من �إجمايل املخزون العاملي ( التجاري و اال�سرتاتيجي) .وقد
بلغ متو�سط خمزون بقية بلدان العامل جمتمعة خالل الفرتة  2010-1999حوايل  1230مليون برميل
وهو م�ستوى يعادل املخزون يف جمموعة بلدان �أمريكا ال�شمالية.
ومل يقل م�ستوى هذا املخزون عن  1000مليون برميل ،وقد و�صل �إىل �أعلى م�ستوى له يف الربع
الأول من عام  2010حينما جتاوز م�ستوى  1500مليون برميل .واجلدير باملالحظة ان هذا املخزون
مل ي�أخذ منطا حمددا كما هو احلال بالن�سبة للمخزون التجاري يف الدول ال�صناعية فنجده يرتفع تارة
وينخف�ض تارة �أخرى.

ولكن م�ستوياته �آخذة يف االرتفاع ب�شكل ملحوظ فبعد �أن كان م�ستواه يزيد بقليل عن  1000مليون
برميل يف الربع الأول من عام � 1999أخذ يف االرتفاع لي�صل �إىل  1252مليون برميل يف الربع الأول
من عام  ،2005وا�ستمر يف االرتفاع لي�صل �إىل  1416مليون برميل يف الربع الأول من عام  ،2008ثم
�إىل  1497مليون برميل خالل الربع الثاين من عام  ،2010كما يو�ضح اجلدول ( )1يف امللحق وال�شكل
التايل:
 -3املخزون النفطي على منت الناقالت وخمزون الكاريبي

هذان النوعان من املخزون ي�شكالن ما يعرف باملخزون العابر ،كما �أ�سلفنا ،و الذي يعد جز ًء من
املخزون القابل للت�صرف� ،أي املخزون الواجب االحتفاظ به لت�سيري عجلة ال�صناعة النفطية .مل يقل
م�ستوى املخزون النفطي على منت الناقالت عن م�ستوى  813مليون برميل خالل الفرتة -1999
 ،2010حيث بلغ متو�سطه خالل تلك الفرتة نحو  901مليون برميل ،وهو م�ستوى يعادل حجم املخزون
التجاري ملجموعة الدول الأوروبية .وقد بلغ �أعلى م�ستوى له خالل الربع الرابع من عام  2009متخطيا
حاجز  1000مليون برميل ولأول مرة لي�صل �إىل  1007مليون برميل.

وقد ظل م�ستواه خالل الفرتة  2002-1999يرتاوح ما بني � 813إىل  893مليون برميل� ،أما خالل
الفرتة � 2003إىل الربع الثالث من عام  2009فقد جتاوز م�ستواه  900مليون برميل ،وخالل الربع
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الأخري من عام  2009و�صل �إىل  1007مليون برميل ،و انخف�ض خالل الربع الثاين من عام 2010
لي�صل �إىل  977مليون برميل ،كما يو�ضح اجلدول ( )1يف امللحق و ال�شكل التايل:

�أم���ا فيما يتعلق ب��امل��خ��زون يف
الكاريبي ،فقد بلغ متو�سطه خالل
ال��ف�ترة  2010-1999ح���وايل 68
مليون برميل ،وو�صل �إىل �أدنى م�ستوى
له خالل الربع الرابع من عام 2002
حينما بلغ  47مليون برميل فقط،
�أما �أعلى م�ستوى له فقد بلغه خالل
الربع الأول من ع��ام  2004عندما
و�صل �إىل  89مليون برميل .علما بان
م�ستويات هذا املخزون مل ت�أخذ منط
معني خ�لال ال��ف�ترة 2010-1999
فقد ت��ذب��ذب م�ستواه ب�ين االرت��ف��اع
واالنخفا�ض من فرتة �إىل �أخرى ،كما
يو�ضح اجلدول ( )1يف امللحق.

تطور المعدل الف�صلي للمخزون على متن الناقالت2010-1999،
( نهاية الف�صل ،مليون برميل)

� -4إجمايل املخزون التجاري العاملي
ي�شتمل املخزون التجاري على كل من املخزون التجاري يف البلدان ال�صناعية ،و املخزون التجاري
يف بقية بلدان العامل ،واملخزون على منت الناقالت ،وخمزون الكاريبي ،وتتوزع ح�ص�ص كل نوع من �أنواع
املخزونات �سالفة الذكر من الإجمايل على النحو املبني يف ال�شكل التايل :
وكما هو مو�ضح بال�شكل �أعاله،
ي�ستحوذ امل��خ��زون التجاري للبلدان
ال�صناعية على اجل���زء الأك�ب�ر من
�إج��م��ايل امل��خ��زون ال��ت��ج��اري العاملي
حيث تزيد ح�صته عن  ، % 50مقابل
ن��ح��و  % 27لبقية ب��ل��دان ال��ع��امل،
و % 18.8للمخزون امل��ت��وف��ر على
منت الناقالت ،و ن�سبة  % 1.4فقط
ملخزون الكاريبي.

ح�صة المخزونات المختلفة من المخزون التجاري العالمي ،عامي  1999و 2010
( )%

وح��ي��ث �أن امل���خ���زون ال��ت��ج��اري
للبلدان ال�صناعية ميثل اجلزء الأكرب
من �إجمايل املخزون التجاري العاملي
فمن املالحظ �أن النمط الذي اتخذه
املخزون التجاري العاملي خالل الفرتة  2010-1999ال يختلف عن النمط الذي اتخذه املخزون
التجاري يف البلدان ال�صناعية .
فالتطور يف امل�ستويات الف�صلية للمخزون التجاري العاملي خالل الفرتة  2007-1999مل يختلف
�أبدا عن نظريه يف البلدان ال�صناعية ،حيث ينخف�ض م�ستواه خالل الربع الأول من كل عام مقارنة
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بالربع الأخري من العام ال�سابق له با�ستثناء الربع الأول من عام  2006و عام  2007اللذان �شهدها
ارتفاع طفيف باملقارنة بالربع ال�سابق لهما .وكذلك حدوث االنخفا�ض خالل الربع الرابع من كل عام
مقارنة بالربع الثالث منه.

�أما خالل عامي  2008و  ،2009فقد اختلف الو�ضع بالن�سبة للمخزون التجاري العاملي متاما
كما هو احلال بالن�سبة للمخزون التجاري يف الدول ال�صناعية،حيث ا�ستمر االرتفاع يف م�ستوى
املخزون النفطي التجاري العاملي ومل يتوقف منذ الربع الأول من عام � 2008إىل الربع الثالث من
عام  ،2009حيث ارتفع املخزون من  5015مليون برميل يف الربع الأول عام � 2008إىل 5316
مليون برميل يف الربع الثاين من عام  ، 2010وهو �أعلى م�ستوى ي�صله املخزون على الإطالق.
وقد كان لالزمة املالية كما �أ�سلفنا دورا مهما يف حتويل اجتاه املخزون �إىل منحنى مغاير مل يعتاده
من قبل .يذكر ان متو�سط املخزون التجاري العاملي خالل الفرتة  2010 -1999قد بلغ 4792
مليون برميل.
و يو�ضح ال�شكل التايل التطور
الذي �شهده املخزون التجاري العاملي
خالل الفرتة :2010-1999

تطور المعدل الف�صلي للمخزون التجاري العالمي2010-1999 ،
( نهاية الف�صل ،مليون برميل)

 -5املخزون اال�سرتاتيجي
ي�شتمل هذا النوع من املخزون
على امل��خ��زون اال�سرتاتيجي ال��ذي
حتتفظ به البلدان الأع�ضاء الثالثني
يف م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي
والتنمية ب��الإ���ض��اف��ة �إىل امل��خ��زون
اال���س�ترات��ي��ج��ي يف ك��ل م��ن ج��ن��وب
�أفريقيا و ال�صني.

وميكن تق�سيم الفرتة -1999
� 2010إىل ثالث فرتات يتبني من خاللها التطور الذي �شهدته م�ستويات املخزون اال�سرتاتيجي،
فخالل الفرتة الأوىل التي متتد من الربع الأول � 1999إىل الربع الثاين من عام  2003والتي ظل
فيها املخزون يرتاوح ما بني � 1280إىل  1384مليون برميل ،وارتفع م�ستوى املخزون بعد ذلك
خالل الفرتة املمتدة من الربع الثالث � 2003إىل الربع الأول من عام  2007حيث تراوح م�ستواه
ما بني � 1421إىل  1600مليون برميل ،وظلت م�ستويات املخزون اال�سرتاتيجي يف االرتفاع ب�شكل
ملحوظ خالل الفرتة املمتدة من الربع الثاين من عام � 2007إىل الربع الثاين من عام  2010حيث
ا�ستمرت عمليات الإ�ضافة �إىل هذا املخزون �إىل �أن و�صل �إىل �أعلى م�ستوى له خالل الربع الثاين
من عام  2010عندما بلغ  1773مليون برميل.

وقد بلغ متو�سط املخزون اال�سرتاتيجي العاملي خالل الفرتة  2010-1999نحو 1491مليون
برميل .ويو�ضح اجلدول ( )1يف امللحق و ال�شكل التايل التطور الذي �شهده املخزون اال�سرتاتيجي
العاملي خالل الفرتة :2010-1999
وفيما يتعلق باملخزون اال�سرتاتيجي الأمريكي ،من الأهمية مبكان �أن يتم ا�ستعرا�ض التطور الذي
�شهده منذ بداية تبني هذا النوع من املخزون يف عام � 1977إىل الوقت احلا�ضر .فمن املالحظ �أن حجم
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املخزون اال�سرتاتيجي الأمريكي كان
يف حدود  7مليون برميل فقط يف عام
 ، 1977لريتفع ب�شكل م�ستمر و ي�صل
�إىل  108مليون برميل عام ،1980
واىل  586مليون برميل عام .1990

تطور المخزون اال�ستراتيجي الأمريكي خالل الفترة 2010-1999
(في نهاية العام  ،مليون برميل)

�أما خالل الفرتة 2010 -1999

فقد ارتفع املخزون اال�سرتاتيجي
الأم��ري��ك��ي م��ن  567مليون برميل
ع��ام  1999م��ا مي��ث��ل ن��ح��و % 43
من �إجمايل املخزون اال�سرتاتيجي
العاملي� ،إىل �أعلى م�ستوى له 727
مليون برميل يف نهاية الربع الثاين
من عام  2010م�شكال ح�صة % 42
من املخزون اال�سرتاتيجي العاملي .ويو�ضح ال�شكل التايل تطور املخزون اال�سرتاتيجي الأمريكي:
� -6إجمايل املخزون العاملي
ي�شتمل املخزون العاملي على املخزون التجاري العاملي و املخزون اال�سرتاتيجي العاملي اللذان مت
ا�ستعرا�ضهما �أعاله .اجلدير بالذكر �أن ح�صة املخزون التجاري من �إجمايل املخزون العاملي لعام 1999
كانت ت�شكل نحو  % 77.6ثم انخف�ضت ب�شكل طفيف �إىل  % 75عام  ، 2009وقد ظلت يف حدود
نف�س الن�سبة خالل الربع الثاين من عام  .2010ويف املقابل ارتفعت ح�صة املخزون اال�سرتاتيجي من
�إجمايل املخزون العاملي من � % 22.4إىل  % 25خالل ذات الفرتة.
وفيما يتعلق مب�ستويات املخزون العاملي فقد �شهدت ارتفاعا خالل الفرتة  ،2010-1999حيث
ارتفع من  5891مليون برميل خالل الربع الأول من عام  ، 1999منها  4574مليون برميل كمخزون
جتاري و  1317مليون برميل كمخزون ا�سرتاتيجي ،ثم تخطى حاجر  6000مليون برميل خالل
الربع الثاين من عام 2003
تطور �إجمالي المخزون العالمي خالل الفترة 2010-1999
ليبلغ  6019مليون برميل
( نهاية الف�صل ،مليون برميل)
منها  4635مليون برميل
كمخزون جت��اري و 1384
م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ك��م��خ��زون
ا���س�ترات��ي��ج��ي ،لي�صل �إىل
�أعلى م�ستوى له وهو 7089
مليون برميل خ�لال الربع
ال��ث��اين م��ن ع���ام .2010و
ي��و���ض��ح اجل�����دول ( )1يف
امل��ل��ح��ق و ال�����ش��ك��ل ال��ت��ايل
التطور الذي �شهده املخزون
العاملي خالل الفرتة -1999
:2010
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ثانيا  :التطور يف كفاية املخزونات النفطية املختلفة بعدد �أيام اال�ستهالك خالل
الفرتة 2010-1999
يتم ح�ساب كفاية املخزون على �أ�سا�س متو�سط الطلب اليومي للأ�شهر الثالثة املقبلة .و جرت
العادة �أن يتم مقارنة م�ستوى املخزون احلايل مب�ستوياته امل�سجلة خالل ال�سنوات ال�سابقة من حيث
احلجم و عدد �أيام الطلب امل�ستقبلي .و ما ميكن مالحظته �أن مقارنة املخزون على �أ�سا�س القيمة
املطلقة تقلل من م�ستوى الفروقات ب�شكل فعال لأنها تتجاهل �أي منو يف الطلب الذي ي�ؤدي �إىل رفع
حدود الت�شغيل الدنيا .ويف املقابل مقارنة املخزونات بعدد �أيام الطلب امل�ستقبلي متيل �إىل املبالغة يف
زيادة م�ستوى الفروقات �إذ �أن حدود الت�شغيل الدنيا تزيد بن�سبة �أقل من حيث الن�سبة املئوية من النمو
يف الطلب ،كما �أن املقارنة الأخرية تعتمد ب�شكل كبري على دقة التوقعات املتعلقة بالطلب.

وبالنظر �إىل كفاية املخزونات املختلفة بعدد �أيام اال�ستهالك خالل الفرتة  2010-1999يالحظ
�أن كفاية املخزون العاملي تراوحت ما بني � 80إىل  100يوم �أي مبتو�سط عام بلغ  89يوما ،فخالل الفرتة
 2007-1999تراوحت كفايته ما بني � 80إىل  90يوم ،وارتفعت الكفاية بعدد �أيام اال�ستهالك خالل
ال�سنوات الثالث الأخرية لت�صل �إىل �أعلى م�ستوى لها وهو  97يوما خالل الربع الثاين من عام .2010

�أما كفاية املخزون التجاري فقد تراوحت ما بني � 60إىل  70يوما من اال�ستهالك خالل الفرتة
 2010-1999لي�صل املتو�سط العام للفرتة حوايل  68يوما ،يذكر �أن كفاية املخزون التجاري �أخذت
يف االرتفاع منذ الربع الرابع من عام  2007وقد جتاوزت حاجز  70يوما منذ الربع الرابع من عام
 2008لت�صل �إىل �أعلى م�ستوى لها على الإطالق خالل الربع الأول من عام  2010لتبلغ  72.7يوما.
وتراوحت كفاية املخزون التجاري يف الدول ال�صناعية ،وهي من �أهم امل�ؤ�شرات التي لها انعكا�ساتها
على �أ�سعار النفط ،ما بني � 50إىل  60يوما �أي مبتو�سط عام  53يوم للفرتة  . 2010-1999ومن
املالحظ �أن كفاية هذا املخزون قد �شهدت ا�ستقرارا عند م�ستوى  50يوم خالل الفرتة من الربع الأول
� 2002إىل الربع الرابع  ،2004ثم بد�أت يف االرتفاع وب�شكل الفت خالل الفرتة من الربع الرابع 2007
�إىل الربع الثاين من عام  ،2010وقد و�صلت كفاية املخزون التجاري يف الدول ال�صناعية �إىل �أعلى
م�ستوى لها يف الربع الثاين من عام  2009عندما بلغت  61يوما.
وظ��ل��ت كفاية امل��خ��زون القابل

للت�صرف ترتاوح ما بني � 10إىل 20
يوم �أي مبتو�سط عام بلغ  14يوما
خ�لال ال��ف�ترة  ،2010-1999ومن

املالحظ أ�ن��ه منذ الربع ال��راب��ع من
عام  2006وكفاية املخزون القابل
للت�صرف �آخ���ذة يف ال��زي��ادة ب�شكل
م�ستمر �إىل �أن و�صلت �إىل �أعلى
م�ستوياتها خ�لال الربع الثاين من
عام  2010عندما بلغت  19.9يوما.
و يو�ضح اجل��دول ( )1يف امللحق و
ال�شكل التايل التطور الذي �شهدته
كفاية املخزونات النفطية املختلفة
بعدد أ�ي��ام اال�ستهالك خالل الفرتة
:2010-1999
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اجلزء الثالث  :العالقة بني املخزون النفطي و �أ�سعار النفط اخلام،
خالل الفرتة 2010-1999
تلج�أ ال�سوقِ النفطية يف العادة �ضمن مراقبتها لتطورات �أ�سعار النفط اخلام  ،ال �سيما على املدى
الق�صري� ،إىل النظر �إىل العالقة الإح�صائية بني املخزون النفطي التجاري ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية �سواء بقيمه املطلقة أَ�و بكفايته بعدد �أيام اال�ستهالك و �أ�سعار النفط اخلام  .تلك العالقة التي
ت�ستند بالأ�سا�س على الفر�ضية التي ت�شري �إىل �أن م�ستوى املخزون و كفايته بعدد �أيام اال�ستهالك خالل �أي
فرتة زمنية يعك�سا املوازنة القائمة بني الإمدادات والطلب على النفط  .لذلك ميكن ا�ستخدامها يف تقييم
وتقدير �أ�سعار النفط بناء على �أ�سا�سيات ال�سوق .لذلك �سيتم يف هذا اجلزء من الدرا�سة تناول عالقة
املخزون النفطي التجاري الذي حتتفظ به بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و �أ�سعار النفط اخلام.
 -1م�ستويات املخزون التجاري يف الدول ال�صناعية و �أ�سعار النفط
بالنظر �إىل العالقة بني م�ستويات املخزون التجاري ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و�أ�سعار
النفط اخلام خالل الفرتة  ،2010 – 1999ميكن مالحظة انه خالل ال�سنوات الأربع الأوىل من تلك
الفرتة  2002-1999كانت العالقة عك�سية بينهما  ،ب�إ�ستثناء عام .2000

فعندما انخف�ضت �أ�سعار النفط مبقدار  5.2دوالر للربميل يف عام  1999مقارنة بالعام ال�سابق
ارتفع املخزون التجاري مبقدار  259مليون برميل لي�صل �إىل  2443مليون برميل يف عام  ،1999وبعد
انخفا�ض �أ�سعار النفط مرة �أخرى بحوايل  4.5دوالر للربميل يف عام � 2001صاحب ذلك ارتفاع يف
املخزون التجاري مبقدار  117مليون برميل لي�صل �إىل  2613مليون برميل يف عام  .2001وظلت
هذه العالقة العك�سية قائمة حتى عام  ،2002فحينما ارتفعت �أ�سعار النفط مبقدار  1.3دوالر للربميل
عام  2002مقارنة بعام  2001انخف�ض املخزون التجاري مبقدار  173مليون برميل لي�صل �إىل 2440
مليون برميل.

ومن املالحظ انه منذ عام � 2003أخذت العالقة العك�سية بني املخزون التجاري النفطي يف بلدان
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و �أ�سعار النفط يف التال�شي  ،حيث �أخذ املخزون التجاري يف
االرتفاع مع ارتفاع �أ�سعار النفط .ففي عام  2003حينما ارتفعت الأ�سعار مبقدار  3.7دوالر للربميل
ارتفع املخزون التجاري بنحو  68مليون برميل لي�صل �إىل  2508مليون برميل ،و عندما ارتفعت
الأ�سعار مرة �أخرى خالل عامي  2004و  2005مبقدار  8و  14.5دوالر للربميل ارتفع املخزون بحوايل
 49و  33مليون برميل على التوايل ،ومع ارتفاع الأ�سعار بنحو  10.5دوالر للربميل وو�صولها �إىل 60.1
دوالر للربميل عام � 2006صاحب ذلك ارتفاعا يف املخزون مبقدار  5مليون برميل لي�صل يف نهاية عام
� 2006إىل  2595مليون برميل.

وخالل الثالث �سنوات الأخ�يرة ( ، )2010-2008ظلت العالقة بني الأ�سعار واملخزون عالقة
طردية ،وما عزز من هذا الو�ضع غري االعتيادي ما �شهدته ال�سوق النفطية من �أحداث و عوامل كان
لها الأثر الوا�ضح على تلك العالقة .فالأزمة املالية العاملية التي حتولت �إىل �أزمة اقت�صادية هزت ب�شكل
عنيف جل االقت�صادات العاملية كانت لها االنعكا�سات الوا�ضحة على ال�سوق النفطية حيث �شهدت
معظم امل�ؤ�شرات ارتفاعا فقد ارتفع الطلب على النفط وارتفعت �أ�سعاره وجتاوز املخزون النفطي خالل
هذه الفرتة متو�سطه امل�سجل خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة وهو  2582مليون برميل.
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فخالل عام  2008ارتفعت الأ�سعار مبقدار  25دوالر للربميل و مع ذلك ارتفع املخزون النفطي
التجاري لبلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية مبقدار  137مليون برميل لي�صل �إىل 2703
مليون برميل وهو كما �أ�سلفنا يفوق املتو�سط امل�سجل خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية.

و يف عام  2009عندما انخف�ضت الأ�سعار مبقدار  33.2دوالر للربميل نالحظ �أي�ضا ان م�ستوى
املخزون قد انخف�ض هو الأخر
مبقدار  21مليون برميل لي�صل
العالقة بين المعدل الف�صلي لأ�سعار النفط وم�ستوى المخزون التجاري في البلدان
�إىل  2682مليون برميل .وخالل
ال�صناعية2010-1999 ،
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ع���ام 2010
عندما �شهدت الأ�سعار ارتفاعا
يف م�ستوياتها مب��ق��دار 15.7
دوالر للربميل مقارنة مبتو�سط
ع���ام  ،2009ارت���ف���ع امل��خ��زون
مب��ق��دار  83م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل .و
يو�ضح اجل���دول ( )2يف امللحق
و ال�شكل ال��ت��ايل ال��ع�لاق��ة بني
املعدالت الف�صلية لأ�سعار النفط
وم�ستويات امل��خ��زون التجاري
خالل الفرتة :2010-1999
و ي��و���ض��ح ال�����ش��ك��ل ال��ت��ايل

ال��ت��غ�ير ال�����س��ن��وي يف ك���ل من
املعدالت الف�صلية لأ�سعار النفط
وم�ستويات امل��خ��زون التجاري
خالل الفرتة :2010-1999

العالقة بين التغير ال�سنوي للمعدل الف�صلي لأ�سعار النفط وم�ستوى المخزون التجاري في البلدان ال�صناعية2010-1999 ،
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 .2كفاية املخزون التجاري بعدد �أيام اال�ستهالك و �أ�سعار النفط
ارتفعت كفاية املخزون التجاري يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية خالل الفرتة
 2010 -1999من  50.7يوما عام � 1999إىل ح��وايل  59يوما عام � ،2010أي مبعدل منو
�سنوي بلغ  ،% 1.4و يف املقابل مل ترتفع القيمة املطلقة للمخزون التجاري النفطي �إال مبعدل
�سنوي بلغ  ، % 0.3حيث ارتفع م�ستوى املخزون من  2603مليون برميل عام � 1999إىل 2690
مليون برميل عام � .2010أي ان معدل الزيادة ال�سنوية يف الكفاية متثل �أكرث من �أربعة �أ�ضعاف
الزيادة يف القيمة املطلقة للمخزون.
ومن الوا�ضح �أن االنخفا�ض
حجم المخزون النفطي التجاري لمنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وكفايته بعدد �أيام
يف طلب بلدان منظمة التعاون
اال�ستهالك2010-1999 ،
االق���ت�������ص���ادي وال��ت��ن��م��ي��ة على
النفط كان القوة الدافع َة وراء
االرتفاع يف كفاية املخزون بعدد
�أيام اال�ستهالك  ،ولي�س القيمة
املطلقة ل��ل��م��خ��زون ال��ت��ي ظلت
تتزايد ب�شكل طفيف جدا .فقد
انخف�ض طلب بلدان املجموعة
بحوايل  2.3مليون ب/ي خالل
ال��ف�ترة �،2010-1999أي من
 47.6مليون ب/ي ع��ام 1999
�إىل  45.3م��ل��ي��ون ب/ي ع��ام
 ، 2010مبعدل انخفا�ض �سنوي
بلغ � 210أل��ف برميل  /اليوم.
وقد جاء نحو  % 48من �إجمايل االنخفا�ض من بلدان �أوروبا الغربية التي انخف�ض طلبها على النفط
بواقع  1.1مليون ب/ي حيث انخف�ض طلبها من  15.1مليون ب/ي عام � 1999إىل  14مليون ب/ي
عام .2010

كما انخف�ض طلب البلدان الآ�سيوية ال�صناعية بنحو  0.9مليون ب/ي �أي من  8.6مليون
ب/ي �إىل حوايل  7.7مليون ب/ي لي�شكل نحو  % 39من �إجمايل االنخفا�ض لطلب املجموعة،
وقد انخف�ض طلب بلدان �أمريكا ال�شمالية بحدود  0.3مليون ب/ي لي�صل �إىل حوايل 23.9
مليون ب/ي عام  2010بعد �أن كان  24.1مليون ب/ي يف عام  1999م�شكلة ن�سبة  % 13من
االنخفا�ض.
ويو�ضح ال�شكل التايل اجتاه م�ؤ�شر كفاية املخزون بعدد �أيام اال�ستهالك والقيم املطلقة للمخزون
النفطي التجاري يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية:
ويالحظ من خطي االجتاه العام لكل من م�ستويات املخزون و كفايته بعدد �أيام اال�ستهالك ،كما
هو مبني يف ال�شكل �أعاله ،تقل�ص الفجوة بني كفاية املخزون التجاري بعدد �أيام اال�ستهالك وم�ستوياته
بالقيم املطلقة خالل الفرتة .2010-1999
وبالنظر �إىل العالقة التاريخية بني م�ستويات القيم املطلقة للمخزون التجاري ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية و�أ�سعار النفط اخلام خالل الفرتة من الربع الأول � 1999إىل الربع الرابع 2010
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يالحظ االرتباط ال�ضعيف بني املتغريين
( ، 1 )R² = 0.2وال��ت��ب��اي��ن واالن��ح��راف
الوا�ضح للقيم حول خط االجت��اه العام ،
كما هو مو�ضح يف ال�شكل التايل :

المخزون التجاري لمنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و �أ�سعار �سلة خامات �أوبك

وعند �إدراج عامل الطلب ليعك�س كفاية
امل��خ��زون ب��ع��دد �أي���ام اال���س��ت��ه�لاك ،ي�صبح
هناك ارتباطا �أق��وى ن�سبيا بني الأ�سعار
وكفاية املخزون ( ، )R² = 0.3كما يو�ضح
ال�شكل التايل :
وال�شكالن �أ و ب التاليان يو�ضحا العالقة
ب�ين الأ���س��ع��ار وامل��خ��زون النفطي التجاري،
فال�شكل  1يبني العالقة الطبيعية �أي العالقة
العك�سية ال��ت��ي ك��ان��ت قائمة ب�ين الأ���س��ع��ار
وامل��خ��زون النفطي ال��ت��ج��اري ���س��واء بقيمه
املطلقة �أو بكفايته بعدد �أي��ام اال�ستهالك
خ�لال ال��ف�ترة م��ن ال��رب��ع الأول � 1999إىل
الربع الرابع  2003و كما يعزز ذلك قيمة R²
املرتفعة ن�سبيا مقارنة بالفرتة الثانية املمتدة
من الربع الأول � 2004إىل الربع الأول 2010
التي �أخ��ذت فيها تلك العالقة يف التفكك
و اتخاذ منحى �آخ��ر ،وم��ا يعزز ذل��ك �أي�ضا
قيمة  R²التي انخف�ضت باملقارنة مع الفرتة
الأوىل من � 0.5إىل . 0.05

كفاية المخزون التجاري لمنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و �أ�سعار �سلة خامات �أوبك

حجم المخزون النفطي التجاري لمنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وكفايته بعدد �أيام اال�ستهالك2010-1999 ،
ال�شكل (�أ)

ال�شكل (ب)

 1انخفا�ض قيمة معامل االرتباط  R²يعني وجود عالقة عك�سية �ضعيفة بني الأ�سعار واملخزونات  ،والعك�س �صحيح �أي
�أن ارتفاعها يعني وجود عالقة عك�سية قوية بينهما.
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وفيما يتعلق ب�ضعف االرتباط بني الأ�سعار و م�ستويات املخزون النفطي التجاري قد يكون هناك
تف�سري واحد لذلك  ،وهو �أن ال�سوق النفطية �أ�صبحت �أقل اهتماما من ذي قبل مب�ستويات القيم
املطلقة للمخزون و �أن �صناعة التكرير قادرة على التكيف مع الفرتات التي ت�صل فيها خمزونات
النفط �إىل �أقل من م�ستوياتها املنخف�ضة يف ال�سابق .

فعلى �سبيل املثال ،و�صلت م�ستويات املخزون التجاري الأمريكي مع بداية عام � 2004إىل �أقل
من احلد االدين مل�ستويات الت�شغيل  ،بل اقرتبت من م�ستوى  260مليون برميل عدة مرات ولكن
ذلك مل يحدث �أي ت�أثري ملحوظ على نظام التكرير ،الأمر الذي يعك�س الكفاءة و الفاعلية يف الأداء.
ويذكر �أنه خالل تلك الفرتة ،ظلت �أ�سعار النفط م�ستق ّرة ب�شكل وا�ضح ،ومل ترتفع �إال الحقا خالل
�شهر �أبريل  2004نتيجة لعدد من العوامل الأخرى.
وعلى الرغم من �أن عالقة �أ�سعار النفط
ترابطا من عالقتها بالقيم املطلقة للمخزون،
القيم املطلقة للمخزون التجاري النفطي مع
كفاية املخزون بعدد �أيام اال�ستهالك �سيعطي
والإمدادات واملخزونات.

بكفاية املخزون بعدد �أيام اال�ستهالك تعترب �أقوى
�إال �أنه من الوا�ضح �إذا ما ا�ستمر ثبات م�ستويات
النمو الثابت يف الطلب على النفط  ،فان م�ؤ�شر
�إ�شارة غري دقيقة للتغريات يف املوازنة بني الطلب

وعالوة على طرق التقييم للموازنة القائمة بني الإمدادات و الطلب �سالفة الذكر ،توجد هناك
طريقة �أخرى �أقل �شيوعا ،وهي املتعلقة بكفاية املخزون بعدد �أيام اال�سترياد .وعلى الرغم من �أن
الكثري ال يحبذ ا�ستخدام هذه الطريقة كم�ؤ�شر لل�سعر يف التحليالت الإح�صائية  ،وذلك ب�سبب عدم
وفرة البيانات املتعلقة بالكميات امل�ستوردة من النفط ب�شكل م�ستمر �أو توفرها ب�شكل جزئي يف
العديد من الدول (با�ستثناء الواليات املتحدة الأمريكية ) � ،إال �أن هذا الطريقة قد �شاع ا�ستخدامها
من قبل الدول ال�صناعية كم�ؤ�شر ملعرفة مدى وفرة الإمدادات النفطية .وبناء على �آخر البيانات
اخلا�صة بهذا امل�ؤ�شر ،و�صلت كفاية املخزون التجاري بعدد �أيام اال�سترياد يف الدول الأع�ضاء يف
وكالة الطاقة الدولية �إىل �أعلى معدل له وهو  114يوما يف عام � ،2004أي بزيادة يومني عن امل�ستوى
امل�سجل خالل العام ال�سابق.
وكما هو مالحظ � ،أن احلد الأدنى لكفاية املخزون النفطي التجاري ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية بعدد �أيام اال�ستهالك ميثل جزء من االجتاه الأ�سا�سي املتمثل يف ن�شوء مبد�أ �إدارة املخزون»يف
الوقت املنا�سب» .و لكن الرتكيز على هذا املعيار فقط  ،م�ستثنني بذلك العوامل الأخرى ذات العالقة
بالأ�سا�سيات � ،سينطوي عليه اال�ستمرار يف �إعطاء م�ؤ�شر خاطئ مفاده �أن ال�سوق النفطية متوازنة
مما �سي�ؤدي �إىل مزيدا من التقلبات يف تلك ال�سوق.
لذلك ف�إن ال�ضرورة ت�ستدعي عند تقييم �أ�سا�سيات ال�سوق النفطية على املدى الق�صري
�أخذ املعايري الأخ��رى يف احل�سبان ( والتي منها حجم الطاقة الإنتاجية على �إمتداد كامل
�سل�سلة الإم��دادات) وخا�صة خالل الفرتات التي ت�شهد منوا غري اعتياديا يف الطلب على
النفط .

وت�ساهم الفرتات التي متر بها الأ�سواق امل�ستقبلية بحالة �( contangoأي �أن �أ�سعار ت�سليم
الأ�شهر املقبلة �أعلى من �أ�سعار ت�سليم الأ�شهر احلالية)  ،يف زيادة الطلب على النفط املتجه
نحو املخزون ،لذلك ف�إن العالقة العك�سية التقليدية بني م�ستويات املخزون والأ�سعار مل تعد
�صاحلة.
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اجلزء الرابع  :دور املخزون النفطي
يف خلق التوازن يف الأ�سواق النفطية
ملعرفة دور املخزون النفطي يف حتقيق اال�ستقرار و التوازن يف ال�سوق النفطية خالل الفرتة
 ، 2010-1999من الأهمية مبكان ا�ستعرا�ض التطورات التي �شهدتها م�ستويات كل من الطلب
والعر�ض النفطي ليت�سنى لنا تتبع املوازنة بينهما ومعرفة الفرتات التي �شهدت فائ�ضا يف املعرو�ض
النفطي والفرتات التي �شهدت عجزا يف ذلك املعرو�ض.
 .1الطلب العاملي على النفط

ت�شري البيانات املتعلقة بالطلب العاملي على النفط �إىل ارتفاعه خالل الفرتة  2010-1999مبعدل
� % 1.1سنويا (�أي بزيادة تقدر بنحو � 880ألف ب/ي) .فقد ارتفع الطلب العاملي على النفط من 76
مليون ب/ي عام � ،1999إىل  82.6مليون ب/ي عام  ،2004ثم �إىل  86.6مليون ب/ي عام ،2010
كما يو�ضح اجلدول ( )3يف امللحق.
وقد �شهد الطلب العاملي على النفط ارتفاعا م�ستمرا يف م�ستوياته خالل تلك الفرتة ،وكانت معدالت
النمو موجبة خالل كامل الفرتة با�ستثناء عام  2009الذي �شهد انخفا�ضا يف الطلب على النفط بلغ
معدله  1.5مليون ب/ي .أ�م��ا
�سجل
�أع��ل��ى م��ع��دل من��و ف��ق��د
النمو ال�سنوي في الطلب العالمي على النفط2010-1999 ،
عام  2004حينما ارتفع الطلب
( مليون ب/ي )
مبقدار  3.0مليون ب/ي .كما
يو�ضح ال�شكل التايل :

لقد تباين م�ستوى الطلب
على النفط وف��ق املجموعات
الدولية املختلفة ،فطلب بلدان
منظمة ال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي
والتنمية ارتفع من  47.9مليون
ب/ي ع��ام � 1999إىل 49.8
مليون ب/ي ع��ام ، 2005ثم
�أخذ يف االنخفا�ض �إىل �أن و�صل
�إىل �أدنى م�ستوى له و هو 45.2
مليون ب/ي خالل عام ،2010
لتنخف�ض بذلك ح�صته من الإجمايل العاملي من  % 63عام � 1999إىل  % 52.5عام  ،2010وعلى
الرغم من ذلك االنخفا�ض �إال �أن طلب املجموعة ال يزال ي�شكل �أكرث من ن�صف الطلب العاملي على
النفط .ويف املقابل ارتفع طلب البلدان من خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية من  28.1مليون
ب/ي عام � 1999إىل  41.4مليون ب/ي عام � ،2010أي مبعدل منو �سنوي  ،% 3.3لرتتفع بذلك
ح�صتها من الإجمايل العاملي من � % 37إىل  % 57.5خالل ذات الفرتة.
ومن خالل تتبع التطورات احلا�صلة يف الطلب العاملي على النفط على م�ستوى �أرباع ال�سنة ،
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يالحظ ب�شكل عام �أن الربع الثاين من كل عام ي�شهد منوا �سالبا يف الطلب على النفط باملقارنة مع الربع
ال�سابق له .ويت�ضح ذلك جليا �إذا ما نظرنا �إىل البيانات الف�صلية للفرتة  ،2010-1999حيث تراوح
االنخفا�ض يف الطلب العاملي على
النمو في الطلب العالمي على النفط وفق �أرباع ال�سنة المختلفة2010-1999 ،
النفط خ�لال ال��رب��ع ال��ث��اين من
( مليون ب/ي )
ال��ع��ام م��ا ب�ين  0.3مليون ب/ي
�إىل  2.8مليون ب/ي خالل تلك
الفرتة.
كما يالحظ �أن �أعلى معدل
من��و يف الطلب ع���ادة م��ا ي�شهده
ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ك��ل ع��ام  ،وقد
جت��اوز ذل��ك االرت��ف��اع يف كثري من
الأح��ي��ان م�ستوى  2مليون ب/ي
خالل الفرتة � .2010 - 1999أما
م�ستويات الطلب على النفط خالل
الربعني الأول والثالث من كل عام
فهي الأخرى ت�شهد منوا وان كان
بدرجة اقل باملقارنة مع النمو يف الطلب خالل الربع الرابع  ،كما يو�ضح ال�شكل التايل :
 .2الإمدادات النفطية العاملية
�إن الطلب املتزايد على النفط �إذا مل يقابله زيادة يف الإمدادات النفطية ف�إن ذلك حتما �سي�ؤدي اىل
ال�سحب من املخزون النفطي و كذلك اىل ارتفاع يف �أ�سعار النفط .و �سيتم يف هذه اجلزئية ا�ستعرا�ض
التطورات الرئي�سية يف الإم��دادات النفطية من الدول الأع�ضاء يف �أوبك من جهة ،و بلدان منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية والبلدان املنتجة من خارجها من جهة �أخرى.

�شهدت الإم��دادات النفطية العاملية خالل الفرتة  2010-1999ارتفاعا يف م�ستوياتها من �أجل
تلبية النمو املتزايد يف الطلب العاملي على النفط .فقد ارتفعت الإمدادات العاملية من  74.6مليون
ب/ي ع���ام � 1999إىل 86.6
تطور الإمدادات العالمية من النفط خالل الفترة 2010-1999
مليون ب/ي عام  ،2010بزيادة
( مليون ب/ي )
 12مليون ب/ي� ،أي مبعدل منو
�سنوي بلغ .% 1.3
يذكر �أن الإم��دادات العاملية
خالل الفرتة  2003-1999كانت
ترتاوح ما بني  74.6و  80مليون
ب/ي ،ارتفعت بعد ذل��ك خالل
الفرتة  2010-2004لترتاوح ما
بني  83.4و  86.6مليون ب/ي،
ك��م��ا ي��و���ض��ح اجل�����دول ( )4يف
امللحق ،وال�شكل التايل :
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كما يبني ال�شكل �أعاله تطور الإمدادات النفطية على م�ستوى املجموعات  ،حيث �شهدت الإمدادات
من بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية خالل الفرتة  2010-1999انخفا�ضا مبقدار  2.6مليون
ب/ي لت�صل �إىل  18.9مليون ب/ي عام  2010بعد �أن كانت  21.5مليون ب/ي عام � ،1999أي مبعدل
انخفا�ض �سنوي بلغ  .% 1.1لتنخف�ض بذلك ح�صة بلدان املنظمة من �إجمايل الإمدادات النفطية
العاملية من � % 28.8إىل  % 21.8خالل الفرتة ذاتها ،وبعد �أن كانت الإمدادات املحلية تغطي حوايل
 % 45من الطلب املحلي للمجموعة �أ�ضحت ال تلبي �سوى نحو  % 41من ذلك الطلب  .وهذا يعني
مزيدا من االعتماد على الواردات لتلبية الطلب املحلي املتزايد لبلدان املجموعة� ،أو احتمالية اللجوء يف
بع�ض الأحيان اىل املخزونات النفطية املتوفر لدى بلدان املجموعة �إذا ما كان هناك �شح يف الإمدادات
يف ال�سوق النفطية وهذا نادرا ما يحدث.
�أما الإم��دادات النفطية من بلدان �أوبك  ،فقد �شهدت تذبذبات يف م�ستوياتها من عام لآخر،
فنجدها ترتفع تارة وتنخف�ض تارة �أخرى ،وهذا �أمر طبيعي حيث �أن م�ستوى تلك الإمدادات مرتبط
ارتباطا وثيقا مبا يتم اتخاذه من قرارات ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية التي تتما�شى مع احتياجات ال�سوق
وما هو �سائد من عوامل يف تلك ال�سوق النفطية .فبينما بلغت �إمداداتها عام  1999نحو  29.5مليون
ب/ي ارتفعت يف عام  2007لت�صل اىل �أعلى م�ستوى لها خالل الفرتة  2010-1999وهو  35.5مليون
ب/ي ،وا�ستقرت يف عام  2010عند حدود  29.8مليون ب/ي .و قد تبع ذلك تذبذبا �أي�ضا يف ح�صة
من �أوبك من الإمدادات العاملية حيث ارتفعت من  % 39.5عام � 1999إىل  % 41.5عام  2007وهي
احل�صة الأعلى خالل الفرتة ثم انخف�ضت احل�صة �إىل  % 34.4فقط عام . 2010
وف��ي��م��ا يخ�ص الإم�����دادات
م���ن خ�����ارج امل��ن��ظ��م��ت�ين ( �أي
الإم���دادات من كل من االحت��اد
ال�����س��وف��ي��ت��ي ال�����س��اب��ق و ال���دول
الأوروبية و الآ�سيوية الأخرى ،و
ال�صني وبلدان �أمريكا الالتينية
و ب���ل���دان ال�����ش��رق الأو����س���ط و
�أفريقيا الأخرى)  ،فقد ارتفعت
م�ستوياتها من  23.6مليون ب/ي
ع��ام  1999اىل  37.9مليون
ب/ي ع���ام � 2010أي مبعدل
منو �سنوي بلغ  % 4لرتتـــــفع
ح��ـ��ـ��ـ��ـ�����ص��ت��ه��ا م���ن الإج��ـ��ـ��ـ��م��ايل
العـــاملــــي م��ن  % 31.6اىل
 % 43.8خالل ذات الفرتة .كما
يو�ضح اجلدول ( )6يف امللحق و ال�شكل التايل :

توزع الإمدادات النفطية وفق المجموعات الدولية المختلفة2010-1999 ،
( )%

 .3موازنة الطلب والإمدادات النفطية للفرتة 2010-1999
بعد ا�ستعرا�ض التطورات يف الطلب والإم��دادات كل على حدى ،ت�ستدعي ال�ضرورة النظر يف
املوازنة بينهما ملعرفة و�ضع املخزون النفطي.
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 1.3موازنة الطلب و العر�ض النفطي العاملي
�إذا ما متت موازنة الطلب العاملي على النفط مع الإمدادات العاملية منه فيالحظ �أنه كان هناك
فائ�ض يف املعرو�ض النفطي خالل معظم �سنوات الفرتة  2010-1999با�ستثناء ال�سنوات الثالث 1999
و  2002و  .2007فخالل عام  1999بلغ الطلب العاملي نحو  76مليون ب/ي بينما الإمدادات النفطية
كانت يف حدود  74.6مليون ب/ي مما يعني انه كان هناك عجزا مبقدار  1.4مليون ب/ي.

و يف عام  2002كان العجز قد بلغ � 900ألف ب/ي فالطلب العاملي كان يف حدود  78مليون
ب/ي بينما الإمدادات كانت عند م�ستوى  77.1مليون ب/ي.ويعزى ذلك ب�شكل �أ�سا�سي اىل �إقدام
الدول الأع�ضاء يف �أوبك على تقلي�ص ح�ص�ص االنتاج الر�سمية بن�سبة � % 6.5أي مبقدار  1.5مليون
ب/ي لي�صل م�ستوى االنتاج اىل  21.7مليون ب/ي وهو �أدنى م�ستوى له منذ � 10سنوات  ،بهدف دعم
اال�سعار التي �أخذت يف الرتاجع بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب  .2001وقد كان لقرار اخلف�ض
الذي بد أ� العمل به مطلع عام � 2002أثر وا�ضح على ح�صة بلدان �أوبك من �إجمايل الإمدادات النفطية
العاملية حيث فقدت  % 2من ح�صتها ل�صالح الدول املنتجة من خارجها لت�ستقر عند  % 37.5مقارنة
بح�صة  % 39.5يف عام .2001

ويف عام  2007كان العجز يف ح��دود � 500أل��ف ب/ي  ،فالطب العاملي كان عند م�ستوى 86.1
مليون ب/ي ويف املقابل كانت الإمدادات النفطية العاملية عند  85.6مليون ب/ي .حيث �شهدت ال�سوق
النفطية العاملية خالل عام  2007ا�ستمرار ت�صاعد �أ�سعار النفط العاملية التي تخطت �سل�سلة متتالية

من امل�ستويات القيا�سية غري امل�سبوقة وخا�صة خالل الن�صف الثاين من ال�سنة  .ولقد كان للعوامل
اجليو�سيا�سية واالختناقات يف طاقات التكرير وامل�ضاربات وانخفا�ض قيمة الدوالر ت�أثري هام على حركة
الأ�سعار اال�ستثنائية خالل ال�سنة .لقد تقل�صت �إمدادات دول �أوبك من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي
خالل عام  ،2007وللمرة الثانية منذ عام  ،2002حيث و�صلت �إىل  35.3مليون برميل /يوم� ،إذ بلغ حجم
الرتاجع  0.2مليون برميل /يوم� ،أي حوايل  % 0.6باملقارنة مع م�ستوى الإمدادات يف عام .2006

فيما عدى ذلك �شهدت بقية �سنوات الفرتة �إ�ضافات م�ستمرة للمخزون النفطي العاملي تراوحت
ما بني � 100ألف ب/ي اىل � 900ألف ب/ي ،كما يو�ضح ال�شكالن التاليان:
موازنة الطلب والعر�ض العالمي من النفط2010-1999 ،
(مليون ب/ي)
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التغير في م�ستويات المخزون النفطي العالمي2010-1999 ،
(مليون ب/ي)

ولو نظرنا �إىل البيانات الف�صلية املتعلقة بالطلب العاملي على النفط و �إمداداته خالل الفرتة
 ،2010-1999يالحظ �أن الربع الأول من كل عام عادة ما تتجاوز فيه م�ستويات الطلب العاملي على
النفط م�ستويات الإمدادات مما يعني خالل هذه الفرتة من كل عام ت�شهد �سحبا من املخزون النفطي
تتفاوت م�ستوياته من عام لأخر� ،أما بقية �أرباع ال�سنة للفرتة  2010-1999ت�شهد ارتفاعا يف م�ستويات
املخزون النفطي العاملي ،با�ستثناء الثالث �سنوات امل�شار �إليها �آنفا .ومنذ الربع الأول  2008وحتى
الربع الثاين من عام  2010مل ت�شهد م�ستويات املخزون النفطي العاملي �أي عمليات �سحب منه ،بل
على العك�س من ذلك فالإ�ضافات �إىل ذلك املخزون م�ستمرة وقد تراوحت ما بني � 100إىل � 800ألف
ب/ي ،وال�شكل التايل يو�ضح التغريات الف�صلية يف م�ستويات املخزون النفطي العاملي خالل الفرتة
:2010-1999

التغير في الم�ستويات الف�صلية للمخزون النفطي العالمي2010-1999 ،
(مليون ب/ي)
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 2.3التغري يف املخزون النفطي لبلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
ت�شكل ح�صة املخزون التجاري للدول ال�صناعية من �إجمايل املخزون التجاري العاملي ما يزيد عن
 ،% 50و ح�صتها من �إجمايل املخزون العاملي ( جتاري وا�سرتاتيجي) يف حدود  .% 40لذلك نالحظ
�أن حركة املخزون النفطي لبلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ال تختلف كثريا عن حركة
املخزونات العاملية كونها ت�ست�أثر بجزء كبري منها.
فالبيانات ال�سنوية للمخزون التجاري املتوفر لدى بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ت�شري
�إىل الإ�ضافات امل�ستمرة لذلك املخزون خالل الفرتة  2010-1999با�ستثناء ال�سنوات الثالث التي
�أ�شرنا �إليها �سابقا (  1999و  2002و  ) 2007بالإ�ضافة �إىل عام  2009الذي �شهد �سحبا من املخزون
يقدر بنحو � 100ألف ب/ي ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل التايل:
وعلى امل�ستوى الف�صلي،
مل تختلف ال�����ص��ورة �أي�ضا
حيث يالحظ �أن الربع الأول
من كل عام ع��ادة ما ي�شهد
�سحبا من املخزون النفطي
تتفاوت م�ستوياته من عام
لأخر� ،أما بقية �أرباع ال�سنة
للفرتة  2010-1999ت�شهد
ارتفاعا يف م�ستويات املخزون
ال��ت��ج��اري النفطي لبلدان
منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،با�ستثناء الثالث
�سنوات امل�شار �إليها �آنفا.
وم��ن��ذ ال��رب��ع الأول 2008
وحتى الربع الثاين من عام
 2010مل ت�شهد م�ستويات
امل���خ���زون ال��ن��ف��ط��ي العاملي
�أي عمليات �سحب بل على
العك�س من ذلك فالإ�ضافات
�إىل ذلك املخزون م�ستمرة
وق��د ت��راوح��ت ما بني 100
�إىل  1مليون ب/ي با�ستثناء
الربع الرابع من عام 2009
ال��ذي �شهد �سحبا من ذلك
امل��خ��زون ،وال�شكل التايل
يو�ضح التغريات الف�صلية يف
م�ستويات املخزون النفطي
ل��ل��ب��ل��دان ال�صناعية خ�لال
الفرتة :2010-1999

التغير في م�ستويات المخزون النفطي للبلدان ال�صناعية2010-1999 ،
(مليون ب/ي)

التغير في الم�ستويات الف�صلية للمخزون النفطي للبلدان ال�صناعية 2010-1999 ،
(مليون ب/ي)
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واجلدير باملالحظة ،منو الإمدادات من بلدان �أوبك خالل ال�سنوات الت�سع الأخرية 2008-2000
مبعدل � % 2سنويا ،بينما الإمدادات من خارج �أوبك مل تنمو �إال مبعدل  % 0.8خالل ذات الفرتة.
وقد بلغت �أعلى زيادة يف عام  2004حينما منت الإمدادات من بلدان �أوبك بنحو  2.3مليون ب/ي
مقارنة بعام  .2003وهذا ما يعك�س الدور الرئي�سي و املهم للبلدان املنتجة من منظمة �أوبك يف تلبية
الطلب املتزايد على النفط خالل تلك الفرتة ،فعلى �سبيل املثال يف عام  2007منت الإمدادات من
بلدان �أوبك مبعدل  1.6مليون ب/ي مقارنة بعام  ،2006ويف املقابل انخف�ضت الإمدادات من خارج
�أوبك مبعدل  1.4مليون ب/ي خالل ذات الفرتة.

و كانت م�ساهمة بلدان �أوبك يف �إجمايل الزيادة العاملية يف الإمدادات النفطية كبرية جدا ،و�صلت
يف بع�ض ال�سنوات �إىل ن�سبة  % 100و يف بع�ض ال�سنوات الأخرى جتاوزت تلك الن�سبة لتغطي النق�ص
يف الإمدادات من البلدان املنتجة من خارجها.

اجلزء اخلام�س  :انعكا�سات التقلبات يف م�ستويات املخزون النفطي
على ال�سوق النفطية ،وعلى �إمدادات الدول الأع�ضاء و �أ�سعار نفوطها
لقد �أ�صبح ت�أثري التغري يف املخزون النفطي التجاري �أو م�ؤ�شراته وا�ضحا على ال�سوق النفطية
ب�شكل عام و على الإمدادات النفطية من الدول الأع�ضاء و �أ�سعار نفوطها ب�شكل خا�ص ،خ�صو�صا
خالل �أزمات الفائ�ض �أو ال�شح يف املعرو�ض النفطي .ولغر�ض املتابعة الل�صيقة للتطورات احلا�صلة يف
ال�سوق النفطية تقوم الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك ( التي �سبع دول عربية �أع�ضاء منها يف منظمة
اوابك) بعقد اجتماعني اعتياديني كل عام بالإ�ضافة �إىل بع�ض االجتماعات اال�ستثنائية �أو الطارئة ،
وبناء على تلك املراجعة امل�ستفي�ضة حلالة ال�سوق يتم اتخاذ القرار املنا�سب (�سواء باخلف�ض �أو الرفع)
ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية لأقطارها الأع�ضاء.
 .1انعكا�س التقلبات يف املخزون النفطي على حالة اال�ستقرار يف ال�سوق النفطية
من خالل مراجعة االجتماعات التي عقدتها البلدان الأع�ضاء يف املنظمة خالل الفرتة التي
تغطيها الدرا�سة (  )2010 -1999والتي و�صل عددها �إىل نحو  50اجتماعا ،يالحظ �أنه يف معظم
تلك القرارات يتم الإ�شارة �إىل و�ضع املخزون النفطي التجاري املتوفر لدى البلدان ال�صناعية،
مما يعني �أن م�ؤ�شر املخزون يعترب مهما يف اتخاذ �أي قرار يحدد احل�ص�ص الإنتاجية التي �سيتم
العمل بها خالل تلك الفرتة والتي يكون لها ت�أثري مبا�شر على حالة اال�ستقرار يف ال�سوق النفطية.
و كلما ر�أت البلدان املنتجة للنفط يف منظمة �أوبك ب�أنه هناك حاجة �إىل رفع احل�ص�ص الإنتاجية
لتزويد ال�سوق النفطية مبزيد من الإمدادات �إما ملقابلة االرتفاع املتوقع يف الطلب على النفط ،او
لغر�ض احلد من االرتفاع يف �أ�سعار النفط  ،يالحظ حدوث �إ�ضافات كبرية مل�ستويات املحزونات
املختلفة و و�صولها يف بع�ض الأحيان �إىل م�ستويات مل ت�شهدها من قبل.ويف ال�سنوات الأخرية مل
تعد املتابعة مقت�صرة على م�ستويات املخزون التجاري النفطي فح�سب بل باتت املتابعة ل�صيقة
�أي�ضا بكفاية ذلك املخزون بعدد �أيام اال�ستهالك �أو اال�سترياد .وفيما يلي ا�ستعرا�ض موجز لتلك
القرارات املتخذة خالل الفرتة :2010 -1999
وافقت الدول الأع�ضاء يف �أوبك ،با�ستثناء العراق ،يف عام  1999على زيادة الإنتاج بـ  1.7مليون
ب/ي اعتبارا من بداية �إبريل  .2000وبذلك متت العودة �إىل العمل بنف�س ح�ص�ص الإنتاج التي كانت
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�سائدة قبل �شهر مار�س  .1999حيث و�صل الإنتاج �إىل  24.7مليون ب/ي مبا فيها �إيران والعراق.

ومت يف عام  2000تبني �آلية جديدة بهدف حتقيق �سعر ل�سلة خامات �أوبك بحوايل  25دوالرا
للربميل .تقوم هذه الآلية على الإدارة امل�ستمرة للإمدادات ،بحيث يتم تخفي�ض الإنتاج مبقدار 500
�ألف ب/ي يف حال انخفا�ض الأ�سعار �إىل �أقل من  22دوالرا للربميل ،وزيادة الإنتاج مبقدار � 500ألف
ب/ي يف حال ارتفاع الأ�سعار �إىل ما يزيد عن  28دوالرا للربميل ملدة  20يوم عمل متتايل� .إال �أن
الأ�سواق الفورية قد خ�ضعت لعدد من امل�ضاربات ،التي تطلبت من الدول النفطية �إقرار زيادة يف الإنتاج
بنحو � 700ألف ب/ي يف يونيو .ووافقت الدول الأع�ضاء مرة �أخرى على زيادة الإنتاج مبقدار � 800ألف
ب/ي يف �شهر �سبتمرب� .إال �أن ا�ستمرار امل�ضاربات يف الأ�سواق امل�ستقبلية قد تطلب من الدول النفطية
مع نهاية �شهر �أكتوبر 2000تفعيل �آلية الأ�سعار التي �سبق الإعالن عنها يف �شهر مار�س ،حيث متت
�إ�ضافة � 500ألف ب/ي �إىل م�ستوى الإنتاج الذي كان �سائدا.

ويف عام  2001واجهت الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك حتديات كثرية من �أهمها انخفا�ض
الطلب العاملي على النفط من جراء حالة الركود التي عمت االقت�صاد العاملي ،وانخفا�ض �أ�سعار
النفط مقارنة مب�ستوياتها يف عام  .2000وقامت دول منظمة �أوبك مع مطلع عام  2001بتقلي�ص
ح�ص�ص �إنتاجها بن�سبة � % 5.6أي بـ  1.5مليون ب/ي لت�صل م�ستويات الإنتاج مع بداية �شهر
فرباير �إىل  25.2مليون ب/ي .ثم عادت مرة �أخرى قبل انق�ضاء الربع الأول من العام وخف�ضت
ح�ص�صها الإنتاجية بن�سبة � % 3.9أي بـ  1مليون ب/ي لتبلغ احل�ص�ص اجلديدة املتفق عليها
 24.2مليون ب/ي اعتبارا من بداية �شهر �أبريل  .2001ويف �إطار متابعتها امل�ستمرة لو�ضع ال�سوق
النفطية العاملية عاودت دول �أوبك الكرة مرة �أخرى خالل الربع الثالث من العام و للمرة الثالثة
على التوايل بخف�ض الإنتاج مبليون ب/ي �أي بن�سبة  % 4.1اعتبارا من � 1سبتمرب  2001لت�ستقر
م�ستويات الإنتاج عند  23.2مليون ب/ي.
ويف مطلع ع��ام  2002ا�ستهلت الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك بتقلي�ص يف ح�ص�ص الإنتاج
الر�سمية بن�سبة � % 6.5أي مبقدار  1.5مليون ب/ي لي�صل م�ستوي الإنتاج �إىل  21.7مليون ب/ي
 ،وهو �أدنى م�ستوى له منذ ع�شر �سنوات انق�ضت ،وذلك بهدف دعم الأ�سعار التي �أخذت يف الرتاجع
بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب يف �ضوء �ض�آلة الطلب العاملي على النفط جراء تردي �أو�ضاع
االقت�صاد العاملي ب�شكل عام .وقد �أدى التزام دول �أوبك باخلف�ض املتفق عليه خا�صة يف الن�صف الأول
من العام �إىل دعم م�ستوى الأ�سعار حيث ارتفع متو�سط �سعر �سلة �أوبك من  18.3دوالر للربميل يف
�شهر يناير � 2002إىل  27.4دوالر للربميل يف �شهر �سبتمرب  .ومع نهاية العام � 2002أقدمت دول
املنظمة على خطوة مغايرة حيث اتفقت على رفع �سقف احل�ص�ص الإنتاجية الر�سمية بـ  1.3مليون
ب/ي لت�صل �إىل  23.0مليون ب/ي.

ومع �إطاللة عام  2003بد أ� �سريان العمل باحل�ص�ص الإنتاجية اجلديدة التي و�صلت �إىل
 23.0مليون ب/ي ،ومل مي�ض �سوى �أ�سبوعني فقط على العمل باحل�ص�ص الإنتاجية اجلديدة ،لتعاود
دول املنظمة الكرة وجتتمع لتقرر مرة �أخرى رفع �سقف الإنتاج الر�سمي مبقدار  1.5مليون ب/ي
لت�صل احل�ص�ص الإنتاجية �إىل  24.5مليون ب/ي اعتبارا من بداية �شهر فرباير  ،2003ويذكر �أن
هذه الزيادة كانت كفيلة بخف�ض �أ�سعار �سلة �أوبك التي تخطت حاجزالـ  30دوالرا للربميل خالل الربع
الأول من عام  .2003وبعد �أن �أخذت الأمور يف منطقة ال�شرق الأو�سط تتجه نحو الهدوء ،ومع ا�ستعادة
الإنتاج الفنزويلي تدريجيا لعافيته ،وعودة الطاقة الإنتاجية والت�صديرية لنيجرييا �إىل م�ستوياتها
االعتيادية بعد االختالل الذي �أمل بها نتيجة اال�ضطرابات العرقية التي �شهدتها البالد يف منت�صف
�شهر مار�س ،وبعد �أن �أ�ضحت ال�سوق النفطية مت�سمة بالتخمة يف املعرو�ض من النفط قدرت مبا يزيد
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عن  2.5مليون ب/ي  ،جاء قرار �أوبك يف �شهر �أبريل  2003بت�أثري مزدوج على م�ستوى �إنتاج دول
املنظمة حيث عمل على �سحب فائ�ض الإنتاج الذي مل تعد ال�سوق النفطية يف حاجة �إليه ،كما عمل
�أي�ضا على رفع ال�سقف الإنتاجي لدولها مبقدار � 900ألف ب/ي ،لت�صل احل�ص�ص الإنتاجية �إىل 25.4
مليون ب/ي اعتبارا من الأول من �شهر يونيو.

ويف الربع الأخري من عام  2003لوحظ وفرة الإمدادات نتيجة لالرتفاع امل�ستمر لإنتاج الدول
من خارج �أوبك ،والتح�سن الن�سبي يف الإنتاج العراقي .لذا فقد ا�ستدعت ال�ضرورة خف�ض ح�ص�ص
الإنتاج لدول املنظمة بــ � 900ألف ب/ي اعتبارا من �شهر نوفمرب  2003مما يعني العودة �إىل م�ستوى
الإنتاج املحدد يف �شهر فرباير  2003وهو  24.5مليون ب/ي.

ويف عام  2004عقدت املنظمة ثالثة اجتماعات ا�ستثنائية  ،بالإ�ضافة �إىل عقدها لالجتماعني
العاديني ،حيث قررت خالل اجتماعها اال�ستثنائي الأول تخفي�ض ال�سقــف الإنتاجي بواقـــع  1.0مليون
ب/ي اعتبارا من بداية �شهر �أبريل  2004لي�صل ال�سقف اجلديد �إىل  23.5مليون ب/ي وذلك حت�سبا
النخفا�ض مو�سمي متوقع يف الطلب العاملي على النفط خالل الربع الثاين من ال�سنة .وقررت مرة
�أخرى زيادة �سقف الإنتاج بواقع  2.0مليون ب/ي لي�صبح ال�سقف الإنتاجي  25.5مليون ب/ي اعتبارا
من بداية �شهر يوليو  ،2004و�أردفت ذلك بزيادة �أخرى مقدارها  0.5مليون ب/ي لي�صبح ال�سقف
 26.0مليون ب/ي اعتبارا من بداية �شهر �أغ�سط�س  .2004واتخذت املنظمة قرارا برفع �سقف الإنتاج
للمرة الثالثة وزيادته بواقع  1.0مليون ب/ي لي�صبــــح ال�سقف  27.0مليون ب/ي اعتبارا من بداية
�شهر نوفمرب .2004
ومنذ بداية عام  2005لوحظ �أن م�ستويات املخزون التجاري بد�أت تتخطى متو�سطها امل�سجل
خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة (  ) 2004-2000وهي م�ستويات كفيلة ب�أن تقلل من �ش�أن االهتمامات
املتزايدة حول ما ميكن القيام به يف حالة حدوث �أي ا�ضطرابات يف ا إلم��دادات النفطية يف ال�سوق
النفطية ،كما تقلل من كرثة احلديث حول مدى وفرة الطاقة الإنتاجية الإ�ضافية املتوفرة لدى البلدان
املنتجة من منظمة �أوابك.
وقد واجهت منظمة �أوبك ظروفاً �صعبة وم�ضطربة خالل عام � 2005إال �أنها ا�ستطاعت حتمل
م�س�ؤولياتها نحو تهدئة ال�سوق وم�ساهمة يف كبح جماح الأ�سعار ،وعقدت منظمة �أوبك لهذا الغر�ض
ثالثة اجتماعات ا�ستثنائية بالإ�ضافة �إىل عقدها لالجتماعني االعتياديني و قررت منظمة �أوبك تعليق
العمل ،وب�صورة م�ؤقتة ،بالنطاق ال�سعري ( 28-22دوالر /برميل) الذي بد�أت با�ستخدامه منذ عام
 .2000وبالنظر لتوقع ا�ستمرار الطلب القوي على النفط للعام الثاين على التوايل وانخفا�ض وترية
منو الإم��دادات من دول خارج �أوبك ،قررت منظمة �أوبك زيادة فورية ل�سقفها الإنتاجي بواقع 0.5
مليون ب/ي  ،لي�صبح  27.5مليون ب/ي .ويف �إطار التوقعات املرتفعة للنمو يف الطلب العاملي على
النفط خالل الن�صف الثاين من ال�سنة وعودة ت�صاعد �أ�سعار النفط ،قررت منظمة �أوبك مرة �أخرى
زيادة �سقف �إنتاجها بواقع  0.5مليون ب/ي لي�صبح  28.0مليون ب/ي  ،اعتباراً من بداية �شهر يوليو
 .2005و يف ظل �أ�سو أ� كارثة طبيعية يف تاريخ �أمريكا ب�سبب �إع�صار كاترينا الذي �ضرب منطقة خليج
املك�سيك يف نهاية �شهر �أغ�سط�س  2005و�أدى �إىل �أزمة نفطية يف ال�سوق الأمريكية امتدت �آثارها
�إىل خارج تلك ال�سوق ،حيث تخطت الأ�سعار اال�سمية للنفط حاجز الـ  70دوالر للربميل لنفط غرب
تك�سا�س اخلفيف اتخذت �أوبك بع�ض القرارات والإجراءات خارج النطاق امل�ألوف لعملها ،حيث قررت
تعليق العمل بنظام ح�ص�ص الإنتاج ملدة ثالثة �أ�شهر اعتباراً من بداية �شهر �أكتوبر  2005وو�ضع كامل
طاقات دول املنظمة الإنتاجية الفائ�ضة والبالغة حوايل  2.0مليون ب/ي حتت ت�صرف ال�سوق خالل
تلك الفرتة� ،إن كانت هناك حاجة لذلك.
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و يف ع��ام  2006واجهت منظمة �أوبك ا�ستمرار ت�صاعد �أ�سعار النفط العاملية خالل الثمانية
�أ�شهر الأوىل من ال�سنة ،وعبور م�ستوياتها اال�سمية حواجز قيا�سية جديدة غري م�سبوقة ،ما ا�ضطر
املنظمة �إىل الإنتاج مبعدالت عالية باملقارنة مع م�ستوى الطلب على نفوطها خالل معظم �أ�شهر ال�سنة
بغية تهدئة الأ�سعار� ،إال �أن الأ�سعار عادت وانخف�ضت ولكن ب�شكل حاد ،ما ا�ستدعى قيام �أوبك باتخاذ
�إجراءات تق�ضي بتخفي�ض املعدل الإنتاجي للدول الأع�ضاء خالل ال�شهرين الأخريين من عام 2006
وذلك للحد من �شدة انحدار الأ�سعار والو�صول بها �إىل م�ستويات تلقى القبول من قبل كل من الدول
املنتجة وامل�ستهلكة.
لقد عقدت منظمة �أوب��ك ثالثة اجتماعات ا�ستثنائية واجتماعاً ت�شاورياً واجتماعني اعتياديني
خالل عام ، 2006و قررت خف�ض بواقع  1.2مليون ب/ي من معدل �إنتاجها البالغ  27.5مليون ب/ي
(ل�شهر �سبتمرب  )2006لي�صبح �إنتاجها  26.3مليون ب/ي اعتباراً من بداية �شهر نوفمرب  2006وذلك
بغية �إعادة التوازن لل�سوق ،يف �ضوء الزيادة الكبرية للإمدادات باملقارنة مع الطلب على النفط ،وارتفاع
م�ستويات املخزونات النفطية للدول ال�صناعية ،وانخفا�ض �سعر �سلة �أوبك اليومي بحوايل 18.0
دوالر /برميل خالل فرتة حوايل �شهرين .علماً ب�أن �إجراء التخفي�ض يف الإنتاج الذي اتخذته املنظمة
يعترب الأول من نوعه منذ �شهر �أبريل  .2004وعقدت املنظمة اجتماعها اال�ستثنائي الأخري وقررت
�إجراء تخفي�ض �آخر يف م�ستوى �إنتاجها بواقع  0.5مليون ب/ي اعتباراً من بداية �شهر فرباير 2007
لإعادة التوازن يف ال�سوق النفطية ،ب�ضوء وفرة الإم��دادات وامل�ستوى العايل من املخزونات النفطية
وتنامي الطاقات الإنتاجية الفائ�ضة .علماً ب�أن توقيت التخفي�ض يهدف �إىل �ضمان جتهيز ال�سوق
بكميات كافية خالل مو�سم ال�شتاء.
و خالل عام  2007تقل�صت �إمدادات دول �أوبك من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي  ،وللمرة
الثانية منذ عام  ،2002واجلدير بالذكر �أن منظمة �أوبك واجهت ا�ستمرار ت�صاعد �أ�سعار النفط
العاملية وجتاوز م�ستوياتها حواجز قيا�سية جديدة غري م�سبوقة وخا�صة خالل الن�صف الثاين من
عام  ،2007الأمر الذي ا�ضطر املنظمة �إىل رفع م�ستويات �إنتاجها بغر�ض تهدئة الأ�سعار� ،إال �أنها
ا�ستمرت بالت�صاعد .وقررت رفع م�ستوى �إنتاجها بواقع  0.5مليون ب/ي للدول الع�شر(با�ستثناء
العراق و�أنغوال) .وجاءت هذه الزيادة رغم م�ستوى املخزون املريح وبالأخ�ص خمزون النفط اخلام.
وا�ستهدفت هذه الزيادة تزويد ال�سوق بكميات كافية خالل مو�سم ال�شتاء الذي يت�سم عادة بارتفاع
الطلب ،بالإ�ضافة �إىل تهدئة م�ستويات الأ�سعار.

ويف ع��ام  2008واجهت البلدان الأع�ضاء يف منظمة �أوبك حتديات كثرية من �أهمها انخفا�ض
الطلب العاملي على النفط جراء حالة الركود التي ات�سم بها االقت�صاد العاملي ،و انخفا�ض �أ�سعار
النفط ب�شكل كبري مل ي�سبق لها مثيل من حيث ال�سرعة واملقدار .وملجابهة هذا الو�ضع قامت بلدان
املنظمة بعقد ثالثة اجتماعات ا�ستثنائية خالل العام عالوة على االجتماعني االعتياديني .و قد لوحظ
متتع ال�سوق النفطية بوفرة يف املعرو�ض ،و بلوغ املخزون التجاري النفطي مل�ستويات جيدة  ،متخطيا
متو�سطه امل�سجل خالل اخلم�س �سنوات الأخ�يرة .لذلك قرر م�ؤمتر �أوبك مرة �أخرى الإبقاء على
م�ستويات الإنتاج دون تغيري ،و�أكد على التزام البلدان الأع�ضاء املتعلق با�ستقرار ال�سوق و�ضمان
الإمدادات النفطية الكافية.
ويف االجتماع اال�ستثنائي الثاين الذي عقد لبحث الأزم��ة املالية العاملية والو�ضع االقت�صادي
العاملي ،ومدى ت�أثريها على ال�سوق النفطية .و مع تراجع الطلب على الطاقة ب�شكل عام ،وعلى النفط
ب�صفة خا�صة يف ظل وفرة املعرو�ض من النفط اخلام وانهيار �أ�سعار النفط ،قررت �أوب��ك خف�ض
احل�ص�ص الإنتاجية للأحد ع�شر ع�ضوا يف املنظمة مبقدار  1.5مليون ب/ي اعتبارا من الأول من
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�شهر نوفمرب  .2008و مت االتفاق مرة �أخ��رى على خف�ض احل�ص�ص الإنتاجية مبقدار  2.2مليون
ب/ي من الإنتاج الفعلي يف �شهر �سبتمرب  2008لدول �أوبك الإحدى ع�شرة و البالغ  29مليون ب/ي ،
لي�صل بذلك �إجمايل التخفي�ضات املقررة يف عام � 2008إىل  4.2مليون ب/ي اعتبارا من الأول من
�شهر يناير  ،2009ويعد ذلك �أكرب خف�ض يف احل�ص�ص الإنتاجية خالل عام واحد منذ تاريخ العمل
باحل�ص�ص الإنتاجية يف عام .1982
قـامت بلدان املنظمة خالل عام  2009بتقلي�ص كبري يف �إنتاجها تبعاً للقرارات التي اتخذتها
املنظمة خالل عام  ،2008والتـي كـان �آخرها يف دي�سمرب  ،2008القا�ضية ب�إجراء تخفي�ض �إجمايل
مقداره  4.2مليون ب/ي يف �سقفها الإنتاجي اعتباراً من بداية عام  .2009ومن خالل املتابعة
امل�ستمرة لو�ضع ال�سوق النفطية العاملية ،و مالحظة بلـوغ املخـزون التجـاري النفطي مل�ستويات عالية،
متخطيا متو�سطه امل�سجل خالل اخلم�س �سنوات الأخرية وو�صولها �إىل م�ستويات مقاربة مل�ستوياتها
القيا�سية خالل �شهر فرباير .1998ارت�أت املنظمة الإبقاء على ح�ص�صها الإنتاجية من دون تغيري لكامل
العام والذي كان عام ً
ال حا�سماً يف كبح جماح االنخفا�ض يف الأ�سعار على الرغم من معدالت النمو
االقت�صادي ال�سالبة وما تبعها من انخفا�ض يف الطلب خالل الن�صف الأول من عام .2009
قامت بلدان املنظمة خالل عام  2010بعقد اجتماعني اعتياديني كان �آخرها يف �شهر �أكتوبر ،وقد
اتفقت على �إبقاء احل�ص�ص الإنتاجية للأع�ضاء كما هي عليه.

وبالنظر �إىل املح�صلة الإجمالية لقرارات �أوبك ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية خالل كل عام يالحظ
انه خالل ال�سنوات  200و  2003و  2004و  2005و  2007كانت حم�صلة القرارات زيادة يف احل�ص�ص
الإنتاجية ،بينما خالل ال�سنوات  2001و  2002و  2006و  2008كانت املح�صلة النهائية للقرارات
التي اتخذتها بلدان املنظمة تخفي�ض يف احل�ص�ص الإنتاجية ،وخالل عامي  2009و  2010كانت
حم�صلة القرارات الإبقاء على احل�ص�ص الإنتاجية دون تغيري ،كما يو�ضح ال�شكل التايل:

المح�صلة الإجمالية لقرارات �أوبك ب�ش�أن الح�ص�ص الإنتاجية خالل العام2010-1999 ،
( مليون ب/ي)
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 .2انعكا�س قرارات �أوبك ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية على �إم��دادات و �أ�سعار نفوط الدول
الأع�ضاء
وقبل الإقدام على اتخاذ �أي قرار ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية تقوم املنظمة مبراجعة �شاملة لكل ما
يت�صل بال�سوق النفطية من عوامل و م�ؤ�شرات لها انعكا�ساتها على حالة التوازن و اال�ستقرار املن�شود
يف تلك ال�سوق .من تلك العوامل الأداء العام لالقت�صاد العاملي ،و توقعات النمو يف الطلب على النفط
على املدى الق�صري ،و م�ستويات الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق ،و حجم الإمدادات النفطية املتوفرة بها.
�إىل جانب ذلك يتم الرتكيز على حركة املخزون التجاري النفطي املتوفر لدى البلدان ال�صناعية ب�شكل
خا�ص و على املخزون العاملي ب�شكل عام .حيث يتم النظر فيما اذا كانت م�ستويات تلك املخزونات
عند م�ستوياتها االعتيادية ،ام انه هناك بناء م�ستمر يف تلك امل�ستويات ،وبناء على تلك املعطيات يتم
اتخاذ القرار الذي تراه الدول الأع�ضاء يف املنظمة يف حينه منا�سبا للحفاظ على �أ�سعار النفط عند
امل�ستويات املقبولة والتي من �ش�أنها �أن حتافظ �أو تخلق اال�ستقرار يف ال�سوق النفطية.
 1.2االنعكا�س على �إمدادات النفط من الدول الأع�ضاء يف اوابك و �أوبك
�إن التقلبات يف م�ستويات املخزون النفطي لها انعكا�س غري مبا�شر على �إمدادات الدول الأع�ضاء
يف منظمة �أوابك ،فالقرارات التي تتخذ ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية يف �ضوء و�ضع املخزون النفطي
يف الدول ال�صناعية تنعك�س على �إمدادات �ست دول من الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوابك التي حتدد
�إمداداتها بناء على ما تتخذه منظمة ال��دول امل�صدرة للنفط (�أوب��ك) من ق��رارات ب�ش�أن احل�ص�ص
الإنتاجية .لذلك الرتكيز يف هذا اجلزء �سيكون على انعكا�س قرارات �أوبك املتعلقة باحل�ص�ص الإنتاجية
على �ست دول من الأع�ضاء يف املنظمة وهي الإمارات العربية ،و ال�سعودية ،والكويت ،وقطر واجلزائر
وليبيا (العراق م�ستثنى من احل�ص�ص الإنتاجية التي حتددها �أوبك كما هو معروف).
�شهدت �إمدادات النفط من الدول الأع�ضاء ال�ست �سالفة الذكر التي تخ�ضع ح�ص�صها ملا تتخذه
�أوبك من قرارات تذبذبات ملحوظة تتما�شى متاما مع ما يتم االتفاق عليه يف اجتماعات �أوبك ب�ش�أن
احل�ص�ص الإنتاجية .ففي عام  2000عندما كانت حم�صلة قرارات �أوبك هي رفع احل�ص�ص الإنتاجية
مبعدل  3.7مليون ب/ي ارتفعت �إمدادات الدول الأع�ضاء ال�ست مبعدل  1مليون ب/ي مرتفعة من
 14.1مليون ب/ي عام � 1999إىل  15.1مليون ب/ي عام  .2000وعندما قررت منظمة �أوبك خف�ض
احل�ص�ص الإنتاجية مبعدل  3.5مليون ب/ي و � 200ألف ب/ي خالل عامي  2001و  2002انخف�ضت
�إمدادات الدول الأع�ضاء ال�ست �إىل  14.7و  13.2مليون ب/ي خالل العامني املذكورين .وخالل الفرتة
 2006-2003التي �أقرت فيها �أوبك رفع احل�ص�ص الإنتاجية للدول الأع�ضاء ارتفعت �إمدادات الدول
الأع�ضاء ال�ستة لت�صل �إىل  18.4مليون ب/ي عام  2006و هو �أعلى م�ستوى لها ي�سجل خالل فرتة
الدرا�سة.
والقرارات التي اتخذت يف �أواخر عام  2006ب�ش�أن خف�ض احل�ص�ص الإنتاجية والذي عمل به يف
عام  2007انعك�س على �إمدادات الدول الأع�ضاء التي انخف�ضت يف عام  2007مبعدل � 600ألف ب/ي
لت�صل �إىل  17.8مليون ب/ي .و �أما قرارات اخلف�ض التي اتخذت عام  ، 2008والتي و�صل �إجمايل
اخلف�ض �إىل  4.2مليون ب/ي ،و �سرى العمل بها يف عام � 2009أدت �إىل انخفا�ض يف �إمدادات الدول
الأع�ضاء ال�ست مبعدل  2.3مليون ب/ي عام  2009لتبلغ  16.1مليون ب/ي و ا�ستقرت عند هذه
احلدود تقريبا يف عام  .2010و يو�ضح اجلدول ( )7يف امللحق و ال�شكل التايل م�ستويات �إمدادات
النفط اخلام من الدول الأع�ضاء ال�ست :
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�إمدادات النفط الخام من الدول الأع�ضاء ال�ست خالل الفترة 2010-1999
(�ألف ب/ي)

وكما �أ�شرنا �آنفا ،كانت �إمدادات الدول ال�ست الأع�ضاء يف �أوابك مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرارات
املتخذة من قبل منظمة �أوبك ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية ،و مبقارنة ال�شكل التايل مع ال�شكل ال�سابق
يت�ضح متاما ذلك االرت��ب��اط� ،إذا ما مت ا�ستثناء عامي  2006و  2008حيث ق��رارات اخلف�ض يف
احل�ص�ص الإنتاجية مت العمل بهما يف العام التايل كما هو وا�ضح يف اخلف�ض يف �إمدادات الدول ال�ست
الأع�ضاء يف اوابك خالل عامي  2007و : 2009

التغير في �إمدادات الدول ال�ست الأع�ضاء في اوابك بناء على الح�ص�ص الإنتاجية المحددة من
قبل منظمة �أوبك2010-1999 ،
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ومن جهة �أخرى ،ال تختلف ال�صورة البثة فيما يتعلق ب�صادرات النفط من الدول الأع�ضاء ال�ست
اخلا�ضعة �إمداداتها للح�ص�ص الإنتاجية التي حتددها منظمة �أوبك .فقد اتخذت ذات النهج الذي
اتخذته �إمداداتها خالل الفرتة  .2010-1999فقد ارتفعت من  10.6مليون ب/ي عام � 1999إىل
 11.4مليون ب/ي عام  ،2000و خالل عامي  2001و  2002انخف�ضت �صادرات نفط الدول الأع�ضاء
ال�ست �إىل  11.1و  10.2مليون ب/ي على التوايل.

ثم �أخذت يف االرتفاع خالل الفرتة  2008-2003لت�صل �إىل  14.3مليون ب/ي عام  2008وهو
�أعلى م�ستوى لها ي�سجل خالل الفرتة .وانخف�ضت ال�صادرات يف عام  2009مبعدل  2.2مليون ب/ي
مقارنة بعام  2008لت�صل �إىل  12.1مليون ب/ي ،كما يو�ضح ذلك اجلدول ( )8يف امللحق و ال�شكل
التايل:

�صادرات الدول الأع�ضاء من النفط الخام خالل الفترة 2009-1999
( مليون ب/ي)

 2.2االنعكا�س على �أ�سعار نفوط الدول الأع�ضاء امل�شتملة يف �سلة �أوبك
�إن ال�سيمة املميزة ل�سلعة النفط هي ا�ستخدام خمزوناته ،للتخفيف من حدة التغريات يف املعرو�ض
النفطي والطلب عليه .وذلك خالفا للعديد من ال�سلع الأخرى حيث الإنتاج يغذي الطلب مبا�شرة.
لذلك جند �أن لدى البلدان امل�ستهلكة للنفط القدرة على ا�ستخدام املخزونات النفطية لتلبية جزء من
الزيادة يف الطلب لفرتة معينة ،كما ميكن للدول املنتجة �أن توظف الطاقة الإنتاجية املتوفرة لديها لهذا
الغر�ض .فاملخزونات النفطية و الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة ت�سمح باال�ستفادة منهما كاحتياطي عر�ض
ال�ستجابة لأي �إختالالت غري متوقعة يف العر�ض والطلب .لذا ف�إن املخزونات النفطية تعك�س ال�ضغوط
يف ال�سوق على �أ�سعار النفط و تعد مقيا�سا جيدا للتغري يف �أ�سعار النفط.
وبالنظر �إىل التطورات التي �شهدتها �أ�سعار نفوط الدول الأع�ضاء (العربي اخلفيف ال�سعودي،
واخلام الكويتي ،و ال�سدرة الليبي ،ومزيج ال�صحراء اجلزائري ،والبحري القطري ،و موربان الإماراتي،
والب�صرة العراقي) وهي اخلامات امل�شتملة يف �سلة �أوبك  ،فيالحظ انهيارها �ش�أنها �ش�أن �أ�سعار النفوط
97

النفط والتعاون العربي 136 -

العاملية الأخرى �إىل ما يقارب من  10دوالر للربميل يف �أواخر عام  1998نتيجة لالزمة املالية الآ�سيوية
التي �أدت �إىل تباط ؤ� منو الطلب من جهة ،والزيادة يف ا إلم��دادات الإ�ضافية من العراق التي دخلت
ال�سوق لأول مرة منذ حرب اخلليج وبالتايل ارتفاع املخزون التجاري النفطي للبلدان ال�صناعية وبلوغ
 2697مليون برميل يف نهاية عام  . 1998ويف وقت الحق� ،أدى التقيد و االلتزام باحل�ص�ص الإنتاجية
وخف�ض الإنتاج لبلدان (اوبك) �إىل ا�سرتداد �أ�سعار النفط اخلام عافيتها كما زاد الطلب على النفط
بف�ضل انتعا�ش االقت�صادات الآ�سيوية.

ويف عام  ، 2004ت�ضاعفت م�ستويات �أ�سعار نفوط الدول الأع�ضاء تقريبا باملقارنة مع عام ،1999
�إذ ارتفعت من (  ) 18.1-16.3دوالرا للربميل يف نهاية عام � 1999إىل (  ) 38.4 – 34.5دوالر للربميل
ثم وا�صلت الأ�سعار يف االرتفاع خالل الأعوام  2005و  2006و  2007و  . 2008ففي عام ،2005
جتاوزت �أ�سعار معظم خامات الدول الأع�ضاء يف اوابك حاجز  50دوالر للربميل ،ويف عام 2006
تخطت الأ�سعار عتبة  60دوالر للربميل ،ويف عام  2008و�صلت �إىل حدود  70دوالر للربميل ،و �سجلت
�أعلى م�ستوى لها على الإطالق يف عام  2008حينما تراوحت ما بني  91دوالر للربميل �إىل  99دوالر
للربميل.كما يو�ضح اجلدول ( )9يف امللحق وال�شكل التايل:

التطور في الأ�سعار الفورية لنفوط الدول الأع�ضاء في اوابك الم�شتملة في �سلة اوبك،
( 2010-1999دوالر/برميل)

وبالنظر �إىل التغري ال�سنوي يف �أ�سعار نفوط الدول الأع�ضاء يالحظ �أنه خالل الفرتة -1999
 2010مل ت�شهد انخفا�ضا ملحوظا اال خالل عامي  2001و  .2009ففي عام  2001انخف�ضت
الأ�سعار مبعدل تراوح ما بني � 13إىل  % 19ويعزى ذلك اىل الزيادة الكبرية يف احل�ص�ص الإنتاجية
التي �أقرتها الدول الأع�ضاء يف �أوبك خالل العام ال�سابق و التي و�صلت �إىل  3.7مليون ب/ي مما
�ساهم يف �شكل كبري �إىل حدوث �إ�ضافات كبرية يف املخزون التجاري النفطي لبلدان منظمة التعاون
االقت�صادي و التنمية  ،فم�ستويات ذلك املخزون كانت عند حدود  2667و  2651مليون برميل خالل
عامي  2000و  2001وهي �أعلى م�ستوى لها م�سجل خالل الفرتة .2010-1999
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و االنخفا�ض الأخر كان يف عام  2009حيث تراوحت ن�سبة االنخفا�ض ما بني � 33إىل  % 37مقارنة
بالعام ال�سابق  2008على الرغم من اخلف�ض الكبري يف احل�ص�ص الإنتاجية الذي اتفقت عليه بلدان
�أوبك يف �أواخر عام  2008و �سرى العمل به يف عام  2009و الذي بلغ  4.2مليون ب/ي .و يعزى ذلك
�إىل التطور الذي �أ�شرنا اليه �آنفا �أال وهو تال�شي العالقة العك�سية بني املخزون التجاري النفطي و �أ�سعار
النفط منذ عام  2003و ما عزز هذا الو�ضع ما �شهدته ال�سوق النفطية من �أحداث لعل من �أبرزها الأزمة
املالية العاملية التي حتولت �إىل �أزمة اقت�صادية ع�صفت بجل االقت�صادات العاملية� .أما بقية ال�سنوات
ال��ت��ي حت��ت ال��درا���س��ة
ن�سبة التغير ال�سنوي في �أ�سعار نفوط الدول الأع�ضاء في �أوابك خالل الفترة 2010-1999
ارتفاعا
فقد �شهدت
( )%
يف م�ستويات �أ�سعار
نفوط الدول الأع�ضاء،
وق����د ك����ان االرت���ف���اع
م���ل���ح���وظ���ا يف ع���ام
 2005حينما ارتفعت
الأ����س���ع���ار مب��ع��دالت
ت��راوح��ت م��ا ب�ين 40
�إىل  % 48م��ق��ارن��ة
بعام  ،2004ويف عام
 2008عندما ارتفعت
مبعدالت ت��راوح��ت ما
بني  % 38-35مقارنة
بعام  ،2007كما يو�ضح
ال�شكل التايل:
وال�شكل التايل يو�ضح العالقة بني التغري يف املخزون التجاري النفطي و التغري يف �أ�سعار نفوط
الدول الأع�ضاء يف �أوابك:
وم��ن جانب �آخ��ر،
ي�ل�اح���ظ �أن�����ه ه��ن��اك
ارت���ب���اط وا����ض���ح بني
حم�صلة قرارات �أوبك
امل���ت���خ���ذة خ��ل��ال ك��ل
ع��ام ب�ش�أن احل�ص�ص
الإنتاجية و التغري يف
الأ�سعار الفورية لنفوط
ال�����دول الأع�������ض���اء يف
اوابك امل�شتملة يف �سلة
�أوب���ك .فعندما قررت
�أوبك خف�ض احل�ص�ص
ا إلن��ت��اج��ي��ة خ�لال عام
 1999مب���ق���دار 1.7
م��ل��ي��ون ب/ي �ساهم

التغير ال�سنوي في الأ�سعار الفورية لنفوط الدول الأع�ضاء في اوابك الم�شتملة
في �سلة اوبك والمخزون النفطي التجاري2010-1999 ،
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ذلك يف ارتفاع الأ�سعار مبعدل يزيد عن  5دوالر للربميل وا�ستمر االرتفاع يف الأ�سعار حيث ارتفعت
يف عام  2000مبقدار تراوح مابني � 8.6إىل  10.6دوالر للربميل عندها قررت �أوبك رفع احل�ص�ص
مبقدار  3.7مليون ب/ي عام  2000مما �أدى �إىل انخفا�ض الأ�سعار بنحو  5دوالر للربميل يف عام
 .2001وظلت العالقة بني امل�ؤ�شرين متذبذبة خالل الفرتة  ، -2007 2003خالل عامي  2008و
 2009مل يكن الو�ضع يف ال�سوق النفطية طبيعيا ب�سبب الأزمة املالية التي حتولت �إىل �أزمة اقت�صادية،
ففي بداية الأمر �أخذت الأ�سعار يف االرتفاع ب�شكل ملحوظ على الرغم من وفرة الإمدادات ،وقد قامت
بلدان �أوبك خالل هذه الفرتة ب�إقرار �أكرب خف�ض يف احل�ص�ص الإنتاجية ( 4.2مليون ب/ي) وهذا �أدى
بخالف املعتاد� ،إىل انخفا�ض الأ�سعار مبعدل تراوح ما بني � 30.5إىل  36.6دوالر للربميل يف عام
 2009مقارنة بعام  .2008كما هو مو�ضح يف ال�شكل التايل:

التغير ال�سنوي في الأ�سعار الفورية لنفوط الدول الأع�ضاء في اوابك الم�شتملة في �سلة اوبك
و مح�صلة قرارات �أوبك2010-1999 ،
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اخلال�صة و اال�ستنتاجات
من خالل تتبع ما مت ا�ستعرا�ضه يف الأجزاء اخلم�س من الدرا�سة ،ميكن �إيجاز ما مت الإ�سهاب فيه
يف اخلال�صة التالية:
•ميكن تق�سيم املخزونات النفطية �أوال بناء على �أمناطها اىل خمزون �أويل و ثانوي و ثالثي ،وثانيا ح�سب
�أه��داف االحتفاظ بتلك املخزونات اىل خمزون قابل للت�صرف كاملخزون احلكومي و املخزون العابر ،و
املخزون غري قابل للت�صرف كاملخزون التجاري و خمزون البلدان املنتجة .
•كانت ح�صة بلدان �أمريكا ال�شمالية من �إجمايل املخزون التجاري يف البلدان ال�صناعية ت�شكل نحو ،% 46
وح�صة البلدان الأوروبية حوايل  ، % 37وح�صة بلدان �آ�سيا واملحيط الهادي متثل نحو  % 17من الإجمايل.
ثم �أخذت ح�صة بلدان �أمريكا ال�شمالية يف التزايد على ح�ساب املجموعتني الأخريني لتقرتب يف الوقت
احلا�ضر من ن�صف املخزون التجاري التي حتتفظ به البلدان ال�صناعية.
•ي�ستحوذ املخزون التجاري للبلدان ال�صناعية على اجلزء الأكرب من �إجمايل املخزون التجاري العاملي حيث
تزيد ح�صته عن  ، % 50مقابل نحو  % 27لبقية بلدان العامل ،و  % 18.8للمخزون املتوفر على منت
الناقالت ،و  % 1.4فقط ملخزون الكاريبي.
•بلغ متو�سط املخزون اال�سرتاتيجي العاملي الذي حتتفظ به البلدان الأع�ضاء الثالثني يف منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية بالإ�ضافة �إىل املخزون اال�سرتاتيجي يف كل من جنوب �أفريقيا و ال�صني خالل الفرتة
 2010-1999نحو 1491مليون برميل.
•ارتفع املخزون اال�سرتاتيجي الأمريكي من  567مليون برميل عام  1999ما ميثل نحو  % 43من �إجمايل
املخزون اال�سرتاتيجي العاملي� ،إىل �أعلى م�ستوى له  727مليون برميل يف نهاية الربع الثاين من عام 2010
م�شكال ح�صة  % 42من املخزون اال�سرتاتيجي العاملي.
•يالحظ خالل الفرتة � 2010-1999أن كفاية املخزون العاملي تراوحت ما بني � 80إىل  100يوم �أي مبتو�سط
عام بلغ  89يوما� ،أما كفاية املخزون التجاري فقد تراوحت ما بني � 60إىل  70يوما من اال�ستهالك لي�صل
املتو�سط العام للفرتة حوايل  68يوما ،وتراوحت كفاية املخزون التجاري يف الدول ال�صناعية ،وهي من �أهم
امل�ؤ�شرات التي لها انعكا�ساتها على �أ�سعار النفط ،ما بني � 50إىل  60يوما �أي مبتو�سط عام  53يوم.
•بالنظر �إىل العالقة بني م�ستويات املخزون التجاري ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و�أ�سعار النفط اخلام
خالل الفرتة  ،2010 – 1999ميكن مالحظة انه خالل ال�سنوات الأربع الأوىل من تلك الفرتة -1999
 2002كانت العالقة عك�سية بينهما  ،و منذ عام � 2003أخذت العالقة العك�سية بني املخزون التجاري
النفطي و �أ�سعار النفط يف التال�شي.
•بالنظر �إىل العالقة التاريخية بني م�ستويات القيم املطلقة للمخزون التجاري ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية و�أ�سعار النفط اخلام خالل الفرتة من الربع الأول � 1999إىل الربع الرابع  2010يالحظ االرتباط
ال�ضعيف بني املتغريين ،و عند �إدراج عامل الطلب ليعك�س كفاية املخزون بعدد �أيام اال�ستهالك ،ي�صبح هناك
ارتباطا اقوى ن�سبيا بني الأ�سعار وكفاية املخزون.
•كانت العالقة بني الأ�سعار واملخزون النفطي التجاري �سواء بقيمه املطلقة �أو بكفايته بعدد �أيام اال�ستهالك
خالل الفرتة من الربع الأول � 1999إىل الربع الرابع  2003عك�سية و ما يعزز ذلك قيمة  R²املرتفعة ن�سبيا،
مقارنة بالفرتة الثانية املمتدة من الربع الأول � 2004إىل الربع الأول  2010التي �أخذت فيها تلك العالقة
يف التفكك و اتخاذ منحى �آخر (عالقة طردية) ،وما يعزز ذلك �أي�ضا قيمة  R²التي انخف�ضت باملقارنة مع
الفرتة الأوىل من � 0.5إىل .0.05
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•يالحظ �أن الربع الأول من كل عام عادة ما تتجاوز فيه م�ستويات الطلب العاملي على النفط م�ستويات
الإمدادات مما يعني خالل هذه الفرتة من كل عام ت�شهد �سحبا من املخزون النفطي تتفاوت م�ستوياته من
عام لأخر� ،أما بقية �أرباع ال�سنة للفرتة  2010-1999ت�شهد ارتفاعا يف م�ستويات املخزون النفطي العاملي.
ومنذ الربع الأول  2008وحتى الربع الثاين من عام  2010مل ت�شهد م�ستويات املخزون النفطي العاملي.
•من خالل مراجعة االجتماعات التي عقدتها البلدان الأع�ضاء يف منظمة �أوبك خالل الفرتة التي تغطيها
الدرا�سة (  ) 2010-1999والتي و�صل عددها �إىل نحو  50اجتماعا ،يالحظ �أنه يف معظم تلك القرارات
يتم الإ�شارة �إىل و�ضع املخزون النفطي التجاري املتوفر لدى البلدان ال�صناعية ،مما يعني �أن م�ؤ�شر املخزون
يعترب مهما يف اتخاذ �أي قرار يحدد احل�ص�ص الإنتاجية التي �سيتم العمل بها خالل تلك الفرتة والتي يكون
لها ت�أثري مبا�شر على حالة اال�ستقرار يف ال�سوق النفطية.
•�إن التقلبات يف م�ستويات املخزون النفطي لها انعكا�س غري مبا�شر على �إمدادات الدول الأع�ضاء يف منظمة
�أوابك ،فالقرارات التي تتخذ ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية بناء على و�ضع املخزون النفطي يف الدول ال�صناعية
تنعك�س على �إمدادات �ست دول من الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوابك التي حتدد �إمداداتها بناء على قرارات
منظمة الدول امل�صدرة للبرتول ( �أوبك ) ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية.
•هناك ارتباط بني قرارات �أوبك املتخذة خالل كل عام ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية و التغري يف الأ�سعار الفورية
لنفوط الدول الأع�ضاء يف اوابك امل�شتملة يف �سلة اوبك.
•توفر املخزونات النفطية م�ؤ�شرا مهما حلالة ال�سوق النفطية .ففي حال وفرة الإمدادات و حدوث حالة ت�شبع
يف ال�سوق النفطية ،تلج أ� البلدان املنتجة من �أوبك �إىل تعديل احل�ص�ص الإنتاجية لت�ساهم ب�شكل رئي�سي يف
احلد من االنخفا�ض �أ�سعار النفط واحليلولة دون و�صولها �إىل م�ستويات ت�ؤثر �سلبا على عوائدها النفطية.

املراجع
�أوال  :املراجع العربية
•منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد خمتلفة.
•منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،تقرير الأمني العام ال�سنوي� ،أعداد خمتلفة.
•منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،الن�شرة ال�شهرية� ،أعداد خمتلفة.
•الإدارة االقت�صادية ،منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،التقلبات يف �أ�سعار النفط
اخلام  :العوامل امل�ؤثرة واالنعكا�سات على العائدات النفطية للأقطار الأع�ضاء.
ثانيا  :املراجع الأجنبية
- Energy Intelligence Group, Oil Market Intelligence, various issues.

- Energy Intelligence Group, How much oil inventory is enough? Implications
of Stocks for Oil Markets, Governments and the Oil Industry, November 1997.
- IEA, Annual Statistical Supplement, Various Issues.
- IEA, Oil Market Report, Various Issues.

- OPEC, Annual Statistical Bulletin, Various Issues.

- OPEC, Monthly Oil Market Report, Various Issues
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ملحق اجلداول الإح�صائية

الجدول رقم ()1
اال�ستهالك،
أيام
�
بعدد
تطور م�ستويات المخزونات المختلفة وكفايتها
2010 - 1999
( مليون برميل في نهاية الربع )
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يتبع الجدول رقم ()1
تطور م�ستويات المخزونات المختلفة وكفايتها بعدد �أيام اال�ستهالك2010 - 1999 ،
( مليون برميل في نهاية الربع )
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* يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية الثالثني وجنوب �أفريقيا.
							
*** الزائد عن امل�ستوى الت�شغيلي(  55يوما ).

** با�ستثناء االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق وال�صني.
امل�صدر �:أعداد خمتلفة من دورية Oil Market Intelligence

يتبع الجدول رقم ()1
تطور م�ستويات المخزونات المختلفة وكفايتها بعدد �أيام اال�ستهالك2010 - 1999 ،
( مليون برميل في نهاية الربع )
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الجدول ()2
ال�صناعية،
البلدان
في
التجاري
المعدل الف�صلي لأ�سعار النفط و م�ستويات المخزون
2010 - 1999

امل�صدر  :امللحق االح�صائي ال�سنوي ال�صادر عن وكالة
الطاقة الدولية� ،أعداد خمتلفة.
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الجدول ()3
الفترة
خالل
النفط
تطور المعدل الف�صلي للطلب العالمي على
2010 - 1999
( مليون ب/ي)

امل�صدر  :امللحق االح�صائي ال�سنوي ال�صادر عن وكالة
الطاقة الدولية� ،أعداد خمتلفة.
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الجدول ()4
المختلفة
الدولية
تطور االمدادات النفطية بح�سب المجموعات
2010 - 1999
( مليون ب/ي)

امل�صدر  :امللحق االح�صائي ال�سنوي ال�صادر عن وكالة
الطاقة الدولية� ،أعداد خمتلفة.
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الجدول ()5
العالمية،
النفطية
االمدادات
تطور ح�صة المجموعات الدولية المختلفة من
2010 - 1999
()%

امل�صدر  :امللحق االح�صائي ال�سنوي ال�صادر عن وكالة
الطاقة الدولية� ،أعداد خمتلفة.
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الجدول رقم ( ) 6
الخام،
النفط
�إنتاج الأقطار الأع�ضاء في �أوابك من
2010 - 1999
�ألف برميل في اليوم

امل�صدر  :التقرير االح�صائي ال�سنوي لعامي  2006و  ،2009منظمة الدول امل�صدرة للبرتول� ،أوبك.
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الجدول رقم ()7
الخام،
النفط
�صادرات الأقطار الأع�ضاء في �أوابك من
2010 - 1999
�ألف برميل في اليوم

امل�صدر  :التقرير االح�صائي ال�سنوي لعامي  2006و  ،2009منظمة الدول امل�صدرة للبرتول� ،أوبك.
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الجدول رقم ()8
الأ�سعار الفورية لنفوط الدول الأع�ضاء في اوابك الم�شتملة
في �سلة اوبك والمخزون النفطي التجاري2010 - 1999 ،

امل�صدر  :التقرير االح�صائي ال�سنوي لعامي  2006و  ،2009منظمة الدول امل�صدرة للبرتول� ،أوبك.
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نظام اإلدارة البيئة

يف �صناعة تكرير النفط

عماد مكي

*

ظهرت احلاجة �إىل تكرير النفوط الثقيلة مع تنامي
الطلب العاملي على امل�شتقات البرتولية ،وازدياد فرق
ال�سعر بني �أنواع النفوط الثقيلة واخلفيفة الذي
نتج عن ارتفاع الطلب على الأنواع اخلفيفة لتلبية
متطلبات الت�شريعات البيئية املتعلقة .
* خبري �صناعات نفطية � ،إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك

النفط والتعاون العربي -المجلد  36العدد � 136صيف 2010
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1

مفاهيم أساسية
حول نظام اإلدارة البيئية

�ساهمت �إجراءات ا�ستجابة املن�ش�آت ال�صناعية ملتطلبات الت�شريعات البيئية احلكومية يف ن�شوء
تكاليف باهظة ،ترتب عنها عجز بع�ض هذه املن�ش�آت عن املناف�سة ،و�إمكانية اال�ستمرار يف ال�سوق ،مما
دفعها �إىل البحث عن الو�سائل التي ت�ساعدها على حت�سني �أدائها البيئي ب�أقل التكاليف.
يت�ضمن اجلزء الأول من الدرا�سة ثالثة ف�صول تتناول تعريف نظام الإدارة البيئية وتاريخ ن�شوئه،
و�إجراءات تنفيذه ،والفوائد التي ميكن �أن حت�صل عليها املنظمات ال�صناعية من تطبيقه.

تعريف نظام الإدارة البيئية

)Environmental Management System (EMS

 :1تعريف نظام الإدارة البيئية
يعرف نظام الإدارة البيئية ( Environmental Management System (EMSب�أنه جمموعة
املعايري التي ت�ساعد املن�ش�أة على تخفي�ض التكاليف الناجمة عن �إعداد اخلطط ،واتخاذ �إجراءات
تخفيف الآثار ال�ضارة التي حتدثها �أن�شطتها على البيئة ،وذلك من خالل مراجعة �شاملة لكافة الأن�شطة
التي تقوم بها ،وحتديد حجم ونوع الآثار التي حتدثها على البيئة (.)BSI, 2008
كما تعرف نظم الإدارة البيئية ب�أنها جمموعة نظم ر�سمية ،وقواعد بيانات ميكن من خاللها مراقبة
الأداء البيئي للمن�ش�أة ،وتقدمي املعلومات �إىل كل من امل�ستخدمني الداخليني واخلارجيني .فامل�ستخدمني
الداخليني ،وهم الأ�شخا�ص امل�ستفيدين من البيانات من داخل املن�ش�أة ،فيمكنهم احل�صول على التقارير
املتعلقة بت�صميم املنتجات ،والدورات التدريبية ،وتعليمات تخفي�ض طرح امللوثات �إىل البيئة �أثناء تنفيذ
ن�شاطات وعمليات املن�ش�أة� ،أما امل�ستخدمني اخلارجيني ،وهم اجلهات الرقابية امل�س�ؤولة عن �سالمة
البيئة ،والهيئات احلكومية ،واجلمهور ،فيمكنهم الإطالع على التقارير الدورية التي تقوم املن�ش�أة
بن�شرها� ،سواء على �شبكة املعلومات الدولية (�إنرتنت)� ،أو يف و�سائل الإعالم الأخرى ،والتي تت�ضمن
الإجنازات التي حققتها يف جمال الأداء البيئي.)White et al, 2008( ،
ي�ؤ�س�س نظام الإدارة البيئية �إطار عمل لربامج حت�سني الأداء البيئي ،من خالل قيام املن�ش�أة
بتحديد �سيا�ستها البيئية ،ثم �إعداد الإجراءات التي ت�ساهم يف تعزيز هذه ال�سيا�سة .وقد يكون لهذه
املن�ش�أة العديد من هذه الإجراءات التي يتطلبها النظام ،وال حتتاج �إال �إىل بع�ض التعديالت لتتوافق
مع متطلباته.

 : 2-1عوامل ظهور نظم الإدارة البيئية

ظهرت احلاجة �إىل نظام الإدارة البيئية يف مطلع عقد ال�سبعينات من القرن املن�صرم ،نتيجة
للكوارث البيئية العديدة التي وقعت يف تلك الفرتة .وللحد من وقوع مثل هذه الكوارث بادرت معظم
البلدان ال�صناعية ب�إ�صدار الت�شريعات والقوانني التي تلزم املن�ش�آت ال�صناعية باحلد من طرح
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االنبعاثات الغازية ال�ضارة �إىل الغالف اجلوي ،وعدم ت�صريف امللوثات ال�سائلة �إىل املجاري املائية� ،أو
رمي النفايات ال�صلبة يف الرتبة.
كما ازداد االهتمام ب�ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية وال�شاملة للحد من التلوث البيئي بعد قمة
الأر�ض التي عقدت يف ريو دي جانريو عام  1992بدعوة من هيئة الأمم املتحدة ،وت�أكدت هذه ال�ضرورة
بعد انعقاد م�ؤمتر التنمية امل�ستدامة الذي عقد يف جوهان�سربغ عام  ،2002حيث �أكد فيه املجتمعون
على وجود خطورة بالغة على احلياة يف الأر�ض ،ودعوا �إىل اتخاذ �إجراءات حا�سمة لتفادي اخلطر قبل
فوات الأوان ،مما دفع العديد من الهيئات �إىل الرتكيز على �إيجاد نظم �إدارة بيئية ت�ساعد على حتديد
�شامل للآثار ال�سلبية لأن�شطتها على البيئة.
�أما �أهم العوامل التي �ساهمت يف ظهور نظم الإدارة البيئية فهي على النحو التايل)Euromines, 2005( :
•تزايد االهتمام على م�ستوى القطاعني العام واخلا�ص بتح�سني ممار�سات الإدارة البيئية ،مبا
ي�ؤدي �إىل ا�ستدامة التنمية ،و�إىل �إبراز قدر منا�سب من امل�ساءلة البيئية.
•ازدياد وعي امل�ستهلكني باجلوانب البيئية للمنتجات التي يرغبون ب�شرائها.
•تنامي االهتمام بالقيم البيئية يف عملية �صنع ال �ق��رارات املتعلقة بامل�صالح التجارية �أو
بال�صالح العام.
•ظهور توجهات لتطوير عدة معايري للإدارة البيئية ،كالربامج التطوعية للحكومات ،واملعيار
الربيطاين ( ،)BS-7750واملعيار الأوروب ��ي ،ال��ذي يطلق عليه �إ�سم خطة الإدارة واملراجعة
البيئية يف الإحت��اد الأوروب��ي ( ،)ECO Management and Audit Schemeمما �أثار
امل �خ��اوف م��ن �أن ت�صبح مثل ه��ذه امل�ع��اي�ير عقبة يف وج��ه ال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة ،نتيجة اختالف
متطلباتها وتعدد مناذجها.

 :3-1التطور التاريخي لن�شوء نظم الإدارة البيئية
يف يونيو /حزيران � 1991شكلـــت املنظــــمـــة الدوليـــــة للتوحيــــد القيــــا�سي (International
 Organization for Standardization (ISOمقرها يف جنيف� -سوي�سرا -جمموعة عمل �أطلقت
عليها ا�سم (املجموعة اال�ست�شارية الإ�سرتاتيجية حول البيئة (Strategic Advisory Group on the
 Environment- (SAGEمهمة هذه املجموعة تقييم مدى احلاجة �إىل وجود معايري دولية يف الإدارة
البيئية ،و�أو�صت ب�أن احلاجة ما�سة ملثل هذا النظام)Schaarsmith, 2005( .

يف يناير/كانون الثاين عام � 1993صدر قرار من املنظمة الدولية للتوحيد القيا�سي ( )ISOيو�صي
بت�شكيل جلنة فنية ت�ضم ممثلني من كافة الدول الأع�ضاء يف املنظمة ،مهمتها �إعداد �سل�سلة معايري
للإدارة البيئية.

يف �سبتمرب � 1996أ�صدرت اللجنة الفنية (� )TC:207سل�سلة معايري الإدارة البيئية (،)ISO-14000
التي تت�ألف من موا�صفات نظام الإدارة البيئية (� ،)ISO-14001إ�ضافة �إىل جمموعة وثائق ا�سرت�شادية
حول طريقة التنفيذ وتعليمات التدقيق واملراجعة البيئية .ويف  15نوفمرب عام � 2004صدرت ن�سخة
معدلة للنظام �أطلق عليها ا�سم (.)ISO-14001:2004

 :4-1مكونات معايير �سل�سلة الإدارة البيئية ISO-14000

تتكون �سل�سلة نظام الإدارة البيئية ( )ISO-14000من جمموعة وا�سعة من املعايري� ،إال �أن جميعها
يقع �ضمن فئتني ،الأوىل هي فئة معايري املوا�صفات ،وتت�ضمن عدداً من الوثائق التي تو�ضح الإجراءات
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التي يجب على املن�ش�آت �أن تقوم بها� ،أو �أن تبتعد عنها لكي حت�صل على �شهادة نظام الإدارة البيئية،
�أما الفئة الثانية فتت�ضمن التعليمات التي ت�ساعد املن�ش�أة على تطبيق نظام الإدارة البيئية.
ت�صنف �سل�سلة نظم الإدارة البيئية �إىل جمموعة معايري ح�سب املوا�ضيع التي تتناولها على النحو
التايل)Cheremisinof, 2006( :
•معايري نظام الإدارة البيئية ( )ISO-14000الذي يت�ضمن ال�شروط والإر�شادات التي متكن
ال�شركة من احل�صول على �شهادة (� ،)ISO-14001إ�ضافة �إىل �شرح مف�صل لعنا�صر نظام
الإدارة البيئية ،كالتخطيط البيئي ،ومكافحة التلوث ،وم�شاركة العاملني ،والتدقيق البيئي،
والتخطيط ملواجهة احلاالت الطارئة ،وطرق قيا�س الأداء البيئي.

• � ISO-14010إر�� �ش ��ادات ال�ت��دق�ي��ق ال�ب�ي�ئ��ي (Guidelines for Environmental
 ،)Auditigوتت�ضمن جمموعة من الإر�شادات ،الهدف منها الت�أكد من ا�ستمرار �صالحية نظام
الإدارة البيئية ،و�ضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

• ISO-14020ال �ع�ل�ام��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة وال �ت �� �ص��اري��ح (Environmental labels and
 )declarationوتتناول تو�صيف املنتجات و�شروط نقلها وتخزينها.
• ISO-14030تقييم الأداء البيئي (،)Evaluating environmental performance
ويت�ضمن طرق قيا�س وتقييم الأداء البيئي للمن�ش�أة.

• ISO-14040حتاليل دورة احلياة ) )Life-cycle analysisوتتناول ق�ضايا دورة حياة
املنتجات ،بدء ًا من عملية الت�صنيع وحتى ا�ستهالكها من قبل الزبائن.

•  ISO-14050امل�صطلحات والتعاريف ()Terms & Definitions
ويبني اجلدول  1-1ت�صنيف �سل�سلة نظام الإدارة البيئة.

اجلدول � 1-1سل�سلة نظام الإدارة البيئية
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 : 5-1نماذج نظم الإدارة البيئية
ظهرت مناذج عديدة من نظم الإدارة البيئية� ،إال �أن �أكرثها �شيوعاً يف العامل هي التالية)Chen, 2004( :
•املعيار الدويل (International Standard (ISO-14001

•خمطط الإدارة وامل��راج�ع��ة البيئية الأوروب� ��ي European Eco-Management and
.)Audit Scheme (EMAS

•املعيار الربيطاين )British Standard (BS-7750
على الرغم من االختالف يف هيكلية النظم الثالثة �إال �أنها مت�شابهة جداً يف جوانب عديدة،
وللمقارنة بني هذه النظم �أظهرت نتائج درا�سة �أجريت للبحث عن النظام الأكرث ا�ستخداما ُ يف اململكة
املتحدة� ،أن قرار اختيار النموذج الأن�سب يعتمد على طبيعة عمل املن�ش�أة ،وحجمها ،والأهداف املن�شودة
من تطبيق نظام الإدارة البيئية ،حيث �أن لكل منوذج من النماذج الثالثة مزاياه و�سلبياته ،وقد �أ�شارت
الدرا�سة �إىل وجود فروق بني هذه النظم� ،أهمها:

•البدء بعملية التنفيذ يف نظام (� )ISO-14001أ�سهل ،كما �أن تكاليف تطبيقه �أقل ،مقارنة
بالنظامني الآخرين.
•نظام (� )ISO-14001أكرث قابلية للتوافق مع نظم اجلودة ()ISO-9000

•�إمكانية احل�صول على املعلومات امل�ساعدة على تطبيق النظام �أ�سهل يف ن�ظ��ام (ISO-
 )14001من النظامني الآخرين ،وذلك من خالل الدليل اال�سرت�شادي املن�شور لهذه الغاية
(.)ISO-14004
•يتميز النموذجان الأوروبي والربيطاين بح�صولهما على ثقة الهيئات البيئية �أكرث من النظام
الدويل( )ISO-14001وذلك الحتوائهما على �إجراءات تدقيق متكررة طوال فرتة التنفيذ،
ميكن �أن تعر�ض املن�ش�أة �إىل �سحب ال�شهادة عند مالحظة عدم االمتثال ملتطلبات النظام يف �أي
جزء من �أجزاء املن�ش�أة.
•يالحظ يف النظامني الأوروب��ي والربيطاين الت�أكيد على عملية التح�سني امل�ستمر ل�ل�أداء
البيئي �أكرث من النظام الدويل (.)ISO-14001
•يركز النظام ال��دويل ( )ISO-14001على حت�سني الأداء على امل�ستوى الداخلي للمن�ش�أة
�أكرث من الرتكيز على العالقة مع الأطراف اخلارجية ،بينما يركز النظامني الآخرين على جني
فوائد �أكرث على م�ستوى العالقات اخلارجية ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل �أن النظام الدويل يهتم
فقط بعملية �إدارة اجلوانب البيئية ،بينما يهتم النظام الأوروبي �إ�ضافة �إىل ذلك باالنبعاثات
امللوثة للبيئة التي تطرحها املن�ش�أة ،وانعكا�سات هذه امللوثات على البيئة.

 :6-1العنا�صر الأ�سا�سية لنظام الإدارة البيئية ISO-14001
يحتوي الدليل اال�سرت�شادي لنظام الإدارة البيئية ( )ISO-14001الذي تن�شره املنظمة
الدولية للتوحيد القيا�سي  ISOعلى ( )17بنداً ،وميثل كل بند من هذه البنود عن�صراً من عنا�صر
نظام الإدارة البيئية الذي يحتوي على املتطلبات التي يجب على املن�ش�أة �أن تلتزم بها لكي حتقق
درجة التوافق مع معايري النظام ،وتتمكن من حتقيق التح�سني امل�ستمر لأدائها البيئي ،ح�سب
ال�شكل .)Gmur, 2005( ،1-1
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تتوزع العنا�صر الرئي�سية لنظام الإدارة البيئية على الفقرات الرئي�سية التالية:
الفقرة  :4.1املتطلبات العامة التي يجب �أن تلتزم بها املن�ش�أة.
الفقرة  :4.2ال�سيا�سة البيئية Environmental Policy
الفقرة  :4.3التخطيطPlanning

الفقرة  :4.4التنفيذ والت�شغيل Implementation and Operation

الفقرة  :4.5االختبار والإجراءات الت�صحيحية Checking and Corrective Action
الفقرة  :4.6مراجعة الإدارة Management Review

� :7-1شهادة نظام الإدارة البيئية
تعرف �شهادة نظام الإدارة البيئية
( )EMS-CERTIFICATIONب�أنها
وث��ي��ق��ة متنحها ه��ي��ئ��ة حم��اي��دة ذات
ك��ف��اءة ،مفو�ضة مبنح ال�شهادات من
منظمة دولية �أو حكومية وطنية ،تثبت
ب���أن املنظمة ملتزمة مبتطلبات نظام
الإدارة البيئية ( ،)ISO-14001وذلك
من خالل عمليات تدقيق جترى على
املن�ش�أة للت�أكد من �أنها)Craig, 1996( :

(ال�شكل )1-1
العنا�صر الأ�سا�سية لنظام الإدارة البيئية ()ISO-14001
اخلطوة ()1
ال�سيا�سة البيئية
الفقرة ()4.2
اخلطوة ()2
التخطيط
الفقرة ()4.3
< اجلوانب البيئية
< املتطلبات القانونية
< االهداف والغايات
< برامج الإدارة البيئية

اخلطوة ()5
مراجعة الإدارة
الفقرة ()4.6

•م�ل�ت��زم��ة ب�ت�ح�ق�ي��ق الأه � ��داف
ال� � �ب� � �ي� � �ئ� � �ي � ��ة ،وحت � � �ت � � ��رم ك� ��اف� ��ة
الت�شريعات والقوانني املرتبطة
بحماية البيئة من التلوث.
•و�أن هيكلها التنظيمي مالئم
لإدارة ال�ع�م�ل�ي��ات وال�ن���ش��اط��ات
التي تقوم بها.
•و�أن عملية حتويل املوارد املتاحة وكافة �أنواع املواد اخلام �إىل منتجات تتم وفق الأهداف املو�ضوعة.
•و�أن رغبات العمالء يتم تلبيتها ب�شكل دائم وم�ستمر.
اخلطوة ()3
التنفيذ والت�شغيل
الفقرة ()4.4
< الهيكلية وامل�س�ؤولية
< التدريب  -الوعي  -االمتثال
<  EMSالتوثيق
< �ضبط الوثائق
< �ضبط عوامل الت�شغيل
< التح�ضري للحاالت الطارئة

اخلطوة ()4
املراجعة والت�صحيح
الفقرة ()4.5
< املراقبة والقيا�س
< حاالت عدم االلتزام
واالجراءات الوقاية
< ال�سجالت
< تدقيق النظام البيئي

 :8-1خطوات الح�صول على �شهادة الإدارة البيئية
تتكون �إجراءات ح�صول املن�ش�أة على �شهادة الإدارة البيئية ( )ISO-14001من اخلطوات التالية:
()Stapleton et al, 2001
● ● الخطوة ( :)1تقديم طلب الت�سجيل

تتقدم املن�ش�أة بطلب ت�سجيل �إىل املنظمة املخولة مبنح ال�شهادة ،يت�ضمن الطلب �شرحاً
لن�شاطات املن�ش�أة وموقعها والوحدات الإنتاجية وامل�ساندة التابعة لها .كما يت�ضمن
الطلب دفع ر�سوم �إجراءات التدقيق التي �سيقوم بها �أ�شخا�ص مفو�ضون من قبل اجلهة
املانحة� ،أو من منظمات جمازة من قبل اجلهة املانحة يف بلدان �أخرى.
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● ● الخطوة ( :)2مراجعة وثائق نظام الإدارة البيئية
يف هذه اخلطوة تقوم جلنة التدقيق التابعة للجهة املانحة ب�إجراء مراجعة يف املكتب
لكافة وثائق نظام الإدارة البيئية التي تقدمت بها املن�ش�أة ،والتي تت�ضمن ال�سيا�سة
البيئية ،والوثائق التي ت�شري �إىل الأ�سلوب التي تتبعة املن�ش�أة ،والإجراءات التي تتخذها
يف تلبية متطلبات كل فقرة من فقرات نظام الإدارة البيئية.
● ●الخطوة ( :)3المراجعة الميدانية لتطبيق نظام الإدارة البيئية
يقوم فريق التدقيق بزيارة موقع املن�ش�أة حلل الثغرات التي مت اكت�شافها �أثناء مراجعة
الوثائق يف املكتب ،والت�أكد من �أن املن�ش�أة جاهزة لإجراء التدقيق الكامل اخلا�ص بعملية
الت�سجيل .كما يتم يف هذه الزيارة حتديد م�ستلزمات �إجراء عملية التدقيق كو�سائل
النقل واملرافقني...
● ●الخطوة ( :)4تدقيق قابلية الت�سجيل
يقوم فريق التدقيق ب�إجراء عملية تدقيق يف املوقع للت�أكد من �أن تطبيق نظام الإدارة
البيئية يف املن�ش�أة يجري ب�شكل متوافق مع متطلبات نظام ( ،)ISO-14001و�أن الإدارة
قد اتخذت الإجراءات الكافية للمحافظة على ا�ستمرار االلتزام بتطبيق النظام ،وذلك
من خالل الفح�ص امليداين و�إجراء املقابالت مع الإدارة والعاملني ،ومراجعة ال�سجالت
والتعليمات املكتوبة.
● ●الخطوة ( :)5قرار الت�سجيل
ي�صدر يف هذه اخلطوة تقرير نهائي يحتوي على نتائج تدقيق قابلية الت�سجيل يقدم �إىل
�إدارة املن�ش�أة ،وي�شري التقرير �إىل نقاط االنحراف عن متطلبات النظام التي يجب على
املن�ش�أة �أن تقوم بت�صحيحها قبل املوافقة على منحها ال�شهادة.
● ●الخطوة ( :)6مراقبة مابعد الت�سجيل
بعد ح�صول املن�ش�أة على �شهادة الت�سجيل تقوم اجلهة املانحة ب�إجراء عمليات تدقيق
دورية ن�صف �سنوية ،للت�أكد من ا�ستمرار تطابق الأداء البيئي للمن�ش�أة مع متطلبات نظام
الإدارة البيئية ،يقوم فريق التدقيق مبراجعة بع�ض عنا�صر النظام يف كل عملية تدقيق،
�إال �أنه بعد ثالث �سنوات جتري عملية تدقيق لكافة عنا�صر النظام.
بعد كل عملية تدقيق ي�صدر الفريق تقريراً يت�ضمن النتائج التي مت التو�صل �إليها ،ويو�صي ب�إحدى
االحتماالت التالية:
•املوافقة على منح �شهادة الت�سجيل.
•املوافقة على الت�سجيل بعد قيام املن�ش�أة بت�صحيح بع�ض االنحرافات.
•التو�صية ب��إج��راء عملية تدقيق ميداين �أخ��رى ،وذل��ك عندما يكت�شف الفريق وج��ود عدة
خمالفات جوهرية يف االلتزام مبتطلبات النظام.
جتدر الإ�شارة �إىل وجود اختالف بني عملية تدقيق االمتثال بالقوانني والت�شريعات البيئية،
وعملية تدقيق الت�سجيل على نظام الإدارة البيئية التي جتريها اجلهة املانحة ،ح�سب ماهو مبني
يف اجلدول  ،2-1حيث �أن عملية تدقيق الت�سجيل ال تت�ضمن �إج��راء تفتي�ش مف�صل حول مدى
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امتثال املن�ش�أة للمتطلبات� ،إمنا يتم الرتكيز فيها على ال�سيا�سة التي تتبعها املن�ش�أة للو�صول �إىل
مرحلة االمتثال ملتطلبات الت�شريعات البيئية ،من خالل الإجابة على الأ�سئلة التالية:
•ماهي الطرق املتبعة لإبقاء املن�ش�أة على توا�صل مع �أية ت�شريعات بيئية جديدة؟
•كيف يتم تو�صيل هذه الت�شريعات �إىل العاملني يف املن�ش�أة؟
•ماهي الطرق املتبعة لتقييم امتثال املن�ش�أة بالت�شريعات البيئية؟
•ماهي اخلطط التي و�ضعتها املن�ش�أة ملعاجلة خمالفة الت�شريعات يف حال وجودها؟

الجدول  2-1مقارنة عمليتي تدقيق نظام الإدارة البيئية واالمتثال

 : 9-1فوائد الح�صول على �شهادة نظام الإدارة البيئية
على الرغم من �أن نظام الإدارة البيئية ( )ISO-14001ال يتطلب �شرط احل�صول على �شهادة من
طرف ثالث� ،إال �أن التجربة العملية �أثبتت �أن احل�صول على هذه ال�شهادة له فوائد عديدة ،وخا�صة يف
حال وجود مناف�سة �شديدة بني ال�شركات ،حيث �أنها ت�ساهم يف حت�سني املوقع التناف�سي لل�شركة يف
ال�سوق.
كما �أن لل�شهادة فوائد تنعك�س على الظروف الداخلية للمن�ش�أة ،من خالل �ضمان ا�ستمرار حتقيق
الأهداف البيئية ،والت�أكد من االلتزام الدائم باملعايري التي يحددها النظام ،وبالتايل ميكن املحافظة
على اال�ستثمارات التي �أنفقت على تنفيذ متطلبات نظام الإدارة البيئية وبرامج حماية البيئة.
لعملية الت�سجيل بع�ض ال�سلبيات �أي�ضاً لأنها حتتاج �إىل تكاليف باهظة ،مما دفع العديد من
ال�شركات ذات الن�شاطات الإنتاجية املت�شابهة ،كم�صايف النفط مث ً
ال ،يف منطقة جغرافية حمددة �إىل
تكوين هيئات خا�صة تقوم بعمليات التدقيق اخلارجي ،ومنح �شهادة ت�ؤكد مطابقة الربامج البيئية
للمن�ش�أة مع معايري ومتطلبات نظام الإدارة البيئية)Shah, 1996( .

 :10-1تطور عدد ال�شركات الحا�صلة على �شهادة الإدارة البيئية
و�صل عدد املن�ش�آت احلا�صلة على �شهادة الإدارة البيئية ()ISO-14001يف العامل نهاية عام 2002
�إىل (� )49462شهادة موزعة على ( )118دولة � ،أي بزيادة قدرها (� )12697شهادة ،بن�سبة ( )% 34.54عن
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نهاية عام  ،2001حيث كان �إجمايل
املن�ش�آت امل�سجلة ( )36765موزعة
على  112دولة ،وخالل عام 2003
ح�صلت ( )11825من�ش�أة �أخرى على
ال�شهادة ف�أ�صبح العدد (.)61287

يف نهاية عام  2004و�صل عدد
ال�شركات التي ح�صلت على �شهادة
ت�سجيل نظام الإدارة البيئية (ISO-
 )14001من قبل هيئات مراجعة
بيئية متخ�ص�صة �إىل ()88000
منظمة يف كافة �أنحاء العامل ،ثم ارتفع
�إىل ( )111162نهاية عام ،2005
ويف نهاية عام  2006و�صل العدد
�إىل (� ،)128211إىل �أن و�صل نهاية
عام � 2008إىل (� )188815شركة
م�سجلة ،ال�شكل)ISO, 2008( 2-1
حتتل ال�صني املركز الأول يف
العامل من حيث عدد ال�شركات
احلا�صلة على �شهادة نظام الإدارة
البيئية ،حيث بلغ (� )39135شركة
نهاية يف عام  ،2008ت�أتي بعدها
ال��ي��اب��ان (��� )35573ش��رك��ة ،ثم
�إ�سبانيا (� )16443شركة ،ال�شكل
.3-1
ويف ال���دول العربية م��ازال
�إقبال ال�شركات على الت�سجيل
ع��ل��ى ���ش��ه��ادة الإدارة البيئية
متوا�ضعاً ،مقارنة مبناطق العامل
الأخ��رى ،حيث بلغ �إجمايل عدد
ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي ح�صلت على
�شهادة الإدارة البيئية يف الوطن
العربي ( )823نهاية عام ،2006
ثم ارتفع �إىل ( )903يف نهاية عام
� ،2007إال �أنه ت�ضاعف يف نهاية
ع��ام  2008لي�صل �إىل ()1722
���ش��رك��ة ،وت���أت��ي دول���ة الأم����ارات
العربية املتحدة يف املقدمة ،ثم
جمهورية م�صر العربية ،ح�سب
ماهو مبني يف ال�شكل .4-1

ال�شكل 2-1
تطور عدد ال�شركات الم�سجلة على �شهادة الإدارة البيئية ( )ISO 14001في العالم

ال�شكل 3-1
ترتيب الدول الحا�صلة على �شهادة  ISO-14001في العالم

ال�شكل 4-1
تطور عدد ال�شركات الحا�صلة على �شهادة  ISO 14001في الدول العربية
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2

فوائد تطبيق نظام اإلدارة البيئية

 :1-2مقدمة
تواجه منظمات الأعمال العديد من التحديات بطرق غري م�سبوقة ،مما يهدد ربحيتها وقدرتها
على املحافظة على و�ضعها التناف�سي يف ال�سوق .ترتكز هذه ال�صعوبات يف تنامي الطلب على املوارد
الطبيعية يف الأ�سواق الدولية وارتفاع تكاليف احل�صول عليها ،كالنفط واملواد اخلام الأخرى ،مما دفع
املنظمات الإنتاجية �إىل البحث عن طرق تخفي�ض تكاليف الت�شغيل والإنتاج واحلد من الهدر.
وحيث �أن ق�ضايا التلوث البيئي تعترب من امل�شكالت الناجمة عن ف�شل اال�ستخدام الفعال للموارد
الطبيعية ب�شكل عام ،وموارد الطاقة ب�شكل خا�ص ،مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع تكاليف الإنتاج ،ف�ض ً
ال عن
الأعباء الأخرى املحتملة من الغرامات وال�ضرائب التي تفر�ضها القوانني والت�شريعات يف حال وقوع
حوادث �ضارة بالبيئة ،فقد جل�أت تلك املنظمات �إىل تطبيق نظم الإدارة البيئية التي ت�ساعدها على
مواجهة ق�ضايا التلوث البيئي واحلد من انعكا�ساته ال�سلبية بطريقة منهجية منظمة.

 :2-2فوائد تطبيق نظام الإدارة البيئية
ترتكز الفوائد الأ�سا�سية التي تكت�سبها املن�ش�أة نتيجة تطبيقها لنظام الإدارة البيئية يف جوانب
عديدة� ،أهمها:

 :1-2-2حت�سني الأداء املايل للمن�ش�أة
ت�شري اخلربة العملية �إىل �أن تطبيق نظم الإدارة البيئية يحتاج �إىل تكاليف باهظة� ،إ�ضافة �إىل
تكاليف متابعة النظام واملحافظة على ا�ستمراره� ،إال �أن الفوائد التي حت�صل عليها املن�ش�آت نتيجة
تطبيق النظام تفوق كثرياً ما تتكبده من تكاليف.
كما �أظهرت نتائج �أبحاث قامت بها مراكز متخ�ص�صة �أن املن�ش�آت التي تطبق نظام الإدارة البيئية
حتقق �أرباحاً مب�ستويات �أعلى من املن�ش�آت الأخرى ،وذلك من خالل مايلي)White et al, 2008( :
•حت�سني الأداء الت�شغيلي ،نتيجة الرتكيز على الق�ضايا الهامة التي ت�ساعد على ا�ستقرار ظروف الت�شغيل.
•االهتمام بتدريب العاملني على ممار�سة �أف�ضل الو�سائل املمكنة للحد من طرح امللوثات �إىل
ً
�شكال من �أ�شكال هدر املوارد الثمينة.
البيئة ،والتي تعترب
• العمل على حت�سني اال�ستفادة من املوارد التي متتلكها املن�ش�أة.
•تخفي�ض خ�سائر الإنتاج املحتملة من وقوع الأخطار واحلوادث الطارئة.
•تخفي�ض الر�سوم التي تدفعها املن�ش�أة ل�شركات الت�أمني نتيجة التزامها بالتدابري التي ت�ضمن
تخفي�ض فر�ص وقوع احلوادث الطارئة.
•تخفي�ض النفقات الناجمة عن اتخاذ �إجراءات تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،وحت�سني كفاءة ا�ستخدامها.
�أجريت درا�سة يف �أملانيا ( )Weber et al, 2005على عينة من مائة �شركة ،وذلك بهدف حتديد العالقة بني
الأداء البيئي والأداء املايل لل�شركات ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أنه كلما حت�سن الأداء البيئي لل�شركة يتح�سن م�ستوى
�أدائها املايل ،كالعائد على اال�ستثمار  Return On Investmentوالعائد على الأ�صول .Return On Assets
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 :2-2-2حت�سني الأداء البيئي للمن�ش�أة
من الفوائد الهامة لتطبيق نظام الإدارة البيئية �أنه مينح املن�ش�أة القدرة على تقييم خماطر التلوث
الناجت عن عملياتها ب�شكل م�سبق ،بدالً من معاجلتها بعد وقوعها ،حيث �أن تنفيذ نظام الإدارة البيئية
ي�ضمن حت�سني التزام ال�شركة مبتطلبات الت�شريعات البيئية ،من خالل �إجناز اخلطط والإج��راءات
الت�صحيحية الواجب اتخاذها يف حال حدوث امل�شكالت.)Melnyk et al, 2003( .

 :3-2-2احل�صول على مزايا تناف�سية
�إن ما تقوم به بع�ض ال�شركات يف مناطق العامل املختلفة ،وخا�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية
و�أوروبا الغربية واليابان ،من ح�صر تعاملها مع املوردين احلا�صلني على �شهادة الإدارة البيئية� ،أدى �إىل
فقدان العديد من املوردين لفر�ص امل�شاركة يف عقود بيع منتجاتها يف الأ�سواق الدولية ،مما �أفقدها
القدرة على املناف�سة� ،إ�ضافة �إىل �أن تطبيق نظم الإدارة البيئية �ساهم يف حت�سني قدرة ال�شركة على
�إنتاج مواد مبوا�صفات عالية اجلودة متكنها من ك�سب �أ�سواق خارجية للت�صدير ،وخا�صة يف ظل تنامي
الوعي لدى امل�ستهلكني يف تف�ضيل �شراء منتجات ال�شركات التي تلتزم مبتطلبات حماية البيئة من
التلوث( .عبد ال�صمد وبطاينة)2005 ،

 :4-2-2حت�سني �سمعة املن�ش�أة لدى العمالء واجلوار
ي�ساهم تطبيق نظام الإدارة البيئية يف حت�سني �صورة املن�ش�أة يف الو�سط الذي تعمل فيه� ،إ�ضافة
�إىل �إعطاء م�صداقية للربامج البيئية التي تتبعها ،حيث �أن منظمات حماية البيئة والهيئات امل�س�ؤولة
عن تطبيق الت�شريعات والأنظمة البيئية تنظر �إىل نظم الإدارة البيئية كم�ؤ�شر على رغبة املن�ش�أة يف
االهتمام بق�ضايا املجتمع و�صحة املواطن ،و�أنها ت�سعى �إىل �أبعد من االمتثال مبتطلبات الت�شريعات
البيئية.

 : 5-2-2حت�سني العالقة مع املوردين والعمالء
�أظهرت نتائج العديد من الدرا�سات والأبحاث امليدانية �أن ال�شركات التي تتبنى نظام الإدارة
البيئية تلتزم ب�إجراءات حت�سني �سل�سلة التوريد� Supply Chainأكرث من ال�شركات الأخرى ،وت�سعى
�إىل حت�سني عالقتها مع املوردين لت�ضمن ح�صولها على املواد الالزمة للت�صنيع يف �أف�ضل موا�صفات
و�أقل تكلفة ،كما حتر�ص على حتقيق رغبات العمالء وتلبية احتياجاتهم)Darnall et al, 2008( .

 :6-2-2حت�سني العالقة بني الإدارة والعاملني يف املن�ش�أة
ي�ساهم تطبيق نظام الإدارة البيئية يف حت�سني الروح املعنوية للعاملني من خالل تكثيف الدورات
التدريبية التي ت�ؤدي �إىل تنمية مهاراتهم العملية ،وبالتايل تخفي�ض حوادث العمل ،واحلد من انت�شار
املواد امللوثة التي ت�ؤثر �سلباً على حالتهم ال�صحية ،وتخفي�ض حاالت التعر�ض للنوبات القلبية التي
ت�صيب العاملني مع تقدم العمر وخا�صة عند الرجال)IFC, 2007( .

� :3-2أمثلة عملية لفوائد تطبيق نظام الإدارة البيئية
اهتمت العديد من مراكز البحوث والهيئات العلمية يف �إعداد الدرا�سات التي تظهر الفوائد التي
تكت�سبها املنظمات ال�صناعية نتيجة تطبيقها لنظام الإدارة البيئة ،وفيما يلي بع�ض الأمثلة.
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 :1-3-2درا�سة حول دور نظام الإدارة البيئية يف حت�سني الأداء البيئي
�شملت هذه الدرا�سة التي قام بها الربوفي�سور توفيل (  )Toffel, 2005من جامعة كاليفورنيا
�أكرث من �ألف من�ش�أة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،تنتج �أو ت�ستخدم مواد كيميائية خطرة ،وكان
جلميع هذه املن�ش�آت ت�صنيف �سابق ب�أنها تطرح انبعاثات �سامة مبعدالت تزيد عن القيم التي
حتددها املعايري البيئية .وكان الهدف من الدرا�سة تقييم مدى حت�سن الأداء البيئي للمن�ش�آت بعد
تطبيقها نظام الإدارة البيئية .وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن الأداء البيئي للمن�ش�آت التي ح�صلت
على �شهادة الإدارة البيئية قد حت�سن ب�شكل ملحوظ عما كان عليه �سابقاً ،و�أن الآثار ال�سلبية
التي حتدثها على البيئة �أ�صبحت �أقل مقارنة باملن�ش�آت الأخرى .كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود
عالقة ارتباط خطية بني معدل الأخطار ال�صحية على العاملني يف املن�ش�أة ون�سبة االنبعاثات التي
تطرحها املن�ش�أة �إىل البيئة.

 :2-3-2درا�سة الربنامج البيئي الوطني لوكالة حماية البيئة الأمريكية
�أطلقت وكالة حماية البيئة يف
الواليات املتحدة الأمريكية مبادرة
�سميت مب�سار الأداء البيئي الوطني

National
Environmental
 .Performance Trackتهدف

ال�شكل 1-2
تطور عدد �أع�ضاء البرنامج البيئي الوطني لوكالة حماية البيئة الأمريكية

هذه املبادرة �إىل ت�شجيع ال�شركات
على التح�سني امل�ستمر لأدائ��ه��ا
البيئي ،من خالل عر�ض الإجنازات
التي متكنت ال�شركات الأع�ضاء
امل�سجلة يف الربنامج من حتقيقها
نتيجة تنفيذ نظام الإدارة البيئية.

عندما بد أ� الربنامج عام 2000
كان عدد ال�شركات الأع�ضاء 228
�شركة ،ثم و�صل �إىل � 547شركة
يف نهاية عام  ،2008ال�شكل .1-2

وقد مت االتفاق على �أن تلتزم هذه
ال�شركات بتقدمي تقارير دورية عن
�أدائها البيئي ،يف �إطار تطبيق نظام
الإدارة البيئية)EPA, 2009(.
���س��اه��م ال�ب�رن���ام���ج يف حتفيز
ال�����ش��رك��ات ع��ل��ى ال��ق��ي��ام مب��ب��ادرات
لتخفي�ض الآث��ار ال�سلبية لن�شاطاتها
على البيئة ،مما �أك�سبها �سمعة �أف�ضل
ل��دى اجل��م��ه��ور والهيئات املخت�صة
بحماية البيئة .فقد �أظهر تقرير عام
� 2009أن حم�صلة الإجن���ازات التي
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ال�شكل 2-2
نتائج تح�سين الأداء البيئي لأع�ضاء البرنامج الوطني لحماية البيئة

عماد مكي

حققتها ال�شركات الأع�ضاء تفوق القيم
املخطط تنفيذها ،ال�شكل .2-2

ال�شكل 3-2
تخفي�ض ا�ستهالك المياه في �شركات البرنامج البيئي

كما �ساهم الربنامج يف حت�سني
كفاءة ا�ستخدام امل��وارد الطبيعية،
كالوقود والطاقة الكهربائية واملياه،
وي��ب�ين ال�شكل  3-2م��ق��دار خف�ض
كمية املياه امل�ستخدمة خالل ثالث
���س��ن��وات م��ق��ارن��ة ب�سنة الأ���س��ا���س،
حيث بلغ �إجمايل كمية املياه التي
ا���س��ت��ط��اع��ت ال�����ش��رك��ات امل�����ش��ارك��ة
تخفي�ضها �إىل حوايل  2.87مليار
غالون يف ال�سنة.

3

خطوات تنفيذ نظام اإلدارة البيئية

 :1-3مقدمة
يو�ضح الدليل اال�سرت�شادي لنظام الإدارة البيئية ( )ISO-14001اخلطوات التي يجب على
املن�ش�أة �أن تتبعها �أثناء تنفيذ النظام ل�ضمان حتقيق التح�سني امل�ستمر لأدائها البيئي .ولنجاح عملية
تنفيذ النظام يف�ضل االلتزام بتلبية كافة املتطلبات املبينة يف الدليل ،كما ميكن اال�ستعانة بالن�شرات
الإر�شادية التي ت�صدرها الهيئات املخت�صة بنظم الإدارة البيئية .وعلى الرغم من �أن هذه الوثائق تكون
يف الغالب عامة ،لكنها تقدم فائدة كبرية فيما لو مت تعديلها مبا يتوافق مع خ�صو�صيات املن�ش�أة.

 :2-3خطوات تنفيذ نظام الإدارة البيئية

ال�شكل 1-3
الخطوات الرئي�سية لتنفيذ نظام الإدارة البيئية

تتكون عملية تنفيذ نظام الإدارة البيئية ،من خم�س
خطوات رئي�سية ،ح�سب الفقرات املحددة يف نظام
( )ISO-14001وهي على النحو التايل :ال�شكل .1-3
الفقرة ( :)4.2ال�سيا�سة البيئية Environmental Policy

الفقرة ( :)4.3التخطيط Planning

الفقرة ( :)4.4التنفيذ والت�شغيل Implementation
and Operation

الفقرة ( :)4.5االختبار والإج���راءات الت�صحيحية
Checking and Corrective Action

ال �ف �ق��رة ( :)4.6مراجعة الإدارة Management
Review
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� :1-2-3إعداد ال�سيا�سة البيئية
تن�ص الفقرة (  )4.2من نظام الإدارة البيئية (  )ISO-14001على �أن تقوم الإدارة العليا
للمن�ش�أة ب�صياغة ال�سيا�سة البيئية التي متثل �إطار العمل الذي �ستبنى عليه اخلطوات الالحقة،
منها �صياغة الأهداف والغايات البيئية ،وحتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات ،و�صياغة م�ؤ�شرات الأداء
التي �ستبني مدى التقدم يف حت�سني التزام املن�ش�أة مبتطلبات حماية البيئة.
يجب �أن تت�ضمن ال�سيا�سة البيئية التوجهات واالعتبارات التي �ست�أخذها املن�ش�أة بعني االعتبار يف �سبيل
حت�سني �أدائها البيئي .ولكي تنجح ال�سيا�سة البيئية للمن�ش�أة يجب �أن تتحقق فيها ال�شروط التالية:
•التوافق مع ر�ؤية ور�سالة املن�ش�أة و�أهدافها البيئية ،وبحيث تعك�س االلتزام بالق�ضايا التالية:
•تخفي�ض الآثار ال�سلبية لل�شركة على البيئة.
•احرتام كافة القوانني والت�شريعات ال�سائدة املتعلقة بحماية البيئة من التلوث.
ً
عامليا.
•مقارنة الإجراءات املطبقة مع �أف�ضل املمار�سات املعيارية املتبعة
•االلتزام بعملية التح�سني امل�ستمر للأداء البيئي.
•حت�سني كفاءة الإنتاج ومردود العمل.
•الو�ضوح والتوثيق :يجب �أن تكتب ال�سيا�سة البيئية ب�أ�سلوب وا�ضح ومب�سط ،وخ��ال من الأخطاء اللغوية،
بحيث ي�سهل على اجلميع قراءتها وفهمها.
•الن�شر والتو�صيل �إىل كافة العاملني يف املن�ش�أة ،حيث ي�ساهم ذلك يف رفع الوعي ب�أهمية اتخاذ الإج��راءات
املمكنة لتفادي الوقوع بالأخطاء والعمل �ضمن امل�سار املطلوب.
•تو�صيل ال�سيا�سة البيئية �إىل اجلمهور وكافة الأط��راف اخلارجية املهتمة ب�ش�ؤون حماية البيئة ،من خالل
الن�شر يف و�سائل الإعالم املختلفة و�إقامة الندوات واللقاءات.

ويبني ال�شكل  2-3منوذجاً لل�سيا�سة
البيئية التي �أعدتها �إح��دى ال�شركات
النفطية يف �إطار �إعدادها لنظام الإدارة
البيئية.

 :2-2-3التخطيط
تعترب هذه اخلطوة مبثابة الإجراءات
التح�ضريية لتطبيق نظام الإدارة البيئية،
وت�أتي يف الفقرة ( )4.3من نظام الإدارة
البيئية ( ،)ISO-14001كما تتكون من
الإجراءات الأربعة التالية:
•حت � ��دي � ��د اجل � � ��وان � � ��ب ال �ب �ي �ئ �ي��ة
ل �ن �� �ش��اط��ات وم �ن �ت �ج��ات وخ��دم��ات
املن�ش�أة ،و آ�ث��ار ه��ذه اجل��وان��ب على
ال�ب�ي�ئ��ة (ال � �ه ��واء ،وامل � ��اء وال�ت�رب��ة،
وامل��وارد الطبيعية) ،وذل��ك بهدف
ت�صنيفها ح�سب الأهمية من حيث
حجم الت�أثري ودرجة اخلطورة.
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ال�شكل 2-3
نموذج ال�سيا�سة البيئية لإحدى ال�شركات النفطية
	
  

ال�سيا�سة البيئية
تلتزم ال�شركة بالمحافظة على بيئة نظيفة و�صحية ،وتزويد الزبائن
بمنتجات عالية الجودة ،وم�صنعة وفقاً للمعايير الدولية الخا�صة
بحماية البيئة من التلوث .وت�ؤمن ب�أن ال�سيا�سة البيئية ال�صحيحة تمنح
ال�شركة كفاءة تنعك�س بالفائدة على الزبائن و�أ�صحاب العمل والعمال،
و�ست�سعى لتحقيق ذلك من خالل مايلي:
•االلتزام الكامل بم�ضمون وروح القوانين والت�شريعات البيئية،
والعمل على تطويرها بما ي�ضمن تح�سين فعاليتها وتخفي�ض
تكاليف تطبيقها.
•م��راع��اة ال�شروط البيئية في كافة الأن�شطة والعمليات التي
تقوم ال�شركة بتنفيذها (�شراء ،وت�شغيل ،وبيع ،ونقل ،وت�صريف
النفايات)......
•ت�أمين التدريب البيئي لكافة العاملين.
•مراقبة الأداء البيئي لل�شركة ب�شكل دوري من خالل عمليات
التقييم الدقيقة.
•العمل على تدوير و�إعادة ا�ستخدام المواد عندما ت�سمح الظروف
بذلك.
•ا�ستخدام المواد الأكثر توافقاً مع ال�شروط البيئية.
•التعاون مع الآخرين في تحقيق الأهداف البيئية العامة الأخرى.

	
  

عماد مكي

•حتديد الأنظمة والقوانني التي تنطبق على جمال عمل املن�ش�أة.
•�صياغة الأهداف والغايات التي ترغب املن�ش�أة بتحقيقها يف �إطار ال�سيا�سة البيئية.
•�إعداد برامج الإدارة البيئية.

 :1-2-2-3حتديد اجلوانب البيئية
تعرف اجلوانب البيئية ب�أنها فعاليات ون�شاطات املن�ش�أة التي ينتج عنها �أثر على البيئة� ،سواء كان
هذا الأثر مفيداً �أو �ضاراً ،منها على �سبيل املثال:
•العمليات الإنتاجية ،واحتماالت اخلط�أ يف ت�شغيلها.
•فعاليات ت�شكل النفايات ومعاجلتها ونقلها والتخل�ص منها.
•تدريب العاملني على طرق الوقاية من �أخطار العمل.
•عمليات �صيانة امل�ع��دات،
ك � � ��الأوع� � � �ي � � ��ة وامل � �� � �ض � �خ� ��ات
ال�شكل 3-3
وال�ضواغط�....إلخ.
نموذج طريقة تحديد الجوانب البيئية
•ح � ��االت ا� �س �ت �خ ��دام م ��واد
تنظيف امل �ع��دات (اخل �ط��رة
وغري اخلطرة).
•عمليات ال�شراء ،والعالقة
مع املوردين.
•قائمة املواد.
تكت�سب عملية حتديد اجلوانب
البيئية �أهميتها من حيث �أنها تتيح
للمن�ش�أة �إمكانية ا�ستك�شاف فر�ص
ثمينة لتح�سني �أدائها البيئي ،ويبني
ال�شكل  3-3منوذجاً لطريقة حتديد
اجلوانب البيئية.

 :2-2-2-3حتديد الت�شريعات البيئية
تكمن �أهمية حتديد الت�شريعات البيئية املتعلقة بن�شاط املن�ش�أة يف تنظيم �شكل الأثر وحدوده
لكل جانب من اجلوانب البيئية ،وتهدف هذه اخلطوة �إىل الت�أكد من مدى التزام املن�ش�أة مبتطلبات
الت�شريعات التي تنطبق عليها ،وبالتايل ت�ستطيع حتديد حجم الإجراءات الواجب اتباعها ،والأهداف
التي يجب الو�صول �إليها.

 :3-2-2-3حتديد الأهداف والغايات
تت�ضمن هذه اخلطوة حتديد الأهداف البيئية واملتطلبات التف�صيلية للأداء البيئي لكافة وظائف
وم�ستويات املن�ش�أة ذات العالقة .تعتمد �صياغة الأهداف على طبيعة متطلبات الت�شريعات البيئية
التي تخ�ضع لها املن�ش�أة ،واجلوانب البيئية الهامة للن�شاطات التي تقوم بها ،واخليارات التكنولوجية،
واملتطلبات املالية والت�شغيلية ،ووجهات نظر الأطراف املعنية ،ويو�ضح ال�شكل  4-3العنا�صر الأ�سا�سية
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ال�شكل 4-3
عنا�صر �صياغة الأهداف والغايات البيئية

لعملية �صياغة الأهداف والغايات .كما يبني اجلدول  1-3بع�ض الأمثلة على الأهداف والغايات التي
ميكن �صياغتها يف م�صايف النفط.
تن�ص متطلبات نظم الإدارة البيئية على �أن تتحقق يف عملية �صياغة الأهداف والغايات بع�ض
ال�شروط واخل�صائ�ص ،وذلك بهدف ت�سهيل عملية التنفيذ� ،أهمها:
•�أن تكون الأهداف والغايات قابلة للقيا�س.
•�أن حتدد الفرتة الزمنية التي يجب �أن يتم فيها �إجناز الهدف.
•حتديد الربامج والإجراءات الالزمة لإجناز الأهداف.
•حتديد املوارد والإمكانيات الالزمة لها.
•�أن تكون متوافقة مع ال�سيا�سة البيئية للمن�ش�أة.
•�أن تكون متنا�سقة مع متطلبات الت�شريعات البيئية.
•�أن تدعم �إجراءات عملية التح�سني امل�ستمر.
�أن ت�شتمل على حتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن التنفيذ ،فيما �إذا كان على م�ستوى املنظمة ككل �أو على
م�ستوى الوظائف الفرعية.

� :4-2-2-3إعداد الربامج واخلطط
ت�أتي مرحلة �إعداد اخلطط والربامج الالزمة ملعاجلة الو�ضع القائم ب�شكل متوافق مع ال�سيا�سات
والأهداف البيئية املحددة ،بعد ذلك ترتب �أولويات اخلطط املقرتحة تبعاً لأهميتها ودرجة خطورتها.
ويبني (اجلدول  )2-3منوذجاً لبع�ض الأ�سئلة التي تطرح لتحديد �أولوية الأهداف واخلطط البيئية.

الجدول  1-3نموذج الأهداف والغايات لإحدى ال�شركات النفطية
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عماد مكي

 :3-2-3التنفيذ والت�شغيل Implementation & Operation
ت�أتي هذه اخلطوة يف الفقرة ( )4.4من نظام الإدارة البيئية ،والتي ت�ؤكد على �أن التنفيذ الناجح
لنظام الإدارة البيئية ي�ستدعي التزام كافة العاملني يف املن�ش�أة واندماجهم يف امل�شروع ،وعدم الإعتماد
على بع�ض �أفراد ت�سند �إليهم م�س�ؤولية العناية بال�ش�ؤون البيئية ،لذلك جاءت مرحلة التنفيذ يف �سبع
خطوات رئي�سية ،على النحو التايل:
 :1-3-2-3حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات Roles & Responsibility
تت�ضمن هذه املرحلة جمموعة من الإجراءات� ،أهمها:
•حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات والواجبات وتوثيقها ون�شرها يف ال�شركة.
•توفري املوارد الالزمة لتنفيذ ورقابة نظام الإدارة البيئية.
 :2-3-2-3الكفاءة والتدريب Competence and Training
يلعب التدريب دوراً هاماً يف رفع الوعي البيئي للعاملني ،وبالتايل �ضمان جناح تنفيذ نظام الإدارة
البيئية ،ويجب �أن تت�ضمن عملية التدريب الإجراءات التالية:
•حتديد االحتياجات التدريبية والفرتات الزمنية الالزمة لكل برنامج تدريبي.
•و�ضع برامج خا�صة للأعمال ذات الت�أثريات اخلطرية على البيئة.
 :3-3-2-3االت�صاالت Communication
يجب �أن تقوم املن�ش�أة ب�صياغة الإجراءات التي تو�ضح طرق االت�صال الداخلي بني جميع امل�ستويات
الإدارية� ،إ�ضافة �إىل طرق االت�صال مع اجلهات اخلارجية ذات العالقة باحلاالت الطارئة والكوارث
البيئية .كما يجب حفظ ال�سجالت املتعلقة باالت�صاالت والتي تت�ضمن مايلي:
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•االت�صاالت واالقرتاحات امل�ستلمة من خارج وداخل املن�ش�أة املتعلقة بالق�ضايا البيئية والردود عليها.
•�سجالت االت�صاالت اخلا�صة باحلوادث الطارئة.
 :4-3-2-3التوثيق Documentation
يجب على املن�ش�أة االهتمام بتوثيق كافة املعلومات املتعلقة بنظام الإدارة البيئية ب�شكل مكتوب،
وحفظها ب�شكل ورقي �أو �إلكرتوين .تت�ضمن هذه الوثائق البيانات التالية:
•ال�سيا�سة البيئية ،والأهداف والغايات.
•و�صف نطاق عمل نظام الإدارة البيئية.
•و�صف العنا�صر الأ�سا�سية لنظام الإدارة البيئية.
•الوثائق وال�سجالت املدرجة يف متطلبات نظام الإدارة البيئية.

الجدول  2-3نموذج الأ�سئلة التي تطرح لتحديد الأهداف والغايات والبرامج البيئية
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� :5-3-2-3ضبط الوثائق Document Control
لت�سهيل الو�صول �إىل الوثائق عند احلاجة يتطلب نظام الإدارة البيئية �أن تقوم املن�ش�أة بو�ضع
�إجراءات دورية ل�ضبط هذه الوثائق للت�أكد من تواجدها يف الأماكن املحددة لها .كما يجب مراجعة كافة
الوثائق وتنقيحها وحتديثها عند ال�ضرورة� ،أو خالل فرتات زمنية حمددة من قبل �أفراد متخ�ص�صني.
تتكون العنا�صر الأ�سا�سية لعملية تنظيم الوثائق مما يلي:
•عنوان الوثيقة وتاريخ املراجعة
•تاريخ النفاذ
•االعتماد
•رقم املراجعة
•رقم الوثيقة
•رقم الن�سخة
•تقاطع املراجع
� :6-3-2-3ضبط العمليات Operational Control
يجب على املن�ش�أة �أن حتدد العمليات والأن�شطة املرتبطة باجلوانب البيئية ،والتي تن�سجم مع
�سيا�ستها و�أهدافها وغاياتها ،وذلك بهدف الت�أكد من �إجنازها وفقاً لل�شروط املحددة .ولتحقيق هذه
الغاية يجب �أن تقوم املن�ش�أة مبايلي:
•�إعداد الإجراءات الالزمة ل�ضبط الن�شاطات الرئي�سية املرتبطة باجلوانب البيئية الهامة.
•الت�أكد من �أن تدريب العاملني على هذه الإجراءات قد �أجنز بال�شكل املنا�سب.
•الت�أكد من �أن هذه الإجراءات ت�شمل كافة ظروف الت�شغيل العادية وغري العادية ،مبا يف ذلك
احلاالت الطارئة.
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يتوىل العاملون يف الأق�سام والدوائر الإنتاجية مهمة �إعداد الإجراءات ،ومراجعة تعليمات الت�شغيل
وتعديلها مبا يتوافق مع متطلبات الت�شريعات البيئية والأهداف والغايات ،مع الت�أكيد على �ضرورة حتديد
الزمن الالزم لتنفيذ كل �إجراء من هذه الإجراءات ،وت�سمية الأ�شخا�ص الذين �سيقومون بتنفيذها .ويتم
تدقيق ذلك مبوافقة فريق العمل امل�شرف على تنفيذ نظام الإدارة البيئية.

 :7-3-2-3اال�ستعداد واال�ستجابة للطوارئ

Emergency Preparedness& Response
كثرياً ما تتعر�ض املن�ش�آت ال�صناعية �إىل حاالت طارئة ينتج عنها انعكا�سات �سلبية على البيئة،
وخا�صة التي تتعامل مع مواد خطرة كال�صناعة النفطية ،لهذا ت�ستدعي نظم الإدارة البيئية �أن تقوم
املن�ش�أة ب�إعداد خطط تبني كيفية مواجهة كافة احلاالت الطارئة املحتملة ،بال�شكل الذي ي�ضمن عدم
وقوعها� ،أو تخفيف �آثارها .كما يجب على املن�ش�أة �أن تقوم مبراجعة هذه اخلطط دورياً وتعديلها
وحتديثها ل�ضمان �صالحيتها و�إمكانية تطبيقها عملياً.
 :4-2-3الإختبار والإجراءات الت�صحيحية Checking and Corrective Action
تت�ضمن الفقرة ( )4.5من نظام الإدارة البيئية متطلبات تتعلق ب�ضرورة تقييم العمليات والن�شاطات
التي جتري يف املن�ش�أة ،والتي ميكن �أن يكون لها انعكا�سات هامة على البيئة ،وذلك من خالل الإجراءات
التالية:
 :1-4-2-3املراقبة والقيا�س Monitoring and Measurement
الهدف من هذه املرحلة هو �ضمان ا�ستمرار توافق الأداء البيئي للمن�ش�أة مع اخلطط وال�سيا�سات
والربامج املو�ضوعة ،وذلك من خالل �إجراء قيا�س دوري وعلى فرتات زمنية حمددة لتقييم م�سار �أداء
العمليات الإنتاجية والن�شاطات التي ميكن �أن يكون لها �آثار هامة على البيئة ،وتتكون عملية التقييم
من الإجراءات التالية:
ً
دوريا ،وتوثيق النتائج.
•�إجراء عمليات قيا�س مل�ستويات الأداء البيئي
•البحث عن حاالت عدم التوافق ،والعمل على �إزالة �أ�سبابها ،و�إجراء العمليات الت�صحيحية
ً
م�ستقبال ،مع توثيق هذه الإجراءات.
والوقائية ملنع تكرار حدوثها
•حفظ ال�سجالت اخلا�صة بنتائج تقييم الأداء البيئي ،واحلر�ص على حمايتها من التلف،
وتطويرها بال�شكل الذي ي�ضمن �سهولة العودة �إليها عند ال�ضرورة.
• �إجراء عمليات تدقيق داخلي دورية للت�أكد من �أن كافة عمليات قيا�س الأداء البيئي تتم وفق
متطلبات نظام الإدارة البيئية ،ويقوم بهذه العملية مدققون ذوي معرفة تامة ب�أ�صول �إجراء
عمليات التدقيق.

 :2-4-2-3حتديد عدم التوافق واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية والوقائية

Nonconformity ,Corrective action and Preventive action

يجب على املن�ش�أة �أن ت�صمم وتنفذ �إجراءات للك�شف عن نقاط عدم التوافق مع متطلبات نظام
الإدارة البيئية ،و�إعداد اخلطط الت�صحيحية التي يجب اتخاذها عند حدوث الإنحراف� ،إ�ضافة �إىل
اخلطط الوقائية التي متنع وقوعه.
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 :3-4-2-3تنظيم ال�سجالت Records
يجب على املن�ش�أة �إعداد خطة حلفظ ال�سجالت التي تو�ضح نتائج عمليات الت�أكد من مدى التزام
املن�ش�أة مبتطلبات نظام الإدارة البيئية.
 :4-4-2-3تدقيق نظام الإدارة البيئية EMS Audit
جترى عمليات التدقيق واملراجعة ب�شكل دوري للت�أكد من ح�سن تطبيق نظام الإدارة البيئية،
والك�شف عن نقاط االنحراف التي حتتاج �إىل اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة .ويتوىل تنفيذ
عمليات التدقيق فريق عمل متخ�ص�ص ميثل فيه كافة الدوائر والأق�سام ذات العالقة �إ�ضافة �إىل ممثل
عن الإدارة العليا لل�شركة.
من الفوائد الأخرى لعملية التدقيق واملراجعة ،الإح�سا�س بالثقة �أن الآثار البيئية لأن�شطة ال�شركة
تقع �ضمن حدود ال�سيطرة ،و�أنها ت�سري يف االجتاه ال�صحيح نحو حتقيق الأهداف البيئية املر�سومة.
 :5-2-3مراجعة الإدارة Management Review
نظراً للتغريات امل�ستمرة التي تطر�أ على فعاليات ال�شركات وخططها الإنتاجية ،وما ين�ش أ� عن
ذلك من تغري يف الظروف البيئية ،ف�إنه من ال�ضروري �أن تقوم الإدارة مبراجعة نظام الإدارة البيئية
املطبق للت�أكد من ا�ستمرار فعاليته يف ظروف التغريات اجلديدة ،وتتم املراجعة الدورية كل �سنة �أو
ن�صف �سنة على الأقل ،يقوم بها فريق متخ�ص�ص من خالل ا�ستبيان يحتوي على جمموعة من الأ�سئلة،
(اجلدول  ،)3-3ثم يرفع فريق العمل تقريره ونتائج �أعماله مع التو�صيات �إىل الإدارة العليا لل�شركة.
()Berkeley, 2009

تعد مراجعة الإدارة �أحد متطلبات نظام الإدارة البيئية ،وت�أتي يف الفقرة ( )4.6وذلك بهدف الت�أكد
من �ضمان ا�ستمرار �صالحية هذا النظام وفعاليته ،من خالل تنفيذ الإجراءات التالية:
•البحث عن نقاط ال�ضعف واالنحراف يف تطبيق النظام ،وحتديد �أ�سبابها ،والعمل على ت�صحيحها.
ً
عمليا يف حال تغري الظروف املحيطة.
•الت�أكد من مرونة الأهداف املر�سومة ،ومدى �سهولة حتقيقها
•الت�أكد من قدرة النظام على مواكبة التغريات البيئية امل�ستقبلية ،التي ت�شمل الت�شريعات،
ومتطلبات الزبائن ،وجتاوب العاملني يف ال�شركة وحما�سهم.....،
•الت�أكد من �أن املوارد املالية والتجهيزات ( معدات ،و�سائل نقل )...،مازالت كافية لتعزيز قدرة
املن�ش�أة على تلبية متطلبات نظام الإدارة البيئية.
•الت�أكد من مدى االلتزام بالت�شريعات والقوانني ،و�أن متطلبات نظام الإدارة البيئية قد مت
حتقيقها.
•�إقرار فيما �إذا كانت الإجراءات الوقائية والت�صحيحية ،وجهود التح�سني امل�ستمر قد �ساهمت
يف تعزيز الأداء البيئي للمن�ش�أة.
•الت�أكد من �صالحية �إجراءات تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،ونظم �إدارة املعلومات.
•الك�شف ع��ن امل �ج��االت ال�ت��ي حت�ت��اج �إىل حت�سني ،كالهيكل التنظيمي ،وت��دري��ب العاملني،
والإجراءات الإدارية والت�شغيلية ،وبرامج احلد من التلوث.
•مراجعة احلاالت الطارئة التي وقعت ،والت�أكد من �أن كافة الإجراءات الوقائية والت�صحيحية
قد مت اتخاذها ،و�أن ه��ذه الإج ��راءات قد ن�شرت �إىل كافة العاملني والأط��راف اخلارجية ذات
العالقة.
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الجدول  3-3نموذج مراجعة الإدارة ل�صالحية نظام الإدارة البيئية
ال�سيا�سة البيئية Environmental Policy

التخطيط Planning
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Implementation& Operation التنفيذ والت�شغيل
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االختبار والإجراءات الت�صحيحية Checking & Corrective Actions
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مراجعة الإدارة Management Review

 :3-3تكاليف م�شروع تنفيذ نظام الإدارة البيئية
يتطلب م�شروع تنفيذ نظام الإدارة البيئية الكثري من اجلهد والوقت وامل��ال ،وخا�صة ما يتعلق
بالإجراءات الالزمة لتقييم الأداء البيئي القائم يف املن�ش�أة ،ورفع الوعي البيئي للعاملني ودجمهم يف
امل�شروع .فقد �أ�شارت درا�سة �أجريت على ( )45من�ش�أة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يبلغ متو�سط
عدد العاملني فيها ( )540عام ً
ال ،نفذت نظام الإدارة البيئية(� )ISO-14001إىل �أن متو�سط عدد
�ساعات العمل الالزمة لتنفيذ امل�شروع ت�صل �إىل (� )317ساعة عمل.)Schaarsmith,2005( ،
ك��م��ا �أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج درا���س��ة
�أخ���رى �أن متو�سط ع��دد �ساعات
العمل الداخلية ملن�ش�أة ،يرتاوح عدد
عمالها من ( )49-10عام ً
ال ،يبلغ
(� )1505ساعات عمل ،ويرتفع �إىل
( )1663يف املن�ش�آت التي ي�تراوح
عدد عمالها بني ( ،)150-50بينما
ي�صل �إىل (� )4093ساعة عمل يف
املن�ش�آت ال��ت��ي يبلغ ع��دد عمالها
( )2000-1000عامل ،وذلك على
النحو امل��ب�ين يف (ال�شكل .)5-3
()GETF, 2000
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كما �أظهرت درا�سة ميدانية �أجرتها وكالة حماية البيئة يف الواليات املتحدة الأمريكية �أن تكاليف
تنفيذ نظام الإدارة البيئية يف م�صايف تكرير النفط تتوزع على النحو التايل( :ال�شكل (EPA, :)6 - 3

)2000

•�إدارة ال� �ن� �ف ��اي ��ات وامل� � ��واد
اخلطرة.
•ع �م �ل �ي��ات ال �ت �خ �ل ����ص م��ن
النفايات اخلطرة.
• إ�ج � � � � � � � � � � ��راءات احل � �� � �ص� ��ول
ع� �ل ��ى م� ��واف � �ق� ��ات اجل� �ه ��ات
احلكومية.
•ت� ��دري� ��ب ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ع�ل��ى
م��واج�ه��ة احل ��االت ال�ط��ارئ��ة
ورفع الوعي البيئي.
•�إج ��راءات املراقبة وحفظ
الوثائق.
•تعوي�ضات العاملني.
•ن�شاطات �أخرى.

ال�شكل 6-3
توزع تكاليف تنفيذ نظام الإدارة البيئية

 :4 - 3درا�سة حالة  :تجربة �شركة مادي�سون للغاز والكهرباء
تبني هذه احلالة مراحل عملية تطبيق نظام الإدارة البيئية والدرو�س التي ا�ستفادت منها

ال�شركة ،كما تبني مربرات عدم �ضرورة احل�صول على �شهادة ت�سجيل لنظام الإدارة البيئية (ISO-
.)14001

ت�أ�س�ست ال�شركة عام  1986يف والية وي�سكون�سن الأمريكية ،وهي �شركة حكومية تولد الطاقة
الكهربائية وتوزعها حلوايل �120ألف م�ستهلك يف منطقة تبلغ م�ساحتها  250ميل مربع ،كما تقوم بنقل
وتوزيع الغاز الطبيعي �إىل � 103ألف م�ستهلك يف منطقة م�ساحتها  1325ميل مربع ،تغطي �سبع مدن.
()Craig,1996

 :1-4-3دوافع تنفيذ نظام الإدارة البيئية
واجهت ال�شركة العديد من امل�شكالت البيئية نتج عنها خ�سائر فادحة �أثناء حماوالتها لتلبية
متطلبات الت�شريعات البيئية ال�صارمة التي فر�ضتها احلكومة خالل ال�سنوات الثالثني املا�ضية ،مما
دفع �إدارة ال�شركة �إىل �إعداد خطة لتبني نظام �إدارة بيئية ميكنها من تلبية متطلبات الت�شريعات البيئة
النافذة ،وحت�سني قدرتها على مواجهة اال�ستحقاقات امل�ستقبلية ب�أقل التكاليف املمكنة.
قبل البدء بالتنفيذ قررت الإدارة امل�شاركة يف م�شروع جتريبي لتطبيق نظام الإدارة البيئية بهدف
حتقيق الأغرا�ض التالية:
•مقارنة �أداء نظام الإدارة البيئي الذي تطبقه مع �أداء �شركات �أخرى مماثلة.
•اال�ستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الآخرون يف مواجهة امل�شكالت التي اعرت�ضت
عملية التنفيذ.
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 :2-4-3التح�ضريات الأولية
كانت اخلطوة الأوىل التي اتخذتها الإدارة العليا هي اال�ستعانة بهيئة ا�ست�شارية حمايدة ،متخ�ص�صة
بال�ش�ؤون البيئية ،تقوم ب�إجراء مراجعة بيئية �أولية ،بهدف تقييم �صالحية نظام الإدارية البيئية التي
تطبقه ال�شركة ،ومدى تطابقه مع متطلبات نظام الإدارة البيئية ( .)ISO-14001وقد �أظهرت نتائج
التقييم �أن النظام احلايل جيد فيما يتعلق بال�سيا�سة البيئية ،ودعم الإدارة ،وتوفري املوارد الالزمة
لتنفيذ النظام ،بينما لوحظ �أن عنا�صر �أخرى حتتاج �إىل حت�سني مثل اجلوانب البيئية ،وعملية التوثيق
و�ضبط وثائق النظام .كما لوحظ يف بع�ض الق�ضايا وجود نق�ص كبري يف التفا�صيل التي يتطلبها نظام
الإدارة البيئية (.)ISO-14001

 :3-4-3مرحلة التنفيذ
بعد درا�سة نتائج التقييم الأويل لنظام الإدارة البيئية احلايل قررت الإدارة العليا لل�شركة البدء
بتطبيق عنا�صر نظام الإدارة البيئية ( )ISO-14001ب�شكل متكامل مع كافة عملياتها الت�شغيلية.

انطلقت البداية بالرتكيز على العن�صرين الأوليني من عنا�صر الإدارة البيئية (،)ISO-14001
وهما اجلوانب البيئية ،واملراقبة والقيا�س .كما در�ست الإدارة فكرة احل�صول على �شهادة نظام الإدارة
البيئية ( ،)ISO-14001وتبني لها �أنها لن حت�صل على فائدة كبرية من هذه ال�شهادة ،نظراً لعدم
ارتباط ال�شركة بن�شاطات دولية يف الوقت احلايل ،مع الت�أكيد على �ضرورة اال�ستعداد الدائم للح�صول
على ال�شهادة يف �أي وقت تتغري فيه الظروف احلالية ،وذلك من خالل �إجراء عمليات التدقيق الذاتي
الدورية ،وااللتزام التام مبتطلبات معايري النظام.

� :4-4-3صعوبات التنفيذ
�أهم ال�صعوبات التي واجهت عملية التنفيذ كانت حتديد اجلوانب البيئية ،وحتديد الق�ضايا الهامة
التي تقع �ضمن اهتمامات امل�ساهمني ،وكيفية قيا�س مقدار هذه االهتمامات ،وترتيبها ح�سب الأهمية،
�إ�ضافة �إىل �صعوبة الت�أكد من �أن كافة اجلوانب البيئية قد مت حتديدها ،وكيفية الت�أكد من ا�ستمرار
عملية حتديد اجلوانب البيئية مع الزمن يف امل�ستقبل.

 :5-4-3فوائد تنفيذ النظام والدرو�س امل�ستفادة
نتج عن تنفيذ نظام الإدارة البيئية ( )ISO-14001فوائد عديدة ي�أتي يف مقدمتها تعزيز الوعي
البيئي يف املن�ش�أة ،الذي �ساهم بدوره يف حت�سني التفاعل بني العاملني يف الأق�سام الإنتاجية يف ال�شركة
وبني فريق ال�ش�ؤون البيئية ،مما �أدى �إىل ت�سهيل تطبيق برامج احلد من امللوثات ،ف�ض ً
ال عن حت�سني
القدرة التناف�سية لل�شركة من خالل مايلي:
•تخفي�ض تكاليف الت�شغيل من خالل تنفيذ برامج احلد من النفايات ومنع ت�شكل امللوثات.
• تخفي�ض ال�ضرائب التي تدفعها ال�شركة ،نتيجة حت�سني التزامها مبتطلبات الت�شريعات
البيئية.
•تخفي�ض التكاليف التي تدفعها ال�شركة مل�ؤ�س�سات الت�أمني.
•تلبية متطلبات ورغبات الزبائن �أ�صحاب الأ�سهم ،والتجمعات ال�سكانية ،والهيئات البيئية.
كما ا�ستفادت ال�شركة من تطبيق هذه التجربة يف احل�صول على العديد من الدرو�س امل�ستفادة،
�أهمها:
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•��ض��رورة إ�ج��راء تقييم ذات��ي لنظام الإداري ��ة البيئية التي تطبقه املنظمة قبل مقارنته مع
متطلبات نظام الإدارة البيئية (.)ISO-14001
•�أهمية تبادل اخل�برات مع ال�شركات الأخ��رى املماثلة يف الن�شاط لال�ستفادة من التجارب
الناجحة وتفادي ال�صعوبات التي واجهت عملية التنفيذ.
•�أهمية اللجوء �إىل هيئات ا�ست�شارية حمايدة متخ�ص�صة ب�ش�ؤون البيئة للم�ساعدة يف تقييم
نظام الإدارة البيئية ،و�إجراء عمليات التدقيق البيئي الذاتي.
ً
�ضروريا يف كافة
•احل�صول على �شهادة ت�سجيل نظام الإدارة البيئية من �شركة دولية لي�س
الأح� ��وال ،وخ��ا��ص��ة عندما ال ي�ك��ون للمنظمة ن�شاط ت�صدير منتجات �إىل أ�� �س��واق خارجية
مناف�سة.

4

عوامل نجاح تنفيذ نظام اإلدارة البيئية
في صناعة تكرير النفط

•ل�ضمان جناح م�شروع تنفيذ نظام الإدارة البيئية يف من�ش�آت �صناعة تكرير النفط ،البد من
توفري بع�ض العوامل امل�ساندة� ،أهمها:
•التزام الإدارة العليا بدعم تنفيذ امل�شروع.
•�إجراء مراجعة �أولية لتقييم الو�ضع البيئي يف امل�صفاة.
•ا�ستخدام الأدوات امل�ساندة ك�إعداد نظام قيا�س للأداء البيئي ،ونظام �إدارة للمعلومات البيئية.
•تنفيذ برنامج خف�ض امللوثات Pollution Prevention Program
•تكامل نظام الإدارة البيئية مع نظم الإدارة الأخرى.
•يتكون اجلزء الثاين من خم�سة ف�صول يتناول كل ف�صل من هذه الف�صول �أحد عوامل جناح
تنفيذ نظام الإدارة البيئية يف من�ش�آت �صناعة تكرير النفط.

دور دعم الإدارة في نجاح تنفيذ نظام الإدارة البيئية
 :1-4مقدمة
يتناول هذا الف�صل الإ�شارة �إىل �أهمية دور الإدارة العليا يف م�ساندة تنفيذ م�شروع تطبيق نظام
الإدارة البيئية ،من حيث ت�أمني املوارد الالزمة والعمل على رفع الوعي البيئي لدى العاملني يف �صناعة
التكرير.

� :2-4أهمية دور الإدارة العليا في م�ساندة م�شروع الإدارة البيئية
يكت�سب التزام الإدارة العليا �أهمية خا�صة من بني العوامل امل�ؤثرة يف جناح عملية التنفيذ من
خالل تقدمي الدعم املادي واملعنوي للم�شروع� ،إ�ضافة �إىل القيام بالعديد من املهام الأ�سا�سية� ،أهمها:
() Schaarsmith,2005
•�صياغة ال�سيا�سة البيئية للمن�ش�أة ،وحتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات وال�صالحيات
•توفري املوارد املالية والب�شرية والتقنية وتخ�صي�ص املوازنة املالية الالزمة لت�أ�سي�س املنظومة
واملحافظة على ا�ستمرارها.
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•مراجعة منظومة الإدارة البيئية خالل مراحل زمنية خمططة للت�أكد من فعاليتها ومالءمتها
ملتطلبات و�أهداف املن�ش�أة.
•رفع الوعي البيئي يف املنظمة ،حيث ي�ساهم الوعي البيئي لدى الأ�شخا�ص الذين يقومون
بن�شاطات ومهام ذات ت�أثري على البيئة يف �ضمان جن��اح تنفيذ نظام الإدارة البيئية ،وذلك
من خالل تزويدهم بكافة املعلومات املتعلقة مبتطلبات املعايري والت�شريعات البيئية والقوانني
ذات العالقة ،وطرق حت�سني الظروف البيئية والتعامل مع الإجراءات الت�شغيلية بطرق �آمنة،
وذلك من خالل الدورات التدريبية املنا�سبة التي ت�ؤهلهم للعمل بكفاءة عالية ،مع الت�أكيد على
تعريفهم بالأفكار التالية:
 تعريف نظام الإدارة البيئية ،وانعكا�سات تطبيقه على الواجبات اليومية التي يقوم بها العامل. عواقب عدم تطبيق �إجراءات نظام الإدارة البيئية على ال�شركة. �أثر املهام اليومية التي يقوم بها العامل على تنفيذ نظام الإدارة البيئية يف ال�شركة. املهارات واخلربات التي يحتاجها العامل.•ت�شجيع العاملني على العمل اجلماعي ،وتبادل املعرفة حول العمليات التي جتري يف امل�صفاة
بهدف دفعهم �إىل اتخاذ الإجراءات الالزمة لتخفي�ض �آثارها على البيئة
•الت�أكيد على ال�ت��زام كافة العاملني يف املن�ش�أة بعملية التح�سني امل�ستمر لإج ��راءات احلد
من طرح امللوثات ،واملراقبة الدائمة للموارد ،وحتديد االختناقات ،وتقييم ق��درات العمليات
الإنتاجية ،بهدف حت�سني �أدائها البيئي مبا ي�ضمن احلد من االنعكا�سات ال�سلبية لن�شاطات
امل�صفاة على البيئة.
•تبني منهجية التخطيط الإ�سرتاتيجي ال�شامل ،وعلى املدى البعيد والعمل على بناء قدراتها التي
متكنها من حتقيق نتائج متوافقة مع الأهداف الإ�سرتاتيجية التي ر�سمتها على املدى البعيد.
• تعزيز ثقافة التقييم الذاتي �ضمن كل وحدة من الوحدات الإنتاجية وفيما بني هذه الوحدات،
وذلك بهدف دفع امل�صفاة نحو حتقيق كفاءة �إنتاجية وبيئية �أعلى.
•تعزيز التعاون والتن�سيق بني الدوائر والأق�سام داخ��ل املن�ش�أة ،وذل��ك من خالل �إدم��اج كافة
�أجزاء امل�صفاة يف عملية التنفيذ ،و�أهمها� :إدارة العمليات والإنتاج ،والبحث والتطوير ،والإدارة
املالية ،و�إدارة امل��وارد الب�شرية ،وال�صحة وال�سالمة املهنية ،و�ضمان اجل��ودة ،واملخازن وعمليات
التحميل والتفريغ ،و�إدارة النفايات ،والتدريب ،والتخطيط ،وال�صيانة ،وال�ش�ؤون القانونية،
واملبيعات والت�سويق.

 :3-4عوامل دفع �إدارة الم�صفاة �إلى تطبيق نظام الإدارة البيئية
على الرغم من التطور امللحوظ يف الوعي البيئي لدى القائمني على �صناعة تكرير النفط� ،إال
�أنه مازالت بع�ض الإدارات تنظر �إىل نظم الإدارة البيئية ب�أنها حتتاج �إىل تكاليف مالية باهظة غري
مربرة ،ولتربير وجهة نظرهم ي�سوقون الأعذار التي كثرياً ما ت�سمع �أو تقر�أ يف و�سائل الإعالم� ،أهمها:
()Cheremisinoff, 2006
•لي�ست لدينا كرة �سحرية ن�ستطيع من خاللها التنب�ؤ باحتمال تغري الت�شريعات البيئية� ،أو
�إىل �أي مدى �ستميل �إىل الت�شدد يف ال�سنوات القادمة ،لذلك ال ميكننا �أن ن�ستثمر يف م�شاريع
تطوير امل�صفاة �إال بعد و�ضوح متطلبات القوانني البيئية.
•الت��وج��د تقارير ر�سمية ت�شري �إىل وج��ود انعكا�سات �سلبية �أو أ�� �ض��رار نتجت ع��ن النفايات
الكيميائية التي ننتجها ،وبالتايل ال يوجد ما يربر دفع تكاليف �إ�ضافية لعمليات املعاجلة
والنقل �إىل �أماكن �أخرى.
•نحن ملتزمون بتلبية متطلبات الت�شريعات البيئية ،وكافة الأعمال التي نقوم بها �ضمن ماهو م�سموح
من قبل حكومة املنطقة التي نعمل بها .وحيث �أننا نتبع القانون فال نخاف من �أية م�ساءلة.
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•لقد متكنا من �إقناع الهيئات املحلية امل�س�ؤولة عن تنفيذ القوانني البيئية �أن التدابري التي
نتخذها يف �إدارة النفايات الناجتة عن عمليات الإنتاج منا�سبة ،مما جعلهم مينحونا املوافقة
على ممار�سة العمل ،وبالتايل لي�س لدينا ما يثري القلق الآن ويف امل�ستقبل.
ظاهرياً قد تبدو هذه الأعذار مقبولة� ،إال �أن الواقع العملي يك�شف عدم �صحتها ،والأمثلة التي
تثبت ذلك عديدة ،فكثرياً ما نقر أ� ون�سمع عن �شركات عمالقة ذات �سمعة جيدة تعر�ضت حلوادث
وكوارث ن�ش أ� عنها خ�سائر باهظة ت�صل �إىل ماليني الدوالرات ،و�أزهقت فيها �أرواح ،و�أحدثت �أ�ضراراً
ج�سيمة على البيئة .وهذا ي�ؤكد �أن االلتزام بتلبية متطلبات الت�شريعات البيئية فقط ،دون تبني نظام
�إدارة بيئي معتمد ،ال يجنب املن�ش�أة خطر الوقوع يف اخلطر وتكبد اخل�سائر الفادحة.
وقد تدعي بع�ض الإدارات العليا �أنها تتبنى نظام �إدارة بيئية ،وت�شري للداللة على ذلك �إىل �أن
هيكلها التنظيمي ي�شتمل على دائرة تهتم ب�إدارة �ش�ؤون البيئة� ،أو �أنها تكلف �أ�شخا�صاً للقيام مبهام
�إعداد التقارير ،والإ�شراف على عمليات التدقيق الداخلي للت�أكد من تلبيتها ملتطلبات الت�شريعات
البيئية� ،أو �أن لديها برناجماً للحد من ت�شكل النفايات اخلطرة .وعلى الرغم من �أهمية هذه الربامج
يف تخفي�ض الآثار البيئية� ،إال �أن ذلك ال يعني �أن املن�ش�أة لديها نظام �إدارة بيئية� ،إمنا هي جمموعة من
التدابري غري املتنا�سقة ،تطبق يف �إطار املحاولة لتحقيق االلتزام بالت�شريعات البيئية.
تختلف العوامل امل�ؤثرة يف دفع �إدارات م�صايف النفط �إىل تنفيذ نظام الإدارة البيئية باختالف
طبيعة ن�شاط امل�صفاة ،والظروف املحيطة بها ،وفيما يلي �أهم هذه العوامل)Schaasmith, 2005( :
•ال�ضغوط التي تفر�ضها احلكومات من خالل القوانني والت�شريعات� ،أو احلوافز االقت�صادية
التي تقدمها لكي تلتزم امل�صايف بتطبيق �إجراءات حماية البيئة.
•مدى اهتمام الزبائن ب�شروط التزام املنظمات املنتجة باملتطلبات البيئية ،وخا�صة عندما
ي�ؤدي ذلك �إىل خ�سارة املنظمة لزبائنها.
•فعالية دور الهيئات البيئية غري احلكومية ،وجمعيات العمل التطوعي ،وقيامها باحلمالت
الإعالمية امل�ؤثرة على �صناعة القرار يف جمال حماية البيئة.
•وجود �أ�شخا�ص من ذوي املهارات املتميزة ،القادرين على الت�أثري و�إحداث التغيري ،واحلري�صني
على �سمعتهم ال�شخ�صية و�سمعة امل�صفاة التي يديرونها.

 :4-4درا�سة ميدانية لتحديد دور الإدارة العليا في نجاح تنفيذ نظام الإدارة البيئية
�أجرت جامعة بال ا�ستيت ( )Ball Estateيف الواليات املتحدة الأمريكية درا�سة ميدانية لبحث
ت�أثري اهتمام الإدارة العليا للمن�ش�آت ال�صناعية على ن�سبة تنفيذ ا إلج��راءات البيئية ،والتوجه نحو
احل�صول على �شهادة الإدارة البيئية ،وانعكا�س هذه الإجراءات على الأداء البيئي والت�شغيلي لل�شركة،
(.)Ahmed et al, 2000

اعتمدت الدرا�سة على �إعداد ا�ستبيان مت توزيعه على (� )500شركة �صناعية يرتاوح عدد العاملني
فيها من (� )100إىل ( )15000عام ً
ال .وقد ت�ضمن اال�ستبيان جمموعة من الأ�سئلة ،تهدف �إىل قيا�س
مدى اهتمام الإدارة العليا بالق�ضايا البيئية من خالل ما تقوم به من جهود يف املجاالت التالية:
•تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة
•خف�ض امللوثات
•تدوير النفايات
•ا�سرتاتيجيات التعامل البيئي مع الزبائن واملوردين
•احل�صول على �شهادة الإدارة البيئية
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كما حددت الدرا�سة انعكا�سات هذه اجلهود على �أداء ال�شركة يف الق�ضايا التالية:
•ن�سبة الأرباح
•ر�ضا الزبائن
•�أداء املوردين
•الأداء الت�شغيلي
•�صورة ال�شركة و�سمعتها يف ال�سوق
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ال�شركات التي يكون فيها �إدارة ذات اهتمام مرتفع بالق�ضايا البيئية
تقوم بتنفيذ �إجراءات بيئية بدرجة �أعلى من ال�شركات التي يكون اهتمام �إدارتها �ضعيفاً ،ح�سب ماهو
مبني يف (ال�شكل .)1-4
ال�شكل 1-4
مقارنة بين الإدارات ذات االهتمام العالي والمنخف�ض في تنفيذ الإجراءات البيئية

ك���م���ا �أظ���ه���رت
ن���ت���ائ���ج ال���درا����س���ة
�أن ان���ع���ك���ا����س���ات
الإج����راءات البيئية
ت��خ��ت��ل��ف ب��اخ��ت�لاف
اه����ت����م����ام �إدارة
ال�شركة فكلما ازداد
اهتمام الإدارة كلما
ك��ان��ت االنعكا�سات
الإي���ج���اب���ي���ة ع��ل��ى
�أداء ال�شركة املايل
والت�شغيلي �أف�ضل،
(ال�شكل .)2-4
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ال�شكل 2-4
العالقة بين اهتمام �إدارة ال�شركة واالنعكا�سات الإيجابية للأداء البيئي

عماد مكي

5

المراجعة البيئية األولية
في مصافي النفط

 :1-5مقدمة
ترتكز الأهداف الأ�سا�سية لعملية املراجعة البيئية للم�صفاة يف احل�صول على املعلومات والبيانات
التي ت�ساعد الإدارة على حتديد مواطن اخللل التي حتتاج �إىل معاجلة ،وبالتايل تتمكن من ر�سم
الأهداف التي ترغب يف حتقيقها .من �أهم املوا�ضيع التي يجب �أن يتم الرتكيز عليها يف عملية املراجعة
الأولية (عالم ،)2005 ،وهي مايلي:
•الأن�شطة والعمليات التي ميكن �أن يكون لها انعكا�سات على البيئة.
•القوانني والت�شريعات البيئية التي يجب على ال�شركة االلتزام بها.
•املوا�صفات واملعايري املطلوب حتقيقها يف املنتجات واملواد اخلام.
•موقف اجلوار من ال�شركة واملتطلبات التي يتوقعون حتقيقها.
•النطاق الذي �سيطبق عليه م�شروع تنفيذ نظام الإدارة البيئية.

 :2-5خطوات عملية المراجعة الأولية
تبد أ� عملية املراجعة الأولية
بت�شكيل فريق عمل للإ�شراف على
عملية التنفيذ ،مت��ث��ل ف��ي��ه كافة
ال��دوائ��ر والأق�����س��ام املعنية ،وقد
ت�ستعني الإدارة بخربات خارجية
م��ن هيئات متخ�ص�صة( ،ل�شكل
 ،)1-5ويجب �أن يتميز �أفراد الفريق
ب��امل��ه��ارة واخل��ب�رة وامل�����ص��داق��ي��ة،
�إ�ضافة �إىل ت�سمية مدير للم�شروع.
وت�شري اخلربة العملية �إىل �ضرورة
�أن يتوىل مدير املن�ش�أة م�س�ؤولية
رئ��ا���س��ة ف��ري��ق ال��ع��م��ل ،ويف�ضل
�أن ميتلك خ�برة ج��ي��دة يف �إدارة
امل�شاريع)Euromines, 2005( .

ال�شكل 1-5
عنا�صر فريق عمل المراجعة البيئية

ي���ت���وىل ف���ري���ق ال��ع��م��ل ال��ق��ي��ام
مبهمتني �أ�سا�سيتني ،الأوىل جتميع
البيانات الالزمة للعملية ،والثانية
�إجراء عملية م�سح لكافة الن�شاطات
الهامة يف امل�صفاة ،بهدف الإجابة
ع��ل��ى الأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت��و���ض��ح الأداء
البيئي.
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 :1-2-5جتميع البيانات والتقارير
تعترب عملية جتميع البيانات اخلطوة الأوىل لإجراء عملية املراجعة الأولية للم�صفاة ،وحتتاج �إىل
وقت طويل للعودة �إىل م�صادر املعلومات املتعلقة بالن�شاطات التي لها ت�أثري على البيئة� ،أهمها:
•تقارير املراقبة والتدابري الوقائية
 �سجالت التدريب على التعامل مع �أخطار العمل. �سجالت الفحو�صات الطبية للعاملني وثائق خطط اال�ستجابة للحاالت الطارئة ،وحوادث ت�سرب املواد النفطية. �سجالت عمليات ال�صيانة الوقائية لأجهزة التحكم بطرح امللوثات �إىل اجلو. �سجالت عمليات ال�صيانة الوقائية لوحدات معاجلة املياه امللوثة. �سجالت االختبار الدوري للمداخن. نتائج مراقبة جودة الهواء اجلوي. �سجالت تقارير احلوادث. �سجالت مراقبة موا�صفات املياه امللوثة اخلارجة من امل�صفاة. �سجالت �شكاوي املواطنني حول الروائح وغريها ،والتدابري الت�صحيحية املتخذة من قبل امل�صفاة.•املخططات والقوائم وال�صور
 خمططات تو�ضع الوحدات الإنتاجية وامل�ساندة و اخلزانات ،والأبنية ،وحدود اجلوار،والبعد عن �أماكن التجمعات ال�سكنية ،والأنهار والبحريات.
 �صور جوية للموقع. خمططات جماري املياه ال�صحية والزيتية. خمططات اخلزانات و�سعتها ،وتاريخ تركيبها ومواعيد فح�صها و�صيانتها. قائمة ب�أنواع النفايات اخلطرة وطرق التخل�ص منها.•التقارير وعمليات االختبار
 تقارير �سابقة تتعلق بالأداء البيئي. تقارير التحاليل املخربية لرتبة موقع امل�صفاة واملناطق املحيطة. بيانات حتاليل �آبار املياه اجلوفية. تقارير قيا�س ال�ضجيج. تقارير قيا�س امللوثات املنبعثة �إىل الهواء اجلوي. تقارير التخل�ص من النفايات وعقود نقلها �إىل �أماكن الدفن. ن�سخ عن املرا�سالت مع الهيئات البيئية. تقارير موجزة عن حوادث العمل. تقييم دورة حياة املدخالت واملخرجات. درا�سات حتليل الأخطار التي �أجرتها �شركات ال�ضمان �أو ال�شركات اال�ست�شارية.•التعليمات الداخلية
 تعليمات الوقاية من احلوادث واملحافظة على ال�سالمة املهنية. تعليمات التعامل مع املواد اخلطرة وال�سامة مثل الأ�سب�ستو�س والكلورو فلورو كربون ...CFCs146
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 :2-2-5اخلطوة الثانية :تنفيذ املراجعة الأولية
يركز فريق العمل �أثناء القيام بعملية املراجعة الأولية يف هذه اخلطوة على الإجابة عن جمموعة من
الأ�سئلة املتعلقة باجلوانب التي ت�شري �إىل م�ستوى الأداء البيئي للم�صفاة ،وفيما يلي �أهم هذه اجلوانب:
•املوارد املائية ،وذلك من خالل الإجابة على الأ�سئلة التالية:
 ماهي امل�صادر التي حت�صل امل�صفاة منها على املياه؟ ما مقدار املبلغ الذي تدفعه امل�صفاة لكل مرت مكعب من املاء؟ هل تخ�ضع املياه الواردة �إىل امل�صفاة لنظام تقنني ح�سب ف�صول ال�سنة �أو خالل فرتاتاجلفاف �أو الفي�ضانات؟
 هل كمية املياه التي تدخل �إىل امل�صفاة (مرت مكعب يف ال�سنة) مف�صلة ح�سب كل م�صدرمن امل�صادر؟
 كيف تدخل املياه �إىل امل�صفاة؟ هل تراقب جودة موا�صفات املياه قبل �إدخالها �إىل امل�صفاة؟ هل ميكن جتزئة الكمية وفقاً لنوع اال�ستهالك (عمليات التكرير ،الغ�سيل� ،أبراج التربيد،و�إنتاج البخار)؟
 هل مت �إعداد �إجراءات تو�ضح كيفية التخل�ص من املياه امللوثة ،وماهي هذه الإجراءات؟ هل تتم مراقبة موا�صفات وكمية املياه امللوثة التي تطرحها امل�صفاة �إىل املجاري العامة؟ ماهي الإجراءات املتخذة لتخفي�ض كمية املياه امللوثة الناجتة من عمليات امل�صفاة ،وهل متتوثيق نتائج هذه الإجراءات وتقييم فعاليتها؟
 هل توجد �سجالت لتوثيق احل��وادث الطارئة التي نتج عنها ت�سرب ملوثات نفطية �إىلاملجاري العامة ،وماهي الإجراءات املتخذة ملنع تكرارها؟
 هل توجد درا�سات �سابقة عن التكاليف والأرباح الناجتة عن عمليات تخفي�ض ا�ستهالكاملياه يف امل�صفاة؟
•الرتبة واملياه اجلوفية
-هل جتري عملية مراقبة م�ستمرة لتحاليل املياه اجلوفية والرتبة يف موقع امل�صفاة؟-هل حتتفظ امل�صفاة ب�سجالت عن احلوادث الطارئة التي �أدت �إىل تلوث الرتبة ،واملياهاجلوفية؟
-هل توجد عمليات معاجلة �أو دفن للنفايات يف حفر داخل موقع امل�صفاة ،وهل تراقب هذهاحلفر با�ستمرار؟

•الإنبعاثات الغازية
-هل توجد خرائط تبني م�صادر االنبعاثات الغازية و�أنواعها وكمياتها؟ -هل توجد �سجالت �سابقة لكميات و�أنواع االنبعاثات التي تطرحها عمليات امل�صفاة �إىلالهواء اجلوي؟
-هل يوجد �آثار �صحية على العاملني يف امل�صفاة �أو املواطنني يف املناطق املجاورة نتيجةاالنبعاثات الغازية؟
--هل توجد خطط للحد من طرح امللوثات الغازية �إىل البيئة؟

•ا�ستهالك الطاقة
-هل توجد �سجالت تبني كمية و�أنواع الطاقة امل�ستخدمة ،و�أماكن اال�ستهالك يف امل�صفاة؟--هل توجد خطط لتح�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة وتر�شيد اال�ستهالك؟
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•النفايات
-هل توجد قوائم ب�أنواع وكمية النفايات التي تنتجها عمليات امل�صفاة؟-هل توجد خطط خلف�ض ت�شكل النفايات �أو �إعادة تدويرها؟-هل توجد طرق للمعاجلة �أو التخل�ص الآمن داخل �أو خارج موقع امل�صفاة؟•املواد اخلام واملنتجات
-هل توجد قوائم بكمية و�أن��واع امل��واد اخل��ام التي ت�ستخدمها امل�صفاة واملنتجات التيتبيعها؟
-هل توجد �شروط بيئية تطلب من املوردين �أن يلتزموا بها ،وما هي هذه ال�شروط ؟-هل يوجد خطط لتخفي�ض ا�ستهالك املواد اخلام اخلطرة؟--هل يتم تخزين املواد اخلام واملنتجات بطريقة �آمنة؟

 :3-5مثال تجربة تنفيذ المراجعة البيئية الأولية في م�صفاة الزرقاء الأردنية
ت�شري هذه احلالة �إىل مراحل �إجراء املراجعة البيئية الأولية ،متهيداً لتطبيق نظام الإدارة البيئية
يف م�صفاة الزرقاء يف اململكة الأردنية ،مع الإ�شارة �إىل �أهم الفوائد التي ح�صلت عليها امل�صفاة من هذه
اخلطوة.)Cheremisinoff, 2006( ،

 :1-3-5فوائد تنفيذ املراجعة البيئية الأولية
ا�ستطاعت �إدارة امل�صفاة �أن حتقق العديد من الفوائد واملكا�سب نتيجة تنفيذ التو�صيات التي
انبثقت عن عملية املراجعة البيئية الأولية ،والتي ميكن تلخي�صها على النحو التايل:
•ت�أ�سي�س قاعدة مل�شروع احل�صول على �شهادة نظام الإدارة البيئية ،والتو�صل �إىل �صياغة بيان
يو�ضح ال�سيا�سة البيئية للم�صفاة.
•ت�شكيل جلنة تنفيذية لنظام الإدارة البيئية ت�ضم املدراء الرئي�سيني يف امل�صفاة.
•ت�شكيل فريق عمل للإ�شراف على تنفيذ نظام الإدارة البيئية ،يتوىل مهام تدريب العاملني
يف موقع العمل على �أ�س�س نظام الإدارة البيئية ( )ISO-14001ونظم �إدارة املعلومات البيئية
( ،)Environmental Management Information Systems, EMISوحت�ضري
حتاليل تكاليف وفوائد تنفيذ النظام (.)Cost-Benefit Analyses
•�إعداد قائمة باجلوانب البيئية.
•حتديد فر�ص منع التلوث ،وت�صنيفها �إىل فر�ص عدمية التكلفة ومنخف�ضة التكلفة ،وثانية
متو�سطة ،وثالثة عالية التكلفة.
•�إعداد خطة الإجراءات الت�صحيحية.
•تنفيذ اقرتاحات خطة الإجراءات الت�صحيحية ،وحتليل الفائدة االقت�صادية منها.
نفذ امل�شروع ب�إ�شراف م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية ( )RIALوبتمويل وكالة الواليات املتحدة للتنمية
الدولية ( .)United States Agency for International Development, USAIDوقد نتج عن
تنفيذ هذا امل�شروع توفري حوايل 1.4مليون دوالر �أمريكي من املواد امل�ستهلكة ،من خالل تطبيق
فر�ص تخفي�ض التلوث ،ف�ض ً
ال عن التوفري الذي نتج عن تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة ،وحت�سني
�إنتاجية العمال ،ورفع الطاقة التكريرية للم�صفاة ،كما انخف�ض ا�ستهالك املياه الداخلة �إىل امل�صفاة
مبعدل  250,000م/3ال�سنة ،وبلغ �إجمايل التوفري الناجت عن تطبيق الربنامج حوايل  2.5مليون
دوالر �سنوياً.
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 :2-3-5خطوات تنفيذ العمل
تتكون امل�صفاة من عدة وحدات �إنتاجية لعمليات التكرير ،ووحدات م�ساندة� ،إ�ضافة �إىل حمطات
حتميل وتفريغ النفط وامل�شتقات يف ميناء العقبة ،وحيث �أن الهدف الرئي�سي للم�شروع يتلخ�ص يف
نقل كافة اخلربات واملعارف املتعلقة ب�أ�ساليب تنفيذ نظم الإدارة البيئية �إىل الأ�شخا�ص الرئي�سيني يف
امل�صفاة ،فقد مت تطبيق الربنامج على جزء من ال�شركة كنموذج ميكن تطبيقه يف امل�ستقبل على كافة
�أجزاء ال�شركة من قبل الكوادر املحلية .وميكن تلخي�ص خطوات تنفيذ العمل على النحو التايل:

اخلطوة (� :)1إجتماعات مناق�شة متابعة التنفيذ مع الإدارة ،مت خاللها احل�صول على التزام الإدارة
العليا للم�صفاة بتنفيذ الربنامج� ،إ�ضافة �إىل تخ�صي�ص املوارد الالزمة.
اخلطوة ( :)2التدريب الأويل ،ت�ضمن �إج��راء تدريبات ومتارين �أولية يف موقع العمل لتعريف
الكوادر العاملة على كيفية �إجراء املراجعة البيئة الأولية وت�صنيف اجلوانب البيئية لعمليات الت�صنيع
التابعة لهم ،والقيام بعمليات تدقيق برنامج منع التلوث.
اخلطوة (� :)3إجراء تدقيق �أويل للمواقع التي مت اختيارها لتطبيق الربنامج ،بهدف حتديد اليد
العاملة ،وو�سائل النقل الالزمة لإعداد خطة العمل التف�صيلية.
اخلطوة ( :)4اجتماعات متابعة مع الإدارة العليا ،تهدف �إىل حتديد الأهداف والغايات املرجوة
من تطبيق الربنامج ،وم�ستوى الدعم املطلوب ،وتقدير التكاليف  ،والعوائد املتوقعة من تنفيذ الربنامج،
�إ�ضافة �إىل مراجعة اجلدول الزمني للتنفيذ .ونتج عن هذا االجتماع توقيع مذكرة تفاهم ( )MOUبني
�إدارة امل�صفاة واجلهة اال�ست�شارية للم�شروع.
اخلطوة ( :)5بيان ال�سيا�سة البيئية للم�صفاة ،ل�ضمان التزام الإدارة العليا بالربنامج مت الطلب
منها �إعداد بيان ال�سيا�سة البيئية للم�صفاة ،وقد مت تزويدهم بنماذج عن بيانات ال�سيا�سة البيئة مع
بع�ض الإر�شادات املكتوبة عن طريقة �إعداد هذه البيانات ،وذلك نظراً لعدم وجود بيان مماثل للم�صفاة
يف الفرتة ال�سابقة لبدء الربنامج .وفور االنتهاء من �صياغة البيان مت ن�شره يف ن�شرات �أخبار و�سائل
الإعالم املحلية ،ويف الن�شرات الورقية التي توزع على العاملني يف امل�صفاة وعلى كافة املوردين الذين
تتعامل معهم امل�صفاة ،وعلى موقع امل�صفاة على �شبكة املعلومات الدولية ( �إنرتنت).
اخلطوة ( :)6ت�شكيل فريق عمل للإ�شراف على تنفيذ امل�شروع ،يتكون من �أ�شخا�ص �أ�سا�سيني من
�إدارة امل�صفاة �إ�ضافة �إىل �أع�ضاء فريق اجلهة اال�ست�شارية ( .)RIALعند بدء العمل بالربنامج كان
يعمل يف امل�صفاة �شخ�ص واحد فقط ،بوقت دوام جزئي ،يتوىل الإ�شراف على �إدارة ال�ش�ؤون البيئية
بالكامل� .أما بعد انطالق تنفيذ امل�شروع فقد �أ�صبح عدد العاملني يف فريق �إدارة البيئة �أربعة �أ�شخا�ص
بوقت دوام كامل� ،إ�ضافة �إىل �أن ال�شركة ت�سعى �إىل �إجراء تكامل بني نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة
املهنية ونظام الإدارة البيئية بحيث يتوىل فريق عمل واحد تنفيذ هذه املهمة.
اخلطوة (� :)7إجراء املراجعة البيئية الأولية ،قام فريق العمل ب�إجراء املراجعة البيئية الأولية لكافة
مواقع امل�صفاة ،ب�إ�شراف وتوجيه امل�ست�شارين الفنيني ،حيث مت ت�سليم الفريق ا�ستبيان مل�ساعدتهم على
تنفيذ العملية ب�سهولة.

اخلطوة (� :)8إعداد امل�صفوفة البيئية  ،Environmental Matrixالتي حتتوي على كافة اجلوانب
البيئية ،حيث متكن فريق العمل من ترتيب هذه اجلوانب ح�سب الأهمية من حيث اخلطر على ال�صحة
العامة ،و�سالمة العاملني ،والأثر الذي ترتكه على البيئة ،وهدر الأموال واملواد ،و�إنتاجية الت�صنيع.
بعد ذلك مت حتديد الفر�ص البيئية التي ميكن تنفيذها بدون تكلفة �أو بتكلفة منخف�ضة ،وبالتايل �أمكن
احل�صول على بيانات لإعداد خطة عمل الإجراءات الت�صحيحية.
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اخلطوة (� :)9إعداد خطة عمل الإجراءات الت�صحيحية  ، Corrective Action planقام فريق
العمل ب�إعداد خطة عمل الإجراءات الت�صحيحية وعر�ضها على الإدارة العليا للح�صول على املوافقة
و�إظهار �أن برنامج تنفيذ نظام الإدارة البيئية ي�ساهم يف توفري �أموال تعود بالفائدة على ربحية امل�صفاة.
اخلطوة ( :)10تدقيق نظام الإدارة البيئية  ،،EMS Auditقام فريق الإ�شراف على الربنامج
مب�ساعدة عنا�صر اجلهة اال�ست�شارية بتنفيذ عملية تدقيق ،وذلك على ثالث مراحل ،على النحو
التايل:

-مرحلة جتميع البيانات ،مبا يف ذلك خمططات �سري العملية الإنتاجية.-مرحلة ح�ساب معدل تدفق املواد يف خطوط �أنابيب العمليات ،من خالل ح�ساب املوازناتاملادية واحلرارية . Material & Energy Balances
-مرحلة ح�ساب كمية الهدر ،والتوفري املمكن من تطبيق خيارات تخفي�ض ت�شكل امللوثاتمن امل�صدر ،ثم �إعداد حتاليل الكلفة والفائدة  Cost-Benefit Analysesاملتوقعة من
�إ�صالح اخللل ،بعد ذلك قام فريق العمل برفع تقرير ر�سمي �إىل الإدارة العليا يت�ضمن
التو�صيات.
اخلطوة ( :)11عقد اجتماع مراجعة بني فريق العمل و�أع�ضاء اجلهة اال�ست�شارية و�إدارة امل�صفاة،
مت خالل هذا االجتماع تقدمي نتائج املراجعة الأولية �إىل الإدارة العليا واحل�صول على موافقتها
للبدء بتنفيذ خطة الإج��راءات الت�صحيحية للفر�ص عدمية ومنخف�ضة ومتو�سطة التكاليف ،كما مت
االتفاق على �إجراء درا�سة تف�صيلية لتحليل اجلدوى االقت�صادية (التكاليف والعوائد) للفر�ص عالية
التكاليف.

 :3-3-5ملحة موجزة عن م�صفاة الزرقاء
بد�أت م�صفاة الزرقاء عملها عام  ،1961ويعمل بها ( )3493عامل ،كما ترتكز مهمتها الرئي�سية
يف متويل ال�سوق املحلية بامل�شتقات النفطية مبوا�صفات تلبي املعايري الأردنية ،واملتوافقة مع املعايري
الدولية.

 :4-3-5الهيكل التنظيمي لنظام الإدارة البيئية
يتكون الهيكل الإداري لنظام الإدارة البيئة من املراكز التالية:
•اللجنة التنفيذية ،وتتكون من الإدارة العليا التي ت�شرف على كافة الق�ضايا البيئية.
• فريق �إدارة نظام منع التلوث ،ويتكون من خرباء فنيني من عدة دوائ��ر يف امل�صفاة ،وترتكز
مهمة الفريق يف حتديد املمار�سات واختيار التقنيات التي ت�ساهم يف تخفي�ض كمية النفايات
وامللوثات ومنع ت�شكلها من امل�صدر ،ويرفع تقارير �شهرية �إىل الإدارة العليا
• فريق الإ�شراف على تنفيذ نظام الإدارة البيئية ،مت ت�شكيل الفريق ح�سب التو�صيات التي
قدمتها اجلهة اال�ست�شارية واملنبثقة من متطلبات نظام الإدارة البيئية ()ISO-14001
والذي يدعم عملية التح�سني امل�ستمر للأداء البيئي يف كافة �أرجاء امل�صفاة.

 :5-3-5نتائج املراجعة البيئية الأولية
تهدف عملية املراجعة البيئية الأولية � Initial Environmental Reviewإىل ت�أ�سي�س قاعدة
�أ�سا�سية لتقييم الأداء البيئي للم�صفاة ،وذلك من خالل حتديد اجلوانب البيئية وت�أثريها على اجلوار
والبيئة ،وعلى ربحية امل�صفاة ون�شاطها.
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بعد حتديد اجل��وان��ب البيئية
مت ت�صنيفها ح�سب الأهمية ،وقدم
ف��ري��ق العمل تو�صيات ميكن من
خ�لال��ه��ا م��ع��اجل��ة الآث����ار ال�سلبية
لكثري من هذه اجلوانب ،وفيما يلي
بع�ض الأمثلة:

ال�شكل 2-5
تفريغ �شاحنات النفط الخام �إلى حفرة �أر�ضية

 :1-5-3-5حمطة تفريغ النفط اخلام
ي�����س��ت��ورد ال��ن��ف��ط اخل����ام من
البلدان املجاورة بوا�سطة �شاحنات
���س��ع��ت��ه��ا  30ط���ن م��ت��ري ،وي��ت��م
تفريغها يف حفرة �أر�ضية بوا�سطة
خراطيم خا�صة ،ثم ينقل النفط
�إىل اخلزانات عرب حمطة ال�ضخ،
(ال�شكل .)2 - 5

جترى عملية تفريغ ال�شاحنات يدوياً ،وتبد�أ بفتح ال�صمامات لطرد املياه املتجمعة �أ�سفل خزان
ال�شاحنة ،و�أثناء هذه العملية تتحرر كمية من النفط اخلام �إىل الأر���ض ،ثم تن�ساب �إىل املجاري
ال�سطحية ،م�سببة �آثاراً �ضارة قد تعر�ض العمال خلطر االنزالق( ،ال�شكل .)3 - 5

ب�إجراء عملية ح�ساب ميدانية تبني �أن كمية النفط اخلام املت�سربة �إىل املجاري تبلغ حوايل  10طن
يومياً حتول �إىل وحدة معاجلة املياه امللوثة ،ثم ي�ستخدم اجلزء امل�سرتجع منها كوقود بعد ف�صله من
املياه( ،اجلدول  .)1 - 5وبح�ساب الفرق بني �سعر النفط اخلام و�سعر الوقود تبني �أن امل�صفاة تخ�سر
من هذه العملية مبلغ ( )1410دوالر يومياً �أي حوايل ( )500000دوالر/ال�سنة� ،إ�ضافة �إىل ال�ضرر
غري املبا�شر الذي حتدثه هذه الكمية من النفط على وحدة معاجلة املياه امللوثة ،وت�ؤدي �إىل ا�ضطراب
ظروف عملها ،ف�ض ً
ال عن ازدياد كمية النفايات ال�صلبة (احلم�أة) املت�شكلة التي حتول �إىل �أحوا�ض
ً
ً
جتفيف احلم�أة املجاورة ملوقع امل�صفاة ،والتي ت�شكل خطرا �شديدا على البيئة مما يعر�ض امل�صفاة
للم�ساءلة ودفع الغرامات املالية.

الجدول  1 - 5نتائج تحاليل النفط الخام من فا�صل الزيت في محطة تفريغ �شاحنات النفط الخام
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ويف �إط��������ار �إع���������داد خ��ط��ة
الإج��راءات الت�صحيحية ،وت�صنيف
الفر�ص منخف�ضة التكلفة ،مت رفع
التو�صيات التالية ملعاجلة امل�شكلة:
•ت ��وج� �ي ��ه ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات �إىل
امل�شغلني بخ�صو�ص ا�ستخدام
ح� � ��وام� � ��ل ال � ��و�� � �ص �ل��ات امل� ��رن� ��ة
أ�ث� �ن ��اء وب �ع��د ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ف��ري��غ
مل�ن��ع ت��دف��ق ال�ن�ف��ط اخل ��ام �إىل
جماري ت�صريف املياه الزيتية.
•ت��زوي��د خ��راط�ي��م التفريغ
ب� أ�غ�ط�ي��ة ي�ت��م ا�ستبدالها بعد
ان�ت�ه��اء عملية ال�ت�ف��ري��غ ،وهي
م���ص�ن��وع��ة م��ن م� ��واد رخي�صة
الثمن.
•حت�ضري تعليمات مكتوبة
لعملية التفريع والعمل على
رف� ��ع وع� ��ي ال �ع��ام �ل�ين بحجم
اخل�سائر الناجتة ع��ن اخللل
يف تنفيذ العملية وانعكا�ساتها
ال�سلبية.
ت��دوي��ر ك��م��ي��ة ال��ن��ف��ط اخل��ام
املت�سربة اخلارجة عن ال�سيطرة
�إىل خزان النفط اخلام ،بدالً من
ترحيلها �إىل وح��دة معاجلة املياه
امللوثة ،با�ستخدام خزان لتجميعها
وف�صل املياه عنها ،ح�سب ماهو
مبني يف (ال�شكل .)4 - 5

ال�شكل 3-5
تفريغ محتوى الخرطوم �إلى مجاري المياه الزيتية

ال�شكل 4-5
مخطط تدوير النفط الخام المت�سرب �إلى محطة التفريغ

 :2-5-3-5حم � �ط � ��ة حت �م �ي��ل
امل�شتقات النفطية ال�سائلة
تنقل امل�شتقات النفطية التي تنتجها امل�صفاة �إىل خارج امل�صفاة بوا�سطة �شاحنات يتم تعبئتها
با�ستخدام �أذرع حتميل م�صممة لهذه الغاية ،وتق�سم حمطة التحميل �إىل قطاعني ،الأول لتحميل
امل�شتقات ال�سائلة اخلفيفة ،مثل الغازولني والكريو�سني والديزل ،والثاين لتحميل امل�شتقات الثقيلة
املكونة من زيت الوقود والإ�سفلت.
تتم عملية التحميل بطريقة تعبئة خزان ال�شاحنة من الأعلى ،مع وجود نفاث مفتوح لتحرير
الأبخرة الناجتة عن �إزاح��ة ال�سائل �إىل اجلو ،حيث ينتج عن هذه العملية ت�شكل كمية كبرية من
االنبعاثات املبعرثة  .Fugitive Emissionsوملنع ت�شكل هذه االنبعاثات مت تعديل طريقة التعبئة بحيث
ت�صبح من �أ�سفل خزان ال�شاحنة بدالً من الأعلى ،على النحو املبني يف (ال�شكل .)5-5
من اجلوانب البيئية الأخرى التي مت ر�صدها يف املحطة ،م�شكلة ت�سرب امل�شتقات النفطية من
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ذراع التحميل ،وذلك ب�سبب �ضعف
�إحكام الذراع املزود ب�صمام وحيد
املرحلة ،وبالتايل ف�إن ت�سرب للمواد
�إىل الأر�ض بعد كل عملية حتميل،
ت�سبب حم ً
ال �إ�ضافياً على وحدة
معاجلة املياه امللوثة .وحل��ل هذه
امل�شكلة ومنع الت�سرب مت تركيب
�صمام حتكم �آيل �إ�ضافة �إىل �صمام
�آخر مبرحلتني.

ال�شكل 5-5
عملية تعبئة خزان ال�شاحنة من الأ�سفل

 :3-5-3-5وحدة تعبئة ا�سطوانات
غاز البرتول امل�سال LPG
تعب�أ �أ�سطوانات غاز البرتول
امل�����س��ال يف وح���دة تعبئة ن�صف
�آلية ،ولتزييت ال�سري الناقل للأ�سطوانات ي�ستخدم مواد كيميائية م�ستحلبة بدالً من الزيت،
ولهذه املادة �أثر �سلبي على كفاءة عمل وحدة معاجلة املياه امللوثة ،لأنها ت�شكل م�ستحلب �صعب
الك�سر،وهذا امل�ستحلب ي�سبب ت�شكل رغوة زائدة يف مراحل املعاجلة النهائية .وقد ا�ستدل على
هذه امل�شكلة من نتيجة حتليل املياه اخلارجة من حمطة التعبئة ،التي �أ�شارت �إىل �أن درجة القلوية
 pHت�صل �إىل ( ،)10.8و�أن ن�سبة الروا�سب املنحلة  Total Dissolved Sediments TDSت�صل
�إىل ( 16524جزء يف املليون).
حلل امل�شكلة مت رفع اقرتاح بوقف �إر�سال املياه اخلارجة من وحدة التعبئة �إىل جماري ت�صريف
املياه امللوثة ،وحتويلها مبا�شرة �إىل مرحلة املعاجلة بالتعومي ( ،)Dissolved Air Flotation DAFالتي
ت�أتي بعد مرحل ف�صل الزيت عن املياه ( . )API Separatorوقد �أعطت هذه العملية نتائج �إيجابية،
حيث حت�سن �أداء وحدة معاجلة املياه امللوثة ب�شكل ملحوظ.

 :4-5-3-5ور�شة �صيانة ال�شاحنات
ت���ق���وم امل�����ص��ف��اة ب�����ص��ي��ان��ة
ال�����ش��اح��ن��ات ال��ت��ي ت�ستخدمها
لتوزيع امل�شتقات النفطية �إىل
ك��اف��ة م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ،و�أث��ن��اء
عملية ال�صيانة ي�صرف الزيت
التالف �إىل جماري املياه امللوثة،
قدرت كميته بحوايل  40طن يف
ال�سنة( ،ال�شكل  .)6 - 5وملعاجلة
امل�����ش��ك��ل��ة ت���ق���دم ف���ري���ق ال��ع��م��ل
بعدد م��ن التو�صيات� ،ساهمت
يف تخفيف احل��م��ل على وح��دة
معاجلة املياه امللوثة ،وذلك على
النحو التايل:

ال�شكل 6-5
ت�صريف زيوت التزييت التالفة �إلى المجاري
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تعبئة الزيت التالف يف براميل خا�صة لبيعه ملعامل �إعادة التكرير� ،أو مزجه مع زيت الوقود ،وبالتايل
ربحت امل�صفاة مبلغاً قدره ( 47898دوالر /ال�سنة) ،ال�شكل (.)7 - 5
الت�أكيد على �أهمية رفع
الوعي البيئي للم�شغلني من
خالل �شرح عواقب ت�صريف
ال��زي��وت �إىل وح��دة معاجلة
املياه امللوثة.

(ال�شكل 7-5
اقتراح تعبئة الزيت التالف في براميل لنقله خارج الم�صفاة

 :5-5-3-5خم�ب�ر حت��ال�ي��ل
النفط اخلام وامل�شتقات
جت���رى حت��ال��ي��ل دوري���ة
على النفط اخلام وامل�شتقات
النفطية للت�أكد من مطابقتها
للموا�صفات قبل �شحنها �إىل
مراكز التوزيع� ،إ�ضافة �إىل
التحاليل ال��ت��ي جت��رى على
خطوط ا إلن��ت��اج للت�أكد من
�صحة �سري العمليات الإنتاجية.
�أظهرت نتائج املراجعة البيئية الأولية �أن العينات بعد حتليلها يتم جتميعها يف خزان خا�ص ثم
ت�صرف �إىل وحدة معاجلة املياه امللوثة ،وبدالً من ذلك اقرتح فريق العمل حتويلها �إىل خزان جتميع
املواد املراد �إعادة تكريرها ،وبالتايل �أمكن تخفيف احلمل على وحدة معاجلة املياه امللوثة.

� :6-5-3-5أحوا�ض جتميع احلم�أة Sludge Ponds
يوجد يف امل�صفاة �سبعة �أحوا�ض لتجميع احلم�أة والنفايات ال�صلبة الناجتة عن العمليات الإنتاجية،
ويبني (ال�شكل  )8 - 5منوذجاً لهذه الأحوا�ض .تكمن امل�شكلة يف �أن �أر�ضية جميع هذه الأحوا�ض غري
مبطنة ،وبالتايل ت�سمح بنفوذ املواد الزيتية عرب الرتبة ،مما ي�ؤدي �إىل تلويث املياه اجلوفية يف املنطقة.
وملعاجلة هذه امل�شكلة مت تقدمي االقرتاحات التالية:
•�إعادة النظر يف حتديد كمية احلم�أة املوجودة يف الأحوا�ض.
•تركيب �أجهزة مراقبة على �آبار املياه اجلوفية للك�شف عن حاالت نفوذ امللوثات �إليها.
•مراجعة تقنيات املعاجلة املتاحة لتنظيف الرتبة واملياه اجلوفيه من امللوثات ،واختيار التقنية
الأن�سب من حيث اجلدوى الفنية واالقت�صادية.
•البدء ب�إن�شاء �أحوا�ض جتميع مبطنة لتخزين احلم�أة الناجتة من الإنتاج اليومي ،وذلك
ك�إجراء وقائي فوري ريثما يتم �إيجاد حل نهائي لهذه امل�شكلة.
اخلال�صة :ت�شري هذه احلالة �إىل مدى الفائدة التي ميكن �أن حت�صل عليها م�صفاة النفط نتيجة
�إجراء املراجعة البيئة الأولية التي ت�ؤدي �إىل حتديد اجلوانب البيئية وانعكا�ساتها على البيئة ،وبالتايل
تتيح فر�ص اقرتاح احللول املمكن للعديد من امل�شكالت التي تعاين منها امل�صفاة ،وهي خطوة هامة
جداً يف طريق احل�صول على �شهادة نظام الإدارة البيئية (.)ISO-14001
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ال�شكل 8-5
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6

أدوات مساندة تنفيذ
نظام اإلدارة البيئية

 :1-6مقدمة
لنجاح تنفيذ نظام الإدارة البيئية يف من�ش�آت �صناعة تكرير النفط البد من توفر بع�ض الأدوات
الهامة التي ت�ساند عملية التنفيذ �أهمها م�ؤ�شرات قيا�س الأداء البيئي ونظام املعلومات البيئية.
تعترب عملية �صياغة م�ؤ�شرات قيا�س الأداء البيئي من الأدوات الهامة مل�ساندة م�شروع تطبيق
نظام الإدارة البيئية ،وحتقيق النتائج املرجوة .كما يتطلب تطبيق نظام الإدارة البيئية تنظيم و�إدارة
كمية هائلة من املعلومات التي لها ت�أثري مبا�شر �أو غري مبا�شر على الأداء البيئي للم�صفاة� ،إ�ضافة �إىل
عدد كبري من البيانات والتقارير .وقد �أثبتت التجربة العملية �ضرورة ا�ستخدام نظام لإدارة املعلومات
البيئية ،حيث �أن التعامل مع هذه البيانات يدوياً يعيق كفاءة تطبيق نظام الإدارة البيئية ،وخا�صة
بالن�سبة للمن�ش�آت الكبرية واملعقدة كم�صايف النفط.

 :2-6م�ؤ�شرات قيا�س الأداء البيئي

ت�ساهم م�ؤ�شرات قيا�س الأداء البيئي يف تقييم مدى التزام امل�صفاة مبتطلبات الت�شريعات البيئية،
كما ت�شري �إىل مدى التقدم يف تنفيذ برامج حت�سني الأداء البيئي.

� :1-2-6أنواع م�ؤ�شرات قيا�س الأداء البيئي
ت�صنف م�ؤ�شرات قيا�س الأداء البيئي �إىل م�ؤ�شرات الحقة  Lagging Indicatorsتقي�س كمية
امللوثات التي تطرحها املن�ش�أة �إىل البيئة عند نهاية العمليات الإنتاجية ،وم�ؤ�شرات متقدمة Leading
 Indicatorsتقي�س الأداء داخل العمليات الإنتاجية � ،In-Processإ�ضافة �إىل نوع ثالث ي�سمى م�ؤ�شرات
الظروف البيئية تقي�س الأثر املبا�شر لن�شاط املن�ش�أة على البيئة .وهناك طرق �أخرى لقيا�س مدى تقدم
الأداء البيئي عن طريق املقارنة مع �أداء من�ش�آت �أخرى م�شابهة� ،أو مع متو�سط �أداء ال�صناعة Average
� ،Industry Performanceأو مع القيم التي حتددها الهيئات الدولية املتخ�ص�صة ،مثل معهد البرتول
الأمريكي ( .)APIوفيما يلي �شرح موجز لأهم هذه الأنواع:
•امل ��ؤ� �ش��رات ال�لاح�ق��ة  ،Lagging Indicatorsوت�سمى م ��ؤ� �ش��رات امل�خ��رج��ات Output
 ،Indicatorsوهي م�ؤ�شرات تقي�س نتائج التدابري التي تطبقها امل�صفاة لتح�سني �أدائها البيئي،
�أو هي امل�ؤ�شرات التي تقي�س كمية امللوثات التي تطرحها �إىل البيئة عند نهاية عمليات الإنتاج.
من الأمثلة على هذه امل�ؤ�شرات ،قيا�س كمية الإنبعاثات التي تطرحها امل�صفاة �إىل الهواء اجلوي،
وكمية النفايات الناجتة عن عمليات الت�صنيع ،وعدد �أيام توقف الإنتاج ،وعدد احلوادث التي ينتج
عنها ت�سرب مواد خطرة �إىل البيئة ،ويبني ال�شكالن ( )1-6و(� )2-6أمثلة للم�ؤ�شرات الالحقة
التي ت�ستخدمها �شركة توتال للإ�شارة �إىل تطور ن�سبة انبعاث غازات الدفيئة وا�ستهالك الطاقة يف
املن�ش�آت التابعة لها خالل الفرتة الواقعة بني عامي (.)Total, 2009( )2007-2005
من �أهم اخل�صائ�ص التي متيز امل�ؤ�شرات الالحقة �أنها وا�ضحة و�سهلة الفهم واحل�ساب� ،أما م�ساوئها
فتكمن يف �أنها تظهر مت�أخرة� ،أي �أنها تقي�س نتائج الأثر الذي يحدثه الن�شاط على البيــــئة ،وبالتـــــايل
ال ميكــن اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية �إال بعد وقوعه� ،أو بعد تخ�صي�ص التكاليف الالزمة لعمليات
املعاجلة� ،إ�ضافة �إىل �أنها ال تعرب عن الأ�سباب التي �أدت �إىل وقوع اخللل� ،أو كيف ميكن منع تكراره .كما
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�أن الإج���راءات الت�صحيحية
ال���ت���ي ات���خ���ذت ل��ل��ح��د من
امل�شكلة ال تظهر �آثارها �إال
م��ن خ�ل�ال ن��ت��اج ال�����س��ن��وات
القادمة� ،أو بالعك�س قد تبذل
ج��ه��ود زائ����دة ع��ن املطلوب
لتح�سني الأداء ،وت�صرف
�أم����وال ط��ائ��ل��ة دون ف��ائ��دة،
ب�سبب تغري العوامل امل�سببة
حلدوث امل�شكلة.

ال�شكل 1-6
تطور كميات طرح غازات الدفيئة في من�ش�آت �شركة توتال (مليون طن متري/ال�سنة)

امل����ؤ����ش���رات امل��ت��ق��دم��ة

Indicators

Leading

ت�����س��ت��خ��دم ل��ق��ي��ا���س م���دى
تنفيذ املمار�سات الوقائية
�أو التدابري التي يتوقع �أن
(ال�شكل )2-6
ت�����ؤدي �إىل حت�سني الأداء
تطور ا�ستهالك الطاقة في من�ش�آت �شركة توتال (جيجا جول/ال�سنة)
البيئي داخل عمليات الإنتاج
 . In-Processفعلى �سبيل
املثال ،ب��دالً من قيا�س عدد
خمالفات العمال للأنظمة
وال���ق���وان�ي�ن ال��ب��ي��ئ��ي��ة ،يتم
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ق��ي��ا���س ع��دد
عمليات التدقيق الداخلي
التي يتم �إج��را�ؤه��ا يف العام
للك�شف ع��ن م��دى االل��ت��زام
بالت�شريعات البيئية وقوانني
ال�صحة وال�سالمة .فعندما
يطبق برنامج التدقيق ،ويتم
حت��دي��د الأ����س���ب���اب امل����ؤدي���ة
للم�شكلة ،وتتخذ التدابري الت�صحيحية ،ف���إن ذلك �سيقود �إىل تخفي�ض قيم امل�ؤ�شرات الالحقة،
كالغرامات �أو عدد حوادث انتهاك القوانني.
من �أهم �إيجابيات امل�ؤ�شرات املتقدمة �أنها متهد الطريق التخاذ التدابري الت�صحيحية ،قبل �أن تظهر
انعكا�سات امل�شكلة على الأداء البيئي� ،إال �أن لهذه امل�ؤ�شرات م�ساوئ تكمن يف �صعوبة تقديرها بالأرقام،
�أي �أن بع�ضها ميكن تقديره نوعياً �أكرث من كمياً ،وبالتايل فالنتائج ال جتذب اهتمام بع�ض الأطراف
ذات العالقة ،كاجلمهور مث ً
ال ،الذي مييل �إىل معرفة كمية املواد الكيميائية املطروحة �إىل البيئة� ،أو
عدد حاالت خمالفات ال�صحة وال�سالمة املهنية.
وللح�صول على �أعلى فائدة ،مع تفادي امل�ساوئ املحتملة من تطبيق �أحد النماذج ،تلج أ� معظم
املن�ش�آت ال�صناعية �إىل ا�ستخدام النوعني معاً .ويبني (اجلدول  )1 - 6مقارنة بني اجلوانب الأ�سا�سية
لكل من امل�ؤ�شرات الالحقة واملتقدمة.
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الجدول  1-6مقارنة بين م�ؤ�شرات الأداء الالحقة والمتقدمة

م�ؤ�شرات الظروف البيئية ،تقي�س م�ؤ�شرات الظروف البيئية جودة وخ�صائ�ص املكونات البيئية،
فهي تعرب عن الأ�ضرار الواقعة على البيئة .من الأمثلة على هذه امل�ؤ�شرات ،تركيز امللوثات يف الهواء
والرتبة واملياه اجلوفية ،ومقدار تغري �إنتاج النباتات ،وحجم التجمعات احليوانية يف مناطق معينة.
من �إيجابيات هذا النوع من امل�ؤ�شرات �إمكانية ا�ستخدامها لقيا�س الأثر املبا�شر للن�شاط على
البيئة� ،إال �أن من م�ساوئها �أنها حتتاج �إىل وقت طويل وتكاليف باهظة لإعدادها ،حيث �أن هذه
القيا�سات ال يجري ا�ستخدامها عادة ب�شكل روتيني من قبل املن�ش�آت ال�صناعية ،مما ي�ستغرق جتميعها
يف بع�ض احلاالت عدة �سنوات� ،إ�ضافة �إىل �أن الربط بني عمليات املن�ش�أة والآثار الناجتة ميكن �أن يكون
�صعباً ،نظراً لوجود عدة متغريات ميكن �أن ت�ساهم يف ت�شكيل قيمة الأثر املقا�س.

طرق القيا�س املرجعي  Benchmarkingالتي تعتمد على قيا�س الأداء البيئي بطريقة املقارنة مع �أداء
من�ش�آت �أخرى م�شابهة من حيث طبيعة العمليات الإنتاجية ،وتتميز ب�أدائها املرتفع .وغالباً ما تقوم بهذه
املقارنة ون�شرها يف و�سائل الإعالن جمموعات وهيئات مهتمة بق�ضايا حماية البيئة ،وذلك بهدف بث
روح املناف�سة بني املن�ش�آت املتماثلة ،وحتفيزها للو�صول �إىل �أف�ضل م�ستوى �أداء بيئي ممكن بني مثيالتها.

من الأمثلة ال�شائعة على القيا�سات املرجعية التي تن�شرها الهيئات البيئية ،قيا�س كمية الغازات
التي تطرحها بع�ض م�صايف النفط �إىل البيئة ،ون�سبة ا�ستهالكها للطاقة ،وعدد حوادث ت�سرب املواد
النفطية التي تعر�ضت لها يف ال�سنة ،وعدد حاالت خمالفة القوانني والت�شريعات البيئية.
هناك طرق �أخرى للمقارنة تعتمد على اختبار مدى مطابقة قيا�سات املن�ش�أة للمعايري التي حتددها
نظم الإدارة البيئية ،مثل نظام (� ،)ISO-14001أو املقارنة مع متو�سط �أداء ال�صناعة Average
� ، Industry Performanceأو مع القيم التي حتددها الهيئات الدولية املتخ�ص�صة مثل معهد البرتول
الأمريكي � ،APIأو رابطة امل�صنعني الكيميائيني ( .)CMAويبني (ال�شكل  ) 3 - 6منوذجاً مل�ؤ�شر كثافة
ا�ستهالك الطاقة الفعلي يف جمموعة من م�صايف النفط ،خالل الفرتة  1998 - 1990ومقارنتها مع
متو�سط الإ�ستهالك النظري املتوقع.
158

عماد مكي

م������ؤ������ش�����رات ق���ي���ا����س
اال�ستدامة ،وتعرب عن مدى
ف��ع��ال��ي��ة ا���س��ت��خ��دام امل����وارد
الطبيعية بطريقة ت�ساهم
يف تخفي�ض االن��ع��ك��ا���س��ات
ال�����س��ل��ب��ي��ة ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة،
وذل���ك ان��ط�لاق��اً م��ن تعريف
جلنة الأمم املتحدة للبيئة
والتنمية مل�صطلح اال�ستدامة
 Sustainabilityب�أنها تلبية
احل��اج��ات الأ�سا�سية لكافة
���س��ك��ان ال���ع���امل يف ال��وق��ت
احل���ا����ض���ر ،دون ال��ت��ف��ري��ط
يف ق���درة الأج��ي��ال القادمة
على تلبية احتياجاتها .ومن
الأمثلة على م�ؤ�شرات اال�ستدامة يف �صناعة تكرير النفط قيا�س كمية ا�ستهالك املياه والطاقة واملواد
الكيميائية واملحفزات (.)Catalysts
(ال�شكل )3-6
نموذج مقارنة كثافة ا�ستهالك الطاقة الفعلية مع المتو�سط النظري ()1998-1990

امل�ؤ�شرات املالية ،التي تعتمد على قيا�س التكاليف التي تنفقها املنظمة على عمليات معاجلة
النفايات ون�شاطات حت�سني الظروف البيئية ،وبالتايل ميكن حتديد اجلدوى االقت�صادية لعمليات
املعاجلة من خ�لال ح�ساب الفرق بني التكاليف والفوائد التي حت�صل عليها نتيجة تطبيق هذه
الإجراءات� ،أو بداللة العائد
(ال�شكل )4-6
امل���ايل ال���ذي حت�صل عليه
م�ؤ�شر تكاليف الإجراءات البيئية ل�شركة كونوكو (�سنت/برميل من الم�شتقات النفطية)
نتيجة تخفي�ض احل���وادث
وت���ف���ادي دف����ع ال���غ���رام���ات،
وتخفي�ض ا�ستهالك امل��واد
اخلام والطاقة ،و�إعادة تدوير
املواد واملياه املن�صرفة .فعلى
�سبيل امل��ث��ال� ،أج��رت �شركة
ك��ون��وك��و  Conocoقيا�ساً
للتكاليف ال��ت��ي خ�ص�صتها
ل��ع��م��ل��ي��ات م��ع��اجل��ة الأث����ر
ال��ن��اجت ع��ن ح���وادث ت�سرب
امل��واد النفطية على الرتبة،
وع��م��ل��ي��ات تخفي�ض كمية
النفايات اخل��ط��رة ،وتدابري
احل����د م���ن ال��ت��ل��وث امل��ائ��ي
والهوائي ،وعربت عنه بال�سنت مقابل كل برميل منتج من امل�شتقات النفطية املكررة .وقد �أظهرت نتائج
الفرتة الواقعة بني عامي � 1995-1993أن �إجراءات املعاجلة البيئية لها �أثر �إيجابي على تخفي�ض معدل
هذه التكاليف يف امل�ستقبل( ،ال�شكل )CONOCO,1998( . )3 - 6
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 :2-2-6فوائد قيا�س الأداء البيئي
حتقق املن�ش�آت ال�صناعية فوائد عديدة من خالل قيا�س وتقييم �أدائها البيئي ،من هذه الفوائد ما
ينعك�س على �أداء املن�ش�أة العام ،ومنها ما يتعلق بتلبية متطلبات �أطراف خارجية ،من �أهم هذه الفوائد:
()Wulf, 1999
•م�ساعدة �إدارة املن�ش�أة على اتخاذ القرارات اخلا�صة بتخطيط ورقابة وتقييم العمليات و�إعداد
خطط التطوير الإ�سرتاتيجية على املدى البعيد.
•تعزيز قدرة املن�ش�أة على تلبية متطلبات القوانني والت�شريعات البيئية.
•حت�سني الربحية من خالل حت�سني ا�ستخدام املوارد التي متتلكها ،وتخفي�ض تكاليف الإنتاج
والت�شغيل.
•حت�سني �صورة املن�ش�أة لدى اجلمهور والهيئات البيئية.
•حتفيز العاملني على تطوير م�ستوى �أدائهم.

 :3-2-6عوامل جناح م�ؤ�شرات قيا�س الأداء البيئي
ال يوجد منوذج وحيد مل�ؤ�شرات الأداء ينا�سب كافة املن�ش�آت ال�صناعية ،فلكل من�ش�أة نوع خمتلف من
املنتجات� ،أو العمليات الإنتاجية� ،أو الهيكل التنظيمي واملايل ،ف�ض ً
ال عن اختالف الأنظمة والت�شريعات
البيئية النافذة يف املنطقة التي تتبع لها .كما تختلف نوعية القيا�سات باختالف امل�ستويات الإدارية يف
املن�ش�أة ،فقيا�سات الوحدة الإنتاجية تختلف عن الق�سم والدائرة وعن املن�ش�أة ككل .ول�ضمان اختيار
م�ؤ�شرات الأداء املنا�سبة للظروف اخلا�صة للم�صفاة يجب الأخذ باالعتبار العوامل التالية:
•م�شاركة العاملني يف الوحدات والأق�سام الإنتاجية يف �صياغة م�ؤ�شرات الأداء البيئي املتعلقة
بوحداتهم ،وذل��ك لك�سب والئهم وحما�سهم لهذه العملية ،ب� ً
�دال من �إمالئها عليهم من قبل
الإدارة العليا.
•حتديد طبيعة اهتمامات الأ�شخا�ص الذين �سيتلقون القيا�سات ،حيث �أن �أحد �أهم املبادئ
الأ�سا�سية لنجاح �أي ات�صال �شفهي �أو كتابي هو معرفة خ�صائ�ص وطبيعة ال�شخ�ص الذي
تتحدث معه �أو تكتب �إليه ،لذلك ف��إن ق��رار اختيار نوع القيا�سات يتوقف �إىل حد كبري على
طبيعة الأ�شخا�ص الذين يهتمون مبتابعة البيانات املتعلقة بالأداء البيئي� ،سواء ممن هم من
داخل املن�شاة �أو من خارجها ،حيث �أن كل جمموعة من هذه املجموعات تهتم بنوع خمتلف من
القيا�سات والبيانات عن غريها ،فعلى �سبيل املثال ،تهتم التجمعات ال�سكنية املحلية بقيا�سات
كمية املواد الكيميائية ال�سامة التي تطرحها املن�ش�آت املجاورة ملكان جتمعاتها ،ويهتم العمال يف
موقع العمل بقيا�س عدد الإ�صابات واحلاالت املر�ضية ومدى االلتزام بنظام ال�صحة وال�سالمة
املهنية� ،أما الإدارة واملالكون فيهتمون �أكرث بقيا�س التكاليف.
•اختيار نوع القيا�سات املنا�سب ،فعندما ت�سعى املن�ش�أة �إىل حت�سني �سجل التزامها بالت�شريعات
البيئية عليها �أن تختار امل�ؤ�شرات املتقدمة التي تك�شف عن ال�سبب اجلوهري ل�ضعف االلتزام،
ويف حال ظهر �أن ال�سبب هو نق�ص التدريب البيئي للعاملني ،ف�إن اختيار م�ؤ�شرات قيا�س عدد
العاملني الذين يتلقون مثل هذه ال��دورات� ،إ�ضافة �إىل قيا�س عدد املخالفات يف هذه احلالة
ي�ساهم يف دفع املن�ش�أة نحو حت�سني �سجلها يف هذا املجال )Fischer 2009( .كما �أن اختيار
طريقة قيا�س غري منا�سبة قد ينتج عنه انحراف النتائج املرجوة عن امل�سار املخطط ،فقيا�س
كمية النفايات الناجتة ً
بدال من ن�سبة تخفي�ض �إنتاج النفايات يقود الإدارة �إىل الرتكيز على
ً
تدابري �إعادة تدوير هذه النفايات بدال من الرتكيز على تدابري تخفي�ض ت�شكل هذه النفايات
من امل�صدر ،من خالل حت�سني العمليات الإنتاجية وتطويرها.
• الت�أكد من ا�ستدامة وا�ستمرار �صالحية الربنامج ،حيث ال ميكن لأي برنامج قيا�س �أداء،
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مهما ك��ان ن��اج�ح� ً�ا� ،أن ي�ستمر دون وج��ود عملية توثيق منظمة ،و�إج� ��راءات م��درو��س��ة جلمع
البيانات وحتليلها و�إعداد التقارير املنا�سبة .مبعنى �آخر �أنه يجب �أن تتوفر �إمكانية ا�ستمرار
عمل الربنامج فيما لو تغري ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن التنفيذ �أو انتقل �إىل مكان �آخر .لهذا ال�سبب
تعترب عملية التوثيق �أحد العنا�صر الأ�سا�سية يف نظام الإدارة البيئية.)Bennet, 2008( ،
•الثبات على نوع القيا�سات املتبعة من عام لآخر ،فعلى الرغم من �أن املرونة يف تعديل القيا�سات
املتبعة قد ت�ساهم يف تعزيز عملية التح�سني امل�ستمر لربنامج تقييم الأداء البيئي للمن�ش�أة،
�إال �أن تغيري نوع القيا�سات قد ي�ؤدي �إىل ت�شوي�ش عملية جمع وتقييم البيانات ،كما ميكن �أن
ً
ينتج عنه تكاليف باهظة لتعديل نظم �إدارة املعلومات واملحا�سبة،
ف�ضال عن �أن تغيري القيا�سات
يجعل من ال�صعوبة مبكان حتديد مدى التقدم يف الأداء عرب ال�سنوات املتتابعة.
•التكامل مع قيا�سات نظم �إدارة ال�صحة وال�سالمة ،فعلى الرغم من �أن ه��ذا يتوقف على
الظروف اخلا�صة للم�صفاة �إال أ�ن��ه ميكن القول ب��أن معظم �شركات تكرير النفط متيل �إىل
�أ�سلوب الإدارة املتكاملة لنظم الإدارة ،وتطلق عليها �إ�سم نظام ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،HSE
نظر ًا للتداخل الكبري بني حوادث ال�سالمة املهنية واجلوانب البيئية)Whitelaw, 2004( .
•تطبيع البيانات  ،Data Normalizationوه��ي تقنية هامة ج��د ًا ت�ساعد على ت�سهيل
ا�ستقراء النتائج وتعقب مدى تطور الأداء البيئي ،وذل��ك بربط القيا�سات بواحدة الإنتاج،
مثال ذلك قيا�س كمية الإنبعاثات مقابل كل برميل نفط خام مكرر� ،أو مقابل كل برميل من
امل�شتقات النفطية التي تنتجها امل�صفاة ،وهذه التقنية ت�ساعد على تو�ضيح فيما �إذا كان م�سار
الأداء البيئي الإيجابي هو نتيجة تطبيق �إجراءات منع التلوث �أم �أنها نتيجة انخفا�ض الطاقة
الإنتاجية �أو �إغالق بع�ض الوحدات الإنتاجية)Marathon, 2009( .

 :4-2-6مراحل تنفيذ م�شروع �إعداد قيا�سات تقييم الأداء البيئي
قبل البدء بتنفيذ برنامج القيا�سات يجب حتديد زمن ومكان وكيفية �إجراء عملية جتميع البيانات
ورفع تقاريرها �إىل الإدارة يف الوقت املحدد ،حيث �أن معظم متطلبات الت�شريعات البيئية تفر�ض �إجراء
بع�ض القيا�سات خالل فرتات زمنية حمددة �سنوية �أو �شهرية.
يتكون م�شروع �إعداد قيا�سات تقييم الأداء البيئي من ثالثة مراحل رئي�سية :التخطيط ،والتنفيذ
والتقييم ،وفيما يلي �شرح موجز لهذه املراحل:

 :1-4-2-6مرحلة التخطيط
تعترب مرحلة التخطيط من �أهم مراحل م�شروع �إعداد قيا�سات الأداء البيئي ،حيث �أن التخطيط
اجليد مينع وقوع امل�شكالت يف املراحل الالحقة ،ويف هذه املرحلة يجب الرتكيز على االعتبارات
التالية:
•نوع نظام �إدارة املعلومات الذي �سي�ستخدم يف جتميع البيانات وحتليلها.
•نوع برامج الكومبيوتر التي �ست�ستخدم يف �إعداد تقارير البيانات.
•ت�سمية الأ�شخا�ص الذين �سيقومون بعملية جتميع البيانات.
•كيف �سيتم تدريب عنا�صر املوقع على كيفية جتميع املعلومات.
•كيف يتم الت�أكد من دقة البيانات.

 :2-4-2-6مرحلة تنفيذ برنامج القيا�سات البيئية
بعد االنتهاء من مرحلة ت�صميم واختيار برنامج القيا�سات ت�أتي مرحلة التنفيذ ،ويف هذه املرحلة
يجب توجيه االهتمام �إىل الق�ضايا التالية:
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•احل�صول على دعم الإدارة العليا ،وذلك ل�ضمان تخ�صي�ص املوارد املالية والب�شرية املنا�سبة.
• احل�صول على دعم العاملني يف الوحدات الإنتاجية ،فدعم الإدارة العليا للم�شروع ال يكفي
لتحقيق جناح الربنامج �إذا مل يرافقه دعم العاملني يف الوحدات الإنتاجية التي �سيتم فيها
�إج��راء القيا�سات ،و�أف�ضل طريقة للح�صول على دع��م العاملني هي �أن ت�شاركهم يف ت�صميم
القيا�سات التي �سيتحملون امل�س�ؤولية على �أ�سا�سها.
•م��راع��اة امل��رون��ة يف �إمكانية تطبيق القيا�سات على �أن ��واع ع��دي��دة م��ن العمليات الإنتاجية،
فعندما يكون للمن�ش�أة �أنواع خمتلف من العمليات الإنتاجية� ،أو �أنها تعمل يف �أماكن خمتلفة
من العامل ،عندئذ يجب تطوير قيا�سات تتميز باملرونة و�سهولة التطبيق.
ً
تفاديا للتكاليف الإ�ضافية ،وه��در طاقات
•االبتعاد عن ا�ستخدام عدد كبري من القيا�سات،
و�إمكانات ميكن ا�ستغاللها يف جماالت �أخرى� ،إ�ضافة �إىل �أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل �إدخال امللل �إىل
نفو�س العاملني و�ضعف قدرتهم على ا�ستيعاب م�ضمونها وحتليل حمتواها.

 :3-4-2-6مرحلة تقييم فعالية القيا�سات
ل�ضمان جناح عملية التح�سني امل�ستمر يجب �إج��راء تقييم القيا�سات ب�شكل دوري للت�أكد من
ا�ستمرار �صالحيتها و�أنها مازالت مفيدة وتقوم بدورها املطلوب ،ويف هذه املرحلة يجب الرتكيز على
الأمور التالية:
•ه��ل ت��أت��ي البيانات �إىل الأ��ش�خ��ا���ص الرئي�سيني يف ال��وق��ت املنا�سب لتقييم م��دى �صالحية
القيا�سات املختارة يف حتقيق الأهداف املر�سومة لها؟
•هل القيا�سات متوافقة مع نتائج التقارير الأخرى التي جترى يف املن�ش�أة ،فعلى �سبيل املثال
يجب �أن تتوافق نتائج القيا�سات التي تن�شر للجمهور مع نتائج القيا�سات التي تر�سل �إىل
اجلهات احلكومية؟
•هل ت�ساهم القيا�سات يف دفع عملية التح�سني امل�ستمر للأداء البيئي ،حيث �أن اختيار قيا�سات
غري منا�سبة قد تقود �إىل نتائج مغايرة للمطلوب؟
•ه��ل ت��ؤخ��ذ �آراء امل�شاركني يف �إع ��داد القيا�سات ومتابعة تنفيذها ،والعاملني يف ال��وح��دات
الإنتاجية ،واجلمهور وامل�ساهمني ،حول القيا�سات احلالية وكيف ميكن حت�سينها؟

 :3-6نظام �إدارة المعلومات البيئية
لكي يتمكن كل من مدراء �ش�ؤون البيئية و�صانعوا القرارات من �إدارة البيانات والتقارير البيئية
لن�شاطات امل�صفاة اليومية املرتبطة بتطبيق نظام الإدارة البيئية ،البد من ا�ستخدام نظام لإدارة املعلومات
البيئية يعتمد على برجميات حا�سوبية متطورة .تطبيق تقنيات الربامج احلا�سوبية يف معاجلة العنا�صر
الأ�سا�سية التي تدعم تطبيق تقييم الأداء البيئي للم�صفاة من خالل تتبع م�سار الن�شاطات التي تقوم
بها امل�صفاة وكمية النفايات التي تنتجها ،ومراقبة االنبعاثات التي تطلقها ،ومقارنة هذه البيانات مع
متطلبات الت�شريعات البيئية)Martin & Jenks, 2004( .
تلعب الفعاليات التنظيمية التي تقوم بها �إدارة امل�صفاة دوراً هاماً يف حجم الأثر الذي ترتكه
العمليات الإنتاجية على البيئة ،وذلك على النحو املبني يف ال�شكل ( .)5 - 6كما �أن تو�صيل البيانات
بال�سرعة الكافية ،التي متكن �أ�صحاب القرار من اتخاذ الإجراءات الفورية املنا�سبة ،الميكن �أن يتم من
خالل تبادل الأوراق بني املكاتب �أو عرب الربيد الإلكرتوين� ،إمنا يحتاج �إىل �آلية متكن جميع املعنيني
من الإطالع الفوري على كافة البيانات عرب �شبكة معلومات داخلية �أو عرب ال�شبكة الدولية ،ويعتمد
ذلك على مدى توزع وانت�شار الوحدات والأق�سام التابعة للم�صفاة.
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(ال�شكل )5-6
ت�أثير الفعاليات التنظيمية على الأداء البيئي للم�صفاة

النشاطات التنظيمية
القواعد
والت�شريعات

الهيئات
البيئية

�إطار العمل
التنظيمي

مدخالت  /خمرجات
الإنبعاثات

اآلثار المحتملة على البيئة

 :1-3-6مبد�أ عمل نظام �إدارة املعلومات البيئية
�إن اختالف درجة التف�صيل والدقة بني البيانات التي يحتاجها كل من املدراء التنفيذيني والإدارة
العليا ت�ستوجب ت�صميم الربنامج بال�شكل الذي ميكن كل م�ستخدم من اال�ستفادة من البيانات التي
ت�ساعده على تنفيذ املهام وامل�س�ؤوليات املطلوبة منه ،فعلى �سبيل املثال يحتاج امل��دراء التنفيذيون
والعاملون على خطوط الإنتاج املبا�شر �إىل تعليمات تف�صيلية حول طرق تنظيم ظ��روف ت�شغيل
العمليات الإنتاجية بحيث ميكن تخفي�ض ن�سبة ت�شكل النفايات ،بينما تهتم الإدارة العليا بالبيانات
املتعلقة بكمية النفايات املت�شكلة .ويبني ال�شكل ( )6-6ملخ�ص �سري نظام �إدارة املعلومات البيئية.

 :2-3-6فوائد تطبيق نظام �إدارة املعلومات البيئية
ي�ساهم تطبيق نظام �إدارة املعلومات البيئية يف �ضمان �سرعة تو�صيل املعلومات ذات الطبيعة املتغرية
با�ستمرار �إىل كافة �أق�سام امل�صفاة ،وخا�صة عندما تكون منت�شرة يف مناطق جغرافية متباعدة� ،أو عندما
متتلك �إحدى ال�شركات عدة م�صاف يف مناطق متباعدة ،مما ي�ساعد على �سرعة تبادل البيانات بني
�إدارة ال�شركة ومدراء البيئة والإدارة الو�سطى وكافة العاملني على خطوط الإنتاج املبا�شرة ،والأ�شخا�ص
املهتمني بالأداء البيئي للم�صفاة،
(ال�شكل )6-6
وب��ال��ت��ايل مت��ك�ين الإدارة من
ملخ�ص �سير نظام �إدارة المعلومات البيئية
اكت�ساب الفوائد التالية:
•ات � �خ � ��اذ ال� � � �ق � � ��رارات يف
ال � ��وق � ��ت امل� �ن ��ا�� �س ��ب ع �ن��د
مالحظة �أي تغري �سلبي
يف الأداء.
•�إجناز عمليات التدقيق
واملراجعة البيئية ب�سرعة
•حت� � � � ��دي� � � � ��د م� � � ��واط� � � ��ن
ال�ضعف يف �أداء العاملني،
وبالتايل �إع��داد اخلطط
التدريبية املنا�سبة.
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7

برنامج خفض النفايات
في مصافي النفط

 :1-7مقدمة
مبا �أن الهدف الأ�سا�سي لتطبيق نظام الإدارة البيئية هو تخفي�ض التكاليف الناجمة عن �إجراءات
احلد من االنعكا�سات ال�سلبية لن�شاطات امل�صفاة على البيئة ،وحت�سني كفاءة ا�ستخدام املوارد الطبيعية،
ف�إن تطبيق برنامج وقائي خلف�ض كمية النفايات امللوثة للبيئة ي�ساهم ب�شكل كبري يف �ضمان جناح
م�شروع تطبيق نظام الإدارة البيئية يف م�صايف النفط.

 :2-7تقنيات خف�ض النفايات
ت�صنف تقنيات خف�ض النفايات �إىل ثالث جمموعات( :ال�شكل )1 - 7

•عمليات وق��ائ�ي��ة ملنع ت�شكل ال�ن�ف��اي��ات م��ن امل���ص��در ،يتم م��ن خ�لال حت�سني �أداء العمليات
الإنتاجية.
•�إعادة تدوير مع املواد اخلام الداخلة �إىل امل�صفاة ،كاملنتجات غري املطابقة للموا�صفات.
•عمليات معاجلة نهائية للنفايات ،لتخفيف �آثارها ال�سلبية على البيئة قبل ت�صريفها.

 :1-2-7العمليات الوقائية
يقال ب�أن درهم وقاية خري
من قنطار ع�لاج ،وه��ذا ينطبق
على تقنيات خف�ض النفايات،
�أي �أن ت��ك��ال��ي��ف الإج������راءات
الوقائية ملنع ت�شكل النفايات من
امل�صدر تكون �أقل من التكاليف
الالزمة لعمليات املعاجلة بعد
ت�شكل ه��ذه النفايات .وتعرف
الإج����راءات الوقائية للحد من
ت�شكل النفايات ب�أنها �أي ن�شاط
ي�ساهم يف حتقيق مايلي:

(ال�شكل )1-7
ت�صنيف تقنيات خف�ض النفايات

•خ� �ف� �� ��ض ك� �م� �ي ��ة امل� � ��واد
اخلطرة وامللوثات �أو �أي
مكونات تختلط مع النفايات الناجتة� ،أو تنطلق �إىل البيئة قبل �أن يتم تدويرها �أو معاجلتها
�أو التخل�ص منها.
•خف�ض الأخطار املحتملة على ال�صحة العامة والبيئة.
•خف�ض �أو منع ت�شكل امللوثات من خالل حت�سني كفاءة ا�ستخدام املواد اخلام� ،أو حماية امل�صادر
الطبيعية من الهدر.
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 :2-2-7عمليات املعاجلة النهائية
على الرغم من �أن املعاجلة النهائية للنفايات ت�ساهم يف حت�سني الأداء البيئي للم�صفاة� ،إال �أن لها
م�ساوئ عديدة� ،أهمها:
•ت�ستهلك موارد طبيعية وكميات كبرية من الطاقة يف عمليات املعاجلة ،وبالتايل ت�ؤدي �إىل
رفع معدل ا�ستهالك امل�صفاة من الطاقة.
•ينتج عنها نفايات حتتاج �إىل عمليات معقدة لت�صريفها.
ً
•حتتاج �إىل تكاليف باهظة لرتكيب معدات وح��دات املعاجلة مما ينعك�س �سلبا على ربحية
امل�صفاة.

 :3-7خطوات تنفيذ برنامج خف�ض النفايات
يتكون برنامج خف�ض النفايات من ثالث مراحل رئي�سية:
•املرحلة التح�ضريية.
•مرحلة جتميع البيانات الالزمة لإعداد املوازنة املادية.
•مرحلة حتليل النتائج.

 :1-3-7املرحلة التح�ضريية
يبد�أ تنفيذ برنامج خف�ض النفايات بت�شكيل فريق عمل يتوىل الإ�شراف على تطبيق خطوات الربنامج،
ورفع تقرير مف�صل عن كل مرحلة يتم �إجنازها ،حيث يعتمد عدد عنا�صر فريق العمل على حجم امل�صفاة
ونوع العمليات الإنتاجية وتعقيدها .وقد حتتاج امل�صفاة �إىل م�ساعدة خارجية ،لتنفيذ بع�ض املهام
ك�إجراء التحاليل املخربية ،يف حال عدم توفر الإمكانية داخل امل�صفاة (. )Cheremisinoff,2006
تتكون املرحلة التح�ضريية لربنامج خف�ض النفايات من اخلطوات الثالث التالية:
اخل�ط��وة ( :)1تقييم �أ�سباب ت�شكل النفايات ،ويتم ذلك من خالل مراجعة خمططات �سري
العمليات الإنتاجية ،ومراجعة كافة العمليات الإنتاجية ومراحلها .كما يتم يف هذه املرحلة
�إجراء مقابالت مع امل�شغلني يف الوحدات الإنتاجية ل�س�ؤالهم عن �أنواع النفايات التي تت�شكل يف
وحداتهم و�أ�سباب ت�شكلها ،و�أماكن تخزينها.
اخلطوة (� :)2إعداد قائمة بالعمليات الإنتاجية ،وهي قائمة ت�شمل كافة املعدات والعمليات التي
يتم فيها حتويل املواد اخلام �إىل منتجات نهائية.
اخلطوة (� :)3إعداد خمططات تو�ضح �سري العملية الإنتاجية ،وتت�ضمن هذه املخططات �صناديق
متثل العمليات الإنتاجية الرئي�سية ،ي�صل بينها خطوط تو�ضح م�سار املواد الداخلة واخلارجة
من كل وحدة �إنتاجية ،منذ دخول النفط اخلام وحتى خروج املنتجات النهائية للتحميل �إىل
مراكز التوزيع ،وي�شار يف املخطط �إىل الأماكن التي تت�شكل فيها النفايات.

 :2-3-7مرحلة �إعداد املوازنة املادية
تت�ضمن هذه املرحلة جمموعة من اخلطوات التي تهدف �إىل حتديد القيم الدقيقة لكميات املواد
الداخلة واخلارجة �إىل امل�صفاة� ،أو ما ي�سمى باملوازنة املادية ،ويبني (ال�شكل  )2 - 7مثاالً ملجموعــــة
البيانات التي يجـــــب حتــــديـــدها حل�ساب املوازنة املادية)Roberts, 2004( .
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اخل � �ط� ��وة ( :)4حت��دي��د
امل���دخ�ل�ات ،وذل����ك من
خالل القيام بالإجراءات
التالية:

(ال�شكل :)2-7
بيانات ح�ساب الموازنة المادية للم�صفاة

-حت��دي��د ك��اف��ة امل��واداخل����ام ال��داخ��ل��ة �إىل
امل�صفاة مثل النفط
اخل�����ام ،وامل��ت��ك��ث��ف��ات
والغاز الطبيعي واملواد
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ،وامل��ي��اه
والهواء والكهرباء.
-و�ضع إ����ش��ارات علىاملخطط للداللة على
�أم���اك���ن ال���ه���در ،مثل
تبخر امل��واد املوجودة
يف اخلزانات.
�إعداد �سجل يحتوي على قائمة باملواد اخلام امل�شرتاة واملخزنة ،ون�سبة الفاقد يف ال�سنة ،ح�سب
ماهو مبني يف اجلدول (.)1 - 7

الجدول  1-7نموذج قائمة المواد الخام الم�شتراة والمخزنة ون�سبة الفاقد

-حتديد املدخالت �إىل كل وحدة من الوحدات الإنتاجية ،ويف حال عدم توفر بيانات دقيقةتخ�ص كل وحدة من الوحدات يتم ح�ساب قيمة تقديرية بالتنا�سب مع طاقة كل وحدة ومعدل
ا�ستهالك كل مادة.
�-أخذ قراءات �آنية من موقع العمل ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�سابيع ،ومطابقتها مع �سجالتال�شراء ،ثم ح�ساب املعدل الو�سطي ال�شهري وال�سنوي من هذه القيم.
اخلطوة (� :)5إعداد قائمة بكمية ا�ستهالك املياه يف كل عملية من عمليات الوحدات الإنتاجية،
كعمليات التنظيف والتربيد و�إنتاج البخار  ....على النحو املبني يف (اجلدول .)2 - 7
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الجدول  2-7نموذج قائمة بكمية ا�ستهالك المياه في الوحدات الإنتاجية م/3اليوم

اخلطوة ( :)6قيا�س امل�ستويات احلالية للنفايات ،مع التمييز بني النفايات التي يتم �إعادة ا�ستخدامها
يف الوحدة الإنتاجية التي تنتجها� ،أو التي تنقل �إىل وحدة �أخرى� ،أو التي حتتاج �إىل عمليات معاجلة
قبل �إعادة ا�ستخدامها .ويف هذه احلالة يجب مراعاة الدقة لتفادي تكرار ح�ساب نوع ميكن �أن يكون
منتج يف �إحدى الوحدات ويف نف�س الوقت ي�صبح لقيم لوحدة �أخرى.
اخلطوة ( :)7حتديد كمية املخرجات ،والتي متثل اجلانب الآخر من املوازنة املادية لكل وحدة من
الوحدات الإنتاجية وللم�صفاة ككل ،ثم تدرج يف قائمة على النحو املبني يف (اجلدول .)3 - 7
-تتكون خمرجات امل�صفاة من املنتجات الأولية ،ومنتجات جانبية ،ومياه ملوثة من�صرفة،ونفايات غازية (انبعاثات �إىل الهواء اجلوي) ،ونفايات �سائلة و�صلبة حتتاج �إىل تخزين �أو
تر�سل �إىل الدفن خارج موقع امل�صفاة� ،أو نفايات قابلة لال�ستخدام �أو القابلة للتدوير.

الجدول  3-7نموذج جدول مخرجات الوحدات الإنتاجية

اخلطوة ( :)8ح�ساب كمية وموا�صفات املياه امللوثة التي تخرج من كل عملية من عمليات الوحدات
الإنتاجية ،ثم من امل�صفاة ككل� ،إ�ضافة �إىل حتديد امل�صب الذي �ستنتهي �إليه كل نقطة من النقاط
اخلارجة فيما �إذا كان �إىل �شبكة املجاري العامة �أم �إىل الأنهار �أو البحر ،وذلك من خالل �إجراء حتليل
دوري خالل فرتة زمنية حمددة يبني املوا�صفات التالية:
-درجة احلمو�ضة pH -ن�سبة الأوك�سجني الكيميائي املطلوب ()COD -ن�سبة الأوك�سجني احليوي املطلوب ()BOD167
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-ن�سبة املواد ال�صلبة املعلقة ،واملنحلة ()TDS-ن�سبة الزيوتبعد جتميع كافة البيانات املطلوبة عن نقاط املياه امللوثة يتم �إعداد قائمة ،على النحو املبني يف
اجلدول (.)4 - 7

الجدول  4-7نموذج جدول المياه المن�صرفة ح�سب الم�صب النهائي

اخلطوة ( :)9ح�ساب كمية االنبعاثات الغازية الفعلية واملتوقعة لكل عملية من العمليات الإنتاجية
يف امل�صفاة ،وتعترب هذه اخلطوة �ضرورية للح�صول على موازنة مادية دقيقة للم�صفاة.
قد تكون عملية قيا�س كمية االنبعاثات الغازية �صعبة يف بع�ض احلاالت ،عندئذ ميكن تقدير الكمية
بطريقة ح�سابية غري مبا�شرة ،وذلك ح�سب ماهو مبني يف املثال التايل:
بفر�ض �أن �إمكانية قيا�س وحتليل غازات املدخنة غري متوفرة يف مرجل بخاري ي�ستخدم الفحم
كوقود ،ميكن ح�ساب كمية ثاين �أك�سيد الكربيت املنطلقة من املدخنة ،وبفر�ض �أن ن�سبة الكربيت يف
الفحم  % 3وزناً ،و�أن و�سطي كمية الوقود امل�ستهلكة  1000كغ/اليوم.
نح�سب � ً
أوال كمية الكربيت املحرتقة:
 1000كغ فحم  X 0.03كغ كربيت/كغ فحم =  30كغ كربيت/اليوم
ومن معادلة احرتاق الكربيت :

= SO2 S + O2

وحيث �أن عدد املوالت يف الكربيت املحرتق ت�ساوي عدد املوالت يف ثاين �أك�سيد الكربيت الناجت ،و�أن
الوزن الذري للكربيت ي�ساوي  ، 32والوزن املويل لثاين �أك�سيد الكربيت  ، 64ن�ستنتج املعادلة التالية:
كغ مويل  S = 30كغ 32/كغ يف كل كغ مويل = كغ مويل من  SO2الناجت
كغ  SO2الناجت = ( 64كغ / SO2كغ مويل)  xكغ مويل SO2

=  60 = 32/x 64 x 30كغ

وبالتايل ن�ستنتج �أن كمية  SO2التي تنطلق من مدخنة املرجل البخاري �إىل اجلو ت�ساوي  60كيلو
غرام يف اليوم.
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اخلطوة ( :)10ح�ساب كمية النفايات التي يجب نقلها �إىل خارج موقع امل�صفاة للمعاجلة �أو
للتخل�ص منها بطريقة الدفن يف حفر حتت الأر�ض� ،أو �أي طريقة �أخرى ،وهي عادة ماتكون مواد �صلبة
�أو �سائلة� ،أو حم�أة ( .)Sludgeويتم �إعداد قائمة تبني كافة �أنواع هذه النفايات وتركيبها وخ�صائ�صها،
ح�سب ماهو مبني يف (اجلدول .)5 - 7
اخلطوة ( :)11ربط معلومات املدخالت واملخرجات للوحدات الإنتاجية� ،أو للم�صفاة ككل ،وذلك
ح�سب احلاجة ،ويراعى يف هذه اخلطوة الت�أكد من توحيد واحدة القيا�س لكافة البيانات ،و�أن تكون يف
واحدة الوزن ،و�أن يتم حتويل كافة وحدات احلجم �إىل وزن.

الجدول  5-7نموذج جدول النفايات الواجب نقلها خارج الم�صفاة (م/3ال�سنة)

اخلطوة ( :)12بناء خمطط املوازنة املادية الأولية لكل وحدة من الوحدات الإنتاجية ،اعتماداً على
املعلومات التي مت احل�صول عليها يف اخلطوات ال�سابقة ،وذلك على النحو املبني يف (اجلدول .)6 - 7
بعد االنتهاء من �إجناز املوازنة املادية لكل وحدة من الوحدات الإنتاجية يف�ضل �إجراء موازنة �شاملة لكل
مادة من املواد الداخلة واخلارجة �إىل امل�صفاة ،كح�ساب كمية املياه الداخلة �إىل امل�صفاة واخلارجة منها.
اخلطوة ( :)13تقييم املوازنة املادية ،ومراجعة الأرقام للت�أكد من دقتها ،والت�أكد من �إمكانية وجود
عدم توازن بني طريف املوازنة ،ويف هذه احلالة يجب �إعادة احل�ساب للك�شف عن �أ�سباب اخللل ،فعلى
�سبيل املثال يف حال كانت كمية املخرجات �أقل من املدخالت يجب البحث عن �إمكانية وجود �ضياع يف
�إحدى العمليات نتيجة التبخري مث ً
ال ،وقد تكون املخرجات �أكرث من املدخالت ،عندئذ يجب البحث
عن مربرات هذه الزيادة.

الجدول  6-7نموذج مخطط الموازنة المادية الأولية للوحدة الإنتاجية
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اخلطوة (� :)14إعادة مراجعة املوازنة املادية ،وتدقيق �صحة التوازن بني الأرقام الداخلة واخلارجة،
وح�ساب كمية النق�ص الناجت عن التبخر� ،أو العوامل الأخرى التي تتعلق بتقنيات عمليات التكرير.
قد تبدو هذه اخلطوة م�شابهة للخطوة ال�سابقة ،ولكن الهدف من الإعادة هو الت�أكيد على �أهمية
املو�ضوع ،وخا�صة عندما يتعلق باملواد اخلطرة التي تطرحها امل�صفاة �إىل البيئة.

 :3-2-7مرحلة حتليل النتائج و�إعداد اخلطط
الهدف من هذه املرحلة هو ا�ستقراء النتائج من بيانات املوازنة املادية التي مت حت�ضريها يف
املرحلة الثانية ،حيث �أن املوازنة املادية تعطي �إ�شارات جتذب االنتباه �إىل �أ�سباب حدوث ال�ضياع يف
املواد املفيدة� ،أو زيادة كمية النفايات على ح�ساب املنتجات القيمة ،كما تبني امل�صادر الرئي�سية التي
تت�شكل فيها النفايات.
اخلطوة ( :)15حتديد �أ�سباب ت�شكل النفايات من امل�صادر التي مت ا�ستقرا�ؤها من خمطط املوازنة
املادية.
اخلطوة ( :)16البحث عن الإجراءات الب�سيطة لتخفي�ض النفايات ،وهي �إجراءات ميكن تنفيذها
بتكاليف منخف�ضة� ،أو عدمية التكلفة ،وخالل فرتات زمنية ق�صرية ،وتت�ضمن على �سبيل املثال:
-تنظيم �إجراءات العناية برتتيب املوقع.�-إجراء �صيانة وقائية دورية لكافة املعدات للحد من االنبعاثات الغازية.-ا�ستخدام خزانات ذات موانع ت�سرب م�ضاعفة لل�سطح العائم ،بهدف تخفي�ض ن�سبةالتبخر.
-تعديل زمن عمليات غ�سيل املعدات لتخفي�ض ا�ستهالك املياه.-تركيب �سدادات على �صمامات املياه التي يت�سرب منها املاء.170
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اخلطوة ( :)17البحث عن ا إلج��راءات بعيدة املدى خلف�ض النفايات ،وتت�ضمن تعديل ت�صميم
العمليات الإنتاجية� ،أو ا�ستبدال �أو �إ�ضافة عمليات �إنتاجية �أو معدات جديدة.
اخلطوة ( :)18تقييم اجلدوى االقت�صادية والفنية خليارات خف�ض النفايات لتحديد مدى الفائدة
من تنفيذها.
اخلطوة (� :)19إعداد خطة لتنفيذ الإجراءات بعيدة املدى خلف�ض النفايات ،بحيث تت�ضمن كافة
التو�ضيحات التي ميكن �أن تقنع الإدارة العليا بجدوى تنفيذ االقرتاحات.
اخلطوة ( :)20تنفيذ خطة عمل خف�ض النفايات وحت�سني كفاءة العمليات الإنتاجية ،ولي�س من
ال�ضروري االلتزام باجلدول الزمني املبني يف خطة العمل ،ويف�ضل ترك خيار ترتيب الأولويات للجهة
امل�س�ؤولة عن التنفيذ ،وفقاً للإمكانيات واملوارد املتاحة ،مع الأخذ بعني االعتبار �إعطاء الأولية ح�سب
الأهمية واجلدوى االقت�صادية لكل خيار.

8

تكامل نظام اإلدارة البيئية
مع نظم اإلدارة األخرى

 :1-8مقدمة
جل�أت معظم �شركات �صناعة تكرير النفط يف العقدين املا�ضيني �إىل �أ�سلوب تطبيق نظام الإدارة
البيئية بالتكامل مع نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية ( )OHSAS-18001ونظام �إدارة اجلودة
( ،)ISO-9001و�أ�صبح يعرف بنظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة Health Safety Environment
)Management System (HSE) . (Whitelow, 2004
على الرغم من �أن �إعداد هذه النظم قد مت يف �أوقات خمتلفة ،ولتلبية احتياجات خمتلفة� ،إال �أنها
تتطابق فيما بينها يف اجلوانب التالية:
•الهدف يف �إدارة خماطر العمل.
•الهيكلية من حيث ترتيب وترقيم الفقرات.
•فل�سفة ومفهوم التح�سني امل�ستمر.
يتناول هذا الف�صل �أهمية تكامل نظام الإدارة البيئة مع نظم الإدارة الأكرث �أهمية بالن�سبة ل�صناعة
تكرير النفط ،مع الإ�شارة �إىل الفوائد التي ميكن �أن تكت�سبها من عملية التكامل ،والعوائق التي تقف
�أمام هذه اخلطوة.

 :2-8تعريف نظامي �إدارة الجودة وال�صحة وال�سالمة المهنية
لإدراك فوائد التكامل بني نظام الإدارة البيئية ونظامي �إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة املهنية،
البد من تعريف موجز لهذين النظامني ،وهما الأكرث قابلية للتطبيق يف �صناعة تكرير النفط.

 :1-2-8نظام �إدارة اجلودة ()ISO-9001
ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن معظم املنظمات التي ت�سعى لتنفيذ نظام الإدارة البيئية كانت قد ح�صلت
على �شهادة نظام �إدارة اجلودة ( )ISO-9001وتعمل به منذ عدة �سنوات .ونظراً للتاريخ الطويل
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لهذا النظام ،الذي يعود �إىل حوايل ثالثني عاماً ،فقد �أ�صبح �شائعاً يف كافة مناطق العامل ،كما تتوفر
جمموعة جيدة من الكتب والن�شرات التي ت�شرح مكوناته وفوائده ،ومتطلبات ومراحل تطبيقه.
يحتوي نظام �إدارة اجلودة ( )ISO-9001على �إر�شادات يجب على املنظمة �أن تلتزم بها لكي تتمكن
من تقدمي منتجات� ،أو خدمات حتقق للزبائن اخل�صائ�ص التالية:
•تلبي حاجة �أو هدف حمدد ب�شكل جيد.
•تر�ضي توقعات الزبون.
•متوافقة مع متطلبات املعايري واملوا�صفات والت�شريعات النافذة.
•متاحة ب�أ�سعار مناف�سة.
•تنتج بتكاليف ت�ضمن حتقيق الربحية.

 :2-2-8نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية ()OHSAS-18001
يعتمد نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية على حتديد الأخطار ،والعمل على منع وقوعها .وقد
�شهدت ال�سنوات الأخرية �إقباالً �شديداً من قبل �صناعة تكرير النفط ملعاجلة ق�ضايا ال�صحة وال�سالمة
يف �أماكن العمل ،وذلك بهدف اال�ستجابة ملتطلبات القوانني والأنظمة ،والتخفيف من انعكا�سات
ال�ضغوط التي متار�سها �شركات ال�ضمان للحد من �إ�صابات العمل والأمرا�ض املهنية� ،إ�ضافة �إىل الرغبة
يف تفادي اخل�سائر املحتملة من توقف الإنتاج الذي ت�سببه احلوادث الطارئة.

 :3-8مقارنة بين نظم �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة والجودة
تتطابق نظم �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية واجلودة والبيئة يف العديد من الفقرات ،ومنها ما
يحمل نف�س الرقم ،وبع�ضها الآخر يحمل نف�س العنوان فعلى �سبيل املثال :يحدد نظام ()ISO-14001
الأخطار البيئية بالفقرة رقم ( 4.3.1اجلوانب البيئية) ،ويف نظام اجلودة ( )ISO-9001حتدد الأخطار
التجارية من خالل الفقرة رقم  ( 5.2الرتكيز على الزبون)� ،أما يف نظام ال�صحة وال�سالمة املهنية
( )OHSAS-18001فتحدد الأخطار املحتملة من حوادث ال�سالمة بالفقرة رقم  4.3.1حتت عنوان
(التخطيط لتحديد الأخطار) .ويبني ال�شكل ( )1 - 8مقارنة بني حمتويات النظم الثالثة يف دورة
التح�سني امل�ستمر)Whitelaw, 2004, p.135( .

 :4-8نماذج التكامل بين
نظم �إدارة ال�صحة والبيئة
والجودة
يختلف منوذج التكامل بني
نظام الإدارة البيئية ونظامي
ال�����ص��ح��ة وال�����س�لام��ة واجل����ودة
باختالف طبيعة عمل املن�ش�أة
وظ��روف��ه��ا وت��وج��ه��ات �إدارت��ه��ا،
وب��ال��ت��ايل ي��وج��د من���اذج عديدة
ل�شكل وم�ستوى التكامل ،وفيما
يلي بع�ض هذه النماذج:
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 :1-4-8النموذج (:)1

(ال�شكل )2-8
النموذج ( )1للتكامل في هيكلية التوثيق بين نظم �إدارة ال�سالمة والبيئة والجودة

ت��ب��ل��غ ن�����س��ب��ة ا ل��ت��ك��ا م��ل يف
ه��ذا ا ل��ن��م��وذج � ، % 0أي �أن
ل��ك��ل ن���ظ���ام م��ل��ف��ات خ��ا���ص��ة
و �إجراءات منف�صلة ،وال يوجد
�أي ت��داخ��ل ب�ين ا لإج�����راءات
�أو عمليات ا لإدارة .يف هذه
احلالة من امل�ستبعد �أن يكون
لأي تغري يف �أحد النظم ت�أثري
على النظام ا لآ خ��ر .ويقت�صر
ا ل��ت��ك��ا م��ل ب�ين ا ل��ن��ظ��م الثالثة
على م�ستوى ال يتجاوز عملية
حفظ الوثائق يف ملف واحد،
كن�سخة ورقية �أو �إلكرتونية،
حتت �إ�شراف مدير واحد .وقد يقت�صر على بع�ض عمليات التدريب امل�شرتكة على امل�ستوى
الرابع( ،ال�شكل . )2 - 8

 :2-4-8النموذج (:)2
تبلغ ن�سبة التكامل يف هذا النموذج  ،% 50حيث جتمع ال�سيا�سات وا إلج��راءات يف جملد
واحد ،ورقي �أو �إلكرتوين ،لكن يف هذه احلالة يكون لكل �إجراء �أو عملية ثالثة عنا�صر ،الأول
يخ�ص�ص العتبارات نظام اجلودة (  ،)ISO-9001والثاين العتبارات نظام الإدارة البيئية (ISO-
 ،)14001والثالث العتبارات نظام ال�صحة وال�سالمة والبيئة (  .)OHSAS-18001كما تتم
املحافظة على ثالثة جمموعات م�ستقلة للأهداف والغايات .ويكون امل�ستوى (  )4الذي يحتوي على
النماذج وال�سجالت واحد� ،أما امل�ستوى (  )3الذي يحتوي على الوثائق ،كتعليمات العمل فيكون
له ثالثة عنا�صر منف�صلة لكل نظام �ضمن ملف تعليمات واحد .كما �أن بع�ض الأهداف والغايات
يف ه��ذا ال��ن��م��وذج تتداخل مع
بع�ضها ،وميكن ملدير واحد �أن
(ال�شكل )3-8
النموذج ( )2للتكامل بين �إدارة وثائق نظم �إدارة ال�سالمة والبيئة والجودة
يقوم بتن�سيق النظم الثالثة،
(ال�شكل .)3 - 8

 :3-4-8النموذج (:)3
ي��ب��ل��غ ال��ت��ك��ام��ل يف ه��ذا
النموذج  ،% 100حيث �أن كافة
العنا�صر ت�����ص��اغ يف جمموعة
واح��دة ،فعلى �سبيل املثال ،يتم
���ص��ي��اغ��ة ���س��ي��ا���س��ات و�أه����داف
وغ��اي��ات واح��دة و�شاملة لكافة
النظم( ،ال�شكل .)4 - 8

OHSAS-18001
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

ISO-9001
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ISO-14001
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻮﻯ
1

3

ﻣﺴﺘﻮﻯ
4

ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻛﺜﻴﻒ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ
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 :5-8فوائد التكامل بين
نظم �إدارة الجودة وال�سالمة
والبيئة

(ال�شكل )4-8
النموذج ( )3للتكامل بين �إدارة وثائق نظم �إدارة ال�سالمة والبيئة والجودة

�أثبتت التجربة العملية �أن
طبيعة عمل �صناعة التكرير
حت��ت��اج �إىل تطبيق ث�لاث نظم
�إدارة �أ�سا�سية حتى تتمكن من
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��دي��دة
التي تعرت�ضها ،وحت�سني �أدائها
و إ�ن��ت��اج��ي��ت��ه��ا ،وذل���ك م��ن خالل
تطبيق نظام ال�صحة وال�سالمة
املهنية بالتكامل مع نظام الإدارة
البيئية ،بحيث �أ�صبح من ال�شائع
�أن يطلق عليه ت�سمية نظام ال�صحة وال�سالمة والبيئة Health Safety Environment Management
 .)System (HSEوقد ورد يف نظام الإدارة البيئية ( )ISO-14001فقرات ت�شجع على التكامل بني
نظم �أخرى كنظام ال�صحة وال�سالمة املهنية ونظام اجلودة� ،إ�ضافة �إىل �أن الهيئات املانحة ل�شهادات
نظم الإدارة تو�صي بعملية التكامل نظراً للفوائد التي ميكن �أن حت�صل عليها املن�ش�أة مقارنة بطريقة
التنفيذ ب�شكل منفرد ،وفيما يلي �أهم هذه الفوائد:
•ت�سهيل تطبيق نظام الإدارة البيئية
تتميز امل�صايف التي �سبق لها �أن طبقت نظام �إدارة اجلودة �أو نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة
املهنية ب�أنها ت�ستطيع تنفيذ نظام الإدارة البيئية ب�سهولة �أكرث من امل�صايف الأخ��رى ،وذلك
للأ�سباب التالية)Stapleton et al, 2001, p.90( :
-وجود خربة �سابقة بعنا�صر ومفاهيم نظم الإدارة-اخت�صار العديد من العمليات التي يتطلبها نظام الإدارة البيئية ،مطابقة للعمليات التي�سبق للم�صفاة �أن نفذتها �أثناء تطبيق النظم الأخرى.
-اكت�ساب الإدارة العليا للم�صفاة خربة �سابقة حول دور نظم الإدارة يف حتقيق الأهدافواخلطط املر�سومة.
•تخفي�ض تكاليف تنفيذ نظم الإدارة
 -ي�ساهم التنفيذ املتكامل لنظم الإدارة يف تخفي�ض التكاليف النا�شئة عن تطبيق النظم،وذلك من خالل اخت�صار الزمن الالزم لبع�ض العمليات ،منها على �سبيل املثال:
-زمن عمليات التدقيق ،وبالتايل توفري وقت املدققني الداخليني واخلارجيني.-الزمن الالزم ملراجعة النظم وحتديثها.-الوقت الالزم لعمليات مراجعة الإدارة ،حيث ميكن �إجراء العملية لكال نظامي الإدارةالبيئية  14001و�إدارة اجلودة  9001يف نف�س الوقت.
-ت��وف�ير ا ل��ر���س��وم امل�تر ت��ب��ة ع��ل��ى عمليات الت�سجيل للح�صول ع��ل��ى ا ل�����ش��ه��ادة مناجلهة املانحة� ،إ�ضافة �إىل ر�سوم ا ل��ز ي��ارات امل�ستمرة لإ ج��راء العمليات التفتي�ش
الروتينية.
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•تخفي�ض املخاطر املحتملة ،وحت�سني القيمة امل�ضافة لعمليات الإنتاج
ي�ساهم التكامل يف تخفي�ض فر�ص تعر�ض املن�ش�أة �إىل املخاطر من خالل �إيجاد احللول
املنا�سبة ملعظم امل�شكالت التي توفرها نظم الإدارة ،فعلى �سبيل املثال ،عندما تواجه املن�ش�أة
مناف�سة �شديدة ب�سبب ظهور منتجات ذات موا�صفات عالية اجلودة يف الأ�سواق ،ف�إن نظام �إدارة
اجلودة ( )ISO-9001يوفر الأداة املنا�سبة لتفادي هذا اخلطر .وعندما تكون املخاطر ناجتة
عن خمالفة الت�شريعات البيئية ف�إن نظام الإدارة البيئية ي�ساهم يف تخفي�ض هذه الأخطار� ،أما
عندما تكون الأخطار املحتملة تتعلق بتكرار حوادث و�إ�صابات العمل التي ينتج عندها انخفا�ض
الإنتاجية ،وفقدان ال�صورة احل�سنة للمن�ش�أة �أمام اجلمهور ،وتكبد غرامات باهظة نتيجة الآثار
ال�سلبية التي ت�سببها احلوادث الطارئة ،عندئذ جتد املن�ش�أة احلل املنا�سب يف تطبيق نظام �إدارة
ال�صحة وال�سالمة املهنية ((OHSAS-18001
•تعزيز الأداء البيئي للم�صفاة
ت�ساهم فكرة تكامل نظام الإدارة البيئية مع نظم �إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة املهنية يف
تعزيز الأداء البيئي للم�صفاة من خالل ربط الق�ضايا البيئية ب�شكل �أقرب مع عمليات التخطيط
والعمليات الإنتاجية اليومية ،فعلى �سبيل املثال عندما ترغب امل�صفاة بتح�سني موا�صفات املنتجات
النفطية لتلبية متطلبات اجلودة ي�ساهم نظام الإدارة البيئية يف حتليل الأثر البيئي مل�شروع تطوير
امل�صفاة الذي يحتاج �إىل �إجراء تعديل على العمليات الإنتاجية التي تطلق ملوثات �إىل البيئة.

 :6-8معوقات تكامل نظم الإدارة
من حيث املبد أ� ال يوجد �سبب مينع �صناعة تكرير النفط من تنفيذ هذه النظم مع بع�ضها ب�شكل
متكامل ،على �شكل نظام �إدارة متكامل واحد ،بحيث ي�ستخدم لتحقيق هدف الو�صول �إىل ت�شغيل ناجح
للمن�ش�أة .ومن الناحية العملية تواجه فكرة تكامل نظم الإدارة العديد من العوائق التي متنع تنفيذها،
وخا�صة بالن�سبة للمن�ش�آت التي �سبق �أن نفذت هذه النظم ب�شكل منفرد ،نظراً للجهود الكبرية التي
بذلتها يف توليف مواردها مع النظم التي ت�ستخدمها ،وبالتايل جتد �أنها �ستتحمل تكاليف ال مربر لها.
�أما املن�ش�آت التي مل ي�سبق لها �أن نفذت �أي نظام من نظم الإدارة ف�إنها حتاول �أن تفكر فيما �إذا كان من
الأن�سب لها �أن تنفذ هذه النظم ب�شكل منفرد �أم ب�شكل متكامل .ومبا �أن لكل م�سار من هذين امل�سارين
�إيجابياته و�سلبياته ،فمن امل�ؤكد �أن اجلدل �سيكون �ساخناً ،و�ستتكون �أراء متباينة يف املن�ش�أة قد ت�ؤدي
�إىل ت�أخري اتخاذ قرار البدء بالتنفيذ .ومن �أكرث الق�ضايا التي تطرح يف هذا املجال ،والتي ميكن �أن
ت�ساهم يف تعزيز اتخاذ القرار يف منوذج التكامل الأن�سب ،هي مايلي:
•هل ي�ساعد ح�صول املن�ش�أة على �شهادة اجلودة ( )ISO-9001يف عملية تنفيذ نظام الإدارة
البيئية ()ISO-14001؟
•هل ميكن دمج عمليتي تدقيق داخلي لنظامني خمتلفني يف عملية واحدة؟
•هل ميكن تخفي�ض التكاليف نتيجة تداخل عنا�صر نظم الإدارة املختلفة فيما بينها؟
•هل لعدم االلتزام ب�أحد النظم ت�أثري �سلبي على النظم الأخرى؟
•كيف ميكن �أن تتوافق النظم اجلديدة مثل (� ISO 14001أو  )OHSAS 18001مع نظم
الإدارة احلالية كنظام اجلودة ( )ISO 9001؟
•هل من ال�ضروري �إعداد جمموعة جديدة من الإجراءات والتعليمات �إ�ضافة �إىل الإجراءات
املوجودة يف نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة؟
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جتدر الإ�شارة �إىل �أن فكرة تكامل نظم الإدارة يجب �أن ال تلغي �أو حتل حمل نظم �إدارة اجلودة
ال�شاملة ( )TQMباعتبارها تهدف �إىل تغيري ثقافة املنظمة و�إعادة تقييم طريقة ممار�ستها لأعمالها،
بينما تركز عملية التكامل على اجلوانب املتعلقة بالإجراءات وااللتزام ،كتحديد م�س�ؤوليات الإدارة
العليا للمنظمة ،ودورها يف تنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة� ،إ�ضافة �إىل الرتكيز على �سبل ا�ستخدام
املوارد واملهارات واملعرفة والتكنولوجيا.

 :7-8درا�سة حالة ،تجربة �شركة �إك�سون موبيل في تكامل نظم ال�سالمة والبيئة
لتعزيز التـــــزامها ب�سيا�ســــات ال�صحـــــة وال�ســـــالمة والبيــــئة ،قامــت �شركة �إك�سون موبيل
الأمريكيــــــة  Exxon Mobilبت�صـــميم نظام �إدارة متكـــامــــل مـــع نـــظـــــام الإدارة البيئــيـــة� ،أطلقت
عليه ت�سمية نظام �إدارة �سالمــــة العمليات )Operations Integrity Management System (OIMS
ثم طبقته على م�صايف النفط التابعة لها يف مناطق خمتلفة من العامل ،وذلك بهدف احل�صول على
�شهادة نظام الإدارة البيئي ( ،)ISO-14001وتعاقدت لهذه الغاية مع جهة مانحة Loyd`s Register
 ،)Quality Assurance, Ltd (LRQAوهي �شركة متخ�ص�صة ب�أعمال التفتي�ش والتدقيق منذ �أكرث
من  200عام ،وقامت مبنح هذه ال�شهادات يف مناطق عديدة من العامل ،مثل �أوروبا و�آ�سيا و�أمريكا.
تعترب هذه احلالة منوذجاً لعملية تطبيق نظم الإدارة ب�شكل متكامل يف �صناعة تكرير النفط ،حيث
تو�ضح املفاهيم الأ�سا�سية التالية)ExxonMobil, 2004( :
•�ضرورة تخطيط طريقة التنفيذ مبا يتالءم مع طبيعة عمل املن�ش�أة وظروفها اخلا�صة.
• أ�ه��م اخل�ط��وات والإج ��راءات ال��واج��ب حتقيقها للح�صول على �شهادة نظام الإدارة البيئية
( )ISO-14001من اجلهات املخولة مبنح هذه ال�شهادة.
•دور عملية حت�سني ظروف ت�شغيل العمليات الإنتاجية يف حت�سني الأداء البيئي مل�صايف النفط .
•�أهمية ا�ستمرار عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي ل�ضمان ا�ستمرار جودة تطبيق نظام
الإدارة البيئية.

 :1-7-8العنا�صر الأ�سا�سية لنظام �إدارة �سالمة الت�شغيل
يتكون نظام �إدارة �سالمة الت�شغيل ( )OIMSالذي �صممته ال�شركة من �أحد ع�شر عن�صراً ،ويت�ضمن
كل عن�صر من هذه العنا�صر �إجراءات حمددة ووا�ضحة يجب �أن تلتزم بتنفيذها كافة الأق�سام الإنتاجية
يف ال�شركة .ولتحقيق هذا الهدف حر�ص فريق الإ�شراف على امل�شروع �أن ي�شتمل نظام الإدارة الذي
�سيطبق يف امل�صايف على اخل�صائ�ص التالية:
•و�ضوح الر�ؤية يف نطاق التنفيذ ،و�أن تكون الأهداف قابلة للقيا�س.
•الدقة يف حتديد امل�س�ؤوليات والأدوار ل�ضمان �سهولة املحا�سبة.
•توثيق كافة الإجراءات والتعليمات.
•قيا�س كافة الن�شاطات وحتليل النتائج.
•الت�أكيد على عمليات املراجعة الدورية للنظام ،ل�ضمان ا�ستمرار عملية التح�سني امل�ستمر لهذا
النظام.
وفيما يلي العنا�صر الأ�سا�سية املكونة لنظام �إدارة �سالمة الت�شغيل:

العن�صر ( :)1الإدارة ،والقيادة ،وااللتــــزام ،و�إمكانية حما�سبة امل�ستويات الإداري��ة Management,
 Leadership, Commitment and Accountabilityوذلك ل�ضمان �سالمة العمليات

يف امل�صفاة.
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العن�صر ( :)2تقييم املخاطر  ، Risk Assessmentفالتقييم ال�شامل للأخطار املحتملة ي�ساهم يف
تخفي�ض احتماالت وقوع احلوادث امل�سببة لتلوث البيئة.
العن�صر ( :)3ت�صميم وبناء الوحدات واملعدات  ، Facilities Design and Constructionميكن
تخفي�ض الأخطار البيئية �إىل احلد الأدنى با�ستعمال املعايري الدولية والإجراءات ونظم
الإدارة يف ت�صميم املعدات والوحدات الإنتاجية يف امل�صفاة.

العن�صر ( :)4املعلومات والتوثيق  ، Information and Documentationتلعب عملية جتميع وتوثيق
املعلومات املتعلقة بظروف ت�شغيل العمليات الإنتاجية دوراً هاماً و�أ�سا�سياً يف تقييم
الأخطار البيئية املحتملة.

العن�صر ( :)5الأ�شخا�ص والتدريب  ، Personnel and Trainingيعتمد تنظيم عمليات الت�شغيل
وا�ستقرارها ب�شكل كبري على مهارة وخربة امل�شغلني.

العن�صر ( :)6الت�شغيل وال�صيانة � ، Operations and Maintenanceإن ت�شغيل و�صيانة الوحدات
�ضمن قيم ومعايري مدرو�سة ومنظمة ب�شكل حمكم يعترب من العوامل الهامة يف حت�سني
الأداء البيئي لل�شركة.
العن�صر (� :)7إدارة التغيري  ، Management of Changeيجب �إدارة وتقييم كافة التغريات اجلديدة
ل�ضمان بقاء الأخطار البيئية �ضمن امل�ستويات املقبولة.

العن�صر ( :)8خدمات الطرف الثالث  ، Third-Party Servicesحيث من ال�ضروري �أن ينفذ الطرف
الثالث عمله يف ال�شركة بطريقة متوافقة مع متطلبات نظام �إدارة �سالمة الت�شغيل.

العن�صر ( :)9التحقيق باحلوادث وحتليلها ،Incident Investigation and Analysisفالتحقيق الفعال
للحوادث ي�ساهم يف احل�صول على فر�صة التعلم من جتارب املا�ضي واتخاذ الإجراءات
الت�صحيحية.

العن�صر ( :)10التح�ضري للحوادث الطارئة  ، Emergency Preparednessالتح�ضري والتخطيط
ملواجهة احل��االت الطارئة أ�م��ر �ضروري ملواجهة انعكا�سات احلالة واحل��د من �آثارها
ال�سلبية يف الوقت املنا�سب.
العن�صر ( :)11تقييم وحت�سني �سالمة العمليات Operations Integrity Assessment and
� ، Improvementإن عملية قيا�س الأداء لتحديد مدى التقدم يف حتقيق الأه��داف

املر�سومة �أمر �أ�سا�سي لتح�سني �سالمة العمليات الت�شغيلية.

 :2-7-8خ�صائ�ص نظام �إدارة �سالمة العمليات
يختلف نظام �إدارة �سالمة العمليات( )OIMSعن نظام الإدارة البيئية ( )14001من حيث ال�شكل
والهيكل� ،إال �أنه يتوافق معه من حيث العنا�صر الرئي�سية ،وذلك لأن نظام �سالمة الت�شغيل يت�ضمن كافة
اجلوانب املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة ب�شكل متكامل ،فهو بالتايل يعالج هذه الق�ضايا ب�شكل يفوق
متطلبات نظام الإدارة البيئية.
وللمحافظة على ا�ستمرار جودة نظام �إدارة الت�شغيل حتر�ص ال�شركة على توجيه االهتمام الأكرب
نحو مرحلة تخطيط الأهداف والغايات ،وحتديد ال�سيا�سات ،ومتابعة تقدم عملية تطبيق النظام ،وذلك
من خالل الت�أكيد على الق�ضايا التالية:
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•الطلب من كافة الوحدات الإنتاجية �إعداد الأهداف والغايات البيئية التي تنا�سب طبيعة العمل
اخلا�صة بها ،والعمل على �إعداد خطة لتنفيذها.
ً
•ت�صميم برنامج م�ؤ�شرات الأداء البيئي ،ومراقبة النتائج دوريا وحتليلها ال�ستقراء مدى التقدم
يف تنفيذ اخلطط وت�صحيح نقاط ال�ضعف.
•�إعداد �سيا�سة بيئية لل�شركة ت�ساهم يف حت�سني الأداء البيئي يف كافة فروع ال�شركة.
•�إجراء مقابلة �سنوية مع الإدارة التنفيذية العليا والعاملني يف م�ستوى ال�شركة ،وذلك ملناق�شة
إ���س�ترات�ي�ج�ي��ة الإدارة البيئية ،ودور ن�ظ��ام �إدارة ج ��ودة العمليات Operations Integrity
 )Management System (OIMSيف حتقيق ه��دف حت�سني الأداء البيئي ،م��ن خالل
التخطيط اجليد لن�شاطات ال�شركة و�أعمالها.
•قيام املدققني من طرف اجلهة املانحة ل�شهادة نظام الإدارة البيئية بزيارة مكتبني من املكاتب
الأربعة الرئي�سية التخ�ص�صية لل�شركة مرة كل �سنة ،بهدف الت�أكد من مطابقة �أ�سلوب عملها مع
متطلبات نظام الإدارة البيئية (.)ISO-14001
•اختيار عينة من الوحدات الإنتاجية العاملة لإج��راء عملية تدقيق ميداين كل ثالث �سنوات،
ت�شمل كافة الوظائف الرئي�سية يف الوحدة ،وذلك للت�أكد من توافق كافة الإجراءات ح�سب �أهداف
نظام الإدارة البيئية (.)ISO-14001

اإلستنتاجات والتوصيات
تواجه ال�صناعة النفطية ب�شكل عام ،و�صناعة التكرير ب�شكل خا�ص ،حتدياً يهدد ربحيتها ،وذلك
بت�أثري التكاليف الباهظة املرتتبة عن تنفيذ �إجراءات حت�سني التزامها مبتطلبات الت�شريعات البيئية،
والتي يتوقع �أن تزداد �صرامتها يف امل�ستقبل بت�أثري تنامي الوعي البيئي ،وا�ستمرار الت�شدد يف متطلبات
الت�شريعات البيئية احلكومية التي تلزم املن�ش�آت ال�صناعية باتخاذ �إجراءات وقائية �صارمة.
على الرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها �صناعة تكرير النفط ،ملنع وقوع احلوادث الطارئة
وتعزيز قدرتها على حت�سني جودة منتجاتها ،من خالل تطبيق نظم ال�صحة وال�سالمة املهنية واجلودة،
�إال �أن تطبيق نظام الإدارة البيئية يعترب من �أهم �أولويات تخفيف الأعباء الناجمة عن تنفيذ �إجراءات
حت�سني التزامها مبتطلبات الت�شريعات البيئية.
يتكون نظام الإدارة البيئية من جمموعة عنا�صر �أ�سا�سية ،وقواعد بيانات ميكن من خاللها مراقبة
الأداء البيئي للمن�ش�أة ،وتقدمي املعلومات �إىل كل من امل�ستخدمني الداخليني واخلارجيني .فامل�ستخدمني
الداخليني ميكنهم احل�صول على التقارير املتعلقة بت�صميم املنتجات ،والدورات التدريبية ،وتعليمات
تخفي�ض طرح امللوثات �إىل البيئة �أثناء تنفيذ ن�شاطات املن�ش�أة� ،أما امل�ستخدمني اخلارجيني فيمكنهم
الإطالع على التقارير الدورية التي تقوم املن�ش�أة بن�شرها ،والتي تت�ضمن الإجنازات التي حققتها يف
جمال الأداء البيئي.
هناك فوائد عديدة للح�صول على �شهادة الإدارة البيئية من جهة حمايدة ،تنعك�س على الظروف
الداخلية للمن�ش�أة ،من خالل �ضمان ا�ستمرار حتقيق الأهداف البيئية ،والت�أكد من االلتزام الدائم
باملعايري التي يحددها النظام ،وبالتايل ميكن املحافظة على اال�ستثمارات التي �صرفت على تنفيذ
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متطلبات نظام الإدارة البيئية وبرامج حماية البيئية ،كما لعملية الت�سجيل بع�ض ال�سلبيات �أي�ضاً لأنها
حتتاج �إىل تكاليف باهظة.
تدعي بع�ض الإدارات العليا يف امل�صايف �أنها تتبنى نظام �إدارة بيئية ،وت�شري للداللة على ذلك �إىل
�أن هيكلها التنظيمي ي�شتمل على دائرة تهتم ب�إدارة �ش�ؤون البيئة� ،أو �أنها تكلف �أ�شخا�صاً للقيام مبهام
�إعداد التقارير ،والإ�شراف على عمليات التدقيق الداخلي للت�أكد من تلبيتها ملتطلبات الت�شريعات
البيئية� ،أو �أن لديها برناجماً للحد من ت�شكل النفايات اخلطرة .وعلى الرغم من �أهمية هذه الربامج
يف تخفي�ض الآثار البيئية� ،إال �أن ذلك ال يعني �أن املن�ش�أة لديها نظام �إدارة بيئية� ،إمنا هي جمموعة
من التدابري غري املتنا�سقة ،تطبق يف �إطار املحاولة لتحقيق االلتزام بالت�شريعات البيئية ،وهي طريقة
خاطئة لأنها تتفاعل مع امل�شكالت البيئية بعد ظهور انعكا�ساتها ،بدالً من العمل على اتخاذ التدابري
الوقائية التي متنع وقوعها.
ت�شري اخلربة العملية �إىل �أن تطبيق نظم الإدارة البيئية يحتاج �إىل تكاليف باهظة� ،إ�ضافة �إىل
تكاليف متابعة النظام واملحافظة على ا�ستمراره� ،إال �أن الفوائد التي حت�صل عليها املن�ش�آت نتيجة
تطبيق النظام تفوق كثرياً ما تتكبده من تكاليف.
ي�أتي يف مقدمة الفوائد التي حت�صل عليها املن�ش�أة نتيجة تطبيق نظام الإدارة البيئية ،حت�سني �أدائها
البيئي وتعزيز قدرتها التناف�سية ،ف�ض ً
ال عن تخفي�ض النفقات الناجمة عن اتخاذ �إجراءات تر�شيد
ا�ستهالك الطاقة ،وتخفي�ض ر�سوم �شركات الت�أمني.
يف �ضوء ما تقدم ميكن ا�ستخال�ص التو�صيات التالية:
•الت�أكيد على �ضرورة تعزيز �إدراك القائمني على �صناعة التكرير العربية �أن نظام الإدارة البيئية
ي�ساهم يف حت�سني الأداء البيئي للم�صايف ،ويعود عليها ب�أرباح تفوق التكاليف.
•�ضرورة قيام الدول الأع�ضاء يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ب�إطالق مبادرة
برنامج متابعة تطورات الأداء البيئي يف ال�شركات النفطية ،بهدف تبادل اخلربات وخلق بيئة من
التناف�س بني امل�صايف العربية.
•العمل على تكوين هيئة مفو�ضة خا�صة ب��ال��دول الأع�ضاء يف �أواب��ك ،تقوم بعمليات التدقيق
اخل��ارج��ي ،ومنح �شهادات ت�سجيل نظام الإدارة البيئية لل�شركات العاملة يف ال�صناعة النفطية
العربية ،وت�أكيد مطابقة الربامج البيئية لهذه ال�شركات مع معايري ومتطلبات نظام الإدارة البيئية،
وذلك بهدف ت�شجيع م�ؤ�س�سات �صناعة التكرير على احل�صول على �شهادات الإدارة البيئية ،وتوفري
التكاليف التي تدفع �إىل الهيئات املحايدة اخلارجية.
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تقاريـــــر

تقرير حول األزمة المالية العالمية وانعكاساتها
على قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية

إعداد :الطاهر الزيتوني

*

دم�شق  -اجلمهورية العربية ال�سورية
 24-22نوفمرب 2010

تنفيذا خلطتها املعتمدة لعام  ،2010قامت الأمانة العامة ملنظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول بالتعاون مع وزارة النفط والرثوة
املعدنية باجلمهورية العربية ال�سورية ،بتنظيم ندوة حول الأزمة
املالية العاملية وانعكا�ساتها على قطاع النفط والغاز الطبيعي يف
الدول العربية ،عقدت يف مدينة دم�شق خالل الفرتة  24 – 22ت�شرين
الثاين /نوفمرب  ،2010برعاية معايل املهند�س �سفيان العالو وزير
النفط والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�سورية.
* باحث اقت�صادي �أول  -الإدارة االقت�صادية� ،أوابك  -الكويت
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وهدفت الندوة �إىل ا�ستعرا�ض ت�أثريات الأزمة املالية العاملية على �صناعة النفط والغاز العاملية ،مع
الرتكيز على انعكا�ساتها على �صناعة النفط والغاز يف الدول العربية حيث تناولت انعكا�س الأزمة على
االقت�صاد العاملي ،وارتداداتها املبا�شرة على �أ�سواق النفط من حيث انخفا�ض الطلب وتراجع الأ�سعار،
وتراجع العائدات النفطية للدول العربية امل�صدرة للبرتول ،ودورها يف تراجع معدالت النمو االقت�صادي
يف الدول العربية.
كما تناولت �أي�ضاً ،انعكا�س الأزم��ة على ال�صناعة البرتولية يف مراحلها املتقدمة والو�سطى
والالحقة ،وعلى ن�شاط ال�شركات العاملية والوطنية العاملة يف جمال
البرتول ،ون�شاط ال�شركات املنبثقة عن منظمة الأقطار العربية
امل�صدرة للبرتول ،و انعكا�س الأزمة على اال�ستثمار يف قطاع الطاقة
يف الدول العربية ب�شكل خا�ص ،ويف قطاع الطاقة العاملي ب�شكل عام.
وق��د �شارك يف الندوة �أكرث من  80م�شاركا من خرباء الطاقة
وممثلني عن الأقطار الأع�ضاء وال�شركات املنبثقة عن املنظمة ومراكز
�أبحاث برتولية عربية و�أجنبية ،وتوزعت فعالياتها على �أربع جل�سات
فنية �ألقيت �أثناءها  20حما�ضرة ،وجل�سة ختامية.

بح�ضور معايل الأ�ستاذ عبد اهلل ال��دردري نائب رئي�س الوزراء
لل�شئون االقت�صادية ،تف�ضل معايل املهند�س �سفيان العالو وزير النفط
والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�سورية برعاية الندوة .حيث
�ألقى كلمة افتتاحية ،رحب فيها بوفود ال��دول العربية امل�شاركة،
واملنظمات الدولية والإقليمية وبجميع امل�شاركني يف الندوة ،و�أ�شار
معاليه �إىل �أن انعقاد هذه الندوة الهامة يعك�س اهتمام املنظمة بالأزمة
املالية العاملية وتداعياتها ال�سلبية على االقت�صاد العربي ،وقدم بع�ض
امل�ؤ�شرات الرئي�سية التي تعك�س ال�ضرر البالغ الذي حلق باالقت�صاد
العربي ب�شكل عام وقطاع البرتول ب�شكل خا�ص من جراء الأزمة.
و�أكد معاليه� ،أن منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول و منذ
ت�أ�سي�سها تعمل على تعزيز العمل العربي امل�شرتك ،و�أثنى على جهود
الأمانة العامة يف �إقامة هذه الندوة ،م�ؤكدا اهتمام اجلمهورية العربية ال�سورية بتطوير التعاون العربي
امل�شرتك يف جمال النفط والغاز ،مربزاً دورها يف م�شروعات خط الغاز العربي  ،واختتم كلمته متمنيا
التوفيق والنجاح لأعمال الندوة.
ثم �ألقى �سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي نقي ،الأمني العام ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
كلمة رحب فيها بال�ضيوف امل�شاركني ،معرباً عن �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان ملعايل املهند�س �سفيان
العالو وزير النفط والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�سورية لرعايته للندوة ،و�إىل �سعادة الدكتور
ح�سن زينب معاون وزير النفط وع�ضو املكتب التنفيذي ملنظمة �أوابك ،و�إىل جميع العاملني يف وزارة
النفط والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�سورية على جهودهم الكبرية وتعاونهم الوا�ضح مع املنظمة
لتنظيم هذه الندوة وتقدمي كافة الت�سهيالت لإجناحها.
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و�أكد �سعادته حر�ص الأمانة
العامة ملنظمة الأق��ط��ار العربية
امل�صدرة للبرتول (�أواب���ك) على
امل��ت��اب��ع��ة ال��ل�����ص��ي��ق��ة ل��ل��ت��ط��ورات
امل���ت�ل�اح���ق���ة ل��ل���أزم�����ة امل���ال���ي���ة
واالقت�صادية العاملية ،وقدم ملحة
موجزة لبع�ض الوم�ضات ال�سريعة
يف موا�ضيع الندوة و�أهم تطورات
الأزم���ة ،م�برزاً �أن الأزم��ة املالية
العاملية كانت �أكرث تعقيداً وعمقاً
و�شمولية مما كان يعتقد ،فلم يكن
هناك ن�شاط �أو دولة يف من�أى عن
ً
تداعياتها ب�شكل �أو ب�آخر ،و�أختتم كلمته بالرتحيب بجميع امل�شاركني وال�ضيوف الكرام ،متمنيا لهم
التوفيق والإقامة الطيبة.

توزعت فعاليات الندوة على �أربع جل�سات فنية �ألقيت �أثناءها  20حما�ضرة ،ت�ضمنت عرو�ضاً
مرئية وافية ،تناولت �أهم الت�أثريات واالنعكا�سات املختلفة للأزمة املالية العاملية على �صناعة النفط
والغاز العاملية ب�شكل عام ،وعلى انعكا�ساتها على �صناعة النفط والغاز واالقت�صاديات العربية ب�شكل
خا�ص ،نورد فيما يلي �أهم ما ت�ضمنته يف ملخ�ص لهذه اجلل�سات.

اجلل�سة الأوىل :الأزمة املالية العاملية وانعكا�سها على �أ�سواق النفط العاملية واالقت�صاد العاملي

تر�أ�س اجلل�سة الدكتور جميل طاهر ،مدير الإدارة االقت�صادية (�سابقا) مبنظمة الأقطار العربية
امل�صدرة للبرتول .وقدمت يف اجلل�سة خم�سة �أوراق فنية وهي كما يلي:

انعكا�س الأزمة على االقت�صاد العاملي

كري�ستوفر �أل�سوب  ،املدير العام ملعهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة

ا�ستهل ال�سيد �أل�سوب حما�ضرته بتقدمي ملحة موجزة على فرتة الركود االقت�صادي العاملي الناجم
عن الأزمة وفرتة النهو�ض وبداية االنتعا�ش التي �أعقبت الأزمة والتي �أطلق عليها الركود العظيم عندما
�أخد �شكل منحنى النمو يف االقت�صاد العاملي ال�شكل ( ،)V-Shapedكما يبني ال�شكل :1 -
و�أو�ضح ال�سيد �أل�سوب �أن انعكا�س الأزمة على االقت�صاد احلقيقي كان بارزاً يف تراجع التجارة
الدولية وركود الإنتاج ال�صناعي وحتديداً �صناعة ال�سيارات وال�سلع املعمرة و�أن �أكرث الدول ت�ضرراً كانت
�أملانيا واليابان وال�صني وبدرجة �أقل بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وتوقع �أن ت�ستمر
�أ�سعار الفائدة عند م�ستوياتها املتدنية يف الواليات املتحدة و�أملانيا واململكة املتحدة لل�سنوات القليلة
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القادمة ،وتطرق �إىل م�ستويات
الدين العام وعجز امل��وازن��ات
يف ال��دول ال�صناعية ومنطقة
ال���ي���ورو حت���دي���داً وال��ت��ي رمب��ا
تنذر ببوادر �أزمة �أخرى ،وقال
�أن على ه��ذه ال��دول �أن تتبنى
ال�سيا�سات املالية التي تهدف
�إىل احلد من العجز احلكومي
وتراكم الديون ،كما يجدر رفع
�أ�سعار الفائدة لتفادي تكرار
ارتفاع �أ�سعار الأ�صول وحدوث
طفرات �شبيهة بطفرة الأ�سعار
ال�����س��اب��ق��ة خ�ل�ال ع���ام 2007
وب��داي��ة  ،2008ولكن اجلمع
بني هذين الهدفني غري ممكن
احلدوث� ،إال بعودة الطلب �إىل
التعايف ،كما يت�ضح من ال�شكل
 2 -وال�شكل :3 -

ال�شكل  : 1 -معدل النمو االقت�صادي العاملي ( ٪من ربع لربع ،و�سنويا)

ال�شكل  : 2 -معدالت الفائدة العاملية على املدى الق�صري

وعن �أ�سواق النفط ،قدر ال�سيد
�أل�سوب �أن تراجع االقت�صاد العاملي
مبعدل  % 10ي����ؤدي �إىل تراجع
الطلب العاملي على النفط مبعدل
 8 – 6مليون برميل يف اليوم ،كما
�أ�شار �إىل �أن ال�ضبابية ال زالت �سمة
رئي�سية يف م�ستقبل �أ�سواق النفط
ال�شكل  : 3 -معدالت العجز العام علىال�صعيد العاملي
التي حتكمها املحددات الرئي�سية
املتمثلة يف م�ستويات الإم���دادات
من خارج �أوبك والتي تعتمد على
معدالت الن�ضوب و�سهولة وارتفاع
تكاليف اال�ستخراج ،وم��ن جانب
�آخر م�ستويات الإمدادات من �أوبك
وطاقاتها الإنتاجية املتاحة والتي
تعتمد على حجم اال�ستثمارات يف
تو�سعتها والبني التحتية الالزمة،
وت��وق��ع �أن ت��ظ��ل الأ���س��ع��ار �ضمن
النطاق ال�سعري  85 - 70دوالراً
ل��ل�برم��ي��ل ع��ل��ى امل����دى ال��ق��ري��ب،
م��ع مالحظة ت��أث��ره��ا بالتوقعات
امل�ستقبلية للنمو االقت�صادي العاملي وحركة �أ�سواق الأ�سهم و معدالت الفائدة.
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انعكا�س الأزمة املالية على �أ�سواق النفط العاملية وتداعياتها على االقت�صاد العربي
الطاهر الزيتوين  ،باحث اقت�صادي ،الإدارة االقت�صادية � -أوابك

ا�ستعر�ض ال�سيد الزيتوين يف ورقته انعكا�س الأزمة املالية على �أ�سواق النفط العاملية وتداعياتها
على االقت�صاد العربي ،و�أ�شار �إىل �أن تداعيات الأزمة �أدت �إىل حدوث تباط�ؤ يف النمو االقت�صادي واىل
تدهور �سريع يف الأ�سواق املالية وهبوط حاد يف الإنتاج ال�صناعي وجتارة الب�ضائع وتدهور يف مبيعات
ال�سلع اال�ستهالكية واملعمرة وارتفاع يف ال�ضبابية وعدم الثقة يف الر�ؤى امل�ستقبلية لالقت�صاد العاملي،
كما يو�ضحه ال�شكالن �أدناه:

وبالن�سبة لأ�سواق النفط� ،أ�شار ال�سيدالزيتوين �إىل �أن الأزمة انعك�ست يف تراجع م�ستمر للطلب على
النفط ،وكان انخفا�ض الطلب على النفط من جمموعة الدول ال�صناعية امل�صدر الرئي�سي والأ�شد وط�أة يف
�أثره على تراجع الطلب العاملي ،و انحدار حاد يف �أ�سعاره التي بلغت �أدنى م�ستوياتها مبعدل �شهري 38.6
دوالرا للربميل بنهاية الن�صف الثاين من عام  ،2008كما يو�ضحه ال�شكالن �أدناه:

كما ترتب عن هبوط الطلب والأ�سعار ،تراجع �إجمايل �إم��دادات �أع�ضاء �أوب��ك بينما ارتفعت
�إمدادات الدول الأخرى من خارج �أوبك ،و انتقلت عدوى الركود �إىل ن�شاط اال�ستثمار يف قطاع البرتول
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بغر�ض التو�سع يف طاقات الإنتاج ،حيث انخف�ض عدد احلفارات العاملة يف العامل بحوايل 41.4%
خالل الربع الثاين من عام  ،2009مقارنة مب�ستوياتها خالل الربع الثالث من عام  ،2008كما يبني
ال�شكالن �أدناه:

و�أ�شار ال�سيد الزيتوين �إىل �أن تداعيات الأزم��ة على االقت�صاد العربي برزت يف تراجع قيمة
�صادرات الدول العربية من النفط اخلام ،والذي انعك�س يف تراجع معدالت النمو وانخفا�ض �إجمايل
الإيرادات العامة واملنح و تقل�ص الو�ضع الكلي للموازنات العامة وتبخر الفائ�ض الكلي للموازنة العامة،
كما �أ�صيبت التجارة العربية ب�ضرر بالغ ،و تقل�ص فائ�ض امليزان التجاري ،وتبدد فائ�ض احل�ساب
اجلاري للدول العربية خالل عام .2009

تداعيات الأزمة املالية العاملية على �أو�ضاع املالية العامة
يف الدول العربية امل�صدرة للنفط والغاز الطبيعي

الدكتور /نبيل دحدح  -اقت�صادي �أول ب�صندوق النقد العربي

�أ�شار الدكتور نبيل دحدح يف ورقته �إىل �أن الآثار االقت�صادية للأزمة املالية العاملية على االقت�صاد
العاملي جتلت يف �آثار مبا�شرة على القطاع املايل وامل�صريف و�آثار غري مبا�شرة متو�سطة الأمد �أدت �إىل
الك�ساد يف االقت�صاد العاملي وتهاوي �أ�سعار املواد اخلام وانخفا�ض قيمة التجارة اخلارجية �إ�ضافة �إىل
تراجع الأو�ضاع املالية العامة  .ثم �أ�ضاف قائال ب�أن انعكا�سات الأزمة على الإيرادات العامة ت�سببت
يف تراجع الإيرادات ال�ضريبية من خالل انخفا�ض الطلب املحلي الذي �سبب تراجع م�ستوى �ضريبة
املبيعات وهبوط الواردات وقيمة الر�سوم اجلمركية مبينا �أن تداعيات الأزمة على االقت�صاد العربي
�أدت �إىل تراجع النمو احلقيقي للدول العربية كمجموعة من  % 6عام � 2008إىل  % 2عام 2009
و�أدى تهاوي �أ�سعار النفط والتباط ؤ� يف االقت�صاد �إىل انكما�ش الناجت املحلي الإجمايل ب�أ�سعار ال�سوق
اجلارية للدول العربية بن�سبة  % 13وللدول العربية النفطية مبعدل  % 15يف عام � 2009إ�ضافة
�إىل تراجع حاد يف م�ستوى دخل الفرد وبالتايل تراجع القدرة على الإنفاق واالدخار .وجتاوزت ن�سبة
العجز املايل الكلي �إىل الناجت املحلي الإجمايل لعدة دول عربية نفطية ن�سبة  3%من جراء الأزمة،
كما يبني ال�شكل يف ال�صفحة املقابلة:
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انعكا�س الأزمة على اال�ستثمار يف قطاع البرتول

دانيال �شامبلون  ،مدير العالقات الدولية ،املعهد الفرن�سي للبرتول  - IFPباري�س

ا�ستهل ال�سيد �شامبلون ورقته بو�صف نتائج االنتعا�ش االقت�صادي يف عام  2010باملتناق�ضة ،فالنمو ال يزال
�ضعيفاً يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  ،OECDيف حني �شهدت الدول النامية واالقت�صاديات
ال�صاعدة عودة لفرتات االزدهار االقت�صادي ،وانعك�س الو�ضع على قطاعي النفط والغاز يف جتلي الطلب القوي
من البلدان النامية و تباط�ؤ الطلب من بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
وبالن�سبة للأ�سعار� ،أو�ضح ال�سيد �شامبلون ب�أنه على الرغم من تداعيات �أزمة الديون ال�سيادية وعدم اليقني
ب�ش�أن النمو يف الواليات املتحدة ،و�ضعف �أ�سعار �صرف الدوالر فال تزال �أ�سعار النفط تقريباً حمافظة على نطاقها
عند  80-70دوالراً للربميل ،وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي ،ف�إن التفاوت الوا�ضح بني الأ�سعار الفورية والأ�سعار
على املدى الطويل يف �أوروبا ،دفع امل�شرتين ملمار�سة ال�ضغط على �أمل �إعطاء الأ�سعار الفورية وزنا �أكرب يف عقود
الغاز ،ويبني ال�شكل التايل ارتفاع �أ�سعار املدى الطويل يف �أوروبا عن الأ�سعار الفورية للغاز منذ الربع الأخري لعام
 2008وحتى �شهر �سبتمرب :2010
ويف جم��ال اال�ستثمار يف
قطاعي اال�ستك�شاف والإنتاج،
قال ال�سيد �شامبلون �أن الأ�سو�أ
قد م�ضى حيث ب��د�أت �إ�شارات
التفا�ؤل تربز يف �إعالن ال�شركات
م�ستويات �أعلى من اال�ستثمار،
ففي الياب�سة مت حفر حوايل 96
�ألف بئر جديدة يف العامل خالل
عام  ،2010ن�صفها يف الواليات
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املتحدة ،و حوايل الثلثني يف منطقة �أمريكا ال�شمالية،
و % 17يف ال�صني و حوايل  % 8يف رو�سيا ،وبذلك
يبلغ ن�صيب هذه املجموعة من الدول حوايل % 90
من �إجمايل عدد الآبار التي مت حفرها يف الياب�سة
خالل عام  ،2010كما يبني ال�شكل املقابل:
ويف املناطق املغمورة ،كانت �آث��ار الأزم��ة �أقل
ن�سبياً حيث انخف�ض الن�شاط بن�سبة  11%خالل
عام  2009وارتفع بن�سبة  % 7خالل عام ،2010
وكان لل�صني ن�صيب الأ�سد حيث بلغ ن�صيبها حوايل
 % 26من �إجمايل ن�شاط عام  ،2010وت�ضررت
منطقة �أمريكا ال�شمالية ب�شكل ملحوظ نتيجة
العواقب الكارثية التي خلفتها �أزمة خليج املك�سيك
على ن�شاط احلفر البحري يف املنطقة ،كما يبني
ال�شكل املقابل:
ويف ال�صناعات الالحقة ،نّبي ال�سيد �شامبلون
�أن م�شكلة االختناقات يف طاقات التكرير ال زالت
حرجة يف الواليات املتحدة ،بينما ال ت�شكل م�س�ألة
االختناقات يف طاقات التكرير يف �أوروب��ا م�س�ألة
حرجة يف الوقت احلا�ضر نظراً النخفا�ض الطلب
على النفط والذي ت�سبب يف االحتفاظ بطاقات تكرير �إ�ضافية ،وباملقابل تقوم ال�صني بجهود حثيثة ملوازنة النمو
يف طلبها على النفط واحتياجاتها من الطاقات التكريرية.

الآفاق االقت�صادية ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وا�ستثمارات الطاقة:
اال�ستفادة من واقع الأزمة االقت�صادية احلالية يف حتديد م�سار ال�سيا�سات العامة
ال�سيد ب�سام التميمي  ،نائب رئي�س �أعلى� ،أبيكورب  -اخلرب.

ا�ستهل ال�سيد /ب�سام التميمي ورقته بتقدمي ملحة عن خلفية الأزمة املالية والنمو يف ن�شاط الإقرا�ض
وبي ثالث نقاط ذات اهتمام بالن�سبة �إىل املنطقة العربية� :أولها تراجع معدالت النمو
و�أ�سعار النفط .نّ
بفارق مقداره  % 2.2بني الفرتة ما قبل الأزمة ( )2006 –2004وفرتة الأزمة (� 2008إىل .)2009
ً
ثانيا :ارتفاع ن�سبة الت�ضخم حيث �أن الفارق يف الت�ضخم خالل فرتة الأزمة كان �أعلى من املعدل العاملي،
و�أخريا االنخفا�ض الكبري يف ن�سبة ح�ساباتها اجلارية �إىل الناجت القومي الفعلي ،وف�سر جممل هذه التغيرّ ات
بال�صلة الوثيقة بني االقت�صاديات العربية وحتركات �أ�سعار النفط التي متثل عن�صرا هاما يف ثروة املنطقة،
كما يبني ال�شكل يف ال�صفحة الالحقة.
وعن العالقة بني �أ�سعار البرتول من جهة وفارق الفائدة بني �سعر الليبور لثالثة �أ�شهر و�أوراق
اخلزانة الأمريكية لنف�س الفرتة من جهة �أخرى (� )TED Spreadأو�ضح ال�سيد /التميمي �أنه من الربع
الثالث لعام  2009حتى يومنا هذا هناك نوع من اال�ستقرار يف �أ�سعار النفط متزامناً مع اال�ستقرار
امللحوظ يف فارق �سعر الليبور و�أوراق اخلزانة ،وا�صفاً الظاهرة ب�أنها م�شجعة ت�ساعد على تنمية
قطاع الطاقة بالدول العربية ،من حيث احلفاظ على اقت�صاديات امل�شروعات الطاقة ،وتوفري ر�ؤو�س
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الأموال لال�ستثمار فيها وزيادة ال�سيولة املتاحة يف القطاع امل�صريف تدريجياً لتمويل تلك امل�شروعات،
كما يبني ال�شكل �أدناه:

وعند مقارنة ن�سبة النمو يف ديون امل�ؤ�س�سات املالية املقدمة �إىل القطاع اخلا�ص مبنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ببع�ض االقت�صاديات العاملية الأخ��رى ،قال ال�سيد /التميمي �أنها تقل�صت
مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من  % 25قبل �أزمة (� )2006-2004إىل ن�سبة  % 7خالل
الأزمة ( ،)2009-2008بالرغم من كونها ال زالت �أف�ضل من غريها من الدول املتطورة التي كانت
�سالباً مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية برغم التو�سع يف ال�سيا�سات النقدية والتدفقات
املالية املقدمة للقطاع امل�صريف هناك ،كما يبني ال�شكل يف ال�صفحة املقابلة:
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وعن ا�ستثمارات الطاقة يف الدول العربية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،قال ال�سيد /التميمي
�أن االنخفا�ض يف توقعات �أبيكورب ال�ستثمارات الطاقة للفرتة  2014-2010جراء الأزم��ة املالية
العاملية بلغ  % 30متثل م�شروعات حيز الت�أجيل �أو الإلغاء ،حيث اجتهت �إ�سرتاتيجيات اال�ستثمارات
خالل فرتة الأزمة نحو خيار االنتظار والرتقب مما نتج عنه �إرجاء وت�أجيل ن�سبة كبرية من امل�شروعات.
�أما للفرتة ما بني  2015-2011فمن املتوقع �أن يكون هناك ت�صاعداً يف ا�ستثمارات الطاقة لتبلغ نحو
 615مليار دوالر .كما �أنه من املتوقع �أن تبلغ اال�ستثمارات الفعلية منها نحو  478مليار دوالر بعد الأخذ
بعني االعتبار �أن ن�سبة  % 22منها �ستظل يف حيز الت�أجيل /الإلغاء .و�أ�شار �إىل �أنه من املتوقع �أن توا�صل
تكاليف امل�شروعات يف ال�صعود مما �سريتب �أعبا ًء �إ�ضافية على تكلفة امل�شروعات ،كما يبني ال�شكل التايل:
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اجلل�سة الثانية  :انعكا�س الأزمة على االقت�صاد العربي :جتارب الدول الأع�ضاء :اجلزء الأول

تر�أ�س اجلل�سة ال�سيد فايز املزعل ،كبري خمططني � -شركة نفط الكويت  ،-وقدمت يف اجلل�سة
�أربع �أوراق فنية وهي كما يلي:

الأزمة املالية العاملية و�آثارها على �أ�سواق النفط واالقت�صاديات العربية
حمدان العكربي – مدير �إدارة االقت�صاديات البرتولية,
وزارة الطاقة ,الإمارات

ا�ستهل ال�سيد حمدان العكربي ورقته باحلديث عن �أ�سباب الأزم��ة املالية العاملية والدرو�س
امل�ستفادة منها مثل �ضرورة �إع��ادة التنظيم ال�شامل للقطاع املايل وفر�ض ال�شفافية والرقابة عليه
و�أهمية وجود قواعد حازمة للإقرا�ض والتزام امل�ؤ�س�سات املالية و�ضرورة �إعادة النظر كليا يف �آليات
النظام املايل العاملي املوروثة منذ منت�صف القرن املا�ضي وبروز الأهمية الق�صوى لتدخل الدولة ل�ضبط
وتنظيم العدالة االجتماعية.
ثم انتقل ال�سيد العكربي للحديث عن تداعيات الأزمة علي االقت�صاد العاملي و�أ�سواق النفط ،حيث
انخف�ض منو االقت�صاد العاملي من  % 5.2عام � 2007إىل  % 3عام  2008ثم �إىل  % 1.1عام ،2009
و انخف�ض الطلب على النفط من  % 1.3عام � 2007إىل  % 0.3-عام  2008ثم �إىل  % 1.6-عام
 ،2009كما يبني ال�شكل التايل:

ووب�ش�أن �أثر الأزمة العاملية على العائدات النفطية للدول العربية ،ذكر ال�سيد العكربي �أن الأزمة
املالية كان لها �أثر يف تراجع العائدات النفطية للدول العربية ،حيث تراجعت قيمة ال�صادرات
النفطية لدولة الإمارات العربية املتحدة من  80.6مليار دوالر خالل عام � 2008إىل حوايل 44.8
مليار دوالر خالل عام  ،2009وقد انعك�س انخفا�ض عائدات الدول العربية من النفط على �أداء
البور�صات العربية وال�صادرات العربية ومعدالت النمو االقت�صادي يف الدول العربية ،كما يبني
ال�شكل التايل يف ال�صفحة الالحقة:
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الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على االقت�صاد القطري

�شقران املري – اقت�صادي �أول �شركة قطر للبرتول  -دولة قطر

حتدث ال�سيد �شقران املري يف ورقته عن تداعيات الأزمة املالية العاملية على االقت�صاد العاملي
و�أ�سواق النفط والغاز العاملية ،حيث تراجع الطلب العاملي على النفط من حوايل  85.2مليون برميل/
اليوم خالل عام � 2008إلـى حوالـي  84.1مـليون برميل/اليوم خالل عام  ،2009بينما تراجع الطلب
العاملي على الغاز من حوايل  3011مليون مرت مكعب خالل عام � 2008إىل حوايل  2940مليون مرت
مكعب خالل عام  .2009وكان امل�صدر اجلغرايف للرتاجع يف الطلب العاملي على النفط من دول �أمريكا
ال�شمالية ودول �أوروبا الغربية وال�شرقية ودول املحيط الهادي ،بينما كان امل�صدر اجلغرايف للرتاجع
يف الطلب العاملي على الغاز من دول �أوروبا الغربية وال�شرقية ودول �أمريكا ال�شمالية (ال�شكل التايل).
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وعن االقت�صاد القطري حتدث ال�سيد �شقران عن م�ساهمة قطاع النفط والغاز يف الناجت الإجمايل،
وال�صادرات البرتولية لدولة قطر ،و�صادرات قطر من الغاز الطبيعي امل�سال ،وانعكا�س الأزمة على
وبي �أن قطاع النفط والغاز كان �أكرث القطاعات االقت�صادية
�إيرادات مبيعات النفط والغاز القطري ،نّ
القطرية ت�ضرراً من الأزمة  ،كما يبني ال�شكل التايل:

الأزمة املالية العاملية و�أثرها على �أ�سعار النفط اخلام

فرا�س عي�سى – مهند�س يف �شركة حمروقات  -اجلمهورية العربية ال�سورية

ا�ستهل ال�سيد فرا�س عي�سى ورقته باحلديث عن مراحل تطور الأزمة والنتائج التي ترتبت عنها
والدرو�س امل�ستفادة منها ويف مقدمتها بيان �أهمية دور الدولة يف الن�شاط االقت�صادي ب�شكل عام ويف
القطاع امل�صريف ب�شكل خا�ص ،كـما تعر�ض لأهم الإجراءات التي اتبعتها املجموعة الدولية يف مواجهة
الأزمة ،كما يبني ال�شكل التايل:
وت��ط��رق ال�سيد ف��را���س لأث��ر
الأزم��ة املالية العاملية على �أ�سعار
النفط اخلام من حيث انخفا�ضها
وت����راج����ع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط
والأ�سباب وراء التغريات احلادة
يف �أ�سعار النفط ،و�أهمها امل�ضاربة
اال�ضطرابات ال�سيا�سية والأمنية
يف بع�ض ال���دول املنتجة للنفط
الكوارث الطبيعية وخ�صو�صا ما
ينجم عن الأعا�صري يف خليج املك�سيك الطلب على النفط ،ذلك �أن التغري يف الطلب مبعدالت تفوق
التغري يف العر�ض� ،أو عدم ا�ستقرار العر�ض النفطي مقارنة بنمو الطلب ،ميثل العامل الأكرث �أهمية يف
تف�سري تذبذب الأ�سعار بال�شكل الذي ت�شهده ال�سوق النفطية.
193

النفط والتعاون العربي 136 -

قطاع البرتول امل�صري وتطويع الآثار ال�سلبية للأزمة االقت�صادية العاملية

�أ�سامة كمال الدين – مدير عام الدرا�سات  ,ال�شركة امل�صرية القاب�ضة للغازات الطبيعية
جمهورية م�صر العربية

ا�ستهل ال�سيد كمال الدين ورقته بتقدمي م�ؤ�شرات �سريعة عن ت�أثريات الأزمة االقت�صادية العاملية
على االقت�صاد العاملي و�أ�سواق الطاقة من حيث انخفا�ض معدالت النمو االقت�صادي وارتفاع معدالت
البطالة وانخفا�ض الطلب على النفط وركود الن�شاط اال�ستثماري يف قطاع البرتول.
ثم انتقل ال�سيد كمال الدين �إىل احلديث عن ت�أثريات الأزمة االقت�صادية العاملية على االقت�صاد
امل�صري ،وقال �أن احلكومة امل�صرية حددت  5حماور رئي�سية ملواجهة الأزمة املالية وتداعياتها على االقت�صاد

امل�صري وهي:

¸املحور الأول :حزمة التحفيز االقت�صادي ،وزيادة الإنفاق العام بنحو  15مليار جنيه
يف ال�ستة الأ�شهر الأوىل من العام املايل  2009/2008لت�شجيع الطلب املحلى.
¸املحور الثاين :مبواجهة تداعيات الأزمة على البطالة من خالل :
•و�ضع برنامج اجتماعي يراعى ت�شجيع ال�شركات على عدم التخلي عن العمالة.
•و�ضع خطة لدعم قطاع الزراعة واملزارعني ت�شمل تنفيذ برنامج جلذب ا�ستثمارات �صناعة
زراعية مقدارها  66مليار جنيه لتنفيذ م�شروعات يف مناطق ال�صناعات الغذائية بعدد 474
م�صنعاً و 785مركزاً لوجي�ستياً ،وتنفيذ هذه امل�شروعات على م�ساحة  103مليون فدان
لتوفري� 750ألف فر�صة عمل.

¸امل �ح��ور ال �ث��ال��ث :يتعلق با�ستخدام امل��دخ��رات القومية ،من خ�لال بحث ودرا�سة
اال�ستخدام الأف�ضل لها ،بحيث يتم ا�ستغالل ال�سيولة املوجودة يف البنوك العامة وم�صادر
التمويل املحلية.
¸املحور الرابع :يتعلق بتطوير التجارة الداخلية من خالل:
• برنامج ي�ستهدف تر�شيد اجلزء الكبري املهدر من ال�سلع ،وخف�ض الفاقد يف التداول.
•�إنهاء االحتكار الذي يتمثل يف تخزين �سلع وحجبها عن التداول

•حتديث الإطار امل�ؤ�س�سي والت�شريعي وذلك مبراجعة  12ت�شريعاً مرتبطاً بتنظيم التجارة الداخلية.
•تطوير البنية التحتية جلميع �أن�شطة التجارة الداخلية ،وبناء قاعدة معلوماتية متكاملة وحديثة عن التجارة .

¸املحور اخلام�س :يتعلق بجذب اال�ستثمارات العربية عن طريق التن�سيق مع الدول
العربية التي تتمتع بفائ�ض يف عائدات النفط ل�ضخ ا�ستثمارات يف م�صر لتنفيذ امل�شروعات
الكربى ،وفى �إطار م�ستهدف ال يقل عن  10مليارات دوالر.
وعن تداعيات الأزمة االقت�صادية على قطاع البرتول امل�صري ،خل�ص ال�سيد /كمال الدين الت�أثريات
ال�سلبية للأزمة االقت�صادية العاملية علي قطاع البرتول امل�صري فيما يلي:
•انخفا�ض ح�صيلة الإي��رادات من ال�صادرات البرتولية مع االنخفا�ض ال�شديد يف �أ�سعار
الزيت اخلام والغاز الطبيعي.
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•انخفا�ض تناف�سية م�صادر الطاقة البديلة الرتفاع تكلفتها الر�أ�سمالية.

كما �أنه حتدث عن بع�ض الت�أثريات التي و�صفها بااليجابية للأزمة على قطاع البرتول امل�صري وهي:
•االنخفا�ض الن�سبي يف قيمة م�شرتيات ح�صة ال�شريك الأجنبي نظرا النخفا�ض الأ�سعار
العاملية.
•انخفا�ض فاتورة الواردات من املنتجات البرتولية (البوتاجاز وال�سوالر) مع انخفا�ض ح�صيلة
ال�صادرات البرتولية حيث حتقق املح�صلة النهائية املتوقعة بالن�سبة لقطاع البرتول يف م�صر
توازن بني اجلوانب ال�سلبية والإيجابية.
•انخفا�ض ن�سبي كبري يف قيمة الدعم لنحو  52.7مليار جنية عام  2008/2009مقابل نحو
 72مليار جنية يف عام .2007 /2008

وع���ن ت��ط��ور اال���س��ت��ث��م��ارات
الأج��ن��ب��ي��ة يف ق��ط��اع ال��ب�ترول،
�أ�شار ال�سيد /كمال الدين �أنه
على ال��رغ��م م��ن الأزم���ة املالية
ال��ع��امل��ي��ة ،جن��ح ق��ط��اع ال��ب�ترول
يف جذب نحو  3.6مليار دوالر
يف ع���ام  ،2010/2009وم��ن
اجلدير بالذكر �أن اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شر بقطاع البرتول
متثل حوايل  76%من �إجمايل
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شر
مب�����ص��ر وف��ق��ا مل���ا ورد بتقرير
اجلهاز املركزي للمحا�سبات عن احل�ساب اخلتامي للدولة عن العام املايل  ،2008/2009كما يبني
ال�شكل املقابل:

اجلل�سة الثالثة  :انعكا�س الأزمة على االقت�صاد العربي :جتارب الدول الأع�ضاء :اجلزء الثاين

تر�أ�س اجلل�سة الدكتور �سنجار طعمة� ،أمني �سر جلنة امل��وارد والطاقة ،جمل�س رئا�سة الوزراء
باجلمهورية العربية ال�سورية ،وقدمت خالل اجلل�سة خم�سة �أوراق فنية وهي كما يلي:

الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على �صناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية
فا�ضل عقيل – مدير �إدارة ح�سابات الت�سويق يف امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ،ليبيا

قدم ال�سيد فا�ضل عقيل وم�ضات �سريعة عن ت�أثريات الأزمة االقت�صادية العاملية على االقت�صاد
العاملي واالقت�صاديات العربية من حيث انخفا�ض معدالت النمو االقت�صادي ومعدل منو التجارة العاملية
وتراجع �أ�سعار النفط ونزوح اال�ستثمارات الأجنبية من الأ�سواق املالية العربية وخ�سائر اال�ستثمارات
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العربية يف امل�صارف الأجنبية ،حيث �أدى الرتاجع الذي �شهده االقت�صاد العاملي �إىل انخفا�ض دخل الدول العربية
امل�صدرة للطاقة بحوايل  ،% 70-50الأمر الذي ترتب عليه انخفا�ض الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية بن�سبة
 ،% 50وانخفا�ض حتويالت العاملني بن�سبة  % 10خالل عام  ،2009ب�سبب تراجع العائدات النفطية املمولة للتنمية.
وا�ستعر�ض ال�سيد عقيل ت�أثريات الأزمة على �أ�سعار النفط والطلب العاملي عليه ،ثم انتقل �إىل االقت�صاد الليبي
فقدم م�ؤ�شرات عن �أهمية البرتول وعائداته بالن�سبة لالقت�صاد الليبي ،حيث متثل �صادرات النفط نحو  % 8من
ال�صادرات الليبية ،وميثل الناجت النفطي حوايل  % 67من �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل ،وي�ستحوذ قطاع النفط
على حوايل  % 80من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف ليبيا .و�أو�ضح ب�أنه كان للأزمة �أثراً �سلبياً وا�ضحاً على دخل
ليبيا من النفط الذي يعترب املمول الرئي�سي للتنمية،
حيث تراجعت معدالت منو الناجت املحلي ب�صورة
كبرية خ�لال عامي  2008و  2009مقارنة بعام
 ،2007و�سجل النمو يف ال�صادرات معدالً �سالباً
بلغ  % 38 -خالل عام  ،2009كما يبني ال�شكل
املقابل:
وتراجعت الإي���رادات ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار
النفط وتقل�صت فائ�ض احل�سابات اجلارية املالية
واخلارجية �إىل ن�سبة  % 10.6و  % 16.8عام
 2009على ال��ت��وايل ،وت��رت��ب ع��ن ذل��ك انخفا�ض
الإن��ف��اق احلكومي ب�صورة ملحوظة خ�لال عامي
 2009و ،2010كما يبني ال�شكل املقابل :وباملقابل،
�أ�شار ال�سيد عقيل �أنه مل يكن للأزمة �أثراً يذكر على
الأ�صول املالية الليبية امل�ستثمرة يف اخلارج ،حيث
مل ت�سجل تلك اال�ستثمارات يف املح�صلة �أي خ�سائر
تذكر ،وت��راج��ع معدل الت�ضخم �إىل ح��وايل % 2
عام  2009بعد �أن بلغ حوايل  % 10عام ،2008
وا�ستمر التدفق امللحوظ لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
يف قطاعي الطاقة والبناء خالل عام  ،2009حيث
مت التوقيع على جملة من امل�شروعات الإ�سرتاتيجية
جتاوزت قيمتها املليارات من الدوالرات.

انعكا�سات الأزمة املالية على االقت�صاد العاملي و�أثره على �أ�سواق النفط العربية والدولية
في�صل يون�س  -املعهد التقاين للنفط والغاز ،اجلمهورية العربية ال�سورية،

ا�ستهل ال�سيد في�صل يون�س ورقته بلمحة عما و�صفه بالآثار ال�سلبية للعوملة واالندماج االقت�صادي
العاملي ،ثم �أ�شار �إىل �أن الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية انتقلت �آثارها �إىل الدول العربية بوا�سطة
ثالث قنوات رئي�سية هي :التجارة الدولية وحركة ر�أ�س املال واال�ستثمارات الدولية.
ويف جمال التجارة الدولية �أ�شار ال�سيد يون�س �إىل �أنه مع احتفاظ النفط بدور مهيمن يف ال�صادرات
العربية ،ف�إن انعكا�س الأزمة املالية العاملية على حجم ال�صادرات النفطية وم�ستوى الأ�سعار ت�شكل
جمال الت�أثري الأكرب والأ�شد �ضرراً على الدخل اجلاري للدول العربية.
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وعن حركة ر�ؤو�س الأموال واال�ستثمار ،قال �أن بع�ض الدول العربية قد جنحت يف تطبيق �سيا�سات
الإ�صالح الهيكلي واخل�صخ�صة و�إنعا�ش �أ�سواق املال والبور�صات والتي �أدت خالل �سنوات الرواج
ال�سابقة لتفجر الأزمة ،يف اجتذاب حجم يعتد به من ر�ؤو�س الأموال الأجنبية ،ولكن الأزمة جاءت
لتجه�ض اجتاهاً حديثاً كان يحدو البع�ض الأمل يف �أن يتحول �إىل اجتاه م�ستقر بزيادة جاذبية بع�ض
االقت�صاديات العربية لال�ستثمار خا�صة يف بع�ض القطاعات احليوية مثل ال�صناعات التحويلية .كما
�شهدت بع�ض البور�صات العربية بع�ض التدفقات الر�أ�سمالية غري املبا�شرة لال�ستثمار يف الأ�سهم
وال�سندات ،مما �ساهم يف انتعا�شها خالل �سنوات الرواج ال�سابقة لتفجر الأزمة ،ولكن الأزمة ت�سببت
يف ان�سحاب مفاجئ لهذه الأموال ال�ساخنة مما �أربك �أ�سواق املال العربية.

الأزمة املالية وقطاع اال�ستك�شاف والإنتاج يف دولة الكويت – فر�ص وحتديات
فايز املزعل  -كبري خمططني� ،شركة نفط الكويت دولة الكويت،

ا�ستهل ال�سيد فايز املزعل ورقته با�ستعرا�ض الت�أثري املت�سل�سل لتطورات الأزمة وانعكا�سها على
قطاع النفط ،ثم قدم ملحة �سريعة عن ت�أثريات الأزمة االقت�صادية العاملية على االقت�صاد العاملي و
�أ�سعار النفط والطلب والإم��دادات النفطية ،وا�ستعر�ض توقعات الطلب على النفط لعامي ،2008
 2009لعدة م�صادر رئي�سية ،كما يبني ال�شكل التايل:

وعـن �إ�سرتاتيجية دولة الكويت لقطاع اال�ستك�شاف والإنتاج خـالل الـفرتة  ،2030-2020ذكـر ال�سيـد
املزعل �أن املعامل الرئي�سية للإ�سرتاتيجية تتمثل يف الرتكيز على ا�ستخدام التكنولوجيا واحلفاظ على ح�صة
ال�سوق عن طريق رفع الطاقات الإنتاجية وتنمية االحتياطيات البرتولية والرتكيز على �إنتاج الغاز وتكثيف
ن�شاط اال�ستك�شاف .وعن الإنتاج الكويتي من الغاز الطبيعي� ،أفاد املحا�ضر ب�أن التوقعات ت�شري �إىل �أن
الطلب املحلي من الغاز يفوق م�ستوى الإمدادات ،و�أنه حتى يف حالة حتقيق الإ�سرتاتيجية لأهدافها ف�أن
الكويت �سوف تظل بحاجة �إىل ا�سترياد الغاز حتى بحلول . 2030
واختتم ال�سيد املزعل بجملة من التو�صيات املتعلقة باال�ستفادة من الظروف التي خلقتها الأزمة والفر�ص
املتاحة ،مثل ا�ستقطاب العمالة املاهرة والتي ميكن اقتنا�صها من الأ�سواق التي ت�ضررت من الأزمة ،وا�ستقطاب
�شركات اخلدمات التي �ألغت عقودها يف مناطق �أخرى من العامل نتيجة ظروف الأزمة ،ودرا�سة �إمكانية ا�ستقطاب
ال�شركات العاملية التي �ألغت م�شاريعها يف مناطق الإنتاج عالية التكلفة يف ظل ظروف الأزمة.
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ت�أثري الأزمة املالية العاملية على �صناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية
حممد املف�ضي� ،شركة املحروقات  ،جلمهورية العربية ال�سورية

قام املهند�س في�صل بالتعريف ب�أ�سباب الأزمة املالية العاملية ومراحل تطورها وخطة الإنقاذ
الأمريكية ،ثم حتدث عن �آثارها على �صناعة النفط والغاز ،والظروف التي مرت بها �أ�سواق النفط
خالل العقدين املا�ضيني مركزاً على الدور املتنامي للطلب على النفط من ال�صني والهند والذي �ساهم
�إىل حد بعيد يف �ضيق الأ�سواق والعوامل امل�ستحدثة على �آليات ال�سوق النفطية التي �ساهمت يف رفع
الأ�سعار ثم االنخفا�ض املفاجئ لها وعن �سيا�سات الدول امل�ستهلكة واملنتجة للنفط.

الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على قطاع النفط والغاز

ل�ؤي طراف ،امل�ؤ�س�سة العامة للنفط  ،جلمهورية العربية ال�سورية

بد أ� املهند�س ل�ؤي طراف ورقته بتلخي�ص مظاهر الأزمة التي متثلت يف �إفال�س العديد من البنوك
وال�شركات وعدم قدرتها على دفع رواتب العاملني ،وحالة ركود يف البيع وال�شراء وانخفا�ض �أ�سعار
النفط وانخفا�ض الناجت العاملي وارتفاع معدالت البطالة وتدهور م�ؤ�شرات الأ�سواق املالية ب�صفة عامة
وتدهور �أ�سعار الأ�سهم و انخفا�ض حجم اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف العامل .وعن ت�أثريات الأزمة
على الدول العربية قال املهند�س طراف �أن الأزمة �أثرت على الدول العربية من خالل القنوات التالية:
 تقل�ص �سوق ال�صادرات العربية �إىل العامل. تقل�ص عائدات ال�سياحة واخلدمات. تقل�ص حتويالت املغرتبني. تكبدت ال�صناديق ال�سيادية و�أ�سواق الأ�سهم خ�سائر كبرية.كما كان من نتائج الأزمة تراجع تدفق ر�أ�س املال ( حقوق امللكية� ،سندات ،قرو�ض ) خالل �سنة
� 2009إىل م�ستويات مقاربة ل�سنة  2005يف حني �أنها كانت قد بلغت الذروة خالل �سنة  ،2007وهناك
تفا�ؤل حذر عودة منو تدفق ر�أ�س املال عام  ،2010كما يبني ال�شكل التايل:
تدفق اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف الدول العربية
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وعن ت�أثريات الأزم��ة على االقت�صاد ال�سوري قال ال�سيد طراف �أن ال�صادرات ال�سورية تراجعت
خالل الأ�شهر الأخ�يرة بنحو  % 20نتيجة الركود العاملي ونق�ص ال�سيولة لدى ال��دول امل�ستوردة،
وانخف�ضت حتويالت املغرتبني ب�سبب ت�أثر فر�ص العمل وم�ستويات دخل املقيمني يف اخلارج بن�سبة 18
� %سنة  ،2009كما بينت م�ؤ�شرات العام  2009تراجع اال�ستثمارات الأجنبية بن�سبة .% 30
ويف قطاع النفط والغاز� ،ألغت ثالث �شركات عقودها اخلم�سة ومل ت�ستكمل �إجراءات التوقيع
عليها بالرغم من انتهاء كافة املفاو�ضات واالتفاق على كافة ال�شروط التجارية للعقد ب�سبب اختالف
اقت�صادية امل�شروع يف ظروف الأزمة.
وهذا ما �أدى العتباره غري اقت�صادي يف ظل ال�شروط التجارية املتفق عليها �سابقا ،و مل ت�ستطع
ثالث �شركات ا�ستكمال براجمها التنقيبية لعدم توفر ال�سيولة املالية الالزمة رغم اجناز هذه ال�شركات
مراحل مهمة يف هذه الربامج ،و�أدت ال�صعوبات املالية الناجمة عن الأزم��ة �إىل �شراكات جديدة
واندماجات عديدة يف ال�شركات اال�ستك�شافية يف �سوريا وح�صلت حوايل  7حاالت تنازالت وحاالت
بيع للح�ص�ص يف تلك ال�شركات ملواجهة �أزمة التمويل ،كما يبني ال�شكل التايل:
وبالن�سبة �إىل �صناعة تكرير النفط خططت �سوريا �إىل �إقامة ثالثة م�صايف جديدة وذلك تلبية
لتنامي الطلب على الطاقة �إذ ت�شري درا�سة منو الناجت القومي الإجمايل يف �سوريا �إىل �أن الطلب على
امل�شتقات النفطية �سيزيد بن�سبة � % 2.9سنوياً للفرتة املمتدة ما بني عام  2007و  2015و بن�سبة
� 2.3%سنويا للفرتة � ،2030 – 2015إال �أن ظروف الأزمة �أدت �إىل التباط�ؤ يف تنفيذ هذه امل�شاريع
نظرا للأ�سباب املتعلقة ب�صعوبات تامني التمويل الالزم واجلدوى االقت�صادية ،و�إحدى هذه امل�صايف كان
خمطط �إن�شاءها بالتعاون مع �شركة نور الكويتية التي ان�سحبت نظرا ل�ضخامة حجم الأموال املطلوبة
لال�ستثمار والتي مل يعد من ال�سهولة اتخاذ قرار باال�ستثمار يف ظل الظروف الراهنة.

اجلل�سة الرابعة  :انعكا�س الأزمة على االقت�صاد العربي :جتارب ال�شركات املنبثقة عن �أوابك
تر�أ�س اجلل�سة الدكتور /نبيل دحدح ،اقت�صادي �أول ب�صندوق النقد العربي .وقدمت يف اجلل�سة
�ستة �أوراق فنية وهي كما يلي:

الأزمة املالية العاملية وت�أثريها على �إ�صالح ال�سفن وناقالت النفط ومن�صات احلفر (�شركة ا�سري ً
منوذجا)
طارق ال�شيباين – مدير عام اخلدمات وامل�ساندة يف ال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن (�آ�سري)
املنامة مملكة البحرين

قدم الدكتور طارق ال�شيباين يف م�ستهل ورقته نبذة عن بع�ض الأزمات املالية ،وملخ�صا خمت�صـرا
عن ال�شركـة العربيـة لبناء و�إ�صالح ال�سفـن “ �أ�سـري” ،ثم تعر�ض �إىل �أ�سباب الأزمة املالية العاملية،
واملراحل التي مرت بها خالل تطورها وحتولها �إىل �أزمة اقت�صادية عاملية.
وعن �آثـــار الأزمة املالية على املنطقة العربية ،قال الدكتور ال�شيباين �أن تطورات الأزمة انعك�ست
على الدول العربية من عدة جهات ،فهناك الت�أثري املبا�شر على الدول التي لها ا�ستثمارات مالية كبرية يف
الأ�سواق املالية وقد انعك�س ذلك بدوره على املواد الأولية التي ت�أثرت بانهيار الأ�سعار الآجلة وامل�ستقبلية
مثل النفط واملعادن ،كما �أثر هذا االنهيار يف الأ�سواق املالية العاملية بالت�أثري على اال�ستثمارات املالية
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للدول العربية �أدت �إىل خروج العديد من اال�ستثمارات املالية الأجنبية من الأ�سواق العربية نتيجة ملا
حلق بها من خ�سائر .ولهذه الأ�سباب فقد انخف�ض امل�ؤ�شر املركب ل�صندوق النقد العربي والذي هو
مبثابة ترمومرت قيا�س �أداء الأ�سواق املالية العربية جمتمعة من  345نقطة منذ بداية عام � 2008إىل
 188يف نهاية �أكتوبر  2008ليعك�س االنخفا�ض الكبري يف �أداء الأ�سواق العربية ،ولعل �أخطر هذه
النتائج هو تراجع معدالت الطلب العاملي على معظم ال�سلع هو تناق�ص الطلب على النفط وبالتايل
ا�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار النفط بعد �أن و�صل �إىل �أعلى �سعر يف تاريخه.
وفـي حديثه عـن �آثـار الأزمة عـلى ال�شركـة الـعربيـة لـبنـاء و�إ�صـالح الـ�سفـن “ �أ�سـري” ،قال �إن حجم
املبيعات ل�شركة �أ�سري يف ال�سنة  2007كان يف حدود  164مليون دوالراً تقريباً ثم ارتفعت املبيعات
�إىل  207مليون تقريباً مع انتعا�ش ال�سوق يف بدايات  2008مما دفع م ً
الك ال�سفن والناقالت �إىل �إبرام
عقود م�سبقة لإ�صالح �سفنهم الأمر الذي �أدى �إىل عوائد مالية كبرية خالل �سنة  2008بالرغم من
�أن الأزمة املالية قد بد�أت يف منت�صف عام  ،2008بينما انخف�ض املردود املايل الإجمايل من حوايل
 207.5مليون دوالر �أمريكي خالل عام � 2008إىل حوايل  131.4مليون دوالر �أمريكي يف عام 2009
ثم �إىل حوايل  106.4مليون دوالر �أمريكي يف عام  ،2010كما يت�ضح من ال�شكلني التاليني:

وعلى الرغم من ارتفاع عدد ناقالت الغاز واملواد الكيماوية امل�صلحة خالل عام  2010مقارنة بعام
� ،2009إال �أن املردود كان �أقل ،نظراً النخفا�ض �أ�سعار اخلدمات ،كما يت�ضح من ال�شكلني التاليني:
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كما �أنه وبالرغم من ارتفاع عدد املن�صات التي مت �إ�صالحها خالل عامي  2009و  2010مقارنة
بعام � ،2006إال �أن املردود كان �أقل ،نظراً النخفا�ض �أ�سعار اخلدمات ،كما يت�ضح من ال�شكلني التاليني:

واختتم الدكتور /ال�شيباين بقول منقول عن رئي�س جمل�س الإدارة ال�شيخ دعيج بن �سلمان بن دعيج
�آل خليفة وهو �أن «الرتاجع االقت�صادي العاملي خالل ال�سنتني الأخريتني قد ت�سبب يف يَّ
تدن كثري من
ال�صناعات ومنها ال�صناعات املتعلقة بال�سفن كاملالحة والنقل البحري وبناء ال�سفن و�إ�صالحها .ولقد
كان هذا الت�أثري كبرياً يف العام املن�صرم  2009لدرجة �أن العديد من ال�شركات و�أحوا�ض ال�سفن تكبدت
خ�سائر مالية فادحة باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة .وبالرغم من ذلك فقد متكنت �شركة �أ�سري من
حتقيق ربح منخف�ض ن�سبياً وهو �إجناز جيد ,خ�صو�صاً �إذا علمنا �أن الكثري من الأحوا�ض عانت من
اخل�سائر والبع�ض الأخر مت �إغالقه يف عام .”2009

الدول العربية الأع�ضاء يف منظمة الأوابك وموقع النفط اخلام يف ميزان الطاقة على �ضوء التحديات امل�ستقبلية
�شوقي نور الدين اخلال�صي  -مدير دائرة الدرا�سات مبعهد النفط العربي للتدريب،
بغداد  ،جمهورية العراق

ا�ستهل ال�سيد �شوقي نور الدين اخلال�صي ورقته بتقدمي ملحة موجزة عن طبيعة الأزمات املالية
واالقت�صادية العاملية ودورات االنكما�ش االقت�صادي بالواليات املتحدة الأمريكية ،ثم الأزمة املالية
احلالية ومراحل تطورها� .أما عن ت�أثري الأزمة على الدول الأع�ضاء يف �أوابك فتحدث عن �آثارها على
عوائد النفط اخلام و�أ�سواق الأ�سهم واال�ستثمارات اخلارجية املبا�شرة وال�سياحة وحتويالت العاملني
من اخلارج والبطالة والتجارة .وعن ت�ضرر اال�ستثمارات يف القطاع النفطي ،قال ب�أن الأزمة ت�سببت يف
ت�أجيل وتعليق عدد من امل�شاريع النفطية بالدول الأع�ضاء �سرد منها يف قطاع اال�ستخراج والت�صنيع 9
م�شاريع مت ت�أجيلها وم�شروع واحد علق� .أما يف قطاع التكرير فقد �أ�شار �إىل ثالث م�شاريع مت تعليقها
وم�شروع واحد مت �إلغائه.
و�أ�ضاف ال�سيد اخلال�صي �أن لالزمة ت�أثریاتها على املدى الطویل حیث ت�ساوم يف حتفیز الدول
ال�صناعیة امل�ستهلكة لبذل اجلهود لتطویر بدائل عن النفط اخل��ام ،خ�صو�صاً وانها تعترب �أ�سعاره
املرتفعة يف نظرها احد �أ�سباب الأزمات املالیة و�أنها يف العموم دول غری منتجة للنفط اخلام ،ثم قام
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با�ستعرا�ض �أهم م�صادر الطاقة التي و�صفها ب�أنها متثل املناف�سة املمكنة للنفط اخلام التي میكن �أن
ت�ساهم الأزمات املالیة يف حتفیزها.

ت�صديات ال�شركة العربية لكيماويات املنظفات لت�أثريات احل�صار واحلروب والأزمة املالية العاملية عليها.

عزيز �سلمان ال�شمري  -م�ست�شار مايل و�إداري يف ال�شركة العربية لكيماويات املنظفات ،بغداد  ،جمهورية العراق

ا�ستهل ال�سيد عزيز �سلمان ال�شمري ورقته بتقدمي نبذة عن ت�أ�سي�س ال�شركة العربية لكيماويات
املنظفات ،ثم انتقل للحديث عن الظروف التي مرت بها ال�شركة خالل الفرتة مابني � 1990إىل .2003
وكذلك عن تطور مبيعات ال�شركة من منتجاتها الرئي�سية مثل الالب والتولوين والربافني والهاب خالل
الفرتة  2009 – 2001وقال �أن اخل�سارة الناجمة عن انخفا�ض �أ�سعار خمزونات ال�شركة من الالب
والتولوين والربافني والهاب بلغت حوايل  6.3مليون دوالر بنهاية عام .2008

ت�أثري اال�ضطرابات املالية على �أ�سواق النقل البحري

�أحمد ال�سعيد �أبو �أمني  -نائب املدير العام بال�شركة العربية البحرية لنقل البرتول ،دولة الكويت

قدم ال�سيد �أحمد ال�سعيد �أبو �أمني ا�ستعرا�ضا للم�شاكل الأ�سا�سية لعملي االئتمان واخلدمات
بي خالله �أن �سيا�سات الإقرا�ض لن تكون كما كان يف املا�ضي مرة �أخرى ،و�سوف يواجه
امل�صرفية ،نّ
املقرت�ضني �صعوبات كبرية يف متويل ر�ؤو�س الأموال يف امل�ستقبل كما �أن معدالت الفوائد على القرو�ض
�سوف تزداد كثريا ،ولن يعود ممكنا متويل الناقالت بقرو�ض زهيدة الأ�سعار كما كان يف املا�ضي.
وقال ال�سيد �أبو �أمني �أن الإنتاج تو�سع يف �أحوا�ض بناء ال�سفن ب�صورة مطردة خالل �سنوات
االزدهار وب�صفه خا�صة يف ال�صني وذلك ملواجهه الطلب املتزايد ،ولكن العديد من �أحوا�ض ال�سفن
تواجه حاليا �أوقات ع�صيبة وذلك نظرا لتقل�ص عملية االئتمان امل�صريف وعدم قدرتهم على تقدمي
ال�ضمانات الالزمة للمالك ومقر�ضيهم وبالتايل تعذر احل�صول على �أوامر بناء جديدة .و �أن بع�ض
تلك الأحوا�ض لن تكون قادرة على اال�ستمرار يف ن�شاطها ،ولن يتمكن البع�ض الأخر من قبول طلبات
بناء جديدة يف امل�ستقبل املنظور ،و�سيكون نف�س احلال مع مالك ال�سفن املقرت�ضني ،حيث �سوف ي�ؤدى
تقل�ص عملية االئتمان امل�صريف �إىل �أن يكون البقاء لأف�ضل واكرب �أحوا�ض البناء.
وعن ت�أثريات الأزمة على �صناعة الناقالت �أ�شار ال�سيد �أبو �أمني �إىل �أن طلبات ال�شراء قد انعدمت
ب�صورة �شبه كاملة خالل الفرتة من عام  2008حتى الربع الثاين من عام  ، 2010وعلى الرغم من
املجهودات الكبرية التي تبذلها �أحوا�ض البناء فان �أ�سعار بناء الناقالت اجلديدة قد قاربت من قيمة
�أ�سعار الناقالت امل�ستعملة حيث انخف�ضت الأ�سعار مبا يعادل  % 35تقريبا.
ومع ذلك فقد بد�أت طلبات ال�شراء يف التدفق مرة �أخرى مع منت�صف  2010يف رحلة �صعود بطيئة
جتاه التعايف واالنتعا�ش ،ولكنه بينما كانت �أحوا�ض البناء متتلك اليد العليا يف ال�سابق ،فان البنوك الآن
�أ�صبحت تفر�ض �شروطها ،غري �أن املالك املقرت�ضني والقادرين على �إر�ضاء البنوك من خالل املالءة
املالية القوية� ،سوف ي�ستفيدون من احل�صول على امتيازات نظري �إدارتهم املالية اجليدة.
وخل�ص ال�سيد �أبو �أمني �إىل �أن الطلب اال�ستهالكي املرتاجع �سوف يتعافى بحلول عام2011
 ،وفقاً للم�ؤ�شرات القادمة من ال�شرق ،و�أن ذلك يجب �أن ي�ؤدى �إىل ارتفاع �أ�سعار النقل البحري
يف الأجل املتو�سط.
202

تقاريـــــر

الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على �صناعة النفط والغاز

ال�سيد عاطف بن عياد  -مدير الإدارة املالية والإدارية بال�شركة العربية خلدمات اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي،
طرابل�س  ،ليبيا

ا�ستهل ال�سيد عاطف بن عياد ورقته بنبذة موجزة للتعريف بالأزمة وانعكا�سها على االقت�صاد
العاملي و�أ�سعار النفط .وع��ن ت��أث�يرات الأزم��ة على ن�شاط اال�ستك�شاف �أ�شار �إىل �أنه نتيجة الهتزاز
الأو�ضاع املالية لعدد كبري من امل�صارف و�إفال�س عدد كبري منها يف �أمريكا خ�صو�صاً ،اعرت�ض ال�شركات
النفطية ال�صغرية �صعوبات للح�صول على املوارد املالية ناهيك عن ح�صولها على امتيازات بن�سب
حما�ص�صة �صغرية (كما يف بع�ض حاالت اتفاقيات اال�ستك�شاف ومقا�سمة الإنتاج باجلماهريية الليبية)
الأمر الذي �أدى �إىل اختفاء بع�ضها �أو �شرائها من قبل �شركات كربى.
وقدم ال�سيد بن عياد م�ؤ�شرات عن انخفا�ض الن�شاط ال�سايزمي جراء الأزمة املالية من خالل
تقل�ص عدد فرق التنقيب ال�سايزمي العاملة يف الن�صف الأخري من عام  ،2008و انخفا�ض ن�شاط
احلفر مابني  2008و  2009الأمر الذي يعترب متزامناً مع انخفا�ض الأ�سعار ،كما كما يت�ضح من
ال�شكلني التاليني:

وخل�ص ال�سيد بن عياد �إىل �أن انخفا�ض الن�شاط اال�ستك�شايف يف البحث عن النفط والغاز يعترب
م�ؤقتاً ال يلبث �أن ينمو بانح�سار الأزمة االقت�صادية الناجمة عن الأزمة املالية والتي بد�أت م�ؤ�شرات
انح�سارها وعودة ازدياد الطلب على النفط والغاز والذي بدوره �سين�شط من عمليات البحث والتنقيب
عن هذه الطاقة الأ�سا�سية.

الإقرا�ض والتمويل يف ظل الأزمة املالية

ب�سام التميمي  -نائب رئي�س �أعلى بال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية (�أبيكورب)،
اخلرب  -ال�سعودية

ا�ستهل ال�سيد ب�سام التميمي ورقته باحلديث عن ت�أثري الأزمة على البنوك املحلية والإقليمية حيث
تطرق للتمويل وتكاليف التمويل و�إدارة امليزانيات العمومية وحدود الدخل .و�أ�شار �إىل النتائج املبا�شرة
للأزمة التي متثلت يف انعدام الثقة بني امل�صارف الدولية وامتناعها عن الإقرا�ض فيما بينها ،كما
حتدث عن جهود احلكومات العربية وم�صارفها املركزية التي تدخلت لدعم الثقة بامل�صارف العربية عن
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طريق دعم و�ضمان الودائع وتخفي�ض متطلبات االحتياطي النقدي و�ضخ ال�سيولة .وعن االنعكا�سات
على امل�صارف مبنطقة �شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط� ،أفاد ال�سيد /التميمي ب�أن م�صارف دول جمل�س
التعاون اخلليجي حممية ن�سبياً من الأزمة بوا�سطة الدعم احلكومي القوي ،با�ستثناء بع�ض الت�ضحيات
الب�سيطة ،كما �أفاد ب�أن منو الأ�صول بهذه امل�صارف ال يزال متوا�ضعاً حيث بلغ  % 4خالل عام 2009
مع زيادة ر�أ�س املال بحوايل .% 13
�أما يف دول �أوابك الأخرى ،فقد �أفاد ال�سيد التميمي ب�أن امل�صارف يف هذه الدول كانت مبن�أى عن الت�أثر
بالأزمة لأنها �أقل انفتاحاً ول�سيا�سات الإقرا�ض املحافظة وتركيزها على القرو�ض بالعمالت املحلية.
كما تعر�ض ال�سيد /التميمي مل�صادر متويل امل�شروعات بالقرو�ض �أو الأ�سهم ،ثم حتدث عن
املحددات لتمويل امل�شروعات وفق منهج الإدارة احل�صيفة ملخاطر امل�شروعات.
واختتم ال�سيد /التميمي منوه ًا بنجاح �أبيكورب يف جتاوز الأزمة ،منوهاً بجودة �أ�صول ديونها
التي انخف�ضت املتعرثة منها �إىل نحو  ،% 7وحققت �أرباحاً بلغت  28مليون دوالر يف عام ،2008
وارتفعت �أرباحها �إىل  59مليون دوالر عام  ،2009بينما بلغت �أرباحها  47مليون للن�صف الأول
من عام  ،2010وحت�صلت ال�شركة على �أعلى ت�صنيفات موديز للعام  2010للقرو�ض الطويلة
والق�صري الأجل على التوايل ،وتوا�صل ال�شركة �سعيها للدخول يف م�شاريع جديدة بعد ا�ستكمال
الفح�ص والدرا�سة املطلوبة.

قام الدكتور /جميل طاهر – مدير الإدارة االقت�صادية ،يف اجلل�سة اخلتامية ،با�ستعرا�ض وقائع
الندوة ،مربزاً بلمحة موجزة �أهم املحاور واملوا�ضيع التي نوق�شت خالل جل�ساتها الفنية وملخ�صاً
لأهم النتائج التي تو�صلت �إليها ،ثم �ألقى �سعادة �أمني عام منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
�سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي نقي كلمة الأمانة العامة ،عرب فيها عن �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان
ملعايل املهند�س �سفيان العالو وزير النفط والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�سورية لرعايته
للندوة ،و�إىل �سعادة الدكتور ح�سن زينب معاون وزير النفط وع�ضو املكتب التنفيذي ملنظمة �أوابك،
و�إىل جميع العاملني يف وزارة النفط والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�سورية على جهودهم
الكبرية وتعاونهم الوا�ضح مع املنظمة لتنظيم هذه الندوة وتقدمي كافة الت�سهيالت لإجناحها ،متمنياً
جلميع ال�ضيوف امل�شاركني رحلة �آمنة و�سالمة العودة واختتم �سعادته الكلمة باال�ستنتاجات التي
تو�صلت �إليها الندوة
وي�شار يف هذا املقام �إىل �أن و�سائل الإعالم املقروءة واملرئية باجلمهورية العربية ال�سورية قد قامت
بت�أمني تغطية �شاملة لفعاليات الندوة ،كما تف�ضلت �إدارة العالقات العامة بوزارة النفط والرثوة املعدنية
باجلمهورية العربية ال�سورية بتنظيم جولة �سياحية لل�ضيوف امل�شاركني يف الندوة يف اليوم الثالث لزيارة
املعامل التاريخية وال�سياحية ملدينة دم�شق.
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خل�صت الندوة �إىل جملة من اال�ستنتاجات ،و�أهمها ما يلي:
•لقد عانت اقت�صاديات العامل يف جمملها من جراء هذه الأزمة ،حيث تباط�أ الن�شاط االقت�صادي
وتراجعت االقت�صاديات املتقدمة �إىل حالة �شديدة من الركود منذ مطلع عام  ،2008و�أخذ
االجتاه العام ملعدالت منو الناجت املحلي احلقيقي لالقت�صاديات النا�شئة والنامية يف االنحدار
خالل الن�صف الثاين من عام  ،2008ثم دخل االقت�صاد العاملي يف ركود مع مطلع العام ،2009
�إال �أنه ا�سرتد التعايف احلذر منذ الن�صف الأول من عام  2010ومن املتوقع �أن ي�ستمر التعايف
ب�سرعات متفاوتة بني املجموعات الدولية.
•انعك�ست حالة االقت�صاد العاملي يف حينها مبا�شرة يف تراجع م�ستمر للطلب على النفط،
ً
وا�ضحا �أن انخفا�ض الطلب على النفط من جمموعة ال��دول ال�صناعية (امل�ستهلكون
وك��ان
الرئي�سيون) هو الأ�شد وط�أة يف �أثره على تراجع الطلب العاملي ،بينما �ساهم تنامي طلب الدول
النامية يف تخفيف حدة وط�أته ،و ال يزال الطلب على النفط من جمموعة الدول ال�صناعية
�ضمن معدالته املتدنية كما كان يف بداية الأزمة.
•مع بروز بوادر الأزمة على ال�سطح ،تراجعت �أ�سعار النفط مبا�شرة يف انحدار حاد ،م�سجلة �أدنى
م�ستوياتها بنهاية الن�صف الثاين من عام  ،2008وعاد اال�ستقرار الن�سبي لأ�سعار النفط منذ
ً
مدفوعا بتنامي طلب جمموعة الدول النامية وقرارات �أوبك التي دعمت عودة
�أواخر،2009
اال�ستقرار �إىل �أ�سواق النفط .
ً
متمثال يف تراجع �أ�سعار البرتول مرتافقا مع الت�شدد يف اجلانب
•لقد كان انعكا�س الأزم��ة
ً
االئتماين
�سببا مبا�شر ًا يف حتجيم �إمكانيات اال�ستثمار يف م�شاريع البرتول بغر�ض التو�سع
يف طاقات الإنتاج ،حيث انخف�ض عدد احلفارات العاملة يف العامل بن�سبة  41.4%بني عامي
 2008و  ،2009كما انتقلت عدوى الركود �إىل ن�شاط اال�ستثمار يف قطاع البرتول العربي و�أدى
�إىل ت�أجيل العديد من امل�شاريع اجلديدة واىل �إلغاء البع�ض منها ،غري �أن عام  2010ي�شري �إىل
تعايف ن�شاط اال�ستثمار يف قطاعي اال�ستك�شاف والإنتاج وجتاوزه مرحلة الركود يف ظل �إ�شارات
التفا�ؤل التي بد�أت تر�سلها ال�شركات بزيادة �أن�شطتها اال�ستك�شافية م�ؤخر ًا.
•عندما كانت الأ�سعار تنمو يف ال�سنوات التي �سبقت الأزمة ،انعك�س انتعا�ش اال�ستثمار يف زيادة
الطاقات الإنتاجية� ،إال �أن انخفا�ض الطلب العاملي على النفط الناجم عن الأزمـة قد �ساهم
فـي ارتفاع الطاقات الإنتاجية الفائ�ضـة لـدى �أع�ضاء �أوبـك و�أوابك.
•ال زالت م�شكلة االختناقات يف طاقات التكرير حرجة يف الواليات املتحدة ،بينما تقوم ال�صني
بجهود حثيثة ملوازنة النمو يف طلبها على النفط واحتياجاتها من الطاقات التكريرية ،وال
ت�شكل م�س�ألة االختناقات يف طاقات التكرير يف �أوروبا م�س�ألة حرجة يف الوقت احلا�ضر نظر ًا
النخفا�ض الطلب على النفط والذي ت�سبب يف االحتفاظ بطاقات تكرير �إ�ضافية.
•بالن�سبة للإقت�صادات العربية ،متثلت �أه��م تداعيات الأزم��ة يف االنخفا�ض احل��اد يف �أ�سعار
النفط وتراجع الطلب عليه ،والتباط�ؤ يف وت�يرة الن�شاط االقت�صادي وتراجع �أو�ضاع املالية
العامة وتناق�ص التدفقات النقدية الواردة لهذه الإقت�صادات ،كما �أبرزت تداعيات الأزمة ق�ضايا
جوهرية من �أهمها التقلبات يف �أ�سعار النفط العاملية وانعكا�ساتها على الإقت�صادات العربية
وتوجهات ال�سيا�سة املالية يف تنويع الإيرادات وتر�شيد الإنفاق وتوفري م�صادر التمويل البديلة.
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•برزت م�ؤ�شرات انعكا�س الأزمة على االقت�صاديات العربية يف تراجع قيمة �صادرات الدول العربية
من النفط اخلام ،والذي انعك�س يف تراجع معدالت النمو وانخفا�ض �إجمايل الإيرادات العامة
واملنح و تقل�ص الو�ضع الكلي للموازنات العامة وتبخر الفائ�ض الكلي للموازنة العامة ،كما
�أ�صيبت التجارة العربية ب�ضرر بالغ ،و تقل�ص فائ�ض امليزان التجاري ،وتبدد فائ�ض احل�ساب
اجلاري للدول العربية خالل عام .2009
•�إن الركود االقت�صادي العاملي ب�سبب الأزم��ة قد ت�سبب يف تدين كثري من ال�صناعات ومنها
ال�صناعات املتعلقة بال�سفن ،كاملالحة والنقل البحري و بناء ال�سفن و�إ�صالحها ،ولقد كان
هذا الت�أثري كبري ًا خالل عام  ،2009والذي تكبدت فيه بع�ض ال�شركات و�أحوا�ض بناء ال�سفن
خ�سائر مالية فادحة مقارنة بالأعوام ال�سابقة ،وبالرغم من ذلك ت�شري تقارير بع�ض ال�شركات
املنبثقة عن املنظمة والعاملة يف هذا املجال �إىل جتاوزها لهذه الآثار و�أنها قد تخطت مرحلة
اخلطر من االنعكا�سات ال�سلبية الناجمة عن الأزمة.
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يتم

ً
غالبا جتاهل النمو االقت�صادي والتقليل من �ش�أنه رغم كونه �أحد �أهم الأدوات التي ت�ساهم
ً
إحلاحا ،مثل الفقر ،والأمية ،وعدم امل�ساواة يف الدخل،
يف معاجلة بع�ض م�شاكل العامل الأكرث �
ً
و�ضوحا مما كان يعتقد ،وهذا ما
والبطالة ،والتلوث .ويبدو يف نف�س الوقت �أن مفهوم هذا النمو �أقل
دعا جلنة النمو والتنمية �إىل �أن تنظر يف �ش�أن �آخر و�أحدث املعارف النظرية والتطبيقية املتعلقة بالنمو
االقت�صادي ،لتتنب�أ بت�أثرياتها على اجليل احلايل وامل�ستقبلي من �صانعي ال�سيا�سة .ومما ال�شك فيه �أن هذا
التوجه بات �أكرث �أهمية بعيد الأزمة االقت�صادية واملالية التي اجتاحت العامل يف عام  ،2008حيث تتجلى
�أهمية طرح �أفكار ومناهج جديدة بالتوازي مع م�ساعي البلدان النامية �إىل �إ�صالح الأ�ضرار التي حلقت
باقت�صادها ،وتوجهها نحو حتقيق تنمية م�ستدامة عالية.

�ضمن هذا امل�سار �سعت جلنة النمو والتنمية
للم�ساعدة يف قيا�س حالة املعرفة ،فدعت الأكادمييني
و�صانعي ال�سيا�سات من خمتلف �أنحاء العامل حل�ضور
�سل�سلة م��ن ث�لاث ع�شرة ور���ش��ة عمل ع��ق��دت ما
بني عامي  2007و  ،2009يف وا�شنطن العا�صمة
ون��ي��وي��ورك وع��دة م��دن �أخ���رى ،وق��دم��ت خ�لال تلك
ال��ور���ش��ات جمموعة ك��ب�يرة م��ن �أوراق العمل التي
ا�ستعر�ضت موا�ضيع تتعلق بالأ�سباب والتداعيات
الناجتة عن الأزم��ة املالية والآث��ار التي ترتبت على
ال�ش�ؤون النقدية وال�سيا�سية واملناخية ،وعدم امل�ساواة
،والنمو ،والتح�ضر .كما مت حت�ضري خم�س وع�شرين
درا�سة ال�ستك�شاف �آليات النمو يف بع�ض البلدان.
وق��د ظهر جلياً من خ�لال ور�شات العمل التي
عقدت �أن هناك اختالفاً يف الر�أي بني اخلرباء حتى
على الأم��ور التي تعترب �أ�سا�سية لعمليات التنمية،
وب��ال��رغ��م م��ن ك��ون الأب��ح��اث املختلفة م�ستمرة يف
تو�ضيح املفاهيم العاملية املختلفة� ،إال �أن��ه ال ميكن
ل�صناع ال�سيا�سة �أن ينتظروا اتفاق العلماء على جميع
النقاط ،مما ي�ستلزم منهم اتخاذ القرارات ا�ستناداً �إىل املعرفة اجلزئية بالواقع احلايل.
()1

	
  

ا�ستلهم هذا الكتاب الكثري من حمتوياته من جمموعة ور�شات عمل عقدت حتت عنوان عري�ض
هو «االجتاهات العاملية والتحديات» و«الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على البلدان النامية من ناحية
اال�سرتاتيجيات ،والتنمية ،و الآفاق امل�ستقبلية».
يرى امل�ؤلفان �أن العوملة هي القا�سم امل�شرتك املرتبط بطريقة التفكري �ضمن موا�ضيع النمو يف
 1جلنة النمو والتنمية (  ،)Commission on Growth and Developmentومقرها يف وا�شنطن /الواليات املتحدة
الأمريكية ،جلنة �أن�شئت يف عام  ،2006وت�ضم يف ع�ضويتها اثنان وع�شرون خبري ًا من خمتلف االخت�صا�صات معظمهم من الدول
النامية ،وير�أ�سها  Michael Spenceالعميد ال�سابق لكلية  Stanford Graduate Business Schoolواحلائز على جائزة
نوبل  ،كما ت�ضم يف ع�ضويتها  Danny Leipzegerنائب الرئي�س ال�سابق للبنك الدويل .وتتلقى اللجنة الدعم من حكومات
عدة دول ،هي� :أ�سرتاليا وال�سويد وهولندا واململكة املتحدة� ،إ�ضافة �إىل دعم البنك الدويل و م�ؤ�س�سة William and Flora
.Hewlett
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االقت�صاد املفتوح ال�سيما �ضمن املناخ العاملي احلايل ،حيث �أثارت الأزمة �أ�سئلة عديدة حول �أف�ضل
اال�سرتاتيجيات لتحقيق النمو واحلد من الفقر يف البلدان النامية ،كما �أدت �إىل التفكري يف كثري من
االحتماالت ويف مقدمتها احتمال ف�شل النظام املايل الذي قد يدل حينها على ف�شل �أو�سع للنظم
الر�أ�سمالية املوجهة نحو ال�سوق .و�أثارت الأزمة من الناحية العملية العديد من الت�سا�ؤالت حول ما
�إذا كانت ا�سرتاتيجيات التنمية التي يعتقد �أنها جنحت يف املا�ضي ما زالت �صاحلة يف عامل ما بعد
الأزمة .ي�ست�شهد امل�ؤلفان يف هذا املقام بر�أي «جلنة النمو والتنمية» التي تعتقد �أن الأزمة مثلت �إخفاقاً
للنظام املايل ،فالنموذج غري املكتمل الذي ات�سمت به الأنظمة يف البلدان املتقدمة وال�سيما يف الواليات
املتحدة واململكة املتحدة يحتاج �إىل تغيري ،حيث ف�شل املنظمون وامل�صارف املركزية واملتداولون يف
ال�سوق ،والباحثون (فيما عدا ا�ستثناءات قليلة) يف تقدير املخاطر الكلية لهذه اله�شا�شة املالية ،ومل
يعد ممكناً بالن�سبة له�ؤالء �أن يبقوا تركيزهم حم�صوراً يف بقعة �صغرية حتوم حول �أ�سعار امل�ستهلكني
والعمالة ،تاركني �أ�سعار الأ�صول وامليزانيات العمومية تعمل وفق �آلياتها اخلا�صة ،فهناك كيانات معينة
يف النظام الرقابي يتوجب عليها حتمل م�س�ؤولية ا�ستقرار وا�ستدامة �أ�سعار الأ�صول ومعدالت الفائدة،
وامليزانيات ،و�إال ف�سوف يكون اخليار الوحيد الالحق هو العودة �إىل ما قبل �أزمة الو�ضع الراهن ،وهو
�أمر مل يعد مقبوالً �سواء من الناحية االقت�صادية �أو ال�سيا�سية.
ولو حاولنا تكثيف خال�صة الكتاب يف ب�ضعة �أ�سطر لوجدناه يحاول ا�ستعرا�ض املناق�شات الدائرة
حالياً حول �أثر الأزمة املالية على م�سار منو بلدان الأ�سواق النا�شئة والنامية  ،وي�سعى �إىل متحي�ص
الأفكار اجلديدة واملناهج احلديثة التي تهدف �إىل مواجهة التحديات امل�ستقبلية التي تقف عقبة يف
وجه عمليات النمو.

الق�سم الأول
الأزمة المالية العالمية :الأ�سباب ،والتخفيف ،والإ�صالح
عر�ض الكتاب

�أتى الكتاب يف ثالثة �أق�سام� ،شملت ثالثة ع�شر ف� ً
صال،
وت�ضمن �أربعة و�أربعني خمططاً و�شك ً
ال تو�ضيحياً� ،إ�ضافة
�إىل واح��د وثالثني ج��دوالً توزعت على الف�صول وحوت
الكثري من البيانات والإح�صائيات الهامة.
ت�ضمن هذا الق�سم �ستة ف�صول:
حمل الف�صل الأول عنوان� :إعادة النظر يف العوملة (،)2
للباحث  ،Danny Leipzigerحيث ر�أى الباحث �أن
الهزات التي تعر�ض لها االقت�صاد العاملي �شكلت م�صدر
تهديد للأمن االقت�صادي يف كثري من البلدان الفقرية
وعر�ضت النمو االقت�صادي فيها لنف�س ال��ظ��روف التي
تعر�ضت لها بقية البلدان ،خا�صة مع اجتماع ثالثة عنا�صر للمخاطر يندر �أن جتتمع مع بع�ضها ،وهي:
(� )1إ�شكالية الإ�سكان� )2( ،أزمات امل�صارف� )3( ،سوق الأ�سهم.
2 Globalization Revisited.
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ور�أى الباحث �أن العوملة �شكلت ل�سنوات طويلة احلافز الرئي�سي وراء حتقيق التكامل االقت�صادي ،واملحرك
الرئي�سي للنمو يف خمتلف �أنحاء العامل ،مدفوع ًة بالعالقات االقت�صادية املتنامية بني خمتلف الدول.
وبعد االنهيار الكبري الذي �شهدته الأ�سواق يف عام  ،2009احتدمت حدة النقا�ش حول م�ستقبل
الأ�سواق الر�أ�سمالية بالعالقة مع العوملة ،خا�صة بعد انكما�ش الأ�سواق ب�شكل غري م�سبوق يف التاريخ
احلديث ،وتراجع حجم التجارة العاملية ،وبوادر االنتعا�ش البطيء الالحقة .وجادل الباحث يف �أن
املنظور ال�سابق لفرتة ما قبل الأزمة اتهم ال�سيا�سة العامة ب�أنها مل تتعامل جيداً مع اخلا�سرين من
العوملة ،بينما حت ّورت الق�ضية الحقاً لرتكز على منظور «�أي جزء من اخل�سارة يجب حتميله على قطاع
ما من املجتمع».
و�ضرب الباحث مثال عن زيادة الدين العام يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث تنوء م�صالح
الطبقة الو�سطى -التي يبدو جلياً �أنها ال تتمتع بحماية كافية -حتت نري العبء ال�ضريبي املتزايد  ،مما
قد يكون له عواقب �سلبية بالن�سبة لإدارة ال�سيا�سة االقت�صادية.
ويرى الباحث �أن البع�ض ينظرون �إىل الأزمة املالية كمرحلة م�ؤقتة تعرب عن انتكا�س �أ�صاب النظام
املنفتح واملتكامل للتجارة وعمليات التمويل  ،ذلك النظام الذي �أخذ بيد االقت�صاد العاملي �سابقاً
لتحقيق مكا�سب كبرية ملن متكن من االندماج يف النظام العاملي .وينظر املب�شرون بالعوملة �إىل �أن هناك
�ضرورة حتمية ل�شحذ الهمم بغية ا�ستعادة عافية النظام ،وهذا ما يوجب على احلكومات املختلفة
التعامل بحنكة �سيا�سية للوقوف يف وجه احللول املحلية التي قد ت�ؤدي �إىل تراجع الرفاهية العاملية.
فالعوملة -ح�سب وجهة نظر الباحث -متثل نتيجة جيدة للكثريين ،بغ�ض النظر عن الت�سا�ؤالت املعلقة
واملتعلقة بتوزيع املكا�سب.
ومما خل�ص له هذا الف�صل �أنه من غري امل�ستبعد �أن تواجه البلدان النامية حتديات جديدة تقف
كعقبة ك�أداء �أمام النمو وترتبط ب�شكل العوملة يف امل�ستقبل ،مما يوجب عليها بال�ضرورة تغيري �سيا�ساتها
احلالية يف هذا املجال.
حمل الف�صل الثاين من الكتاب عنوان� :أزم��ة عام  ،2008درو���س هيكلية من االقت�صاد
ولأجله( ،)3حيث ق��دم الباحث Daron
 Acemogluيف هذا الف�صل وجهة نظره
حول الأخطاء الرئي�سة التي ح�صلت و�أدت
لأزم��ة عام  ،2008والدرو�س امل�ستفادة من
تلك الأخطاء .ورغم �أنه مل يقف كثرياً عند
التيارات الفكرية القدمية ،ولكنه �أكد على
�أن النظرية االقت�صادية ال يزال لديها الكثري
لتعلمه لالقت�صاديني و�صانعي ال�سيا�سات من
خالل تلك الأزمة.
و ذك��ر �أن العديد م��ن امل��ب��ادئ املتعلقة
بجوانب الأداء االقت�صادي و�إمكانات النمو
على املدى الطويل ملختلف البلدان ،ال تزال �صاحلة وت�شكل درو�ساً مهمة يف املداوالت الفكرية والعملية
حول ال�سيا�سة ،و�إن كانت هذه املبادئ قد لعبت دوراً �صغرياً يف املناق�شات الأكادميية ،ف�إن ذلك الدور
كان غائباً متاماً يف املناق�شات ال�سيا�سية .ويرى الكاتب �أن من واجب الأكادمييني من االقت�صاديني
3 The Crisis of 2008: Structural Lessons for and from Economics
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تذكري �صانعي ال�سيا�سات بهذه املبادئ والآثار املرتتبة على ال�سيا�سات احلالية يف توجيه �إمكانات منو
االقت�صاد العاملي.
و�أكد �أن هناك ثالثة مفاهيم رئي�سة وقفت خلف امل�شاكل التي ظهرت ،وعلى ر�أ�سها مفهوم �أن ع�صر
التقلبات الكلي قد انتهى ،مما دفع املهتمني �إىل االعتقاد �أنه ميكن من خالل �سيا�سة ذكية تلج أ� �إىل
ا�ستخدام تقنيات جديدة  -مبا يف ذلك حت�سني �أدوات التوا�صل ومراقبة خمزون ال�سلع -ميكن �إنهاء
تقلبات دورات العمل .وقد �ساهم الإميان بوجود اقت�صاد �أكرث اعتداالً بخلق حالة من التفا�ؤل �إزاء
�سوق الأ�سهم و�سوق العقارات� ،شعر امل�ستثمر معها ب�أن �أي انكما�ش يف ال�سوق �سيكون ب�سيطاً ولفرتة
ق�صرية ،وهذا ما حدا بالو�سطاء املاليني وال�شركات وامل�ستهلكني �إىل �أن ال ي�شعروا بالكثري من القلق
يف البداية حول االنخفا�ض الكبري يف قيم الأ�صول ،بينما ر�أى الكاتب �أن االنخفا�ض الكبري يف قيم
الأ�صول ووجود الكثري من حاالت �إع�سار امل�ؤ�س�سات يف الوقت نف�سه ت�ؤكد �أن التقلب الكلي هو جزء ال
يتجز أ� من نظام ال�سوق.
�أما املفهوم الثاين الذي متت الإ�شارة �إليه فهو �أن االقت�صاد الر�أ�سمايل بات يعمل يف فراغ م�ؤ�س�ساتي
ويراقب الأ�سواق ب�أ�سلوب انتهازي ،مما ي�ؤكد على �أن تنا�سي القواعد امل�ؤ�س�ساتية للأ�سواق يقود �إىل
خط أ� يف التمييز يقود �إىل امل�ساواة بني الأ�سواق احلرة والأ�سواق غري املنظمة.
ثم �أو�ضح الكاتب املفهوم الثالث من وجهة نظره ،والذي ر�أى �أنه قد مت تدمريه من قبل الأحداث
الأخرية التي رافقت الأزمة العاملية ،حيث اقرتح �أنه حتى لو مل يعد من املمكن الثقة بالأفراد ب�سبب
املعلومات الناق�صة وغري املنظمة ،فهناك م�ؤ�س�سات بنت لنف�سها ر�أ�سمال �ضخم من ال�سمعة ،وعملت
على مراقبة نف�سها مما جعلها تعمر طوي ً
ال ،رغم اهتزاز الثقة ببع�ض هذه امل�ؤ�س�سات بعد انت�شار بع�ض
ف�ضائح �ش�ؤون املحا�سبة فيها.
�أتى الف�صل الثالث حتت عنوان :االبتكار املايل والتنظيم والإ�صالح( ،)4حيث قدم الكاتب
 Charles W. Calomirisلفكرته بالت�أكيد على
�أن االبتكارات املالية ت�سعى دوماً لاللتفاف على القيود
التنظيمية التي من �ش�أنها �أن حتد من الن�شاطات
ال��ت��ي ي�سعى النا�س للم�شاركة فيها ،ف�ضمانات
القرو�ض (مثل قرو�ض بطاقات االئتمان� ،أو قرو�ض
الرهن العقاري ال�سكني) غالباً ما يتم ت�صويرها على
�أنها ن�ش�أت كجزء من العوامل التي حتكم املتطلبات
التنظيمية لر�أ�س املال ،حيث حتجز املوجودات من
امليزانيات العمومية للم�صارف اخلا�ضعة للقيود
التنظيمية .وبالتايل متكن املقر�ضون من حجز ن�سبة
ر�أ���س مال �أق��ل لهذه القرو�ض مقابل ما كان يجب
عليهم حجزه لو �أن هذه القرو�ض و�ضعت على ميزانيات منف�صلة.
وراجع الكاتب الت�شوهات يف ال�سيا�سات احلكومية التي �أدت �إىل ا�ضطراب ال�سوق العقاري ،وبحث
يف الإ�صالحات التي ت�أخذ يف االعتبار وجود تلك الت�شوهات ،واالقت�صاد ال�سيا�سي املرتبط بتنظيمها
والإ�شراف عليها ،حيث اقرتح اثنتا ع�شرة �سيا�سة �إ�صالحية ت�ضمها اخلطوط العري�ضة ل�ستة جماالت
رئي�سية ،هي:
4 Financial Innovation, Regulation, and Reform
211

النفط والتعاون العربي 136 -

( )1التنظيم الدقيق على امل�ستوى ال�صغري.
( )2التنظيم العام على امل�ستوى الكبري.
( )3و�ضع خطط ذات م�صداقية لت�سوية م�شاكل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات الكبرية.
(� )4إ�صالح �سيا�سة الإ�سكان للق�ضاء على �أو احلد من الإعانات امل�ستخدمة كو�سيلة لت�شجيع متلك املنازل.
(� )5إزالة احلواجز �أمام امل�ساهمني يف �سبيل �ضبط �إدارة امل�صارف.
( )6ال�سيا�سات التي تعزز التح�سينات يف جمال �إدارة املخاطر وال�شفافية يف البور�صة.

ومن �أهم ال�سيا�سات التي ر�أي الكاتب وجوب تطبيقها:
 - 1ا�ستخدام �أ�سعار الفائدة على القرو�ض يف تقدير املخاطر على هذه القرو�ض ،وذلك بهدف حتديد احلد الأدنى
ملتطلبات ر�أ�س املال الذي يتوجب وجوده يف امل�صارف مقابل تلك القرو�ض.
� - 2إيجاد �شروط للحدود الدنيا للقرو�ض غري امل�ؤمن عليها ت�ضاف �إىل املتطلبات الر�أ�سمالية للم�صارف الكبرية.
ً
أ�شكاال خمتلفة مثل فر�ض وجود ر�أ�سمال �أكرب� ،أو وجود �سيولة �أعلى
 - 3فر�ض ر�سوم تنظيمية �إ�ضافية ميكن �أن ت�أخذ �
يف امل�صارف الكبرية.
 - 4احلد من العوائق التي تقف يف وجه �شركات امل�صارف القاب�ضة للتحكم برتاكم الفوائد يف امل�صارف.

�أما الف�صل الرابع فكان عن :ا لأزمة املالية و ا لإدارة العاملية :حتليل ال�شبكة ( ،)5للباحث
 ،Andrew Shengو �أتى كمحاولة ال�ستخدام نظرية ال�شبكات امل�ستمدة من �آخر ما تو�صل
�إليه علم االجتماع ،والهند�سة ،والنظم البيولوجية ،والتي �أ�شارت جميعها �إىل �أنه ينبغي
النظر �إىل ا لأزمة احلالية باعتبارها �أزمة ال�شبكة .حيث يرى الباحث �أن ا لأ�سواق العاملية
تتفاعل مع بع�ضها البع�ض وفق �شبكة متطورة غري حمدودة،
وال بد �أن متتلك خ�صائ�ص جوهرية �إذا كان املطلوب �إدارة
هذه ال�شبكة لكي تعمل ب�شكل م�ستقر.
لقد �أف���رزت الأزم���ة املالية العاملية العديد م��ن ال��درا���س��ات
واملراجعات املمتازة على ال�صعيدين التنظيمي وال�سيا�سي ،ولئن
كانت هذه الدرا�سات ت�ساهم كثرياً يف حتليل الأ�سباب املختلفة
ل�ل�أزم��ة ،فال بد من البحث عن �إط��ار موحد يف�سر اخل�صائ�ص
ال�سلوكية ل�صنّاع ال�سوق وال�سيا�سات التي �أدت �إىل الأزم��ة ،حيث
�أدى انت�شار ا�ستخدام تقنيات االت�صاالت والكمبيوتر يف ال�سنوات
الثالثني املن�صرمة �إىل زيادة الوعي ب�أن ال�شبكات باتت تلعب دوراً
رئي�سياً يف منو الأ�سواق املالية .و�ساق مثاالً عن قانون Metcalfe
املنت�شر على نطاق وا�سع والذي يفرت�ض �أن قيمة ال�شبكات تتنا�سب
مع مربع عدد م�ستخدمي النظام ،وقد �أعطى القانون املناف�سني
يف النظام املايل الأ�سا�س املنطقي للربح والنمو القائم على دمج
الأ�سواق املجز�أة مع املنتجات ،مثل اخلدمات امل�صرفية وخدمات
الت�أمني و�إدارة ال�صناديق اال�ستثمارية و�أ�سواق ر�أ�س املال.
وت�سارع هذا التوجه يف الت�سعينات من القرن املا�ضي حيث
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�سمح �إلغاء القيود املالية للبنوك و�شركات الت�أمني و�شركات الأوراق املالية بدمج �أو ت�شكيل �شركات
قاب�ضة يف م�سعى لت�صبح �شركات عمالقة تقدم خدمات مالية �سريعة �إىل امل�ستهلك وامل�ستثمر.
قدم الباحث حتلي ً
ال مهماً للأزمة وللحلول ،مبيناً كيف ميكن ل�شبكة �إطارية �أن ت�ساهم يف التفكري
يف �إ�صالح النظام املايل العاملي ،فنظر �أوالً يف بنية ال�شبكة وبني احلاجة �إىل نظرة �شاملة تبني مواطن
الروابط ال�ضعيفة يف املنظومة العاملية ،وتركز على مكامن املخاطرة .ونظر يف �أن وجود قوة قانونية
كامنة يف نُظم ال�شبكات ،البد �أن تقود �إىل االعرتاف ب�أن هذه ال�شبكات غري متكافئة وغري مت�ساوية،
وبالتايل ف�إن الرتكيز على فكرة �أن هذه ال�شبكات حممية من االنهيار بكونها كبرية جداً �أو مرتابطة
جداً ميكن �أن يقود �إىل خماطر ال حتمد عقباها.
ور�أى الباحث �أنه من الهام التفكري ب�شكل �أكرث مو�ضوعية بجلب املزيد من املناف�سة والتنوع يف
ال�شبكات العاملية ،وذلك لتجنب ال�سلوك االحتكاري ومنع االجتاه نحو «الأحادية» ،م�شرياً �إىل �أن بع�ض
الدرا�سات و�ضحت كيفية �أن ا�ستخدام معايري حما�سبية موحدة وعادلة بالتوازي مع مناذج املحاكاة
ميكن �أن ت�ؤدي بالأ�سواق �إىل التحرك يف اجتاه واحد يحفز الدورات االقت�صادية .ويت�ضح هذا ب�شكل
خا�ص عندما تطبق النماذج التجارية املتماثلة با�ستخدام معلومات متماثلة  ،ف�إنها تخلق ما ي�شابه
ت�أثريات القطيع التي ت�ؤدي �إىل ا�ستدامة الزخم التجاري .كما �أبرز هذا الف�صل �ضرورة �إيجاد �إطار عام
ي�سهل �إدراك �آلية الأ�سواق املعقدة ،وي�ساهم يف ا�ستقرار التفاعل بني العاملني يف الأ�سواق ،مع �أهمية
االبتعاد عن املنظور ال�شامل فقط للنظام الكلي ،و�ضرورة البحث يف �أدق تفا�صيله.
ويقر الباحث ب�أن التحليل ال�شبكي ال ميتلك القدرة على ا�ستقراء امل�ستقبل ،لكنه يعترب عام ً
ال
�أ�سا�سياً ي�ساهم يف �إيجاد �إطار تنظيمي لتف�سري الآليات احلالية ،وجالء العوائق الناجمة عن العوامل
اخلارجية وغريها مثل احلوافز اخلاطئة ،والهيكليات الركيكة .ويعود للت�أكيد على �أن التحليل ال�شبكي
عبارة عن عملية تفاعلية م�شرتكة يظهر قالبها احلقيقي بالتجربة واال�ستخدام من قبل امل�شرتكني يف
النظام ومن �ضمنهم امل�ؤ�س�سات املالية ،وامل�ستثمرون ،والهيئات التنظيمية ،و�صانعو ال�سيا�سات.
ح��م��ل ال��ف�����ص��ل اخل���ام�������س ع����ن����وان :تفهم
االختالالت العاملية( ،)6وقدم الباحث Richard
 Cooperلهذا الف�صل ب�إلقاء ال�ضوء على عجز
احل�ساب اجلاري يف �أمريكا والذي بلغ  788مليار
دوالر يف عام  ،2006وبني �أن��ه ال ميكن تخفي�ض
العجز يف احل�سابات اجلارية بدون امل�سا�س بفائ�ض
اال�ستثمارات على ح�ساب امل��دخ��رات ،مبيناً �أن
االخ��ت�لاالت العاملية يف احل�سابات اجل��اري��ة هي
النتيجة الطبيعية لعوملة الأ�سواق املالية ،وللتوجهات
الدميوغرافية احلديثة خا�صة يف �أوروب���ا و�شرق
�آ�سيا ،حيث يرتفع معدل االدخار مقابل انخفا�ض
ح��اد يف معدل اال�ستثمار نتيجة هَ � َرم املجتمعات
وانخفا�ض �أعداد ال�شباب فيها .ومع انت�شار العوملة
يف الأ�سواق الر�أ�سمالية ،يعمل جزء كبري من هذه
املدخرات على البحث عن خيارات ا�ستثمار �آمنة خارج حدوده الإقليمية  ،حيث ميثل االقت�صاد
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الأمريكي بالن�سبة لهذه املدخرات املالذ الآمن ذا العائد املنا�سب ،خا�صة مع وجود تركيبة دميوغرافية
خمتلفة يف الواليات املتحدة نتيجة الهجرات ال�شبابية باجتاهها ،وبالتايل ف�إن االختالل امل�شار �إليه
ميثل و�ضعناً راهناً انتقالياً للتجارة �أكرث من كونه يعك�س حالة من عدم التوازن.
ورغم الأزمة املالية و �آثارها ،ف�إن الباحث ينظر �إىل العوملة مبنظور �إيجابي ،حيث يرى �أن التكامل
االقت�صادي العاملي خالل الأعوام اخلم�سني املا�ضية كان له دور حممود يف تخفي�ض معدالت الفقر ،بيد
�أنه مل يغفل الأخطار املرحلية للأزمة ،مركزاً على ردود الفعل ال�سلبية املنظورة واملتوقعة �ضد العوملة،
ويتوقع �أن ردود �أفعال البلدان التجارية الرئي�سية� ،ستكون ذات �أثر �سلبي ال حتمد عقباه على النمو
امل�ستقبلي.
لكن الباحث يعود لي�ؤكد �أن الأزمات املالية ال مفر منها يف �أي اقت�صاد حديث ،ولي�س �أمام �صانعي
ال�سيا�سات خيار �سوى حماولة احلد من هذه الأزمات� ،أو اال�ستعداد لإ�صالحات فعالة على امل�ستوى
التنظيمي ملرحلة ما بعد الأزمة ،بينما ال ميكن لهم بحال من الأحوال �أن مينعوا حدوث الأزمات.
يف الف�صل ال�ساد�س الذي حمل عنوان
الأزمات العمالقة واال�ستهداف ،التحول
نحو الفقراء( )7ي��ت��ن��اول الباحثRavi
� Kanburس�ؤاال ً �أ�سا�سياً يخت�ص ب�صانعي
ال�سيا�سات املعنيني مبد يد العون للفقراء يف
خ�ضم الأزم��ات االقت�صادية الكبرية ،وهو:
كيفية توجيه املوارد ال�شحيحة �أ�سا�ساً بفعل
الأزمة يف وقت تزيد فيه االحتياجات على
خمتلف ال�صعد .و�أكد من خالل �إجابته على
هذا الت�سا�ؤل �أن هناك مربرات تقنية تدفع
قدماً نحو توجيه املبادرات املناه�ضة للفقر
من خ�لال ا�ستخدام برامج فردية و�إع��ادة
تخ�صي�ص امل����وارد وتوجيهها نحو برامج
�صغرية وبقدر �أك�بر من الدقة ،مما ي��ؤدي
�إىل اال�ستخدام الأمثل للموارد ،وهذا ح�سب
ر�أي الباحث ال يتعار�ض مع التكاليف العالية
للمعلومات والآثار التحفيزية للتدقيق يف توجيه هذه الربامج.
بيد �أن منظور االقت�صاد ال�سيا�سي للمو�ضوع يراعي نقطة �أخرى هامة ،وهي �أن الربامج املوجهة
ت�ؤدي �إىل تخ�صي�ص قدر �أقل من املوارد ،وهذا ما قد ينظر �إليه على �أنه ت�صرف غري �صحيح ال يراعي
املنظور اال�سرتاتيجي ،ويعرب عن نظرة قا�صرة تدمج م�صالح الفقراء و�أ�شباه الفقراء ،مما قد ينتج عنه
�آثار تراكمية ترتبط بدفع �أ�شباه الفقراء �إىل هاوية الفقر  ،بينما من املحبذ احلفاظ على م�ستويات
اال�ستهالك الأ�سا�سية يف �أو�ساط الفئات التي ت�شغل اجلزء الأدنى من �سلم التوزيع (الفئات الأكرث
فقراً) ،ويرى من حيث النتيجة �أنه البد من تبني نظم حتولية عالية املرونة على ال�صعيدين ال�سيا�سي
واالقت�صادي.
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الق�سم الثاني
�آلية ت�شجيع النمو الحقيقي
ع��ن��ي ال��ق�����س��م ال���ث���اين م���ن ه��ذا
الكتاب بت�سليط ال�ضوء على الأفكار
املبتكرة التي �أفرزتها الأزم��ة ،والتي
ارتبطت مب�ؤ�شرات هامة للنمو على
خمتلف م�ستوياته ،و�أبرز هذا الق�سم
بع�ض �أهم الق�ضايا وال�سيا�سيات التي
قد ت�شجع النمو احلقيقي يف �أن��واع
االقت�صاد املختلفة النا�شئة والنامية
على حد �سواء .يعد �أثر الأزمة املالية
على الفقراء �أم��راً يف غاية الأهمية
يف ظل هيمنة العوملة ،فالأزمة احتلت
معظم العناوين الرئي�سية يف العامل
نتيجة تداعي بع�ض �أ�شهر امل�ؤ�س�سات
املالية يف العامل ،وهذا ما وجه الأنظار
ن��ح��و ه���ذه امل ��ؤ���س�����س��ات ،وج��ع��ل تلك
الأنظار ت�شيح عن الفقراء .حيث ت�شري
تقديرات البنك ال��دويل �إىل �أن عدد
الفقراء يف عام  2009ازداد ب�أكرث من
 90مليون ن�سمة نتيجة للأزمة ،وهذا ما �أبرز �أهمية و�ضع ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات ت�ساهم يف تخفيف
�آثار الأزمة على الفقراء .و�أكد الباحث �أن توزيع الدخل يحمل دوماً الكثري من بواعث القلق ،التي تزداد
عموماً يف فرتات الأزمات التي ت�ؤدي �إىل تردي الدخل ،ومن امل�ستحيل �أن تتم قولبة م�سار لالنتعا�ش
االقت�صادي امل�ستقبلي بدون النظر يف تخفيف �آثار الأزمات.
ناق�ش الف�صل ال�سابع من الكتاب مو�ضوع :النمو بعد الأزمة( ،)8للباحث  ،Dani Rodrikالذي
نظر يف �ش�أن البيئة العاملية للنمو االقت�صادي يف البلدان النامية بعيد خروجها من الأزمة املالية ،وهو
يرى �أن الإجابة على الأ�سئلة التي تغلف هذا ال�ش�أن تتوقف على �أ�سلوب �إدارة عوامل ال�شد واجلذب
التالية للأزمة .فهو ينظر �إىل �أن ا�ستقرار االقت�صاد العاملي يتطلب احليلولة دون التزايد الكبري يف
حجم االختالالت اخلارجية ،كما يتطلب النمو �أن يكون االقت�صاد العاملي قادراً على ا�ستيعاب الزيادة
ال�سريعة يف املعرو�ض من ال�سلع القابلة للتبادل التجاري التي تنتجها هذه البلدان الفقرية ،وعند تتبع
ال�سيا�سات املرتبطة بالأزمة يرى الباحث �أنه من املمكن �أن يتما�شى هذان امل�ساران مع بع�ضهما للو�صول
�إىل غاياتهما املرجوة� ،إال �أن ذلك يتطلب حتوالً جذرياً يف ال�سيا�سات ال�صناعية �ضمن البلدان النامية،
خا�صة تلك التي متتلك �إمكانية ت�شجيع �إنتاج ال�سلع احلديثة التي ميكن تبادلها جتارياً على نطاق وا�سع
دون �أن ترتاكم على �شكل فوائ�ض جتارية ب�سبب زيادة العر�ض على الطلب� ،أو بكلمات �أخرى فهو يرمي
�إىل �أن البلدان النامية عليها �أن تنتج �سلعاً قابلة لال�ستهالك املحلي دون الت�ضحية مبعدالت النمو.
8 Growth after the Crisis
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حمل الف�صل الثامن عنوان :اجلدل الدائر حول �سيا�سة البنى التحتية( ،)9وقدم فيه الباحثان
 Antonio Estacheو ،Marianne Fay
ا�ستعرا�ضاً عاماً للمناق�شات الدائرة ب�ش�أن �سيا�سة
البنية الأ�سا�سية مدفوعني بحقيقة وج��ود عالقة
متينة بني تنمية مرافق البنية الأ�سا�سية التحتية
والنمو االقت�صادي.
وقد بني الباحثان الأدلة اخلا�صة التي ت�شري �إىل
الأهمية االقت�صادية الكلية لقطاع البنية التحتية من
حيث �أثره على حتقيق النمو ودوره يف التخفيف من
حدة الفقر ،كما بحثا يف دور القطاع العام واخلا�ص
ودورهما يف خمتلف مراحل اخلدمات� ،إ�ضافة �إىل
�أهمية تغيري الدور احلكومي يف هذا املجال.
وقد خرج الباحثان بعدة ا�ستنتاجات يف بحثهما،
منها �أن �أهمية البنية التحتية تختلف من بلد على
�آخر  ،كما تتغري بتغري الوقت وترتبط بتغري القيود من بلد �إىل �آخر ،كما ال يزال هناك بون �شا�سع
يف�صل بني املرافق الأ�سا�سية و بني تلبية احتياجات التنمية يف الدول الأ�شد فقراً يف العامل .ويرى
الباحثان �أن اخل�صخ�صة مل ت�أت مبا كان متوقعاً منها يف جمال اال�ستثمارات ،وهذا ما يعود بال�ضرر
ب�شكل �أ�سا�سي على من يفتقرون فعلياً �إىل �إمكانية احل�صول على خدمات البنية الأ�سا�سية .وعند
البحث يف ال�سبب الرئي�سي وراء عدم وجود �إجابات حمددة حول البنية التحتية ،يرى الباحثان �أن ذلك
ميكن ر ّده �إىل ندرة املعلومات والبيانات املو�ضوعية املتعلقة بقطاع اخلدمات ،وهذا ما يجعل القرارات
املتعلقة به ترتكز �إىل املفاهيم النظرية الغائمة بدل احلقائق امللمو�سة.
�سعى الباحثان يف ف�صلهما هذا ب�شكل حثيث �إىل
�إبراز الثغرات يف املعلومات اخلا�صة بالبنى الأ�سا�سية
مثل التكاليف وال��ر���س��وم وح�ص�ص القطاع ال��ع��ام و
اخلا�ص ،م�ؤكدين على �ضرورة �أن يعمل املجتمع الدويل
على توفري البيانات واملعلومات ب�شكل �أك�ثر جدية،
لعلها حتفز بروز �أفكار جديدة تدفع بالقطاع اخلا�ص
قدماً بالرغم من انتكا�سة الأزمة املالية.
حمل الف�صل التا�سع ع��ن��وان :ال�����ص��ادرات من
ال�سلع امل�صنعة والنمو االقت�صادي� :إعادة النظر
يف تزييف التكوين( ،)10للباحث William R.
 .Clineافتتح ه��ذا الف�صل بلمحة تاريخية عادت
بالقارئ �إىل مطلع الثمانينات ،عندما ناق�ش خرباء
التنمية االقت�صادية �إمكانية تعميم جتربة النمو املتميز
ملجموعة الأربعة( )11على بقية ال��دول النامية ،حيث
9 Current Debates on Infrastructure Policy
10 Exports of Manufactures and Economic Growth: The Fallacy of Composition Revisited

 11جمموعة الأربعة (� ،)G4أو ما يعرف با�سم منور �شرق �آ�سيا ،وت�ضم :ال�صني ،كوريا اجلنوبية� ،سنغافورة ،تايوان.
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دار اجلدل حول �أن ما جنح بالن�سبة لعدد قليل من االقت�صادات املعتدلة احلجم ،ميكن �أن ينجح لعدد
�أكرب من االقت�صادات ذات احلجم الكبري �أي�ضاً .وكان ال�س�ؤال الهام حينها هو ما �إذا كان تعميم هذه
اال�سرتاتيجية الذي قد يغرق �أ�سواق البلدان ال�صناعية بالواردات من ال�سلع امل�صنعة يف الدول النامية،
�سيقابل مبوجة من احلماية مرتافقة مع �إحباط حماوالت منو ال�صادرات ال�سريع من جانب تلك الدول،
وهذا ما عرف الحقاً با�سم خط�أ اال�ستدالل(.)12
ويرى الباحث �أن النمو القوي لل�صادرات امل�صنعة كان يف جوهره يحقق حيوية للأ�سواق مما �ساهم
يف منوها االقت�صادي ،حيث وجد �أن �صادرات ال�سلع الإجمالية امل�صنعة يف البلدان النامية منت مبعدل
قارب � % 10سنوياً ،ورغم �أنها وترية عالية ن�سبياً لكنها كانت متوقعة من قبل .وقد �ساق الباحث عدة
�أمثلة منها مثال عن قطاع املالب�س اجلاهزة حيث جتاوزت م�ستويات الإغراق بهذا النوع من الواردات
احلدود الق�صوى التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �إطالق �شرارة �إجراءات احلماية .وخل�ص �إىل �أن �أي تغري
يف الطلب بعيداً عن ال�صادرات يف بلدان الأ�سواق النا�شئة الكبرية� ،سيتيح جماالً �أو�سع �أمام ال�صادرات
من البلدان النامية.
حمل الف�صل العا�شر عنوان :النمو ال�صناعي وحالة حزم التحفيز املعاك�سة( ،)13وحمل
توقيع ثالثة باحثني هم Philippe Aghionو  David Hemousو، Enisse Kharroubi
ودار حمور البحث حول ما �إذا كان النمط
الدوري لل�سيا�سة املالية ميكن �أن ي�ؤثر على
النمو .ورمبا تتجلى �أهمية هذا العنوان يف
�ضوء اجلهود احلالية التي ترمي �إىل حتفيز
الطلب املحلي يف البلدان املتقدمة والبلدان
النامية الكبرية ،وذلك باعتماد �إج��راءات
مالية �ضريبية.
ينظر الباحثون يف هذا الف�صل نظرة
�شك �إىل االفرتا�ضات املتعارف عليها يف
درا�سة الأداء االقت�صادي �سواء على املدى
القريب �أو البعيد ،مبينني �أن ما تزخر به
الكتب الأك��ادمي��ي��ة ح��ول االقت�صاد الكلي
مييز ب�شكل مثري للجدل بني حتليل النمو
طويل الأمد (�آثار �سيا�سات االقت�صاد الكلي)  ،وحتليل النمو ق�صري الأمد (ا�ستقرار االقت�صاد بعد
ال�صدمات) .ويدح�ضون الر�أي الذي يقول �إن �سيا�سات حتقيق اال�ستقرار على املدى القريب لي�ست بذات
�أهمية عند مقارنتها ب�سيا�سات التنمية بعيدة املدى .ثم تطرق الباحثون �إىل ال�سيا�سة املالية اخلا�صة
مبواجهة تغريات الدورة االقت�صادية بالعالقة مع العوائق املالية  ،و�أثرها على التنمية ال�صناعية،
وخل�صوا �إىل وجود تفاعل �إيجابي بني القيود املالية يف �صناعة ما من جهة ،وبني مواجهة ال�سيا�سة
املالية للتقلبات الدورية من جهة �أخرى ،ويتجلى هذا التفاعل يف منو ال�صناعات املختلفة ،وت�أثريه على
�إدارة �سيا�سة االقت�صاد الكلي خالل جممل الدورة االقت�صادية ،و�أكدوا على �أن اتباع �سيا�سة حتفيز
مالية قوية يحد من حدوث �صدمات م�ستقبلية �سلبية لالقت�صاد الكلي وي�ساهم يف تخفي�ض خماطر
احتمال �إخفاق االبتكارات.
12 FC, Fallacy of Composition
13 Industry Growth and the case for Countercyclical Stimulus Packages.
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الق�سم الثالث
تحديات النمو طويلة الأمد
تناول هذا الق�سم ق�ضية التغري املناخي و�أثره على التنمية االقت�صادية ،و�ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجيات
حالية تعتمد �إجراءات معتدلة يف هذا املقام ،لكنها تدعم اتخاذ خطوات جادة الحقاً عندما ت�سمح
الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية بذلك .وخل�ص هذا الق�سم �إىل �ضرورة م�شاركة البلدان النامية يف
احلد من االنبعاثات التي  -نتيجة للنمو امل�ضطرد -تقرتب ب�شكل مت�سارع من م�ستوى االنبعاثات يف
الدول املتقدمة.
يف الف�صل احلادي ع�شر الذي �أتى حتت عنوان:
انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وتغري املناخ:
الآثار على البلدان النامية وال�سيا�سة العامة(،)14
بد أ� الباحث  David Wheelerبالت�أكيد على �أنه مل
يعد هناك �أي جدل ب�ش�أن ت�أثري الن�شاطات الب�شرية
على تغيري مناخ الأر�ض ،م�شرياً �إىل �أن هناك �سببني
رئي�سيني حفزا �أزم��ة تغري املناخ� ،أولهما هو اتفاق
املجتمع ال��دويل على اعتبار �أن العتبة التي حتدث
�أ�ضراراً ال ميكن �إ�صالحها هي وجود غاز ثاين �أك�سيد
الكربون يف اجلو بن�سبة تركيز تبلغ  450جزء باملليون
(� .)ppmأما ال�سبب الثاين فهو �أن تغري املناخ ميثل
م�أزقا ذا حدين بالن�سبة ملليارات الب�شر الذين ال يزالون
يف حالة من الفقر ،ف�إذا مت جتاهل هذا التغري ،ف�إن
�آثاره �سوف تقو�ض عملية التنمية يف دول اجلنوب.
ويرى الباحث �أن تخفيف االنبعاثات بكفاءة يتطلب و�ضع ت�سعرية للكربون ت�ستخدم �أدوات م�ستندة
�إىل �آلية ال�سوق ،ويجزم �أن هناك �سبيلني ال ثالث لهما لتاليف امل�شكلة ،الأول هو �إن�شاء م�ؤ�س�سة دولية
تعنى بجمع املعلومات عن االنبعاثات من جميع امل�صادر العاملية الرئي�سية للكربون ،وتتحقق من هذه
املعلومات ثم تن�شرها.
�أما الثاين فهو اقرتاح من الباحث يت�ضمن �إن�شاء �أربع �شركات عاملية تعمل على تخفي�ض انبعاثات
غازات الدفيئة ،وتعنى بالتطوير املت�سارع للتقنيات النظيفة .ويجب متويل انت�شار هذه ال�شركات ب�شكل
حثيث يف الدول النامية ،مع العمل على م�ساعدة هذه الدول على التكيف مع �آثار التغري املناخي .كما
يقرتح الباحث �أن متنح هذه ال�شركات �صالحية حتديد �أهدافها و�أولوياتها ب�شكل م�ستقل ،وبحيث يتاح
لها ا�ستخدام �أحدث الأدوات العلمية والفنية واالقت�صادية.
�أما الف�صل الثاين ع�شر فحمل عنوان التغري املناخي والنمو االقت�صادي( ،)15للباحث Robert
 ، Mendelsohnالذي ينظر للمو�ضوع من زاوية متفائلة ن�سبياً خمالفاً معظم الباحثني ،حيث يرى
�أن �أثر تغري املناخ على االقت�صاد العاملي يحتمل �أن يكون حمدوداً جداً على مدى ال�سنوات اخلم�سني
14 Greenhouse Emissions and Climate Change: Implications for Developing Countries and Public Policy
15 Climate Change and Economic Growth
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املقبلة ،وال يتوقع ظهور �أي �آث���ار ح��ادة على هذا
االقت�صاد حتى نهاية القرن احلادي والع�شرين بالرغم
من املت�شائمني .ويعتقد الباحث �أن اجلهود الق�صرية
الأمد لتخفيف �آثار التغري املناخي ت�ؤثر على النمو
االقت�صادي الطويل الأم���د �أك�ثر م��ن ت��أث�ير التغري
املناخي نف�سه.
وي�ؤكد يف الوقت ذاته على �ضرورة �إيجاد �سيا�سة
حالية مرنة تتغري �شدتها مع مرور الوقت ،مما يخلق
نهجاً اقت�صادياً متوازناً ن�سبياً ،حيث تتم معاجلة
�آث��ار التغري املناخي ب�أقل قدر من اال�ضطرابات يف
النمو االقت�صادي .وميكن التعبري عن ذلك بالقول
�إن التطورات الفنية �سوف ت�ساهم يف حت�سني قدرة
الب�شرية على التحكم يف غازات الدفيئة مبرور الوقت .وبني هذا الف�صل �أي�ضاً �أن ت�أثر البلدان بالتغري
املناخي لي�س مت�ساوياً ،فالدول املنخف�ضة (قليلة االرتفاع عن �سطح البحر)� ،ستعاين �أكرث من غريها من
وط�أة الأ�ضرار املناخية ،حيث من املرجح �أن تت�أثر ب�شكل �أ�سرع ويتجلى جزء من ذلك الت�أثر يف الإ�ضرار
بالزراعات البعلية (غري املروية) حيث قد ينخف�ض دخلها الزراعي ب�أكرث من  % 60بحلول عام .2100
�أما الف�صل الثالث ع�شر والأخري من الكتاب ،فقد حمل عنوان :ال�شيخوخة ال�سكانية والنمو
االقت�صادي( ،)16حيث نظر الباحثون  David E. Bloomو  David Canningو Günther
 Finkيف �ش�أن يعتربه البنك الدويل حمور التهديد الرئي�سي للمالءة املالية طويلة املد ،وهو التغري
الدميوغرايف و�أثر ال�شيخوخة ال�سكانية على قوة العمل وم�ؤ�شرات ذلك بالن�سبة للنمو االقت�صادي طويل
الأمد.
وي���رى الباحثون �أن���ه م��ن امل��ت��وق��ع �أن تنخف�ض
معدالت اال�شرتاك يف قوة العمل خالل فرتة ال�سنوات
من � 2000إىل  2040يف معظم البلدان ،ويرجع ذلك
ب�صورة رئي�سية �إىل �أن ن�سبة قوة العمل �إىل عدد
ل�سكان �ستزيد يف معظم البلدان ب�سبب التغريات يف
توزيع �أعمار القوى العاملة ،خا�صة مع دخول املر�أة
ب�شكل متزايد يف �سوق العمل وه��ذا ب��دوره مرتبط
بانخفا�ض معدل اخل�صوبة.
�إن هذه العوامل ت�ؤكد على �أن النمو االقت�صادي
�سي�ستمر ب��وت��ائ��ر مت�سارعة ب��ال��رغ��م م��ن ظ��اه��رة
ال�شيخوخة ال�سكانية� .أما بالن�سبة للبلدان الأع�ضاء
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي(،)17
ف�إن االنخفا�ضات املتوقعة يف معدل امل�ساهمة يف قوة
العمل ون�سبة قوة العمل �إىل عدد ال�سكان ت�شري �إىل ح��دوث انخفا�ض معتدل يف �سرعة النمو
االقت�صادي.
16 Population Aging and Economic Growth
17 OEDC, Organization for Economic Co-operation and Development
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ويكمن احلل  -ح�سب ر�أي الباحثني -يف زيادة معدالت االدخار التقاعدية ،ورفع ن�سب اال�شرتاك
يف قوة العمل ،وال�سماح بزيادة �أعداد املهاجرين من البلدان التي تتمتع بفائ�ض من القوة العاملة �إىل
البلدان التي تعاين من عجز فيها .وبالتايل ميكن للبلدان التي ت�شجع على ت�سهيل هذه التغريات �أن
حتد من العواقب ال�سلبية لل�شيخوخة ال�سكانية .ويرى الباحثون يف النهاية �أن ا�ستخال�ص الدرو�س
من املا�ضي فيما يخ�ص �شيخوخة ال�سكان قد ال يكون ممكناً على ال�صعيد امل�ستقبلي� ،إذ �أن بع�ض
املجتمعات يف القرن املا�ضي تعاملت ب�شكل جيد مع التحول الدميوغرايف املتمثل يف النمو ال�سكاين.
و�أكدوا �أن االقت�صاد العاملي يتمتع باملرونة الكافية ال�ستيعاب الزيادة الهائلة يف �أعداد ال�سكان ،لذلك
يتوجب على �صناع ال�سيا�سة اليوم اتخاذ �إجراءات فورية للتح�ضري لآثار ال�شيخوخة ال�سكانية ،والتحول
الكبري املقبل  ،رغم �أن ال�صعوبات املتوقعة هي �أقل بكثري مما يخ�شاه الكثريون.
ميكن من خالل العر�ض ال�سابق القول �أن الأزمة املالية العاملية �أثارت العديد من الأ�سئلة حول
�أف�ضل اال�سرتاتيجيات لتحقيق التنمية امل�ستدامة واحلد من الفقر يف البلدان النامية  ،وعلى ر�أ�سها
الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان ف�شل النظام املايل يدل �أي�ضاً على ف�شل النظم الر�أ�سمالية املوجهة نحو
ال�سوق ،ويبدو �أنه قد مت الت�أكيد على �أن الأزمة عربت عن ف�شل النظام املايل .لقد بني الكتاب الأ�سباب
الكامنة وراء الأزمة املالية .وقد مت ا�ستعر�ض الأخطاء الفكرية وال�سيا�سية التي وقفت عائقاً �أمام توقع
الأزمة قبل حدوثها ،وحذر من �أن البلدان النامية قد تواجه حتديات جديدة تقف تعيق منوها احلايل
وامل�ستقبلي .كما مت بيان �أن �سيا�سات التحفيز املالية القوية قد تلعب دوراً يحد من �إمكانية حدوث
�أزمات م�شابهة يف امل�ستقبل.
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English Summaries & Abstracts

ABSTRACT

Environmental Management System
in the Petroleum Refining Industry
Imad Makki *

As a result of the complex nature of its operations, the petroleum
refining industry faces many accidents and disasters that may cause
severe environmental damage to prevent or limit the occurrence of such
disasters, refiners must take all measures to improve the operational
performance, and manage the refinery`s assets and resources in an orderly
manner by applying the environmental management system.
The aim of the study is to introduce the benefits of applying the
environmental management system in the petroleum refining industry,
it includes two parts; the first part highlighted the most important
basic concepts of environmental management system, stages of
development, and the benefits of its application: The second part dealt
with the factors of successful implementation of the system in the
petroleum refining industry and finally the importance of adopting
periodical audit to ensure the continued effectiveness of the system,
and the continuous improvement of applying the environmental
performance in the refinery.
The study focused on practical issues and analyzes the results of
previous experiences undergone by others, in order to highlight benefits
that could be obtained, difficulties faced during the implementation
process, and means that have been followed to overcome them.
The study concluded that the best solution to overcome the environmental
problems facing the refining industry could be achieved through applying
of environmental management system integrated with quality management
and health, safety and environment systems.
* Oil Industries Expert .Technical Affairs Department, OAPEC - Kuwait
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Summary

The Role of Oil Stocks in Global Oil Markets and
Its Impact on OAPEC Member Countries
Abdul Fattah Dandi *
The aim of this study is mainly to address the impact of developments in oil stocks on
world oil supply in general and their impact on OAPEC members’ oil supply in particular.
The impact of oil stocks on the fluctuations of oil prices during the period 1999-2010 is
also examined.
The study gives unambiguous definitions of different types of oil stocks, and tracking
the historical relationship between oil stocks and crude oil prices, and then examine the
impact of that relationship on oil markets stability.
The study is divided into five main parts, the first part identifies the various types and
categories of oil stocks which adopted by the oil industry. Part two of the study covers
the stages in which the different levels of oil inventories had gone through according to
the prevailing factors in the oil market. Part three is dedicated to look at the statistical
relationship between crude oil prices and the OECD commercial oil stock, both in absolute
values and in days of forward consumption cover. In part IV, the role of oil stocks in
achieving stability in the oil market during the period 1999-2010, was reviewed. The fifth
part of the study addresses the impact of the change in commercial oil stocks on the oil
market in general and on OAPEC members’ oil supplies and crudes prices in particular.
The main findings of the study were the following:
- The levels of OECD commercial stocks and crude oil prices were inversely related
during the period 1999- 2002, and since 2003, this relationship has changed course.
- There is weak correlation between the levels of absolute values of the OECD oil
stocks and crude oil prices during the period 1999- 2010, however the relation between
the levels of days of forward consumption cover and prices is relatively stronger.
- The fluctuations in oil stocks levels have an indirect impact on OAPEC Members’
oil supply, since decisions taken by OPEC regarding production quotas is reflected on the
production levels in six of OAPEC Members.
- It is noted that there is a apparent link between the outcome of OPEC decisions on
production quotas and the change in OAPEC members’ crude prices.
* Supervisor of the Economics Department and Data Bank, OAPEC - Kuwait
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English Summaries & Abstracts

Obviously, a key set of issues concerns prospects for the world recovery
and, closely related to anticipations of recovery, the likely development
of oil prices, especially given recent levels of excess capacity. On the
demand side, the situation in natural gas markets is broadly similar. But
the supply picture is very different from oil. One of the themes of this
paper is the question of whether there will be an emerging ‘disconnect’
between oil and gas developments in the medium term.
Section two considers some key aspects of the global economic
picture. The recovery has already confounded the dire predictions of the
pessimists. But the key point is that, even if growth rates recover, there is
a downward ‘level effect’ on energy demand, which will affect the supply/
demand balance for years to come. That said, there are both upside and
downside risks - and expectations, which drive oil prices, are likely to be
volatile. Beyond this is the question of what kind of a world picture is
likely to emerge in the medium term. The consensus has it that emerging
market economies will drive the world economy whilst OECD countries
languish with relatively low growth, in part due to policy concerns over
deficits and debt. There are forces which point both to low (real) interest
rates and to restricted credit flows due to continuing problems in the
financial sector (and new regulations).
Section three turns to oil. There are a number of important themes
which relate to supply, the dynamics of demand, volatility and possible
policy responses designed (for good or ill) to limit price swings. Another
theme is the increasing importance of the consumer producer dialogue.
Will the last cycle lead to major changes in the way the international
oil market functions? The key question is whether the recent relative
consensus over oil market prospects and stability is likely to persist.
Section four turns to gas – where it is argued that changes over the past
four years have been particularly far reaching – posing many questions
for the future. Section five considers the some of the key issues raised by
all the above for the MENA region.
(Sections 4 and 5 will be covered in our next issue)
9
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Summary

International Developments in Oil and Natural Gas
Markets and their Impact on Arab Countries (1)
(Part II)
Christophe Alsopp* & Bassam Fattouh**

The period since the last Arab Energy conference in 2006 could
hardly have been more interesting and challenging for oil and gas
producers. In 2006, at global level, the ‘great moderation’ appeared
well established after the downturn in the early 2000s. Oil prices
were firm and on the way up. Demand and supply patterns for oil
had been changing, notably due to increased demand for oil in Asia
and due to emerging disappointment about non-OPEC oil supplies.
Geopolitical security issues and concern over climate change and
policy responses to it were rising up the political agenda.
The anticipation of continuing rapid growth was one of the
drivers that set the scene for the very rapid rise in oil and other
commodity prices, from about $25 in 2002 to their peak at $147
in July 2008. The decline in oil prices from their peak to a low of
below $40 at the beginning of 2009 is hardly surprising. In fact, it
may well be asked why the fall was not even greater. One reason,
further discussed below, is the OPEC response. Another is that
market anticipations of the future price of oil never fell below
$60 per barrel. As confidence in world recovery (and continued
growth in China and India) developed, spot prices rose in line
with the futures, and are now trading roughly in a band between
about $70 and $80.
1) Paper presented in the 9th Arab Energy Conference, Held in Doha, State of Qatar, 9 - 12 May 2010.
* Director, the Oxford Institute for Energy Studies and Fellow of New College and
Reader in Economic Policy at the University of Oxford
* Senior Research Fellow and Director of the Oil and Middle East Programme, the
Oxford Institute for Energy Studies
8

signs of optimism, announcing higher levels of investment,
while activity (drilling activity in particular) is picking up.
Nonetheless, in view of the overcapacity
created during the earlier period of high investment, prices
for services have remained low, and the economic recovery
has yet to be reflected in improved results for oil equipment
and service providers.
The oil spill that occurred in the Gulf of Mexico following
drilling operations in especially deep water is a tragic event in
multiple respects. The resulting moratorium has contributed to
a slowdown in offshore activity in the Gulf of Mexico during
the second half of the year.
In the refining sector, overcapacity will persist worldwide
for some years into the future. However, the contrasting
conditions observed previously remain in place: emerging
countries with high demand, such as China, are maintaining a
kind of balance between demand and
refining capacity. By contrast, in the OECD zone and
Europe in particular, where demand is showing signs of
stagnating, imbalances remain or are being exacerbated. The
United States, with its substantial undercapacity, continues to
be a special case.
Finally, the Asia-Pacific region is consolidating its position
of strength on the international scene, at both ends of the
supply chain.

Summary
Investment in exploration-production
and refining 20101
A. SANIERE, S. SERBUTOVIEZ, C. SILVA
with the participation of G. MAISONNIER

The economic recovery in 2010 has had contrasting results.
Weak growth is evident in the OECD countries, while emerging
nations have seen a return to economic boom times. In the
hydrocarbons sector, this is reflected in two tiers of demand:
strong demand in the emerging
countries, slackening demand in the OECD.
This year, despite a number of disruptive elements—the
issue of sovereign debt, uncertainty over growth in the US, the
weakness of the dollar—the price of a barrel of oil has held
steady within the $70-$80 range. With regard to natural gas,
the marked discrepancy between spot prices and long-term
prices in Europe is prompting buyers to exert pressure in the
hopes of giving spot prices greater weight in contracts.
In the area of exploration and production, the worst of
the crisis seems to be over. The oil companies are showing

1- This study is translated into Arabic with the kind authorization of the authors.
* This study has been prepared by the Economics and Information Watch and
Management, Division of IFP Énergies nouvelles and specifically by:
- Armelle Saniere: armelle.saniere@ifpenergiesnouvelles.fr: exploration-production
- Sylvain Serbutoviez: sylvain.serbutoviez@ifpenergiesnouvelles.fr: upstream activities and markets
- Constancio Silva: constancio.silva@ifpenergiesnouvelles.fr: investment in refining
- Guy Maisonnier: guy.maisonnier@ifpenergiesnouvelles.fr: unconventional gas
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