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قواعد 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 الأ�صيلة والمبتكرة في مجال ال�صناعة البترولية ،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 علمية �سليمة ومو�ضوعية ومبدعة،
والتي يمكن �أن ت�ساهم في تطوير االقت�صاد العربي في �إطار �أهداف وفل�سفة المجلة .ونتوجه بالدعوة لكل
الباحثين والكتاب الذين يهتمون بالم�سائل البترولية والإنمائية لم�شاركتنا بمقاالتهم وبحوثهم لن�شرها في
مجلتنا تعميما للفائدة.
ولتحقيق ذلك يتعين االلتزام بقواعد الن�شر التالية-:
 - 1تن�شر المجلة الأبحاث العلمية الأ�صيلة في مجاالت النفط والغاز والطاقة والتنمية االقت�صادية التي
تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها دوليا ومكتوبة باللغة العربية.
 - 2ينبغي �أن ي�شتمل البحث على ما بين � 15إلى � 40صفحة مع طبعها على الكمبيوتر ،ويقدم اال�صل
مطبوعا على ورق  A4بخط ( )Simpelified Arabicعلى ان ترقم ال�صفحات ترقيما مت�سل�س ً
ال.
 - 3ينبغي تقديم ملخ�ص و�صفي باللغة االنكليزية ،يوجز الغر�ض ومجال و�أ�ساليب البحث ،و�أهم الأفكار
الواردة فيه واال�ستنتاجات ،على �أن يكون في حدود � 2إلى � 3صفحات ،ويجب �أن يكتب ب�صيغة
الغائب ،و�أن يكون وا�ضحا ومفهوما من دون الرجوع �إلى البحث الرئي�سي،
� - 4أن تحتوى ال�صفحة الأولى من البحث على عنوان وا�سم الباحث �أو الباحثين وجهة العمل ،والعنوان ،ورقم
الهاتف والبريد الإلكتروني  ،مع مراعاة عدم ذكر ا�سم الباحث في متن البحث الرئي�سي.
 -5ي�شار �إلى الم�صادر جميعها ب�أرقام الهوام�ش التي تن�شر في �أواخر البحث وتراعى الأ�صول العلمية المتعارفة
في التوثيق والإ�شارة بان تت�ضمن:
�أ�سم الكتاب� /أ�سم الم�ؤلف� /أ�سم النا�شر  /مكان الن�شر /رقم الطبعة � /سنة الن�شر /رقم ال�صفحة.

هذا عند ذكر الم�صدر �أول مرة ،ويذكر ا�سم الكتاب ورقم ال�صفحة عند تكرر ا�ستعماله.
 - 6يزَّود البحث بقائمة الم�صادر منف�صلة عن الهوام�ش وفي حالة وجود م�صادر �أجنبية ت�ضاف قائمة
بها منف�صلة عن قائمة الم�صادر العربية ويراعى في �إعدادها الترتيب الأبجدي لأ�سماء الكتب �أو
البحوث في المجالت.
� -7أرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.
� -8أن ال يكون البحث م�ست ً
ال �أو مقتب�ساً من ر�سالة �أو اطروحه جامعية ،ولم ي�سبق ن�شره ،ولي�س مقدما
�إلى �أية و�سيلة ن�شر �أخرى ،وعلى الباحث تقديم تعهد م�ستقل بذلك.
 -9تعبر جميع االفكار المن�شورة في المجلة عن �آراء كاتبيها وال تعبر بال�ضرورة عن وجهة نظر جهة
الإ�صدار ويخ�ضع ترتيب الأبحاث المن�شورة لموجبات فنية.
 -10تخ�ضع البحوث لتقويم �سري لبيان �صالحيتها للن�شر وال تعاد البحوث �إلى ا�صحابها �سواء قبلت
للن�شر �أم لم تقبل وفق الآلية التالية:
 يبلغ الباحث بت�سلم المادة المر�سلة للن�شر خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�سابيع من تاريخ الت�سلم. يخطر �أ�صحاب البحوث المقبولة للن�شر بموافقة هيئة التحرير على ن�شرها وموعد ن�شرها المتوقع. البحوث التي يرى المقومون وجوب اجراء تعديالت �أو �إ�ضافات عليها قبل ن�شرها تعاد �إلىا�صحابها مع المالحظات المحددة كي يعملوا على اعدادها.
 البحوث المرفو�ضة يبلغ ا�صحابها من دون �ضرورة ابداء الأ�سباب. ي�صبح البحث ملكاً للمجلة بعد الن�شر. يمنح لكل كاتب للبحث خم�سة �أعداد من العدد الذي ن�شر فيه بحثهالتقارير
ينبغي �أن تكون التقارير مطبوعة على الكمبيوتر وتتناول وقائع م�ؤتمر �أو ندوة بترولية �أو اقت�صادية
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 لكي ت�سمح له بن�شرها في مجلتنا.
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الخسائر االقتصادية والبيئية الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي في جنوب العراق للمدة 2012 - 1970

المقدمــة
منذ ا�س���تخراج النفط ف���ي العراق ولغاية عام  ،2012ال ي���زال جزء كبير من الغاز
الم�صاح���ب للنفط يحرق في الهواء ال�سباب عديدة  .وتزداد الكمية المحروقة من
الغ���از م���ع زيادة انتاج النفط .وبالرغم من الزي���ادة الكبيرة في انتاج الغاز ،يالحظ
تطور طفيف في اال�ستهالك مع تزايد كبير في حرق الغاز مقارنة بالدول النفطية
االخ���رى .وبع���د توقيع عق���ود جوالت التراخي����ص االولى والثاني���ة ف�ضال عن عقد
حقل الأحدب مع ال�ش���ركة ال�ص���ينية و حقول اال�س���تثمار الوطني (حقول اللحي�س،
وارطاوي ،والطوبة ،وبن عمر ،والنا�ص���رية ،و�ص���بة ،و�شرقي بغداد وحقول كركوك
والمو�صل وديالى)  ،فان كميات هائلة من الغاز الم�صاحب للنفط �سوف يتم �إنتاجها
وان ن�س���بة عالية منها �س���وف يتم حرقها اذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة با�س���تثمار
هذه الثروة المهمة وتقليل الخ�س���ائر التي يتكبدها االقت�صاد العراقي �سنوياً ف�ضال
عن الخ�سائر البيئية .
لقـ���د كانت م�ش���ـاريع ا�س���ـتثمار الغـاز المتوا�ض���عة ف���ي العــراق قب���ل تاميم النفط
ت�س���ـتهلك كميات قليلة من الغـاز الم�ص���احب  ،كما ان الم�ش���اريع التي ان�ش���ات بعد
ذلك لم ت�ستثمر كل الكميات المتاحة من الغاز الم�صاحب للنفط  .ف�ضال عن ذلك
فان الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية واالمنية والحروب التي خا�ضها العراق خالل
المدة  2003 - 1980الظروف التي مر بها العراق بعد عام  ،2003كلها اعاقت
تطوير ال�ص���ناعة الغازية الهادفة الى اال�س���تغالل االمثل للغاز الم�ص���احب مقارنة
بالدول النفطية المجاورة .
ان االهمية االقت�ص���ادية للغاز كبيرة خ�صو�ص���ا في مجال ال�ص���ناعة وتوليد الطاقة
الكهربائي���ة واال�س���تخدام المنزل���ي واال�س���تخدامات االخ���رى  ،وان اعادة ت�ش���غيل
المن�ش���ات ال�ص���ناعية المعتمدة على الغاز كمادة اولية او كوقود  ،ف�ضال عن اقامة
محطات توليد الكهرباء الغازية وم�ص���انع البتروكيمياويات وغيرها� ،س���تعطي قيمة
م�ض���افة لالقت�ص���اد الوطن���ي  .كم���ا يتميز الغ���از بانخفا�ض كلفة ا�س���تخدامه عند
مقارنته با�س���عار الوقود االخرى خ�صو�ص���ا الوقود ال�سائل  ،ف�ضال عن تميزه بكونه
وقـ���ودا نظيفا اقل �ض���ررا على البيئة النه ذو انبعاث���ات كاربونيـة اقل مقارنة بانواع
الوقود االحفوري االخـرى ( الفحم والنفط ).
ولذل���ك ف���ان اال�س���تغالل االمث���ل للغاز الم�ص���احب للنف���ط وعدم حرق���ه يعد من
ال�ضرورات االقت�صادية المهمة .
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البحث األول

�أوال  :م�شكلة البحث
ي�صنف العراق ب�أنه رابع دول العالم من حيث كميات الغاز الم�صاحب للنفط التي تحرق �سنوياً
مما يت�سبب بخ�سائر اقت�صادية وفقدان م�ستمر في ثروة نا�ضبة ف�ضال عن الخ�سائر البيئية .
ثاني ًا � :أهمية البحث
يكت�س���ب البحث �أهميته من كون الغاز الم�ص���احب للنفط المهدور حرقاً اذا ماتم ا�ستثماره فانه
�س���يجلب �إيرادات مالية كبيرة الى خزينة الدولة مما ي�س���اعد في تحقيق النمو االقت�ص���ادي الالزم
لتحقيق الرفاهية لأبناء ال�ش���عب العراقي  ،كما �إن ا�س���تثمار الغاز وعدم حرقه �سي�ساعد في حماية
البيئة والتقليل من ظاهرة االحتبا�س الحراري ويحقق اال�ستخدام الأمثل للموارد .
ثالث ًا  :هدف البحث
يهدف البحث �إلى تو�ضيح االتي :
 - 1حجم كميات الغاز الم�صاحب للنفط الذي يتم حرقه .
 - 2الخ�سائر المالية الناتجة عن حرق الغاز .
 - 3الخ�سائر البيئية واالخطار ال�صحية الناتجة عن حرق الغازعلى االن�سان والبيئة.
رابع ًا  :فر�ضية البحث
لم تتمكن ال�سيا�س���ة النفطية الحكومية خالل المدة (  ) 2012 - 1970من اال�س���تغالل االمثل
للغاز الم�ص���احب للنفط ب�س���بب الظروف التي مر بها العراق من النواحي االقت�ص���ادية وال�سيا�سية
واالمنية.
خام�س ًا  :مدة البحث
تم تحديد الإطار الزمني للبحث للمدة منذ عام  1970ولغاية عام  ، 2012وذلك لأهمية هذه
الم���دة  ،حيث ان اال�س���تثمار الوطني المبا�ش���ر ب���د�أ عام  1972اي بعد ت�أمي���م النفط بعد �أن كانت
ال�شركات الأجنبية قبل ذلك هي التي ت�سيطر على ال�صناعة النفطية وتم اختيار عام  2012لتوافر
بياناته.
�ساد�س ًا  :خطة البحث
لقد تم تق�سيم البحث على ثالثة مباحث ف�ضال عن اال�ستنتاجات والمقترحات وكما يلي :
•يتن���اول المبحث االول الواق���ع الفعلي النتاج وا�س���تهالك الغاز الطبيعي الم�ص���احب
للنف���ط المنت���ج حاليا في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وت�ش���غيل بع�ض ال�ص���ناعات
وانت���اج غ���از البت���رول الم�س���ال  LPGالم�س���تخدم الغرا����ض الطب���خ وغيره���ا من
اال�س���تخدامات .
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•اما المبحث الثاني فانه ي�س���لط ال�ض���وء على كميات الغاز المحروقة خالل مدة الدرا�س���ة
واال�سباب التي ادت الى عملية الحرق  ،ف�ضال عن الخ�سائر االقت�صادية والبيئية وال�صحية
ذات الخطورة على البيئة و�صحة االن�سان .
•في حين ركز المبحث الثالث على تقديم بع�ض الم�شاريع الخا�صة با�ستثمار الغاز الطبيعي
بدال من حرقه و ذلك في م�سعى لتقليل الخ�سائر البيئية و االقت�صادية .
•كما يت�ضمن البحث مجموعة من اال�ستنتاجات التي ا�ستقيت من ثناياه ف�ضال عن عدد من
المقترحات كمحاولة لو�ض���ع خطوة اولى على الطريق ال�ص���حيح لمعالجة م�ش���كلة الغاز
المحروق .
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المبحث الأول
واقع احتياطي و�إنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في العراق

اوال  :احتياطي الغاز الطبيعي (بنوعيه الم�صاحب وغير الم�صاحب) في العراق
تزايدت االحتياطات من الغاز الطبيعي* (بنوعيه الم�صاحب وغير الم�صاحب) في العالم خالل
مدة الدرا�س���ة  .وتعود هذه الزيادة الى زيادة اال�ستك�ش���افات وتطور تقنيات اال�ستك�ش���اف كالم�س���ح
الزلزالي ثالثي االبعاد ف�ضال عن تطور تقنيات الحفر مثل الحفر المائل واالفقي وتقنية التك�سير،
ف�ضال عن ازدياد االحتياطي النفطي الذي ترافقه زيادة في احتياطي الغاز الم�صاحب للنفط .اما
في العراق فقد تزايدت احتياطيات الغاز الطبيعي نتيجة اعمال الم�سوحات الزلزالية وحفر االبار.
وقد ا�شار التقرير الإح�صائي ال�سنوي لعام  2013ال�صادر من منظمة الأقطار الم�صدرة للنفط
(اوب���ك)  ،ب���ان �إجمالي االحتياطي العالمي من الغ���از الطبيعي لعام  2012بلغ حوالي ()200 350
مليارمتر مكعب( .)1ويبين الجدول ( )1االحتياطي الغازي الكبر ( )20دولة في العالم و العراق من
حيث كمية االحتياطي من الغاز الطبيعي واجمالي االحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي ل�س���نوات
مختارة.

(*) عندما ترد عبارة ( الغاز الطبيعي ) الحقا  ،يق�صد بها الغاز الطبيعي بكل انواعه  :الم�صاحب وغير الم�صاحب )
1 - OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013 ، Table 3.2، page 23
www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/Main.htm

12

الخسائر االقتصادية والبيئية الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي في جنوب العراق للمدة 2012 - 1970

الجدول ()1
احتياطـي العراق والعالم (الم�ؤكد) من الغاز الطبيعي ل�سنوات مختارة بالمقارنة مع عام 2012
الكبر  20دولة نفطية وغازية (مليار متر مكعب)% ،
ت

الدولة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

رو�سيا
ايران
قطر
تركمان�ستان
امريكا
ال�سعودية
االمارات
فنزويال
نيجرييا
اجلزائر
ا�سرتاليا
العراق
ال�صني
اندوني�سيا
الرنويج
ماليزيا
م�صر
الكويت
اوزبك�ستان
ليبيا
املجموع ل 20
دولة لعام 2012
دول اخرى
اجمايل االحتياطي
العاملي لعام 2012

االحتياطي االحتياطي االحتياطي االحتياطي االحتياطي االحتياطي
1970
**
6،061
205
**
8،233
1،596
291
765
170
3،944
428
611
100
142
85
100
142
1،190
**
850

1980
**
14،101
2،800
**
5،636
13،183
2،370
1،262
1،161
3،721
850
777
735
822
637
1،180
174
1،054
**
685

1990
**
17،993
4،615
**
4،796
5،223
5،623
3،429
2،840
3،300
2،146
3،107
850
2،864
2،251
1،640
345
1،518
**
1،208

2000
43،809
26،600
14،443
2،680
5،025
6،301
6،060
4،125
4،106
4،523
2،203
3،109
1،515
2،682
3،841
2،362
1،433
1،557
1،735
1،314

2010
46،000
33،090
25،201
8،340
7،075
8،016
6،091
5،250
5،110
4،504
3،225
3،158
2،751
2،960
2،819
2،337
2،185
1،784
1،682
1،495

2012
48،676
33،780
25،069
10،000
8،910
8،235
6،091
5،563
5،118
4،504
3،849
3،158
3،051
2،957
2،685
2،389
2،190
1،784
1،661
1،549

معدل النمو
املركب%
(*)
0.81
4.03
11.70
10.67
0.18
3.85
7.24
4.67
8.14
0.30
5.18
3.85
8.18
7.23
8.26
7.57
6.50
0.93
-0.33
1.39

الن�سبة من
االحتياطي العاملي%
 2012لعام
24.29
16.86
12.51
4.99
4.44
4.11
3.04
2.77
2.55
2.25
1.92
1.57
1.52
1.47
1.34
1.19
1.09
0.89
0.83
0.77

181،249

90.47

19،101

9.53

200،350

100.00

الم�صدر
OPEC ,Annual Statistical Bulletin 2013 , Table 3.2 , page 23
www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/Main
(*) تم ح�س���اب معـــدل النمـــو المركب من المعادلة (احتياطي الغاز في �س���نة الهدف  /2012احتياطي الغاز في �س���نة اال�س���ا�س
 ) 100 * )1–1/n)1970حيث ان( )nهي مدة الدرا�س���ة وت�س���اوي (� )43س���نة لكل الدول عدا دول االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق فتكون
(�13سنة) ،و�سيتم اعتماد هذه المعادلة في البحث .
(**) تعذر الح�صول على المعلومات المطلوبة خالل العهد ال�سوفيتي ال�سابق .

13

البحث األول

من الجدول ( ، )1نالحظ ان االحتياطي الغازي في العراق قد بلغ نحو ( )3،158مليار متر مكعب
ف���ي نهاية ع���ام  ،2012وان العراق يحتل المرتبة ( )12عالميا من حي���ث امتالكه للغاز الطبيعي  ،وان
هذا االحتياطي ي�شكل حوالي ( )% 1.57من اجمالي االحتياطي العالمي  ،كما يت�ضح من الجدول بان
مجم���وع احتياط���ي الغازي لهذه الدول بلغ حوال���ي ( )181،249مليار متر مكعب وهو مايعادل حوالي
( )% 90.47م���ن اجمال���ي االحتياطي العالمي .ونالحظ اي�ض���ا بان معدل النم���و المركب لالحتياطـي
الغازي في العراق قد بلغ  ،% 3.85حيث ياتي بالمرتبة ( )13بعــد كل من قطـر التي حققت اعلى ن�سبة
نم���و مركب بلغ ( )% 11.7تليها جمهورية تركمان�س���تان ( ،)% 10.67والنرويج ( ، )%8.26وال�ص���ـين
( ، )%8.18ونيجيريــ���ا ( ، )%8.14و مملكــ���ة ماليزيـ���ا ( ، )%7.57ودولـة االمارات العربية المتحـدة
( ، )%7.24واندونيـ�س���يا ( ، )%7.23وجمهوريـة م�ص���ـر العربية ( ، )% 6.50وا�ستراليا (، )%5.18
وجمهورية فنزويال ( ، )%4.67وايران (. )%4.03

ونالحظ من الجدول اي�ض���ا ان المدة � 1990- 1980ش���هدت اكبر تطور لالحتياطي الغازي وذلك
بفعل ن�شاط اال�ستك�شاف الوطني خالل هذه المدة ون�شاط �شركة الحفر العراقية و�شركات الحفر االجنبية
(الرو�س���ية والبلجيكية والرومانية وغيرها)  ،في حين �ش���هدت المدة  2012–1991تراجعا وا�ضحا في
نمو االحتياطي الغازي  ،ويعود ال�س���ــبب وراء ذلك الى دخول البالد في حربين ( 1991و )2003تخللها
ح�ص���ار اقت�ص���ادي للمدة  1991ولغاية الربع االول من عام  2003وخروج �ش���ركات الحفر االجنبية بعد
عام  ،1991ف�ض�ل�ا عن الظروف االمنية وال�سيا�س���ية واالقت�ص���ادية التي ح�صلت بعد عام  .2003ويبين
الجدول ( )2االحتياطي الغازي في العراق للمدة  2012-1970ولكل خم�س �سنوات.
الجدول ()2
االحتياطي الغازي في العراق للمدة ( 2012 - 1970مليار متر مكعب)  ،ومعدل النمو المركب
()%
ال�سنة

االحتياطي الغازي (مليار مرت مكعب)

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2012

611
770
777
821
3107
3360
3109
3170
3158
3158

ن�سبة النمو املركب
)**( %
--4.73
0.18
1.10
30.50
1.58
-1.54
0.39
- 0.07
0.00

الم�صدر
OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013 ، Table 3.2 ، page 23 ،
www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/Main.htm

(*) كان العراق يعتمد ب�ش���كل ا�سا�س���ي على �شركة اال�ستك�شافات النفطية ،وهي �ش���ركة حكومية ،في مجال اال�ستك�شافات النفطية
والغازية ،وكان ل�شركة النفط الوطنية العراقية ن�شاطا م�ؤتراً في مجال اال�ستك�شافات قبل حلها عام .1987

14

الخسائر االقتصادية والبيئية الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي في جنوب العراق للمدة 2012 - 1970

من الجدول ( )2نالحظ ان اعلى معدل للنمو في االحتياطي الغازي كان خالل المدة مابين االعوام
 1985و  1990ب�س���بب ن�ش���اط �ش���ركة اال�ستك�شافات النفطية و�ش���ركة الحفر العراقية و�شركة النفط
الوطنية العراقية (قبل حلها عام  )1987في مجال اال�ستك�شافات النفطية والغازية .كما نالحظ تراجع
معدل النمو في االحتياطي خالل المدة  2000 - 1995ب�س���بب الح�ص���ار االقت�ص���ادي الذي تعر�ض
له العراق والعمليات التخريبية التي تعر�ض���ت لها المن�ش���ات النفطية العراقية وخ�صو�صا �شركة الحفر
العراقي���ة و�ش���ركة اال�ستك�ش���افات النفطية خالل ح���رب عام  1991وعطل االجه���زة وقلة قطع الغيار
وت�سرب الكفاءات النفطية الى الخارج ب�شكل منظم وغير منظم .وخالل المدة ( )2002 - 1998حفر
العراق ( )54بئرا نفطيا  ،في حين حفرت ال�سعودية ( )1280بئرا خالل نف�س المدة( .)1وهذا ما ي�ؤكد
تراجع معدل النمو في االحتياطي الغازي حيث ان ازدياد حفر االبار النفطية يزيد من كمية االحتياطي
النفطي والغازي الم�ؤكد .
ويتمي���ز الغاز الم�ص���احب (الخام اي قبل المعالجة) المنتج في الحق���ول الجنوبية بكونه يتكون من
العنا�ص���ر الرئي�س���ة (وح�سب المعلومات المتوفرة في �ش���ركة غاز الجنوب)  :غاز الميثان ( )%70وغاز
االيثان ( )%15وغاز البروبان ( )%8وعنا�صر غازية اخرى(. )2
ام���ا وكال���ة الطاقة الدولية فانها تقدر كمية االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في العراق بكمية
( )3434ملي���ار متــ���ر مكع���ب لغاية نهاي���ة  ، 2011اي اكثر من تقدير منظمة اوبك ( )OPECبن�س���بة
( ، )% 8.74كما تقدر الوكالة احتياطي الغاز الم�صاحب بن�سبة ( )%75من االحتياطي الم�ؤكد الكلي(.)3
ويك���ون توزيع االحتياطي الكلي (ح�س���ب وكالـة الطاقـة الدولية) الم�ؤك���د على الحقول النفطية كما
في الجدول (� )3أدناه :
جدول ()3
توزيع احتياطي الغاز الطبيعي الم�ؤكد في العراق في الحقول الجنوبية والحقول االخرى (مليار متر مكعب) % ،
احلقول اجلنوبية

االحتياطي امل�ؤكد
(مليار مرت مكعب)

الن�سبة
%

احلقول االخرى

االحتياطي امل�ؤكد
(مليار مرت مكعب)

الن�سبة
%

غرب القرنة

780

22.71

احلقول الو�سطى

179

5.21

الرميلة

332

9.67

احلقول ال�شمالية

993

28.92

جمنون

203

5.91

ال�صحراء الغربية

60

1.75

الزبري

156

4.54

نهر بن عمر

193

5.62

حقول جنوبية اخرى

548

15.67

املجموع

2202

64.12

الم�صدر

املجموع

1232

35.88

International Energy Agency,Iraq Energy Outlook, 2012, Table 2.4, p 70, www.iea.org
1-OPEC, Annual Statistical Bulletin 2002,
http://www.opec.org/opec-web/Static_files_project/media/ Downloads/publications/ASB2002.pdf
2- International Energy Agency ،Iraq Energy Outlook ، op.cit ، p 69
3- International Energy Agency ،Iraq Energy Outlook ، op.cit ، p 70 .
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م���ن الج���دول ( ، )3نالح���ظ ان الكمية التي تعطيها وكال���ة الطاقة الدولية ف���ي تقريرها الخا�ص
عن العراق «توقعات الطاقة في العراق» ،الذي �ص���در في التا�س���ع من ت�ش���رين اول  2012فيما يخ�ص
االحتياط���ي الغ���ازي  ،اعلى مما تعطيها منظمة اوبك بن�س���بة ( . )% 8.74كم���ا نالحظ ان كمية الغاز
الطبيع���ي ف���ي المنطق���ة الجنوبية من العراق ت�ص���ل الى ) )2202مليار متر مكعب وت�ش���كل ما ن�س���بته
( )% 64.12م���ن اجمال���ي الغ���از الطبيعي في العراق .كما نالح���ط ان االحتياطي الغازي لحقل غرب
القرن���ة لوح���ده ي�ش���كل ( )% 35.42من اجمالي االحتياطي الغازي في المنطقة الجنوبية ،كما ي�ش���كل
حوالي ( )% 22.71من اجمالي االحتياطي الغازي في العراق .وياتي معظم الغاز الم�ص���احب للنفط
في الحقول الجنوبية من الحقول النفطية العمالقة(*) .

ثانيا � :إنتاج الغاز الطبيعي الم�صاحب للنفط في العراق
 - 1العالقة بين انتاج النفط والغاز
تتميز حقول النفط العراقية بوجود عالقة بين انتاج النفط والغاز الم�صاحب له لكل مكمن نفطي
وت�س���مى ه���ذه العالق���ة بـ «معدل معامل الغاز الى النفط» وت�س���مى اي�ض���ا Gas Oil Ratio : GOR
و(الجدول  )4ادناه يو�ضح هذه العالقة :
الجدول ()4
ن�سبة الغاز الم�صاحب للنفط الى النفط المنتج في الحقول النفطية الجنوبية لعام 2011
احلقل

املكمن
الرئي�سي

ن�سبة الغاز اىل النفط
م 3لكل برميل نفط

الرميلة
الزبري
اللحي�س
غرب القرنة
الطوبة
النا�صرية
نهر عمر
جمنون

الزبري
العطاء الثالث
الزبري
امل�شرف
امل�شرف
امل�شرف
اليمامة
امل�شرف

16.58
18.65
15.60
14.15
14.15
14.16
49.50
14.18

(**)

املحافظة

احلقول

الب�صرة
الب�صرة
الب�صرة
الب�صرة
الب�صرة
ذي قار
الب�صرة
الب�صرة

اجلنوبية
اجلنوبية
اجلنوبية
اجلنوبية
اجلنوبية
اجلنوبية
اجلنوبية
اجلنوبية

الم�صدر :
�شركة نفط الجنوب ،هيئة العمليات ،التقرير التوثيقي واالح�صائي لعام . 2011
ان المعدل العام لمعامل الغاز الى النفط في حقول الب�صرة و ذي قار لعام  2011كان ( )16.95مترامكعبا من الغاز الم�صاحب
للنفط لكل برميل منتج من النفط لعام . )***(2011
(*) الحقول العمالقة هي الحقول التي تحتوي على احتياطي نفطي م�ؤكد يزيد على ( )4مليارات برميل نفط  ،وهي حقول الرميلة
وغرب القرنة ومجنون والزبير ونهر بن عمر في الب�صرة والحلفاية في مي�سان والنا�صرية في ذي قار .
(**) تم ح�ساب المعدل من ق�سمة اجمالي الغاز المنتج على �إجمالي النفط المنتج لعام 665.8 / 11285.86( 2011
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من الجدول ( )4نالحظ بان ن�سبة الغاز الم�صاحب للنفط الى النفط المنتج يتراوح مابين (14.15-
 )49.50مت���ر مكع���ب غاز طبيعي م�ص���احب لكل برميل منتج من النفط الخ���ام  .علما ان معظم انتاج
النفط في الحقول الجنوبية ياتي من مكمني الم�شرف والزبير(*) .
ان انتاج النفط من مكمن العطاء الثالث (حقل الزبير) هو بكميات محدودة و�ضمن حقل الزبير
فقط (اليتجاوز انتاج الغاز في حقل الزبير عن  % 6.8من االنتاج الغازي الكلي للحقول الجنوبية) .اما
انت���اج النف���ط من مكمن اليمامة(**) في الحقول الجنوبية  ،فلم يدخ���ل مرحلة االنتاج الفعلي لغاية عام
 ، 2012ماعدا حقل ارطاوي الذي اليتجاوز انتاجه اليومي عن ( )10،000برميل يوميا (اي اقل من
 % 0.5من االنتاج الكلي)(. )1
ن�ستنتج من ذلك ان معدل معامل الغاز الى النفط لغاية عام  2011يتراوح مابين ()16.58-14.15
متر مكعب لكل برميل منتج من النفط للمكامن الرئي�سة وهما مكمنا الزبير والم�شرف حيث ان معظم
انتاج النفط والغاز الم�صاحب له يتم حاليا من هذين المكمنين .
 -2انتاج الغاز الطبيعي الم�صاحب للنفط للمدة ( )2012–1970ومقارنته باالنتاج العالمي
ب���د�أ �إنت���اج الغاز الطبيعي في العراق مع �إنتاج النفط عام  1972كغاز م�ص���احب للنفط كان يحرق
في الجو لعدم توافر التكنولوجيا الالزمة ولغاية اواخر ال�س���تينات( . .)2وقد تعمدت ال�ش���ركات االجنبية
الى حرق الغاز لكي تحافظ على ا�سعار النفط وعلى عدم ظهور مناف�س له  .وفي بداية ال�سبعينات من
القرن الع�ش���رين  ،وبعد تعديل �أ�س���عار النفط و�س���يـطرة الحكومـة على الموارد النفطيـة بد�أ االهتمام
با�س���تخدام الغاز .وقد �ش���هدت ال�س���بعينات من القرن الع�ش���رين تو�س���عا كبيرا في انتاج الغاز حيث بلغ
االنتاج اليومي الكلي (الم�س���تهلك والمحروق) اق�ص���ى م�س���توى له عام  1979حيث و�صل الى ()55.2
ملي���ون مت���ر مكعب في اليوم( ، )3اي ان االنتاج ال�س���نوي عام  1979بل���غ ( )20.148مليار متر مكعب،
وكان يمث���ل انت���اج الذروة من الغاز الم�ص���احب للنفط لغاية عام  ، 2011في حين و�ص���ل االنتاج الكلي
(الم�ستهلك والمحروق) عام  2012الى ( )20.496مليار متر مكعب(. )4

�- 1شركة نفط الجنوب  ،هيئة العمليات  ،التقرير التوثيقي واالح�صائي لعام � ، 2011ص18
- 2امجد �صباح عبد العالي  ،الغاز الطبيعي في العراق للمدة  .. 2010 – 2000درا�سة تقويمية  ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى
مجل�س كلية االدارة واالقت�صاد – جامعة الب�صرة  ،الب�صرة � ، 2013 ،ص 57
� -3شكر محمود جا�سم � ،صناعة الغاز الطبيعي في العراق  ،الواقع و�آفاق الم�ستقبل  ،ر�سالة مقدمة �إلى مجل�س كلية الإدارة
واالقت�صاد – جامعة الب�صرة لنيل درجة الماج�ستير  ،الب�صرة � ، 2004 ،ص . 25
4- OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013 ، Table 3.8 ، p 31 ،
www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/Main.htm
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ان الجدول ( )5يبين موقع العراق عالميا من حيث انتاج واحتياطي الغاز الطبيعي لعام : 2012
الجدول ()5
موقع العراق عالميا من حيث انتاج واحتياطي الغاز الطبيعي لعام ( 2012مليار متر مكعب )%
(*)

ت

الدولة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الواليات املتحدة
رو�سيا
ايران
قطر
كندا
الرنويج
ال�صني
ال�سعودية
اجلزائر
اندوني�سيا
ماليزيا
تركمان�ستان
هولندا
م�صر
املك�سيك
اوزبك�ستان
االمارات
ا�سرتاليا
نيجرييا
ترينداد وتوباغو
االجمايل لـ  20دولة
العراق
االجمايل لدول اخرى
اجمايل االنتاج العاملي

الم�صدر :

االنتاج
(مليار
مرت م)3
681.4
592.3
160.5
157.0
156.5
114.9
107.2
102.8
81.5
71.1
65.2
64.4
63.9
60.9
58.5
56.9
51.7
49.0
43.2
42.2
2781.1
20.496
576.9
3363.9

االحتياطي
لعام 2012
(مليار م)3
8 910
48 676
33 780
25 069
1 695
2 685
3 051
8 235
4 504
2 957
2 389
10 000
1230
2 190
360
1 661
6 091
3 849
5 118
375
172 105
3 158
25 087
200 350

ن�سبة االنتاج اىل
اجماىل االنتاج العاملي
%
20.20
17.60
4.77
4.66
4.65
3.41
3.18
3.05
2.42
2.11
1.95
1.91
1.90
1.81
1.74
1.69
1.53
1.45
1.28
1.25
82.67
0.61
17.15
100.00
(**)

ن�سبة االحتياطي اىل
االنتاج ال�سنوي ()R/P
(***)

13
82
210
159
10.8
23
28
80
55
41.6
36.6
155
19
36
6
29
118
78
118
9
154
)****(
59.5

1-British Petroleum Company ، Statistical Review of World Energy 2013 ،
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world- 2013.html
2- OPEC،Annual Statistical Bulletin 2013،Table 3.2 &Table 3.8
www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/Main
(*) ان انتاج الغاز مح�سوب على ا�سا�س الغاز المنتج لكل الدول.
(**) تم ح�ساب ن�سبة االنتاج لكل دولة الى اجمالي االنتاج العالمي .
(***) تم ح�ساب معدل االحتياطي الغازي الى االنتاج ال�سنوي ( )R/Pلعام 2012
(****) ان هذا الرقم ( )5يمثل المعدل العالمي لالحتياطي الغازي الى اجمالي االنتاج العالمي لعام . 2012
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من الجدول ( ، )5نالحظ ان االنتاج الغازي العراقي ي�شكل  % 0.61من االنتاج العالمي  ،في حين
ان االحتياطي الغازي العراقي ي�شكل  % 1.57من االحتياطي الغازي العالمي .وبالمقارنة مع ال�سعودية
 ،نالحظ بان االنتاج الغازي لها ي�شكل نحو  % 3.05من اجمالي االنتاج العالمي وان احتياطيها الغازي
ي�ش���كل  % 4.11م���ن االحتياطي العالمي  ،اي ان احتياطي ال�س���عودية يع���ادل ( )2.6مرة من احتياطي
العراق اال ان انتاج الغاز الطبيعي فيها يعادل ( )5مرات من انتاج العراق .
وعند المقارنة مابين ن�سبة االحتياطي الى االنتاج ( )R/Pلعام  ، 2012نالحظ بان المعدل العالمي
ي�ص���ل الى نحو ( ، )59.5وبعبارة اخرى لو ان االحتياطي العالمي لم يتغير وان االنتاج ال�س���نوي ي�س���تمر
بنف�س المعدل فان االحتياطي العالمي �سيكفي دول العالم لمدة (� )59.5سنة  .اما ن�سبة ( )R/Pللعراق
فانه���ا ( )154ف���ي حالة احت�س���اب االنتاج الكلي للغ���از (مع الكميات المحروقة) لع���ام  2012والذي بلغ
( )20.496مليار متر مكعب .ان هذه الن�س���بة التعني ان االنتاج �سي�س���تمر لمدة طويلة بالن�س���بة للعراق
الن حول���ي ( )% 75م���ن الغ���از الطبيعي هو غاز م�ص���احب للنف���ط وان عمر الغاز مرتب���ط بعمر النفط،
ول���و افتر�ض���نا ان العراق �س���ينتج بمعدل ( )5مليون برمي���ل يوميا للم���دة  -2015 2019،و( )10مليون
برمي���ل ابتداءا من عام  2020ولغاية عام  2034ح�س���ب عقود ج���والت التراخي�ص ثم نفتر�ض ان االنتاج
�سينخف�ض الى ( )5مليون برميل  ،فان عمر النفاذ للغاز الم�صاحب �سيكون بنف�س عمر النفط و�سوف لن
يعمر اكثر من (� )*()63سنة في حالة بقاء االحتياطي الحالي ( )140.3مليار برميل دون زيادة.
علم���ا ان الع���راق يحتل المرتبة ( )28عالميا من حيث كمية انت���اج الغاز لعام  ، 2012بعد ترينداد
وتوباغو وباك�ستان وتايلند والمملكة المتحدة والهند واالرجنتين وفنزويال وعمان .
وفـــــ���ي ادن���اه الجدول ( )6الــــ���ذي يبين اجمالي انتاج الغاز الم�ص���احب للنفط ف���ي العراق للمدة
(: )2012 - 1970

(*) تم ح�سابها من قبل الباحث�14 *10( :سنة� 48.88*5( +سنة) (140.3=)1000 365مليار برميل لمدة (� )62.88سنة
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جدول ()6
انتاج الغاز الطبيعي الكلي (مع المحروق) الم�صاحب للنفط للمدة 2012-1970
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

الإنتاج

ال�سنة

الإنتاج

ال�سنة

الإنتاج

ال�سنة

االنتاج

1970

6.132

1981

3.930

1992

2.480

2003

9.500

1971

8.013

1982

4.200

1993

2.750

2004

10.500

1972

7.422

1983

4.010

1994

3.410

2005

11.350

1973

8.732

1984

4.900

1995

3.410

2006

11.900

1974

9.319

1985

6.510

1996

3.480

2007

13.596

1975

10.451

1986

8.270

1997

3.800

2008

14.781

1976

13.265

1987

9.220

1998

4.000

2009

16.577

1977

13.616

1988

10.680

1999

4.380

2010

16.885

1978

16.497

1989

11.840

2000

4.350

2011

18.692

1979

20.160

1990

8.510

2001

3.950

2012

20.496

1980

11.370

1991

1.890

2002

3.550

املجموع الكلي للإنتاج

382.774

الم�صدر :
1-OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013 ، Table 3.8 ، p31
www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/Main.htm
� - 2شكر محمود جا�سم � ،صناعة الغاز الطبيعي في العراق  ،الواقع و�آفاق الم�ستقبل ،ر�سالة ماج�ستير مقدمة �إلى مجل�س كلية
الإدارة واالقت�صاد – جامعة الب�صرة لنيل درجة الماج�ستير  ،الب�صرة � ، 2004 ،ص . 26 - 25
(*) تم ح�سابها من قبل الباحث � 14*10( :سنة � 48.88*5( +سنة)( 140.3=)1000/365مليار برميل لمدة (� )62.88سنة

ومن الجدول ( ، )6نالحظ بان كمية الغاز المنتج للمدة مابين  2012-1970كانت متارجحة بين
ال�ص���عود والنزول وذلك اعتمادا على كمية النفط المنتج خالل هذه المدة  .فقد �ش���هدت المدة مابين
� 1979-1970صعودا في كميــة االنتاج ب�ســبب ازدياد انتاج النفط من ( )1()1.465مليــون برميل يوميا
ع���ام  1970الــــــ���ى ( )3.426مليون برميل يوميا عام  1979وهو العام الذي �ش���هد اعلى انتاج للنفط
ف�ضال عن اعلى انتاج للغاز الم�صاحب للنفط في تاريخ انتاج النفط العراقي ولغاية عام. )2( 2011
1-OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013 ، Table 3.7 ،
www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/Main.htm
 - 2د .نبيل جعفر عبد الر�ضا  ،اقت�صاد النفط  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت � ، 2011 ،ص .212
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وبد�أ انتاج الغاز الم�ص���احب بالهبوط بعد عام  1979وا�س���تمر بالهبوط لغاية عام  1983ب�س���بب
هبوط انتاج النفط الى( )1.098مليون برميل يوميا ب�س���بب الحرب العراقية االيرانية وتوقف ت�ص���دير
النف���ط عب���ر الموانئ الجنوبي���ة  .ثم عاود انتاج الغ���از باالرتفاع عام 1984وا�س���تمر كذلك لغاية عام
1989ب�سبب ارتفاع انتاج النفط الى ( )2.785مليون برمبل يوميا بعد ت�شغيل انبوب الت�صدير العراقي
ال�س���عودي( .)1اال ان انتاج الغاز الم�ص���احب بد�أ بالهبوط الحاد للمدة  1995 - 1990ب�سبب الح�صار
االقت�ص���ادي الذي فر�ض على العراق ومنع العراق من ت�ص���دير النفط واقت�ص���ر انتاج النفط الغرا�ض
اال�س���تهالك المحل���ي  .ثم بد�أ انتاج الغاز باالزدياد من���ذ عام  1996بعد توقيع العــراق واالمم المتحدة
علــى اتفاقيـة «النفط مقابل الغذاء» وا�ستمر كذلك حتى عام . 2012
كما نالحظ من الجدول ان ادنى انتاج للغاز الم�ص���احب للنفط كان عام  1991وال�س���بب يعود الى
ان انتاج النفط كان االدنى في تاريخ العراق حيث و�صل الى ( )0.282مليون برميل يوميا وذلك ب�سبب
حرب الخليج الثانية وما تالها من اعمال تخريب هائلة تعر�ض���ت لها البنى التحتية لل�ص���ناعة النفطية
وم���ا اعقبها من ح�ص���ار اقت�ص���ادي  ،وهو ادنى انت���اج منذ عام  1951من القرن الع�ش���رين عندما كان
معدل االنتاج اليومي في حينه نحو ( )0.180مليون برميل يوميا( .، )2كما نالحظ بان اكبر كمية انتاج
للغاز الم�ص���احب كانت عام  2012ب�س���بب ازدياد انتاج النفط لهذا العام في حقول جولتي التراخي�ص
االولى والثانية في المنطقة الجنوبية(*) حيث بلغ معدل االنتاج ( )2.942مليون برميل نفط يوميا(. )3

ثالثا  :ا�ستهالك الغاز الطبيعي للفترة  2012-1970ومقارنته باال�ستهالك العالمي
 -1ا�ستهالك الغاز الطبيعي للفترة 2012-1970
�إن ا�س���تخدام الغاز كم�صدر للطاقة في العراق جاء مت�أخراً مقارنة بالنفط الخام  .فقد ا�ستخدمته
ال�شركات النفطية الأجنبية في الخم�سينات من القرن الع�شرين لت�شغيل التوربينات الغازية التي تعمل
ل�ض���خ النفط عبر الأنابيب الممتدة من العراق الى موانئ البحر االبي�ض المتو�س���ط( .)4ولكن ا�ستهالك
الغاز �شهد تو�سعاً منذ �سبعينيات القرن الع�شرين .

 -1د .نبيل جعفر عبد الر�ضا  ،الم�صدر نف�سه � ،ص .212
2-OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2002 ، p 46 ،
http://www.opec.org/opec-web/stastic_files_project/media/downloads/publications/ASB2002.pdf
(*) وهي حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة ومجنون في الب�صرة  ،والحلفاية ومي�سان في محافظة مي�سان
3-OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013 ، op.cit، Table 1.2
- 4ثامر عبا�س غ�ضبان � ،سعد اهلل الفتحي  ،ابعاد الغاز في �صناعة النفط العراقية  ،مجلة النفط والتعاون العربي ،العدد ، 95
� ، 2000ص. 25
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الجدول ( )7يبين موقع العراق عالميا من حيث ا�ستهالك الغاز الطبيعي لعام : 2012
الجدول ()7
ا�ستهالك وانتاج الغاز الطبيعي في العالم لعام ( 2012مليار متر مكعب)%،
ت

الدولة

اال�ستهالك
(مليار مرت)3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

الواليات املتحدة
رو�سيا
ايران
ال�صني
اليابان
ال�سعودية
كندا
املك�سيك
اململكة املتحدة
املانيا
ايطاليا
االمارات العربية
الهند
م�صر
تايلند
كوريا اجلنوبية
اوكرانيا
اوزبك�ستان
االرجنتني
تركيا
االجمايل لـ  20دولة
العراق
االجمايل لدول اخرى
االجمايل العاملي

722.1
416.2
156.1
143.8
116.7
102.8
100.7
83.7
78.3
75.2
68.7
62.9
54.6
52.6
51.2
50.0
49.0
47.9
47.3
46.3
2526.1
6.164
782.136
3314.4

االنتاج
(مليار م)3
(*)

681.4
592.3
160.5
107.2
102.8
156.5
58.5
41.0
0.09
0.078
51.7
40.2
60.9
41.4
0.186
56.9
37.7
2189.4
20.496
1154.0
3363.9

ن�سبة ا�ستهالك الدولة اىل
اجمايل اال�ستهالك العاملي
%
21.78
12.55
4.70
4.33
3.52
3.10
3.03
2.52
2.36
2.27
2.07
1.90
1.65
1.59
1.54
1.51
1.48
1.44
1.43
1.40
76.22
0.180
23.60
100.00

اال�ستهالك اىل
االنتاج لكل دولة
%
106
70
97
134
100
64
143
191
835
880
121
136
86
123
263
84
125
115.2
30
67.77

الم�صدر :
1-British Petroleum Company ، Statistical Review of World Energy 2013 ،
http://wwwbp.com/englobal/corporate/about-bp/statistical-review-of-word-energy-2013.html
 -2وزارة النفط العراقية  ،انتاج النفط والغاز  ،اال�ستهالك  ،الت�صدير  ،الموقع الر�سمي www.moo.gov.iq ،
(*) تم االفادة من الجدول ( )5فيما يخ�ص االنتاج لبع�ض الدول

من الجدول ( )7نالحظ ان ن�سبة ا�ستهالك الغاز في العراق مقارنة باال�ستهالك العالمي اليتجاوز
( )% 0.18وه���ي ن�س���ـبة متدني���ة جدا  .وعن���د المقارنة مع ال�س���ـعودية نجد انها ا�س���تهلكت من الغاز
مايع���ادل  17م���رة ( )0.18 - 3.1بقدر ما ا�س���تهلكه العراق ع���ام  .2012وبالرغم من كون العراق يقع

22

الخسائر االقتصادية والبيئية الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي في جنوب العراق للمدة 2012 - 1970

في المرتبة ( )12عالميا من حيث االحتياطي الغازي  ،اال انه احتل المركز ( )44في ا�س���تهالك الغاز
عالميا عام .2012
ومـــن الجدول نالحظ اي�ض���ا ان ن�س���بة اال�س���تهالك الى االنتاج في العراق متدنية جدا حيث كانت
( )% 30مقارن���ة بال�س���عودية الت���ي حقق���ت ن�س���بة عالية ج���دا ( ، )%100مما ي�ؤكد وج���ود هدر كبير
ف���ي الغ���از في العراق ،حيث ان ال�س���عودية ت�س���تهلك كل ما تنتجه من الغاز الطبيع���ي وهو من نوع الغاز
الم�ص���احب للنفط .وقد و�صلت ال�س���عودية الى مرحلة الحرق ال�صفري للغاز الم�صاحب للنفط (zero
 .)flaringان ن�سبة اال�ستهالك الى االنتاج عندما تتجاوز  % 100فان الدولة ت�ستورد كمية من الغاز
من الخارج ت�ساوي الفرق بين االنتاج واال�ستهالك الكلي .
 - 2تطور ا�ستهالك الغاز الطبيعي في العراق والعالم خالل الفترة 2012–1970
�ش���هدت دول العالم تطوراً �سريعا في ا�س���تهالك الغاز الطبيعي خالل فترة الدرا�سة وبمعدالت نمو
عالي���ة� .أما في العراق ،فان معدل النمو لم يكن بم�س���توى ه���ذه الدول .يبين الجدول (� )8أدناه تطور
ا�س���تهالك الغاز الطبيعي في العراق ومقارنته مع �أكبر ع�ش���ر دول م�س���تهلكة للغاز الطبيعي في العالم
للفترة :2012-1970
الجدول ()8
تطور ا�ستهالك الغاز الطبيعي في العراق والعالم ل�سنوات مختارة (مليار متر مكعب )% ،
ت

الدولة

1970

1980

1990

2000

2010

2012

722.1 682.1 660.7 542.9 562.9 598.5
امريكا
1
416.2 414.1 360.4 407.6
رو�سيا
2
156.1 144.6 62.9
22.7
6.9
9.2
ايران
3
143.8 106.9 24.5
15.3
14.3
2.9
ال�صني
4
116.7
94.5
72.3
48.1
24.1
3.4
اليابان
5
102.8
87.7
49.8
33.5
9.7
1.6
ال�سعودية
6
100.7
95.0
92.7
66.9
52.2
32.9
كندا
7
83.7
72.5
40.9
27.5
23.0
10.2
املك�سيك
8
78.3
99.2
96.9
52.4
44.8
11.3
بريطانيا
9
75.2
83.3
79.5
59.9
57.4
15.0
املانيا
10
1995.6 1879.9 1540.6 1276.8 795.3 685
املجموع
0.646 1.303 3.15
3.98
1.281 0.780
العراق
بقية الدول 1318.1 1295.1 869.25 677.92 639.52 300.22
االجمايل العاملي 3314.4 3176.3 2413.0 1958.7 1436.1 986.0

معدل النمو املركب خالل مدة
الدرا�سة %
0.43
0.16
6.72
9.40
8.47
10.05
2.60
4.96
4.55
3.78

(*)

-0.5
3.46
2.83

الم�صدر :
1- OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013، Table 3.8 ،
http://www.opec.org/library/Annual%20Ststistical20%Bulletin/interactive/curent/FileZ/Main.html
� -2صباح الجوهر  ،الغاز الطبيعي ودوره في توليد الطاقة الكهربائية في البلدان العربية  ،مجلة النفط والتعاون العربي  ،العدد
 ، 132الكويت � ، 2010 ،ص .149
(*) تم ح�ساب معدل النمو المركب من قبل الباحث ح�سب المعادلة المذكورة �سابقا.
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من الجدول ( )8ن�ستنتج مايلي :
.1
.2
.3

.4

1ان الع���راق حق���ق تراجع���ا في النمو في ا�س���تهالك الغاز الطبيعي وبن�س���بة ( )% 0.5-مقارنة
بالدول الع�شر الكبرى التي حققت نموا في ا�ستهالك الغاز الطبيعي ،تراوح مابين ()%0.16
في رو�سيا الى ( )% 10.05في المملكة العربية ال�سعودية ..
2ان معدل النمو في ا�ستهالك الغاز الطبيعي في العراق هو اقل بكثير من معدل النمو العالمي
الذي بلغ .% 2.83
�3ش���هدت البلدان العربية النفطية نموا في ا�س���تهالك الغاز الطبيعي خالل مدة الدرا�س���ة (اي
خالل� 43س���نة)  ،وكانت ال�س���عودية هـي االكبر نموا عربيا وعالميا  .وقد ت�ض���اعف ا�ستهالك
ال�سعودية خالل مـدة الدرا�سـة بنحـو ( )64.2مرة  ،علما ان معظم الغاز الطبيعي الم�ستخدم
في المملكة هو من النوع الم�صاحب للنفط .
4ن�س���بة النمـــ���و للواليات المتحدة ورو�س���يا وكن���دا كان اقل من معدل النم���و العالمي الذي بلغ
( )% 2.83ال�س���باب عدي���دة منه���ا ماحققته ه���ذه البلدان ف���ي رفع كفاءة ا�س���تخدام الطاقة
وا�س���تخدام الم�ص���ادر المتجددة للطاقة ف�ضال عن ا�س���تخدام الفحم النظيف والطاقة الذرية
لتوليد الكهرباء .

وعلى م�س���توى الدول العربية فقد تزايدت الفوائد االقت�ص���ادية من الغاز الطبيعي في اال�س���واق
المحلي���ة ف���ي �ض���وء توفر الغ���از الطبيعي الذي يعد من العنا�ص���ر الرئي�س���ة التي تدفع عملي���ة التنمية
االقت�ص���ادية واالجتماعية والذي انعك�س على االجراءات التي اتخذتها الدول العربية لتطوير �ص���ناعة
البتروكيمياويات و�ص���ناعة الأ�سمنت وااللمنيوم  .وقد جاء هذا االنجاز بعد المدة التي كان فيها معظم
الغ���از الطبيع���ي ف���ي الدول العربية يت���م حرقه ولم تكن ن�س���بة الكميات الم�س���تخدمة تزيد عن % 10
عام  ،1970اال ان عملية الت�ص���نيع كانت تتطلب زيادة متوا�ص���لة في ا�س���تخدام الغاز الطبيعي في كافة
الن�ش���اطات حيث و�ص���لت الن�سبة الم�س���تخدمة الى حوالي  %50في منت�صف الثمانينات والى اكثر من
 %95خالل ال�سنوات االخيرة (.)1
ام���ا ف���ي دول مثل النرويج وكندا والمملكة المتحدة فان ن�س���بة ا�س���تثمار الغ���از تجاوزت ()% 95
اي�ض���ا( .)2يبدو من خالل االرقام مدى التطور الكبير الذي ح�ص���ل في مو�ض���وع ا�ستثمار الغاز الطبيعي
الم�ص���احب للنفط في الدول العربية النفطية حيث و�ص���لت الن�س���بة الى اكثر من ( )3()% 95في حين
تراجعت هذه الن�سبة في العراق لت�صل الى حوالي ( )% 41.18عام .)4(2012

 - 1جميل طاهر  ،التعاون العربي فــي مجال النفط والغاز الطبيعي  ،مجلة النفط والغاز العربي  ،العدد  ، 134الكويت � ، 2010 ،ص 39
2- Birnur Buzcu ، Gas Flaring and Venting : Extent ، Impacts ، and Remedies ، Energy Forum of
the James A. Baker 111 Institute for Public Policy ، Rice University ، USA ، 2010 ، P 13 ، www.
bakerinstitute.org
 - 3جميل طاهر  ،م�صدر �سابق .
 -4وزارة النفط العراقية  ،االنتاج  ،الت�صدير الغاز الم�صاحب  ،الموقع الر�سمي www.moo.gov.iq ،
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المبحث الثاني
الكميات المحروقة من الغاز  ،الخ�سائر االقت�صادية والبيئية

اوال  :حرق الغاز الم�صاحب للنفط في العراق
-1حرق الغاز على م�ستوى العراق
احتل العراق المرتبة الرابعة في حرق الغاز الم�صاحب للنفط على م�ستوى العالم لعام  2011حيث
بلغ���ت كـمي���ة الغاز المحروقة حوالي ( ) 9.612مليار متر مكع���ب  .وقد ازدادت الكمية المحروقة لعام
 2012حيث و�ص���لت الى ( ،)11.975وح�س���ب البيانات ال�صادرة من منظمة اوبك .الجدول ( )9يبين
كمية الغاز التي حرقت للفترة (:)2012-1970
جدول ()9
كميات الغاز المحروقة للفترة ( 2012–1970مليار متر مكعب) ومعدل ن�سب الحرق للغاز الم�صاحب ()%
ال�سـ ــنة

كمية االنتاج
(مليار مرت مكعب)

كمية الغاز املحروقة
(مليار مرت مكعب)

ن�سبة احلرق اىل االنتاج
()%

1975 -1970

50.069

43.143

86.16

1980 -1976

74.908

63.491

84.76

1985-1981

23.550

19.68

83.56

1990-1986

48.520

25.11

51.75

1995-1991

13.940

0.260

1.86

2000-1996

20.010

3.250

16.24

2005-2001

38.850

24.940

64.19

2010-2006

73.739

33.783

45.81

2011

18.692

9.612

51.42

2012

20.496

11.975

58.82

املجـــــــموع

382.774

234.943

62.67

الم�صدر :
� - 1شكر محمود جا�سم � ،صناعة الغاز الطبيعي في العراق  ،الواقع و�آفاق الم�ستقبل  ،ر�سالة ماج�ستير مقدمة �إلى مجل�س كلية
الإدارة واالقت�صاد – جامعة الب�صرة لنيل درجة الماج�ستير  ،الب�صرة � ، 2004 ،ص ( . 83للمدة )1980-1970
2- OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013 ، Table 3.8
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من الجدول ( )9نالحظ بان ن�سبة حرق الغاز الم�صاحب في العراق تجاوزت ال  % 50من اجمالي
الغ���از المنت���ج  ،حيث بلغ المعدل العام لحرق الغاز الكلي ن�س���بة الى االنتاج الكلي خالل مدة الدرا�س���ة
حوالي ( . )% 62.67كما نالحظ بان اعلى ن�سبة حرق كانت خالل المدة  1975-1970حيث بلغت
( )% 86.16وربما يعود ال�س���بب في ذلك الىتدني الكميات الم�س���تهلكة من الغاز الطبيعي الم�صاحب
للنفط كما بدى ذلك وا�ض���حا في الجدول ( .)8كما �ش���هدت المدة ( )1995-1991ت�سجيل ادنى حرق
للغاز الم�صاحب للنفط خالل مدة الدرا�سة ،ويعود ال�سبب في ذلك ان كمية النفط المنتجة خالل هذه
الم���دة كان���ت االدنى حيث و�ص���ل معدل االنتاج اليومي عام  1991ال���ى ( )0.282مليون برميل يوميا .
ويعود ال�س���بب في تدني انتاج النفط خالل هذه المدة الى توقف ت�ص���دير النفط الى الخارج بعد فر�ض
العقوبات االقت�صادية عام . 1990
كما نالحظ ان ن�س���بة الحرق ت�ص���اعدت بعد عام  2005ولغاية عام  2012ب�س���بب ت�صاعد انتاج
النفط خالل هذه المدة وقد تحقق اعلى معدل حرق عام  2012حيث و�صل االنتاج الى  3.25مليون
برميل يوميا  .ف�ض�ل�ا عن ذلك فان معدل الحرق ال�س���نوي خالل مدة الدرا�سة (� 43سنة) بلغت حوالي
( )5.579ملي���ار مت���ر مكعب اي ما يعادل حرق حوال���ي ( )15.285مليون متر مكعب يوميا وهي تكفي
النتاج ( )2160ميغاواط �ساعة من الكهرباء(. )1
من خالل ق�سمة كمية الغاز المحروق لعام  2011لكل دولة على اجمالي الغاز المحروق في العالم
لعام  2011والتي بلغت ( )140مليار متر مكعب .

 - 1ناجي مزهر عبد الرحمن و هادي عبد االزيرج  ،ال�صناعة النفطية في العراق  ،م�صدر �سابق � ،ص62
ولغر�ض معرفة موقع العراق عالميا من حيث حرق الغاز الم�صاحب  ،فان الجدول ( )11يبين اكبر ( )10دول نفطية ا�سهمت في
حرق الغاز الم�صاحب ل�سنوات مختارة .
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م���ن الج���دول ( ، )10نالحظ ب����إن العراق رابع اكبر دولة في العالم من حيث كمية وكذلك من حيث
ن�س���بة الغاز الم�ص���احب للنفط التي حرقت عام  2011بعد رو�س���يا ونيجيريا و ايران  .كما ان العراق
احت���ل المرتب���ة الثالث���ة من حيث حرق الغاز ن�س���بة الى النفط المنتج وبن�س���بة  9.197متر مكعب لكل
برميل من النفط المنتج بعد كل من نيجيريا ورو�س���يا  ،وهذا الم�ؤ�ش���ر يعد من ابرز الم�ؤ�ش���رات لغر�ض
المقارنة مع الدول االخرى في التعبير عن ظاهرة حرق الغاز .
الجدول ()10
موقع العراق في حرق الغاز عالميا (مليار متر مكعب )% ،
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدولة
رو�سيا
نيجرييا
ايران
العراق
الواليات املتحدة
اجلزائر
كازاخ�ستان
انغوال
ال�سعودية
فنزويال
املجموع
بقية العامل
االجمايل العاملي

كميات الغاز املحروقة
(مليار مرت مكعب)
2005

2009

2011

55.2
21.3
11.3
7.1
2.0
5.2
5.8
4.6
3.0
2.1

46.2
14.9
10.3
8.3
2.3
5.5
5.2
3.1
3.5
2.8

37.4
14.6
11.4
)*( 9.4
7.1
5.0
4.7
4.1
3.7
3.5
100.9
39.1
140

النفط املنتج
لعام 2011
(**)
مليار برميل
3.836
0.898
1.59
1.022
2.871
0.614
0.641
0.63
4.067
1.051

معدل حرق الغاز
اىل النفط
(م 3غاز برميل)
(***)
لعام 2011
9.750
16.258
7.170
9.197
2.473
8.143
7.330
6.50
0.909
3.33

ن�سبة احلرق
عامليا %
لعام
(****)
2011
26.70
10.35
8.14
6.71
3.35
3.57
5.07
2.92
2.64
2.50
72
28
100

الم�صدر :
1-Birnur Buzcu& Robert Harris ، Gas Flaring and Venting ، Extent ، Impacts and Remedies ، The
Energy Forum of James Baker Institute ، Rice University USA ، 2010 ، p16
2-Global Gas Flaring Reduction ، A Public – Private Partnership ، Estimatd Flared Volumes
from Satellite Data،2007 – 2011 ، www.worldbank.org / WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
EXTTOGM،menu ، PK:3077311
3- British Petroleum Company ، BP Statisical Review of World Energy of 2013
www.bp.com/Statisticalreview
(*) وهي اقل من الكمية الواردة في الجدول ( )10حيث اعتمدنا بيانات منظمة اوبك .
(**) من الم�صدر ( )3تم ح�ساب كمية االنتاج ال�سنوي من النفط المنتج من الباحث من خالل �ضرب معدل االنتاج اليومي في
( 365او  )366ح�سب ال�سنة ان كانت �سنة عادية ام �سنة كبي�سة .
(***) قام الباحث بح�ساب ن�سبة الغاز المحروق الى النفط المنتج لعام  2011لكل دولة من خالل ق�سمة اجمالي الغاز المحروق
لعام  2011على اجمالي النفط المنتج لعام  2011لغر�ض ابراز اكبر الدول حرقا للغاز الم�صاحب للنفط بطريقة المقارنة
مع النفط المنتج .
(****) قام الباحث بح�ساب ن�سبة حرق الغاز لكل دولة الى اجمالي الغاز المحروق في العالم لعام 2011
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اما ال�س���عودية فقد كانت اقل البلدان النفطية الع�ش���رة الواردة في الجدول حرقا للغاز الم�ص���احب
ن�س���بة ال���ى النفط المنتج حيث حققت ن�س���بة مقداره���ا ( )0.909متر مكعب من الغاز الم�ص���احب لكل
برميل من النفط المنتج  .ونالحظ من الجدول اي�ض���ا ان رو�س���يا  ،نيجيريا  ،كازاخ�س���تان  ،الجزائر ،
حققت تطورا ايجابيا في التقليل من حرق الغاز خالل المــدة ( . )2011 – 2005كـما نالحـظ ان ()10
دول نفطية  ،من �ض���منها العــراق  ،م�س���ـ�ؤولة عـن حـرق ( )% 72من اجمالي الغاز المحروق في العالم ،
وان رو�سيا ونيجيريا وايران والعراق حرقت حوالي ( )% 51.9من اجمالي الغاز المحروق في العالم.
وتق���در منظم���ة البلدان الم�ص���درة للنف���ط اوبك كمية الغ���از المحروق في الع���راق في عام 2011
()1
بحوالي  9.612مليار متر مكعب .

 - 2حرق الغاز في جنوب العراق
ان حوال���ي ( )%75م���ن احتياط���ي الغ���از الطبيعي في الع���راق يتكون من الغاز الم�ص���احب للنفط
والذي يتركز من الناحية الجغرافية في المنطقة الجنوبية من العراق خ�صو�ص���ا في الحقول العمالقة
ف���ي الرميل���ة وغرب القرنة ومجنون ونهر عم���ر والزبير( . )2ان معدل انتاج الغاز الى النفط في الحقول
ال�شمالية والجنوبية متقاربة  ،وعلى هذا المبدا فان انتاج الغاز الم�صاحب للنفط في الحقول الجنوبية
يمكن تقديره ن�سبة النتاج النفط فيها .
يتم انتاج النفط في العراق من الحقول الجنوبية (�ش���ركة نفط الجنوب و�ش���ركة نفط مي�س���ان) ،ومن
الحقول الو�س���طى وال�شمالية (�شركة نفط الو�سط و�ش���ركة نفط ال�شمال) .وقــد تراوحت الكمية المنتجة
م���ن النف���ط من الحق���ول الجنوبية نحو( )%73م���ن انتاج النفط الكل���ي في الع���راق( ، )2ومثلها من الغاز
الم�صاحب للنفط  .ومن هذا المبدا فان كميات الغاز الم�صاحب للنفط المحروقة في جنوب العراق تقدر
بنحو( )% 73من الغاز الم�ص���احب الكلي المحروق خالل مدة الدرا�س���ة  ،حيث ان ن�سبة الغاز الى النفط
(معامل الغاز الى النفط  )GORاليختلف كثيرا في المكامن المنتجة للنفط في حقول النفط العراقية .
وباال�شارة الى الجدول ( ، )10حيث كان اجمالي الكميات المحروقة من الغاز حوالي ()234.943
فان كـــمية الغاز الم�صاحب للنفط الذي تم حرقه في جنوب العراق خالل مــدة الدرا�ســة يكون بحدود
( )171.508مليار متر مكعب (**) .

1-OPEC ، Annual Statistical Bulletin ، Table 3.8، p 31 ، 2011 ، www.opec.org
 - 2وزارة النفط العراقية  ،م�صدر �سابق .

(**) تم ح�سابها كمتو�سط من قبل الباحث ()234.943 *0.73
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 - 3حرق الغاز بعد توقيع عقود التراخي�ص النفطية
حقق العراق زيادة في انتاج النفط الخام بعد توقيع عقود التراخي�ص عام  2009حيث كان االنتاج
( )2.336مليون برميل يوميا ثم ازداد الى ( )2.358عام � 2010إلى  )2.652( ،عام  ، 2011ثم الى
( )2.942عام . )1(2012
وقد ادت هذه الزيادة في انتاج النفط الخام الي تحقيق زيادة في انتاج الغاز الم�صاحب للنفط من
( )16.577ملي���ار مت���ر مكعب عام  2009الى (16.885مليار مت���ر مكعب) عام 18.692 ( ، 2010
مليار متر مكعب) عام  ، 2011ثم الى ( 20.496مليار متر مكعب) عام  ، 2012وقد ادت هذه الزيادة
الى ازدياد حرق الغاز الم�صاحب للنفط من ( 6.984مليار متر مكعب) عام  2009الى ( 7.573مليار
متر مكعب) عام  9.612( ، 2010مليار متر مكعب) عام  ، 2011ثم الى ( 11.975مليار متر مكعب)
عام .)2( 2012
و�سي�س���تمر حرق الغاز الم�ص���احب للنفط في حالة انتاج اكثر من ( )56مليون متر مكعب يوميا من
الغ���از الم�ص���احب للنفط في المنطقة الجنوبية من العراق لك���ون الكمية البالغة ( 56مليون متر مكعب
يومياً) �سيتم ت�سليمها الى �شركة غاز الب�صرة ح�سب العقد الذي ابرم بين العراق و�شركة �شل الهولندية
و�شركة مت�سوبي�شي اليابانية(. )3
ان انت���اج الغاز الم�ص���احب في العراق لع���ام  2012كان ( )20.496مليار متر مكعب  ،اما الكمية
المنتجة في المنطقة الجنوبية فتبلغ حوالي ( )4()% 83من اجمالي الغاز المنتج في العراق اي حوالي
( )*()17.011مليار مترمكعب بمعدل انتاج يومي مقداره ( )**()46.6مليون متر مكعب يوميا .

ثانيا� :أ�سباب حرق الغاز الم�صاحب للنفط والت�شريعات القانونية
 - 1ا�سباب حرق الغاز
�أدناه �أهم الأ�سباب التي �أدت الى اال�ستمرار في حرق الغاز الم�صاحب للنفط للفترة (: )2012-1970

� - 1إهم���ال الحكوم���ات ال�س���ابقة الت���ي تعاقبت عل���ى الحكم في العراق لمو�ض���وع ا�س���تثمار الغاز
الم�ص���احب للنفط  ،كما لم ت�س���تطع الحكومات قبل التاميم من فر�ض �شروطها على ال�شركات
العالمية المالكة المتيازات نفط العراق في منع حرق الغاز الم�ص���احب .وقد جرت مرا�س�ل�ات
عديدة بين وزارة النفط وهذه ال�ش���ركات بخ�ص���و�ص عدم حرق الغاز الم�صاحب او التقليل من
حرقه  ،وقد ا�ستمر الحرق بعد التاميم ولكن بدرجة اقل(. )5

1-OPEC،Annual Statistical Bulletin 2013،Table 3.7
2-OPEC،Annual Statistical Bulletin 2013،Table 3.8
 -3ف�ؤاد قا�سم االمير  ،االتفاقية االولية بين وزارة النفط و�شركة �شل لم�شروع غاز الجنوب..اراء ومالحظات  ،دار الغد  ،بغداد،
� ،2009ص61
 -4وزارة النفط العراقية  ،م�صدر �سابق
(*) تم ح�سابها من قبل الباحث وت�ساوي ()0.83*20.496
(**) تم ح�سابها من قبل الباحث وت�ساوي ()365/1000*17.011
–5ف�ؤاد قا�سم االمير  ،م�صدر �سابق
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 - 2ان�ش����غال العراق في حروب وح�ص����ار اقت�ص����ادي للمدة ( .)2002-1980ف�ض��ل�ا عن ال�ص����راعات
ال�سيا�سية والو�ضع االمني ال�صعب والفو�ضى في المجاالت االقت�صادية بعد التغييرعام .2003
 -3ال�سيا�س����ة الحكومي����ة الخاطئ����ة ف����ي التركيز على ت�ص����دير النفط الخام واهمال مو�ض����وع التكرير
وا�ستثمار الغاز في ال�صناعة وانتاج الطاقة الكهربائية .
 -4تعر�ض من�ش�أت معالجة وت�صنيع الغاز الطبيعي الموجودة حالياً الى االهمال وتراجع اعمال ال�صيانة
حيث تعمل المن�ش����ات الخا�ص����ة بالمعالجة وتلك الخا�ص����ة با�س����تهالك الغاز في ال�ص����ناعة بطاقة
ت�ش����غيلية متدنية مقارنة بالطاقة الت�ص����ميمية مما �س����اعد في ازدياد كميات الغاز الم�صاحب الذي
يحرق  .ويالحظ وجود تفاوت كبير بين القدرات المتاحة في انتاج الغاز الطبيعي في العراق وبين
الطاقات الت�صميمية لكل من �شركتي غاز الجنوب وغاز ال�شمال وذلك ب�سبب قدم التكنولوجيا التي
ت�س����تخدمها ال�شركتان واندثار المعدات واالو�ض����اع ال�سيا�سية واالمنية غير الم�ستقرة التي مر بها
البلد(. )1
 -5ازدي����اد انت����اج النف����ط الخام خ�صو�ص����ــاً بعــد توقيع عق����ود جولتي التراخي�ص االول����ى والثانية مــع
�ش����ركات النفط العالمية  ،حيث تزداد كميات الغاز الم�ص����احب للنفط كلما ازدادت كميات النفط
المنتجة  .ي�ض����اف الى ذلك الى ان هذه العقود لم تت�ض����من �ش����رطاً ال�س����تثمار الغاز الم�صاحب اال
بكميات محدودة الغرا�ض العمليات النفطية خ�صو�صا في مجاالت ت�شغيل توربينات ال�ضخ الغازية
والمولدات الغازية لتوليد الكهرباء في المحطات النائية .
 -6تاخر مبا�ش���رة �ش���ركة غاز الب�ص���رة (�ش���ركة م�ش���تركة بين الحكومة العراقية و�ش���ركة �ش���ل الملكية
الهولندية) باعمالها المت�ض���منة ا�س���تثمار الغاز الم�ص���احب للنفط في حقول الرميلة والزبير وغرب
القرنة – المرحلة االولى  .فقد بدات المفاو�ضات بين �شركة �شل ووزارة النفط في 2008 –1–22
حي����ث قدمت ال�ش����ركة المذكورة «عر�ض����ا لالفادة م����ن غاز الجنوب» .كم����ا ال توجد خطوات جادة
ل�شركة غاز الجنوب الم�س�ؤولة عن ا�ستثمار الغاز الم�صاحب في الحقول االخرى الن معظم من�شات
ال�ش����ركة �س����لمت الى �ش����ركة غاز الب�ص����رة وان ماتبقى لها من مهام  ،خارج ح�صتها في �شركة غاز
الب�ص����رة ،يكون بحدود  .%5كما تحتاج ال�ش����ركة الى تخ�صي�ص����ات مالية كبيرة ومدة زمنية طويلة
الن�شاء البنى التحتية الالزمة ال�ستثمار الغاز الم�صاحب (. )2
 -7يحتاج اال�ستثمار في م�شاريع الغاز الم�صاحب الى ر�أ�س مال كبير و�شركات متخ�ص�صة وتقنيات متطورة
وبنى تحتية منا�سبة وا�سواق محلية وخارجية لال�ستهالك الدائم كما يحتاج الى بيئة ا�ستثمارية جاذبة
وو�ضع امني و�سيا�سي م�ستقر وهذه االمور غير متوفرة حالياً بالم�ستوى المطلوب (.)3
 -8غيـ����اب الخــط����ة الحكومـية ال�ش����املـة والكــيان الوطـني للغـاز ف�ض����ـال عـــــن ادخال مو�ض����وع النفط
والغـاز فـــــــي ال�صراعات ال�سيا�سية.
 -9ال وج����ود للتوعي����ة والتثقيف باتجاه اال�ض����رار البيئية من حرق الغاز وغي����اب دور منظمات المجتمع
المدني وجماعات ال�ضغط البيئي في هذا المجال .

 -1ف�ؤاد قا�سم االمير  ،م�صدر �سابق � ،ص95
 -2ع�صري �صالح مو�سى  ،التاثيرات البيئية الناجمة عن �صناعة النفط والغاز في جنوب العراق  ،ورقة بحثية مقدمة الى الندوة العالمية
االولى عن التاثيرات البيئية ل�صناعة النفط والغاز في العراق  ،نظمتها وزارة النفط � ،شركة نفط الجنوب  ،الب�صرة� ،2013 ،ص. 30
 -3ع�صري �صالح مو�سى  ،التاثيرات البيئية  ،م�صدر �سابق � ،ص14
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 - 10ال وجود للر�ؤية اال�س����تراتيجية االقت�ص����ادية ال�ص����حيحة في مجال تنويع االقت�صاد واالعتماد على
ال
م����ورد واحد وهو العائدات النفطية وال وجود لدعم للقطاع ال�ص����ناعي التحويلي مما ي�ش����كل خل ً
في توازن البنية االقت�ص����ادية  .وي�شكل القطاع النفطي قرابة ( )%70من الناتج المحلي االجمالي
المملوك للدولة وان عوائد النفط ت�شكل اكثر من  %94من عوائد الموازنة(. )1
 - 11االعتماد ب�ش����كل رئي�س على الم�ش����تقات النفطية كم�صدر رئي�س للطاقة وتوليد الكهرباء  ،و�ضعف
اعتماد العراق على م�صادر الطاقة االخرى(. )2
�- 12ضعف الت�شريعات القانونية التي تمنع حرق الغاز الم�صاحب للنفط
- 13لم تت�ض����من عقود جوالت التراخي�ص بندا ال�س����تثمار الغاز الم�ص����احب للنفط  ،مما ادى الى زيادة
حرق الغاز واهدار مايقارب %60منه عام  2012كما يت�ضح في الجدول (.)10

 -2حرق الغاز و الت�شريعات القانونية العراقية
توجد ت�شريعات قانونية تتعلق بالمحافظة على الغاز وعدم حرقه  .لقد �صدر في 1970-12-14
قانون �ص���يانة الثروة والمواد الهيدروكاربونية المرقم  229ل�س���نة  1970في وقت كان النفط العراقي
بيد ال�شركات االجنبية ويعد القانون خطوة لالمام  .وقد ت�ضمن القانون عدة مواد منها(: )4
المادة ( : )33ي�شترط في االنتاج من المكامن الهيدروكاربونية اعادة الفائ�ض من الغاز الى المكمن،
واذا لم يكن ذلك اقت�صاديا فيجب االنتفاع من الغاز .
الم�������ادة ( : )38عل���ى الجهة العاملة اتخاذ االجراءات الممكنة لالفادة من الغاز الم�ص���احب للنفط
المنتج الي من االغرا�ض التالية :
�أ -ادامة النفط داخل المكمن طبقا لال�ساليب الفنية المتعارف عليها في ال�صناعة النفطية .
ب -حقنه في الطبقات الحاوية تحت االر�ض طبقا لال�س���اليب الفنية المتعارف عليها في ال�صناعة
النفطية .
المادة ( : )39على الجهة العاملة ا�ستح�صال موافقة الوزارة با�ستعمال الغاز الطبيعي بما فيه الغاز
الم�صاحب للنفط المنتج في م�شاريع �صناعية او تجارية او لال�ستعمال المحلي او ا�ستعماله كوقود في
من�شاتها .
الم�������ادة ( : )40اذا ل���م يك���ن باالمكان االفادة من الغ���از على وفق المادتي���ن ( )38و ( )39من هذا
القانون فان للوزارة الحق في ا�ستالمه مجانا .
المادة ( : )41اي غاز م�ص���احب للنفط اليمكن اال�س���تفادة منه وفق المواد ( )40 ، 39 ، 38من
هذا القانون يجب التخل�ص منه بطريقة مامونة .
المادة ( :)42اليجوز للجهة العاملة في حالة عدم ا�ستعمالها جميع الغاز الم�صاحب  ،ان تنتج الغاز
غير الم�صاحب للنفط اال بنا ًء على طلب الوزارة او بعد ا�ستح�صال موافقتها .

31

البحث األول

ثم جاء قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية المرقم ( )84ل�سنة  1985الذي �صدر بعد
(� )12سنة من تاميم النفط حيث �صدر في  . 1985-10-21وقد ت�ضمن القانون ( )66مادة وت�ضمنت
المادة ( )65الغاء القانون رقم ( )229ل�سنة  .1970وفي ادناه بع�ض المواد ذات العالقة بالقانون (:)1
الم�������ادة ( : )1اوال  -يه���دف ه���ذا القان���ون الى حماي���ة الث���روة الهيدروكاربونية من التل���ف والهدر
وا�ستغاللها على وفق اال�س�س العلمية ال�سليمة فنيا واقت�صاديا .
ثانيا  :يق�صد بالثروة الهيدروكاربونية النفط الخام والغاز الم�صاحب والغاز الحر وم�شتقاتها .
المادة ( : )36تتخذ االجراءات ال�ض���رورية والناجعة اقت�ص���اديا ال�س���تثمار الغاز الم�صاحب وخزن
الفائ�ض او التخل�ص منه بطريقة مامونة على وفق خطة م�صادق عليها .
نالحظ ان الت�شريعات القانونية لم تو�ضع ب�صيغة يعاقب عليها القانون ومن ال�ضروري ا�صدار قانون
اللب�س فيه لمنع حرق الغاز الم�صاحب للنفط .
اما بخ�ص���و�ص الت�ش���ريعات البيئية  ،فقد ا�ش���ار قانون حماية وتح�سين البيئة رقم  27ل�سنة 2009
الى منع انبعاث او حرق الغازات .اذ ن�ص���ت المادة  - 15الفرع الثالث – الف�ص���ل الثالث  ،الذي يحمل
العنوان «حماية الهواء من التلوث والحد من ال�ضو�ضاء» على مايلي« :يمنع ماياتي :اوال :انبعاث االدخنة
او الغ���ازات او االبخ���رة او الدقائ���ق الناتجة عن عمليات انتاجية او حرق وقود الى الهواء اال بعد اجراء
المعالجات الالزمة بما ي�ضمن مطابقتها للت�شريعات البيئية الوطنية»(.)2
كما ن�صت المادة ( - 114ثالثا) من د�ستور جمهورية العراق على «ر�سم ال�سيا�سة البيئية ل�ضمان حماية
البيئة من التلوث ،والمحافظة على نظافتها ،بالتعاون مع االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم»
ون�ستنتج من ن�ص القانون بان حرق الغاز الم�صاحب للنفط ي�شكل مخالفة بيئية �صريحة للقانون العراقي .
()3

ثالثا  :الخ�سائر االقت�صادية والبيئية لحرق الغاز الم�صاحب للنفط
 -1الخ�سائر االقت�صادية في العراق
بلغ���ت كمي���ات الغاز الطبيعي الم�ص���احب للنفط التي حرق���ت للفترة ( )2012-1970بحدود
 234.943مليار متر مكعبكما يت�ضح في الجدول ()11
الجدول ( )11يبين كلفة الغاز المحروق خالل فترة الدرا�س���ة ( )2012-1970وتم ح�ساب الكلفة
م���ن خ�ل�ال تحويل كمية الغاز المحروقة الى مايكاف�ؤها من براميل النفط الخام  ،وقد تم اعتماد معدل
�س���عر البرميل لكل �س���نة  .ونعتقد بان هذه اف�ض���ل طريقة الن �سعر انتاج وبيع الغاز متغير من بلد الخر
كم���ا يعتمد ال�س���عر على الحالة التي ي�ص���در فيها الغ���از اي الحالة الغازية الجاف���ة باالنابيب او الحالة
الم�س���يلة ( )GLNاي النقل بالناقالت العمالقة المتخ�ص�ص���ة عن طريق البحر كما التوجد ت�س���عيرة
عالمية موحدة للغاز ويعتمد ال�سعر في الغالب على االتفاقيات مابين الدول والتي ت�ستمر لمدة طويلة .
 -1وزارة البيئة في العراق ،قانون حماية وتح�سين البيئة في العراق ،الموقع الر�سمي http://moen.gov.iq/pdf/27-2009.pdf
� -2صباح �صادق جعفر  ،د�ستور جمهورية العراق  ، 2005المكتبة القانونية  ،بغداد � ،ص54
 -3اوابك  ،التقرير االح�صائي ال�سنوي  ، 2012معامالت التحويل التقريبية للغاز ال�سائل و�سوائله � ،ص . 146
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الجدول ()11
كميات الغاز المحروقة للمدة  2012 - 1970والقيمة المالية التقريبية لها (دوالر)
السنة

الكمية المحروقة
(مليون متر مكعب)

برميل نفط مكافئ
(مليون برميل)

سعر البرميل
(دوالر)

1970

5334

35.18

1.67

االيرادات المتوقعة (في
حالة استثمار الغاز)
(مليون دوالر)
58.75

1971

7051

45.51

2.03

94.41

1972

6457

42.59

2.29

97.53

49.53

3.05

151.07

1974

8014

52.86

10.73

567.21

1975

8778

57.90

10.73

621.29

1976

11275

74.37

11.51

856.04

1977

11028

72.74

12.39

901.30

1978

13032

85.96

12.70

1091.73

1979

15724

103.72

17.25

1789.17

1980

9610

63.39

28.64

1815.49

1981

3310

21.83

32.51

709.69

1982

3520

23.22

32.28

749.54

1983

3360

22.16

29.04

643.52

1984

4090

26.98

28.20

760.83

1985

5400

35.62

27.01

962.09

1986

6380

42.08

13.53

569.34

1987

5090

33.58

17.73

595.37

1988

4610

30.41

14.24

433.04

1989

4880

32.19

17.31

557.21

1990

4150

27.37

22.26

609.25

1991

50

0.33

18.62

6.14

1992

60

0.40

18.44

7.37

1993

50

0.33

16.33

5.39

1973

7509
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1994

50

0.33

15.53

5.12

1995

50

0.33

16.86

5.56

1996

50

0.33

20.29

6.69

1997

500

3.30

18.68

61.64

1998

800

5.28

12.28

64.80

1999

950

6.26

17.47

109.36

2000

950

6.26

27.60

172.77

2001

950

6.26

23.12

144.73

2002

950

6.26

23.32

145.98

2003

7140

47.09

26.60

1252.59

2004

8000

52.77

34.60

1825.84

2005

7900

52.11

48.33

2518.47

2006

6600

43.53

57.97

2523.93

2007

6621

43.67

66.40

2899.69

2008

6005

39.61

92.08

3647.29

2009

6984

46.07

60.50

2787.23

2010

7573

49.95

76.79

3835.66

2011

9612

63.40

106.17

6731.18

2012

11975

78.99

107.96

8527.76

المجمــــــــــــوع

51919.06

الم�صدر  :تم اعداد الجدول وتحويل الوحدات من المتر المكعب الى برميل نفط مكافئ من الباحث با�ستخدام الم�صادر ادناه
وبا�ستخدام المعادلة (برميل واحد من النفط الخام يكافئ حوالي  151.6متر مكعب من الغاز الطبيعي من حيث القيمة
الحرارية)
1-OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2002 ،p119 ،
http://wwwopec.org/opec-web/static-files-project/media/downloads/publications/ASB2002.pdf
2-OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013 ، Table 5.1، p 82،
http://wwwopec.org/opec-web/static-files-project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf

من الناحية التاريخية فان �سعر الغاز يتاثر بالتغير الذي يح�صل في �سعر النفط (. )1
ف���ي الج���دول ( )12ت���م اعتماد �س���عر البيع لبرميل النفط لغر�ض ح�س���اب االيرادات المتوقعة
في حالة ا�ستثمار الغاز المحروق خالل مـدة الدرا�سة  ،وكانت بقيمة ( )51.918مليار دوالر  .ان هذا
1-Reinout De Bock and Jose Gijon ، Will Natural Gas Prices Decouple from Oil Prices across the
Pond ،International Monetary Fund Working Paper ، 2011 ،
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11143.pdf
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المبلغ يعبر عن ايرادات تقديرية ويعتقد الباحث ان هذا المبلغ قابل للزيادة (الن الحكومات ال�سابقة
قبل 2003كانت تعطي ارقاما اقل عن االنتاج) كما انه قابل للنق�صان (ب�سبب اعتماد الباحث على �سعر
�سلة اوبك للمدة  )2001-1970وبن�سبة (. )% 5
اما الربح ال�ص���افي المتحقق من بيع البرميل فياتي من �س���عر بيع البرميل مطروحا منه كلفة انتاج
البرميل  .وتعد كلفة انتاج برميل النفط في الدول النفطية ال�ش���رق او�س���طية (ومن �ضمنها العراق) من
اقل الكلف في العالم حيث بلغت للمدة  2009-2007حوالي ( )16.88دوالر للبرميل الواحد(. )1
ام���ا من الناحية الفعلية فان كلفة انت���اج برميل النفط في العراق للمدة ( 2012-2010وهي فترة
انتاج النفط ل�ش���ركات التراخي�ص والتي �ش���هدت اعلى نفقات ا�س���تثمارية في القطاع النفطي في تاريخ
العراق) لم تتجاوز ( )5دوالرات للبرميل(*) باعتماد الم�صاريف الفعلية في الحقول الخا�ضعة حاليا الى
عق���ود ج���والت التراخي�ص (وهي اكثر الحقول النفطية التي ا�س���تثمرت فيها االم���وال لغر�ض التطوير)
والت���ي ب���دات اعماله���ا (اي زي���ادة االنتاج)عام  ، 2010وهي حق���ول الرميلة والزبير وغ���رب القرنة –
المرحلة االولى  ،ف�ض�ل�ا عن حقل غرب القرنة – المرحلة الثانية الذي �س���يبدا انتاجه بعد الربع االول
لعام  .2014وعند االخذ بنظر االعتبار كلفة المن�شات النفطية القائمة (التكاليف اال�ستثمارية) والتي
تج���اوز عمر معظمها حولي (� )50 – 30س���نة  ،فان الباحث اليعتق���د ان تزداد كلفة انتاج البرميل عن
( )5دوالرات للبرمي���ل الواح���د خالل مدة الدرا�س���ة  .علما بان وزارة النف���ط التعطي اية معلومات عن
كلفة انتاج برميل النفط .
ان معـدل �ســعر البيـع للبرميل للمـــــدة ( )2012-2010كانت حوالـي ( )2()96.97دوالرا للبرمـيل
الواحد  ،وعليه يكون �صافي االيراد النفطي اليقل عن ( )**()94.84%من �سعر البرميل عند افترا�ض
ان كلف���ة انتاج برميل النفط ( )5دوالر .وا�س���تنادا الى هذه الن�س���بة فان �ص���افي االي���رادات التقديرية
للغاز المحروق خالل مدة الدرا�س���ة تكون حوالي ( )49.240مليار دوالر(***) فيما لو تم ا�س���تغالل الغاز
الم�صاحب للنفط بدال من حرقه.
وقد بلغ معدل �ص���افي الخ�س���ارة ال�سنوية ب�س���بب حرق الغاز الم�صاحب للنفط خالل مدة الدرا�سة
حوال���ي ( )1.145ملي���ار دوالر(****) .ويمكن اعطاء ن�س���بة عن معدل �ص���افي الخ�س���ارة ال�س���نوية للغاز
المحروق الى ايرادات الدولة للمدة . 2012-1970

? 1-Energy Informaion Administration ، How much does it cost to produce crude oil and natural gas
، http://www.eia.gov/tools/faqs/saq.cfm?id=367&t=6
(*) درا�سة مالية غير من�شورة اعدها الباحث باال�شتراك مع الهياة المالية في احدى ال�شركات النفطية العراقية .
2-OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013 ، op.cit ، p31
(**) تم ح�سابها من قبل الباحث وت�ساوي ()100 * )96.97/ )96.97-5
(***) تم ح�سابها من قبل الباحث وت�ساوي ()0.9484* 51.919
(****) وت�ساوي ()43/ 49.240
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الجدول ()12
الن�سبة المئوية للخ�سارة المالية الناتجة عن حرق الغاز الم�صاحب الى قيمة النفط المنتج ()%
ت

املدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1975 – 1970
1980 – 1976
1985 – 1981
1990 – 1986
1995 – 1991
2000 – 1996
2005 – 2001
2010 – 2006
2011
2012
المجموع

قيمة النفط املنتج
(مليون دوالر)
22243.67
81975.32
61466.32
73581.34
1163.75
70423.93
110862.15
297330.07
104367.6
118681.8
959095.95

اخل�سائر املالية
(مليون دوالر)
(*)
1590.26
6453.73
3825.67
2764.21
29.58
415.26
5887.61
15693.8
6731.18
8527.76
51919.06

 %اخل�سارة اىل
النفط املنتج ()%
(**)
7.15
7.87
6.22
3.75
2.54
0.59
5.31
5.28
6.45
7.18
5.41

الم�صدر :
 - 1د.نبيل جعفر عبد الر�ضا  ،اقت�صاد النفط  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت � 2011 ،ص212- 213
2-OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013، op.cit ، p 82
3-OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2002، op.cit ، p119
(*) من الجدول ()12
(**) تم ح�سابها من قبل الباحث  ،وت�ساوي (االيرادات المتوقعة من ا�ستثمار الغاز المحروق  ،ايرادات النفط المنتج) (*)100

من الجدول نالحظ بان العراق قد خ�س���ر حوالي ( )% 5.41من قيمة انتاجه النفطي (الت�ص���دير
واال�س���تهالك المحلي) كمعدل �س���نوي ب�س���بب حرق الغاز الم�ص���احب للنفط خالل مدة الدرا�سة  .لقد
كان معدل اال�س���تهالك المحلي للنفط الى االنتاج الكلي للنفط ( )1()% 20تقريبا  ،ونتيجة لذلك فان
العراق يكون قد خ�س���ر ( )***()% 6.76من قيمة الكمية الم�ص���درة من النفط المنتج (اي من االيرادات
النفطية)  ،ولكون النفط ي�شكل حوالي اكثر من ( )% 99من ايرادات الدولة العراقية بالعملة االجنبية
منذ ال�سبعينات من القرن الع�شرين( ،)2فان العـــراق يكون قــد خ�سـر حوالــــي ( )% 6.76من االيرادات
النفطية خالل مدة الدرا�سة ب�سبب حرق الغاز الم�صاحب للنفط.
-1د.نبيل حعفر عبد الر�ضا  ،م�صدر �سابق � ،ص 213 212-و الموقع الر�سمي لوزارة النفط العراقية  ،م�صدر �سابق .
(***) تم ح�سابها من قبل الباحث وت�ساوي ())% 100-20/ 5.41
 -2د.محمد علي زيني  ،االقت�صاد العراقي .الما�ضي والحا�ضر .وخيارات الم�ستقبل  ،الطبعة الثالثة  ،دار المالك للفنون واالداب
والن�شر  ،بغداد � ، 2009 ،ص144
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ويالحظ مــن الجدول ان اعلى ن�س���بة خ�س���ــارة ب�سبب حرق الغاز الم�صاحب كانت ()% 7.87
خالل المــــدة  1980 – 1976ب�س���بب حرق ن�س���بة عالية من الغاز الم�صاحب (من الجدول  )10رافقه
ارتفاع في ا�س���عار النفط الذي اعتمد ا�سا�س���ا في احت�ساب الخ�سائر المالية للغاز المحروق  .اما المدة
 2000-1996فقـد �ش���هدت ادنى نـ�س���بة خـ�سارة مقدارها ( )% 0.59ب�س���بب حرق ن�سبة متدنية من
الغاز الم�ص���احب (من الجدول  )10رافقه ال�س���ماح للعراق بت�ص���دير كمية من النفط ح�سب االتفاق مع
االمم المتحدة �ضمن برنامج «النفط مقابل الغذاء».
ونالحظ اي�ضا ان عام  2012كان اكبر ال�سنوات خ�سارة  ،نتيجة حرق الغاز الم�صاحب  ،في تاريخ
انتاج النفط العراقي (بعد المعدل ال�س���نوي للخ�س���ارة خالل المدة  1980-1076فقد بلغت الخ�س���ارة
المالية للغاز المحروق اكثر من ( )8.52مليار دوالر و�شكلت حوالي ( )%7.18من قيمة النفط المنتج
وتكون الن�س���بة ( )% 10.32من االيرادات النفطية(*) .وقد �ش���كلت هذه الن�س���بة حوالي ()% 10.32
من موازنة عام  2012التي كانت حوالي ( )100مليار دوالر( . )1وهي اعلى من الن�س���بة المخ�ص�ص���ة
في الخطة اال�س���تثمارية لقطاعات الزراعة وال�ص���ناعة والماء والمجاري والنقل واالت�صاالت والت�شييد
واال�س���كان كافة  ،علما بان تخ�صي�ص���ات هذه القطاعات في موازنة عام  2012كانت اقل من ()% 9
من الموازنة الكلية(.)2
وتبقى الخ�س���ائر المالية لعام  2012وحدها هي االكثر اهتماما حيث بلغت ( )8.527مليار دوالر
من قيمة النفط المنتج وهو مبلغ قابل للزيادة م�ستقبال عند زيادة انتاج النفط ويزداد اي�ضا عند ارتفاع
ا�س���عار النفط اي�ض���ا .ان هذا المبلغ يزيد على موازنات بع�ض الدول غير النفطية  ،فقد كانت موازنة
االردن لعام  2012حوالي ( )6.837مليار دوالر مـــــــع عجز بالموازنة مقداره ( 1.07مليار دوالر)(. )3
كما يعادل هذا المبلغ حوالي ( )% 25من قيمة االيرادات المغربية لعام  ، )4(2012علما بان عدد �سكان
المغرب لعام  2012هو نف�س عدد �سكان العراق تماما  .ولو كان هذا المبلغ هو اجمالي ايرادات دولة
ما فان اكثر من ( )130دولة في العالم كان االيراد ال�س���نوي لكل منها اقل من هذا المبلغ ،منها ()77
دول���ة كان اي���راد كل منها اقل من واحد مليار دوالر ،ومن هذه الدول  :لبنان ،وجمهورية كينيا ،واثيوبيا،
وتنزانيا ،وجورجيا ،وزامبيا ،وال�سنغال ،وكوريا ال�شمالية ،وارمينيا(.)5

(*) وت�ساوي ( 8.527مق�سوما على )0.8
 -1وزارة المالية العراقية  ،موازنة عام  ، 2012قانون رقم ( )22ل�سنة  2012قانون الموازنة االتحادية لجمهورية العراق
http://www.mof.gov.iq/Documents/%D9%8
 -2وزارة المالية العراقية  ،الم�صدر نف�سه .
 -3وزارة المالية االردنية  ،موازنة االردن لعام ،2012الموازنة العامة
htp://www.mof.gov.jo/Mof_content/202012%
 -4البنك الدولي  ،بيانات  ،المغرب
،www.data.albankaldawly.org/country/moroccohttp://
 -5ويكيبيديا  ،ايرادات الدول http://ar.wikipedia.org ،
(**) تم ح�سابها من قبل الباحث وت�ساوي )0.73*( 49.240
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 -2الخ�سائر االقت�صادية في جنوب العراق
بلغ���ت كمي���ة الغ���از المحروقة في حقول جنوب العراق (الب�ص���رة  ،ومي�س���ان  ،والنا�ص���رية) حوالي
( )171.508ملي���ار متر مكعب وت�ش���كل مان�س���بته ( )% 73مـــن الكــمي���ة الكلية للغاز المحروق خالل
مـــدة الدرا�س���ة والتي بلغت حوالي ( )234.943مليار متر مكعب كما ات�ض���ح من الجدول ( . )10وعلى
هذا اال�سا�س فان الخ�سائر المالية التقديرية الناتجة عن حرق الغاز الم�صاحب في جنوب العراق كانت
حوالي ( )35.945مليار دوالر(**) .اما فيما يخ�ص الخ�سـائر االقت�صـادية في جنوب العــراق لعام 2012
فان كـمية الغاز المحـروق لهذا العام �شـكلت حوالي ( )1()% 83من الكمية الكلية المحروقة لهذا العام
والتي بلغت ( )11.975مليار متر مكعب ويعود ال�سبب في هذه الزيادة الى ازدياد انتاج النفط الخام من
الحقول الجنوبية وخ�صو�صا من حقول محافظة الب�صرة  .ولهذا ال�سبب فان كمية الغاز المحروقة في
حقول جنوب العراق كانت ( )9.939مليار متر مكعب(*) ،وتكون كلفة الغاز المحروق في هذه الحقول
حوالي ( )7.077مليار دوالر لعام  2012فقط (**).
ويمكن توزيع كمية الغاز المحروق والخ�سائر االقت�صادية لعام  2012على المحافظات الثالث كما
في الجدول ( )14ادناه :
الجدول ()13
كمية الغاز المحروق ون�سبته وكلفته لكل من محافظة الب�صرة ومي�سان وذي قار لعام 2012
(مليون برميل  ، % ،مليار دوالر)
املحافظة

انتاج النفط
(مليون برميل)

كمية الغاز املحروق
(مليون مرت)3

 %من انتاج الغاز
يف جنوب العراق

كلفة الغاز املحروق
(مليار دوالر)

الب�صرة

841.800

9361

94.19

6.666

مي�سان

40.574

451

4.54

0.321

ذي قار

11.346

126

1.27

0.090

893.720

9939

100.00

7.077

املجموع

الم�صدر :
 -1وزارة النفط العراقية  ،االنتاج – الت�صدير – الغاز الم�صاحب للنفط www.moo.gov.iq ،
2-OPEC ، Annual Statistical Bulletin 2013، op.cit ، p11

من الجدول نالحظ ان ن�سبة الغاز الم�صاحب المحروق في حقول محافظة الب�صرة ت�شكل اكثر من
( )% 94من اجمالي الغاز المحروق في جنوب العراق  ،وبالتالي كانت كلفة الغاز المحروق هي االعلى
مقارنة بمحافظتي مي�س���ان وذي قار .ان لهذه الن�س���بة العالية اثار �سلبية على اقت�صاد البالد ف�ضال عن
االثار البيئية ال�سلبية على بيئة المحافظة بعنا�صرها  :االن�سان والماء والهواء والتربة .
 -1وزارة النفط العراقية  ،االنتاج  ،الت�صدير  ،الغاز الم�صاحب www.moo.gov.iq ،
(*) تم ح�سابها من الباحث وت�ساوي ()0.83 *11.975
(**) تم ح�سابها من الباحث وت�ساوي () 0.83 *8.527
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 -3االثار ال�صحية لحرق الغاز الم�صاحب
ف�ض�ل�ا ع���ن ن�ش���اطات وكال���ة حماية البيئ���ة االمريكي���ة ( ، )EPAفان درا�س���ات علمية عديدة
ذات عالقة بحرق الغاز الم�ص���احب للنفط  ،ربطت بين حالة مر�ض���ية خا�ص���ة في التنف�س و�سل�سلة من
الم�شاكل ال�صحية الم�ؤثرة من �ضمنها الربو الحاد  ،تزداد في االعرا�ض التنف�سية مثل ال�سعال والتنف�س
ال�شاق والم�ؤلم وااللتهاب ال�شعبي المزمن و�ضعف اداء الرئتين وموت االطفال الخدج (.)1
ان المركب���ات الكيميائي���ة الناتجة عن حرق الغاز الم�ص���احب الحلو(**) (قلي���ل المركبات الكبريتية)
المدرج���ة ادن���اه في الجدول ( )16لها اثار �س���لبية على �ص���حة االن�س���ان في المجتمع���ات القريبة من
الحقول النفطية :
الجدول ()14
المركبات الكيميائية الناتجة عن حرق الغاز الم�صاحب الحلو(قليل المركبات الكبريتية)

المركب

االثار ال�صحية

الكمية المقبولة
للتعر�ض (يوميا)

البنزين

ا�ضطراب في �ضغط الدم  ،ونق�صان في كريات
الدم الحمراء  ،اال�صابة باالنيميا واللوكيميا

لم تحدد

النفثالين

تدمير اغ�شية كريات الدم الحمراء مع تحرر
الهيموغلوبين ،ال�صداع و االم المعدة  ،تهيج المثانة

 0.096مليغرام لكل
متر مكعب من الغاز

ال�ستيرين

تهيج الجلد والعين واالغ�شية المخاطية
والتاثير على الجهاز الع�صبي المركزي

لم تحدد

التوليون

التاثير على الجهاز الع�صبي المركزي الذي
ي�ؤدي الى الخدر وال�صداع واالعياء

االك�سيلين

التاثير على الجهاز الع�صبي المركزي الذي ي�ؤدي الى
تاخر النمو وانقا�ص الوزن  ،تغيير الن�شاطات االنزيمية

 0.12مليغرام لكل
متر مكعب من الغاز
 0.12مليغرام لكل
متر مكعب من الغاز

الم�صدر
Michiko Ishisone ، Gas Flaring in the Niger Delta: the Potential Benefits of its Reduction on the
Local Economy and Environment ، A Research Study ، Berkeley University ، USA ، p15 ،
WWW.nature.berkeley.edu
 -1محمود عبداهلل المفرجي وم�ؤيد طاهر احمد ،م�صدر �سابق � ،ص . 5
 -2وزارة النفط في العراق  ،م�صدر �سابق .
(*) تم ح�ساب الكمية بطريقة التنا�سب ()36840 * )1705 / 5495
3- Making profits while gas conthinues، published، Nov 15 ، 2012 ،www.making it magazine.net
(**) الغاز الحلو  :هو الغاز الذي يحتوي على المركبات الكبريتية بن�سبة مقبولة لغر�ض الت�سويق  ،وهو م�صطلح وارد في ال�صناعة
النفطية وهو ترجمة ل ( ،)sweet gasوالم�صطلح المعاك�س له هو الغاز الحام�ضي وهو ترجمة ل ()sour gas
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 -4الخ�سارة االقت�صادية البيئية لحرق الغاز الم�صاحب للنفط
ان الكميات الهائلة من الغاز الم�صاحب للنفط المحروق في العالم لعام  2011والتي بلغت ()140
مليار متر مكعب  ،انبعث عنها حوالي ( )400مليون طن �سنويا من غاز ثاني اوك�سيد الكربون( ،)1اي ان
كل متر مكعب واحد من الغاز يحرر حوالي ( )2.85كغم من غاز ثاني اوك�س���يد الكربون وت�س���اوي 400
مليار كغم 140مليار متر مكعب.
لقد بلغت كمية الغاز الم�صاحب المحروق في العراق خالل مدة الدرا�سة حوالي ()234.943
ملي���ار مت���ر مكع���ب ،وبذلك تكون كمية ثاني اوك�س���يد الكرب���ون المتحررة الى الهواء ف���ي العراق حولي
( )669.587ملي���ون طن(*)  .وعند احت�س���اب ( )20دوالرا ( )2عن تكلفة ا�ص�ل�اح اال�ض���رار البيئية التي
تت�ضرر ب�سبب انبعاث كل طن واحد من غاز ثاني اوك�سيد فان تكـلفة ا�صالح اال�ضـرار البيئيـة التي لحقت
بالبيئـة العــراقية بلغت حوالي ( )13.391مليار دوالر خالل مـدة الدرا�س���ة (وت�ساوي * 669.58720
 .)1000اما المنطقة الجنوبية من العراق فقد كانت كلفة اال�ضرار البيئية لها  ،خالل مدة الدرا�سة تقدر
ب ( )9.776مليار دوالر (وت�س���اوي  ، )0.73 * 13.391منها ( )**()9.208مليار دوالر قيمة اال�ض���رار
البيئية التي لحقت بمحافظة الب�صرة .
امـا اال�ضرار البيئية التي لحقت بالعـــراق عام 2012ب�سبب حرق الغاز الم�صاحب فقد كانت
حوال���ي ( )***()682.575مليون دوالر ،وبالمنطق���ة الجنوبية حوالي ( )****()566.537مليون دوالر  ،في
حين كانت اال�ضرار البيئية التي لحقت بالب�صرة حوالي ( )*****()533.621مليون دوالر .

 -1امجد �صباح عبد العالي  ،م�صدر �سابق � ،ص . 149
 -2ف�ؤاد قا�سم االمير  ،م�صدر �سابق � ،ص. 3
 -3ف�ؤاد قا�سم االمير  ،الم�صدر نف�سه � ،ص. 4
 -4ف�ؤاد قا�سم االمير  ،الم�صدر نف�سه � ،ص. 5
 -5ل�ؤي الخطيب  ،م�صدر �سابق � ،ص3
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المبحث الثالث
الم�شاريع المقترحة ال�ستثمار الغاز المحروق في العراق

�أوالً :القيمة المالية للغاز المحروق في جنوب العراق
لقد ات�ضح ان اجمالي القيمة المالية التقديرية للغاز الم�صاحب للنفط المحروق في العراق خالل
مدة الدرا�س���ة حوالي ( )49.240مليار دوالر  ،منها ( )35.945مليار دوالر قيمة الخ�س���ائر في حقول
جن���وب الع���راق  .اما اجمالي القيمة المالية للغاز الم�ص���احب للنفط المحروق في العراق لعام 2012
فق���د كان���ت ( )5278.ملي���ار دوالر ،منها مبلغ ( )7.077مليار دوالر قيمة الخ�س���ائر المالية في حقول
جنوب العراق  ،وكان لمحافظة الب�صرة الح�صة االكبر من هذا المبلغ االخير بلغ ( )6.666مليار دوالر
عن قيمة الغاز المحروق في حقول محافظة الب�صرة .
ان الخ�سائر اليومية المترتبة عن حرق الغاز الم�صاحب للنفط في جنوب العراق لعام  2012تتمثل
باالتي (: )1
 22.6 - 1مليون متر مكعب من الغاز الجاف
 5500 - 2طن من غاز البترول الطبيعي الم�سال ( )LPGوهو غاز الطبخ .
 1100 - 3طن من المكثفات (البنزين) .
وتتجاوز الخ�سائر المالية ال�سنوية لعام  2012الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي الم�صاحب للنفط
في جنوب العراق بحوالي ( )7.226مليار دوالر وكما مبين ادناه (: )2
•( )3.0مليار دوالر عن قيمة الغاز الجاف
•( )3.6مليار دوالر عن قيمة غاز البترول الم�سال ()LPG
•( )626مليون دوالر عن قيمة المكثفات (البنزين)
وتكف���ي القيم���ة المالية للغاز المحروق في جنوب الع���راق عام  2012والتي بلغت ( )7.226مليار
دوالر الن�شاء الم�شاريع الخدمية ادناه(*) :
•م�ست�شفى �سعة (� )400سرير بكلفة ( )120مليون دوالر ب�سعر ( )300،000دوالر لل�سرير الواحد.
• 250مدر�سة �سعة (� )18صفا ( 400مليون دوالر) ب�سعر ( )1.6مليون دوالر للمدر�سة الواحدة .
• مدينة �س���كنية متكاملة الخدمات تتكون من ( )50000وحدة �س���كنية وت�س���ع ال�سكان حوالي
( )250000مواط���ن بكلف���ة ( )5100مليون دوالر  .ويمكن ان�ش���اء هذه المدينة في الب�ص���رة
ال�سكان الفقراء و�سكان االحياء الع�شوائية .
 -1ع�صري �صالح مو�سى  ،التاثيرات البيئية الناجمة عن �صناعة النفط والغاز في جنوب العراق  ،م�صدر �سابق � ،ص .19
 -2ع�صري �صالح مو�سى ،الم�صدر نف�سه �،ص .20
(*) تقديرات الباحث .
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•ان�ش���اء محط���ة لتحلية المياه المالح���ة لخدمة مليونــي مواطــن بواق���ع ( )250لترا يوميا لكل
مواطــ���ن بكلفــــ���ة ( )1000مليون دوالر ( .)1وي�س���اعد هذا الم�ش���روع في حل م�ش���كلة المياه
المالحة في الب�صرة .
•ان�ش���ـاء محطــ���ة كــهرباء تعم���ل بطريقة الدورة المركب���ة (الغازية والبخارية) ب�س���عة ()1500
ميغ���اواط بكلف���ة ( )600ملي���ون دوالر تكف���ي ل�س���د احتي���اج محافظة الب�ص���رة م���ن الطاقة
الكهربائية(. )2
ام���ا الخي���ار البدي���ل لهذه الم�ش���اريع لغر�ض ا�س���تغالل كمية الغاز المحروقة ف���ي جنوب العراق
ال فهو توليد اكثر من ( )3()4000ميغاواط من الطاقة الكهربائية ف�ضال عن انتاج اكثر من
ا�ستغالالً امث ً
ن�صف مليون ا�سطوانة غاز طبخ يومياً .
وبالمقارن���ة م���ع تج���ارب اخرى في حرق الغاز  ،فان الخ�س���ائر االقت�ص���ادية ف���ي جنوب العراق
تجاوزت اجمالي الخ�س���ائر في دول جنوب ال�ص���حراء االفريقية لعام  2012والتي بلغت حوالي  3مليار
دوالر �سنويا (. )4

ثاني ًا  :الم�شاريع المقترحة للتقليل من حرق الغاز الم�صاحب
 -1تفعيل وتطوير ال�صناعات المحلية القائمة
�أ -اعادة ت�ش���غيل المعامل التي ت�س���تخدم الغاز الطبيعي كمادة اولية ا�سا�س���ية (لقيم) في �صناعاتها
وتو�سيع هذه المعامل واعادة ت�شغيلها بطاقتها الت�صميمية  .وت�شمل هذه المعامل (معمل البتروكيمياويات
واال�س���مدة في الب�ص���رة ومعمل اال�سمدة في بيجي والقائم)  .والمعروف ان معظم هذه المعامل متوقفة
او تعم���ل بطاقة ت�ش���غيلية متدنية ال�س���باب عديدة م���ن بينها قلة كميات الغاز الطبيع���ي المجهزة اليها
 .وتع���د ال�س���عودية مثاال ناجحا في ا�س���تخدام الغاز الم�ص���احب للنفط في تطويرمجمعات �ص���ناعات
البتروكيمياويات من خالل �شركة �سابك التي ي�شكل انتاجها نحو % 10من اجمالي االنتاج العالمي من
البتروكيميات(. )5

 -1وزارة الكهرباء والمياه ال�سعودية  ،م�شاريع الوزارة ،
http://www.mowe.gov/sa/NewMowe/Arabic/ShowArticle.aspx?ID=1523
 -2البنك الدولي  ،محطة كهرباء �شمال الجيزة ،
http://www.albankaldawli/ar/news/feature/2012/11/10giza-north-power-plant-project-q-a
 -3معادلة معروفة وهي ان كل ( )28606متر مكعب اي (واحد مليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي تنتج ( )4ميغاواط من
الكهرباء .
4-Michiko Ishisone ، op.cit ، page 5 .
5- Kristine Petrosian ، ، op.cit ، p 12 .
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وتعتم���د �ص���ناعة البتروكيمياوي���ات على الغ���از الطبيعي الم�ص���احب للنفط كمادة اولية ل�ص���ناعة
منتجات مختلفة  .وقد ت�ض���ررت هذه ال�ص���ناعة ب�ش���كل كبير بعد حرب الخليج الثانية عام 1991كما
تعر�ض���ت للتدمير والتخريب خالل حرب الخليج الثالثة عام  2003وما بعدها  .وقد تاثرت �ص���ناعة
البتروكيمياوي���ات ف���ي العراق بدرجة كبيرة باالو�ض���اع ال�سيا�س���ية التي انعك�س���ت عل���ى امكانية تجهيز
المدخالت (. )1
وتعمل �ش���ركة غاز الجنوب (ال�ش���ركة المجهزة للغاز لمجمع البتروكيمياويات في الب�ص���رة) بن�س���ب
منخف�ض���ة من طاقتها الت�ص���ميمية( . )2وتبلغ الطاقة الت�ص���ميمية ل�شركة غاز الجنوب نحو  29.7مليون
متر مكعب في اليوم  ،والطاقة المخططة لالنتاج تبلغ ( )12.75مليون متر مكعب ( 450مقمق)(*) في
اليوم في حين ت�ستلم غازا خاما بكمية ( )8.27مليون متر مكعب في اليوم  .وبذلك يكون العجز بالكمية
المخططة نحو ( )4.48مليون متر مكعب في اليوم .
في حين تبلغ الطاقة الت�ص���ميمية لمجمع البتروكيمياويات في الب�ص���رة ال�س���تهالك الغاز الطبيعي
بحدود مليون طن في ال�سنة لغر�ض انتاج حوالي ( )367800طن في ال�سنة من المنتجات البتروكيمياوية
وهي الطاقة الت�صميمية للمجمع الذي �سجل عام  1990اعلى ن�سبة ا�ستغالل للطاقة الت�صميمية بلغت
 ، % 59وقد انخف�ضت هذه الن�سبة الى  %20عام  1995ثم ارتفعت الى  % 34.01عام  2000حيث
()3
بلغت كمية الغاز الم�ستهلكة حوالي  340100طن
ب -اح�ل�ال الغ���از الطبيع���ي كوقود في ال�ص���ناعات القائمة في العراق والتي تلك�أ ت�ش���غيل بع�ض���ها
ب�سبب عدم توفر الطاقة الكهربائية الكافية للت�شغيل وادامة العمل  .ان ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود
ل���ه نتائ���ج ايجابية من الناحية االقت�ص���ادية والبيئية  .ونذكر ادناه اهم ال�ص���ناعات المحلية التي يمكن
تزويدها بالطاقة عن طريق الغاز الطبيعي (:)4
 -م�صافي النفط

كما ان ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود في الن�شاطات ال�صناعية اعاله ي�ؤدي الى توفير كميات كبيرة
من الطاقة الكهربائية لالغرا�ض المنزلية خ�صو�صا وان االنتاج من الكهرباء اليكفي ل�سد الطلب عليها .

 -1امجد �صباح عبد العالي  ،م�صدر �سابق � ،ص 75.
(*) كل واحد مقمق من الغاز الطبيعي =  0.0283مليون متر مكعب،وان كل مليون متر مكعب من الغاز =  35.3مليون (مقمق) .
 -2امجد �صباح عبد العـالي  ،م�صدر �سابق � ،ص . 87 - 86
� -3شكر محمود جا�سم � ،صناعة الغاز الطبيعي في العراق  ،م�صدر �سابق � ،ص . 92 - 86ئ
 -4الحديد وال�صلب وااللمنيوم
ال�صناعات االن�شائية كاال�سمنت والثرم�ستون والطابوق
ال�صناعات الأخرى مثل الزجاج ،والورق ،وال�سكر ،والن�سيج
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وفي حالة ت�شغيل معامل ا�سمدة خور الزبير وبيجي والقائم وكبريت الم�شراق والحديد وال�صلب
في محافظة الب�صرة وااللمنيوم في محافظة النا�صرية ومعامل �سمنت القائم وبادو�ش والتاميم والكوفة
والمثنى ومعملي ثرم�ستون بغداد وكربالء وزجاج الرمادي و�سيراميك الرمادي وطابوق كربالء والطابوق
الناري في االنبار وورق الب�ص���رة وورق مي�س���ان و�سكر مي�س���ان و�سكر المو�صل ون�سيج المو�صل  ،او رفع
طاقتها االنتاجية  ،فان ذلك �س���وف ي�ؤدي الى ا�س���تخدام كميات اكبر من الغاز الطبيعي وبالتالي �ستقل
ن�سبة الغاز الم�صاحب للنفط الذي يهدر حرقا .
ان ا�س���تخدام الغ���از الم�ص���احب يت���م بع���د معالجته في معامل �ش���ركة غاز ال�ش���مال و�ش���ركة غاز
الجنوب .لقد كان معدل كمية الغاز الم�ص���احب التي كانت تغذي الماكنة ال�ص���ناعية العراقية قبل عام
2003حوالي ( )4758مليون متر مكعب �سنويا  ،ولو افتر�ضنا اعادة الم�صانع العراقية الى العمل كما
كانت قبل عام  2003لت�س���تهلك نف�س كمية الغاز (اي  )4758مليار متر مكعب فان هذه الكمية ت�ش���كل
نحو ( )*()% 39.73من كمية الغاز المحروقة عام  2012والبالغة ( )11،975مليار متر مكعب(**)  .ان
هذه المالحظة ت�ؤكد اهمية الغاز الم�ص���احب للنفط في ادامة ال�ص���ناعة العراقية التي تدهورت بفعل
ح���رب الخليج الثانية عام  1991والح�ص���ار االقت�ص���ادي وحرب الخليج الثالث���ة  2003وما تالها من
احداث �سيا�سية وامنية واقت�صادية .
-2ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود لل�سيارات :
ا�س���تخدم الغاز الطبيعي خالل الحرب العالمية االولى في ت�س���يير البا�ص���ات الم�س���ماة “البا�صات
اال�سكتلندية” حيث كان يحفظ الغاز في خزان في �سقف البا�ص  .و العراق من الدول التي ال ت�ستخدم
غاز البترول الم�س���ال او الغاز الم�ض���غوط كوقود لل�س���يارات ب�س���بب توفر الوقود الرخي�ص مثل البنزين
وزيت الغاز في حين ت�س���تخدم بع�ض الدول العربية والمجاورة مثل م�ص���ر وايران الغاز الطبيعي كوقود
للمركبات  .ان اال�س���تغالل االمثل للغاز الم�ص���احب يجب ان ترافقه �سيا�سة حكومية في ا�ستغالل الغاز
كوقود وحيد او على االقل كوقود ثانوي في المركبات لدواعي اقت�صادية وبيئية .
وتتوقع رابطة �ص���انعي الوقود العالمية بان عدد ال�س���يارات التي تعمل بالغاز الطبيعي �سي�ص���ل الى
 65مليون �سيارة عام  . 2020وتمتلك االرجنتين اكبر ا�سطول من المركبات العاملة بالغاز الم�ضغوط
تليها البرازيل ثم ايطاليا  .كما تمتلك ايران  ،وباك�ستان  ،وبنغالد�ش  ،والهند والواليات المتحدة عددا
كبيرا من المركبات العاملة بالغاز الم�ضغوط(. )1

(*) وت�ساوي ()11975 / 4758
(**) من جدول ()10
 -1نعمت ابو ال�صوف  ،م�ستقبل ا�ستخدام الغاز الطبيعي في مجال النقل والموا�صال ت  ،مقالة من�شورة في الموقع التالي نقال عن
االقت�صادية ال�سعودية www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php?918-%d9
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لقد ح�صل نمو �سريع في عدد المركبات العاملة بالغاز الطبيعي ف�ضال عن محطات تزويد الغاز
للمركب���ات  ،لكن ن�س���بة ا�س���تهالك الغاز الزالت اقل من ( )% 1من اال�س���تهالك الكل���ي العالمي لوقود
المركب���ات  .ويمك���ن للغ���از الطبيعي ان ي�ؤدي دورا مهم���ا فــي التقليل من انبعاثات غـاز ثاني اوك�س���ــيد
الكرب���ون  .لق���د بلغت كــمي���ة الغاز الم�س���تهلكة فــــيالمركبات لعام  2008حوال���ي ( )21.21مليار متر
مكعب  ،وهو مايعادل ( )% 0.7من اجمالي اال�ستهالك العالمي للغاز الطبيعي  .وقد حققت االرجنتين
اعلى كمية ا�ستهالك للغاز لعام  2010حيث بلغت ( )2.62مليار متر مكعب تليها ايران  ،والبرازيل ثم
اوكرانيا ويتوقع الخبراء ارتفاع عدد ال�س���يارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ب�س���بب المزايا االقت�ص���ادية
والبيئية للغاز الطبيعي (.)1
 -3تحويل الغاز الى �سوائل ()GTL - Gas To Liquid

ان ال�س���وائل الناتج���ة من تقنية الـ ( )GTLهي اف�ض���ل عند المقارنة م���ع انواع الوقود االخرى
مثل الديزل االعتيادي وذلك لعدم احتواء �سوائل  GTLعلى الكبريت  .ان الوقود المنتج بهذه التقنية
منا�س���ب جداً من حيث المحافظة على نظافة البيئة  ،لذلك فان هذه التقنية تعد من الطرق المنا�س���بة
ال�س���تغالل الغ���از الطبيعي ا�س���تغالالً امث�ل�اً ( . )2ان تقنية  GTLتعد حال مثالي���ا للتخل�ص من مخلفات
عوادم ال�سيارات الهائلة العدد في العراق  .وتنتج عن عملية  GTLمقطرات و�سطى (ديزل نظيف ،
وبارافينات  ،وزيوت تزييت ا�سا�س  ،ونفثا مالئمة للم�صافي)  .ويمكن لم�شروع تحويل الغاز الى �سوائل
في العراق ان يكون ناجحا ب�سبب توفر المادة االولية (اللقيم  :وهو الغاز الطبيعي) قريبا من الم�صنع
وبكلفة التتجاوز ( )0.5دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية(. )3
وف���ي ه���ذه التقني���ة  ،وبع���د عدد م���ن العمليات لتخليق الغ���از الطبيعي المتوفر ف���ي العراق ،
يمكن الح�ص���ول على المقطرات الو�س���طى (ديزل خال من الكبريت  ،بنزين خال من الر�ص���ا�ص  ،نفثا)
 .كذل���ك يمك���ن تعظيم الجدوى االقت�ص���ادية لهذا الم�ش���روع من خ�ل�ال انتاج وقود الطائ���رات والبولي
اثلي���ن ،والميثان���ول  ،ومثيل ثالثي بيوتيل الذي يرتبط بانتاج الفورمالدهايد وهو منتوج كيمياوي متعدد
االغرا�ض وذو �سوق وا�سعة في مختلف انحاء العالم ف�ضال عن انتاج �سوائل الحفر في االبار النفطية(.)4
وتتطلب هذه التقنية  ،من الناحية االقت�صادية  ،توفر حد ادنى من الغاز الطبيعي بكمية التقل عن
( )1.62مليون متر مكعب يوميا ولم�ش���روع بعمر اليقل عن (� )20س���نة النتاج اليقل عن ( )2000طن
يوميا (.)5

� - 1شكر محمود جا�سم  ،م�صدر �سابق� ،ص . 98-99
 -2د .عبد الجبار عبود الحلفي  ،ورقة بحثية الغاز الطبيعي العراقي والجدوى االقت�صادية لتقنية تحويله الى �سوائل  ،مركز
درا�سات الخليج العربي  ،جامعة الب�صرة � ،ص .12
 -3د.عبد الجبار الحلفي  ،الم�صدر نف�سه � ،ص13
4-Jonstone،D،International Exploration Economics ، Risk and Contract Analysis ، Tulsa : Pen Well
، 2003
5- State of Kentucky, Department of Environment, USA, www.ct.gov
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 -4تصدير الغاز الطبيعي المسيل ()LNG
تقوم هذه ال�ص���ناعة بب�س���اطة على تبريد الغاز الطبيعي دون درجة الحرارة ( - 161م) وبال�ض���غط
الجوي االعتيادي  ،وي�سمى الغاز في هذه الحالة بالغاز الطبيعي الم�سيل ( )LNGويتقل�ص حجم الغاز
عند تحوله الى �س���ائل بمقدار ( )1/600من حجم الغاز الطبيعي ومن ال�ض���روري ازالة ال�ش���وائب من
الغاز قبل التبريد تالفياً لتحولها الى اجزاء �صلبة عند درجة حرارة الت�سييل .يتكون الـ  LNGب�صورة
ا�سا�سية من غاز الميثان وهو اليحترق عند حالة ال�سيولة (. )1
وق���د ادت التقني���ات الحديث���ة الى تخفي�ض كلفة اال�س���تثمار لهذه ال�ص���ناعة الى حوالي ()200
دوالر /طن ف�ضال عن ان تكاليف النقل الخا�صة بالناقالت البحرية ومرافئ الت�صدير بدات تنخف�ض .
وتتميز �صناعة ت�سييل الغاز الطبيعي بما يلي(: )2
•تتطلب ا�ستثمارات عالية وعلى االخ�ص في الم�شاريع الجديدة بالمقارنة مع الخيارات االخرى في
ا�ستثمار الغاز الم�صاحب للنفط .
•كفاءتها ت�صل الى . % 80
•تراجع كلفها نتيجة للبحوث والتطوير بن�سبة % 20 – 15
•�صناعة خليجية او بحرية حيث يفتر�ض وجود منفذ بحري منا�سب للت�صدير .
•تتطلب وجود م�صدر م�ستديم للغاز الخام او المغذي  ،ويعتمد بالدرجة اال�سا�س على الغاز الحر .
وعلى �سبيل المثال فان انتاج  4مليون طن في ال�سنة من الغاز الم�سيل ،يتطلب توفير ( )24مليون
متر مكعب من الغاز في اليوم .والجل ت�ص���دير تلك الكميات  ،فان الم�ش���روع يتطلب توفير ( )7ناقالت
�سعة الواحدة  135الف متر مكعب .
ومن الناحية االقت�ص���ادية فان ت�س���ييل غاز الميثان وااليثان يتطلب ان�ش���اء م�ش���روع يحتاج الى غاز
طبيعي بكمية ال تقل عن ( )10.4مليون متر مكعب يوميا ولمدة (� )25س���نة وب�س���عة ( )5.5مليون طن
()3
في ال�سنة
 -5حقن الغاز في الحقول النفطية
يهدف حقن الغاز في المكامن النفطية الى المحافظة على �ض���غط التركيب الجيولوجي بوا�س���طة
الدفع بالغاز ولتقليل معدل االنخفا�ض بالدفع المكمني اال�صلي  .وفي احد انواع الحقن بالغاز ي�ستخدم
الغاز الذي اليمتزج مع النفط مثل الغاز الطبيعي والنتروجين .اما النوع االخر في�ستخدم الغازات التي
تمتزج مع النفط مثل البروبان والميثان ا�ضافة الى غاز ثاني اوك�سيد الكاربون الم�ضغوط .ويتم الحقن
بوا�سطة ابار ت�سمى ابار الحقن.
� -1صبـــــاح الجـــوهـــــر � ،صناعـــة الغاز الطبيعي  ،الملتقى الحادي والع�شرون ال�سا�سيات �صناعة النفط والغاز  ،الكويت ،
. 2011- 03- 31-27
2-Jonstone ، D ، International Exploration Economics ، Risk and Contract Analysis ، Tulsa: Pen
Well ، 2003
3- State of Kentucky ،op.cit .
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ويعتبر حقن الغاز في حقل كركوك احد الم�شاريع الناجحة في هذا المجال حيث تم تنفيذه خالل
المدة  1961-1957حيث تم حقن ( )6مليار متر مكعب في قبة افانا.
وبالنظر ل�ش���حة المياه العذبة في العراق (*) فان طريقة الحقن بالغاز الم�ص���احب �ستكون لها نتائج
ايجابية وذلك لعدة ا�سباب  ،وهي كما يراها الباحث تكمن في :
 -1توفر الغاز الم�صاحب للنفط بكميات كبيرة .

 -2ع���دم الحاج���ة لنق���ل الغاز م���ن موقع الى اخر بوا�س���طة االنابيب حي���ث باالمكان ا�س���تخدام الغاز
الم�صاحب واعادة حقنه الى نف�س المكمن .

 -3المحافظة على المياه العذبة وعدم هدرها  ،من خالل حقنها الى باطن االر�ض  ،وا�ستخدامها بدالً
عن ذلك في اغرا�ض مهمة كالزراعة .
 -4تقليل تكاليف الحقن با�ستخدام الغاز الم�صاحب بدال من حرقه.
 -5الحفاظ على البيئة من التلوث .

ت�س���تخدم عملي���ة اع���ادة حقن الغاز الم�ص���احب عموم���ا لغر�ض الحف���اظ على الغاز لال�س���تخدام
الم�ستقبلي او لزيادة كفاءة عملية انتاج النفط حيث ي�ستخدم الغاز الم�صاحب بدال من حرقه او ت�سريبه
(بدون حرق)  .وتت�ضمن التقنية ان�شاء كاب�سة غاز لرفع �ضغط المناطق النفطية (الت�شكيل) ذات ال�ضغط
المنخف�ض لتح�سين انتاج النفط  .وي�ستخدم نظام الم�ضخات متعددة المراحل ( .)1ان خيار حقن الغاز
اليمكن تحقيقه في بع�ض الت�ش���كيالت الجيولوجية(**) كما في حالة المكامن ال�ض���حلة حيث قد يت�سبب
حقن الغاز في تدفق غير م�سيطر عليه من النفط والغاز .
ي�ساعد اعادة حقن الغاز الم�صاحب في تقليل االنبعاثات الكاربونية مثل غاز ثاني اوك�سيد الكربون
الذي يتحرر عند حرق او ت�س���ريب الغاز الطبيعي الم�ص���احب  .ومن م�ش���اريع الحقن الناجحة كان في
احد الحقول النفطية في جنوب �ش���رق ا�س���يا حيث تم تقلي�ص حجم انبعاث غاز ثاني اوك�س���يد الكربون
بمقدار  2.65مليون طن  .وقد تم تطبيق تقنية حديثة في حقول ابو ظبي تت�ضمن ا�ستخدام م�ضخات
متعددة المراحل العادة النفط والغاز الى االنتاج �س���وية دون الحاجة لف�ص���لهما عن بع�ض���هما مما ادى
الى تحقيق حالة الحرق ال�صفري(.)2
وف���ي الغاب���ون يوجد تطبيق ناج���ح اخر لتقنية اعادة حقن الغاز الم�ص���احب حيث ت���م فيه تقلي�ص
انبعاثات غاز ثاني اوك�س���يد الكربون بكمية  1.1مليون طن كما تم تقلي�ص حجم الغاز المحروق بن�س���بة
 % 97بعد ان تم ان�شاء معدات اعادة حقن وكاب�سات جديدة (.)3
(*) ب�سـبب �شـحة المياه العذبة فــي العــراق وعدم موافقـة وزارة الموارد المائيــة علــى تزويد وزارة النفط بالميــاه المطلوبة للحقن،
با�شرت وزارة النفط بم�شروع مياه البحر الم�شترك الذي �سيجهز الحقول النفطية المحالة �ضمن جوالت التراخي�ص بمياه
البحر الغرا�ض الحقن في المكامن  .وتبلغ طاقة الم�شروع حوالي ( )10مليون برميل يوميا .
1- Department of environment ، State of Kentucky ،op.cit .
(**) الت�شكيل الجيولوجي هوطبقة من ال�صخور تتكون بفعل التر�سيب بمرور الزمن .
2- Birner Buzcu ، op.cit ، p 26
3- Birner Buzcu ، op.cit ، p27
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وتعتم���د فل�س���فة الدع���م المكمني في حقول جنوب العراق على مبد�أ حق���ن الماء الى طبقات تحت
الطبقات النفطية لغر�ض رفع ال�ض���غط المكمني للنفط الذي ينخف�ض مع ا�س���تمرار عملية االنتاج  .وتم
اعتم���اد مب���د�أ الحقن بالماء في حينه ب�س���بب توفر المادة وقلة تكاليف الحقن وا�س���تجابة الت�ش���كيالت
الجيولوجية للماء  .وتقوم وزارة النفط (�شركة نفط الجنوب) حاليا بان�شاء م�شروع ماء البحر الم�شترك
لتزويد مياه الحقن الى حقول النفط الجنوبية �ضمن عقود جوالت التراخي�ص التي باتت بام�س الحاجة
الى حقن الماء .
-6انتاج الطاقة الكهربائية
�أ -واقع االنتاج وا�ستغالل الغاز الم�صاحب في توليد الطاقة الكهربائية :
يتمي���ز الغ���از الطبيعي عن بقية م�ص���ادر الوقود االحفورية بكونه وقودا نظيفا �ص���ديقا للبيئة واقل
انبعاثا للغازات الدفيئة بالمقارنة مع الفحم والنفط  ،كما انه خالي من مركبات الر�ص���ا�ص وال�ش���وائب
الكبريتي���ة ومتواف���ر بكميات كبيرة ومالئم بدرجة كبيرة لال�س���تخدامات المنزلي���ة  ،كما يتميز بكفاءته
الحرارية العالية مقارنة مع بقية م�صادر الوقود االحفوري (.)1
ويعتمد العراق اعتماداً متو�س���طاً على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة  .فقد بلغت ح�ص���ة
الغاز الطبيعي في العراق حوال اقل من ( )% 15من اجمالي الطاقة الم�ستهلكة ( .)2وهي ن�سبة متدنية
قيا�ساً الى بع�ض الدول الخليجية كاالمارات وال�سعودية .
لقد بلغ ا�ستهالك العراق من الغاز الطبيعي الم�صاحب للنفط بحدود ( )6.164مليار متر مكعب لكل
القطاعات عام  ،2012اما ال�سعودية فانها ا�ستهلكت حوالي ( ) 48.6مليار متر مكعب في توليد الطاقة
الكهربائية فقط عام  .)3(2012وفي حالة اال�س���تغالل االمثل للغاز الم�ص���احب للنفط فان الغاز المحروق
(في جنوب العراق فقط) يكفي لتوليد اكثر من ( )6000ميغاواط من الطاقــة الكهربائيــة (. )4
وتخط���ط وزارة الكهرب���اء العراقية للو�ص���ول الى طاق���ة توليدية مقداره���ا  27000ميغا واط عام
 . 2015في حين ان االنتاج لغاية نهاية عام  2012لم يتجاوز  33تيراواط �ساعة اي مايعادل % 58
من الحاجة الفعلية لال�س���تهالك( .)5ويعد العراق من اقل البلدان العربية ا�س���تهالكا للغاز الطبيعي بعد
االردن الذي ا�س���تهلك حوالي  2.3مليار متر مكعب عام  2010في حين كان ا�س���تهالك العراق بحدود
 3.9مليار متر مكعب لنف�س العام( .)6وتبلغ ن�سبة توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي في العراق
كما في الجدول (: )17
 -1اوابك  ،افاق �صناعة الغاز الطبيعي في الدول االع�ضاء بمنظمة اوابك  ،الن�شـرة ال�شهرية لمنظمـة اوابـك  ،الكويت ، 2012 ،
العدد ، 6ال�سنة ال�سنة � ، 38ص5
 -2وزارة النفط  ،م�صدر �سابق .
� -3صباح الجوهر  ،الغاز الطبيعي ودوره في توليد الطاقة الكهربائية في البلدان العربية ،مجلة النفط والتعاون العربي ،العدد،132
الكويت  ، 2010 ،ال�صفحة .151
 -4ع�صري �صالح مو�سى  ،التاثيرات البيئية الناجمة عن �صناعة النفط والغاز في جنوب العراق  ،م�صدر �سابق � ،ص.22
5- International Energy Agency، Iraq Energy Outlook ، op.cit ، p 84
� - 6صباح الجوهر  ،الغاز الطبيعي ودوره في توليد الطاقة الكهربائية  ،م�صدر �سابق .149 ،

48

الخسائر االقتصادية والبيئية الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي في جنوب العراق للمدة 2012 - 1970

الجدول ()15
ن�سبة توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي مقارنة بم�صادر التوليد االخرى لعام )%( 2012

نوع المحطـة

عدد المحطات

ن�سبة الم�شاركة في االنتاج

المحطات الغازية

26

 % 23( % 61في اقليم كرد�ستان)

المحطات البخارية

7

% 28

المحطات الكهرومائية

8

 % 1( % 7في اقليم كرد�ستان)

محطات الديزل والمتنقلة

18

%4

المجموع

% 100

الم�صدر
وزارة الكهرباء في العراق  ،الموقع الر�سميwww.moelc.gov.iq/ar/index.php/?name

وتتميز المحطات الكهربائية الغازية عن بقية م�صادر توليد الطاقة الكهربائية بانخفا�ض الكلفة
اال�س���تثمارية وق�ص���ر مدة االن�شاء والكفاءة العالية والمرونة الت�شغيلية  .ففي الواليات المتحدة تت�ساوى
تكلف���ة انت���اج وحدة الميغاواط �س���اعة عند  65دوالر من الغاز الطبيع���ي والفحم الحجري عندما يكون
�س���عر الغ���از مقداره  6.6دوالر ل���كل مليون وحدة حرارية بريطانية  .(1)MBtuويحقق ا�س���تخدام الغاز
الطبيع���ي ف���ي انتاج الطاق���ة الكهربائية بطريقة الدورة المركبة اعلى قيمة م�ض���افة بعد طريقة تحويل
الغاز الخام الى الغاز الطبيعي الم�سيل. (2)LNG
ب -الجدوى االقت�صادية من ا�ستخدام الغاز الم�صاحب في توليد الكهرباء :
ان ال�س���عة التوليدية للكهرباء في العراق عام  2012تتكون من  4441ميغاواط محطات حرارية
( 4226 ، )% 40ميغ���اواط محط���ات غازي���ة ( 2446 ، )% 38ميغ���اواط محط���ات مائية (. )% 22
وتت�ض���من الخطة ن�ص���ب وحدات توليد جديدة ب�س���عة  17321ميغاواط بحلول عام  2015موزعة كما
يل���ي 8205 :ميغ���اواط حراري���ة 6846 ،ميغ���اواط غازي���ة  2270 ،ميغاواط مائية ودي���زل  .وبالتالي
�ستكون ال�سعة الكلية اكثر من  28000ميغاواط  .وتت�ضمن الخطة ن�صب 30محطة غازية منها اثنتان
(**)
فقط ذات توربينات تعمل بالدورة المركبة (*) التي تتميز بالكفاءة العالية في التوليد ت�صل الى % 54
مقابل كفاءة مقدارها  %35للتوربينات ذات الدورة المفتوحة(.)3

? -1 International Energy Agency ، Are We Entering A Global Age of Gas
www.worldenergyoutlook.org/.../WEO2011 .
� -2صباح الجوهر � ،صناعة الغاز الطبيعي ...الملتقى  21ال�سا�سيات �صناعة النفط والغاز  ،م�صدر �سابق .
(*) في الدورة المركبة يتم توليد الكهرباء مرتين  ،في المرة االولى عندما يحترق الغاز ويحرك التوربين الغازي لتوليد الكهرياء ،
وفي المره الثانية ت�ستخدم الحرارة الناتجة عن حرق الغاز في توليد البخار الذي يحرك التوربين البخاري .
(**) كلما زادت الكفاءة قلت كمية الغاز المهدور في الحرق والذي يتحول الى حرارة الفائدة منها كما في التوربينات ذات الدورة
المفتوحة  .وتعرف كفاءة الطاقة بانها الن�سبة بين الطاقة المفيدة (الخارجة) الى الطاقة الكلية (الداخلة)
 -3محمد علي زيني  ،االقت�صاد العراقي  ،الغاز الطبيعي العراقي ..هدر ام ا�ستغالل ؟  ،بحث من�شور في� ،2013-4-5ص3
www.econ.to-relax.net/t-14-topic
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ان ا�س���تعمال الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية هــو االف�ض���ل قيا�سا با�س���تعمال النفط كوقود  ،ويعود
ال�س���ـبب فـــــي ذلك  ،من بين ا�س���باب اخرى  ،الى ان كلفة الوقود لتوليد الوحدة الكهربائية (كيلوواط
– �س���اعة  )kwhفي حالة ا�س���تخدام الغاز هي ارخ�ص من كلفتها عند ا�ستعمال النفط  ،وربما تنخف�ض
الكلفة الى الن�صف  ،ولكن ب�شرط ا�ستخدام التوربينات ذات الدورة المركبة  .و في حالة درا�سية اجريت
لح�س���اب كلفة انتاج واحد كيلوواط �س���اعة من الكهرباء في حالتي ا�س���تخدام المحطة الحرارية وكذلك
المحط���ة الغازي���ة  ،وج���د ان الكلفة بلغت � 1.1س���نت امريكي للمحطة الحرارية و � 0.5س���نت للمحطة
الغازية  .ان ال�س���بب في ذلك يعود الى ان النفط اغلى بكثير من الغاز مح�س���وبا على ا�س���ا�س الوحدة
الحرارية للنفط والغاز  ،ي�ض���اف الى ذلك ان الكلفة الرا�س���مالية وكذلك الكلفة الت�ش���غيلية هي اقل في
محط���ة كهرب���اء غازية منها في محطةكهرباء حرارية  .وفي حالة ا�س���تبدال الغاز الطبيعي الم�ص���احب
للنفط بدال من الوقود ال�س���ائل في توليد الطاقة الكهربائية  ،فان هذا الوقود (�س���واء كان نفطا خاما
او منتجا نفطيا) يمكن ت�ص���ديره الى الخارج والح�ص���ول على عائد اف�ض���ل من الغاز الم�صدر بما يعادل
نحو  30دوالرا امريكيا لكل برميل يتم ا�ستبداله بالغاز الطبيعي(. )1
وت�س���تهلك المحطات الكهربائية الحرارية العاملة على الوقود ال�س���ائل حوالي  10.5مليون لتر من
وقود زيت الغاز يوميا(. )2
 -7ت�صدير الغاز الفائ�ض
يعد ت�صدير الغاز الطبيعي الم�صاحب للنفط الى الكويت خالل االعوام ( )1990-1986اول بادرة
لت�ص���دير الغ���از العراقي الى الخارج ،حيث كانت الكمية الم�ص���درة التتج���اوز ( )2مليار متر مكعب في
ال�سنة �ضمن خطة و�ضعت لت�صدير ( )4-2مليار متر مكعب  ،ف�ضال عن ت�صدير العراق لكميات محدودة
من غاز الطبخ قبل عام .)3(2003
اما بعد عام  2003فقد ا�ص���بح العراق من الدول الم�س���توردة لغاز البترول الم�سال الذي ي�ستخدم
الغرا�ض الطبخ ( ، )LPGوقد ي�ض���طر العراق الى ا�س���تيراد الغاز الجاف لت�ش���غيل المحطات الغازية
الجديدة  .وقد الحظنا ان انتاج الغاز الم�ص���احب للنفط لعام  2012كان ( )20.496مليار متر مكعب
ولو تم ا�س���تغالل هذه الكمية بدال من حرقها فانه باالمكان انتاج حوالي ( )8000ميغا واط با�س���تخدام
المحطات الغازية .
ان م�س���الة ت�ص���دير الغاز الفائ�ض تكون فقط في حالة عدم ا�س���تخدام الغاز الطبيعي في انتاج كل
احتياج العراق من الطاقة الكهربائية.

 -1محمد علي زيني  ،الغاز الطبيعي العراقي  ..هدر ام ا�ستغالل ؟ م�صدر �سابق � ،ص4
 -2وزارة الكهرباء  ،الموقع الر�سمي  ،م�صدر �سابق
� -3شكر محمود جا�سم  ،م�صدر �سابق � ،ص99
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اال�ستنتاجات والمقترحات
ال  :اال�ستنتاجات :
او ً
من خالل ما تم عر�ض���ه عن واقع حال �ص���ناعة الغاز الطبيعي الم�ص���احب للنفط من حيث االنتاج
واال�ستهالك والحرق  ،تو�صل الباحث الى مجموعة من اال�ستنتاجات من اهمها ما يلي :
 -1ان كميات الغاز التي حرقت في الحقول الجنوبية ،خالل مدة الدرا�سة ،و�صلت الى حوالي ()%73
من اجمالي الكمية المحروقة في البالد  ،وان هذه الن�س���بة �س���تزداد مع زيادة انتاج النفط �ض���من
عقود جوالت التراخي�ص مع �شركات النفط العالمية .
 -2ال تزال ال�سيا�س���ات الحكومية المتعاقبة منذ عام  1970ولغاية  2012تركز على مو�ض���وع ت�صدير
النفط الخام مع عدم االهتمام في مو�ضوع التكرير وا�ستغالل الغاز الم�صاحب للنفط  .وتبين ذلك
من خالل ن�سبة اجمالي الغاز المحروق الى اجمالي الغاز المنتج .
 -3ان احتياطي الغاز الم�ص���احب للنفط والبالغ ( )2.558تريليون مترمكعب ي�ش���كل حوالي ()%74.5
من كمية االحتياطي الغازي الكلي في العراق ويتركز معظم الغاز الم�صاحب في الحقول الجنوبية .
 -4ان لحرق الغاز الم�صاحب للنفط اثارا اقت�صادية كبيرة وتاثيرات بيئية �ضارة على البيئة وخ�صو�صاً
في المنطقة الجنوبية من العراق ،وفي ادناه اهم هذه االثار :
�أ -بلغت الخ�سائر االقت�صادية حوالي ( )36.71مليار دوالر خالل مدة الدرا�سة .
ب -خ�س���ائر بيئي���ة ناتجة عن انبعاثات غاز ثاني اوك�س���يد الكربون بكمي���ة ( )500.32مليون طن
ذات اثار �سلبية علـى االن�سـان والماء والهواء والتربة  .وقد �سـببت هذه االثار البيئية خ�سـارة
ماليـة تقدر ب ( )10مليارات دوالر .
ج -اث���ار �ص���حية �س���لبية  ،على المجتمع���ات المحلية القريب���ة من الحقول النفطية  ،وخ�صو�ص���ا
امرا����ض الجهاز التنف�س���ي والرب���و الحاد وموت االطف���ال الخدج وامرا�ض ال���دم واللوكيميا
واالنيمي���ا وال�ص���داع وتهيج المثان���ة واالم المعدة وتهي���ج الجلد والجهاز الع�ص���بي المركزي
وتاخر النمو ونق�ص الوزن .
 -5ان الم�ش���اريع ال�ص���ناعية القائمة في العراق والتي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة ا�سا�س���ية
في ال�ص���ناعة (لقيم) ال تح�ص���ل على حاجته���ا المطلوبة من الغاز لغر�ض ت�ش���غيلها بالطاقة
الت�ش���غيلية المتاحة  ،ب�س���بب عدم كفاية الغاز المجهز اليها لعدم كفاية الغاز المعالج المنتج
لال�ستهالك المحلي .
 -6بلغ���ت الخ�س���ائر المالي���ة التقديرية للع���راق من جراء حرق الغ���از للم���دة ( )2012-1970بحدود
( )50.296ملي���ار دوالر ف���ي حي���ن و�ص���لت هذه الخ�س���ائر ال���ى ( )8.7ملي���ار دوالر عام 2012
و�ستزداد م�ستقبال في حالة عدم ا�ستغالل الغاز المحروق .

51

البحث األول

 -7توجد مجاالت وا�س���عة ال�س���تغالل الغاز الم�ص���احب للنفط في ال�ص���ناعات المختلفة كال�ص���ناعات
البتروكيمياوية واال�س���مدة  ،وا�س���تخدام الغاز كم�ص���در للطاقة للعديد من ال�صناعات  ،وفي مجال
ت�صنيع الوقود النظيف من خالل تقنية تحويل الغاز الى �سوائل ( ، )GTLوفي مجال النقل كوقود
للمركبات اي�ض���ا  ،كما يمكن ت�ص���دير الفائ�ض من الغاز ب�صيغة غاز جاف او غاز م�سيل (، )LNG
ف�ضال عن امكانية اال�ستفادة من الغاز الم�صاحب في الحقن في المكامن النفطية بدالً من المياه .
 -8يالح���ظ ب���ان العراق اقل الدول العربية ا�س���تهالكاً للغاز بالرغم من ان���ه بلداً منتجاً للغاز  .فقد كان
ا�س���تهالكه للغاز عام  )6.85( 2010مليار متر مكعب في حين كان ا�س���تهالك ال�س���عودية ()83.4
مليار متر مكعب  .ويعد العراق ثاني اقل البلدان العربية ا�ستهالكاً للغاز بعد االردن .
 -9يالحظ اي�ضاً بان العراق اقل الدول العربية ا�ستهالكاً للغاز في مجال انتاج الطاقة الكهربائية .
 -10ان العراق وقع عقداً مع �ش���ركة �ش���ل الهولندية لغر�ض ا�س���تثمار الغاز الم�صاحب للنفط في ثالثة
حق���ول نفطي���ة (الرميلة ،الزبير ،غرب القرنة )1لغر�ض ا�س���تثمار ( )54ملي���ون متر مكعب يومياً ،
علماً بان هذا العقد لن يغطي معالجة الغاز الذي �سيحرق في الحقول النفطية االخـرى (مجنون،
وغرب القرنة ،2واللحي�س ،ونهر بن عمر ،والطوبة ،وارطاوي ،وال�ص���بة) في الب�ص���رة ف�ض�ل�ا عن
الحقول النفطية في المحافظات الجنوبية االخرى (مي�سان وذي قار) .
م���ن خالل اال�س���تنتاجات تبين ان ال�سيا�س���ة النفطي���ة الحكومية لم تحقق اال�س���تغالل االمثل للغاز
الم�ص���احب للنف���ط مقارن���ة بالدول النفطي���ة االخرى خالل مدة الدرا�س���ة  ،وبذلك تم اثبات فر�ض���ية
الدرا�سة .
ثانيا  :المقترحات :
في �ض���وء اال�ستنتاجات  ،يقدم الباحث بع�ض المقترحات المنا�سبة لال�ستفادة من الغاز الم�صاحب
للنفط وتقليل حرقه :
 -1اال�س���راع بتنفيذ العقد مع �ش���ركة �ش���ل الهولندية لغر�ض معالجة ( )54مليون متر مكعب من الغاز
يومياً علماً ان الطاقة الحالية لمن�ش�أت ت�صنيع الغاز في �شركة غاز الجنوب التتجاوز ( )15مليون
مت���ر مكعب يومياً  .مع العلم ان العقد مع ال�ش���ركة يت�ض���من ا�س���تثمار غاز حق���ول الرميلة والزبير
وغرب القرنة (المرحلة االولى) .
 -2قي���ام �ش���ركة غاز الجن���وب باتخاذ االجراءات الالزمة للبدء با�س���تثمار الغاز الم�ص���احب للنفط في
جنوب العراق للحقول المتبقية االخرى في الب�ص���رة (مجنون ،واللحي�س ،وارطاوي  ،والطوبة ،وبن
عمر) وفي محافظة مي�س���ان (مي�سان ،الحلفاية) وحقول النا�صرية (النا�صرية ،الغراف) .مع العلم
بان كل من�ش����أت �ش���ركة غاز الجنوب في الحقول الم�ش���مولة بعقود جوالت التراخي�ص �ست�ؤول الى
�شركة غاز الب�صرة ح�سب العقد مع �شركة �شل .
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 -3توفير الغاز الطبيعي العادة تاهيل وتطوير الم�صانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة ا�سا�سية
(لقيم) في ال�صناعة مثل م�صنع البتروكيمياويات واال�سمدة في الب�صرة ومعمل اال�سمدة في بيجي
والقائم مع �ضرورة اجراء ال�صيانة ال�شاملة لها واعادتها الى الطاقة الت�صميمية اال�صلية وتو�سيعها
لف�س���ح مجال او�سع ال�ستهالك الغاز الطبيعي الم�صاحب للنفط  ،ف�ضال عن ادخال الغاز الطبيعي
كوقود لتوفير الطاقة للم�ص���انع خ�صو�ص���ا تلك التي تحتاج الى طاقة كبيرة مثل الحديد وال�ص���لب
وااللمنيوم والزجاج وال�صناعات االن�شائية كال�سمنت والطابوق والثرم�ستون وغيرها.
 -4اقام���ة �ص���ناعات جديدة تعتمد الغاز الطبيعي كمادة ا�سا�س���ية في �ص���ناعتها (لقيم) وذلك لتحقيق
القيمة الم�ض���افة الى االقت�ص���اد العراقي مثل �ص���ناعة تحويل الغاز الى �سوائل ( )GTLللح�صول
على م�شتقات نفطية �صديقة للبيئة .
 -5ان�ش���اء محط���ات التولي���د الكهربائي���ة الغازي���ة ذات الدورة المركب���ة حيث يتجه العال���م حالياً نحو
التنويع في م�صادر الطاقة واحالل الغاز الطبيعي محل الفحم الحجري والنفط في قطاع الطاقة
خ�صو�صاً الطاقة الكهربائية ال�سباب اقت�صادية وبيئية .
 -6فتح المجاالت ال�ستخدام الغاز الطبيعي في اال�ستهالك المنزلي واي�صال خدمة توفير الغاز باالنابيب
الى المناطق ال�سكنية على غرار ماموجود في دول العالم (ايران مثالً) وكذلك الدول المجاورة .مع
العلم ان هذه الخدمة متوفرة منذ اكثر من (� )60سنة في المنطقة ال�سكنية في البرج�سية التابعة
الى �شركة نفط الجنوب في محافظة الب�صرة .
 -7ا�س���تيراد ال�س���يارات التي تعمل بالوقود الثنائي (البنزين والغاز الطبيعي) وان�ش���اء محطات التعبئة
الالزمة  .ان ا�ستخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل يقلل من انبعاث الغازات الكاربونية والكبريتية
والنتروجيني���ة ممايقل���ل من ظاهرة االحتبا����س الحراري والتلوث البيئي الن قطاع النقل ي�س���تهلك
ن�سبة عالية من الوقود وي�ستهلك حوالي اكثر من  %30من اجمالي الطاقة الم�ستهلكة في العالم .
� -8ضرورة حث ال�شركات النفطية وخ�صو�صاً االجنبية العاملة حالياً في العراق �ضمن عقود التراخي�ص
على االكتفاء الذاتي من الكهرباء با�س���تخدام الغاز الم�ص���احب للنفط واعادة الفائ�ض من الكهرباء
الى ال�شبكة الوطنية  ،علما ان بع�ض هذه ال�شركات قد با�شر بهذا المقترح .
� -9ض���رورة حث ال�ش���ركات االجنبية العاملة �ضمن عقود التراخي�ص على ا�ستخدام تقنية الحقن بالغاز
الم�صاحب للنفط ال�سباب تتعلق بتقليل ا�ستخدام الموارد المائية الغرا�ض الحقن والحفاظ على
هذه الثروة ولغر�ض المحافظة على البيئة من حرق الغاز اي�ض���ا  .علماً بان وزارة النفط العراقية
ملزم���ة بتوفير المياه لهذه ال�ش���ركات من م�ش���روع م���اء البحر وان اي تاخير ف���ي تجهيز الكميات
المطلوبة من هذه المياه يلزم وزارة النفط بدفع تعوي�ضات عن الربح المتوقع لهذه ال�شركات .
 -10ا�صدار قانون خا�ص بالغاز او النفط والغاز لتحديد �سيا�سة حكومية وا�ضحة ال�ستغالل هذه الثروة
بالتعاون بين الحكومة المركزية واالقاليم والمحافظات المنتجة للنفط وو�ض���ع اجراءات �ص���ارمة
تحد من ظاهرة حرق الغاز .
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الواقع واآلفاق المستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي
في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء

ت�ؤكد معظم الم�ؤ�س�سات العالمية المتخ�ص�صة با�ست�شراف م�ستقبل النفط والغاز الطبيعى
عل � � ��ى �أن طلب الدول ال�صناعية قد و�صل �إل � � ��ى الذروة ويمر حالي ًا بمرحلة من االنخفا�ض.
بي � � ��د �أن هناك تفاوت فيما بين تلك الدول فيم � � ��ا يخ�ص حدة االنخفا�ض �أو ا�ستعادة النمو
فى الطلب فى الم�ستقبل.
تهدف الدرا�س���ة ،بالدرجة الأ�س���ا�س� ،إلى عر�ض وتحليل للواقع والأفاق الم�ستقبلية للطلب
عل���ى النف���ط الخام والغاز الطبيعى فى الدول ال�ص���ناعية ب�ش���كل �إجمالى وتف�ص���يلى وفق
الت�ص���نيف ال���ذى يتكون من ث�ل�اث مجموعات رئي�س���ية وه���ى دول الأمريكتين ال�ص���ناعية
ودول �أوروبا ال�ص���ناعية ودول �أ�س���يا الهادئ ال�ص���ناعية ،مع التركيز على الواليات المتحدة
الأمريكي���ة واالتح���اد االوروبى والياب���ان ،وذلك للتعرف على االنعكا�س���ات المحتملة لتطور
الطل���ب الم�س���تقبلى على النف���ط الخام والغ���از الطبيعى فى الدول ال�ص���ناعية على الدول
الأع�ضاء فى المنظمة.
خ�ص����ص الجزء الأول من الدرا�س���ة لعر�ض وتحليل للم�ؤ�شرات ذات العالقة ب�صناعة النفط
الخ���ام والمتمثل���ة فى االحتياطي���ات الم�ؤك���دة والإنتاج واال�س���تهالك والتج���ارة فى الدول
ال�ص���ناعية ب�ش���كل عام خالل الفت���رة ( ،)2012-2003وفى الوالي���ات المتحدة الأمريكية
واالتح���اد الأوروب���ى واليابان ب�ش���كل خا�ص ،كما تم ا�س���تعرا�ض االفاق الم�س���تقبلية لطلب
ال���دول ال�ص���ناعية عل���ى النفط الخام وفقاً ل�س���يناريو الأ�س���ا�س لمنظمة الدول الم�ص���درة
للبترول»�أوب���ك» وال�ص���ادر فى تقريرها �أفاق النفط العالمى ع���ام  2013وذلك على المدى
المتو�س���ط ( )2018-2012وعل���ى الم���دى البعيد ( )2035-2012م���ع مقارنة نتائج هذا
ال�سيناريو مع نتائج ال�سيناريوهات الأخرى فى التقرير.
وتناول الجزء الثاني من الدرا�س���ة عر�ض وتحليل لم�ؤ�شرات االحتياطيات الم�ؤكدة والإنتاج
واال�ستهالك وتجارة الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ب�شكل عام خالل الفترة (-2003
،)2012وف���ى الوالي���ات المتحدة الأمريكي���ة واالتحاد الأوروبى واليابان ب�ش���كل خا�ص ،مع
ا�س���تعرا�ض االفاق الم�س���تقبلية لطلب الدول ال�ص���ناعية على الغ���از الطبيعى خالل الفترة
( )2035-2011وفق���اً ل�س���يناريو ال�سيا�س���ات الجديدة لوكال���ة الطاقة الدولية وال�ص���ادر
ف���ى تقريرها �أف���اق الطاقة العالمية عام  2013مع مقارنة نتائج هذا ال�س���يناريو مع نتائج
ال�سيناريوهات الأخرى فى التقرير.
وكر�س الجزء الثالث لدرا�سة انعكا�سات تطور الطلب الم�ستقبلى على النفط الخام والغاز
الطبيعى فى الدول ال�صناعية على الدول الأع�ضاء فى المنظمة ،والتى تم �إيجازها فى عدة
جوان���ب وهى االنعكا�س على جانب العائدات النفطية ومعدل النمو االقت�ص���ادى و�ص���ناعة
تكرير النفط الخام و اتجاهات �صادرات الغاز الطبيعى و�صناعة البتروكيماويات.
�أ�س���تعر�ض الجزء الرابع من الدرا�س���ة نتائج تحليل الواقع والأفاق الم�ستقبلية للطلب على
النف���ط الخ���ام والغاز الطبيعى فى الدول ال�ص���ناعية واالنعكا�س���ات على الدول الأع�ض���اء.
واختتمت الدرا�سة بتقديم عدد من التو�صيات الختامية.
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�أوالً :الواقع والأفاق الم�ستقبلية للطلب على النفط الخام فى الدول ال�صناعية:
يمتلك العالم حالياً من م�صادر النفط الخام ما يكفى لتلبية الطلب على مدى عقود عديدة
وزيادة ،فقد بلغت االحتياطيات العالمية من النفط الخام حوالى  1526مليار برميل فى عام 2012
مقارنة باحتياطيات بلغت  1032مليار برميل فى عام �، 2003أي بزيادة تقترب من الن�صف.
وقد كان للتقدم التكنولوجى دوراً كبيراً فى تح�سن معدالت اال�ستخراج من الحقول المنتجة،
وفى تو�سع نطاق �صناعة النفط الخام مع تخفي�ض الآثار البيئية الم�صاحبة لمراحلها المختلفة،
الأمر الذى �ساهم فى �أن يلعب النفط دوراً كبيراً و�أ�سا�سياً فى تلبية احتياجات الطاقة العالمية،
ليزداد الإنتاج العالمى من النفط من  74.5مليون ب/ي فى عام � 2003إلى  84.3مليون ب/ي فى
عام  2012بزيادة قدرها � % 1.4سنوياً.
�إن الأداء االقت�صادى ال�ضعيف والتوترات الجيو�سيا�سية التى ت�شهدها مناطق مختلفة من العالم
و االرتفاع فى معدالت البطالة واال�ضطرابات االجتماعية فى العديد من البلدان ،قد �أدت �إلى ظهور
تحديات لمنتجى النفط الخام والم�ستهلكين له على حد �سواء فى كل مكان على م�ستوى العالم،
وبخا�صة نق�ص الإمدادات من جنوب ال�سودان و�سوريا واليمن و�أجزاء �أخرى من ال�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا ،وبالتالى ظلت العديد من ال�شكوك التى تحيط بالطلب العالمى على النفط الخام
على المدى القريب وعلى المدى البعيد.
والجدير بالذكر� ،أن الطلب على النفط الخام يمكن �أن يكون لغر�ض اال�ستهالك �،أو الطلب
لغر�ض الم�ضاربة التى تزايد ن�شاطها منذ منت�صف الثمانينات من القرن الما�ضى مع دخول
الم�ضاربين للأ�سواق العالمية وتعاملهم بالبراميل الورقية بهدف تحقيق الأرباح.
وقد �شهدت �صناعة النفط الخام تطوراً كبيراً فى الدول ال�صناعية  ،مما �أدى �إلى تغيرات كبيرة
فى الأ�سواق العالمية ،وللتعرف على هذا التطور �سيتم تناول الم�ؤ�شرات الرئي�سية فى �صناعة النفط
الخام ب�شكل عام وهى (االحتياطى الم�ؤكد،االنتاج ،اال�ستهالك ،ال�صادرات وال��واردات� ،صناعة
التكرير) خالل الفترة (. )2012 – 2003
 -1تطور �صناعة النفط الخام فى الدول ال�صناعية خالل الفترة (:)2012 – 2003
 )1.1احتياطى النفط الخام فى الدول ال�صناعية:
تراجعت االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام فى الدول ال�صناعية خالل الفترة
(، )2012-2003حيث انخف�ضت من  238مليار برميل فى عام ، 2003ما يعادل حوالى %19.6
من �إجمالى االحتياطيات العالمية الم�ؤكدة من النفط الخام ،لت�صل �إلى  223مليار برميل فى عام
 ،2012ما يعادل  %14.6من الإجمالى العالمي.
ومن �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية((( انخفا�ضاً فى
االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام خالل الفترة قيد الدرا�سة ،حيث انخف�ضت من  18.3مليار
1

دول �أوروبا ال�صناعية ت�ضم كل من:
النم�سا،بلجيكا،الت�شيك،الدمنارك�،أ�ستونيا،فنلندا،فرن�سا�،أملانيا،اليونان،املجر،اي�سلندا،ايرلندا،ايطاليا،لوك�سمــــربج،هولندا،الرنو
يـــــج،بولندا،الربتغال�،سلوفاكيا� ،سلوفينيا�،أ�سبانيا ،ال�سويد�،سوي�سرا،تركيا،اجنلرتا.
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برميل فى عام  ،2003ما يعادل حوالى  %7.7من �إجمالى االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام
فى الدول ال�صناعية ،لت�صل �إلى  10.9مليار برميل فى عام ، 2012ما ي�شكل  %4.9من �إجمالى
احتياطيات الدول ال�صناعية ،وهو �أدنى م�ستوى لها خالل الفترة (.)2012–2003
كما �شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية((( تراجعاً فى االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام
خالل الفترة (، )2012-2003حيث انخف�ضت من  215مليار برميل فى عام ، 2003ما ي�شكل
حوالى  %90.7من �إجمالى االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام فى الدول ال�صناعية ،لت�صل �إلى
 211مليار برميل فى عام  ،2012ما يعادل  %94.4من �إجمالى االحتياطيات فى دول المجموعة.
و�شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية((( انخفا�ضاً كبيراً فى االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط
الخام خالل الفترة (، )2012-2003حيث انخف�ضت من  3.8مليار برميل فى عام  ،2003ما يعادل
 %1.6من �إجمالى االحتياطيات الم�ؤكدة فى الدول ال�صناعية ،لت�صل �إلى  1.7مليار برميل فى عام
 ، 2007ما يمثل  % 0.7فقط من �إجمالى دول المجموعة ،وقد �أعقب ذلك ارتفاعاً كبيراً فى
االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام لت�صل �إلى  3.5مليار برميل فى عام  ،2011ولكنها عاودت
االنخفا�ض مرة �أخرى وب�صورة كبيرة لت�صل �إلى  1.6مليار برميل فقط فى عام ، 2012ما يعادل %0.7
من �إجمالى االحتياطيات فى الدول ال�صناعية ،كما يو�ضح ال�شكل ( )1والجدول ( )1فى الملحق.
ويعود هذا التغير الكبير فى حجم االحتياطيات الم�ؤكدة �إلى لجوء بع�ض الدول للمبالغة في
تقدير ما لديها من احتياطيات وت�سميتها بالم�ؤكدة – لأ�سباب كثيرة متعددة منها �سيا�سية و اخرى
اقت�صادية ،كالرغبة في االقترا�ض ب�ضمان ثروتها النفطية ،كما �إن �شركات البترول العالمية تميل
�أحياناً للمبالغة في التقديرات بهدف تقوية مراكزها المالية �أو لتبرر قيامها بالإنتاج بوفرة� ،أو لتبرر
�إمكانية الت�صدير لخارج الدول المنتجة.
ال�شكل ()1
تطور االحتياطيات امل�ؤكدة من النفط اخلام فى جمموعة الدول ال�صناعية
خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار برميل)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

2

دول الأمريكتني ال�صناعية ت�ضم كل من :كندا،ت�شيلى،املك�سيك،الواليات املتحدة الأمريكية.

3

دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية ت�ضم كل من :ا�سرتاليا،اليابان،كوريا اجلنوبية،نيوزلندا.
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 )2.1انتاج الدول ال�صناعية من النفط الخام:
�شهد انتاج الدول ال�صناعية من النفط الخام انخفا�ضاً خالل الفترة ( )2012-2003من
 20.1مليون برميل  /يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل حوالى  %27من �إجمالى االنتاج العالمى
من النفط الخام ،لي�صل �إلى  19.4مليون برميل  /يوم فى عام  ،2012وهو ما يعادل  % 23من
الإجمالى العالمى.
ومن �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية انخفا�ضاً كبيراً
فى انتاج النفط خالل الفترة ( )2012-2003من  6مليون برميل  /يوم فى عام 2003
�،أى ما يعادل حوالى  %30من �إجمالى انتاج الدول ال�صناعية ،لي�صل �إلى �أقل م�ستوياته
وهو  3.6مليون برميل  /يوم فى عام � ،2012أى ما يعادل  %18.6فقط من �إجمالى انتاج
الدول ال�صناعية ،ويعود هذا االنخفا�ض بالأ�سا�س �إلى تناق�ص االنتاج من حقول النفط فى
بحر ال�شمال ،و�إلى الزيادات االخيرة التى �شهدتها معدالت ال�ضريبة لقطاع النفط والغاز
الطبيعى.
بينما �شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية ارتفاعاً فى انتاج النفط الخام خالل الفترة (-2003
 )2012من  13.4مليون برميل  /يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل حوالى  %66.8من �إجمالى
انتاج الدول ال�صناعية ،لي�صل �إلى  15.2مليون برميل  /يوم فى عام  ،2012ما يعادل  % 78.7من
�إجمالى انتاج الدول ال�صناعية ،وت�شهد دول المجموعة طفرة فى انتاج النفط الخام خالل الثالث
�سنوات الأخيرة ،وبخا�صة فى  :الواليات المتحدة الأمريكية (نتيجة لزيادة االنتاج من النفط
ال�صخرى وبخا�صة فى والية تك�سا�س الغنية بهذا النوع من النفط) ،وكندا (نتيجة لزيادة االنتاج من
رمال القار ،والذى يوجد المخزون الأكبر منها فى كندا وفنزويال).
و�شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية انخفا�ضاً فى انتاج النفط الخام خالل العقد الما�ضى
من � 600ألف برميل/يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل  %3.2من �إجمالى انتاج الدول ال�صناعية
،لي�صل �إلى � 500ألف برميل/يوم ،ما يعادل  %2.7فقط من �إجمالى انتاج دول المجموعة ،وقد
كان االنخفا�ض ملحوظاً فى ك ً
ال من ا�ستراليا التى لم ت�شهد �أى اكت�شافات نفطية جديدة مقارنة
باالكت�شافات المحققة فى مجال الغاز الطبيعى ،ونيوزيلندا التى تواجه عمليات التو�سع فى م�شاريع
�إنتاج النفط انتقادات كبيرة� ،أدت �إلى تخلى بع�ض ال�شركات عن العديد من تراخي�ص اال�ستك�شاف،
ومع تزايد �أهمية اتخاذ كافة ال�سبل الكفيلة بالحفاظ على البيئة ،ي�شير البع�ض �إلى �إن هذا التوجه
يتعار�ض مع �سمعة نيوزيلندا وم�ساحتها الخ�ضراء النقية .يو�ضح ال�شكل ( )2والجدول ( )2فى
الملحق تطور انتاج النفط فى الدول ال�صناعية.
 )3.1ا�ستهالك الدول ال�صناعية من النفط الخام:
انخف�ض ا�ستهالك الدول ال�صناعية من النفط الخام خالل الفترة ( )2012-2003من 44.5
مليون برميل  /يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل حوالى  %60.6من �إجمالى اال�ستهالك العالمى
،لي�صل �إلى  41.6مليون برميل  /يوم فى عام  ،2012ما يعادل  % 50.2من �إجمالى اال�ستهالك
العالمى من النفط الخام .ويعزى هذا االنخفا�ض �إلى �سببين رئي�سيين� ،أولهما ا�ستبدال النفط
الخام بالغاز الطبيعى الأرخ�ص والأنظف فى اال�ستخدامات ال�صناعية وتوليد الطاقة الكهربائية،
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ال�شكل ()2
تطور انتاج النفط اخلام فى جمموعة الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)

امل�صدرIEA, Oil Information, Various Issues :

وثانيهما تراجع الطلب على الطاقة في معظم القطاعات ذات الكثافة اال�ستهالكية المرتفعة للنفط
ال�سيما قطاع النقل ،هذا بالإ�ضافة �إلى �سيا�سات التر�شيد وتطوير م�صادر بديلة للطاقة الأحفورية.
و�ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية انخفا�ضاً فى ا�ستهالك
النفط الخام خالل الفترة قيد الدرا�سة من  14.7مليون برميل  /يوم فى عام � ،2003أى ما يعادل
حوالى  %33من �إجمالى ا�ستهالك الدول ال�صناعية ،لي�صل �إلى  13.0مليون برميل  /يوم فى عام
 ،2012ما يعادل  % 31.2من �إجمالى الكميات الم�ستهلكة فى الدول ال�صناعية ،ويرتبط جزء كبير
من هذا االنخفا�ض بتراجع كثافة الطاقة الكلية ،وال�سيا�سات الحكومية التي ت�شجع على تر�شيد
ا�ستخدام الطاقة ،كما �ساهم �ضعف الأداء االقت�صادى فى �أوروبا �أي�ضاً فى انخفا�ض ا�ستهالك
المنتجات النفطية.
كما �شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية انخفا�ضاً فى ا�ستهالك النفط الخام من  21.9مليون
برميل  /يوم فى عام � ،2003أى ما يعادل حوالى  %49.3من �إجمالى ا�ستهالك الدول ال�صناعية
،لي�صل �إلى  20.8مليون برميل  /يوم فى عام  ،2012ما يعادل  % 50من �إجمالى ا�ستهالك دول
المجموعة ،وتعد دول االمريكتين ال�صناعية هى الأكثر ا�ستهالكاً للنفط الخام ،على الرغم من
تراجعه خالل العامين االخيرين.
و�شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية انخفا�ضاً فى ا�ستهالك النفط الخام خالل الفترة
قيد الدرا�سة من  7.9مليون برميل/يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل  %17.8من �إجمالى ا�ستهالك
دول المجموعة ،لي�صل �إلى  7.8مليون برميل/يوم ،ما يعادل  %18.8من �إجمالى ا�ستهالك الدول
ال�صناعية من النفط الخام ،كما يو�ضح ال�شكل ( )3والجدول ( )3فى الملحق.
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ال�شكل ()3
تطور ا�ستهالك النفط اخلام فى جمموعة الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)

البحث الثاني
امل�صدرIEA, Oil Information, Various Issues :

 )4.1تجارة النفط الخام فى الدول ال�صناعية:
يعد النفط الخام هو ال�سلعة الأكثر تداوالً على م�ستوى العالم ،وقد زاد حجم تجارة النفط
الخام العالمية ب�شكل طفيف خالل الفترة (�، )2012-2003إال �إن هذه الزيادة تخفى فى طياتها
تغيرات كبيرة على م�ستوى المناطق.
حيث ت�شهد �أ�سواق النفط العالمية تحوالً جذرياً في اتجاهات حركة التجارة بظهور م�صادر
الإمدادات الجديدة في �أمريكا ال�شمالية ،وانخفا�ض الطلب على النفط في االقت�صاديات ال�صناعية
وبخا�صة في �أوروبا .و مع هذا التحول في ميزان تجارة النفط العالمية ظهرت مناف�سة جديدة بين
المنتجين في منطقة ال�شرق الأو�سط والخليج العربي من جهة والم�ستهلكين في �أ�سواق منطقة �آ�سيا
والمحيط الهادئ من جهة �أخرى.
وفى الوقت ذاته تال�شت المناف�سة التقليدية على نفط منطقة ال�شرق الأو�سط والخليج العربى
بين م�صافى الدول ال�صناعية فى �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية من جهة و م�صافى �أ�سيا والمحيط
الهادى من جهة �أخرى.
وبالنظر �إلى تجارة النفط الخام (الواردات و ال�صادرات) للدول ال�صناعية خالل الفترة
(، )2012-2003يتبين �إن خريطة تجارة النفط العالمية فى اتجاهها �إلى التغير مع نمو الإمدادات
من نفط ال�صخر الزيتي ،ورمال القار ب�أمريكا ال�شمالية ،الأمر الذى يوجب على المنتجين فى
منطقة الخليج وال�شرق الأو�سط �أن يبذلوا مزيداً من الجهد للمحافظة على ح�ص�صهم فى �أ�سواق
�آ�سيا والمحيط الهادئ.
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 )1.4.1واردات الدول ال�صناعية من النفط الخام:
انخف�ضت واردات الدول ال�صناعية من النفط الخام خالل الفترة ( )2012-2003من 31.6
مليون برميل/يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل  %74.5من �إجمالى الواردات النفطية العالمية
،لت�صل �إلى  29.3مليون برميل  /يوم فى عام  ،2012ما يعادل  % 66.5من الإجمالى العالمي.
و�ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية انخفا�ضاَ فى وارداتها من
النفط الخام خالل الفترة قيد الدرا�سة من  12.8مليون برميل  /يوم فى عام � ،2003أى ما يعادل
 %40.6من �إجمالى واردات الدول ال�صناعية ،لت�صل �إلى  11.9مليون برميل  /يوم فى عام ،2012
ما يعادل  %40.6من الإجمالى.
كما �شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية انخفا�ضاً فى وارداتها من النفط الخام من 11.8
مليون برميل  /يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل  %37.5من �إجمالى واردات الدول ال�صناعية ،
لت�صل �إلى  10.4مليون برميل  /يوم فى عام  ،2012ما يعادل  % 35.6من الإجمالى.
بينما �شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية ارتفاعاً فى وارداتها من النفط الخام من  6.9مليون
برميل/يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل  %21.9من �إجمالى واردات الدول ال�صناعية من النفط
الخام ،لت�صل �إلى  7.0مليون برميل/يوم فى عام  ،2012ما يعادل  % 23.8من الإجمالى ،كما
يو�ضح ال�شكل ( )4والجدول ( )4فى الملحق.
ال�شكل ()4
تطور واردات النفط اخلام فى جمموعة الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)

امل�صدرIEA, Oil Information, Various Issues :
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� )2.4.1صادرات الدول ال�صناعية من النفط الخام:
�شهدت �صادرات الدول ال�صناعية من النفط الخام انخفا�ضاً خالل الفترة ()2012-2003
من  8.8مليون برميل  /يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل  %21.8من �إجمالى ال�صادرات العالمية
من النفط الخام ،لت�صل �إلى  7.0مليون برميل  /يوم فى عام  ،2012ما يعادل  %17من �إجمالى
ال�صادرات العالمية.
و�ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية انخفا�ضاً فى �صادراتها من
النفط الخام خالل الفترة قيد الدرا�سة من  4.6مليون برميل  /يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل
 %52.1من �إجمالى �صادرات الدول ال�صناعية من النفط الخام ،لت�صل �إلى  2.5مليون برميل
 /يوم فى عام ،2012ما يعادل  %35.3من الإجمالى.
بينما �شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية ارتفاعاً فى �صادراتها من النفط الخام من  3.8مليون
برميل  /يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل  %43.5من �إجمالى �صادرات الدول ال�صناعية من النفط
الخام ،لت�صل �إلى  4.2مليون برميل  /يوم فى عام  ،2012ما يعادل  %60.1من الإجمالى.
وفى المقابل� ،شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية انخفا�ضاً فى �صادراتها من النفط الخام من
 400الف برميل/يوم فى عام �، 2003أى ما يعادل  %4.4من �إجمالى �صادرات الدول ال�صناعية
من النفط الخام ،لت�صل �إلى � 300ألف برميل/يوم فى عام  ،2012ما يعادل  %4.6من الإجمالى،
كما يو�ضح ال�شكل ( )5والجدول ( )5فى الملحق.
ال�شكل ()5
تطور �صادرات النفط اخلام فى جمموعة الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)

امل�صدرIEA, Oil Information, Various Issues :

نتيجة لذلك �شهدت الدول ال�صناعية تراجعاً طفيفاً فى عجز الميزان التجارى للنفط الخام،
حيث انخف�ض �صافى وارداتها من النفط الخام بحوالى  0.5مليون برميل/يوم خالل الفترة
(� )2012-2003أي من  22.8مليون برميل/يوم فى عام � 2003إلى  22.3مليون برميل/يوم فى
عام  ،2012كما يو�ضح ال�شكل (:)6
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الواقع واآلفاق المستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي
في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء

ال�شكل ()6
�صافى واردات (�صادرات) النفط اخلام فى الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل/يوم)

امل�صدرderivative from IEA, Oil Information, Various Issues :

و�ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية ارتفاعاً فى عجز الميزان
التجارى للنفط الخام ،حيث ارتفع �صافى وارداتها بحوالى  1.2مليون برميل/يوم� ،أي من  8.2مليون
برميل/يوم فى عام � 2003إلى  9.4مليون برميل/يوم فى عام  ،2012بينما �شهدت دول الأمريكتين
ال�صناعية تراجعاً فى عجز الميزان التجارى للنفط الخام ،حيث تراجع �صافى وارداتها من النفط
الخام بحوالى  1.8مليون برميل/يوم ،من  8.0مليون برميل/يوم فى عام � 2003إلى  6.2مليون
برميل/يوم فى عام  ،2012و �شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية ارتفاعاً فى عجز الميزان التجارى
للنفط الخام ،حيث ارتفع �صافى وارداتها من النفط الخام بحوالى  0.1مليون برميل/يوم ،من 6.6
مليون برميل/يوم فى عام � 2003إلى  6.7مليون برميل/يوم فى عام  ،2012كما يو�ضح ال�شكل (.)7
ال�شكل ()7
تغري �صافى واردات (�صادرات) النفط اخلام فى الدول ال�صناعية خالل عامى  2003و 2012
(مليون برميل/يوم)

امل�صدرderivative from IEA, Oil Information, Various Issues :
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البحث الثاني

هذا وتعتمد مجموعة الدول ال�صناعية ب�شكل كبير على التجارة البينية بين دول المجموعة
والتى ا�ستحوذت على ح�صة بلغت  %22من �إجمالى واردات الدول ال�صناعية من النفط الخام
فى عام  ،2012يليها وارداتها من المملكة العربية ال�سعودية وبح�صة بلغت  ،%15ورو�سيا بح�صة
 ،%14.6ونيجيريا بح�صة  ،%4.8والعراق بح�صة  ،%4.7والإمارات وفنزويال بح�صة %3.8
لكل منهما ،والكويت بح�صة  ،%3.6وليبيا بح�صة  ،%3.5فى حين ا�ست�أثرت بقية الدول بح�صة
 ،%24.1كما يت�ضح من ال�شكل (:)8
ال�شكل ()8
توزيع واردات النفط اخلام فى الدول ال�صناعية خالل عام  ،2012وفق امل�صدر
()%

امل�صدرIEA, Oil Information, 2013 :

 )5.1تكرير النفط الخام فى الدول ال�صناعية :
يعد تكرير النفط الخام من ال�صناعات الإ�ستراتيجية على الم�ستوى العالمى ،حيث تبرز �أهمية
�صناعة التكرير في كونها الم�صدر الرئي�سى لإنتاج الأنواع المختلفة من الم�شتقات النفطية الالزمة
لتوليد الطاقة ،والتى ت�ساهم في دفع عجلة التنمية االقت�صادية في �شتى المجاالت.
هذا وتت�أثر �صناعة تكرير النفط الخام بالمتغيرات التي تحدث على الم�ستوى العالمى .فقد
�شهدت هذه ال�صناعة منذ ن�ش�أتها تطوراً ملحوظاً في هام�ش الربحية� ،إال �إنها قد اتجهت منذ
بداية العقد الما�ضى نحو �أو�ضاع غير محددة يكتنفها بع�ض الغمو�ض ،نتيجة للتحديات والعقبات
التي تواجهها ،والتى من �ضمنها :الت�شريعات المتخذه ب�ش�أن الحفاظ على البيئة من التلوث ،حيث
يتطلب االلتزام بتلك الت�شريعات متطلبات ا�ستثمارية �ضخمة ،مما ي�ؤثر ب�صورة �سلبية على هام�ش
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دول األمريكتين

امل�صدر http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oil_refineries :

اٌّصذر http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oil_refineries :

انخف�ضتهذخالل
ال�صناعية نجد �أنها
حُ٘لوالخام
ٖٓ النفط
المكررة من
الكميات
وبتحليل
حٗخلنض
اٌصٕبػُت قدٗـذ أٜٗخ
حُخخّفىك٠الدول اٌذوي
حٌُٔشسس
حٌُٔ٤خص
ٝرظلَِ٤

الفترة ( ،)2012-2003من  42مليون برميل  /يوم فى عام  ،2003ما يعادل حوالى  %58.2من
ٓ،خ فى
برميل /يوم
لت�صل �
عالمياً،
خالٍ �
42الخام
النفط
عام كٞحُ٠
٣ؼخدٍ
39.8ػخّمليون 2003
إلى ك٠
ّٞ٣
رشٓ/ َ٤
ِٕٓٞ٤
المكررة)منٖٓ،
الكميات2012-
إجمالى2003
حُلظشس (
،2012ما يعادل  %55من �إجمالى الكميات المكررة عالمياً.
و�ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية انخفا�ضاً فى الكميات
 16المكررة من النفط الخام خالل الفترة قيد الدرا�سة من  14.9مليون برميل  /يوم خالل عام
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� ،2003أي ما يعادل  %35.6من �إجمالى الكميات المكررة من النفط الخام فى الدول ال�صناعية،
لت�صل �إلى  13.1مليون برميل  /يوم فى عام ،2012ما يعادل  %32.9من �إجمالى الكميات المكررة
من النفط الخام فى دول المجموعة.
كما �شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية انخفا�ضاً فى الكميات المكررة من النفط الخام خالل
الفترة ( )2012-2003من  20مليون برميل  /يوم فى عام � ،2003أي ما يعادل  %47.6من �إجمالى
الكميات المكررة من النفط الخام فى الدول ال�صناعية ،لت�صل �إلى  19.7مليون برميل/يوم فى عام
 ،2012ما يعادل  %49.5من �إجمالى الكميات المكررة من النفط الخام فى الدول ال�صناعية.
و �شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية انخفا�ضاً طفيفاً فى الكميات المكررة من النفط الخام
من  7.1مليون برميل/يوم فى عام � ،2003أي ما يعادل  %16.9من �إجمالى الكميات المكررة من
النفط الخام فى الدول ال�صناعية ،لت�صل �إلى  7.0مليون برميل  /يوم فى عام  ،2012ما يعادل
 %17.7من الإجمالى ،كما يو�ضح ال�شكل ( )10والجدول ( )6فى الملحق.
ال�شكل ()10
تطور الكميات املكررة من النفط اخلام فى جمموعة الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)

امل�صدرIEA, Oil Information, Various Issues :

 )2تطور �سوق النفط الخام فى كل من الواليات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى واليابان
خالل الفترة (.)2012-2003
 )1.2الواليات المتحدة الأمريكية
 )1.1.2االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام:
على الرغم من الثورة النفطية التى ت�شهدها الواليات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008
والمتمثلة فى االكت�شافات ال�ضخمة من النفط ال�صخرى� ،إال �إنها ما زالت تمتلك حجم متوا�ضع من
االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام مقارنة بحجم �إنتاجها و ا�ستهالكها منه.
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فقد �شهدت احتياطياتها الم�ؤكدة من النفط الخام ارتفاعاً خالل الفترة ( )2012-2003من
 22.7مليار برميل فى عام  ،2003لت�صل �إلى  26.5مليار برميل فى عام  ،2012وهو �أعلى م�ستوى
تحقق منذ عام  ،1988كما يت�ضح من ال�شكل ( )11والجدول ( )7فى الملحق.
ال�شكل ()11
تطور احتياطى النفط اخلام فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار برميل)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

وعلى الرغم من االرتفاع فى م�ستوى احتياطيات الواليات المتحدة الم�ؤكدة من النفط الخام
و نمو �إنتاجها منه ب�شكل �أكبر و�أ�سرع من �أى وقت م�ضى منذ خم�سينيات القرن الما�ضى� ،إال �أن
الو�صول �إلى هذه االحتياطيات قد يزيد من تكاليف الإنتاج نظراً للتكلفة المرتفعة ال�ستخراج النفط
ال�صخرى ،الأمر الذى قد ي�ستغرق �سنوات عديدة ويكلف مليارات الدوالرات لإن�شاء م�شاريع �إنتاج
جديدة ،كل هذا يجعل تكلفة ا�ستخراج النفط ال�صخرى �أعلى من تكلفة ا�ستخراج النفط التقليدى.
هذا و تتركز معظم االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام كما هى فى  2011/12/31فى
ع�شرة واليات �أمريكية ،وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،كما
يت�ضح من الجدول التالى:
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الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الوالية
تك�سا�س
�أال�سكا
كاليفورنيا
�شمال داكوتا
�أوكالهاما
نيو مك�سيكو
وايومنغ
يوتا
كولورادو
لويزيانا

االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام (مليار برميل)
7.014
3.816
3.005
2.649
0.879
0.866
0.660
0.504
0.423
0.417

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

� )2.1.2إنتاج النفط الخام:
بعد �أن فقدت �أمريكا خالل العقود الما�ضية جزء كبير من �إنتاجها النفطى ب�سبب الن�ضوب
الطبيعى� ،شهد �إنتاج النفط الخام ارتفاعاً خالل الفترة ( ،)2012-2003حيث ارتفع من  5.65مليون
برميل /يوم فى عام  ،2003لي�صل �إلى  6.50مليون برميل/يوم فى عام  ،2012وهو �أعلى م�ستوى
تحقق منذ بداية �إنتاج النفط فى الواليات المتحدة عام  ،1859مقاداً باالرتفاع الكبير فى �إنتاج ك ً
ال
من والية تك�سا�س ،ووالية �شمال داكوتا ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )12والجدول ( )8فى الملحق.
ال�شكل ()12
تطور انتاج النفط اخلام فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
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هذا ويتركز �إنتاج النفط الخام فى خم�س واليات �أمريكية ،وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من
�إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،كما يت�ضح من الجدول التالى:
الترتيب

الوالية

االنتاج من النفط الخام (�ألف برميل  /يوم)

1

تك�سا�س

1997

2

�شمال داكوتا

663

3

كاليفورنيا

536

4

�أال�سكا

526

5

�أوكالهاما

244

الم�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

وقد �أ�شارت بع�ض التقارير ال�صادرة عن الإدارة االميركية� ،إن الواليات المتحدة �ستحتل
اعتباراً من عام  2013المرتبة الأولى عالمياً من حيث �إنتاج النفط ،كما تجدر الإ�شارة �إلى �أن
الإدارة الأمريكية تنتهج منذ �سنوات �سيا�سة “�أمن وا�ستقالل الطاقة” من خالل زيادة �إنتاج النفط
ال�صخرى الذى ي�ستخرج با�ستخدام تكنولوجيا الت�صدع (الت�شقق) الهيدروليكي ،وهي تقنية حديثة
ت�سمح با�ستخراج احتياطيات من النفط بو�سائل ميكانيكية ت�ستعمل �سائ ً
ال م�ضغوطاً يعمل على
�إحداث ت�شققات فى الطبقات ال�صخرية (�أى �شق ال�صخور بالمياه) .ولأنه توجد ت�شققات طبيعية
فى باطن الأر�ض ،تمتلئ تلك الفراغات باحتياطيات يمكن الو�صول �إليها من خالل �إحداث ت�شققات
جديدة.
 )3.1.2ا�ستهالك النفط الخام والمنتجات البترولية:
�شهد ا�ستهالك النفط فى الواليات المتحدة الأمريكية انخفا�ضاً تدريجياً خالل العقد
الما�ضى ،وعلى الرغم من ذلك ا�ستمرت الواليات المتحدة الأمريكية فى احتفاظها بالمركز الأول
ك�أكبر م�ستهلك للنفط على م�ستوى العالم ،حيث انخف�ض ا�ستهالك النفط من  20مليون برميل/
يوم فى عام  ،2003لي�صل �إلى  18.6مليون برميل/يوم فى عام  ،2012وهو �أقل م�ستوى تحقق
منذ بداية العقد الما�ضى ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )13والجدول ( )9فى الملحق.

75

ال�شكل ()13
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(مليون برميل  /يوم)
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وجغرافياً يتركز ا�ستهالك النفط الخام فى الواليات المتحدة االمريكية فى ال�ساحل ال�شرقى
بح�صة  ،%28يليه �ساحل الخليج بح�صة  ،%27الغرب الأو�سط بح�صة  ،%26ال�ساحل الغربى
بح�صة  ،%15ومنطقة جبال روكى بح�صة ،%4وفقاً لأحدث البيانات المتاحة فى عام  ،2012كما
يت�ضح من ال�شكل (:)14
ال�شكل ()14
التوزيع اجلغرافى ال�ستهالك النفط اخلام فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل عام 2012
()%

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
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وعلى م�ستوى القطاعات ،ي�ست�أثر قطاع النقل على الن�سبة الأكبر من ا�ستهالك النفط الخام فى
الواليات المتحدة الأمريكية بح�صة  ،%70يليه قطاع ال�صناعة بح�صة  ،%24فالقطاع المنزلى بح�صة
 ،%3والقطاع التجارى بح�صة  ،%2ثم قطاع الكهرباء بح�صة  ،%1كما يت�ضح من ال�شكل (:)15
ال�شكل ()15
التوزيع القطاعى ال�ستهالك النفط اخلام فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل عام 2012
()%

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

والجدير بالذكر �أن جميع القطاعات االقت�صادية �شهدت انخفا�ضاً فى ا�ستهالك النفط
خالل الفترة ( ،)2012-2003و�إن كان قطاع الكهرباء قد �شهد �أكبر انخفا�ض ،حيث انخف�ض
ا�ستهالك النفط فى هذا القطاع من � 534ألف برميل/يوم فى عام � 2003إلى � 98ألف
برميل /يوم فقط فى عام  ،2012بن�سبة انخفا�ض بلغت حوالى ،% 82نتيجة زيادة كفاءة
تكنولوجيات الطاقات البديلة وكذلك االجراءات التى تتبعها الواليات المتحدة للم�ساهمة
فى خف�ض م�ستويات انبعاثات الغازات الدفيئة ،من �أجل تحويل البالد �إلى اقت�صاد منخف�ض
الكربون .وفى ال�سياق ذاته� ،أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية فى الثالث والع�شرون من
�شهر �أكتوبر/ت�شرين الأول � 2013أن انبعاثات غازات االحتبا�س الحرارى من محطات توليد
الطاقة الكهربائية قد انخف�ضت حوالى  % 10خالل العامين الما�ضيين.
كما �أن تطوير ال�سيارات التى تعمل بوقود بديل ي�شكل ا�ستراتيجية رئي�سية لتخفي�ض ا�ستهالك
النفط فى الواليات المتحدة� ،إال �إن قطاع النقل ال يزال م�ستحوذاً على �أعلى ح�صة من ا�ستهالك
النفط داخل الواليات المتحدة ،بح�صة بلغت حوالى  %70خالل عام  2012مقارنة بح�صة بلغت
حوالى  %66خالل عام .2003
 )4.1.2واردات النفط الخام:
ت�أثرت واردات النفط بالطفرة التى ت�شهدها الواليات المتحدة الأمريكية فى الإنتاج من
النفط ال�صخرى ،وكذلك رفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة ،لتحتل ال�صين مركز ال�صدارة بدالً من
الواليات المتحدة ك�أكبر دولة م�ستوردة للنفط على م�ستوى العالم ،وذلك بح�سب ما �أعلنت
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عنه الحكومة الأمريكية فى �أكتوبر  ،2013وفى الوقت ذاته �أعلنت وكالة الطاقة الدولية �أن
الواليات المتحدة فى اتجاهها لتخفي�ض وارداتها من النفط �إلى الن�صف بنهاية عام .2020
يذكر �أن واردات الواليات المتحدة من النفط الخام قد انخف�ضت من  12.3مليون
برميل /يوم فى عام  ،2003لت�صل �إلى  10.6مليون برميل/يوم فى عام  2012وهو �أدنى
م�ستوى تحقق خالل العقد الما�ضى ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )16والجدول ( )10فى الملحق.
ال�شكل ()16
تطور واردات النفط اخلام فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)

امل�صدرBP Statistical Review of World Energy 2013. :

 )5.1.2تكرير النفط الخام:
�شهد قطاع التكرير الأمريكى تطوراً خالل الفترة قيد الدرا�سة ،فعلى الرغم من تراجع عدد م�صافى
التكرير القائمة فى الواليات المتحدة الأمريكية من  149م�صفاة فى عام � 2003إلى  144م�صفاة فى
عام � ،2012إال �أن طاقة م�صافى التكرير ارتفعت من  16.9مليون برميل/يوم فى عام � 2003إلى 17.4
مليون برميل/يوم فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ( )17والجدول ( )11فى المالحق.
ال�شكل ()17
تطور طاقة م�صافى تكرير النفط اخلام فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)

امل�صدرBP Statistical Review of World Energy 2013. :
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يذكر �أن الن�سبة الأكبر ( )%44من م�صافى تكرير النفط فى الواليات المتحدة تتركز بثالث
واليات هى :تك�سا�س ( 27م�صفاة)،ولويزيانا ( 19م�صفاة)،وكاليفورنيا ( 18م�صفاة) ،كما هى فى
عام .2012
وتمثل دول �أمريكا الالتينية �أكبر �سوق للمنتجات البترولية المكررة بالواليات المتحدة
الأمريكية ،وقد بلغت �صادرات الواليات المتحدة الأمريكية من المنتجات البترولية حوالى 2.8
مليون برميل/يوم في يونيو  .2013والجدير بالذكر �أن �أكثر من ن�صف هذه ال�صادرات تتجه
لأمريكا الالتينية و منطقة البحر الكاريبي ،وا�ست�أثرت كل من المك�سيك والبرازيل و �شيلى بنحو
ربع تلك ال�صادرات.
 )2.2اليابان
تمتلك اليابان م�صادر قليلة من الطاقة المحلية تبلغ �أقل من  %15فقط لالكتفاء الذاتى،
وفى مار�س � ،2011ضرب زلزال قوته  9درجات على مقيا�س ريختر قبالة �ساحل �سينداى اليابانى،
مما اثار موجة ت�سونامى كبيرة .نتج عن هذا الزلزال �إغالق فورى لـ  12000ميجاوات من قدرة
توليد الكهرباء في �أربع محطات للطاقة النووية .و ت�أثرت البنية التحتية الأخرى للطاقة مثل �شبكة
الكهرباء والم�صافى والغاز ومحطات توليد الكهرباء من الغاز و النفط والمحروقات من جراء هذا
الزلزال .وما بين كارثة عام  2011ومايو  ،2012فقدت اليابان كل طاقتها النووية ب�سبب ال�صيانة
المجدولة والتحدى الذى يواجه المرافق في الح�صول على الموافقات الحكومية للعودة �إلى العمل.
وقد ا�ستبدلت اليابان فقدان الوقود النووى لقطاع الطاقة بكمية �إ�ضافية من الغاز الطبيعى والنفط
الخام منخف�ض الكبريت ،وزيت الوقود.
وفي �أعقاب حادثة فوكو�شيما النووية ،تم تغيير مزيج وقود الطاقة في اليابان �إلى الغاز
الطبيعي ،والنفط ،والطاقة المتجددة ،والتى مثلت �شرائح �أكبر من ح�صة ال�سوق كما تم �إحاللها
محل الوقود النووى فى بع�ض الحاالت.
 )1.2.2احتياطيات النفط الخام:
تمتلك اليابان احتياطيات محدودة جداً من النفط والتى تتركز على طول ال�ساحل الغربى
للبالد و المناطق البحرية المحيطة باليابان مثل بحر ال�صين ال�شرقى .ومن �أجل ذلك �سعت �شركات
النفط اليابانية بدعم من الحكومة �إلى الم�شاركة فى م�شاريع اال�ستك�شاف والإنتاج فى الخارج
بهدف ت�أمين امدادات م�ستقرة ،وتقع معظم الم�شاريع النفطية لليابان فى الخارج فى ال�شرق
الأو�سط و جنوب �شرق �أ�سيا.
هذا وقد تراجعت احتياطيات اليابان من النفط الخام خالل الفترة ( )2012-2003من 60
مليون برميل عام  2003لت�صل �إلى  44مليون برميل فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ()18
والجدول ( )7فى الملحق.
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ال�شكل ()18
تطور االحتياطيات امل�ؤكدة من النفط اخلام فى اليابان خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل)
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 )2.2.2انتاج النفط الخام:
ا�ستقر �إنتاج النفط الخام فى اليابان عند م�ستوى � 5أالف برميل/يوم فى عام  ،2003وهو نف�س
الم�ستوى الذى تحقق فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ( )19والجدول ( )8فى الملحق.
ال�شكل ()19
تطور انتاج النفط اخلام فى اليابان خالل الفرتة ()2012 – 2003
(�ألف برميل  /يوم)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
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 )3.2.2ا�ستهالك النفط الخام:
يتركز معظم ا�ستهالك النفط الخام فى اليابان فى قطاعى النقل وال�صناعة ،هذا و قد كان
النخفا�ض عدد ال�سكان والتحول للغاز الطبيعى فى القطاع ال�صناعى �أثر فى انخفا�ض ا�ستهالك
النفط الخام فى اليابان خالل الفترة محل الدرا�سة من  5.46مليون برميل/يوم فى عام 2003
لي�صل �إلى  4.71مليون برميل/يوم فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ( )20والجدول ( )9فى
الملحق.
ال�شكل ()20
تطور ا�ستهالك النفط اخلام فى اليابان خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

هذا وتهدف الحكومة اليابانية �إلى الحد من ح�صة النفط الخام فى مزيج الطاقة الم�ستهلكة،
كما تتوقع وكالة الطاقة الأمريكية انخفا�ض ا�ستهالك النفط الخام فى اليابان مع عودة قدرتها
النووية بداء من عام .2013
 )4.2.2واردات النفط الخام:
انخف�ضت واردات اليابان من النفط الخام من  5.31مليون برميل/يوم فى عام  2003لت�صل
�إلى  4.49مليون برميل/يوم فى عام  ،2011ولكن بعد حادثة فوكو�شيما فى مار�س  ،2011زادت
واردات اليابان من النفط الخام ال�ستخدامه فى الحرق المبا�شر فى محطات توليد الطاقة ،لت�صل
�إلى  4.74مليون برميل/يوم فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ( )21والجدول ( )10فى
الملحق.
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ال�شكل ()21
تطور واردات النفط اخلام فى اليابان خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)

البحث الثاني
امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

تحتل اليابان المركز الثالث ك�أكبر دولة من حيث �صافى الواردات النفطية فى عام ،2012
بعد ك ً
ال من الواليات المتحدة الأمريكية وال�صين ،هذا وتعتمد اليابان على ال�شرق الأو�سط كم�صدر
�أ�سا�سى لإمداداتها من النفط الخام بن�سبة تبلغ  %83بح�سب بيانات عام  ،2012ومن �ضمن الدول
الأع�ضاء فى منظمة �أوابك ت�ستحوذ ال�سعودية وحدها على  %33من واردات النفط الخام �إلى
اليابان� ،أى �أكثر من  1.2مليون برميل/يوم ،تليها كل من الأمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.
وفى الوقت الذى بد�أت فيه وارداتها من النفط الخام من �إيران فى االتجاه نحو االنخفا�ض وذلك
بعد العقوبات االقت�صادية الموقعة على الأخيرة من قبل الواليات المتحدة الأمريكية واالتحاد
الأوروبى ،اتجهت اليابان لال�ستيراد من رو�سيا.
 )5.2.2تكرير النفط الخام:
تمتلك اليابان ثانى �أكبر طاقة لتكرير النفط الخام فى منطقة �أ�سيا الهادئ بعد ال�صين ،وقد
ت�سببت حادثة فوكو�شيما  2011فى تعطل عمل  6م�صافى للنفط الخام فى اليابان،الأمر الذى
�أدى �إلى فقدان  1.4مليون برميل/يوم من النفط الخام وهو ما يعادل  %30من �إجمالى الطاقة
الحالية فى اليابان .وبتحليل تطور طاقة م�صافى النفط الخام فى اليابان خالل الفترة (-2003
 ،)2012يالحظ انخفا�ضها من  4.6مليون برميل/يوم فى عام  2003لت�صل �إلى  4.3مليون
برميل/يوم فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ( )22والجدول ( )11فى الملحق.
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الواقع واآلفاق المستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي
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ال�شكل ()22
تطور طاقة م�صافى تكرير النفط اخلام فى اليابان خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل  /يوم)
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هذا وقد �شهدت ال�سنوات الأخيرة طاقة فائ�ضة فى قطاع التكرير فى اليابان،ب�سبب انخفا�ض
اال�ستهالك المحلى من النفط وبخا�صة فى وقود النقل.
 )3.2االتحاد الأوروبى((( (:)EU-28
 )1.3.2احتياطيات النفط الخام:
نظراً لأهمية النفط فى مزيج الطاقة فى االتحاد الأوروبى ،يق�ضى الت�شريع الأوروبى باحتفاظ
الدول الأع�ضاء بالحد الأدنى من مخزون النفط الخام �أو المنتجات البترولية ل�ضمان �أمن �إمدادات
النفط فى حال حدوث �أى �إنقطاعات فى الإمدادات ،وقد كان من المقرر �أن يترجم ت�شريع مخزون
النفط االوروبى �إلى قوانين محلية فى الدول الأع�ضاء باالتحاد الأوروبى بنهاية عام  2012غير �أن
معظم الدول لم ت�ستجب لذلك الأمر.
يذكر �أن احتياطيات االتحاد االوروبى من النفط الخام قد تراجعت من  8.7مليار برميل عام 2003
لت�صل �إلى  6.0مليار برميل فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ( )23والجدول ( )7فى الملحق.
ويعزى معظم هذا االنخفا�ض فى الأ�سا�س �إلى انخفا�ض احتياطى النفط الخام فى المملكة
المتحدة خالل نف�س الفترة بحوالى  ،% 43حيث �شهدت احتياطياتها انخفا�ضاً من  4.9مليار
4

بان�ضمام كرواتيا فى الأول من �شهر يوليو/متوز � ،2013أ�صبح عدد �أع�ضاء االحتاد الأوروبى  28دولة.
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ال�شكل ()23
تطور االحتياطيات امل�ؤكدة من النفط اخلام فى االحتاد االوروبى خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار برميل)

البحث الثاني
ِٕظّت األلطبر اٌؼزبُت اٌّصذرة ٌٍبتزوي (أوابه)

٣ٝؼضٓ ٟؼظْ ٛزح حالٗخلخك ك ٠حألعخط اُ ٠حٗخلخك حكظ٤خه ٠حُ٘لو حُخخّ ك ٠حٌُِٔٔش
حُٔظلذس خالٍ ٗلظ حُلظشس رلٞحُ٠

 ،% 43ك٤غ ؽٜذص حكظ٤خه٤خطٜخ حٗخلخمخ ً ٖٓ

٤ِٓ 4.9خس

ٝ ،2012ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ رُي ،ال طضحٍ حٌُِٔٔش
رشَٓ٤
ِٓ٤خس
اُ٠إدارة2.8
2002
رشٓ َ٤ػخّ
ػخّ.EIA
أمريكية،
الطاقة ال
معلومات
بيانات� ،
امل�صدر :قاعدة
المتحدةاؿٔخُ٠
المملكةٖٓ %
كٞحُ ٠تزال 47.5
ٝ،حُظ٠
حُ٘لو
طٔظِي أًزش
حُٔظلذس
رِـض ذلك ،ال
الرغم من
حُخخّوعلى
،2012
حكظ٤خه ٠عام
كقشٖٓ2.8مليار برميل
� 2002إلى
برميل عام
احتياطيات
ٖٓإجمالى
من �
بلغت حوالى
حالطلخدالنفط
احتياطى
حُ٘لوح�صة
حكظ٤خه٤خص �أكبر
تمتلك
ً%47.5الً
ٝسٓٝخٗ٤خ
حُذٗٔخسى
ٜ٤ِ٣ ،2012خ
والتىػخّ
الخام ،ك٠
حالٝسٝر٠
حُخخّمنك٠
ً
النفط الخام فى االتحاد االوروبى فى عام  ،2012يليها كال من الدنمارك ورومانيا بن�سب ت�صل
، %على%10.1
15.1 ،%15.1
ر٘غذإلىطقَ اُ٠
( ِٓ :)24اٌشىً (:)24
ال�شكلَتعش
حُظٞحُ ،٠وّب
ػِ٠يت�ضح من
التوالى ،كما
%10.1
�
اٌشىً ()24
()24اٌخبَ فً اوتضبد اووروبً
ال�شكلإٌفػ
تىسَغ اوصتُبغُبث اٌّؤوذة ِٓ
2012
ػبَ
توزيع االحتياطيات امل�ؤكدة من فً
النفط اخلام فى االحتاد االوروبى فى عام 2012
()%
()%

المملكة المتحدة
%47.5

باقى دول االتحاد
االوروبى
%27.3

الدنمارك
%15.1

رومانيا
%10.1

أمريكية.EIA ،
الطاقة ال
معلومات
ر٤خٗخص،إدارة
هخػذسبيانات� ،
امل�صدر::قاعدة
حألٓش٤ٌ٣ش.EIA ،
حُطخهش
ٓؼِٓٞخص
ادحسس
اٌّصذر

 )2.3.2أتبد إٌفػ اٌخبَ:
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ؽٜذ حٗظخؽ حُ٘لو حُخخّ ُذ ٍٝحالطلخد حالٝسٝر ٠حٗخلخمخ ً طذس٣ـخ ً خالٍ حُلظشس

(، )2012-2003ك٤غ حٗخلل ٖٓ  ٕٞ٤ِٓ 2.91رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ  2003إُٞ٤ِٓ 1.43 ٠
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 )2.3.2انتاج النفط الخام:
�شهد انتاج النفط الخام لدول االتحاد االوروبى انخفا�ضاً تدريجاً خالل الفترة
( ،)2012-2003حيث انخف�ض من  2.91مليون برميل/يوم فى عام � 2003إلى 1.43
مليون برميل/يوم فى عام  2012بن�سبة انخفا�ض بلغت  % 50.8خالل الفترة ،ويرجع
ذلك �إلى انخفا�ض ا لإنتاج في بحر ال�شمال ،وعدد من ا لأعطال الكبيرة المفاجئة في
المملكة المتحدة ،ف�ضال عن الزيادات ا لأخيرة فى معدالت ال�ضريبة لقطاع النفط والغاز
فى بلدان االتحاد االوروبى ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )25والجدول ( )8فى الملحق.
ال�شكل ()25
تطور انتاج النفط اخلام فى االحتاد االوروبى خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون برميل/يوم)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

هذا ويتركز الإنتاج الأكبر للنفط الخام داخل االتحاد االوروبى فى المملكة المتحدة،بن�سبة
ت�صل �إلى حوالى  %62من �إجمالى �إنتاج النفط الخام فى االتحاد االوروبى فى عام  ،2012يليها
ك ً
ال من الدنمارك وايطاليا بن�سب ت�صل �إلى  %7 ،%14.1على التوالى،كما يت�ضح من ال�شكل (:)26
 )3.3.2ا�ستهالك النفط الخام:
�شهد ا�ستهالك النفط الخام فى االتحاد االوروبى انخفا�ضاً خالل الفترة محل الدرا�سة وبالأخ�ص منذ عام
 ،2006حيث انخف�ض من  14.8مليون برميل/يوم فى عام  2003لي�صل �إلى  12.8مليون برميل/يوم فى عام
 2012ويرتبط جزء من هذا االنخفا�ض بالتح�سن فى كثافة الطاقة الكلية وال�سيا�سات الحكومية التى ت�شجع على
85

ِٕظّت األلطبر اٌؼزبُت اٌّصذرة ٌٍبتزوي (أوابه)

اٌشىً ()26
تىسَغ أتبد إٌفػ اٌخبَ فً اوتضبد اووروبً
2012
فً ػبَ
()26
ال�شكل
()%االحتاد االوروبى فى عام 2012
توزيع انتاج النفط اخلام فى
()%

البحث الثاني

باقى دول االتحاد
االوروبى
%16.9
ايطاليا
7%

الدنمارك
%14.1

المملكة المتحدة
62%
امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

اٌّصذر :هخػذس ر٤خٗخص ،ادحسس ٓؼِٓٞخص حُطخهش حألٓش٤ٌ٣ش.EIA ،

كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،كما كان ل�ضعف الأداء االقت�صادى في �أوروبا �أي�ضا �أثر وا�ضح على انخفا�ض ا�ستهالك
يت�ضح من ال�شكل ( )27والجدول ( )9فى الملحق.
النفطية ،كما
 )3.3.2المنتجات
اٌخبَ:
استهالن إٌفػ

( )27حٗخلخمخ ً خالٍ حُلظشس ٓلَ حُذسحعش
حالٝسٝر٠
ؽٜذ حعظٜالى حُ٘لو حُخخّ ك ٠حالطلخد ال�شكل
تطور ا�ستهالك النفط اخلام فى االحتاد االوروبى خالل الفرتة ()2012 – 2003

برميل/يوم) رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ ٤ُ 2003قَ اُ٠
ٕٞ٤ِٓ 14.8
ٝرخألخـ ٓ٘ز ػخّ  ،2006ك٤غ حٗخلل ٖٓ
(مليون
 ٕٞ٤ِٓ 12.8رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ

٣ٝ 2012شطزو ؿضء ٖٓ ٛزح حالٗخلخك رخُظلغٖ كً ٠ؼخكش

حُطخهش حٌُِ٤ش ٝحُغ٤خعخص حُلٌ٤ٓٞش حُظ ٠طؾـغ ػًِ ٠لخءس حعظخذحّ حُطخهشًٔ ،خ ًخٕ ُنؼق
حألدحء حالهظقخد ٟك ٢أٝسٝرخ أ٣نخ أػش ٝحمق ػِ ٠حٗخلخك حعظٜالى حُٔ٘ظـخص حُ٘لط٤ش،

َتعش ِٓ اٌشىً ( )27واٌزذوي ( )9فً اٌٍّضك.
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هذا ويتركز �أكبر ا�ستهالك للنفط الخام داخل االتحاد االوروبى فى �ألمانيا ،بن�سبة ت�صل �إلى
حوالى  %18.4من �إجمالى ا�ستهالك النفط الخام باالتحاد االوروبى فى عام  ،2012يليها فرن�سا
و انجلترا وايطاليا وا�سبانيا بن�سب ت�صل �إلى  %10 ،%10.5 ،%11.5 ،%13.2على التوالى،كما
يت�ضح من ال�شكل (:)28
86

وّب

ٌٍبتزوي
واآلفاقاٌّصذرة
الواقعاٌؼزبُت
ِٕظّت األلطبر
أوابه)النفط الخام والغاز الطبيعي
للطلب(على
المستقبلية
في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء

اٌشىً ()28
()28فً اوتضبد اووروبً
اٌخبَ
تىسَغ استهالن إٌفػ
ال�شكل
توزيع ا�ستهالك النفط فً
 2012االوروبى فى عام 2012
ػبَ االحتاد
اخلام فى
()%
()%
المانيا
%18.4

باقى دول االتحاد
االوروبى
%36.4
فرنسا
%13.2

المملكة المتحدة
%11.5

اسبانيا
10%

ايطاليا
%10.5
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النفط الخام:
واردات
)4.3.2
اٌخبَ:
إٌفػ
 )4.3.2وارداث
�شهدت واردات االتحاد االوروبى من النفط الخام ارتفاعاً من  12مليون برميل/يوم فى عام
حسطلخػخ ً
ِٕٓٞ٤ارتفاع
� 2007أكبر
حُخخّ وقد
حُ٘لو،2012
فى عام
مليون
إلى 12.5
 2003لت�صل �
رشّٓٞ٣/َ٤
عام 12
�شهد ٖٓ
برميل/يومٖٓ
حالٝسٝر٠
حالطلخد
ٝحسدحص
ؽٜذص
للواردات عندما بلغت  14مليون برميل/يوم ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )29والجدول ( )10فى الملحق.

ػخّ ُ 2003ظقَ اُ ٕٞ٤ِٓ 12.5 ٠رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ

ك٠

ٝ ، 2012هذ ؽٜذ ػخّ  2007أًزش

ِٓ)2012
(– 2003
الفرتة
االوروبى
االحتاد
اخلام فى
واردات
حسطلخع ُِٞحسدحص تطور
رشٓ/َ٤
ِٕٓٞ٤
النفط14
رِـض
ػ٘ذٓخ
اٌشىً (  )29واٌزذوي
َتعش
،ّٞ٣خاللوّب
ال�شكل ()29

( )10فً اٌٍّضك.

(مليون برميل/يوم)

ٛزح ٣ٝشؿغ حسطلخع ٝحسدحص حالطلخد حالٝسٝر ٖٓ ٠حُ٘لو حُخخّ خالٍ حُلظشس ٓلَ حُذسحعش
اُ ٠حالٗخلخك حٌُز٤ش ٝحُغش٣غ حُز٣ ٟؾٜذ ٙحٗظخؽ حُ٘لو حُخخّ ك ٠حالطلخد حالٝسٝر٠

ٝ ،ر٘ظشس

أٝعغ ٗـذ أٗ ٚك ٠كخُش حعظٔشحس حُلخٍ ًٔخ  ٞٛػِ ،ٚ٤كبٕ د ٍٝحالطلخد حالٝسٝر ٠طظـٗ ٚلٞ
حعظ٤شحد ًخَٓ حكظ٤خؿخطٜخ ٖٓ حُ٘لو حُخخّ.
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البحث الثاني

هذا ويرجع ارتفاع واردات االتحاد االوروبى من النفط الخام خالل الفترة محل الدرا�سة �إلى
االنخفا�ض الكبير وال�سريع الذى ي�شهده انتاج النفط الخام فى االتحاد االوروبى ،وبنظرة �أو�سع
نجد �أنه فى حالة ا�ستمرار الحال كما هو عليه ،ف�إن دول االتحاد االوروبى تتجه نحو ا�ستيراد كامل
احتياجاتها من النفط الخام.
هذا وت�أتى معظم واردات النفط فى االتحاد االوروبى من دول االتحاد ال�سوفيتى ال�سابق والتى
مثلت حوالى  %40.9من �إجمالى الواردات فى عام  ،2012يليها �أفريقيا بن�سبة  ،%25.6وال�شرق
الأو�سط  ،%15.6و �أوروبا  ،%13.6و االمريكتين  ،%4.3و�أ�سيا � ،%0.04أما على م�ستوى الدول
فتحتل رو�سيا المركز الأول ك�أكبر دولة م�صدرة للنفط الخام �إلى دول االتحاد الأوروبى ،وذلك وفقاً
لأحدث البيانات المتاحة من المفو�ضية الأوروبية ،كما يت�ضح من الجدول التالى :
تطور واردات النفط اخلام فى االحتاد االوروبى
بح�سب �أكرب خم�سة دول م�صدرة ،خالل الفرتة ()2012 – 2003
()%

رو�سيا
النرويج
ال�سعودية
ليبيا
ايران
كازاخ�ستان
نيجيريا
دول �أخرى

2003
24.8
22.0
12.5
9.2
6.6

2006
30.9
16.3
8.9
9.2
6.0

2009
28.9
14.3
5.6
9.4
4.7

24.9

28.7

37.1

2010
29.7
13.1
6.0
10.7

2011
29.6
12.3
8.2

5.9

6.4
6.2
37.3

34.6

2012
31.4
10.8
9.4
8.4

8.3
31.7

امل�صدرhttp://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/import_export_en.htm :

 )5.3.2تكرير النفط الخام:
�أدى تراجع الطلب على المنتجات البترولية من م�صافى التكرير فى االتحاد االوروبى خالل
ال�سنوات القليلة الما�ضية فى ظل م�ستويات م�ستقرة من الطاقة التكريرية �إلى الت�أثير على هوام�ش
التكرير ،وبالتالى ف�أنه ال يوجد مفر من �إغالق بع�ض هذه الم�صافى بعد �إغالق  15م�صفاة من �أ�صل
 90م�صفاة تم �إغالقها منذ عام  ،2008وتتفاقم �صعوبات �صناعة تكرير النفط الخام فى �أوروبا من
خالل زيادة تكاليف امدادات زيت الغاز (المادة الخام لم�صافى التكرير).
وت�أتى �أكبر ال�ضغوط التناف�سية من م�صافى ال�ساحل ال�شرقى للواليات المتحدة االمريكية
والتى ا�ستفادت كثيراً من انخفا�ض تكاليف ت�شغيل الطاقة الم�ستخرجة من الغاز ال�صخرى .ووفقاً
لوكالة الطاقة الدولية ( ،)IEAتمثل تكاليف الطاقة فى م�صافى االتحاد االوروبى  %60من
تكاليف التكرير،مقابل  %20فقط فى الواليات المتحدة االمريكية.
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حُطخهش حُذ٤ُٝش ( ، )IEAطٔؼَ طٌخُ٤ق حُطخهش كٓ ٠قخك ٠حالطلخد حالٝسٝر٠

 ٖٓ %60طٌخُ٤ق

حُظٌش٣شٓ،وخرَ  %20كوو ك ٠حُٞال٣خص حُٔظلذس حالٓش٤ٌ٣ش.
ٛزح ٝهذ ؽٜذص هخهش ٓقخك٠
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حُلظشس
خالٍ
حالٝسٝر٠
حالطلخد
حُ٘لو حُخخّ ك٠
األعضاء
حٗخلخمخ ًالدول
واالنعكاسات على
الصناعية
في الدول

ُ 2003ظقَ اُ٠
( ،)2012-2003ك٤غ حٗخلنض ٖٓ  ٕٞ٤ِٓ 15.7رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ
ً
)30خالل الفترة
االوروبى (انخفا�ضا
االتحاد
وّب فى
، 2012الخام
ػخّ م�صافى النفط
�شهدتك٠طاقة
ٕٞ٤ِٓ 14.8هذا وقد
رشّٓٞ٣/َ٤
واٌزذوي ( )11
ِٓ اٌشىً
َتعش
( ،)2012-2003حيث انخف�ضت من  15.7مليون برميل/يوم فى عام  2003لت�صل �إلى 14.8
فً اٌٍّضك
مليون .برميل/يوم فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ( )30والجدول ( )11فى الملحق.
اٌشىً ()30
اٌخبَ فً اوتضبد اووروبً
إٌفػ
تطىر غبلت ِصبفً تىزَز
()30
ال�شكل
االحتاد– 2012
اٌفتزةفى(2003
االوروبى)خالل الفرتة ()2012 – 2003
خالياخلام
تطور طاقة م�صافى تكرير النفط
يوم))
بزًَُِ //ىَ
ٍُِىْ
(
(مليون برميل

20

15

10

5
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امل�صدر:
BP Statistical
ReviewReview
of World
Energy
2013
اٌّصذر:

 )3الأفاق الم�ستقبلية للطلب على النفط الخام فى الدول ال�صناعية:
� )1.3سيناريو الأ�سا�س:
يتوقع �سيناريو الأ�سا�س لمنظمة الدول الم�صدرة للبترول “�أوبك” وال�صادر فى تقريرها �أفاق
النفط العالمى عام  ،2013ب�أن النفط الخام �سوف ي�ستمر فى لعب دوراً رئي�سياً لتلبية االحتياجات
العالمية المتزايدة من الطاقة .وفى نف�س الوقت يبين بو�ضوح حاالت عدم اليقين التى تحيط
41
بالم�ستقبل العالمى للطاقة على المدى المتو�سط (حتى عام  )2018وعلى المدى البعيد (حتى
عام � ،)2035أخذاً فى االعتبار و�ضع االقت�صاد العالمى و ال�سيا�سات والتكنولوجيا و خيارات
الم�ستهلكين ،كما ي�ؤكد على االهمية المتزايدة للبلدان النامية من حيث الطلب على الطاقة ،ف� ً
ضال
عن ظهور م�صادر متنوعة للطاقة فى جميع �أنحاء العالم .وقد تم و�ضع هذا ال�سيناريو بناء على
عدة افترا�ضات يمكن �إيجازها فيما يلى:
�أ�ستقرار �أ�سعار النفط على المدى البعيد:
يتوقع �أ�ستقرار القيمة اال�سمية ل�سلة خامات �أوبك المرجعية عند متو�سط  110دوالر/برميل
خالل الفترة حتى عام  ،2020ثم يرتفع لي�صل �إلى  160دوالر/برميل بحلول عام .2035
ويعك�س هذا االفترا�ض تطورات تكاليف ا�ستخراج و�إنتاج برميل النفط ،حيث �أن ارتفاع هذه
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التكاليف كان وال يزال �أحد العوامل الرئي�سية الم�ؤثرة فى و�ضع افترا�ضات �أ�سعار النفط
على المدى المتو�سط والبعيد .فقد �شهدت هذه التكاليف ارتفاعاً ب�أكثر من ال�ضعف خالل
الفترة (� ،)2008-2004أعقب ذلك انخفا�ض م�ؤقت فى التكاليف نتيجة الأزمة االقت�صادية
العالمية .ولكن مع بداية عام  2010بد�أت هذه التكاليف فى االرتفاع مرة �أخرى ،و�إن كان
بوتيرة �أبطئ.
وجود �إطار تنظيمى لإ�صالح الأ�سواق المالية النا�شئة:
و�ضع �إطار دولى من المعايير التنظيمه والتعاون ،ي�شمل �إجراءات مثل تنفيذ مبادئ الأجهزة
المخت�صة ب�إ�صدار تقارير لأ�سعار النفط فى �أ�سواق ال�سلع اال�سا�سية ،تهدف �إلى الحد من
االثار ال�سلبية للم�ضاربة على تقلبات �أ�سعار النفط من خالل معالجة �أوجه الق�صور التنظيمية
فى �أ�سواق ال�سلع والأ�سواق المالية ،لتجنب اتخاذ االجراءات التى يمكن �أن تعيق �سير هذه
الأ�سواق.
ت�أخر التعافى التام من الركود االقت�صادى على المدى المتو�سط:
يتوقع هذا االفترا�ض �أن انتعا�ش االقت�صاد العالمى من الركود �سوف يكون �أكثر ت�أخراً مما
كان يعتقد �سابقاً ،فيتوقع �أن تبلغ معدالت النمو العالمى � %3.8سنوياً خالل الفترة (-2014
 .)2018كما يتوقع �أن يكون الناتج القومى الإجمالى �أقوى من توقعات �سابقة ،وبخا�صة فى
دول الأمريكتين ال�صناعية ،وذلك انعكا�ساً لتح�سن الطلب المحلى فى الواليات المتحدة
االمريكية بدعم من انتعا�ش قطاع الإ�سكان و تح�سن �أ�سواق ر�أ�س المال وا�ستمرار االنخفا�ض
فى �أ�سعار الفائدة.
على الجانب الأخر ،يتوقع �أن ت�ستمر الأزمة االقت�صادية فى منطقة اليورو فى الت�أثير على
حجم و�سرعة انتعا�ش النمو االقت�صادى فى دول �أوروبا ال�صناعية .فى الوقت الذى يتوقع
تح�سن النمو االقت�صادى بكل من �أمريكا الالتينية وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،مما يعك�س
ارتفاع العائدات النفطية وانخفا�ض تكاليف العمالة وزيادة اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة،
وبخا�صة فى ال�صين والهند التى �سوف ت�شهد هذا التح�سن فى عامى  2017و  2018وذلك
عقب انخفا�ض على المدى القريب.
ارتفاع معدل النمو االقت�صادى العالمى على المدى البعيد :
يتوقع هذا االفترا�ض ارتفاع معــــدل النمـــو االقت�صادى العالمى ليبلغ � %3.5سنوياً خالل
الفترة ( ،)2035-2013مقــارنة بـ  %3.4فى تقرير �أفاق النفط العالمى لعام  .2012وتكون
معدالت النمو بطيئة ب�شكل عام خالل الفترة ( )2035-2021مقارنة بالفترة (-2013
 ،)2020كما يتوقع هذا االفترا�ض انه بحلول عام  2035ف�إن ال�صين �ستمتلك اقت�صاد �أكبر
من دول الأمريكتين ال�صناعية و�ضعف اقت�صاد دول �أوروبا ال�صناعية.
التطورات الديمغرافية هي المحرك الرئي�سي للنمو االقت�صادى على المدى الطويل:
ت�ؤثر التطورات ال�سكانية (�سواء من حيث العدد �أو الهيكل العمرى) على �إمكانات النمو
االقت�صادى .وفى هذا ال�صدد ت�شير تقديرات الأمم المتحدة �إلى ارتفاع عدد �سكان العالم
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في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء

من  7مليارات ن�سمة فى عام  2012لت�صل �إلى  8.6مليار ن�سمة فى عام  ،2035حيث يتوقع
حدوث االرتفاع ب�شكل رئي�سى فى الدول النامية ،فبحلول عام � 2021سيكون للهند �أكبر عدد
من ال�سكان مقارنة بال�صين وذلك للمرة الأولى ،لت�صبح الدولة الأكثر �سكاناً فى العالم.
بالإ�ضافة �إلى ت�أثير الهيكل العمرى على قوة العمل ،فعلى �سبيل المثال ،يتوقع �أن ي�صل عدد
ال�سكان فى �سن العمل بال�صين �إلى ذروته فى غ�ضون ثالث �سنوات ثم تبد�أ باالنخفا�ض .مع
اتجاه ديموغرافى مهم �أخر وهو التح�ضر ،حيث من المتوقع �أن تبلغ المناطق الح�ضرية %63
على م�ستوى العالم بحلول عام .2035
ً
وفقا ل�سيناريو الأ�سا�س
وفيما يلى ا�ستعرا�ض للأفاق الم�ستقبلية للطلب على النفط الخام
على المدى المتو�سط وعلى المدى البعيد:
 )2.3الطلب على النفط الخام على المدى المتو�سط (:)2018 – 2012
ِٕظّت األلطبر اٌؼزبُت اٌّصذرة ٌٍبتزوي (أوابه)
من المتوقع �أن يرتفع الطلب العالمى على النفط على المدى المتو�سط� ،أي خالل الفترة
( )2018 – 2012بحوالى � 900ألف برميل/يوم �سنوياً ،لي�صل �إلى  94.4مليون برميل/يوم بحلول
ٝػِٓ ٠غظ ٟٞحُٔـٔٞػخص حُذ٤ُٝش،كزؼذ إٔ رِؾ حُطِذ ػِ ٠حُ٘لو ك ٠اٌذوي اٌصٕبػُت
عام  ،2018مقارنة بـ  88.9مليون برميل/يوم فى عام .2012
رسٝط ٚك ٠ػخّ ،2005كبٗ٣ ٚظٞهغ طشحؿؼ ٚرٔؼذٍ  233أُق رشٓ ّٞ٣/َ٤ع٘٣ٞخً٤ُ ،قَ اُ44.6 ٠
وعلى م�ستوى المجموعات الدولية،فبعد �أن بلغ الطلب على النفط فى الدول ال�صناعية ذروته
�سنوياً
 ،44.6رٔ٘٤خ
ػخّ �إلى2012
 ،ّٞ٣ك٠
رشٓ/ َ٤
ٕٞ٤ِٓ 46.0
ٓوخسٗش رـ
ك ٠ػخّ
عامرشٓ/َ٤
ِٕٓٞ٤
مليون
لي�صل
برميل/يوم
� 233ألف
،2018بمعدل
يتوقع تراجعه
�ّٞ٣إنه
،2005ف
فى
ارتفاع
يتوقع
بينما
،2012
عام
فى
/يوم
برميل
مليون
46.0
بـ
مقارنة
،2018
عام
فى
برميل/يوم
٣ظٞهغ حسطلخع حُطِذ ػِ ٠حُ٘لو ك ٠حُذ ٍٝحُ٘خٓ٤ش رٔؼذٍ  ٕٞ٤ِٓ 1.1رشٓ ّٞ٣/َ٤ع٘٣ٞخً٤ُ ،قَ اُ٠
الطلب على النفط فى الدول النامية بمعدل  1.1مليون برميل/يوم �سنوياً ،لي�صل �إلى  44.4مليون
،2012
عام ّٞ٣ك٠
رشٓ/ َ٤
برميلِٕٓٞ٤
مليون37.8
ٓوخسٗش رـ
 ،2018ػخّ
رشٓ ّٞ٣/َ٤ك٠
44.4
يت�ضحوّب
من
،2012ػخّكما
/يوم فى
37.8،2018
مقارنة بـ
ِٕٓٞ٤فى عام
برميل/يوم
 )12()31فى
والجدول
ال�شكل
الملحق.فً اٌٍّضك.
واٌزذوي ()12
()31اٌشىً (
َتعش ِٓ
اٌشىً ()31
ال�شكل ()31
تطىر اٌطٍب اٌؼبًٌّ ػًٍ إٌفػ اٌخبَ
تطور الطلب العاملى على النفط اخلام بح�سب املجموعات الدولية املختلفة،
بضسب اٌّزّىػبث اٌذوٌُت اٌّختٍفت،
)2018
()2018––2012
املتو�سط(2012
املدى اٌّتىسػ
على اٌّذي
ػًٍ
()%
()%
6%

6%
6%

52%

االجمالى العالمى
لعام : 2012
88.9
مليون ب/ي

49%
42%

 حُذ ٍٝحُق٘خػ٤ش

االجمالى العالمى
لعام : 2015
91.6
مليون ب/ي

 حُذ ٍٝحُ٘خٓ٤ش

47%
45%

االجمالى العالمى
لعام : 2018
94.4
مليون ب/ي

47%

 رخه ٠د ٍٝحُؼخُْ

اٌّصذرOPEC, World Oil Outlook 2013 :

امل�صدرOPEC, World Oil Outlook 2013 :

ٖٓ مٖٔ ٓـٔٞػش حُذ ٍٝحُق٘خػ٤ش٣ ،ظٞهغ ص٣خدس حُطِذ ػِ ٠حُ٘لو حُخخّ ك٠

دوي

األِزَىتُٓ اٌصٕبػُت خالٍ كظشس حُظٞهغ رلٞحُ 17 ٠أُق رشٓ ّٞ٣/َ٤ع٘٣ٞخ ً  ،ك٤غ ٣ظٞهغ إٔ 91
٣زِؾ

 ٕٞ٤ِٓ 23.8رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ ٓ 2018وخسٗش رـ  ٕٞ٤ِٓ 23.7رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ  ، 2012رٔ٘٤خ
٣ظٞهغ حٗخلخك حُطِذ ػِ ٠حُ٘لو حُخخّ ك ٠دوي أوروبب اٌصٕبػُت رلٞحُ 183 ٠أُق رشّٓٞ٣/َ٤

البحث الثاني

من �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع زيادة الطلب على النفط الخام فى دول الأمريكتين
ال�صناعية خالل فترة التوقع بحوالى � 17ألف برميل/يوم �سنوياً ،حيث يتوقع �أن يبلغ  23.8مليون
برميل/يوم فى عام  2018مقارنة بـ  23.7مليون برميل/يوم فى عام  ،2012بينما يتوقع انخفا�ض
الطلب على النفط الخام فى دول �أوروبا ال�صناعية بحوالى � 183ألف برميل/يوم �سنوياً ،لي�صل �إلى
 12.7مليون برميل/يوم فى عام  ،2018مقارنة بـ  13.8مليون برميل/يوم فى عام  ،2012كما
يتوقع انخفا�ض الطلب على النفط الخام فى دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية بحوالى � 67ألف برميل/
يوم �سنوياً ،لي�صل �إلى  8.1مليون برميل/يوم فى عام  ،2018مقارنة بـ  8.5مليون برميل/يوم فى
عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ( )32والجدول ( )13فى الملحق.
ال�شكل ()32
تطور الطلب على النفط اخلام فى الدول ال�صناعية على املدى املتو�سط ()2018 – 2012
(مليون برميل  /يوم)

امل�صدرOPEC, World Oil Outlook 2013 :

هذا ويتوقع �أن ت�شهد الدول النامية الأ�سيوية �أكبر ارتفاع فى الطلب على النفط على المدى
المتو�سط خالل فترة التوقع بحوالى � 683ألف برميل/يوم �سنوياً� ،أى ما يعادل  %75من الزيادة
المتوقعة فى الطلب العالمى على النفط خالل نف�س الفترة ،لي�صل �إلى  24.7مليون برميل/يوم
بحلول عام  ،2018مقارنة بـ  20.6مليون برميل/يوم فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ()33
والجدول ( )14فى الملحق.
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ال�شكل ()33
تطور الطلب على النفط اخلام فى الدول النامية الأ�سيوية على املدى املتو�سط ()2018 – 2012
(مليون برميل  /يوم)
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 )3.3الطلب على النفط الخام على المدى البعيد (:)2035 – 2012
يتوقع �أن يرتفع الطلب العالمى على النفط على المدى البعيد� ،أي حتى عام  2035بحوالى
� 800ألف برميل/يوم �سنوياً ،لي�صل �إلى  108.5مليون برميل/يوم بحلول عام  ،2035مقارنة بـ
 88.9مليون برميل/يوم فى عام � .2012أى بزيادة حوالى  19.6مليون برميل/يوم مابين عامى
 2012و .2035
وعلى م�ستوى المجموعات الدولية،فبعد �أن بلغ الطلب على النفط فى الدول ال�صناعية ذروته
فى عام  2005كما ذكر �سابقاً،ف�إنه يتوقع تراجعه بمعدل � 243ألف برميل/يوم �سنوياً ،لي�صل �إلى
 40.4مليون برميل/يوم فى عام  ،2035مقارنة بـ  46.0مليون برميل /يوم فى عام � ،2012أى
بانخفا�ض قدره  5.6مليون برميل/يوم مابين عامى  2012و  ،2035بينما يتوقع ارتفاع الطلب
على النفط فى الدول النامية بمعدل كبير يبلغ حوالى  1مليون برميل/يوم �سنوياً ،لي�صل �إلى 62.1
مليون برميل/يوم فى عام  ،2035مقارنة بـ  37.8مليون برميل /يوم فى عام � ،2012أى بزيادة
قدرها  24.3مليون برميل/يوم مابين عامى  2012و  ،2035كما يت�ضح من ال�شكل ( )34والجدول
( )15فى الملحق.
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ِٕظّت األلطبر اٌؼزبُت اٌّصذرة ٌٍبتزوي (أوابه)

 ،2012أ ٟرض٣خدس هذسٛخ  ٕٞ٤ِٓ 24.3رشٓٓ ّٞ٣/َ٤خر ٖ٤ػخٓ ،2035 ٝ 2012 ٠وّب َتعش ِٓ
اٌشىً ( )34واٌزذوي ( )15فً اٌٍّضك.
اٌشىً ()34
تطىر اٌطٍب اٌؼبًٌّ ػًٍ إٌفػ اٌخبَ
( )34اٌّختٍفت
ال�شكلاٌذوٌُت
بضسب اٌّزّىػبث
املختلفة على املدى البعيد ()2035 – 2012
املجموعات
بح�سب
الدولية)2035
– 2012
اٌّذي اٌبؼُذ (
تطور الطلب العاملى على النفط اخلامػًٍ

()%
()%

6%

البحث الثاني

6%
37%

6%

52%

االجمالى العالمى
لعام : 2012
88.9
مليون ب/ي

43%
42%

 حُذ ٍٝحُق٘خػ٤ش

االجمالى العالمى
لعام : 2025
100.7
مليون ب/ي

51%

 حُذ ٍٝحُ٘خٓ٤ش

االجمالى العالمى
لعام : 2035
108.5
مليون ب/ي

57%

 رخه ٠د ٍٝحُؼخُْ

OPEC,
OilOil
Outlook
20132013
اٌّصذر:
OPEC,World
World
Outlook
امل�صدر:

النفطك ٠الخامدويفى دول
الطلب
انخفا�ض
حُذٍٝال�صناعية،
الدول
مجموعة
على حُخخّ
ػِ ٠حُ٘لو
حُطِذ
يتوقعحٗخلخك
حُق٘خػ٤ش٣ ،ظٞهغ
ٓـٔٞػش
�ضمنمٖٔ
من ٖٓ
برميل/يوم٤ُ ،زِؾ ً
 21.9مليون
أُق�ألف
بحوالى7878
اٌصٕبػُتخالل
ال�صناعية
الأمريكتين
رشٓ ّٞ٣/َ٤ع٘٣ٞخ ً
ليبلغ ِٕٓٞ٤
�سنويا21.9 ،
التوقعرلٞحُ٠
فترة حُظٞهغ
خالٍ كظشس
األِزَىتُٓ
٣ظٞهغانخفا�ض
،2012كمأًخيتوقع
عام ،2012
برميل/يوم فى عام  2035مقارنة بـ  23.7مليون برميل/يوم فى
رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ ٓ 2035وخسٗش رـ  ٕٞ٤ِٓ 23.7رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ
ً
الطلب على النفط الخام فى دول �أوروبا ال�صناعية بحوالى � 104ألف برميل/يوم �سنويا ،لي�صل �إلى
حٗخلخك حُطِذ ػِ ٠حُ٘لو حُخخّ ك ٠دوي أوروبب اٌصٕبػُت رلٞحُ 104 ٠أُق رشّٓٞ٣/َ٤
 11.4مليون برميل/يوم فى عام  ،2018مقارنة بـ  13.8مليون برميل/يوم فى عام  ،2012ويتوقع
ع٘٣ٞخً٤ُ ،قَ اُ ٕٞ٤ِٓ 11.4 ٠رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ ٓ ،2018وخسٗش رـ  ٕٞ٤ِٓ 13.8رشّٓٞ٣/َ٤
برميل/يوم
انخفا�ض الطلب على النفط الخام فى دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية بحوالى � 61ألف
اٌصٕبػُت
حُخخّ ك٠
عامحُ٘لو
ػِ٠
مليونحٗخلخك
٣ٝ7.1ظٞهغ
،2012
ك ٠ػخّ
اٌهبدئبرميل/يوم فى عام
أسُب مليون
دوي8.5
مقارنة بـ
،2018
حُطِذفى
برميل/يوم
لي�صل �إلى
�سنوياً،
 ّٞ٣ع٘٣ٞخ ً
الملحق ّٞ٣.ك ٠ػخّ ٓ ،2018وخسٗش
ِٓ ٕٞ٤رشٓ/َ٤
اُ7.1 ٠
(٤ُ ،)35قَ
رشٓ/َ٤
رلٞحُ61 ٠
( )16فى
والجدول
ال�شكل
أُقمن
يت�ضح
 ،2012كما
رـ  ٕٞ٤ِٓ 8.5رشٓ ّٞ٣/َ٤ك ٠ػخّ

 ،2012وّب َتعش ِٓ اٌشىً (

 )35واٌزذوي ( )16

ال�شكل ()35
اٌٍّضك.
فً
الطلب على النفط اخلام فى الدول ال�صناعية على املدى البعيد ()2035 – 2012
تطور
(مليون برميل  /يوم)
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هذا ويتوقع �أن ت�شهد الدول النامية الأ�سيوية �أكبر ارتفاع فى الطلب على النفط على المدى
البعيد� ،أى حتى عام  2035بحوالى � 748ألف برميل/يوم �سنوياً� ،أى ما يعادل  %88من الزيادة
المتوقعة فى الطلب العالمى على النفط خالل نف�س الفترة ،لي�صل �إلى  37.8مليون برميل/يوم
بحلول عام  ،2035مقارنة بـ  20.6مليون برميل/يوم فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ()36
والجدول ( )17فى الملحق.
ال�شكل ()36
تطور الطلب على النفط اخلام فى الدول النامية الأ�سيوية على املدى البعيد ()2035 – 2012
(مليون برميل  /يوم)
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 )4.3الطلب على النفط وفق القطاع خالل الفترة (:)2035 – 2010
يعتبر قطاع النقل بو�سائله المختلفة (المركبات ،الطائرات ،ال�سكك الحديدية ،ال�سفن) – هو
اال�ستخدام اال�سا�سى للنفط ،حيث بلغت ن�سبة الطلب على النفط فى قطاع النقل حوالى %57
من �إجمالى الطلب العالمى على النفط فى عام  2010ويتوقع �أن ترتفع هذه الن�سبة لت�صل �إلى
 %60من �إجمالى الطلب العالمى على النفط بحلول عام  ،2035نظراً لعدة عوامل لعل من �أهمها،
التغيرات الديموغرافية المتمثلة فى زيادة عدد ال�سكان ،وزيادة عدد ال�سيارات كنتيجة مبا�شرة
الرتفاع م�ستويات المعي�شة ،وزيادة التح�ضر والتو�سع فى البنية التحتية ،ف� ً
ضال عن التطورات
التكنولوجية .فى حين يتوقع �أن ي�ستقر الطلب على النفط الخام فى باقى القطاعات ،كما يت�ضح
من ال�شكل( )37والجدول ( )18فى الملحق.
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ِٕظّت األلطبر اٌؼزبُت اٌّصذرة ٌٍبتزوي (أوا

اٌشىً ()37
ال�شكل ()37
ٌٍطٍب اٌؼبًٌّ ػًٍ إٌفػ اٌخبَ
إٌسبًالقطاع
اٌتىسَغ اخلام ،وفق
التوزيع الن�سبى للطلب العاملى على النفط
خالل عامى  2010و 2035
خالي ػبًِ  2010و 2035
البحث الثاني

قطاعات أخرى
%11

ّت األلطبر اٌؼزبُت اٌّصذرة ٌٍبتزوي (أوابه)
قطاع النقل
(%57)37

اٌشىً
ً ٌٍطٍب اٌؼبًٌّ ػًٍ إٌفػ اٌخبَ ،وفك اٌمطبع
2010
خالي ػبًِ  2010و 2035

قطاع توليد
الكهرباء %6

القطاع
الصناعى
%26
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ى

قطاعات
أخرى  %10قطاع توليد
الكهرباء %5

قطاع توليد
الكهرباء %6

قطاع النقل
%60

ٝػِٓ ٠غظ ٟٞحُٔـٔٞػخص حُذ٤ُٝش٣ ،ظٞهغ إٔ ٘٣خلل حُ

رخُذ ٍٝحُق٘خػ٤ش خالٍ حُلظشس (ٞ٤ِٓ 26.8 ٖٓ، )2035-2010

،2010أٓ ٟخ ٣ؼخدٍ  ٖٓ %61.3اؿٔخُ ٠حُطِذ ػِ ٠حُ٘لو ك٠
القطاع
الصناعى
%26

OPEC, W

القطاع
الصناعى
%25

 ٕٞ٤ِٓ 21.4رشٌٓٓ َ٤خكت ٗلو ّٞ٣/ك ٠ػخّ ، 2035أٓ ٟخ ٣ؼخد
قطاع النقل
%60

حُق٘خػ٤ش.
حُ٘لو ك ٠حُذ2035 ٍٝ

رٔ٘٤خ ٣ظٞهغ إٔ ٣شطلغ حُطِذ ػِ ٠حُ٘لو ك ٠هطخع حُق٘خػ
امل�صدرOPEC, World Oil Outlook 2013 :

حُظٞهغ٤ُ ،قَ اُ ٕٞ٤ِٓ 11.4 ٠رشٌٓٓ َ٤خكت ٗلو  ّٞ٣/ك ٠ػخّ
حُذ٤ُٝش٣ ،ظٞهغ إٔ ٘٣خلل حُطِذ ػِ ٠حُ٘لو ك ٠هطخع حُ٘وَ
النقل ٓوخسٗش رـ .2
حُق٘خػ٤ش،
حُذٍٝ
حُ٘لو ك٠
ػِ٠
حُطِذ
م�ستوىاؿٔخُ٠
وعلى ٖٓ
ػخّ قطاع
النفط فى
يتوقع �أن
ِٕٓٞ٤الدولية،
المجموعات
علىك٠
الطلبّٞ٣
ينخف�ضٗلو/
ٌٓخكت
رشَٓ٤
26.8 ٖٓ،
)2035-201
عام
فى
نفط/يوم
مكافئ
برميل
مليون
26.8
من
(،)2035-2010
الفترة
خالل
ال�صناعية
بالدول
ك ٠ػخّ  ،2010أٓ ٟخ ٣ؼخدٍ  ٖٓ %25.6اؿٔخُ ٠حُطِذ ػِ٠
ُ٤قَ اُ٠
%61.3ك٠
حُ٘لو
اؿٔخُ ٠حُطِذ
ال�صناعية ،لي�صل �إلى 21.4
حُق٘خػ٤ش،فى الدول
حُذٍٝالطلب على النفط
من �إجمالى
ػِ٠يعادل
�،2010أى ما
مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام � ،2035أى ما يعادل  %57من �إجمالى الطلب على النفط

ػِ٠حٌُٜشرخء ًٝزُي رخه٠
حُطِذط٤ُٞذ
اؿٔخُ ٠هطخع
ٖٓإٔ ٣ؾٜذ
٣ظٞهغ
كٖ٤
ٓخ ك٠
%57
٣ؼخدٍ
الدول ،أٟ
2035
ال�صناعية.
ّ ك ٠ػخّ فى
ٝحُضسحػ٤ش) حٗخلخمخ َ ك ٠حُطِذ ػِ ٠حُ٘لو ك ٠حُذ ٍٝحُق٘خػ٤ش
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اٌٍّضك.
ِٓ اٌشىً ( )38واٌزذوي ( )19فً
ذ ػِ ٠حُ٘لو ك ٠هطخع حُق٘خػش رخُذ ٍٝحُق٘خػ٤ش خالٍ كظشس

الواقع واآلفاق المستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي
في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء

بينما يتوقع �أن يرتفع الطلب على النفط فى قطاع ال�صناعة بالدول ال�صناعية خالل فترة
التوقع ،لي�صل �إلى  11.4مليون برميل مكافئ نفط /يوم فى عام � ،2035أى ما يعادل  %30.3من
�إجمالى الطلب على النفط فى الدول ال�صناعية ،مقارنة بـ  11.2مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى
عام � ،2010أى ما يعادل  %25.6من �إجمالى الطلب على النفط فى الدول ال�صناعية.
فى حين يتوقع �أن ي�شهد قطاع توليد الكهرباء وكذلك باقى القطاعات (ال�سكنية والتجارية
والزراعية) انخفا�ضاَ فى الطلب على النفط فى الدول ال�صناعية خالل فترة التوقع ،كما يت�ضح من
ال�شكل ( )38والجدول ( )19فى الملحق.
ال�شكل ()38
توزيع الطلب على النفط اخلام فى الدول ال�صناعية ،وفق القطاع خالل عامى  2010و 2035
(مليون برميل مكافئ نفط/يوم)
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 )5.3تحليل الطلب على النفط الخام فى الدول ال�صناعية ،وفق القطاع (:)2035 – 2010
قطاع النقل:
من �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع انخفا�ض الطلب على النفط الخام فى قطاع النقل
بدول الأمريكتين ال�صناعية خالل الفترة ( )2035-2010بحوالى  2مليون برميل مكافئ نفط/
يوم ،حيث يتوقع �أن يبلغ  12.8مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  2035مقارنة بـ  14.8مليون
برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  ،2010كما يتوقع انخفا�ض الطلب على النفط الخام فى قطاع
النقل بدول �أوروبا ال�صناعية بحوالى  2.5مليون برميل مكافئ نفط/يوم ،حيث يتوقع �أن يبلغ 6
مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  2035مقارنة بـ  8.5مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام
 ،2010ويتوقع انخفا�ض الطلب على النفط الخام فى قطاع النقل بدول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية
بحوالى � 900ألف برميل مكافئ نفط/يوم ،حيث يتوقع �أن يبلغ  2.6مليون برميل مكافئ نفط/يوم
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فى عام  2035مقارنة بـ  3.5مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  ،2010كما يت�ضح من ال�شكل
( )39والجدول ( )19فى الملحق.

البحث الثاني

ال�شكل ()39
الطلب على النفط اخلام فى قطاع النقل بالدول ال�صناعية خالل عامى  2010و 2035
(مليون برميل مكافئ نفط/يوم)
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قطاع ال�صناعة:
من �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع ارتفاع الطلب على النفط الخام فى قطاع ال�صناعة
بدول الأمريكتين ال�صناعية خالل الفترة ( )2035-2010بحوالى � 300ألف برميل مكافئ نفط/
يوم ،حيث يتوقع �أن يبلغ  5.4مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  2035مقارنة بـ  5.1مليون
برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  ،2010بينما يتوقع ا�ستقرار الطلب على النفط الخام فى قطاع
ال�صناعة بدول �أوروبا ال�صناعية عند م�ستوى  3.4مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام ،2035
وهو نف�س الم�ستوى الذى تحقق فى عام  ،2010فى حين يتوقع �أن ي�شهد الطلب على النفط الخام
فى قطاع ال�صناعة بدول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية انخفا�ضاً ي�صل �إلى � 100ألف برميل مكافئ نفط/
يوم ،حيث يتوقع �أن يبلغ  2.6مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  2035مقارنة بـ  2.7مليون
برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  ،2010كما يت�ضح من ال�شكل ( )40والجدول ( )19فى الملحق.
قطاع توليد الكهرباء:
من �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع ا�ستقرار الطلب على النفط الخام فى قطاع
توليد الكهرباء بدول الأمريكتين ال�صناعية عند م�ستوى  0.5مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى
عام  ،2035وهو نف�س الم�ستوى الذى تحقق فى عام  ،2010بينما يتوقع انخفا�ض الطلب على
النفط الخام فى قطاع توليد الكهرباء بدول �أوروبا ال�صناعية خالل فترة التوقع بحوالى � 100ألف
برميل مكافئ نفط/يوم ،حيث يتوقع �أن يبلغ � 300ألف برميل مكافئ نفط/يوم فى عام 2035
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ال�شكل ()40
الطلب على النفط اخلام فى قطاع ال�صناعة بالدول ال�صناعية خالل عامى  2010و 2035
(مليون برميل مكافئ نفط/يوم)

امل�صدرOPEC, World Oil Outlook 2013 :

مقارنة بـ � 400ألف برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  ،2010كما يتوقع �أن ي�شهد الطلب على النفط
الخام فى قطاع توليد الكهرباء بدول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية انخفا�ضاً ي�صل �إلى � 100ألف برميل
مكافئ نفط/يوم ،حيث يتوقع �أن يبلغ � 400ألف برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  2035مقارنة بـ
� 500ألف برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  ،2010كما يت�ضح من ال�شكل ( )41والجدول ()19
فى الملحق.
ال�شكل ()41
الطلب على النفط اخلام فى قطاع توليد الكهرباء بالدول ال�صناعية خالل عامى  2010و 2035
(مليون برميل مكافئ نفط/يوم)

امل�صدرOPEC, World Oil Outlook 2013 :
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القطاعات االخرى (ال�سكنى والتجارى والزراعى):
من �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع انخفا�ض الطلب على النفط الخام فى باقى
القطاعات بدول الأمريكتين ال�صناعية خالل الفترة ( )2035-2010بحوالى � 200ألف برميل
مكافئ نفط/يوم ،حيث يتوقع �أن يبلغ  1.3مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  2035مقارنة بـ
 1.5مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  ،2010كما يتوقع انخفا�ض الطلب على النفط الخام
فى باقى القطاعات بدول �أوروبا ال�صناعية بحوالى � 400ألف برميل مكافئ نفط/يوم ،حيث يتوقع
�أن يبلغ  1.4مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  2035مقارنة بـ  1.8مليون برميل مكافئ
نفط/يوم فى عام  ،2010ويتوقع انخفا�ض الطلب على النفط الخام فى باقى القطاعات بدول
�أ�سيا الهادئ ال�صناعية بحوالى � 100ألف برميل مكافئ نفط/يوم ،حيث يتوقع �أن يبلغ  0.9مليون
برميل مكافئ نفط/يوم فى عام  2035مقارنة بـ  1مليون برميل مكافئ نفط/يوم فى عام ،2010
كما يت�ضح من ال�شكل ( )42والجدول ( )19فى الملحق.
ال�شكل ()42
الطلب على النفط اخلام فى باقى القطاعات بالدول ال�صناعية خالل عامى  2010و 2035
(مليون برميل مكافئ نفط/يوم)

امل�صدرOPEC, World Oil Outlook 2013 :

 )6.3توقعات الطلب على النفط الخام وفق ال�سيناريوهات الأخرى:
ت�أخذ ال�سيناريوهات االخرى لتقرير �أفاق النفط العالمى  2013فى الح�سبان حاالت عدم
اليقين المحيطة ب�سيناريو الأ�سا�س ،حيث تمثل التغيرات فى البيئة االقت�صادية العالمية تحدياً
كبيراً للم�ضى قدماً فى تطور النمو االقت�صادى خالل ال�سنوات القادمة ،مما �سيكون لها �أثر كبير
فى الطلب على النفط الخام� ،سواء على المدى المتو�سط �أو على المدى البعيد.
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فيفتر�ض �أحد هذا ال�سيناريوهات وجود �أثار �سلبية للبيئة االقت�صادية العالمية ،فيما يعرف
ب�سيناريو النمو االقت�صادى المنخف�ض ( ،)LEGو يعد ال�سيناريو الأكثر ت�شا�ؤما ،حيث يفتر�ض �أن
معدالت النمو االقت�صادى تمثل  %85من معدالت النمو االقت�صادى فى �سيناريو الأ�سا�س .فيما يعد
�سيناريو النمو االقت�صادى المرتفع ( ،)HEGهو ال�سيناريو الأكثر تفا�ؤالً ،حيث يفتر�ض معدالت نمو
اقت�صادى تزيد بن�سبة  %10عنها فى �سيناريو الأ�سا�س.
وفيما يلى مقارنة لتوقعات الطلب على النفط الخام فى الدول ال�صناعية خالل الفترة
( )2035-2015وفقاً لل�سيناريو ،كما يت�ضح من الجدول التالى.
تطور الطلب على النفط اخلام فى الدول ال�صناعية خالل الفرتة ( ،)2035-2015وفق ًا
لل�سيناريو (مليون برميل/ي)

�سيناريو

2015

2020

2025

2030

2035

الأ�سا�س

45.2

44.2

43.1

41.8

40.4

النمو االقت�صادى املنخف�ض

45.0

43.5

41.9

40.1

38.3

النمو االقت�صادى املرتفع

45.3

44.7

44.0

43.0

41.9
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وعند مقارنة نتائج �سيناريو الأ�سا�س مع نتائج كل من �سيناريو النمو االقت�صادى المنخف�ض و�سيناريو
النمو االقت�صادى المرتفع ،يت�ضح توقع تراجع الطلب على النفط الخام فى الدول ال�صناعية خالل الفترة
( )2035-2012بمقدار  5.6مليون برميل/ي وفقاً ل�سيناريو الأ�سا�س ،كما يتوقع تراجعه بمقدار 7.7
مليون برميل/ي وفقاً ل�سيناريو النمو االقت�صادى المنخف�ض ،فى حين يتوقع �سيناريو النمو االقت�صادى
المرتفع تراجعه بمقدار  4.1مليون برميل/ي فقط ،كما يت�ضح من ال�شكل (.)43
ال�شكل ()43
تطور الطلب على النفط اخلام فى الدول ال�صناعية خالل الفرتة ( ،)2035-2012وفق ًا لل�سيناريو
(مليون برميل/ي)

101

البحث الثاني

ثانياً :الواقع والأفاق الم�ستقبلية للطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية:
يعتبر الغاز الطبيعى هو الم�صدر الأنظف والأمثل لتوليد الطاقة مقارنة مع �أنواع الوقود
الأخرى وال يمكن مقارنته بالفحم الحجرى الذى ي�صدر عن ا�ستخداماته انبعاثات كربونية تزيد
بنحو  % 60عن نظيرتها من الغاز الطبيعى ،مما يجعل من الغاز الطبيعى م�صدرا جذابا للوقود
( )Fuel Of Choiceفي الدول التى ت�سعى لتنفيذ �سيا�سات حكومية للحد من انبعاثات الغازات
الم�سببة لالحتبا�س الحرارى .ومن جهة �أخرى عند مقارنة الغاز الطبيعى بالطاقة النووية يبقى
الغاز هو الأقل تكلفة ،ف� ً
ضال عن الرف�ض ال�شعبى للطاقة النووية بخا�صة في �أوروبا واليابان ،النابع
من الخطورة الكبيرة التى يمكن �أن تحدثها وال�سيما بعد حادثة فوكو�شيما فى اليابان عام .2011
ومن ال�سمات الأخرى للغاز الطبيعى� ،أن محطات الغاز يمكن بنائها ب�سرعة ن�سبية �أى فى حوالى
عامين ،على عك�س المن�ش�آت النووية التى ت�ستغرق وقتاً �أطول من ذلك بكثير لإنجازها�،أما بالن�سبة
للطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح فيتفوق الغاز الطبيعى عليهما من ناحية التكلفة �أي�ضاً.
وقد �شهدت �صناعة الغاز الطبيعي في منت�صف القرن الع�شرين تطوراً ملحوظاً و �سريعاً في
معظم دول العالم الغنية بالمكامن الغازية ،و ذلك لعدة �أ�سباب ،من �أهمها:
•تلبية الطلب على الغاز الطبيعى لمواجهة النمو ال�سكانى المتزايد.
•اعتماد ال�صناعات البتروكيميائية و �صناعة الأ�سمدة و محطات توليد الطاقة الكهربائية
فى ال�سنوات الأخيرة على الغاز الطبيعى كمادة �أولية.
•تطور تقنيات تخزين و توزيع الغاز الطبيعي.
•تطور عمليات المعالجة للح�صول على الغاز الطبيعى الم�سال ( )LNGذو القيمة الهامة اقت�صادياً.
•م�ساهمة الغاز الطبيعي باعتباره من م�صادر الطاقة ال�صديقة للبيئة في تخفي�ض انبعاث
الغازات الدفيئة ،نتيجة ا�ستخدامه في عدد من القطاعات بدالً من ا�ستخدام النفط �أو
الفحم ،وخا�صة فى قطاع توليد الطاقة الكهربائية.
وقد �شهدت �صناعة الغاز الطبيعى تطوراً كبيراً فى الدول ال�صناعية ،مما �أدى �إلى تغيرات
كبيرة فى هيكلية الأ�سواق العالمية ،حيث تت�أثر �صناعة الغاز الطبيعى بتباط�ؤ النمو االقت�صادى
والمناف�سة بين م�صادر الطاقة المختلفة و تقلبات الأ�سعار فى الأ�سواق الرئي�سية ،وللتعرف على هذا
التطور �سيتم تناول الم�ؤ�شرات الرئي�سية فى �صناعة الغاز الطبيعى ب�شكل عام وهى (االحتياطى،
االنتاج ،اال�ستهالك ،ال�صادرات و الواردات) خالل الفترة (.)2012 – 2003
 )1تطور �صناعة الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل الفترة (:)2012 – 2003
 )1.1احتياطى الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية:
طبقاً لتعريف مجلة البترول و الغاز ( )Oil & Gas Journalالأميركية المتخ�ص�صة يتم
تعريف االحتياطى الم�ؤكد من الغاز الطبيعى ب�أنه  :الكميات التى يمكن ا�ستخراجها في ظل ما هو
�سائد حالياً من م�ستوى الأ�سعار و التكنولوجيا� ،أما دورية (  ) Cedigasالفرن�سية فتعرفه ب�أنه :
الكميات المكت�شفة التى يت�أكد بقدر معقول من اليقين �إمكانية �إنتاجها في ظل الظروف االقت�صادية
و الفنية ال�سائدة .ويعد التعريف الأول الأكثر تحفظاً لذا نجد �أن احتياطيات الغاز الطبيعى
العالمية طبقاً لتقدير مجلة البترول و الغاز تقل عن تقديرات . Cedigas
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�شهدت االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل الفترة (-2003
 )2012ارتفاعاً من  15.6تريليون متر مكعب فى عام  ،2003ما يعادل حوالى  %10من �إجمالى
االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى عالمياً ،لت�صل �إلى  16.9تريليون متر مكعب فى عام
 ،2012ما يعادل  %8.7من الإجمالى العالمى.
ومن �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية انخفا�ضاً فى االحتياطيات
الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى خالل الفترة قيد الدرا�سة ،حيث انخف�ضت من  5.6تريليون متر مكعب فى
عام  ،2003ما يعادل حوالى  %35.6من �إجمالى االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى الدول
ال�صناعية ،لت�صل �إلى  4تريليون متر مكعب فى عام  ،2012ما ي�شكل  %23.8من �إجمالى االحتياطيات
الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ،وهو �أدنى م�ستوى لها خالل الفترة (.)2012 – 2003
وفى المقابل� ،شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية ارتفاعاً كبيراً فى االحتياطيات الم�ؤكدة
من الغاز الطبيعى خالل الفترة ( ،)2012-2003حيث ارتفعت من  7.3تريليون متر مكعب فى
عام  ،2003ما ي�شكل حوالى  %47من �إجمالى االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى الدول
ال�صناعية ،لت�صل �إلى  11.8تريليون متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل  %69.6من �إجمالى
االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى دول المجموعة.
و�شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية انخفا�ضاً كبيراً فى االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى
خالل الفترة ( ،)2012-2003حيث انخف�ضت من  2.7تريليون متر مكعب فى عام  ،2003ما يعادل
 %17.4من �إجمالى االحتياطيات الم�ؤكدة فى الدول ال�صناعية ،لت�صل �إلى  0.9تريليون متر مكعب
فى عام  ،2009ما يمثل  % 6.4فقط من �إجمالى االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى دول
المجموعة ،وقد �أعقب ذلك ارتفاعاً كبيراً فى االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى لت�صل �إلى 3.4
تريليون متر مكعب فى عام  ،2011قبل انخفا�ضه مرة �أخرى وب�صورة كبيرة لت�صل �إلى  1.1تريليون
متر مكعب فقط فى عام  ،2012ما يعادل  %6.6من �إجمالى االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى
فى الدول ال�صناعية ،كما يو�ضح ال�شكل ( )44والجدول ( )20فى الملحق.
ال�شكل ()44
تطور االحتياطيات امل�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى جمموعة الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(تريليون مرت مكعب)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
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ويعود هذا التغير الكبير فى حجم االحتياطيات الم�ؤكدة �إلى لجوء عدد من الدول للمبالغة في
تقدير ما لديها من احتياطيات وت�سميتها بالم�ؤكدة – لأ�سباب كثيرة �سيا�سية و اقت�صادية ،كالرغبة
في االقترا�ض ب�ضمان ثروتها النفطية ،كما �إن �شركات البترول العالمية تميل �أحياناً للمبالغة في
التقديرات بهدف تقوية مراكزها المالية �أو لتبرر قيامها بالإنتاج بوفرة� ،أو لتبرر �إمكانية الت�صدير
لخارج الدول المنتجة ،وغيرها من الأ�سباب الأخرى.
 )2.1انتاج الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى:
�شهد انتاج الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى ارتفاعاً خالل الفترة ( )2012-2003من
 1120مليار متر مكعب فى عام � ،2003أي ما يعادل حوالى  %41.1من �إجمالى االنتاج العالمى
من الغاز الطبيعى ،لي�صل �إلى  1226مليار متر مكعب فى عام  ،2012وهو ما يعادل  % 35.7من
الإجمالى العالمى.
ومن �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية انخفا�ضاً فى انتاجها
من الغاز الطبيعى خالل الفترة ( )2012-2003من  316مليار متر مكعب فى عام � ،2003أي
ما يعادل حوالى  %28.2من �إجمالى انتاج الدول ال�صناعية ،لي�صل  276مليار متر مكعب فى
عام  ،2012ما يعادل  %22.5من �إجمالى انتاج الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ،ويعود هذا
االنخفا�ض بالأ�سا�س �إلى تناق�ص االنتاج من حقول الغاز فى بحر ال�شمال ،و�إلى الزيادات االخيرة
التى �شهدتها معدالت ال�ضريبة لقطاع النفط والغاز الطبيعى� ،إ�ضافة �إلى عدم ا�ستخدام دول
المجموعة للتقنيات الجديدة فى انتاج الغاز ،حيث دفعت المخاوف البيئية المتعلقة بهذه التقنيات
�إلى عدم ال�سماح ب�إنتاج الغاز ال�صخرى وبخا�صة فى فرن�سا التى منعت �إنتاجه كلياً.
بينما �شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية ارتفاعاً فى انتاج الغاز الطبيعى خالل الفترة
( )2012-2003من  759مليار متر مكعب فى عام � ،2003أي ما يعادل حوالى  %67.8من
�إجمالى انتاج الدول ال�صناعية ،لي�صل �إلى  886مليار متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل 72.3
 %من �إجمالى االنتاج ،وت�شهد دول المجموعة طفرة فى انتاج الغاز الطبيعى خالل الثالث �سنوات
الأخيرة ،نتيجة لزيادة االنتاج من الغاز ال�صخرى وبخا�صة فى واليتى “تك�سا�س ولويزيانا” بالواليات
المتحدة الأمريكية ومنطقتى “�ألبرتا والكيبيك” بكندا.
و�شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية ارتفاعاً كبيراً فى انتاج الغاز الطبيعى خالل العقد
الما�ضى من  45مليار متر مكعب فى عام � ،2003أي ما يعادل  %4من �إجمالى انتاج الدول
ال�صناعية ،لي�صل �إلى  65مليار متر مكعب ،ما يعادل  %5.3من �إجمالى انتاج دول المجموعة،
وقد كان االرتفاع ملحوظاً فى ا�ستراليا التى تمتلك خام�س �أكبر احتياطيات من الغاز ال�صخرى فى
العالم ،مما دفع كبرى �شركات النفط االمريكية �إلى اال�ستثمار فى قطاع الغاز ال�صخرى النا�شئ
فى ا�ستراليا ،كما يو�ضح ال�شكل ( )45والجدول ( )21فى الملحق.
 )3.1ا�ستهالك الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى:
ارتفع ا�ستهالك الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى خالل الفترة ( )2012-2003من 1435
مليار متر مكعب فى عام � ،2003أي ما يعادل حوالى  %52.9من �إجمالى اال�ستهالك العالمى،
لي�صل �إلى  1644مليار متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل  % 47.7من �إجمالى اال�ستهالك
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ال�شكل ()45
تطور انتاج الغاز الطبيعى فى جمموعة الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرIEA, Natural Gas Information, Various Issues :

العالمى من الغاز الطبيعى ،م�شك ً
ال بذلك ح�صة  %25.4من مزيج الطاقة الم�ستهلكة فى الدول
ال�صناعية .ويعزى هذا االرتفاع �إلى اتجاه الدول ال�صناعية ال�ستبدال النفط الخام بالغاز الطبيعى
الأرخ�ص والأنظف فى قطاع ال�صناعة وفى قطاع توليد الطاقة الكهربائية ،وكذلك فى قطاع النقل
بهدف الحد من انبعاثات عوادم المركبات التى ت�ستخدم البنزين والديزل ،وبالتالى خف�ض ن�سبة
التلوث البيئى.
و�ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية انخفا�ضاً فى ا�ستهالك
الغاز الطبيعى بنهاية الفترة قيد الدرا�سة ،فبعد ارتفاع اال�ستهالك من  513مليار متر مكعب
فى عام  ،2003ما يعادل حوالى  %35.7من �إجمالى ا�ستهالك الدول ال�صناعية ،لي�صل �إلى
 567مليار متر مكعب فى عام  ،2010وهو �أعلى م�ستوى تحقق خالل فترة الدرا�سة ،ثم �أخذ فى
االنخفا�ض لي�صل �إلى �أدنى م�ستوى له وهو  512مليار متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل 31.1
 %من �إجمالى الكميات الم�ستهلكة فى الدول ال�صناعية ،م�ست�أثراً بنحو  %24من مزيج الطاقة
الم�ستهلكة فى دول �أوروبا ال�صناعية .ويرتبط جزء كبير من هذا االنخفا�ض بتراجع كثافة الطاقة
الكلية ،وال�سيا�سات الحكومية التي ت�شجع على تر�شيد ا�ستخدام الطاقة� ،إ�ضافة �إلى �ضعف الأداء
االقت�صادى فى �أوروبا ،مع دخول الفحم الرخي�ص �إلى الأ�سواق الأوروبية ليناف�س الغاز الطبيعى
الذى �أخذت �أ�سعاره فى االرتفاع ،مما دفع قطاع الكهرباء فى �أوروبا لالتجاه �صوب ا�ستخدام الفحم
بدالً من الغاز الطبيعى فى قطاع توليد الكهرباء.
بينما �شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية ارتفاعاً فى ا�ستهالك الغاز الطبيعى من  777مليار
متر مكعب فى عام � ،2003أي ما يعادل حوالى  %54.2من �إجمالى ا�ستهالك الدول ال�صناعية،
لي�صل �إلى  895مليار متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل  %28.4من مزيج الطاقة الم�ستهلكة
فى دول االمريكتين ال�صناعية و  % 54.5من �إجمالى ا�ستهالك دول المجموعة ،وتعد دول
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االمريكتين ال�صناعية وبخا�صة الواليات المتحدة الأمريكية هى الأكثر ا�ستهالكاً للغاز الطبيعى ،فى
ظل انخفا�ض �أ�سعار الغاز نتيجة الطفرة التى ت�شهدها فى �إنتاج الغاز ال�صخرى ،وبالتالى ارتفعت
فعالية توليد الكهرباء با�ستخدام الغاز الطبيعى.
و�شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية ارتفاعاً فى ا�ستهالك الغاز الطبيعى خالل الفترة
قيد الدرا�سة من  145مليار متر مكعب فى عام � ،2003أي ما يعادل  %10.1من �إجمالى
ا�ستهالك دول المجموعة ،لي�صل �إلى  237مليار متر مكعب في عام  ،2012ما يعادل  %21.4من
مزيج الطاقة الم�ستهلكة فى دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية و  %14.4من �إجمالى ا�ستهالك الدول
ال�صناعية من الغاز الطبيعى ،مدفوعاً بزيادة ا�ستهالك اليابان نتيجة �إغالق معظم محطات الطاقة
النووية بها� ،إ�ضافة �إلى ما ت�شهده ا�ستراليا من طفرة فى �إنتاج الغاز ال�صخرى ،كما يو�ضح ال�شكل
( )46والجدول ( )22فى الملحق.
ال�شكل ()46
تطور ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى جمموعة الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرIEA, Natural Gas Information, Various Issues. :

 )4.1تجارة الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية:
بد�أت تجارة الغاز الطبيعى العالمية فى نطاق �ضيق بين الدول المتجاورة ،وذلك فى ظل
ال�سمات الخا�صة للغاز الطبيعى ،وكانت �أهم التحديات التى تواجهها هى الحاجة �إلى معالجته ثم
نقله عبر الأنابيب �إلى الأ�سواق الرئي�سية ،نظراً الرتفاع تكاليف �إن�شاء �شبكات الأنابيب الناقلة له
والتى تحتاج �إلى قدر كبير من ر�ؤو�س الأموال والخبرة الهند�سية� ،إ�ضافة �إلى ارتفاع تكلفة ا�سالة
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الغاز الطبيعى ونقلة بالناقالت عبر البحار ،مع الحاجة �إلى وجود �أ�سواق رئي�سية كبيرة لتحقيق
الأرباح ،ولكن مع التطورات التكنولوجية المتالحقة ،انخف�ضت هذه التكاليف ،مما �أدى �إلى نمو
وازدهار التجارة العالمية للغاز الطبيعى.
وعلى الرغم من النمو الم�ستمر لتجارة الغاز الطبيعى العالمية� ،إال �إنها ال تتجاوز حالياً %30
من اال�ستهالك العالمى ،بينما تتجاوز تجارة النفط العالمية  %50من ا�ستهالكه العالمى.
هذا وتعتمد تجارة الغاز الطبيعى على ثالثة عوامل رئي�سية هى :حجم اال�ستهالك من الغاز
الطبيعى ،التوزيع الجغرافى لالحتياطيات الم�ؤكدة منه ،وم�ستويات الأ�سعار مقارنة بتكاليف الإنتاج
والنقل بالأنابيب �أو بتكاليف الإ�سالة والنقل البحرى.
وبالنظر �إلى تجارة الغاز الطبيعى (الواردات و ال�صادرات) للدول ال�صناعية خالل الفترة
( ،)2012-2003يتبين �إن خريطة تجارة الغاز الطبيعى العالمية اخذة فى االتجاه نحو التغير
مع نمو الإمدادات من الغاز ال�صخرى ب�أمريكا ال�شمالية ،الأمر الذى �سي�ستدعى من المنتجين فى
منطقة الخليج وال�شرق الأو�سط بذل المزيد من الجهد من �أجل المناف�سة.
 )1.4.1واردات الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى:
ارتفعت واردات الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى خالل الفترة ( )2012-2003من 598
مليار متر مكعب فى عام  ،2003ما يعادل  %79.1من �إجمالى واردات الغاز الطبيعى العالمية،
لت�صل �إلى  769مليار متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل  % 75.2من �إجمالى واردات الغاز
الطبيعى العالمية ( %67منها عن طريق الأنابيب).
و�ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية ارتفاعاً فى وارداتها من الغاز
الطبيعى خالل الفترة قيد الدرا�سة من  353مليار متر مكعب فى عام  ،2003ما يعادل %59
من �إجمالى واردات الدول ال�صناعية ،لت�صل �إلى  448مليار متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل
 %58.3من �إجمالى واردات دول المجموعة من الغاز الطبيعى� ،إال �إنه يالحظ �أن واردات دول
�أوروبا ال�صناعية �أخذت منحنى الهبوط عقب و�صولها �إلى �أعلى م�ستوى لها وهو  470مليار متر
مكعب فى عام  ،2010وذلك فى ظل انقطاع الإمدادات نتيجة اال�ضطرابات الأخيرة التى ت�شهدها
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من جهة ،وانخفا�ض الواردات من رو�سيا ،وتراجع الطلب
على الغاز الطبيعى فى دول �أوروبا ال�صناعية خالل نف�س الفترة من جهة �أخرى ،كما ذكر �سابقاً.
و�شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية ارتفاعاً فى وارداتها من الغاز الطبيعى ،حيث ارتفعت من
 138مليار متر مكعب فى عام  ،2003ما يعادل  %23من �إجمالى واردات الدول ال�صناعية ،لت�صل
�إلى  146مليار متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل  % 19من �إجمالى واردات الدول ال�صناعية من
الغاز الطبيعى ،وهو �أقل م�ستوى لها خالل ال�سنوات الثالث الأخيرة ،ويعزى ذلك ب�شكل �أ�سا�سى �إلى
ما ت�شهده الواليات المتحدة الأمريكية من طفرة فى �إنتاج الغاز ال�صخرى ،وهو ما قد يحولها من
م�ستورد للغاز الطبيعى �إلى م�صدر له خالل عام  2015وفقاً لأخر التوقعات.
كما �شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية ارتفاعاً كبيراً فى وارداتها من الغاز الطبيعى ،حيث
ارتفعت من  107مليار متر مكعب فى عام  ،2003ما يعادل  %17.9من �إجمالى واردات الدول
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ال�صناعية من الغاز الطبيعى ،لت�صل �إلى  174مليار متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل  %22.7من
�إجمالى واردات الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى ،ويعود ذلك �إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعى
ال �سيما فى اليابان من ناحية وكوريا الجنوبية التى بد�أت هى الأخرى فى ا�ستخدام الغاز الطبيعى
فى توليد الكهرباء بدي ً
ال عن الطاقة النووية وذلك بعد �إغالق مزيد من المفاعالت النووية لأ�سباب
تتعلق بال�سالمة ،كما يو�ضح ال�شكل ( )47والجدول ( )23فى الملحق.
ال�شكل ()47
تطور واردات الغاز الطبيعى فى جمموعة الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرIEA, Natural Gas Information, Various Issues :

� )2.4.1صادرات الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى:
�شهدت �صادرات الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى ارتفاعاً خالل الفترة (،)2012-2003
حيث ارتفعت من  285مليار متر مكعب فى عام  ،2003ما يعادل  %37.8من �إجمالى ال�صادرات
العالمية من الغاز الطبيعى ،لت�صل �إلى  379مليار متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل  %37من
�إجمالى ال�صادرات العالمية.
و�ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية ارتفاعاً فى �صادراتها من
الغاز الطبيعى خالل الفترة قيد الدرا�سة ،من  154مليار متر مكعب فى عام  ،2003ما يعادل
 %53.9من �إجمالى �صادرات الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى ،لت�صل �إلى  218مليار متر
مكعب فى عام ،2012ما يعادل  %57.7من �إجمالى �صادرات الدول ال�صناعية ،وي�أتى معظم هذه
ال�صادرات من هولندا والنرويج التى ت�صدر تقريباً كل �إنتاجها من الغاز الطبيعى.
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و�شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية ارتفاعاً فى �صادراتها من الغاز الطبيعى ،حيث ارتفعت
من  121مليار متر مكعب فى عام  ،2003ما يعادل  %42.4من �إجمالى �صادرات الدول ال�صناعية
من الغاز الطبيعى ،لت�صل �إلى  134مليار متر مكعب فى عام  ،2012ما يعادل  %35.4من
الإجمالى.
كما �شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية ارتفاعاً كبيراً يتجاوز ال�ضعف فى �صادراتها من الغاز
الطبيعى ،حيث ارتفعت من  11مليار متر مكعب فى عام  ،2003ما يعادل  %3.7من �إجمالى
�صادرات الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى ،لت�صل �إلى  26مليار متر مكعب فى عام  ،،2012ما
يعادل  %6.9من �إجمالى �صادرات الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى ،ويعزى هذا االرتفاع �إلى
طفرة �أنتاج الغاز ال�صخرى فى ا�ستراليا ،كما �سبق و�أن �أ�شرنا �إلى ذلك ،كما يو�ضح ال�شكل ()48
والجدول ( )24فى الملحق.
ال�شكل ()48
تطور �صادرات الغاز الطبيعى فى جمموعة الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرIEA, Natural Gas Information, Various Issues :

ونتيجة لذلك �شهدت الدول ال�صناعية ارتفاعاً فى عجز الميزان التجارى للغاز الطبيعى،
حيث ارتفع �صافى واردات (�صادرات) الغاز الطبيعى بحوالى  77مليار متر مكعب� ،أى ما يعادل
 %25تقريباً خالل الفترة ( )2012-2003من  313مليار متر مكعب فى عام � 2003إلى 390
مليار متر مكعب فى عام  ،2012كما يو�ضح ال�شكل (:)49
و�ضمن مجموعة الدول ال�صناعية� ،شهدت دول �أوروبا ال�صناعية ارتفاعاً فى عجز الميزان
التجارى للغاز الطبيعى ،حيث ارتفع �صافى واردات (�صادرات) الغاز الطبيعى بحوالى  31مليار
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ال�شكل ()49
�صافى واردات (�صادرات) الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2012-2003
(مليار مرت مكعب)

البحث الثاني
امل�صدرderivative from IEA, Natural Gas Information, Various Issues :

متر مكعب� ،أى ما يعادل  %16تقريباً ،لي�صل �إلى  230مليار متر مكعب فى عام  ،2012مقارنة بـ
 199مليار متر مكعب فى عام  ،2003بينما �شهدت دول الأمريكتين ال�صناعية تراجعاً فى عجز
الغاز الطبيعى ،حيث تراجع �صافى واردات (�صادرات) الغاز الطبيعى بحوالى  5مليار متر مكعب،
�أى ما يعادل  %29تقريباً ،من  17مليار متر مكعب فى عام � ،2003إلى  12مليار متر مكعب فى
عام ،2012و �شهدت دول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية ارتفاعاً فى عجز الغاز الطبيعى ،حيث ارتفع
�صافى واردات (�صادرات) الغاز الطبيعى بحوالى  51مليار متر مكعب� ،أى ما يعادل  %53تقريباً،
لي�صل �إلى  148مليار متر مكعب فى عام  ،2012مقارنة بـ  97مليار متر مكعب فى عام ،2003
كما يو�ضح ال�شكل (. )50
ال�شكل ()50
تطور �صافى واردات (�صادرات) الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل عامى  2003و 2012
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرderivative from IEA, Natural Gas Information, Various Issues :
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هذا وتعتمد مجموعة الدول ال�صناعية ب�شكل كبير على التجارة البينية بين دول المجموعة
والتى ا�ستحوذت على ح�صة بلغت  %30.1من �إجمالى واردات الدول ال�صناعية من الغاز الطبيعى
فى عام  ،2012يليها اال�ستيراد من رو�سيا االتحادية بح�صة بلغت  ،%18.6والنرويج ،%13.4
وقطر  ،%8.7والجزائر  ،%6.2وماليزيا  ،%3.3ونيجيريا  ،%2.8و اندون�سيا  ،%2.4فى حين
ت�أتى ح�صة  %14.5من دول �أخرى ،كما يت�ضح من ال�شكل (:)51
ال�شكل ()51
توزيع واردات الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل عام  ،2012وفق امل�صدر
()%

امل�صدرIEA, Natural Gas Information, 2013 :

 )2تطور �سوق الغاز الطبيعى فى كل من الواليات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى واليابان خالل
الفترة (.)2012-2003
 )1.2الواليات المتحدة الأمريكية
1.1.1.2االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى:
كان للتقدم الكبير فى تقنيات الحفر وا�ستخراج الغاز الطبيعى من ال�صخور ،دوراً كبيراً
فى �إحداث ثورة الغاز ال�صخرى (غير التقليدى) فى الواليات المتحدة الأمريكية ،واالقتراب
من تحقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ،والذى يعد الم�صدر الأمثل لتوليد الطاقة.
فب�سبب هذا التطور� ،شهدت احتياطياتها الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى طفرة كبيرة ،لترتفع
خالل الفترة ( ،)2012-2003من  5.4تريليون متر مكعب فى عام  ،2003لت�صل �إلى 8.5
تريليون متر مكعب فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ( )52والجدول ( )25فى الملحق.
111

ال�شكل ()52
تطور احتياطى الغاز الطبيعى فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(تريليون مرت مكعب)

البحث الثاني
امل�صدرBP, Statistical Review of World Energy, Various Issues . :

هذا وقد �ساعدت عدة عوامل فى �إحداث تطور فى اكت�شافات الغاز ال�صخرى فى الواليات
المتحدة الأمريكية ،من �أهمها:
•عدم خ�ضوع عمليات ا�ستخراج الغاز ال�صخرى لت�شريعات وقيود ملزمة مثل الغاز التقليدى.
• االمكانيات والتطورات التقنية التى تمتلكها ال�شركات االمريكية.
•توافر الخبرة الجيولوجية ،بخا�صة مع تركز معظم مكامن الغاز ال�صخرى �أعلى مكامن الغاز
الطبيعى التقليدى ،والتى تم اكت�شافها م�سبقاً ،مما يجعل تحديد �أماكن الحفر �أكثر �سهولة.
هذا و تتركز معظم االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى كما هو فى نهاية �شهر دي�سمبر
 2011فى ثمان واليات �أمريكية ا�ستحوذت على ما يزيد عن  %90من الإجمالى ،هذا ويوجد
بوالية تك�سا�س وحدها ثلث هذه االحتياطيات تقريباً ،كما يت�ضح من الجدول التالى:
الرتتيب

الوالية

1
2
3
4
5
6
7
8

تك�سا�س
وايومنغ
لويزيانا
�أوكالهاما
بن�سلفانيا
كولورادو
�أركن�سا�س
نيو مك�سيكو

االحتياطيات امل�ؤكدة من الغاز الطبيعى
()%
33.2
11.7
9.8
9.5
8.5
8.3
5.2
5.1

الم�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
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وفى المقابل ،تتركز معظم االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز ال�صخرى كما هو فى نهاية �شهر
دي�سمبر  2011فى خم�س واليات �أمريكية ا�ستحوذت على ما يزيد عن  %90من الإجمالى ،ويوجد
بوالية تك�سا�س وحدها حوالى  %38من تلك االحتياطيات ،كما يت�ضح من الجدول التالى:

الرتتيب

الوالية

االحتياطيات امل�ؤكدة من الغاز ال�صخرى ()%

1

تك�سا�س

37.7

2

بن�سلفانيا

18.0

3

لويزيانا

16.7

4

�أركن�سا�س

11.3

5

�أوكالهاما

8.2

الم�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
� )2.1.2إنتاج الغاز الطبيعى:
�شهد �إنتاج الغاز الطبيعى فى الواليات المتحدة ارتفاعاً خالل الفترة ( )2012-2003بمعدل
نمو �سنوى بلغ  %2.6ليرتفع من  540.8مليار متر مكعب فى عام � 2003إلى  681.4مليار متر
مكعب فى عام  ،2012وهو �أعلى م�ستوى تحقق خالل الفترة قيد الدرا�سة ،مقاداً باالرتفاع الكبير
فى �إنتاج الغاز ال�صخرى ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )53والجدول ( )26فى الملحق.
ال�شكل ()53
تطور انتاج الغاز الطبيعى فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرBP, Statistical Review of World Energy, Various Issues . :
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ويتركز الجزء الأكبر من �إنتاج الغاز الطبيعى خالل عام  2012فى �ست واليات ،بح�صة تزيد
عن  %70من الإجمالى ،ويوجد بوالية تك�سا�س وحدها ما يزيد عن  %28من هذا االنتاج ،كما
يت�ضح من الجدول التالى:

البحث الثاني

الرتتيب

الوالية

االنتاج من الغاز الطبيعى ()%

1

تك�سا�س

28.3

2

لويزيانا

12.0

3

بن�سلفانيا

9.2

4

وايومنغ

7.9

5

�أوكالهاما

7.7

6

كولورادو

6.7

الم�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
وفى المقابل ،يتركز معظم الإنتاج من الغاز ال�صخرى خالل عام  2011فى ثالث واليات
�أمريكية ،بح�صة تزيد عن  %75من الإجمالى ،كما يت�ضح من الجدول التالى:

الرتتيب

الوالية

االنتاج من الغاز ال�صخرى ()%

1

تك�سا�س

36.3

2

لويزيانا

26.1

3

بن�سلفانيا

13.4

الم�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
 )3.1.2ا�ستهالك الغاز الطبيعى:
�شهد ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى الواليات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً فى م�ستوياته خالل
العقد الما�ضى ،لتحتفظ بالمركز الأول ك�أكبر م�ستهلك للغاز الطبيعى على م�ستوى العالم ،حيث
ارتفع ا�ستهالكها من  630.8مليار متر مكعب فى عام  ،2003لي�صل �إلى  722.1مليار متر مكعب
فى عام  2012بمعدل نمو �سنوى بلغ  ،%1.5وهو �أعلى م�ستوى تحقق منذ بداية العقد الما�ضى،
وذلك بالتزامن مع تزايد االنتاج المحلى من الغاز الطبيعى ،وتطبيق �سيا�سة تخفي�ض اال�ستهالك
من النفط الخام ،بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض �أ�سعار الغاز الطبيعى داخل الواليات المتحدة الأمريكية
نظراً لوفرة الإنتاج منه ،مما �أدى �إلى التو�سع فى ا�ستخداماته ،وبخا�صة فى مجال توليد الكهرباء،
كما يت�ضح من ال�شكل ( )54والجدول ( )27فى الملحق.
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ال�شكل ()54
تطور ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرBP Statistical Review of World Energy, Various Issues :

وجغرافياً يتركز الجزء الأكبر من ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى عام  2012فى �ست واليات
�أمريكية ،بح�صة تبلغ حوالى  %44من �إجمالى ا�ستهالك الغاز الطبيعى داخل الواليات المتحدة
الأمريكية ،كما يت�ضح من الجدول التالى:

الرتتيب

الوالية

ا�ستهالك الغاز الطبيعى ()%

1

تك�سا�س

15.2

2

كاليفورنيا

9.4

3

لويزيانا

5.8

4

فلوريدا

5.2

5

نيويورك

4.8

6

بن�سلفانيا

4.4

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
وعلى م�ستوى القطاعات ،ي�ست�أثر قطاع الكهرباء على الن�سبة الأكبر من ا�ستهالك الغاز
الطبيعى فى الواليات المتحدة الأمريكية بح�صة  ،%35.6يليه قطاع ال�صناعة بح�صة ،%28.3
القطاع المنزلى بح�صة  ،%16.2القطاع التجارى بح�صة  ،%11.3قطاع النقل بح�صة ،% 0.1
وباقى القطاعات  ،% 8.5كما يت�ضح من ال�شكل(:)55
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حُطز٤ؼ ٠ك ٠حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش رلقش  ٚ٤ِ٣، %35.6هطخع حُق٘خػش رلقش %28.3
،حُوطخع حُٔ٘ضُ ٠رلقش ، %16.2حُوطخع حُظـخس ٟرلقش ، %11.3هطخع حُ٘وَ رلقش % 0.1

ٝ،رخه ٠حُوطخػخص ، % 8.5وّب َتعش ِٓ اٌشىً(:)55
اٌشىً ()55
اٌتىسَغ اٌمطبػً وستهالن اٌغبس اٌطبُؼً
فً اٌىوَبث اٌّتضذة ال�شكل ()55
األِزَىُت خالي ػبَ 2012
فى)الواليات املتحدة الأمريكية خالل عام 2012
التوزيع القطاعى ال�ستهالك الغاز
الطبيعى%
(

البحث الثاني

قطاع النقل
%0.1

()%

قطاعات أخرى
%8.5

قطاع الكهرباء
%35.6
قطاع الصناعة
%28.3

القطاع المنزلى
%16.2

القطاع التجارى
%11.3

.EIAحألٓش٤ٌ٣ش.EIA ،
حُطخهش
ر٤خٗخص،إدارةادحسس
هخػذس
اٌّصذر:
ٓؼِٓٞخصأمريكية،
معلومات الطاقة ال
قاعدة بيانات� ،
امل�صدر:

(-2003
حُطز٤ؼ ٠الفترة
الطبيعى خالل
حعظٜالىالغاز
تطور ا�ستهالك
تبايناً فى
ٛز�ٙشهدت هذه
ٝهذ ؽٜذص وقد
خالٍ حُلظشس
حُـخص
ططٞس
القطاعاتً ك٠
حُوطخػخص طزخ٘٣خ
 ،)2012حيث �شهد قطاع الكهرباء �أكبر ارتفاع فى ا�ستهالك الغاز الطبيعى ،نتيجة ارتفاع كفاءة محطات
أعلنتٗ،ظ٤ـش
حُطز٤ؼ٠
حعظٜالىوفىحُـخص
حسطلخع
أًزش
هطخع
توليد ،ك٤غ
()2012-2003
ال�سياق ذاته� ،
تعتمدك٠على الفحم،
تلك التى
حٌُٜشرخء عن
بالغاز الطبيعى
ؽٜذتعمل
الكهرباء التى
وكالة حماية البيئة الأمريكية فى �أكتوبر � 2013أن انبعاثات غازات االحتبا�س الحرارى من محطات توليد
الما�ضيين.ػِ ٠حُللْ،
حُظ ٠طؼظٔذ
حسطلخع ًلخءس ٓلطخص ط٤ُٞذ حٌُٜشرخء حُظ ٠طؼَٔ رخُـخص حُطز٤ؼ ٠ػٖ طِي
الطاقة الكهربائية التى تعمل بالغاز الطبيعى قد انخف�ضت بحوالى  % 10خالل العامين
ح�صةإٔ�صغيرة من
ي�ستحوذ �إال على
ال�سيارات)
حُز٤جش(وقود
كٔخ٣ش النقل
ًٝخُش�أن قطاع
الرغم من
ٝك ٠حُغ٤خم رحط،ٚوعلى
حٗزؼخػخص ؿخصحص
2013
ك٠الأًظٞرش
حألٓش٤ٌ٣ش
أػِ٘ض
ا�ستهالك الغاز الطبيعى داخل الواليات المتحدة الأمريكية ،بلغت حوالى  %0.1فقط فى عام
تطبيق حٗخلنض
حُطز٤ؼ ٠هذ
حُظ ٠طؼَٔ
ط٤ُٞذأكبرحُطخهش
حالكظزخط حُلشحس
رخُـخصالتقدم فى
الطبيعى ،نتيجة
حٌُٜشرخث٤ش الغاز
ارتفاع فى ا�ستهالك
ٓلطخص ثانى �
ٖٓأنه قد �شهد
� ٟإال �
،2012
النفط فى الواليات المتحدة ،من خالل تطوير ال�سيارات التى تعمل
حُؼخٓ ٖ٤ا�ستهالك
ا�ستراتيجية تخفي�ض
حُٔخم.ٖ٤٤
كٞحُ % 10 ٠خالٍ
د
بوقود بديل ،وال�سيما الغاز الطبيعى.
ارتفاعاً
كقش خالل
يتعدى %1
الطبيعى ال
ا�ستهالك الغاز
ٝهٞدطفيفاً فى
ال�صناعة
�شهدإٔقطاع
فـ٤شس ٖٓ
ػِ٠
٣غظلٞر اال
حُغ٤خسحص) ال
حُ٘وَ (
هطخع
ٝػِ ٠حُشؿْكمآٖ
الفترة قيد الدرا�سة ،بينما �شهد القطاع المنزلى تراجعاً فى ا�ستهالك الغاز الطبيعى بن�سبة ت�صل
كوو ك ٠ػخّ
%0.1
،رِـض
حألٓش٤ٌ٣ش
حُٔظلذس
دحخَ
حُطز٤ؼ٠
حعظٜالى
لي�ساهم
كٞحُ٠عام ،1990
والذى بد�أ منذ
ال�سكنى
اال�ستهالك
حُٞال٣خص متو�سط
نتيجة انخفا�ض
،%18
حُـخصإلى حوالى
�
فى اتجاه ا�ستهالك القطاع المنزلى من الغاز الطبيعى نحو االنخفا�ض منذ عام  1996وحتى الآن،
80
مدفوعاً بالتح�سن فى كفاءة �أجهزة التدفئة والأجهزة االخرى التى تعمل بالغاز الطبيعى ،والزيادات
الكبيرة فى تكاليف الغاز الطبيعى التى �شهدها الم�ستهلكين خالل القرن الما�ضى ،هذا ولم ت�ستطع
الزيادة فى �أعداد العمالء تعوي�ض هذا االنخفا�ض .كما �شهد القطاع التجارى تراجعاً فى ا�ستهالك
الغاز الطبيعى بن�سبة ت�صل �إلى حوالى  %9خالل فترة الدرا�سة.
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 )4.1.2واردات الغاز الطبيعى:
ت�أثرت واردات الغاز الطبيعى ب�صورة كبيرة بالطفرة التى ت�شهدها الواليات المتحدة الأمريكية
فى �إنتاج الغاز ال�صخرى ،لتحتل اليابان منذ عام  2011مركز ال�صدارة بدالً من الواليات المتحدة
ك�أكبر دولة م�ستوردة للغاز الطبيعى على م�ستوى العالم.
حيث تراجعت واردات الواليات المتحدة االمريكية من الغاز الطبيعى من  110.4مليار متر
مكعب فى عام  ،2003لت�صل �إلى  87.8مليار متر مكعب فى عام  2012وهو �أدنى م�ستوى تحقق
خالل العقد الما�ضى ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )56والجدول ( )28فى الملحق.
ال�شكل ()56
تطور واردات الغاز الطبيعى فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

بالنظر �إلى واردات الواليات المتحدة من الغاز الطبيعى وفقاً لم�صادرها المختلفة فى عام
 ،2012يت�ضح �أن الجزء الأكبر منها ي�أتى من خطوط الأنابيب الممتدة عبر كندا ( 83مليون متر
مكعب) بن�سبة ت�صل �إلى  %94.5من �إجمالى الكميات الم�ستوردة،وكذلك فى �صورة غاز طبيعى
م�سال من ترنيداد وتوباغو ( 3.1مليون متر مكعب) بن�سبة ت�صل �إلى  %3.5من الإجمالى.
� )5.1.2صادرات الغاز الطبيعى:
فى المقابل �شهدت �صادرات الواليات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً خالل الفترة (-2003
 ،)2012حيث ارتفعت من  19مليار متر مكعب فى عام  ،2003لت�صل �إلى  45.3مليار متر مكعب
فى عام  ،2012وهو �أعلى م�ستوى تحقق خالل فترة الدرا�سة ،كما يت�ضح من ال�شكل ()57
والجدول ( )29فى المالحق.
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ال�شكل ()57
تطور �صادرات الغاز الطبيعى فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

البحث الثاني
امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

فيما يتعلق ب�صادرات الواليات المتحدة من الغاز الطبيعى وفقاً لم�صادرها المختلفة فى عام
 ،2012يت�ضح �أن الجزء الأكبر منها يذهب عبر خطوط الأنابيب �إلى كل من كندا ( 27.2مليون
متر مكعب) بن�سبة ت�صل �إلى  % 60من الإجمالى ،والمك�سيك ( 18.1مليون متر مكعب) بن�سبة
ت�صل �إلى  % 40من الإجمالى.
 )2.2اليابان
في �أعقاب حادثة فوكو�شيما النووية ،تم تغيير مزيج وقود الطاقة في اليابان �إلى الغاز
الطبيعي ،والنفط ،والطاقة المتجددة ،والتى مثلت �شرائح �أكبر من ح�صة ال�سوق كما تم �إحاللها
محل الوقود النووى فى بع�ض الحاالت ،كما �أ�شرنا �إلى ذلك �آنفاً.
 )1.2.2احتياطيات الغاز الطبيعى:
تمتلك اليابان احتياطيات محدودة جداً من الغاز الطبيعى والتى تتركز على طول ال�ساحل
الغربى للبالد .ومن �أجل ذلك �سعت �شركات البترول اليابانية بدعم من الحكومة �إلى الم�شاركة فى
م�شاريع اال�ستك�شاف والإنتاج فى الخارج بهدف ت�أمين امدادات م�ستقرة ،وتقع معظم م�شاريع الغاز
الطبيعى لليابان فى الخارج بال�شرق الأو�سط وجنوب �شرق �أ�سيا وا�ستراليا ،كما كان لثورة الغاز
ال�صخرى فى �أمريكا ال�شمالية دوراً فى اجتذاب ا�ستثمارات ال�شركات اليابانية خالل ال�سنوات
الأخيرة ،وبخا�صة فى مجال الغاز الطبيعى الم�سال.
وقد تراجعت احتياطيات اليابان من الغاز الطبيعى خالل الفترة ( ،)2012-2003من 40
مليار متر مكعب عام  2003لت�صل �إلى  20مليار متر مكعب فى عام � ،2012أي بمعدل انخفا�ض
�سنوى بلغ  ،%7.4كما يت�ضح من ال�شكل ( )58والجدول ( )25فى الملحق.
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ال�شكل ()58
تطور �صادرات الغاز الطبيعى فى الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

 )2.2.2انتاج الغاز الطبيعى:
�شهد �إنتاج الغاز الطبيعى فى اليابان تراجعاً كبيراً خالل الفترة قيد الدرا�سة ،من  5.2مليار
متر مكعب فى عام  ،2003لي�صل �إلى  3.2مليار متر مكعب فى عام � ،2012أي بمعدل انخفا�ض
�سنوى بلغ  ،%5.3مت�أثراً بانخفا�ض االحتياطيات خالل نف�س الفترة ،كما يت�ضح من ال�شكل ()59
والجدول ( )26فى الملحق.
ال�شكل ()59
تطور انتاج الغاز الطبيعى فى اليابان خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
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هذا وي�أتى الجزء الأكبر من �إنتاج الغاز الطبيعى فى اليابان من حقل مينامي-ناغاوكا الذى
يقع على ال�ساحل الغربي من هون�شو ،حيث ينتج نحو  %40من الغاز المحلى فى اليابان .ويتم
نقل الغاز الطبيعى المنتج عبر خطوط �أنابيب يبلغ طولها  808ميل تمتد عبر المنطقة المحيطة
بالعا�صمة طوكيو.
 )3.2.2ا�ستهالك الغاز الطبيعى:
دفعت المخاوف البيئية بالحكومة اليابانية �إلى ت�شجيع ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى البالد،
وا�ستخدام الغاز الطبيعى الم�سال فى توليد الطاقة ليحل محل الطاقة النووية المفقودة منذ حادثة
فوكو�شيما ،لتحتل اليابان المركز الأول ك�أكبر م�ستهلك للغاز الطبيعى على م�ستوى العالم بدالً من
الواليات المتحدة االمريكية ،وذلك منذ عام  ،2011فقد ارتفع ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى اليابان
خالل الفترة قيد الدرا�سة من  79.8مليار متر مكعب فى عام  2003لي�صل �إلى  116.7مليار
مكعب فى عام � ،2012أي بمعدل نمو �سنوى بلغ  ،%4.3كما يت�ضح من ال�شكل ( )60والجدول
( )27فى الملحق.
ال�شكل ()60
تطور ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى اليابان خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)
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وعلى الرغم من كون �أن اليابان �أكبر م�ستهلك عالمى من الغاز الطبيعى� ،إال �إنها تمتلك �شبكة
داخلية محدودة من خطوط الأنابيب ،ويرجع ذلك �إلى القيود الجغرافية التى ت�شكلها الت�ضاري�س
الجبلية الوعرة فى اليابان.
هذا ويعد قطاع الطاقة هو �أكبر م�ستهلك للغاز الطبيعى فى اليابان عام  ،2012بح�صة تبلغ
 ،%64يليه القطاع ال�صناعى بح�صة  ،%21القطاع ال�سكنى بح�صة  ،%9القطاع التجارى ،%4
والقطاعات الأخرى  ،%2كما يت�ضح من ال�شكل(:)61
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ال�شكل ()61
التوزيع القطاعى ال�ستهالك الغاز الطبيعى فى اليابان خالل عام 2012
()%

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

 )4.2.2واردات الغاز الطبيعى:
تعتمد اليابان على الواردات لتلبية كافة احتياجاتها من الغاز الطبيعى تقريباً ،وذلك نظراً لمواردها
المحدودة منه ،وتحتل اليابان المركز الأول ك�أكبر دولة م�ستوردة للغاز الطبيعى على م�ستوى العالم بداية
من عام  ،2011هذا وقد ارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعى خالل الفترة محل الدرا�سة ،من 81
مليار متر مكعب فى عام  2003لت�صل �إلى  120.8مليار متر مكعب فى عام � ،2012أي بمعدل نمو �سنوى
بلغ  ،%4.5كما يت�ضح من ال�شكل ( )62والجدول ( )28فى الملحق.
ال�شكل ()62
تطور واردات الغاز الطبيعى فى اليابان خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليون مرت مكعب)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
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وتعد اليابان �أكبر م�ستورد للغاز الطبيعى الم�سال على م�ستوى العالم فى عام  2012بح�صة
بلغت  %37من الإجمالى ،مما يجعلها من الدول الرائدة فى تجارة هذا النوع من الغاز الطبيعى،
حيث �ساهمت قطر وا�ستراليا بح�صة بلغت  %18لك ً
ال منهما من �إجمالى واردات اليابان ،تليهما
ماليزيا  ،%17رو�سيا � ،%10إندوني�سيا وبروناى  %7لكل منهما ،الإمارات العربية المتحدة ،%6
عمان ونيجيريا  %5لكل منهما ،ودول �أخرى مجتمعة بح�صة بلغت  ،%7كما يت�ضح من ال�شكل
(:)63
ال�شكل ()63
توزيع واردات الغاز الطبيعى امل�سال فى اليابان خالل عام  ،2012وفق امل�صدر
()%

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
¿ دول �أخرى :الواليات املتحدة ،اجلزائر ،م�صر ،الرنويج ،غينيا اال�ستوائية ،ترينداد وتوباغو ،اليمن ،بريو.

 )3-2االتحاد الأوروبى (:)EU-28
 )1.3.2احتياطيات الغاز الطبيعى:
�شهدت احتياطيات االتحاد االوروبى من الغاز الطبيعى ا�ستنزافاً فى م�ستوياتها خالل الفترة
( ،)2012-2003لتنخف�ض تدريجياً بن�سبة ت�صل �إلى الن�صف تقريباً ،من  3.2تريليون متر مكعب
فى عام  2003لت�صل �إلى  1.7تريليون متر مكعب فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ()64
والجدول ( )25فى الملحق.
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ال�شكل ()64
تطور االحتياطيات امل�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى االحتاد االوروبى خالل الفرتة ()2012 – 2003
(تريليون مرت مكعب)
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ويعزى معظم هذا االنخفا�ض فى الأ�سا�س �إلى انخفا�ض احتياطى الغاز الطبيعى فى ك ً
ال من
هولندا والمملكة المتحدة خالل نف�س الفترة بحوالى  % 23.8و  %72.8على التوالى ،حيث انخف�ض
احتياطى هولندا من  1.4تريليون متر مكعب فى عام � 2003إلى  1تريليون متر مكعب فى عام
 ،2012فى حين انخف�ض احتياطى المملكة المتحدة من  0.9تريليون متر مكعب فى عام � 2003إلى
 0.2تريليون متر مكعب فى عام  ،2012وعلى الرغم من ذلك ،ال تزال هولندا تمتلك �أكبر ح�صة من
احتياطى الغاز الطبيعى ،والتى بلغت حوالى  %59.5من �إجمالى احتياطيات الغاز الطبيعى فى االتحاد
االوروبى فى عام  ،2012يليها المملكة المتحدة  ،%14.1بولندا  ،%6.9رومانيا � ،%5.8ألمانيا
 ،%3.2ايطاليا  ،%3.1الدنمارك  ،%2.2كما يت�ضح من ال�شكل ()65
ال�شكل ()65
توزيع االحتياطيات امل�ؤكدة من الغاز
الطبيعى فى االحتاد االوروبى فى عام 2012
()%

امل�صدرBP Statistical Review of World Energy 2013 :
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 )2.3.2انتاج الغاز الطبيعى:
�شهد انتاج الغاز الطبيعى فى دول االتحاد االوروبى انخفا�ضاً خالل الفترة ( ،)2012-2003وبالأخ�ص
منذ عام  ،2005حيث انخف�ض من  223.6مليار متر مكعب فى عام � 2003إلى  149.6مليار متر مكعب
فى عام � ،2012أى بن�سبة انخفا�ض بلغت حوالى  .% 33ويرجع ذلك �إلى انخفا�ض الإنتاج فى المملكة
المتحدة بحوالى  %60خالل نف�س الفترة ،حيث انخف�ض من  102.9مليار متر مكعب فى عام � 2003إلى
 41مليار متر مكعب فى عام  ،2012ف�ضال عن الزيادات الأخيرة فى معدالت ال�ضريبة لقطاع النفط والغاز
فى بلدان االتحاد االوروبى ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )66والجدول ( )26فى الملحق.
ال�شكل ()66
تطور انتاج الغاز الطبيعى فى االحتاد االوروبى خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)
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هذا ويتركز الإنتاج الأكبر من الغاز الطبيعى داخل االتحاد االوروبى فى عام  2012فى كل
من هولندا التى ت�ستحوذ على ن�سبة  %42.7من �إجمالى الإنتاج ،يليها المملكة المتحدة بن�سبة تبلغ
 ،%27.4كما يت�ضح من ال�شكل (.)67
ال�شكل ()67
توزيع انتاج الغاز الطبيعى فى االحتاد
االوروبى فى عام 2012
()%

امل�صدرBP Statistical Review of World Energy 2013 :
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 )3.3.2ا�ستهالك الغاز الطبيعى:
�شهد ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى االتحاد االوروبى تبايناً خالل الفترة محل الدرا�سة ،حيث
بد�أ باالرتفاع من  473.9مليار متر مكعب فى عام  2003لي�صل �إلى  502.9مليار متر مكعب فى
عام  ،2010وهو �أعلى م�ستوى تحقق خالل الفترة ،قبل �أن ينخف�ض مرة �أخرى خالل العامين
الأخيرين وبخا�صة فى ك ً
ال من المملكة المتحدة و�ألمانيا ،وي�صل �إلى  443.9مليار متر مكعب فى
عام  ،2012وهو �أدنى م�ستوى تحقق خالل نف�س الفترة ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )68والجدول
( )27فى الملحق.
ال�شكل ()68
تطور ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى االحتاد االوروبى خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرBP Statistical Review of World Energy, Various Issues :

ويعزى االنخفا�ض فى اال�ستهالك ب�شكل �أ�سا�سى �إلى التحديات التى تواجه محطات توليد
الطاقة التى تعمل بالغاز الطبيعى فى دول االتحاد االوروبى ،متمثلة فى انخفا�ض الطلب الكلى على
الطاقة الكهربائية ،نتيجة ل�ضعف الن�شاط االقت�صادى في �أوروبا ،وال�سيما فى القطاع ال�صناعى،
مع عدم وجود قدرة تناف�سية للمحطات االخرى التى تعمل بالفحم ،نتيجة ارتفاع معدالت �أ�سعار
الغاز الطبيعى فى �أوروبا ،والتى �أدت �أي�ضاً �إلى تراجع اال�ستهالك المنزلى والتجارى ،فى الوقت
الذى ت�شهد فيه م�صادر الطاقة المتجددة ا�ستمراراً فى النمو القوى.
هذا ويتركز �أكبر ا�ستهالك للغاز الطبيعى داخل االتحاد االوروبى فى المملكة المتحدة بن�سبة
ت�صل �إلى حوالى  %17.6من �إجمالى اال�ستهالك باالتحاد االوروبى فى عام  ،2012يليها �ألمانيا
 %16.9وايطاليا  %15.5وفرن�سا  %9.6وهولندا  %8.2وا�سبانيا  ،%7.1كما يت�ضح من ال�شكل
(.)69
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 )4.3.2واردات الغاز الطبيعى:
كان النخفا�ض �إنتاج دول االتحاد االوروبى من الغاز الطبيعى �أثر فى زيادة وارداتها من الغاز
الطبيعى ،لترتفع من  338.6مليار متر مكعب فى عام  2003لت�صل �إلى  427.8مليار متر مكعب
فى عام  ،2010وهو �أعلى م�ستوى تحقق خالل الفترة محل الدرا�سة� ،إال �أن ارتفاع �أ�سعار الغاز
الطبيعى قد دفع دول االتحاد االوروبى بالتحول �إلى ا�ستخدام الفحم الرخي�ص الم�ستورد من
�أمريكا ال�شمالية وبخا�صة من الواليات المتحدة الأمريكية ،التى على عك�س دول االتحاد االوروبى،
بد�أت بالتحول �إلى ا�ستخدام الغاز الطبيعى بدالً من الفحم ،نظراً لأ�سعاره المنخف�ضة داخل
الواليات المتحدة ،لتنخف�ض واردات االتحاد االوروبى من الغاز الطبيعى مرة �أخرى خالل العامين
الأخيرين ،متراجعة �إلى  394.3مليار متر مكعب فى عام  ،2012ليبد�أ الع�صر الذهبى للفحم فى
معظم الدول الأوروبية ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )70والجدول ( )28فى الملحق.
هذا وتعد رو�سيا هى الم�صدر الرئي�سى لما يزيد عن  %30من واردات االتحاد االوروبى من
الغاز الطبيعى ،حيث تتدفق معظم �صادراتها من الغاز الطبيعى �إلى �أوروبا عبر �أوكرانيا ورو�سيا
البي�ضاء ،كما يت�ضح من الجدول التالى :
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ال�شكل ()70
تطور واردات الغاز الطبيعى فى االحتاد االوروبى خالل الفرتة ()2012 – 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدر :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
¿ BP Statistical Review of World Energy, Various Issues and Eurogas

تطور واردات الغاز الطبيعى فى االتحاد االوروبى
بح�سب الم�صدر ،خالل الفترة ()%( ،)2010 – 2003
2003

2005

2007

2009

2010

رو�سيا

45.1

40.6

38.4

34.3

31.8

النرويج

25.5

24.4

28.2

30.7

28.2

الجزائر

20.0

18.0

15.4

14.2

14.4

قطر

0.7

1.6

2.2

4.6

8.6

نيجيريا

3.1

3.5

4.7

2.4

3.6

ليبيا

0.3

1.7

3.0

2.9

2.8

م�صر

1.6

1.8

2.1

1.3

ترينداد وتوباجو

0.2

0.8

2.2

1.5

0.2

0.2

6.4

7.6

تركيا
دول �أخرى

5.3

8.4

5.5

امل�صدرhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics ,Eurostat (online data codes: nrg_124a) :
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 )3الأفاق الم�ستقبلية للطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية.
� )1.3سيناريو ال�سيا�سات الجديدة:
يعد �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة هو ال�سيناريو المركزى فى تقرير �أفاق الطاقة العالمية
ال�صادر عن وكالة الطاقة الدولية فى عام  ،2013ويحلل هذا ال�سيناريو تطور �أ�سواق الطاقة
بناء على ا�ستمرار ال�سيا�سات والتدابير التى نفذت بالفعل والتى ت�ؤثر على �أ�سواق الطاقة ،كما
انه ي�أخذ فى االعتبار االلتزامات الأخرى ذات ال�صلة التى �أُعلن عنها من قبل الحكومات ولكن ال
يزال يتعين تفعيلها ،حتى و�إن لم يتم تحديد التدابير المحددة لتنفيذها ،وت�شتمل هذه االلتزامات
على برامج لدعم الطاقة المتجددة وتح�سين كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،ومبادرات لتعزيز �أنواع من
الوقود والمركبات البديلة ،وت�سعير الكربون وال�سيا�سات ذات ال�صلة بالتو�سع �أو التخل�ص التدريجى
من الطاقة النووية ،والمبادرات التى اتخذتها مجموعة الع�شرين ( )G-20واقت�صاديات مجموعة
�أ�سيا والمحيط الهادئ للتعاون االقت�صادى ( )APECلإ�صالح �إعانات الوقود الأحفورى من خالل
التخل�ص التدريجى من الإعانات غير الفعالة .وقد تم و�ضع هذا ال�سيناريو بناء على عدة افترا�ضات
يمكن �إيجازها فيما يلى:
•ال�سيا�سات:
ا�ستمرار ال�سيا�سات التى ُ�شرعت قانوناً اعتباراً من منت�صف عام  ،2013بالإ�ضافة للتنفيذ
الحذر لاللتزامات والخطط المعلنة.
•نمو الناتج المحلى الإجمالى:
ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى العالمى بمعدل � 3.6%سنوياً خالل الفترة (.)2035-2011
•النمو ال�سكانى:
زيادة عدد �سكان العالم بمعدل � 0.9%سنوياً ،لي�صل �إلى  8.7مليار ن�سمة فى عام ،2035
مقارنة بـ  7مليار ن�سمة فى عام  ،2011مقادة بالزيادة فى �أفريقيا والهند التى فى طريقها
لت�صبح �أكبر دولة من حيث عدد ال�سكان على م�ستوى العالم متخطية ال�صين ،كما يفتر�ض
زيادة عدد �سكان المناطق الح�ضرية من  52%عام � 2011إلى  62%عام .2035
•ت�سعير الطاقة:
وجود درجة من التقارب فى �أ�سعار الغاز الطبيعى بين الأ�سواق الإقليمية الرئي�سية الثالثة
فى �أمريكا ال�شمالية� ،أ�سيا والمحيط الهادئ ،و�أوروبا ،وذلك على الرغم من التباين فى توازن
العر�ض والطلب واختالف �أنظمة الت�سعير ،والتى �أدت �إلى �أت�ساع الفجوة �إلى حد كبير منذ
منت�صف عام  ،2008كما يفتر�ض ال�سيناريو ا�ستمرار �أ�سعار الفحم عند م�ستويات �أقل من
النفط الخام والغاز الطبيعى.
•�إعانات الوقود الأحفورى:
التخل�ص التدريجى من �إعانات الوقود الأحفورى بالمناطق الم�ستوردة فى غ�ضون ع�شرة
�سنوات (على �أق�صى تقدير) ،وكذلك بالمناطق الم�صدرة التى اعتمدت ت�شريعات محددة
بالفعل.
128

الواقع واآلفاق المستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي
في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء

•التكنولوجيا:
تكنولوجيات الطاقة التى ت�ستخدم فى الوقت الحالى �أو تلك التى تقترب من مرحلة الت�سويق
– على جانبى العر�ض والطلب – ي�ساهما فى خف�ض التكاليف الجارية.
ً
وفقا ل�سيناريو
وفيما يلى ا�ستعرا�ض للأفاق الم�ستقبلية للطلب على الغاز الطبيعى
ال�سيا�سات الجديدة (:)2035 -2011
من المتوقع �أن يرتفع الطلب العالمى على الغاز الطبيعى خالل فترة التوقع بحوالى
 1606مليار متر مكعب� ،أى بمعدل � %1.6سنوياً ،لي�صل �إلى  4976مليار متر مكعب بحلول عام
 ،2035مقارنة بـ  3370مليار متر مكعب فى عام .2011
وعلى م�ستوى المجموعات الدولية ،يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية
ب�شكل طفيف ،لي�صل �إلى  1885مليار متر مكعب فى عام  ،2035مقارنة بـ  1597مليار متر مكعب
فى عام  ،2011بزيادة قدرها  289مليار متر مكعب فقط� ،أى بمعدل نحو  %0.7فقط �سنوياً،
كما يتوقع تراجع ح�صة الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية من �إجمالى الطلب العالمى،
بحوالى  %9خالل الفترة ( ،)2035 – 2011من  %47فى عام � ،2011إلى  %41فى عام ،2020
وت�ستمر الح�صة فى التراجع لت�صل �إلى  %38فى عام .2035
بينما يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول النامية ،لي�صل �إلى  3086مليار متر
مكعب فى عام  ،2035مقارنة بـ  1773مليار متر مكعب فى عام  ،2011بزيادة قدرها 1313
مليار متر مكعب ،بمعدل نمو � %2.3سنوياً ،لترتفع ح�صة الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول
النامية من �إجمالى الطلب العالمى ،من  %53فى عام � ،2011إلى  %59فى عام  ،2020وت�ستمر
هذه الح�صة فى االرتفاع لت�صل �إلى  %62فى عام  ،2035كما يت�ضح من ال�شكل ( )71والجدول
ِٕظّت األلطبر اٌؼزبُت اٌّصذرة ٌٍبتزوي (أوابه)
( )30فى الملحق.
()71
ال�شكل)71
اٌشىً (
الدولية املختلفة)2035 – 2011( ،
املجموعات
تطور الطلب العاملى على الغاز
اٌطبُؼً
بح�سبػًٍ اٌغبس
الطبيعىاٌؼبًٌّ
تطىر اٌطٍب
اٌذوٌُت اٌّختٍفت،
بضسب اٌّزّىػبث()%
()2035 – 2011
()%
38%

47%

االجمالى العالمى
لعام : 2011
3370
مليار متر مكعب

41%
53%



االجمالى العالمى
لعام : 2025
4322
مليار متر مكعب

حُذ ٍٝحُق٘خػ٤ش

59%

االجمالى العالمى
لعام : 2035
4976
مليار متر مكعب

62%
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ٖٓ مٖٔ ٓـٔٞػش حُذ ٍٝحُق٘خػ٤ش٣ ،ظٞهغ حسطلخع حُطِذ ػِ ٠حُـخص حُطز٤ؼ ٠ك٠
األِزَىتُٓ اٌصٕبػُت خالٍ كظشس حُظٞهغ رلٞحُ٠

دوي129

٤ِٓ 175خس ٓظش ٌٓؼذ ،أ ٟرٔؼذٍ %0.8

ع٘٣ٞخً ،ك٤غ ٣ظٞهغ إٔ ٣زِؾ ٤ِٓ 1044خس ٓظش ٌٓؼذ ك ٠ػخّ ٓ 2035وخسٗش رـ ٤ِٓ 869خس ٓظش

البحث الثاني

من �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى دول
الأمريكتين ال�صناعية خالل فترة التوقع بحوالى  175مليار متر مكعب� ،أى بمعدل � %0.8سنوياً،
حيث يتوقع �أن يبلغ  1044مليار متر مكعب فى عام  2035مقارنة بـ  869مليار متر مكعب فى
عام  ،2011كما يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى دول �أوروبا ال�صناعية بحوالى  80مليار
متر مكعب� ،أى بمعدل � %0.6سنوياً ،لي�صل �إلى  605مليار متر مكعب فى عام  ،2035مقارنة
بـ  525مليار متر مكعب فى عام  ،2011و يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى دول �أ�سيا
الهادئ ال�صناعية بحوالى  34مليار متر مكعب� ،أى بمعدل � %0.6سنوياً ،لي�صل �إلى  236مليار
متر مكعب فى عام  ،2035مقارنة بـ  202مليار متر مكعب فى عام  ،2011كما يت�ضح من ال�شكل
( )72والجدول ( )31فى الملحق.
ال�شكل ()72
تطور الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل الفرتة ()2035 – 2011
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرIEA, World Energy Outlook 2013 :

هذا ويتوقع �أن ت�شهد ال�صين �أكبر ارتفاع فى الطلب على الغاز الطبيعى فترة التوقع بحوالى
 397مليار متر مكعب� ،أى بمعدل � %6سنوياً ،لي�صل �إلى  529مليار متر مكعب بحلول عام ،2035
مقارنة بـ  132مليار متر مكعب فقط فى عام  ،2011وت�أتى الهند فى المرتبة الثانية بارتفاع
بحوالى  111مليار متر مكعب� ،أى بمعدل � %4.4سنوياً ،لي�صل �إلى  172مليار متر مكعب فى عام
 ،2035مقارنة بـ  61مليار متر مكعب فى عام  ،2011يليها البرازيل بارتفاع بحوالى  63مليار
متر مكعب� ،أى بمعدل � %5.2سنوياً ،لي�صل �إلى  90مليار متر مكعب فى عام  ،2035مقارنة بـ 27
مليار متر مكعب فى عام  ،2011كما يت�ضح من ال�شكل ( )73والجدول ( )32فى الملحق.
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ال�شكل ()73
تطور الطلب على الغاز الطبيعى فى �أكرب ثالث دول وهي ال�صني والربازيل والهند خالل الفرتة ()2035 – 2011
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرIEA, World Energy Outlook 2013 :

 )2.3الطلب على الغاز الطبيعى وفق القطاع خالل الفترة (:)2035 – 2011
يتوقع �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة �أن يظل الطلب على الغاز الطبيعى فى قطاع توليد الطاقة
هو المحرك الرئي�سى لزيادة الطلب العالمى عليه ،وذلك على الرغم من تراجع ح�صته ،حيث يتوقع
ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى قطاع توليد الطاقة من حوالى  1355مليار متر مكعب� ،أى
ما يعادل  %40.2من �إجمالى الطلب العالمى على الغاز الطبيعى فى عام  ،2011لي�صل �إلى حوالى
 1924مليار متر مكعب� ،أى ما يعادل  %38.7من �إجمالى الطلب العالمى على الغاز الطبيعى فى
عام  ،2035بمعدل ارتفاع �سنوى يبلغ  %1.5خالل الفترة ،ويعزى ذلك �إلى عدد من المزايا التى
تجعله هو الوقود المف�ضل لدى الم�ستثمرين و�صانعى ال�سيا�سات ،من �أهمها :الكفاءة الفنية العالية
والمرونة ،ال�سهولة الن�سبية و�سرعة البناء ،انخفا�ض انبعاث الكربون واالنبعاثات االخرى مقارنة
بالفحم والنفط ،بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض النفقات الر�أ�سمالية المقدمة فى الم�صانع التى تعمل
بالغاز عن تلك التى تعمل بالفحم .فى حين يتوقع �أن ي�ستقر الطلب على الغاز الطبيعى فى باقى
القطاعات ،كما يت�ضح من ال�شكل( )74والجدول ( )33فى الملحق.
وعلى م�ستوى المجموعات الدولية ،يتوقع �أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعى فى قطاع
توليد الطاقة بالدول ال�صناعية خالل الفترة ( ،)2035-2011من  586مليار متر مكعب فى عام
�،2011أى ما يعادل  %36.7من �إجمالى الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ،لي�صل
�إلى  701مليار متر مكعب فى عام � ،2035أى ما يعادل  %37.2من �إجمالى الطلب على الغاز
الطبيعى فى الدول ال�صناعية.
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ال�شكل ()74
التوزيع الن�سبى للطلب العاملى على الغاز الطبيعى ،وفق القطاع
خالل عامى  2011و 2035
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امل�صدرIEA, World Energy Outlook 2013 :

كما يتوقع �أن يرتفع الطلب عليه فى القطاع ال�سكنى والتجارى بالدول ال�صناعية خالل فترة
التوقع ،من  490مليار متر مكعب فى عام � ،2011أى ما يعادل  %30.7من �إجمالى الطلب على
الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ،لي�صل �إلى  579مليار متر مكعب فى عام  ،2035محافظاً
على نف�س الح�صة من �إجمالى الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية.
فى حين يتوقع �أن ي�شهد القطاع ال�صناعى تراجعاً فى الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول
ال�صناعية خالل فترة التوقع ،من  323مليار متر مكعب فى عام � ،2011أى ما يعادل  %20.2من
�إجمالى الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ،لي�صل �إلى  315مليار متر مكعب فى عام
� ،2035أى ما يعادل  %16.7من �إجمالى الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية .كما
يت�ضح من ال�شكل ( )75والجدول ( )34فى الملحق.
ال�شكل ()75
توزيع الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ،وفق القطاع خالل عامى  2011و 2035
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرderivative from IEA, World Energy Outlook 2013 :
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 )3.3تحليل الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ،وفق القطاع (:)2035 – 2011
•قطاع توليد الطاقة:
من �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى قطاع توليد
الطاقة بدول الأمريكتين ال�صناعية خالل الفترة ( )2035-2011بحوالى  81مليار متر مكعب،
حيث يتوقع �أن يبلغ  365مليار متر مكعب فى عام  2035مقارنة بـ  284مليار متر مكعب فى عام
 ،2011ويرجع ذلك �إلى انخفا�ض التكلفة االجمالية لتوليد الكهرباء نتيجة النخفا�ض �أ�سعار الغاز
الطبيعى ،والذى من المتوقع �أن ي�ؤثر �أي�ضاً على نقل الكهرباء ونظم التوزيع و�آليات ت�سعير الطاقة.
كما يتوقع اي�ضاً ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى قطاع توليد الطاقة بدول �أوروبا
ال�صناعية بحوالى  44مليار متر مكعب� ،إذ يتوقع �أن يبلغ  227مليار متر مكعب فى عام 2035
مقارنة بـ  183مليار متر مكعب فى عام  ،2011ويرجع ذلك �إلى �أن زيادة ا�ستخدام الغاز الطبيعى
�ستحقق الهدف الذى ت�سعى �إلى تحقيقه معظم الدول الأوروبية وهو الحد من انبعاثات ثانى �أك�سيد
الكربون من توليد الكهرباء.
فى المقابل يتوقع انخفا�ض الطلب على الغاز الطبيعى فى قطاع توليد الطاقة بدول �أ�سيا الهادئ
ال�صناعية بحوالى  9مليار متر مكعب� ،أى من  118مليار متر مكعب فى عام � 2011إلى  109مليار متر
مكعب فى عام  ،2035ويرجع ذلك �إلى توقع ا�ستعادة اليابان لقدرتها النووية فى عام  2020والعودة
�إلى ا�ستخدامها فى قطاع توليد الطاقة ،وتوقع امتالك كوريا الجنوبية لكمية كبيرة من الطاقة النووية
القابلة للت�شغيل ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )76والجدول ( )34فى الملحق.
ال�شكل ()76
الطلب على الغاز الطبيعى فى قطاع توليد الطاقة بالدول ال�صناعية خالل عامى  2011و 2035
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرderivative from IEA, World Energy Outlook 2013 :
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•القطاع ال�سكنى والتجارى:
من �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى القطاع
ال�سكنى والتجارى بدول الأمريكتين ال�صناعية خالل الفترة ( )2035-2011بحوالى  29مليار متر
مكعب ،حيث يتوقع �أن يبلغ  282مليار متر مكعب فى عام  2035مقارنة بـ  254مليار متر مكعب
فى عام  ،2011كما يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى القطاع ال�سكنى والتجارى بدول
�أوروبا ال�صناعية بحوالى  47مليار متر مكعب ،حيث يتوقع �أن يبلغ  233مليار متر مكعب فى عام
 2035مقارنة بـ  186مليار متر مكعب فى عام  ،2011و يتوقع �أي�ضاً ارتفاع الطلب على الغاز
الطبيعى فى القطاع ال�سكنى والتجارى بدول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية بحوالى  14مليار متر مكعب،
�أى من  51مليار متر مكعب فى عام � 2011إلى  65مليار متر مكعب فى عام  ،2035كما يت�ضح
من ال�شكل ( )77والجدول ( )34فى الملحق.
ال�شكل ()77
الطلب على الغاز الطبيعى فى القطاع ال�سكنى والتجارى بالدول ال�صناعية خالل عامى  2011و 2035
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرderivative from IEA, World Energy Outlook 2013 :

•القطاع ال�صناعى:
من �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع تراجع الطلب على الغاز الطبيعى فى القطاع
ال�صناعى بدول الأمريكتين ال�صناعية خالل الفترة ( )2035-2011بحوالى  9مليار متر مكعب،
حيث يتوقع �أن يبلغ  177مليار متر مكعب فى عام  2035مقارنة بـ  186مليار متر مكعب فى
عام  ،2011كما يتوقع �أي�ضاً تراجع الطلب على الغاز الطبيعى فى القطاع ال�صناعى بدول �أوروبا
ال�صناعية بحوالى  10مليار متر مكعب ،حيث يتوقع �أن يبلغ  97مليار متر مكعب فى عام 2035
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مقارنة بـ  107مليار متر مكعب فى عام  ،2011وفى المقابل يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز
الطبيعى فى القطاع ال�صناعى بدول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية بحوالى  11مليار متر مكعب� ،أى من
 29مليار متر مكعب فى عام � 2011إلى  40مليار متر مكعب فى عام  ،2035كما يت�ضح من ال�شكل
( )78والجدول ( )34فى الملحق.
ال�شكل ()78
الطلب على الغاز الطبيعى فى القطاع ال�صناعى بالدول ال�صناعية خالل عامى  2011و 2035
(مليار مرت مكعب)

امل�صدرderivative from IEA, World Energy Outlook 2013 :

•القطاعات االخرى:
من �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى القطاعات
االخرى (قطاع النقل وقطاعات �أخرى للطاقة) بدول الأمريكتين ال�صناعية خالل الفترة (-2011
 )2035بحوالى  75مليار متر مكعب ،حيث يتوقع �أن يبلغ  220مليار متر مكعب فى عام 2035
مقارنة بـ  145مليار متر مكعب فى عام  ،2011بينما يتوقع تراجع الطلب على الغاز الطبيعى فى
القطاعات الأخرى بدول �أوروبا ال�صناعية بحوالى  2مليار متر مكعب ،حيث يتوقع �أن يبلغ  47مليار
متر مكعب فى عام  2035مقارنة بـ  49مليار متر مكعب فى عام  ،2011و يتوقع �أن ي�شهد الطلب
على الغاز الطبيعى فى القطاعات الأخرى بدول �أ�سيا الهادئ ال�صناعية ارتفاعاً كبيراً بحوالى 18
مليار متر مكعب� ،أى من  4مليار متر مكعب فى عام  2011مقارنة �إلى  22مليار متر مكعب فى
عام  ،2035كما يت�ضح من ال�شكل ( )79والجدول ( )34فى الملحق.
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الطلب على الغاز الطبيعى فى باقى القطاعات بالدول ال�صناعية خالل عامى  2011و 2035
(مليار مرت مكعب)
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من جانب �أخر،يعد قطاع النقل �أحد �أهم هذه القطاعات ،حيث ت�أتى معظم الزيادة فى الطلب على
الغاز الطبيعى فى هذا القطاع من المركبات على الطرق ،فقد �ساهم التطور التكنولوجى الكبير فى زيادة
عدد المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى على م�ستوى العالم من حوالى  1.3مليون مركبة فى عام ،2000
لت�صل �إلى  13.7مليون مركبة فى عام  ،2012يتركز ثلثى هذا العدد فى الدول النامية وبخا�صة فى �أ�سيا
و�أمريكا الالتينية� ،أما فيما يخ�ص الدول ال�صناعية ،تمتلك �إيطاليا وكوريا الجنوبية فقط �أعداد كبيرة من
هذه المركبات ،ولكن على الرغم من ذلك يعد هذا العدد قليل جداً بالنظر �إلى عدد المركبات التى تعمل
ب�سوائل الوقود المختلفة ،والتى تزيد عن مليار مركبة على م�ستوى العالم.
هذا ويتوقع �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة �أن يت�ضاعف الطلب العالمى على الغاز الطبيعى فى قطاع
النقل (م�شتم ً
ال على الغاز الم�ستخدم لخطوط الأنابيب) ،لي�صل �إلى  225مليار متر مكعب فى عام ،2035
�أى ما يعادل  %5.6من �إجمالى الطلب العالمى على الطاقة فى قطاع النقل ،مقارنة بـ  %3.8حالياً .
 )4.3توقعات الطلب على الغاز الطبيعى وفق ال�سيناريوهات الأخرى:
هناك نوعان من ال�سيناريوهات الأخرى وهما ،ال�سيناريو الأول وهو �سيناريو ال�سيا�سات
الجديدة ،الذى ي�أخذ فقط فى االعتبار ،ال�سيا�سات التى ُ�شرعت اعتباراً من منت�صف عام ،2013
بهدف تقديم الأ�سا�س الذى يبين كيف �ستتطور �أ�سواق الطاقة فى حال عدم تغير االتجاهات
الكامنة للطلب والعر�ض .و ال�سيناريو الثانى وهو �سيناريو  ،450الذى يختار عمداً م�سار منا�سب
للطاقة ،يتما�شى مع فر�ضية اتخاذ �إجراءات توفر فر�صة  %50لبلوغ الهدف الرئي�سى لهذا
ال�سيناريو ،والمتمثل فى الحد من الزيادة العالمية فى متو�سط درجة حرارة الكرة الأر�ضية �إلى
درجتين مئويتين على المدى الطويل ،ووفقاً لخبراء المناخ ف�إن تحقيق هذا الهدف يعنى �أن يكون
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تركيز الغازات الدفيئة على الغالف الجوى على المدى الطويل فى حدود  450جزء من المليون
من مكافئ ثانى �أك�سيد الكربون ،ومن هنا جاءت ت�سمية هذا ال�سيناريو.
وعند مقارنة نتائج �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة مع نتائج كل من �سيناريو ال�سيا�سات الحالية
و�سيناريو  ،450يت�ضح توقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل الفترة
( )2035-2011بمقدار  288مليار متر مكعب وفقاً ل�سيناريو ال�سيا�سات الجديدة ،كما يتوقع
ارتفاعه بمقدار  402مليار متر مكعب وفقاً ل�سيناريو ال�سيا�سات الحالية ،فى حين يتوقع �سيناريو
 450تراجع الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية بمقدار  104مليار متر مكعب.
ومن �ضمن مجموعة الدول ال�صناعية ،يتوقع وفقاً ل�سيناريو ال�سيا�سات الجديدة ا�ستحواذ دول
االمريكتين ال�صناعية على ح�صة  %55من �إجمالى الطلب على الغاز الطبيعى بالدول ال�صناعية
ِٕظّت األلطبر اٌؼزبُت اٌّصذرة ٌٍبتزوي (أوابه)
أ�سيا الهادئ بح�صة  .%13ووفقاً
فى عام  ،2035يليها دول �أوروبا ال�صناعية بح�صة  ،%32ثم دول �
ل�سيناريو ال�سيا�سات الحالية يتوقع ا�ستحواذ دول االمريكتين ال�صناعية على ح�صة  ،%53يليها
ٝرخُ٘ظش اُ ٠حُظٞص٣غ حُ٘غز ٠إلؿٔخُ ٠حُطِذ ػِ ٠حُطخهش ٝكن حُٔقخدس حُٔخظِلش ك٠
دول �أوروبا ال�صناعية بح�صة  ،%33.5ثم دول �أ�سيا الهادئ بح�صة �. %13.5أما �سيناريو 450
ع٘٤خسٛٞ٣خص
أوروباحُؼالع
حُطز٤ؼ� ٠ك٠
حسطلخع كقش
دولطٞهغ
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. %14
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25.5
ٖٓ %24.8
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حُلخُ٤ش ٝ %25.3 ٝكوخ ً ُغ٘٤خس.450 ٞ٣
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ثالثاً :انعكا�سات تطورات طلب الدول ال�صناعية على نفط وغاز الدول االع�ضاء:
على مدى العقود الأربعة االخيرة ،قامت الدول الأع�ضاء فى �أوابك ب�إنتاج النفط الخام �أكثر
من �أى منطقة �أخرى فى العالم وت�صديره �إلى جميع الأرجاء ،وبخا�صة �إلى الدول ال�صناعية ،التى
بلغ طلبها على النفط ذروته فى عام  ،2005كما �شهد قطاع الغاز الطبيعى فى الدول الأع�ضاء فى
منظمة �أوابك نمواً كبيراً ،و�أ�صبح الوقود المف�ضل فى قطاع ال�صناعة ،وال �سيما فى قطاع توليد
الكهرباء ،وذلك بعد �أن كان منتجاً ثانوياً م�صاحب لإنتاج النفط الخام وكان يتم حرقه ،هذا وتمتلك
الدول الأع�ضاء فى المنظمة احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى  52.8تريليون
متر مكعب فى نهاية عام � ،2013أى ما يعادل  % 26.6من �إجمالى االحتياطى الم�ؤكد من الغاز
الطبيعى العالمى.
ويبدو �أن الطلب العالمى على النفط فى الوقت الحا�ضر على موعد مع اتخاذ منحنى مغاير
متمث ً
ال فى تراجع الطلب على النفط الخام فى الدول ال�صناعية ،وارتفاعه فى مناطق �أخرى
كال�صين وبع�ض االقت�صاديات النا�شئة ،كما �أنه مع بداية ثورة �إنتاج الغاز ال�صخرى فى مناطق
مختلفة من العالم ،وبخا�صة فى �أمريكا ال�شمالية و�أ�ستراليا� ،سي�أخذ الطلب العالمى على الغاز
الطبيعى منحنى مغاير �أي�ضاً ،مقاداً هو الأخر بتراجع معدل نمو الطلب على الغاز الطبيعى فى
الدول ال�صناعية ،وارتفاعه فى اليابان وال�صين وبع�ض االقت�صاديات النا�شئة ،ليعاد ر�سم خرائط
تجارة النفط الخام والغاز الطبيعى العالمية مما �سيكون له انعكا�سات على الدول الأع�ضاء فى
المنظمة ،والتى يمكن �إيجازها فى الجوانب التالية:
1 )1االنعكا�س على جانب العائدات النفطية:
تعتبر العائدات النفطية هى الم�صدر الرئي�سى لتلبية متطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية
فى الدول الأع�ضاء فى المنظمة ،هذا وقد بلغت م�ساهمة العائدات النفطية من الناتج المحلى
االجمالى ذروتها فى عام  ،2008حيث بلغت ن�سبتها  ،%36.4ثم تراجعت فى عام � 2009إلى
،% 24.8وذلك بفعل الأزمة المالية العالميه ،لترتفع مرة �أخرى وت�صل �إلى  %30فى عام ،2012
كما يت�ضح من الجدول التالى.
تطور م�ساهمة العائدات النفطية من الناجت املحلى االجماىل فى الدول الأع�ضاء
(( ،)2012 – 2008مليون دوالر)
2008

2009

2010

2011

2012

العائدات النفطية

585.3

352.8

451.0

624.8

702.6

الناتج المحلى الإجمالى

1606.4

1422.7

1679.8

2008.2

2337.8

()%

36.4

24.8

26.8

31.1

30.0

الم�صدر :تقرير الأمين العام ال�سنوى  2012و التقرير االح�صائى ال�سنوى – �أعداد مختلفة.
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�إال �أن هذه العائدات قد تكون عر�ضة لالنخفا�ض ،فى ظل تراجع �أ�سعار النفط الخام ،حيث
�شهدت الأ�سعار الفورية ل�سلة خامات اوبك تراجعاً من  109.5دوالر/برميل فى عام  ،2012لت�صل
�إلى  105.9دوالر/برميل فى عام � ،2013أى بانخفا�ض قدره  3.6دوالر/برميل ،وذلك بعد االرتفاع
الملحوظ الذى �شهدته خالل الفترة ( ،)2012-2003حيث ارتفعت الأ�سعار الفورية ل�سلة خامات
�أوبك من  28.1دوالر/برميل فى عام  2003لت�صل �إلى  109.5دوالر/برميل فى عام � ،2012أى
بن�سبة تقترب من �أربعة �أ�ضعاف.
وعلى الرغم من انه ال يمكن مقارنة التراجع الحالى للأ�سعار الفورية ل�سلة خامات اوبك ،بالتراجع
الوحيد الذى �شهدته الفترة محل الدرا�سة ،حينما تراجعت الأ�سعار الفورية ل�سلة خامات اوبك نتيجة
الأزمة االقت�صادية العالمية من  94.5دوالر/برميل فى عام  ،2008لت�صل �إلى  61.1دوالر/برميل فى عام
� ،2009أى بانخفا�ض كبير قدره  33.4دوالر/برميل ،كما يت�ضح من ال�شكل (.)81
ال�شكل ()81
تطور الأ�سعار الفورية ل�سلة خامات اوبك خالل الفرتة ()2013 -2003
(دوالر/برميل)

امل�صدر :منظمة الدول امل�صدرة للبرتولOPEC ،

�إال �أن هنالك مخاوف من ا�ستمرار تراجع اال�سعار الفورية ل�سلة خامات �أوبك خالل الفترة
القادمة ،تزامناً مع انخفا�ض الطلب على النفط الخام فى الدول ال�صناعية ،مع ارتفاع االمدادات
من خارج �أوبك ،بخا�صة مع �إعالن ادارة معلومات الطاقة الأمريكية ب�أن �إنتاج النفط المحلى
فى الواليات المتحدة حقق فى �شهر �أكتوبر � 2013أعلى م�ستوى له منذ � 24سنة متجاوزا بذلك
وارداتها من النفط الأجنبى ،ليبلغ �أكثر من  7.7مليون برميل /يوم ،فى حين بلغت الواردات 7.6
مليون برميل/يوم ،وذلك فى اتجاه غير م�سبوق منذ عام  ،1995متوقعة �أن ت�شكل واردات النفط
الأجنبية  % 28فقط من اال�ستهالك فى عام  2014وهو �أدنى م�ستوى لها منذ عام  ،1985متنازلة
بذلك لل�صين عن المركز الأول ك�أكبر م�ستهلك للنفط.
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مما �سي�ؤدى �إلى ارتفاع مخزون النفط العالمى ،وال�سيما فى الواليات المتحدة االمريكية،
حيث �أظهرت بيانات حديثة لمعهد البترول الأمريكى �أن مخزون النفط الخام فى الواليات
المتحدة قد زاد بـ  6.9مليون برميل خالل الأ�سبوع المنتهى فى  22نوفمبر  2013لت�صل �إلى
 390.2مليون برميل.
2 )2معدل النمو االقت�صادى:
�أدى تغير خريطة تجارة النفط العالمية �إلى خف�ض �صندوق النقد الدولى فى التقرير الذى
ن�شر فى نوفمبر  2013من توقعاته لنمو الناتج المحلى االجمالى بمنطقة ال�شرق الأو�سط خالل
عام � 2013إلى  ،%2.1مقابل  %4.6فى  ،2012وذلك بعد عدة �سنوات من النمو القوى ،مع
توقع ارتفاعه مرة �أخرى فى عام  ،2014و�أرجع ال�صندوق تعديل هذه التوقعات �إلى تراجع الطلب
العالمى على النفط الخام بالن�سبة للبلدان الم�صدرة بالمنطقة ،وبخا�صة بعد ثورة النفط ال�صخرى
فى الواليات المتحدة الأمريكية ،كما يت�ضح من ال�شكل (.)82
ال�شكل ()82
تطور معدل النمو االقت�صادى مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا خالل الفرتة ()2012-2008
()%

امل�صدر� :صندوق النقد الدوىل ()IMF

بالإ�ضافة �إلى تباط�ؤ الأو�ضاع االقت�صادية فى البلدان الم�ستوردة للنفط ،وبخا�صة ال�صين ،التى تعانى
من تباط�ؤ م�ستمر فى النمو االقت�صادى منذ عام  .2011حيث انخف�ض معدل النمو االقت�صادى لل�صين
� ،2010أعقب ذلك ا�ستمرار
لي�صل �إلى  %9.3فى عام  2011مقارنة بمعدل  %10.4فى عام
فى االنخفا�ض لي�صل �إلى  %7.8فى عام  ،2012ويرجع ذلك �إلى االعتماد الزائد على اال�ستثمارات
وال�صادرات ،وب�سبب ارتفاع ا�سعار االيدى العاملة نظراً لتح�سن دخل العمال ال�صينيين.
كما �أن التباط�ؤ ال�صينى ال يعد م�ؤقتاً ،فال�صين لديها حاجة كبيرة للإ�صالحات الهيكلية
التي تتطلب تباط�ؤ معدل النمو االقت�صادى خالل ال�سنوات القليلة المقبلة ،حيث يتوقع �أن يتراجع
ليبلغ  %7فى عام  ،2018و�سي�ؤدى هذا بالتبعية �إلى تراجع نمو االقت�صاد العالمى ،مثلما حدث
فى ال�سنوات القليلة الما�ضية ،مع الأخذ فى االعتبار ب�أن الطلب ال�صينى على النفط الخام لن
ينخف�ض على المدى الق�صير� ،إال �أن نمو الطلب على النفط �سيتباط�أ �أكثر مما هو متوقع .كما
يت�ضح من ال�شكل (.)83
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ال�شكل ()83
مقارنة تطور معدل النمو االقت�صادى فى ال�صني مع النمو العاملى خالل الفرتة ()2012-2008
()%

امل�صدرWorld Bank Data Base :

مما يعيد �إلى االذهان ما حدث فى �أعقاب الأزمة المالية العالمية عام  ،2008من تراجع
ملحوظ فى تجارة النفط الخام والم�شتقات النفطية عام  2009نتيجة للتراجع فى نمو االقت�صاد
العالمى ،كما يت�ضح من ال�شكل ( )84والجدول ( )35فى الملحق.
ال�شكل ()84
تطور ال�صادرات النفطية للدول الأع�ضاء خالل الفرتة ()2012-2008
(مليون برميل/ي)

امل�صدر� :أوابك  -التقرير الإح�صائى ال�سنوى 2013
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�3 )3صناعة تكرير النفط الخام:
يعد تراج ع طلب الدول ال�صناعي ة على النفط الخام �أحد التحديات التى تواجه �صناعة
التكرير فى الدول الأع�ضاء فى المنظمة ،وفي هذا الجانب ي�شير التقرير ال�سنوى لوكالة الطاقة
الدولية � ،2013أنه بحلول عام � 2035ستكون  9.5مليون برميل/ى من طاقات التكرير العالمية
فى خطر،نتيجة انخفا�ض معدالت الت�شغيل �أو الإغالق لم�صافى التكرير ،وب�شكل خا�ص في �أوروبا
( 4.5مليون برميل/ى)� ،أى ما يعادل  %50وحدها.
كما ي�شير التقرير �إلى تحول اتجاه ا�ستهالك النفط نحو �آ�سيا وال�شرق الأو�سط ،ومن المتوقع
ِٕظّت األلطبر اٌؼزبُت اٌّصذرة ٌٍبتزوي (أوابه)
�أن ي�صاحب ذلك ا�ستمرار فى بناء طاقات جديدة من م�صافى التكرير فى هذه المناطق ،حيث
يتوقع �أن تبلغ الطاقات اال�ضافية لم�صافى التكرير العالمية  13.1مليون برميل/ى بحلول عام
 ،2035ت�شارك ال�صين وحدها بحوالى  %36منها ،يليها منطقة ال�شرق الأو�سط بحوالى ،% 26ثم
اٌشىً ()85
الهند بحوالى  ،%20كما يت�ضح من ال�شكل ()85

تىسَغ اٌطبلبث اوظبفُت ٌّصبفً اٌتىزَز
ال�شكل ()85
ِستىي اٌؼبٌُ
ػبَ  ،2035ػًٍ
بضٍىي
توزيع الطاقات اال�ضافية مل�صافى التكرير بحلول عام  ،2035على م�ستوى العامل
()%
()%
الصين
7%
الشرق
األوسط
الهند

البرازيل
باقى دول
العالم

11%
36%

إجمالى الطاقات
االضافية لمصافى
التكرير
 13.1مليون ب/ى

20%

26%

IEA ,World Energy
امل�صدر2013 :
IEA ,World Energy Outlook
2013Outlook
اٌّصذر:

ت�أتى هذه التوقعات فى الوقت الذى ت�شهد فيه معظم م�صافى تكرير النفط الخام فى الدول
الأع�ضاء فى المنظمة� ،ضعف فى االداء ،ويرجع ذلك فى الأ�سا�س �إلى كون معظم م�صافى التكرير
مملوكة للقطاع الحكومى ،الذى يقدم دعم للأ�سعار المحلية للم�شتقات النفطية ،بهدف الحفاظ
على �أ�ستقرار م�ستويات �أ�سعارها� ،إ�ضافة �إلى �أن عدد كبير من هذه الم�صافى قد �صمم بهدف

طؤطٛ ٠ز ٙحُظٞهؼخص ك ٠حُٞهض حُز ٟطؾٜذ كٓ ٚ٤ؼظْ ٓقخك ٠طٌش٣ش حُ٘لو

حألػنخء ك ٠حُٔ٘ظٔش ،مؼق ك ٠حالدحء٣ٝ ،شؿغ رُي ك ٠حألعخط آُ ًٕٞ ٠ؼظ
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تحقيق االكتفاء المحلى فقط ،مما ي�ؤدى �إلى �ضعف تعزيز القدرة التناف�سية الحالية والمتوقعة
م�ستقب ً
ال مع م�صافى التكرير فى ال�صين والهند وكذلك البرازيل.
هذا وقد بلغت طاقات م�صافى التكرير القائمة فى الدول الأع�ضاء بالمنظمة فى عام 2012
حوالى  7.27مليون برميل/يوم ،بينما ي�شهد �إجمالى �إنتاج الم�شتقات النفطية فى الدول الأع�ضاء
تراجعاً خالل ال�سنوات الأخيرة ،حيث بلغ حوالى  5.88مليون برميل/يوم فى عام  ،2012مقارنة
بحوالى  6.32مليون برميل/يوم فى عام .2011
أوابه)
أع�ضاءٌٍبتزوي (
اٌّصذرة
اٌؼزبُت
ارتفاعا فى الطاقات
بالمنظمة
الدول ال
األلطبرفى
ِٕظّتالقائمة
وبالتالى ت�شهد م�صافى التكرير
الفائ�ضة ،لت�صل �إلى  1.39مليون برميل/يوم فى عام  ،2012كما يت�ضح من ال�شكل ( )86والجدول
( )36فى الملحق.
اٌشىً ()86

تطىر اٌطبلبث اٌفبئعت فً ِصبفً اٌتىزَز
ال�شكل ()86
الفرتة)2012-
2010
اٌفتزة (
إٌّظّت
األػعبء
()2012-2010
خالل
،خالياملنظمة،
أع�ضاء فى
التكريرفًبالدول ال
ببٌذويم�صافى
تطور الطاقات الفائ�ضة فى
بزًُِ)ٌ/
(مليونٍُِىْ
(
برميل/ي)
8

6
طاقات التكرير الفائضة

4

2
2012
االنتاج من المشتقات النفطية

2010

2011

طاقات مصافى التكرير القائمة

حالكقخث ٠حُغ٘.2013 ٟٞ
حُظوش٣ش
أٝحري -
اٌّصذر
ال�سنوى .2013
االح�صائى
أوابك -:التقرير
امل�صدر� :
4 )4اتجاهات �صادرات الغاز الطبيعى:
اٌطبُؼً:
 )9اتزبهبث صبدراث اٌغبس

ال �شك �أن تحول اتجاه الطلب على الغاز الطبيعى من الدول ال�صناعية �إلى الدول النامية
وبخا�صة �إلى دول �شرق �أ�سيا ،ي�صب فى �صالح الدول الأع�ضاء الم�صدرة للغاز الطبيعى وخا�صة
اُ ٠حُذ ٍٝحُ٘خٓ٤ش
ال ؽي إٔ طل ٍٞحطـخ ٙحُطِذ ػِ ٠حُـخص حُطز٤ؼ ٖٓ ٠حُذ ٍٝحُق٘خػ٤ش
من منطقة ال�شرق الأو�سط ،ويعزى هذا ب�شكل �أ�سا�سى �إلى ارتفاع متو�سط �سعر بيع الغاز الطبيعى
وبخا�صة فى
م�ستوى العالم،
ك٠أخرى
أ�سواق ال
أع٤خ ،بال
ؽشم مقارنة
دٍٝلأ�سيوية
اُ٠أ�سواق ا
فى ال
التى حُطز٤ؼ٠
اليابانُِـخص
حُٔقذسس
حألػنخء
على حُذٍٝ
فخُق
٣قذ
ٝرخخفش
قررت فى دي�سمبر  2012التخلى ب�شكل نهائى عن محطات الطاقة النووية بحلول عام ،2030

ٝخخفش ٖٓ ٓ٘طوش حُؾشم حألٝعو٣ٝ ،ؼضٛ ٟزح رؾٌَ أعخع ٠اُ ٠حسطلخع ٓظٞعو عؼش ر٤غ

حُـخص حُطز٤ؼ ٠ك ٠حألعٞحم حألع٣ٞ٤ش ٓوخسٗش رخألعٞحم حألخش ٟػِٓ ٠غظ143ٟٞ
حُؼخُْٝ ،رخخفش ك

حُ٤خرخٕ حُظ ٠هشسص ك ٠د٣غٔزش  2012حُظخِ ٠رؾٌَ ٜٗخث ٠ػٖ ٓلطخص حُطخهش حُ٘٣ٝٞش رلٍِٞ

البحث الثاني

مما �سيعزز الطلب على الغاز الطبيعى .يذكر �أن متو�سط �سعر بيع الغاز الطبيعى فى اليابان
(غاز طبيعى م�سال) قد بلغ حوالى  16.75دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية فى عام 2012
مرتفعاً بنحو  5.72دوالر عن ال�سوق االوروبى ،ومرتفعاً �أي�ضاً بحوالى  7.29دوالر عن �أ�سعاره
فى المملكة المتحدة ،وبحوالى  13.99دوالر مقارنة ب�أ�سعاره فى الواليات المتحدة الأمريكية
( ،)Henry Hubكما يت�ضح من ال�شكل (.)87
ال�شكل ()87
تطور معدل اال�سعار العاملية للغاز الطبيعى خالل الفرتة ()2012 - 2003
(دوالر /مليون وحدة حرارة بريطانية)

امل�صدرBP Statistical Review of World Energy 2013 :

�إال �أن هنالك مخاوف من تراجع حجم �صادرات الغاز الطبيعى فى الدول الأع�ضاء على المدى
القريب ،نتيج ًة لزيادة اال�ستهالك المحلى منه ،الأمر الذى �سيكون له انعكا�س على حجم العائدات
المحققه من �صادراته ،حيث تعد الدول الأع�ضاء فى منظمة �أوابك من �أ�سرع االقت�صاديات نمواً
فى ا�ستهالك الطاقة فى العالم ،بخا�صة من الغاز الطبيعى ،ويعزى ذلك �إلى انخفا�ض ا�سعار الغاز
الطبيعى فى ال�سوق المحلى ،والقبول البيئى له ،ووفرته مقارنة ب�أنواع الوقود الأحفورى الأخرى،
�إ�ضافة �إلى ارتفاع معدالت النمو ال�سكانى والتو�سع العمرانى الكبير وتغير النمط اال�ستهالكى ،فقد
�شهد ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى الدول الأع�ضاء ارتفاعاً كبيراً فى م�ستوياته ،ليرتفع من 172.2
مليار متر مكعب فى عام  ،2003و�صوالً �إلى  363.1مليار متر مكعب فى عام  ،2012بزيادة تقدر
بحوالى  191مليار متر مكعب� ،أى بمعدل نمو �سنوى  %8.6خالل فترة الدرا�سة.
وفى الوقت ذاته� ،شهد �إنتاج الدول الأع�ضاء فى منظمة �أوابك من الغاز الطبيعى الم�سوق
(الذى ال ي�شمل المحروق والمعاد حقنه) ارتفاعاً فى م�ستوياته ،من  309.3مليار متر مكعب فى
عام  ،2003لي�صل �إلى  566.3مليار متر مكعب فى عام  ،2012بزيادة تقدر بحوالى  257مليار
متر مكعب� ،أى بمعدل � %7سنوياً خالل فترة الدرا�سة ،كما يت�ضح من ال�شكل (.)88
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ال�شكل ()88
تطور االنتاج واال�ستهالك من الغاز الطبيعى فى الدول الأع�ضاء مبنظمة �أوابك خالل الفرتة ()2012 - 2003
(مليار مرت مكعب)

امل�صدر :م�شتق من تقرير الأمني العام ال�سنوى� -أعداد خمتلفة و بيانات بنك املعلومات.

من المالحظ �أن معدل (اال�ستهالك/االنتاج) قد �شهد ارتفاعاً ملحوظاً من حوالى  %56فى
عام � 2003إلى حوالى  %64فى عام � ،2012إن ارتفاع هذا المعدل �سيكون له انعكا�س �سلبى
على �صادرات الدول الأع�ضاء من الغاز الطبيعى ،والتى �شهدت انخفا�ضاً للمرة الأولى خالل فترة
الدرا�سة فى عام ،2012عندما بلغت  194.4مليار متر مكعب ،مقارنة بـ  202.3مليار متر مكعب
ِٕظّت األلطبر اٌؼزبُت اٌّصذرة ٌٍبتزوي (أوابه)
فى عام  ،2011كما يت�ضح من ال�شكل (.)89
())89
اٌشىً (89
ال�شكل
اٌطبُؼً
اٌغبس
ِٓ
أوابه
ٌصبدراث
إٌسبً
التوزيع الن�سبىاٌتىسَغ
الغاز الطبيعى خالل عامى  2011و 2012
أوابك من
ل�صادرات �
 2011و 2012
ػبًِ
خالي
()%
()%
1.0%
11.9% 3.4%

0.2%
12.6% 3.7%

أمريكا الشمالية
عام 2011

أمريكا الجنوبية والوسطى
أوروبا
الباسيفيك/أسيا

49.3%

202.3
مليار متر مكعب

أفريقيا والشرق األوسط

عام 2012
34.4%

42.1%

194.4
مليار متر مكعب

41.4%

اٌّصذر :حُظوش٣ش حالكقخث ٠حُغ٘ ،ٟٞأػذحد ٓخظِلش.
امل�صدر :التقرير االح�صائى ال�سنوى� ،أعداد خمتلفة.

 )10صٕبػت اٌبتزووُّبوَبث:

145
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طلذ٣خ ً ًز٤شحً ،كخالٍ حُؼوذ حُٔخم ٠حطخزص حُذ ٍٝحألػنخء ٖٓ ف٘خػش حُزظشٔ٤ًٝخ٣ٝخص خطٞحص
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�5 )5صناعة البتروكيماويات:
تواجه �صناعة البتروكيماويات فى الدول الأع�ضاء فى منظمة �أوابك فى الوقت الحالى تحدياً
كبيراً ،فخالل العقد الما�ضى اتخذت الدول الأع�ضاء من �صناعة البتروكيماويات خطوات ملمو�سة
لتحقيق قيمة م�ضافة للغاز الطبيعى ولتنويع اقت�صادياتها بدالً من االعتماد المطلق على عائداتها
من النفط الخام والغاز الطبيعى كمادة خام .و�أ�صبحت مركزاً رئي�سياً لهذه ال�صناعة ف�شركة �سابك
ال�سعودية تعد �أكبر منتج للبتروكيماويات على م�ستوى العالم .ومع �إغالق عدد كبير من م�صانع
البتروكيماويات فى الواليات المتحدة الأمريكية و�أوروبا ،نتيجة الرتفاع تكلفة المواد الأولية التى
ت�ستخدم فى هذه ال�صناعة (الإيثيلين ،البروبيلين ،البوتادين ،البنزين) فمن المتوقع �أن تتدفق
اال�ستثمارات الأجنبية فى �صناعة البتروكيماويات بالدول الأع�ضاء ،من خالل ت�أ�سي�س ال�شركات
الأجنبية ل�شراكات مع �شركات البتروكيماويات الوطنية ،بهدف اال�ستفادة من الغاز رخي�ص الثمن،
واجتذاب الخبرات العالمية ،وتدريب وت�أهيل الكوادر الوطنية ،والح�صول على �أرباح كبيرة نتيجة
لهذا اال�ستثمار الم�شترك.
�إال �أن هذا الو�ضع �أ�صبح مهدد بالتغير مع انخفا�ض هذه التكلفة نتيجة لبداية ثورة الغاز
ال�صخرى فى �أمريكا ال�شمالية ،وعودة ال�شركات الأمريكية لال�ستثمار فى �أرا�ضيها ،لت�ستعيد
م�صانع البتروكيماويات بالواليات المتحدة الأمريكية جزء كبير من ن�شاطها المعهود ،بف�ضل وفرة
البديل الرخي�ص الم�ستخل�ص من الغاز ال�صخرى.
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رابعاً :النتائج:
1 )1تحليل تطور �صناعة النفط الخام فى الدول ال�صناعية ما بين عامى  2003و :2012
دول �أوروبا
ال�صناعية

دول الأمريكتني
ال�صناعية

دول �أ�سيا الهادئ
ال�صناعية

�إجماىل الدول
ال�صناعية

االحتياطى

انخفا�ض مبعدل
 822مليون برميل
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
 532مليون برميل
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
 242مليون برميل
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
 1596مليون
برميل �سنوياً

االنتاج

انخفا�ض مبعدل
� 269ألف ب /ي
�سنوياً

ارتفاع مبعدل 202
�ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 13ألف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 80ألف ب /ي
�سنوياً

اال�ستهالك

انخفا�ض مبعدل
� 190ألف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 123ألف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل 8
�أالف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 321ألف ب /ي
�سنوياً

الواردات

انخفا�ض مبعدل
� 106ألف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 159ألف ب /ي
�سنوياً

ارتفاع مبعدل 6
�أالف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 259ألف ب /ي
�سنوياً

ال�صادرات

انخفا�ض مبعدل
� 238ألف ب /ي
�سنوياً

ارتفاع مبعدل 38
�ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل 8
�أالف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 208ألف ب /ي
�سنوياً

امليزان النفطى

ارتفاع العجز
مبعدل � 132ألف
ب/ي �سنوياً

انخفا�ض العجز
مبعدل � 197ألف
ب/ي �سنوياً

ارتفاع العجز
مبعدل � 14ألف
ب/ي �سنوياً

انخفا�ض العجز
مبعدل � 51ألف
ب/ي �سنوياً

التكرير

انخفا�ض مبعدل
� 208ألف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 32ألف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل 7
�أالف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 247ألف ب /ي
�سنوياً
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 )2تحليل تطور �صناعة الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ما بين عامى  2003و :2012

االحتياطى

انخفا�ض مبعدل
3
 171مليار م
�سنوياً

ارتفاع مبعدل 493
مليار م� 3سنوياً

انخفا�ض مبعدل
3
 178مليار م
�سنوياً

ارتفاع مبعدل 144
مليار م� 3سنوياً

االنتاج

انخفا�ض مبعدل
3
 4.5مليار م
�سنوياً

ارتفاع مبعدل
3
 14.1مليار م
�سنوياً

ارتفاع مبعدل 2.2
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل
3
 11.8مليار م
�سنوياً

اال�ستهالك

انخفا�ض مبعدل
3
 0.1مليار م
�سنوياً

ارتفاع مبعدل
 13.1مليار م
�سنوياً

الواردات

ارتفاع مبعدل
 10.6مليار م
�سنوياً

البحث الثاني

دول �أوروبا
ال�صناعية

دول الأمريكتني
ال�صناعية

دول �أ�سيا الهادئ
ال�صناعية

�إجماىل الدول
ال�صناعية

3

ارتفاع مبعدل
 10.2مليار م
�سنوياً

3

ارتفاع مبعدل
 23.2مليار م
�سنوياً

3

ارتفاع مبعدل 0.9
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل 7.5
مليار م� 3سنوياً

3

ارتفاع مبعدل
 19.0مليار م
�سنوياً

ال�صادرات

ارتفاع مبعدل 7.2
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل 1.5
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل 1.7
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل
 10.4مليار م
�سنوياً

موازنة ال�صادرات
والواردات

ارتفاع العجز
مبعدل  3.4مليار
م� 3سنوياً

انخفا�ض العجز
مبعدل  0.6مليار
م� 3سنوياً

ارتفاع العجز
مبعدل  5.8مليار
م� 3سنوياً

ارتفاع العجز
مبعدل  8.6مليار
م� 3سنوياً
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 )3تحليل تطور �سوق النفط الخام فى الواليات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى واليابان
ما بين عامى  2003و :2012
الواليات املتحدة
الأمريكية

االحتاد الأوروبى

اليابان

االحتياطى

ارتفاع مبعدل 422
مليون برميل �سنوياً

انخفا�ض مبعدل 300
مليون برميل �سنوياً

انخفا�ض مبعدل
 0.002مليون برميل �سنوياً

االنتاج

ارتفاع مبعدل 94
�ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل 164
�ألف ب /ي �سنوياً

ـــــ

اال�ستهالك

انخفا�ض مبعدل 164
�ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل 218
�ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل 83
�ألف ب /ي �سنوياً

الواردات

انخفا�ض مبعدل 185
�ألف ب /ي �سنوياً

ارتفاع مبعدل 55
�ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل 63
�ألف ب /ي �سنوياً

التكرير

ارتفاع مبعدل 56
�ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل 100
�ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل 33
�ألف ب /ي �سنوياً

 )4تحليل تطور �سوق الغاز الطبيعى فى الواليات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى واليابان
ما بين عامى  2003و :2012
الواليات املتحدة
الأمريكية

االحتاد الأوروبى

اليابان

االحتياطى

ارتفاع مبعدل
 349مليار م� 3سنوياً

انخفا�ض مبعدل
164مليار م� 3سنوياً

انخفا�ض مبعدل 2.0
مليار م� 3سنوياً

االنتاج

ارتفاع مبعدل
 15.6مليار م� 3سنوياً

انخفا�ض مبعدل
 8.2مليار م� 3سنوياً

انخفا�ض مبعدل
 8.2مليار م� 3سنوياً

اال�ستهالك

ارتفاع مبعدل
 10.1مليار م� 3سنوياً

انخفا�ض مبعدل
 3.3مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل
 4.1مليار م� 3سنوياً

الواردات

انخفا�ض مبعدل
 2.5مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل
 6.2مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل
 4.4مليار م� 3سنوياً
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 )5تحليل الأفاق الم�ستقبلية للطلب على النفط الخام فى الدول ال�صناعية:

البحث الثاني

الدول ال�صناعية

على املدى املتو�سط

على املدى البعيد

()2018 – 2012

()2035 – 2012

انخفا�ض مبعدل

انخفا�ض مبعدل

� 233ألف ب /ي �سنوياً

� 243ألف ب /ي �سنوياً

دول الأمريكتني

ارتفاع مبعدل
� 17ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 78ألف ب /ي �سنوياً

دول �أوروبا

انخفا�ض مبعدل
� 183ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 104ألف ب /ي �سنوياً

دول �آ�سيا الهادئ

انخفا�ض مبعدل
� 67ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 61ألف ب /ي �سنوياً

الدول النامية

ارتفاع مبعدل
 1.1مليون ب /ي �سنوياً

ارتفاع مبعدل
 1.0مليون ب /ي �سنوياً

الدول النامية الآ�سيوية

ارتفاع مبعدل
� 683ألف ب /ي �سنوياً

ارتفاع مبعدل
� 748ألف ب /ي �سنوياً

منها :ال�صني

ارتفاع مبعدل
� 367ألف ب /ي �سنوياً

ارتفاع مبعدل
� 339ألف ب /ي �سنوياً
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 )6تحليل الأفاق الم�ستقبلية للطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية:
الطلب على الغاز الطبيعى

()2035 – 2011

الدول ال�صناعية

ارتفاع مبعدل  12.0مليار م� 3سنوياً

دول الأمريكتني

ارتفاع مبعدل  7.3مليار م� 3سنوياً

دول �أوروبا

ارتفاع مبعدل  3.3مليار م� 3سنوياً

دول �آ�سيا الهادئ

ارتفاع مبعدل  1.4مليار م� 3سنوياً

الدول النامية

ارتفاع مبعدل  54.7مليار م� 3سنوياً

منها :ال�صني

ارتفاع مبعدل  16.5مليار م� 3سنوياً

الهند

ارتفاع مبعدل  4.6مليار م� 3سنوياً

الربازيل

ارتفاع مبعدل  2.6مليار م� 3سنوياً

 )7تحليل الطلب على النفط فى الدول ال�صناعية ،وفق القطاع على المدى البعيد (:)2035 – 2010
دول �أوروبا

دول الأمريكتني

دول �آ�سيا الهادئ

�إجماىل الدول
ال�صناعية

النقل

انخفا�ض مبعدل
� 100ألف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 80ألف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 36ألف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 216ألف ب /ي
�سنوياً

ال�صناعة

ـــــ

ارتفاع مبعدل 12
�ألف ب /ي �سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 4أالف ب /ي
�سنوياً

ارتفاع مبعدل
� 8أالف ب /ي
�سنوياً

توليد الكهرباء

ـــــ

انخفا�ض مبعدل
� 4أالف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 4أالف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 8أالف ب /ي
�سنوياً

�أخرى

انخفا�ض مبعدل
� 16ألف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 8أالف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 4أالف ب /ي
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
� 28ألف ب /ي
�سنوياً

ال�صناعية

ال�صناعية

ال�صناعية
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 )8تحليل الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ،وفق القطاع (:)2035 – 2011

البحث الثاني

دول �أوروبا
ال�صناعية

دول الأمريكتني
ال�صناعية

دول �أ�سيا الهادئ
ال�صناعية

�إجماىل الدول
ال�صناعية

توليد الكهرباء

ارتفاع مبعدل 1.8
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل 3.4
مليار م� 3سنوياً

انخفا�ض مبعدل
3
 0.4مليار م
�سنوياً

ارتفاع مبعدل 4.8
مليار م� 3سنوياً

ال�سكنى والتجارى

ارتفاع مبعدل 2.0
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل 1.2
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل 0.6
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل 3.7
مليار م� 3سنوياً

ال�صناعى

انخفا�ض مبعدل
3
 0.4مليار م
�سنوياً

انخفا�ض مبعدل
3
 0.4مليار م
�سنوياً

ارتفاع مبعدل 0.4
مليار م� 3سنوياً

انخفا�ض مبعدل
3
 0.4مليار م
�سنوياً

�أخرى

انخفا�ض مبعدل
3
 0.1مليار م
�سنوياً

ارتفاع مبعدل 3.1
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل 0.8
مليار م� 3سنوياً

ارتفاع مبعدل 3.8
مليار م� 3سنوياً

 )9تحليل انعكا�سات تطور طلب الدول ال�صناعية على نفط وغاز الدول الأع�ضاء:
من غير المتوقع �أن يكون لالنخفا�ض الحالى فى الطلب على النفط الخام فى الدول
ال�صناعية و ارتفاع االمدادات من خارج اوبك ت�أثير كبير على �أ�سعاره العالمية ،على الرغم
من وجود عالقة طرديه قوية بين الطلب على النفط الخام و�أ�سعاره فى اال�سواق العالمية.
ف�أ�سواق النفط ال تت�أثر فى الوقت الحا�ضر بالعر�ض والطلب فقط ،ولكن هناك العديد
من العوامل الأخرى التي ت�ؤثر في الأ�سواق العالمية ،مثل التوترات الجيو�سيا�سية ،ون�شاط
الم�ضاربين.
 خالل العقود القليلة الما�ضية كانت التقلبات االقت�صادية فى الدول ال�صناعية ت�ؤدى دوراً
�أ�سا�سياً في توجيه �أ�سعار النفط الخام� ،أما خالل المرحلة الحالية ،فقد �أ�ضيف �إلى �أدوار
هذه الدول دور اقت�صاديات الدول النا�شئة وبخا�صة ال�صين ،التى �أ�صبح لها ت�أثيرها الهام
فى توجيه م�سار االقت�صاد العالمى ،وال�سيما زيادة الطلب على النفط الخام.
اتجاه ا�ستهالك النفط نحو الدول النامية فى �آ�سيا� ،سي�صاحبه ا�ستمرار بناء طاقات
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جديدة من م�صافى التكرير فى هذه المناطق ،وذلك فى الوقت الذى ت�شهد فيه معظم
م�صافى تكرير النفط الخام فى الدول الأع�ضاء فى المنظمة� ،ضعف فى االداء.
ا�ستمرار ارتفاع اال�ستهالك المحلى من الغاز الطبيعى فى الدول الأع�ضاء نتيجة ارتفاع
معدالت النمو ال�سكانى ،والتو�سع العمرانى الكبير ،و�سيا�سات الت�سعير الحكومية التى
�أبقت على الأ�سعار المحلية للغاز الطبيعى عند م�ستويات منخف�ضة مقارنة بالأ�سعار
العالمية لت�ؤدى �إلى تغير النمط اال�ستهالكى ،حيث بلغت ن�سبة ا�ستهالك الغاز الطبيعى
�إلى �إجمالى ا�ستهالك الطاقة فى الدول الأع�ضاء حوالى  %55فى عام  ،2012مقارنة
بن�سبة بلغت  %46فى عام .2003
 ارتفاع معدل نمو اال�ستهالك مقارنة بمعدل نمو الإنتاج من الغاز الطبيعى فى الدول
الأع�ضاء فى منظمة �أوابك� ،سينعك�س ب�صورة �سلبية على �صادراتها من الغاز الطبيعى
وبالتالى على العائد منها ،حيث �أن تلبية الطلب المحلى على الغاز الطبيعى �سيتم على
ح�ساب الكميات الم�صدرة منه.
 ا�ستعادة �شركات البتروكيماويات الأمريكية ن�شاطها المعهود ،بف�ضل انخفا�ض الأ�سعار
(الغاز
المحلية للغاز الطبيعى ،نتيجة الإنتاج المتزايد من الغاز الطبيعى غير التقليدى
ال�صخرى)� .إال �أن الواليات المتحدة الأمريكية تتجه نحو رفع القيود المفرو�ضة على
�صادرات الغاز الطبيعى ،حيث ت�سعى ال�شركات الأمريكية �إلى تحقيق �أرباح �أكبر باال�ستفادة
من الأ�سواق الأ�سيوية والأوروبية ،مما �سيدفع ب�أ�سعار الغاز الطبيعى فى ال�سوق المحلى
الأمريكى �إلى االرتفاع ،وبالتالى �ستقترب من الأ�سعار العالمية ،لتفقد هذه ال�شركات جزء
من قدرتها التناف�سية .لكن هذا ال يمنع �شركات البتروكيماويات فى الدول الأع�ضاء من
مناف�سة ال�صادرات الأمريكية فى الأ�سواق االوروبية والأ�سيوية ،الأمر الذى قد ينجم عنه
�ضغط على الأ�سعار و تقليل هوام�ش الربح.
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من �أهم ما خل�صت �إليه الدرا�سة �أن الدول ال�صناعية لن تتخلى عن النفط العربى ب�سهولة
لعدة �أ�سباب من �أهمها ارتفاع تكلفة �إنتاج النفط ال�صخرى� ،إ�ضافة �إلى ما يتمتع به نفط الخليج
من �سمات ال تتوفر بالنفط ال�صخرى .كما �أن كثافة التنقيب ال�ستخراج النفط ال�صخرى تقابلها
تحديات بيئية كبيرة ،تثير معار�ضة جادة من المنظمات البيئية الوطنية �سواء داخل الواليات
المتحدة الأمريكية �أو �أوروبا ،حيث يعتبر �أن�صار البيئة �أن التقنية الم�ستخدمة ال�ستخراج النفط
ال�صخرى بالتفتيت الهيدروليكى ،مدمرة للبيئة والهواء وم�صادر المياه الجوفية .كما �أنه من غير
المتوقع �أي�ضاً ان تتخلى الدول ال�صناعية عن �صادرات الغاز الطبيعى من الدول االع�ضاء ب�سهولة
لعدة �أ�سباب من �أهمها ،توقع ارتفاع �أ�سعار الغاز ال�صخرى فى الواليات المتحدة الأمريكية نتيجة
لرفع القيود عن �صادرات الغاز،وهو الأمر الذى ت�سعى �إلى تحقيقه ال�شركات ال�صناعية الأمريكية
التى ت�ستخدمه من �أجل المناف�سة وجنى الأرباح ،وبخا�صة �شركات البتروكيماويات و�شركات
الأ�سمدة� ،إ�ضافة �إلى ارتفاع ن�سب تراجع الغاز ال�صخرى غير التقليدى مقارنة بن�سب تراجع الغاز
الموجود بالمكامن التقليدية ،وهى الن�سبة التى يتراجع وفقها االنتاج بعد طفرة فى البداية تعرف
بالإنتاج المبدئى .كما تمتلك الدول الأع�ضاء ميزة تناف�سية جغرافية ،حيث تعد هى الأقرب �إلى
الأ�سواق الأ�سيوية الأ�سرع نمواً ،وفيما يلى عر�ض لبع�ض التو�صيات التى تم التو�صل �إليها من
خالل هذه الدرا�سة:
و�ضع خطط لتر�شيد اال�ستهالك المحلى من النفط الخام بالدول االع�ضاء فى المنظمة،
وذلك بعد تزايد اال�ستهالك المحلى ب�صورة كبيرة خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية ،فالخطر
ال يكمن فى انخفا�ض الطلب العالمى على النفط الخام ،ولكنه يكمن فى زيادة اال�ستهالك
المحلى من النفط الخام فى الدول الأع�ضاء فى المنظمة.
التركيز على تطوير قطاع التكرير والت�سويق العالمى بالدول الأع�ضاء فى المنظمة ،واالتجاه
نحو بناء م�صافى تكرير جديدة ذات قدرة ت�شغيلية عالية� ،سواء داخل الدول الأع�ضاء �أو
خارجها ،وهو توجه ا�ستراتيجى ال بد من العمل على تحقيقه ،حيث يتوقع �أن تطغى تجارة
المنتجات النفطية على تجارة النفط الخام خالل الخم�س ال�سنوات المقبلة ،ب�سبب تزايد
الطلب العالمى على المنتجات النفطية.
تنويع القاعدة االقت�صادية وعدم االعتماد على النفط وحده ،بهدف تح�سين معدالت النمو
االقت�صادية للدول الأع�ضاء فى المنظمة ،وذلك من خالل ت�شجيع زيادة اال�ستثمارات
غير النفطية و تحقيق التنمية ال�شاملة ،وكذلك اال�ستفادة من الدول النا�شئة ذات النمو
االقت�صادى المرتفع ،من خالل عمل �شراكات ا�ستراتيجية فى اال�ستثمارات الواعدة بمختلف
المجاالت العقارية وال�صناعية والخدمية.
�إدخال وا�ستخدام التقنيات الحديثة فى مجاالت ا�ستك�شاف وا�ستخراج الغاز الطبيعى،
مع و�ضع الأطر التنظيمية لال�ستثمار فى هذه المجاالت ،بهدف ت�شجيع �شركات القطاع
الخا�ص الإقليمية على القيام ب�أداء دورها الوطنى فى تنمية �صناعة الغاز الطبيعى ،وبخا�صة
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مع تراجع االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى الدول الأع�ضاء بالمنظمة خالل
العقد الما�ضى.
و�ضع خطط لتر�شيد اال�ستهالك المحلى من الغاز الطبيعى بالدول االع�ضاء فى المنظمة،
وذلك بعد تزايد اال�ستهالك المحلى ب�صورة كبيرة خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية ،فالخطر
يكمن فى ارتفاع نمو الطلب المحلى على الغاز الطبيعى بمعدالت �أعلى من نمو االنتاج.
�إعادة النظر فى �سيا�سات الت�سعير ال�سائدة فى الدول الأع�ضاء بالمنظمة ،والتى ت�ضع
الأ�سعار المحلية للغاز الطبيعى عند م�ستويات منخف�ضة ،مما ي�شجع على الزيادة المفرطة
فى اال�ستهالك المحلى ،مما ي�ؤثر ب�صورة �سلبية على حجم �صادرات الدول االع�ضاء من
الغاز الطبيعى.
و�أخير ًا ،ف�إن وفرة الغاز الطبيعى بالدول الأع�ضاء فى منظمة الأقطار العربية الم�صدرة
للبترول (�أوابك) ،يعد من �أهم الفر�ص المتاحة �أمام الدول الأع�ضاء لو�ضع �سيا�سات تنموية للطاقة
الم�ستدامة ،وذلك بالحد من تكاليف توليد الطاقة وال �سيما تلك المغذية للقطاعات ال�صناعية
المختلفة ،وزيادة اال�ستثمارات ،وكذلك الحد من االنبعاثات الكربونية ،بهدف الم�ساهمة فى تحقيق
التنمية االقت�صادية والبيئية ،ومواجهة التحول من م�صدر هام للعر�ض �إلى مركز متنامى للطلب،
غير �أن ذلك يوجب اتخاذ خطوات عاجلة لو�ضع هذه ال�سيا�سات ،و�إال �ستظل م�صادر الغاز الطبيعى
بالدول الأع�ضاء غير م�ستغله على النحو الأمثل ،فالتحول ال�سريع الذى ت�شهده خرائط تجارة
النفط و الغاز العالمية ،يتطلب الكثير من الت�أمل ،وبذل المزيد من الجهد والعمل من قبل الدول
الأع�ضاء فى المنظمة ،وفقاً التجاهات ور�ؤية بعيدة المدى ،بهدف تحقيق توازن العر�ض والطلب
فى �أ�سواق النفط الخام والغاز الطبيعى ،اللذان يعدا من �أهم م�صادر الدخل القومى فى الدول
الأع�ضاء.

155

:المراجع باللغة الإنجليزية
 BP, Statistical Review of World Energy, Various Issues.
 Congressional Research Service, Europe’s Energy Security: Options and
Challenges to Natural Gas Supply Diversification, August 20, 2013.
 EIA, US Energy Information Administration, Data base.
 Eurogas, Statistical Report 2013.
 http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/import_export_en.htm.
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics.
 IEA, Natural Gas Information, Various Issues.
 IEA, Oil Information, various Issues.
 IEA, World Energy Outlook 2013.
 IMF, Data Bank.
 OPEC, Annual Statistical Bulletin 2013.
 OPEC, world oil outlook 2013.
 World Bank, Data Base.

156

البحث الثاني

:المراجع
:المراجع باللغة العربية
. �أعداد مختلفة، تقرير الأمين العام ال�سنوى،�أوابك
. �أعداد مختلفة، التقرير االح�صائى ال�سنوى،�أوابك
. بنك المعلومات،�أوابك

الواقع واآلفاق المستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي
في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء

ملحق الجداول االح�صائية

19.6

1213

238

1.6

3.8

7.7

18.3

90.7

18.9

1265

239

1.5

3.6

7.7

18.5

90.8

217

18.2

1277

233

0.7

1.6

7.0

16.3

92.3

215

الم�صدر  :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

الح�صة من �إجمالى العالم ()%

�إجمالى العالم

�إجمالى الدول ال�صناعية

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول الأمريكتين

215

2003

2004

2005

17.8

1293

230

0.7

1.6

6.5

15.1

92.8

214

2006

17.4

1317

229

0.7

1.7

6.5

14.8

92.8

213

2007

17.0

1332

227

0.7

1.6

5.9

13.3

93.4

212

2008

16.6

1340

222

0.7

1.6

5.7

12.7

93.6

208

2009

16.4

1356

222

1.5

3.4

5.6

12.4

92.9

206

2010

15.2

1474

224

1.6

3.5

5.0

11.1

14.6

1526

223

0.7

1.6

4.9

10.9

94.4

211

2.6

()0.7

()0.2

()9.2

()5.6

93.5

209

2011

2012

معدل النمو
خالل الفترة
()%

جدول رقم ()1
االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام فى الدول ال�صناعية خالل الفترة ()2012-2003
(مليار برميل)

157

معدل النمو
خالل الفترة
()%
1.4

2012
15.2
78.7
3.6
18.6
0.5
2.7
19.4
84.3

2011
14.1
76.2
3.9
20.9
0.5
2.9
18.5
83.0

2010
13.6
74.0
4.2
23.0
0.6
3.0
18.4
81.9
22.5

2009
13.2
72.1
4.5
24.8
0.6
3.1
18.3
80.1
22.8

2008
12.9
71.1
4.7
25.9
0.5
3.0
18.2
80.6
22.5

2007
13.2
70.8
4.9
26.2
0.6
3.0
18.6
79.7
23.4

2006
13.2
70.9
4.9
26.5
0.5
2.6
18.6
79.7
23.3

2005
12.9
68.8
5.3
28.5
0.5
2.7
18.7
78.7
23.8

2004
13.3
67.7
5.8
29.4
0.6
2.9
19.6
77.4
25.4

2003

13.4

66.8

6.0

30.0

0.6

3.2

20.1

74.5

27.0

دول الأمريكتين

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

�إجمالى الدول ال�صناعية

�إجمالى العالم

الح�صة من �إجمالى العالم ()%

()2.0

()5.5

()0.4
1.4

22.3

الم�صدر .IEA, Oil Information, Various Issues :

23.0

جدول رقم ()2
انتاج النفط الخام فى الدول ال�صناعية خالل الفترة ()2012-2003
(مليون برميل  /يوم)

البحث الثاني

158

الواقع واآلفاق المستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي
في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء

60.6

73.5

44.5

17.8

7.9

33.0

14.7

49.3

59.4

76.3

45.3

17.3

7.8

32.5

14.7

50.2

22.7

الم�صدر .IEA, Oil Information, Various Issues :

الح�صة من �إجمالى العالم ()%

�إجمالى العالم

�إجمالى الدول ال�صناعية

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول الأمريكتين

21.9

2003

2004

58.8

77.6

45.6

17.3

7.9

32.5

14.8

50.2

22.9

2005

57.5

78.8

45.3

16.9

7.7

33.0

14.9

50.1

22.7

2006

56.4

80.1

45.2

17.1

7.7

32.5

14.7

50.4

22.8

2007

52.1

79.5

41.4

12.5

5.2

35.2

14.6

52.2

21.6

2008

53.6

78.7

42.2

17.4

7.3

33.1

14.0

49.5

20.9

2009

52.4

81.8

42.9

17.4

7.5

32.5

13.9

50.1

21.5

2010

51.4

82.5

42.4

18.0

7.6

31.9

13.5

50.2

83.0

41.6

18.8

7.8

31.2

13.0

50.0

20.8

1.4

()0.7

()0.6

()0.1

()1.4

50.1

21.2

2011

2012

معدل النمو
خالل الفترة
()%

جدول رقم ()3
ا�ستهالك النفط الخام فى الدول ال�صناعية خالل الفترة ()2012-2003
(مليون برميل  /يوم)

159

2012
10.4

2011
11.2
37.5
11.7
39.2
6.9
23.3
29.8
45.4

2010
11.5
37.9
12.0
39.5
6.8
22.6
30.2
45.1

2009
11.4
38.1
11.9
39.7
6.6
22.2
30.0
44.6
67.3

2008
12.3
38.2
13.0
40.5
6.8
21.3
32.1
45.9
69.9

2007
12.5
38.4
13.1
40.1
7.0
21.6
32.6
46.3
70.4

2006
12.6
38.6
13.1
40.1
7.0
21.3
32.8
45.8
71.5

2005
12.6
38.4
13.1
40.0
7.1
21.6
32.9
45.4
72.4

2004
12.5
38.3
13.2
40.4
6.9
21.3
32.6
44.7
72.9

2003

11.8

37.5

12.8

40.6

6.9

21.9

31.6

42.4

74.5

دول الأمريكتين

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

�إجمالى الدول ال�صناعية

�إجمالى العالم

الح�صة من �إجمالى العالم ()%

جدول رقم ()4
واردات النفط الخام فى الدول ال�صناعية خالل الفترة ()2012-2003
(مليون برميل  /يوم)
معدل النمو
خالل الفترة
()%
()1.4
35.6
11.9
40.6
7.0
23.8
29.3
44.0

67.0

0.2

()0.8

()0.8
0.4

65.6

الم�صدر .IEA, Oil Information, Various Issues :

66.5

البحث الثاني

160

الواقع واآلفاق المستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي
في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء

21.8

40.5

8.8

4.4

0.4

52.1

4.6

43.5

20.2

43.1

8.7

4.2

0.4

50.6

4.4

45.2

3.9

الم�صدر .IEA, Oil Information, Various Issues :

الح�صة من �إجمالى العالم ()%

�إجمالى العالم

�إجمالى الدول ال�صناعية

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول الأمريكتين

3.8

2003

2004

18.1

43.7

7.9

3.7

0.3

48.5

3.8

47.8

3.8

2005

17.6

43.6

7.7

3.3

0.3

44.7

3.4

52.0

4.0

2006

17.6

43.5

7.6

4.2

0.3

45.3

3.5

50.5

3.9

2007

16.6

43.2

7.2

4.7

0.3

45.3

3.2

49.9

3.6

2008

16.4

42.3

6.9

4.6

0.3

45.0

3.1

50.4

3.5

2009

16.4

42.3

6.9

5.0

0.3

41.5

2.9

53.5

3.7

2010

جدول رقم ()5
�صادرات الدول ال�صناعية من النفط الخام خالل الفترة ()2012-2003
(مليون برميل  /يوم)

15.9

43.4

6.9

5.4

0.4

36.4

2.5

17.0

41.0

7.0

4.6

0.3

35.3

2.5

60.1

0.1

()2.5

()3.1

()6.6

58.2

4.0

4.2

1.1

2011

2012

معدل النمو
خالل الفترة
()%

161

معدل النمو
خالل الفترة
()%
()0.2

2012
19.7
49.5
13.1
32.9
7.0
17.7
39.8
72.4

2011
19.9
49.7
13.3
33.0
6.9
17.3
40.1
78.5

2010
19.9
49.4
13.4
33.3
6.9
17.3
40.2
77.7
51.8

2009
19.3
48.6
13.5
34.0
6.9
17.4
39.7
75.7
52.5

2008
20.1
48.4
14.5
34.9
6.9
16.7
41.4
77.0
53.8

2007
20.2
48.2
14.6
34.7
7.2
17.1
41.9
76.9
54.6

2006
20.3
47.7
15.1
35.6
7.1
16.7
42.5
76.7
55.4

2005
20.3
47.5
15.1
35.5
7.3
17.1
42.7
75.8
56.3

2004
20.3
47.8
15.1
35.6
7.1
16.7
42.6
74.5
57.2

2003

20.0

47.6

14.9

35.6

7.1

16.9

42.0

72.1

58.2

دول الأمريكتين

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

�إجمالى الدول ال�صناعية

�إجمالى العالم

الح�صة من �إجمالى العالم ()%

()0.2

()1.4

()0.6
0.05

51.1

الم�صدر .IEA, Oil Information, Various Issues :

54.9

جدول رقم ()6
الكميات المكررة من النفط الخام فى الدول ال�صناعية خالل الفترة ()2012-2003
(مليون برميل  /يوم)
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()4.4
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0.007
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5.18

الم�صدر  :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

اليابان

االتحاد االوروبى

الواليات المتحدة

5.65
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0.006

2.22
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0.006

2.20

5.77
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0.006
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5.00
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0.005

1.92

5.35
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0.005
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5.47

2010

0.005

1.58

5.65

0.005

1.43
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-

()7.6

1.6
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معدل النمو
خالل الفترة
()%

جدول رقم ()8
تطور انتاج النفط الخام فى الواليات المتحدة واالتحاد االوروبى واليابان خالل الفترة ()2012-2003
(مليون برميل  /يوم)

الم�صدر  :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

اليابان

االتحاد االوروبى

الواليات المتحدة

22.7
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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معدل النمو
خالل الفترة
()%

جدول رقم ()7
تطور االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام فى الواليات المتحدة واالتحاد االوروبى واليابان خالل الفترة ()2012-2003
(مليار برميل)
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معدل النمو
خالل الفترة
()%
()0.8
()1.6

2012
18.6
12.8
4.71

2011
18.9
13.4
4.47

2010
19.1
13.7
4.47

2009
18.8
13.9
4.43

2008
19.5
14.6
4.88

2007
20.7
14.7
5.05

2006
20.7
15.0
5.21

2005
20.8
15.0
5.39

2004
20.7
14.9
5.31

2003

20.0

14.8

5.46

الواليات المتحدة

االتحاد االوروبى

اليابان

معدل النمو
خالل الفترة
()%
()1.6
0.5

2012
10.6
12.5
4.74

2011
11.3
12.2
4.49

2010
11.7
12.1
4.57

2009
11.5
12.5
4.26

2008
12.9
13.8
4.93

2007
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14.0
5.03
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13.6
13.5
5.20

2005
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13.3
5.23

2004
12.9
12.5
5.20

2003

12.3

12.0

5.31

الواليات المتحدة

االتحاد االوروبى

اليابان

الم�صدر .BP Statistical Review of World Energy 2013 :

()1.3

جدول رقم ()10
تطور واردات النفط الخام فى الواليات المتحدة واالتحاد االوروبى واليابان خالل الفترة ()2012-2003
(مليون برميل  /يوم)

الم�صدر  :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

()1.6

جدول رقم ()9
تطور ا�ستهالك النفط الخام فى الواليات المتحدة واالتحاد االوروبى واليابان خالل الفترة ()2012-2003
(مليون برميل  /يوم)

البحث الثاني

164

الواقع واآلفاق المستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي
في الدول الصناعية واالنعكاسات على الدول األعضاء

4.6

15.7

4.5

15.8

17.1

4.5

15.8

17.3

الم�صدر .BP Statistical Review of World Energy 2013 :

اليابان

االتحاد االوروبى

الواليات المتحدة
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4.6

15.9

17.4
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4.7

15.8

17.6
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4.7

15.6

17.7
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4.6

15.5

17.6
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4.3

15.2

17.7
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4.3

15.2

17.3

4.3

14.8

17.4

()0.7

()0.7

0.3
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معدل النمو
خالل الفترة
()%

جدول رقم ()11
تطور طاقة م�صافى تكرير النفط الخام فى الواليات المتحدة واالتحاد االوروبى واليابان خالل الفترة ()2012-2003
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معدل النمو
المتوقع ()%
()0.5

2018
44.6
47.2
44.4

2017
44.8
47.9
43.3
46.3
5.4
5.8

2016
45.0
48.6
42.2
45.6
5.3
5.7
92.5

2015
45.2
49.3
41.1
44.9
5.3
5.8
91.6

2014
45.4
50.1
40.1
44.2
5.2
5.7
90.7

2013
45.6
50.9
38.9
43.4
5.1
5.7
89.6

2012
46.0
51.7
37.8
42.5
5.1
5.7
88.9

الدول ال�صناعية

الن�سبة للإجمالى العالمى ()%

الدول النامية

الن�سبة للإجمالى العالمى ()%

باقى دول العالم

الن�سبة للإجمالى العالمى ()%

�إجمالى العالم

1.0

1.0

2.7
47.0
5.4
5.7

93.5

الم�صدر .OPEC, world oil outlook 2013 :

94.4

جدول رقم ()12
توقع تطور الطلب العالمى على النفط على المدى المتو�سط بح�سب المجموعات الدولية المختلفة ()2018-2012
(مليون برميل/يوم)
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46.0

18.5

8.5

30.0

13.8

51.5

الم�صدر .OPEC, world oil outlook 2013 :

�إجمالى الدول ال�صناعية

الن�سبة لإجمالى الدول ال�صناعية ()%

دول ا�سيا الهادئ

الن�سبة لإجمالى الدول ال�صناعية ()%

دول اوروبا

الن�سبة لإجمالى الدول ال�صناعية ()%

دول االمريكتين

23.7

2012

45.6

18.4

8.4

29.4

13.4

52.2

23.8

2013

45.4

18.3

8.3

29.1

13.2

52.6

23.9

2014

45.2

18.4

8.3

29.0

13.1

52.9

23.9

2015

45.0

18.2

8.2

28.7

12.9

53.1

23.9
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44.8

18.3

8.2

28.6

12.8

44.6

18.2

8.1

28.5

12.7

53.4

()0.5

()0.8

()1.4

53.1

23.8

23.8

0.1

2017

2018

معدل النمو
المتوقع ()%

جدول رقم ()13
توقع تطور الطلب على النفط فى الدول ال�صناعية على المدى المتو�سط ()2018-2012
(مليون برميل/يوم)
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معدل النمو
المتوقع ()%
3.7
3.5
2.2

2018
4.6
11.9
8.2
24.7

2017
4.4
11.5
8.0
23.9

2016
4.2
11.1
7.8
23.1

2015
4.0
10.8
7.6
22.3

2014
3.9
10.4
7.4
21.7

2013
3.8
10.1
7.3
21.2

2012
3.7
9.7
7.2
20.6

الهند

ال�صين

باقى الدول النامية الأ�سيوية

�إجمالى الدول النامية الأ�سيوية

الم�صدر .OPEC, world oil outlook 2013 :

3.1

جدول رقم ()14
توقع تطور الطلب على النفط فى الدول النامية الأ�سيوية على المدى المتو�سط ()2018-2012
(مليون برميل/يوم)
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88.9

5.7

5.1

42.5

37.8

51.7

الم�صدر .OPEC, world oil outlook 2013 :

�إجمالى العالم

الن�سبة للإجمالى العالمى ()%

باقى دول العالم

الن�سبة للإجمالى العالمى ()%

الدول النامية

الن�سبة للإجمالى العالمى ()%

الدول ال�صناعية

46.0

2012

91.6

5.8

5.3

44.9

41.1

49.3

45.2

2015

96.3

5.7

5.5

48.4

46.6

45.9

44.2

2020

100.7

5.8

5.8

51.4

51.8

42.8

43.1

2025

104.6

5.5

108.5

5.5

5.8

57.2

6.0

54.5

57.0

62.1

37.2

40.4

()0.6

0.9

0.7

2.2

40.0

41.8

2030

2035

معدل النمو
المتوقع ()%

جدول رقم ()15
توقع تطور الطلب العالمى على النفط على المدى البعيد بح�سب المجموعات الدولية المختلفة ()2035-2012
(مليون برميل/يوم)
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معدل النمو
المتوقع ()%
()0.3

2035
21.9
54.2
11.4

2030
22.6
54.1
11.7
28.0
7.4
17.7

2025
23.2
53.8
12.1
28.1
7.8
18.1
43.1

2020
23.7
53.6
12.5
28.3
8.0
18.1
44.2

2015
23.9
52.9
13.1
29.0
8.3
18.4
45.2

2012
23.7
51.5
13.8
30.0
8.5
18.5
46.0

دول االمريكتين

الن�سبة لإجمالى الدول ال�صناعية ()%

دول اوروبا

الن�سبة لإجمالى الدول ال�صناعية ()%

دول ا�سيا الهادئ

الن�سبة لإجمالى الدول ال�صناعية ()%

�إجمالى الدول ال�صناعية

()0.6

()0.8

()0.8
28.2
7.1
17.6

41.8

الم�صدر .OPEC, world oil outlook 2013 :

40.4

جدول رقم ()16
توقع تطور الطلب على النفط فى الدول ال�صناعية على المدى البعيد ()2035-2012
(مليون برميل/يوم)
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20.6

7.2

9.7

الم�صدر .OPEC, world oil outlook 2013 :

�إجمالى الدول النامية الأ�سيوية

باقى الدول النامية الأ�سيوية

ال�صين

الهند

3.7

2012

22.4

7.6

10.8

4.0

2015

26.3

8.6

12.7

5.0

2020

30.0

9.5

14.4

6.2

2025

33.9

10.3

16.0

7.6

2030

37.8

11.0

17.5

9.3

2035

2.7

1.9

2.6

4.1

معدل النمو
المتوقع ()%

جدول رقم ()17
توقع تطور الطلب على النفط فى الدول النامية الأ�سيوية على المدى البعيد ()2035-2012
(مليون برميل/يوم)
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جدول رقم ()18
التوزيع الن�سبى للطلب العالمى على النفط ،وفق
القطاع خالل عامى 2035 ، 2010
()%
2010

2035

التغير المتوقع
عن 2010

قطاع النقل

%57

%60

%3

القطاع ال�صناعى

%26

%25

()%1

قطاع توليد الكهرباء

%6

%5

()%1

القطاع ال�سكنى والتجارى والزراعى

%11

%10

()%1

الم�صدر .OPEC, world oil outlook 2013 :
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جدول رقم ()19
الطلب على النفط فى الدول ال�صناعية وفق القطاع ،خالل عامى  2010و 2035
(مليون برميل مكافئ نفط/يوم)
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2035

معدل النمو المتوقع ()%

قطاع النقل
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21.4

()0.9

دول االمريكتين

14.8

12.8

()0.6

دول �أوروبا

8.5

6.0

()1.4

دول �أ�سيا الهادئ

3.5

2.6

()1.2

القطاع ال�صناعى

11.2

11.4

0.1

دول االمريكتين

5.1

5.4

0.2

دول �أوروبا

3.4

3.4

-

دول �أ�سيا الهادئ

2.7

2.6

()0.2

قطاع توليد الكهرباء

1.4

1.2

()0.6

دول االمريكتين

0.5

0.5

-

دول �أوروبا

0.4

0.3

()1.1

دول �أ�سيا الهادئ

0.5

0.4

()0.9

القطاع ال�سكنى والتجارى والزراعى

4.3

3.6

()0.7

دول االمريكتين

1.5

1.3

()0.6

دول �أوروبا

1.8

1.4

()1.0

دول �أ�سيا الهادئ

1.0

0.9

()0.4

االجمالى

43.7

37.6

()0.6

الم�صدر .OPEC, world oil outlook 2013 :
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معدل النمو خالل
2012
الفترة ()%
11.8
69.6
4.0
23.8
1.1
6.6
16.9

2011
10.8
58.8
4.2
22.9
3.4
18.3
18.4

2010
9.9
56.1
4.6
25.8
3.2
18.1
17.7

2009
9.0
61.9
4.6
31.8
0.9
6.4
14.6
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8.9
61.1
4.7
32.5
0.9
6.4
14.5

2007
8.1
57.9
5.0
35.3
1.0
6.8
14.0

2006
7.9
55.4
5.5
38.4
0.9
6.2
14.3

2005
7.6
54.8
5.3
38.4
0.9
6.8
13.8

2004
7.5
48.4
5.4
34.5
2.7
17.1
15.6

2003

7.3

47.0

5.6

35.6

2.7

17.4

15.6

دول الأمريكتين

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

�إجمالى الدول ال�صناعية

()9.5

()3.7

5.5

0.9

�إجمالى العالم
8.0

8.3

8.2

9.4

9.7

193.8 189.9 187.9 177.3 175.9 175.3 173.4 171.2 172.1 155.9

الح�صة من �إجمالى العالم ()%

10.0

9.1

8.1

8.3

الم�صدر  :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

8.7

2.4

جدول رقم ()20
االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل الفترة ()2012-2003
(تريليون متر مكعب)
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41.1

2725

1120

4.0

45

28.2

316

67.8

39.8

2802

1115

3.8

43

29.2

325

67.0

746

38.2

2874

1097

4.1

45

28.6

314

67.2

738

الم�صدر .IEA, Natural Gas Information, Various Issues :

الح�صة من �إجمالى العالم ()%

�إجمالى العالم

�إجمالى الدول ال�صناعية

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول الأمريكتين

759

2003

2004

2005

37.5

2960

1110

4.3

48

27.6

306

68.1

756

2006

37.0

3036

1125

4.5

51

26.3

296

69.2

778

2007

36.8

3150

1158

4.5

52

26.7

309

68.8

796

2008

37.4

3061

1146

4.7

53

25.7

294

69.6

798

2009

35.8

3284

1177

5.1

60

25.5

300

69.4

816

2010

35.3

3384

35.7

3435

2.6

1195

1226

5.3

4.2

1.0

5.3

64

22.5

65

22.8

273

276

72.3

()1.5

71.8

859

886

1.7

2011

2012

معدل النمو
خالل الفترة
()%

جدول رقم ()21
انتاج الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل الفترة ()2012-2003
(مليار متر مكعب)
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معدل النمو
خالل الفترة
()%
1.6

2012
895
54.5
512
31.1
237
14.4
1644
3449

2011
867
53.9
521
32.4
220
13.7
1608
3381

2010
850
52.6
567
35.1
198
12.2
1615
3322
48.6

2009
806
53.4
522
34.6
181
12.0
1509
3074
49.1

2008
820
52.7
556
35.7
180
11.6
1556
3146
49.5

2007
815
53.1
540
35.2
180
11.7
1536
3072
50.0

2006
764
52.0
541
36.8
165
11.2
1469
2917
50.4

2005
770
52.5
543
37.0
153
10.4
1466
2856
51.3

2004
782
53.5
527
36.1
151
10.3
1460
2792
52.3

2003

777

54.2

513

35.7

145

10.1

1435

2713

52.9

دول الأمريكتين

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

�إجمالى الدول ال�صناعية

�إجمالى العالم

الح�صة من �إجمالى العالم ()%

5.6

()0.02

1.5
2.7

47.6
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47.7

جدول رقم ()22
ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل الفترة ()2012-2003
(مليار متر مكعب)
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79.1

756

598

17.9

107

59.0

353

23.0

78.2

806

630

17.5

110

58.8

370

23.8

150

78.6

844

663

16.6

110

61.1

405

22.3

148
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الح�صة من �إجمالى العالم ()%

�إجمالى العالم

�إجمالى الدول ال�صناعية

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول الأمريكتين

138

2003

2004

2005

78.9

873

689

17.8

123

61.2

422

20.9

144

2006

78.1

914

714

18.9

135

59.0

422

22.1

158

2007

77.1

947

730

19.0

138

61.4

448

19.6

143

2008

78.7

905

712

18.9

135

61.3

436

19.9

141

2009

77.8

987

768

19.6

150

61.2

470

19.2

147

2010

75.4

1037

75.2

1022

3.4

783

769

22.7

5.6

2.8

21.8

170

58.3

174

58.9

461

448

19.0

2.7

19.4

152

146

0.6

2011

2012

معدل النمو
خالل الفترة
()%

جدول رقم ()23
واردات الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل الفترة ()2012-2003
(مليار متر مكعب)
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معدل النمو
خالل الفترة
()%
1.1

2012
134
35.4
218
57.7
26
6.9
379
1024

2011
136
37.0
204
55.6
27
7.4
367
1029

2010
129
35.2
213
58.2
24
6.6
366
982
37.3

2009
126
36.6
198
57.3
21
6.1
345
887
38.9

2008
131
38.0
196
56.6
19
5.4
346
937
36.9

2007
132
40.1
177
54.0
19
5.9
329
898
36.6

2006
123
39.1
175
55.7
16
5.2
315
883
35.6

2005
127
40.6
172
55.0
14
4.4
313
864
36.3

2004
129
42.8
162
53.6
11
3.6
302
821
36.8

2003

121

42.4

154

53.9

11

3.7

285

755

37.8

دول الأمريكتين

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أوروبا

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

دول �أ�سيا الهادئ

الح�صة من �إجمالى
الدول ال�صناعية ()%

�إجمالى الدول ال�صناعية

�إجمالى العالم

الح�صة من �إجمالى العالم ()%

10.0

3.9

3.2
3.4

35.6
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37.0

جدول رقم ()24
�صادرات الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية خالل الفترة ()2012-2003
(مليار متر مكعب)
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0.04

3.2

0.04

3.1

5.5

0.04

3.0

5.8

0.04

2.8

6.0

0.04

2.6

6.7

0.02

2.5

6.9
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¿ قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

اليابان ¿

االتحاد االوروبى

الواليات المتحدة

5.4

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0.02

2.4

7.7

2009

0.02

2.3

8.6

2010

0.02

1.8

8.8

0.02

1.7

8.5

()7.4

()6.8

5.2

2011

2012

معدل النمو
خالل الفترة
()%

جدول رقم ()25
تطور االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعى فى الواليات المتحدة واالتحاد االوروبى واليابان خالل الفترة ()2012-2003
(تريليون متر مكعب)
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الواليات المتحدة

االتحاد االوروبى

2011

681.4 648.5 603.6 584.0 570.8 545.6 524.0 511.1 526.4 540.8

149.6 157.9 177.8 174.3 193.3 187.5 201.3 212.0 227.3 223.6

2012

2.6
()4.4

اليابان ¿

5.2

5.6

4.8

5.0

5.3

5.2

4.9

4.8

3.2

الم�صدر .BP Statistical Review of World Energy,Various Issues:
¿ قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

4.9

()5.3

معدل النمو
خالل الفترة
()%

جدول رقم ()26
تطور انتاج الغاز الطبيعى فى الواليات المتحدة واالتحاد االوروبى واليابان خالل الفترة ()2012-2003
(مليار متر مكعب)
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116.74 105.50 94.51 87.44 93.74 90.23 83.74 78.55 77.01 79.77

443.9 453.1 502.9 465.1 497.3 482.1 489.7 496.1 486.7 473.9

4.3

()0.7
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اليابان

االتحاد االوروبى

الواليات المتحدة

722.1 690.5 682.1 648.7 659.1 654.2 614.4 623.4 634.4 630.8

1.5

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

معدل النمو خالل
الفترة ()%

جدول رقم ()27
تطور ا�ستهالك الغاز الطبيعى فى الواليات المتحدة واالتحاد االوروبى واليابان خالل الفترة ()2012-2003
(مليار متر مكعب)
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2003

2004

2005

الواليات المتحدة

2006

2010

104.7 105.0 111.6 129.0 117.2 121.5 119.3 110.4

2007

2011
97.1

االتحاد االوروبى

2008

2012
87.8

394.3¿ 414.3 427.8 407.4 419.0 395.1 402.1 384.4 355.4 338.6

81.0

80.3

80.0

87.6

94.6

94.3

91.8

2009

معدل النمو خالل
الفترة ()%
()2.5
1.7

اليابان

120.8 115.2

الم�صدر  :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،
¿ .BP Statistical Review of World Energy,Various Issues and eurogas

2012
45.3

2011
42.1

2010
31.8

2009
30.0

2008
27.0

2007
23.0

2006
20.3

2005
20.4

2004

23.9

2003

19.0

جدول رقم ()29
تطور �صادرات الغاز الطبيعى فى الواليات المتحدة خالل الفترة ()2012-2003
(مليار متر مكعب)
معدل النمو خالل
الفترة ()%
10.1

الم�صدر  :قاعدة بيانات� ،إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.EIA ،

الواليات المتحدة

97.7

4.5

جدول رقم ()28
تطور واردات الغاز الطبيعى فى الواليات المتحدة واالتحاد االوروبى واليابان خالل الفترة ()2012-2003
(مليار متر مكعب)
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3370

1773

3957

2249

1707

الم�صدر .IEA, World Energy Outlook 2013 :
¿ ي�شمل الوقود البحرى الدولى

�إجمالى العالم ¿

الدول النامية

الدول ال�صناعية

1597

2011

2020

4322

2541

1778

2025

4646

2815

1827

2030

4976

3086

1885

2035

1.6

2.3

0.7

معدل النمو
المتوقع ()%

جدول رقم ()30
توقع تطور الطلب العالمى على الغاز الطبيعى بح�سب المجموعات الدولية المختلفة ()2035-2011
(مليار متر مكعب)
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معدل النمو
المتوقع ()%
0.8

2035
1044
55.4
605

2030
1016
55.6
584
32.0
227
12.4

2025
988
55.6
568
31.9
222
12.5
1778

2020
957
56.1
537
31.5
214
12.5
1707

2011
869
54.4
525
32.9
202
12.6
1597

دول االمريكتين

الن�سبة لإجمالى الدول ال�صناعية ()%

دول اوروبا

الن�سبة لإجمالى الدول ال�صناعية ()%

دول ا�سيا الهادئ

الن�سبة لإجمالى الدول ال�صناعية ()%

�إجمالى الدول ال�صناعية

0.7

0.7

0.6
32.1
236
12.5

1827
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جدول رقم ()31
توقع تطور الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية ()2035-2011
(مليار متر مكعب)
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27

61

الم�صدر .IEA, world energy outlook 2013 :

البرازيل

الهند

ال�صين

132

2011

45

87

307

2020

61

114

396

2025

75

140

470

2030

90

172

529

2035

5.1

4.4

6.0

معدل النمو
المتوقع ()%

جدول رقم ()32
توقع تطور الطلب على الغاز الطبيعى فى �أكبر ثالث دول وهى ال�صين والبرازيل والهند ()2035-2011
(مليار متر مكعب)
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جدول رقم ()33
التوزيع الن�سبى للطلب العالمى على الغاز الطبيعى،
وفق القطاع خالل عامى 2035 ، 2011
()%
2011

2035

التغير المتوقع
عن 2011

قطاع توليد الطاقة

%40

%39

()%1

القطاع ال�سكنى والتجارى

%21

%20

()%1

القطاع ال�صناعى

%18

%19

%1

القطاعات الأخرى

%21

%22

%1

الم�صدر .IEA, World Energy Outlook, 2013:
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جدول رقم ()34
توزيع الطلب على الغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية
وفق القطاع ،خالل عامى 2035 ، 2011
(مليار متر مكعب)
2011

2035

معدل النمو المتوقع ()%

قطاع توليد الكهرباء

586

701

0.7

دول االمريكتين

284

365

1.1

دول �أوروبا

183

227

0.9

دول �أ�سيا الهادئ

118

109

()0.3

القطاع ال�سكنى والتجارى

490

579

0.7

دول االمريكتين

254

282

0.4

دول �أوروبا

186

233

0.9

دول �أ�سيا الهادئ

51

65

1.0

القطاع ال�صناعى

323

315

()0.1

دول االمريكتين

186

177

()0.2

دول �أوروبا

107

97

()0.4

دول �أ�سيا الهادئ

29

40

1.3

القطاعات االخرى

198

290

1.6

دول االمريكتين

145

220

1.8

دول �أوروبا

49

47

()0.2

دول �أ�سيا الهادئ

4

22

7.4

االجمالى

1597

1885

0.7

الم�صدر .derivative from IEA, World Energy Outlook 2013:
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جدول رقم ()35
تطور ال�صادرات النفطية للدول الأع�ضاء
خالل الفترة ()2012 - 2008
(مليون برميل/يوم)
2008

2009

2010

2011

معدل النمو خالل
2012
الفترة ()%

النفط الخام

16.8

14.6

14.9

15.5

17.9

1.6

الم�شتقات النفطية

3.2

3.1

3.3

3.5

3.8

4.4

�إجمالى ال�صادرات النفطية

20.0

17.7

18.2

19.0

21.7

2.1

الم�صدر � :أوابك  -التقرير االح�صائى ال�سنوى .2013
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جدول رقم ()36
تطور الطاقات الفائ�ضة فى م�صافى التكرير بالدول الأع�ضاء
خالل الفترة ()2012 - 2008
(مليون برميل/يوم)
معدل النمو خالل
2012 2011 2010 2009 2008
الفترة ()%
طاقات م�صافى التكرير القائمة

6.70

7.09

7.26

7.26

7.27

2.1

االنتاج من الم�شتقات النفطية

5.57

5.96

6.36

6.32

5.88

1.4

الطاقات الفائ�ضة

1.13

1.13

0.90

0.94

1.39

5.3
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تقارير

تقرير حول
قمة الكويت الثانية لتكنولوجيا الصناعات
البترولية الالحقة

”“2nd Kuwait Downstream Technology Summit

دولة الكويت

التقاريـــر
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قمة الكويت الثانية لتكنولوجيا الصناعات البترولية الالحقة

مقدمــة
بن���اء على الدع���وة الموجهة من المركز الدولي للجودة والإنتاجية (� ،)IQPCش���ـاركت الأمـانة
العـامـ���ة ف���ي قـمــة الكـويـت الثانـيـة لتكـنـولوجيـا ال�ص���ـناعات البتـرولية الالحقـة ،التي عقــدت في
دولة الكويـت ،خالل الفترة  3-2حزيران /يونيو .2014
�ش���ارك في هذه القمة خبراء من الدول الأع�ض���اء في �أوابك (دولة الإمارات العربية المتحدة،
ومملكة البحرين ،والمملكة العربية ال�سعودية ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،وجمهورية م�صر العربية)،
�إ�ضافة �إلى عدد من مندوبي ال�شركات النفطية الدولية ،و�شركات تقديم م�ستلزمات �صناعة التكرير
والبتروكيماويات.
�ش���اركت الأمان���ة العامة في فعاليات القمة ،ومثلها المهند����س عماد مكي ،خبير �أول تكرير في
�إدارة ال�ش�ؤون الفنية ،وقدم ورقة بعنوان (برنامج تح�سين الأداء في �صناعة تكرير النفط في الدول
العربية).

الموا�ضيع التي تناولتها جل�سات القمة
ت�ض���منت القم���ة �أربع جل�س���ات قدمت فيه���ا عدد م���ن الأوراق التي تناولت المحاور الرئي�س���ية
التالية( :مرفق قر�ص مدمج يحتوي على الأوراق التي قدمت في القمة).
•تح�سين �أداء من�ش�آت ال�صناعة البترولية ،وتنفيذ م�شروعات تطويرها بكفاءة عالية.
•تح�سين عمليات ت�شغيل الوحدات الإنتاجية ل�ضمان �سالمة و�أمن الموارد.
•اختيار �أف�ضل عوامل حفازة و�أف�ضل تكنولوجيا عمليات التك�سير.
•تح�سين نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة في من�ش�آت �صناعة التكرير والبتروكيماويات.

اال�ستنتاجات والتو�صيات
في ختام القمة عقدت جل�س���ة نقا�ش ا�ستعر�ض الم�شاركون فيها اال�ستنتاجات والتو�صيات التي
تم التو�صل �إليها من خالل الأوراق التي قدمت في الجل�سات� ،أهمها:
•تواج���ه �ص���ناعة تكرير النفط في ال���دول العربية كغيرها م���ن دول العالم تحديات عديدة
ت����ؤدي �إل���ى خف�ض ربحيتها ،وهذا ما دفع القائمين على هذه ال�ص���ناعة �إلى تطبيق برامج
تح�سين الأداء لخف�ض الفاقد وتح�سين قدرة الم�صافي على �إنتاج م�شتقات ذات موا�صفات
عالية الجودة ،ب�أقل تكاليف ممكنة مع المحافظة على �سالمة وجاهزية المعدات.
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•لوحظ في العقدين الما�ض���يين التوجه نحو تنفيذ م�شاريع تطوير وتو�سيع �صناعة التكرير
في معظم الدول العربية ،وخا�صة في دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ،وذلك من
خالل تطوير الم�صافي القائمة و�إن�شاء م�صاف جديدة.
•�أكد الم�ش���اركون على �أنه على الرغم من �أن ا�س���تثمارات الدول العربية في مجال البحث
العلم���ي والتطوي���ر ال ترقى �إلى م�س���توى الدول المتقدمة �ص���ناعياً� ،إال �أن هناك تح�س���ناً
ملحوظاً في �إدراك �أهمية دعم �أن�ش���طة البحث العلمي ،ودورها في تح�س���ين �أداء �ص���ناعة
التكرير والبتروكيماويات ،وتعزيز قدرتها التناف�سية في الأ�سواق العالمية.

التقاريـــر

•�ض���رورة تكثيف �أن�شطة التعاون والتن�سيق بين �شركات التكرير والبتروكيماويات في الدول
العربية بهدف تبادل الخبرات والدرو�س الم�س���تفادة من حوادث و�أخطاء حوادث ال�ص���حة
وال�سالمة والبيئة.
•التوجه نحو تعزيز التكامل بين �صناعتي التكرير والبتروكيماويات ،وذلك بهدف اال�ستفادة
من الخ�صائ�ص التي توفرها عملية التكامل� ،سواء من خالل تبادل اللقيم والمنتجات فيما
بينهما� ،أو الم�شاركة في الوحدات الخدمية.
•االهتمام بن�ش���ر ثقافة الجودة بين العاملين في المن�ش����أة من خالل �إعداد برامج تثقيفية،
ودورات تدريبية ل�ش���رح انعكا�س���ات تطبيق نظم تح�س���ين الجودة على �أداء وكفاءة وربحية
ال�شركة.
•الت�أكيد على �أهمية دور الدعم الحكومي للم�ش���اريع اال�س���تثمارية الكبيرة في ال�ص���ناعات
البترولية الالحقة ،واالهتمام بعملية التخطيط الجيد قبل البدء بالتنفيذ.
•تعزيز التعاون مع ال�شركات النفطية العالمية بهدف الم�شاركة في المخاطر اال�ستثمارية،
واال�ستفادة من مواطن القوة التي يمتلكها كل طرف ،وتقا�سم المنافع لم�صلحة الطرفين.

ملخ�ص �أهم الأوراق التي قدمت في جل�سات القمة
عقدت في القمة �أربعة جل�سات قدمت فيها عدة �أوراق� ،إ�ضافة �إلى جل�سة نقا�ش مفتوح ،وجل�سة
الخت���ام .وفيم���ا يلي ملخ�ص بع�ض الأوراق التي قدمت في جل�س���ات هذه القمة( :مرفق �ص���ورة عن
برنامج القمة).
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ورقة الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك)
بعنوان:

برنامج تح�سين الأداء في �صناعة التكرير العربية
المهند�س /عماد نا�صيف مكي

خبير �أول تكرير� ،إدارة ال�ش�ؤون الفنية
منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك)

Performance Improvement Program in Arab Refining Industry
Eng. Imad Nassif Makki

Senior Refining Expert, Technical Affairs Dept.,
)Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC

ت�ضمنت الورقة المحاور الرئي�سية التالية:
.1

1نظرة �شاملة على �صناعة التكرير في الدول العربية.

.2

2العوامل الم�ؤثرة في �أداء �صناعة تكرير النفط في الدول العربية.

.3

3الإ�ستراتيجيات المعتمدة من قبل الدول الأع�ضاء في �أوابك لتح�سين �أداء م�صافي النفط.

.4

�4أمثلة عملية لتطبيق برنامج تح�سين �أداء م�صافي النفط في بع�ض الدول الأع�ضاء.
 .1نظرة �شاملة على �صناعة التكرير في الدول العربية

تبـلغ الطاقة التكريرية الحالية في الدول العربية حوالي  8.32مليون ب/ي ،وعدد الم�ص���افي
 62م�صفاة ،حيث ت�شكل  %9من �إجمالي الطاقة التكريرية في العالم ،البالغة  90.73مليون ب/ي
وعدد الم�ص���افي  647م�ص���فــاة ،كما تبلغ الطاقة التكريرية في الدول الأع�ض���اء في �أوابك 7.55
مليون ب/ي ،وعدد الم�صافي العاملة  51م�صفاة ،بح�صة  %90من �إجمالي الطاقة التكريرية في
الدول العربية� .أما الدول الأع�ض���اء في مجل�س التعاون لدول الخليج العربية فتمتلك  20م�ص���فاة
بطاق���ة تكريرية �إجمالية قدرها  4.9مليون ب/ي .يبين ال�ش���كل ( )1الطاقة التكريرية الحالية في
الدول العربية ون�سبتها من �إجمالي الطاقة التكريرية في العالم.

195

ال�شكل ()1
الطاقات التكريرية الحالية في الدول العربية

التقاريـــر
ت�أتي المملكة العربية ال�س���عودية في المرتبة الأولى في قائمة الدول الأع�ض���اء في �أوابك ،حيث
تبلغ ح�صتها حوالي  %33من �إجمالي الطاقة التكريرية في الدول الأع�ضاء في �أوابك .ت�أتي بعدها
دول���ة الكوي���ت ،ثم جمهورية العراق� ،أما في الدول العربية غير الأع�ض���اء فت�أتي �س���لطنة عمان في
المرتبة الأولى بح�ص���ة قدرها  %29من �إجمال الطاقة التكريرية للدول غير الأع�ضاء ،وذلك على
النحو المبين في ال�شكلين ( )2و(.)3
ال�شكل ()2
الطاقات التكريرية وعدد الم�صافي في الدول الأع�ضاء في �أوابك
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ال�شكل ()3
الطاقات التكريرية وعدد الم�صافي في الدول العربية غير الأع�ضاء في �أوابك

 .2العوامل الم�ؤثرة في �أداء �صناعة تكرير النفط العربية
ي�ؤثر في م�س���توى �أداء وربحية م�ص���افي النفط في الدول العربية العديد من العوامل ،منها ما
يتعلق بخ�ص���ائ�ص الم�ص���فاة ،ونوع وتركيب عملياته���ا ،وطاقتها التكريرية ،والم���وارد التي تمتلكها.
ومنها ما يرتبط بالو�ضع االقت�صادي للدولة ولبيئة الأعمال التي تعمل بها الم�صفاة .يلخ�ص ال�شكل
(� )4أهم العوامل الم�ؤثرة في م�ستوى �أداء وكفاءة م�صافي النفط العربية.
ال�شكل ()4
العوامل الم�ؤثرة في �أداء وكفاءة الم�صافي العربية
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 :1-2العوامل المتعلقة بخ�صائ�ص الم�صفاة:
تلعب خ�صائ�ص الم�صفاة دوراً هاماً في تحديد م�ستوى �أدائها وكفاءتها الت�شغيلية واالقت�صادية،
و�أهم هذه العوامل:

التقاريـــر

•الطاقة التكريرية للم�صفاة ،ي�س���اهم حجم الم�ص���فاة وطاقتها التكريرية في تحديد م�س���توى
ربحيته���ا ،حيث تتميز الم�ص���افي ذات الطاقة التكريرية الكبيرة بربحية �أعلى من الم�ص���افي
ال�صغيرة ،وذلك من خالل اال�ستفادة من اقت�صاد الحجم ،وتخفي�ض تكاليف الت�شغيل وال�صيانة.
وفي الدول العربية ي�صل عدد الم�صافي ال�صغيرة الحجم التي تبلغ طاقتها التكريرية �أقل من
� 100ألف ب/ي ( )31م�صفاة� ،أو ما يمثل  %50من �إجمالي الم�صافي العاملة وعددها ()62
م�ص���فاة .كما يبلغ عدد الم�ص���افي المتو�س���طة الحجم التي تتراوح طاقته���ا التكريرية ما بين
(� )200-100ألف ب/ي )18( ،م�ص���فاة بن�سبة  ،%29بينما يبلغ عدد الم�صافي الكبيرة ذات
الطاقة التكريرية الأعلى من � 200ألف ب/ي ( )13م�ص���فاة فقط بن�س���بة  % 21من �إجمالي
عدد الم�صافي العاملة في الدول العربية.
تترك���ز الم�ص���افي الكبيرة الحجم ف���ي دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ،حيث ي�ص���ل
متو�س���ط الطاقة التكريرية للم�ص���افي في هذه الدول حوالي � 248ألف ب/ي� ،أما متو�س���ط
الطاقة التكريرية في الدول الأع�ضاء في �أوابك فيبلغ � 148ألف ب/ي ،وهو قريب من متو�سط
م�ص���افي العالم ،بينما ال يزيد متو�س���ط طاقة الم�ص���افي في الدول العربية غير الأع�ضاء في
�أوابك عن � 70ألف ب/ي .يبين ال�ش���كل ( )5توزع م�ص���افي النفط في الدول العربية ح�س���ب
الحجم.
•عم � � ��ر الم�صف � � ��اة ،يعتبر من العوامل الهامة التي ت�ؤثر في كفاءة وربحية الم�ص���فاة ،حيث تتميز
الم�ص���افي القديمة بارتفاع تكاليف الت�ش���غيل وال�ص���يانة ،وذلك نظراً العتمادها على تقنيات
قديمة في عمليات الت�شغيل.
ت�ش���ير درا�س���ة ن�شرتها منظمة الأقطار العربية الم�ص���درة للبترول (�أوابك) عام � 2013إلى �أن
معظم م�ص���افي النفط العاملة في الدول العربية قد �أن�ش���ئت قبل ت�س���عينات القرن الما�ض���ي،
و�أن عدد الم�ص���افي التي �أن�ش���ئت في العقدين الما�ضيين بلغ �ست م�صاف فقط .يبين ال�شكل
( )6التطور التاريخي لإجمالي الطاقة التكريرية ،وعدد الم�صافي في الدول العربية الأع�ضاء
وغير الأع�ضاء في �أوابك خالل الفترة (.)2014-1950
•الموارد المتاحة ت�س���اعد على منح الم�ص���فاة ميزة تناف�سية تمكنها من �إنتاج م�شتقات ب�أ�سعار
مناف�س���ة في الأ�سواق العالمية ،فعندما تتوفر المواد الخام بالقرب من موقع الم�صفاة ي�ساهم
ذلك في خف�ض تكاليف النقل والتخزين ،وبالتالي ينعك�س ذلك على �إجمالي تكاليف الت�ش���غيل
في الم�صفاة .يعتبر النفط الخام والغاز الطبيعي من �أهم الموارد التي تمتلكها الدول الأع�ضاء،
حيث تبلغ ن�س���بة �إنتاج الدول العربية حوالي  %31من �إجمالي �إنتاج العالم من النفط الخام،
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كما تبلغ ن�سبة �صادرات الدول العربية �إلى الأ�سواق العالمية حوالي %35من �إجمالي �صادرات
النفط في العالم.
ال�شكل ()5
توزع م�صافي النفط في الدول العربية ح�سب الحجم

ال�شكل ()6
تطور �إجمالي الطاقة التكريرية وعدد الم�صافي في الدول العربية الأع�ضاء وغير الأع�ضاء
في �أوابك خالل الفترة ()2014-1950
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تجدر الإ�ش���ارة �إلى �أن الدول الأع�ض���اء في �أوابك ت�س���عى �إلى تح�س���ين القيمة الم�ضافة للنفط
الخ���ام ال���ذي تنتجه من خالل تحويل���ه �إلى منتجات نفطية قابلة للت�ص���دير �إلى الأ�س���واق العالمية
ب���دالً م���ن بيعة كمادة خ���ام .ولتحقيق هذه الغاية بد�أت الدول الأع�ض���اء في �أواب���ك ب�إعداد خطط
تو�سيع الطاقة التكريرية من خالل �إن�شاء م�صاف جديدة �أو تطوير الم�صافي القائمة .يبين ال�شكل
( )7مقارن���ة بين الطاق���ة التكريرية الحالية و�إنتاج النفط الخام و�س���وائل الغاز الطبيعي في الدول
الأع�ضاء في �أوابك.
ال�شكل ()7
مقارنة بين الطاقة التكريرية و�إنتاج النفط الخام و�سوائل الغاز الطبيعي في �أوابك

التقاريـــر
•الموقع الجغرافي يعتبر �أي�ض���اً من العوامل الم�ؤثرة في تح�س���ين �أداء الم�ص���فاة ،فعلى �س���بيل
المثال ،عندما تكون الم�صفاة قريبة من الموانئ البحرية ف�إن ذلك ي�ساهم في تخفي�ض نفقات
نق���ل المنتجات �إلى �أ�س���واق اال�س���تهالك .والدول العربية تمتلك موقع���اً جغرافياً متميزاً لي�س
فقط لموقعها بالقرب من �أهم الممرات البحرية بل �أي�ضاً لقربها من �أكثر الأ�سواق ذات الطلب
المتنامي على المنتجات النفطية ،كال�صين والهند.
•توف � � ��ر �شبكات �أنابي � � ��ب نقل النفط الخام والمنتج � � ��ات النفطية يلعب دوراً هاماً في تح�س���ين
م�س���توى ربحية وكفاءة الم�ص���فاة ،فعلى �سبيل المثال ،تمتلك الدول الأع�ضاء في �أوابك حوالي
� 146شبكة �أنابيب يبلغ �إجمالي طولها  18827ميل.
•درجة تعقيد الم�صفاة ونوع عمليات التكرير له دور كبير في تحديد م�س���توى الأداء ،حيث �أن
الم�صافي الحاوية على وحدات تحويلية تنتج ن�سبة �أعلى من الم�شتقات الخفيفة عالية القيمة
على ح�س���اب الم�ش���تقات الثقيلة ،يبين ال�شكل ( )8متو�سط م�ؤ�ش���ر تعقيد م�صافي النفط في
الدول الأع�ضاء ومقارنتها مع متو�سط م�صافي العالم.
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كما ي�ساهم التكامل بين �صناعتي التكرير والبتروكيماويات في تح�سين ربحية الم�صفاة ،وذلك
من خالل اال�س���تفادة من الخ�ص���ائ�ص التي تحققها عملية التكامل� ،سواء بتبادل اللقيم �أو الم�شاركة
في الوحدات الخدمية� ،أو رفع م�س���توى جاهزية الوحدات الإنتاجية .يبين ال�شكل (� )9أهم الفر�ص
والفوائ���د الت���ي يمكن الح�ص���ول عليها من عملية التكامل بين م�ص���افي النفط ومن�ش����آت �ص���ناعة
البتروكيماويات.
ال�شكل ()8
متو�سط م�ؤ�شر تعقيد م�صافي النفط في الدول الأع�ضاء

ال�شكل ()9
فر�ص وفوائد التكامل بين م�صافي النفط ومن�ش�آت �صناعة البتروكيماويات
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 :2-2العوامل الخارجية العامة الم�ؤثرة في �أداء الم�صفاة
�أ�ش���ارت الورقة �إلى العوامل المتعلقة بالو�ض���ع االقت�ص���ادي ،وبيئة الأعمال ال�سائدة في الدولة
التي تعمل فيها الم�صفاة� ،أهمها:
•مع � � ��دل النم � � ��و االقت�صادي ،والذي يعك�س قدرة الحكومة على تمويل م�ش���اريع تطوير وتو�س���يع
م�ص���افي النفط القائمة لتمكينها من تجديد معداتها وتحديث التقنيات التي ت�س���تخدمها في
عملي���ات التكرير التي توفر ميزة خف�ض تكاليف الإنتاج  ،وتح�س���ين كفاءة ا�س���تخدام الطاقة،
والحد من ت�شكل النفايات.

التقاريـــر

•قواني � � ��ن وت�شريعات حماية البيئة التي تفر�ضه � � ��ا الحكومة على الم�صافي ،حيث ينعك�س مدى
�صرامة هذه الت�شريعات على مقدار التكاليف الالزمة لتلبية متطلبات الحد من طرح الملوثات
�إلى البيئة� ،أو �إنتاج م�ش���تقات تحتوي على ن�س���ب منخف�ض���ة من ال�ش���وائب والملوثات ال�ضارة
ب�صحة الإن�سان والبيئة.
•الدعم الحكومي ل�صناعة التكرير ،من خالل الم�س���اعدة في تقديم القرو�ض والتمويل الالزم
لإن�ش���اء م�شاريع التطوير ،ويكون الدعم في �أعلى م�ستوياته عندما تتبع الم�صافي �إلى �شركات
نفط وطنية ،مثلما هو �سائد في معظم الدول العربية.

 - 3الإ�ستراتيجي � � ��ات المعتم � � ��دة من قب � � ��ل الدول الأع�ضاء في �أواب � � ��ك لتح�سين �أداء
م�صافي النفط.
�أ�شارت الورقة في هذا المحور �إلى �أهم الإجراءات المتخذة في الدول العربية لتح�سين الأداء
الت�شغيلي في م�صافي النفط القائمة� ،أهمها:
•تعظيم الأداء الت�ش���غيلي لعمليات التكرير ،وتطبيق برامج تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة وتح�سين
كفاءة ا�ستخدامها.
•ا�ستخدام التقنيات الحديثة المتطورة التي ت�ساهم في تح�سين كفاءة الإنتاج.
•تعزيز التكامل بين الم�صافي ووحدات �صناعة البتروكيماويات.
•ت�شجيع �أن�شطة البحث والتطوير للم�ساهمة في �إيجاد �أف�ضل الحلول المنا�سبة للم�شكالت التي
تعاني منها �صناعة تكرير النفط.
•تطبيق نظم �إدارة ال�صيانة الدورية والوقائية والروتينية لوحدات الم�صفاة.
•تعزي���ز التع���اون مع �ش���ركات النف���ط العالمية بهدف الم�ش���اركة ف���ي المخاطر اال�س���تثمارية،
واال�ستفادة من مواطن القوة التي يمتلكها كل طرف ،وتقا�سم المنافع لم�صلحة الطرفين.
•االهتمام بتح�سين خبرات العاملين من خالل تطبيق برامج التدريب الم�ستمر.
يبي���ن ال�ش���كل ( )10مخططاً يلخ�ص �أه���م الإجراءات المتبعة في الدول العربية لتح�س���ين �أداء
�صناعة التكرير.
202

قمة الكويت الثانية لتكنولوجيا الصناعات البترولية الالحقة

ال�شكل ()10
�إجراءات تح�سين �أداء �صناعة التكرير في الدول العربية

� -4أمثلة عملية لتطبيق برنامج تح�سين �أداء م�صافي النفط في بع�ض الدول الأع�ضاء
تناول���ت الورق���ة في هذا المحور عر�ض���اً لثالثة �أمثلة عملية لتطبيق برامج تح�س���ين الأداء ،مع
الإ�ش���ارة �إلى مراحل عملية التنفيذ ،والفوائد التي ح�ص���لت عليها نتيجة تطبيق البرنامج .وهي كما
يلي:
•برنامج تح�س���ين الربحية في �ش���ركة �أبو ظبي الوطنية لتكرير النفط (تكرير) – دولة الإمارات
العربية المتحدة.
•برنامج تح�سين الأداء في م�صفاة ال�شعيبة في دولة الكويت.
•برنامج تح�سين ال�صيانة في �شركة نفط البحرين (بابكو) في مملكة البحرين.
•وفي الختام ا�ستعر�ضت الورقة بع�ض اال�ستنتاجات والتو�صيات� ،أهمها:
•ي�ؤثر في م�س���توى �أداء وربحية م�ص���افي النفط في الدول العربية العديد من العوامل ،منها ما
يتعلق بخ�ص���ائ�ص الم�صفاة وتركيب عملياتها التكريرية وطاقتها والموارد التي تمتلكها ،ومنها
ما يرتبط بالو�ضع االقت�صادي للدولة ولبيئة الأعمال التي تعمل بها الم�صفاة.
•تواج���ه �ص���ناعة تكرير النفط في الدول العربية كغيره���ا من دول العالم تحديات عديدة ت�ؤدي
�إل���ى خف����ض ربحيتها ،وهذا ما دفع القائمين على هذه ال�ص���ناعة �إلى تطبيق برامج تح�س���ين
الأداء لخف�ض الفاقد وتح�س���ين قدرة الم�ص���افي على �إنتاج م�ش���تقات ذات موا�ص���فات عالية
الجودة ،ب�أقل تكاليف ممكنة مع المحافظة على �سالمة وجاهزية المعدات.
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•ت�ش���هد الدول العربية ن�ش���اطاً ملحوظاً في مجال تطبيق برامج تح�سين الأداء ،بهدف تح�سين
القدرة التناف�سية في الأ�سواق العالمية.
• �إن التع���اون بي���ن ال�ش���ركات الوطني���ة و�ش���ركات النفط العالمي���ة في مجال تنفيذ الم�ش���اريع
الم�شتركة ،ي�ساهم في تعزيز تبادل الخبرات بين ال�شركاء وتقا�سم المخاطر ونقل التكنولوجيا.
•على الرغم من التقدم الملحوظ الذي �أحرز في الدول العربية في مجال تح�س���ين الأداء ،في
ال�س���نوات الما�ض���ية� ،إال �أنها مازالت بحاجة �إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للو�ص���ول �إلى
الم�ستويات العالمية.

التقاريـــر

ورقة بعنوان:

التزام مجموعة �إينوك بالبيئة وال�صحة وال�سالمة والجودة
ال�سيد /كارلو�س ف .تان

مجموعة �إينوك (�شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة)
ENOC Group Environment, Health, Safety and Quality Compliance
Mr. Carlos V. Tan
)Emirate National Oil Company LLC (ENOC
قـدم المتحـدث في
البداية �شرحاً للعنا�صر
الأ�سا�سية لنجاح نظام
ال�������ص���ح���ة وال�������س�ل�ام���ة
والبيئة وال��ج��ودة ،والتي
ت��ت���أل��ف م��ن الإم��ك��ان��ات
ال���ف���ن���ي���ة ،واالل�����ت�����زام،
والثقافة ،م�شـيراً �إل��ى
المكـونات الأ�سا�سية لكل
عن�صر من هذه العنا�صر
ودوره����ا ف��ي ال��ح��د من
ع����دد ال����ح����وادث ال��ت��ي
تتعر�ض لها المن�ش�أة،
وذلك على النحو المبين
في ال�شكل (.)11
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ال�شكل ()11
العنا�صر الأ�سا�سية لنظام ال�صحة وال�سالمة والبيئة والجودة

قمة الكويت الثانية لتكنولوجيا الصناعات البترولية الالحقة

ثم انتقل �إلى الحديث عن م�ستويات االلتزام بنظام ال�صحة وال�سالمة في المن�ش�آت ال�صناعية،
والتي تتكون مما يلي:
•الم�س���توى المر�ض���ي ( ،)Pathologicalت�س���ود في هذا الم�س���توى نظرة الالمباالة و�ضعف
الإح�سا�س بالم�س�ؤولية ،ب�سبب غياب المحا�سبة والرقابة الإدارية.
•الم�ستوى التفاعلي ( ،)Reactiveيعترف العاملون في هذا الم�ستوى ب�أهمية ال�سالمة ويبذلون
الجهود الكبيرة لمعالجة الآثار الناجمة عن الحوادث بعد وقوعها.
•الم�س���توى اال�س���تباقي ( ،)Proactiveيعتمد هذا الم�س���توى على محاولة منع وقوع الحوادث
من خالل اتخاذ �إجراءات وقائية وااللتزام بتنفيذ عمليات التح�س���ين الم�س���تمر لقيم و�أ�س����س
ال�صحة وال�سالمة.
•الم�ستوى الإبداعي ( ،)Generativeت�سود في هذا الم�ستوى روح المبادرة والعمل على ن�شر
ثقافة االلتزام بتعليمات و�أ�س�س ومقومات ال�صحة وال�سالمة والبيئة والحر�ص على �سالمة ما
بعد محيط المن�ش�أة.
يبين ال�ش���كل (� )12سلم ترتيب م�ستويات االلتزام بنظام ال�صحة وال�سالمة والبيئة والجودة في
المن�ش�آت ال�صناعية.
وبعد ا�س���تعرا�ض بع�ض الأمثلة لحوادث وكوارث وقعت في ال�ص���ناعة النفطية وحجم الأ�ض���رار
التي نجمت عنها انتقل المتحدث �إلى مناق�ش���ة العوامل الأ�سا�س���ية الم�س���اعدة على الحد من وقوع
الحوادث في المن�ش�آت ال�صناعية ،والتي تتلخ�ص بما يلي:
•اليقين ب�أن الحوادث الكبيرة يمكن تفاديها.
•مراعاة �ش���روط ال�ص���حة وال�س�ل�امة المهنية منذ المراحل الأولى لإعداد الت�صاميم الهند�سية
لمعدات الوحدات ال�صناعية ،واختيار التقنيات المتطورة و�أعلى المعايير الهند�سية ،وا�ستخدام
�أف�ضل المواد الإن�شائية.
•�إدراك �أعمق للمخاطر وتطبيق البرامج المتطورة لتقييم الأخطار.
•ت�ش���جيع اال�س���تعانة بهيئات محايدة متخ�ص�ص���ة تتولى تقييم ودرا�س���ة مدى االلتزام ب�ش���روط
ال�صحة وال�سالمة المهنية.
•تبادل الخبرات والدرو�س الم�ستفادة من حوادث و�أخطاء ونجاحات الما�ضي.
•ا�س���تخدام �أجه���زة المراقب���ة المتط���ورة التي ت�س���اعد على الك�ش���ف المبكر ع���ن الأعطال �أو
الت�سربات الخطرة.
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ال�شكل ()12
م�ستويات االلتزام بنظام ال�صحة وال�سالمة والبيئة والجودة

التقاريـــر
كما تناول المتحدث �أهم ا�ستراتيجيات الوقاية من الحوادث � ،أهمها:
•الوقاية خير من العالج.
•التقيد بمتطلبات ت�شريعات و�أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
•العناية ب�سالمة الأجهزة والمعدات.
•ن�ش���ر الوعي بانعكا�س���ات الحوادث على �ص���حة الإن�س���ان والممتلكات ،وعلى �س���معة ال�شركة
و�صورتها لدى الجمهور.
كما �أ�ش���ار المتحدث �إلى �سيا�س���ة �ش���ركة بترول الإمارات الوطنية (�إينوك) في الحد من وقوع
الحوادث من خالل تطبيق البرامج الوقائية والت�أكيد على بناء قدرات العاملين في مجال الت�ش���غيل
وال�ص���يانة لتفادي حدوث �أخطاء يمكن �أن ينتج عنها �أ�ض���رار في �ص���حة الإن�سان والبيئة .كما قدم
�ش���رحاً موجزاً لمبادرات قيادة ال�ص���حة وال�س�ل�امة والبيئة التي طبقتها ال�شركة والجدول الزمني
للتنفيذ المبين في ال�شكل (.)13
وفي الختام ا�س���تعر�ض المتحدث �أهم الإجراءات المتخذة في �ش���ركة بترول الإمارات الوطنية
(�إينوك) والخطط الم�ستقبلية التي ت�ضمن ا�ستمرار تعزيز نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة والجودة.
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ال�شكل ()13
الجدول الزمني لتنفيذ مبادرات قيادة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

ورقة بعنوان:

تطبيق نظام �سيجما  6في �شركة �إيكويت للبتروكيماويات
ال�سيد /خالد العنزي

رئي�س دائرة �سيجما � ،6شركة �إيكويت للبتروكيماويات
EQUATE Lean Six Sigma Implementation
Mr. Khaled Al Anzi
Six Sigma Department leader, EQUATE Petrochemical Co.
ب���د�أ المتحدث بعر�ض مقدمة تعريفية ب�ش���ركة �إيكويت للبتروكيماويات ،تناولت تاريخ الإن�ش���اء
وح�صة ال�شركاء وطاقة الوحدات الإنتاجية الرئي�سية في ال�شركة .يلخ�ص ال�شكل (� )14أهم البيانات
المتعلقة ب�شركة بتروكيماويات �إيكويت.
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ال�شكل ()14
بيانات تعريفية ل�شركة �إيكويت للبتروكيماويات

التقاريـــر
بعد ذلك قدم المتحدث �شرحاً موجزاً لنظام �سيجما  6و�أهدافه وفوائده ،والعنا�صر الأ�سا�سية
لتطبيقه في المن�ش�آت ال�صناعية ،ح�سب ما هو مبين في ال�شكل (.)15
ال�شكل ()15
تعريف نظام �سيجما � 6أهدافه وعنا�صر تطبيقه
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كما قدم المتحدث �ش���رحاً مف�ص�ل�اً لخطوات عملية تطبيق نظام الجودة �س���يجما  6والتي تقع
تح���ت �أربع���ة مراحل رئي�س���ية يرمز لها بكلم���ة ( )DMAICوتمثل الأحرف الأولى لت�س���مية هذه
المراحل وذلك على النحو التالي:
•( )Defineمرحلة تحديد بيانات الم�شروع ،يتم فيها تحديد كافة البيانات التي ت�شرح الو�ضع
الحالي للمن�ش�أة.
•( )Measureقيا����س م�س���تويات الأداء الحالي���ة و�آراء الزبائ���ن وتكاليف الت�ش���غيل ،ومعدالت
الإنتاج ،وغيرها...
•( )Analyseوتت�ض���من تحليل البيانات ونتائج قيا�س م�س���تويات الأداء ،بهدف تحديد مواطن
ال�ضعف التي تحتاج �إلى تح�سين� ،إ�ضافة �إلى مواطن القوة التي يجب المحافظة عليها.
•( )Improveوت�ش���تمل ه���ذه المرحلة على �إجراءات تنفيذ عمليات التح�س���ين الممكنة على
النظام القائم اعتمادا على المعايير والنظم المعتمدة.
•( )Controlوتمث���ل مرحل���ة مراقب���ة النتائ���ج التي �أمكن الح�ص���ول عليها واتخ���اذ �إجراءات
التح�سين الم�ستمر وت�صحيح االنحرافات عن الأهداف المطلوبة �إن وجدت.
يبين ال�شكل ( )16مكونات مراحل عملية تنفيذ نظام الجودة �سيجما .6
في الختام �أكد المتحدث على �أهمية ن�ش���ر ثقافة الجودة بين العاملين في المن�ش����أة من خالل
�إعداد برامج تثقيفية ،ودورات تدريبية ل�شرح انعكا�سات تطبيق هذا النظام على �أداء وكفاءة وربحية
ال�شركة.
ال�شكل ()16
مكونات عملية تنفيذ نظام الجودة �سيجما 6
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ورقة بعنوان:

جاهزية عمليات وت�شغيل و�أعمال الم�شاريع الكبيرة
في ال�صناعات البترولية الالحقة
ال�سيد /رافا هندادي
�شركة هنيويل

التقاريـــر

Process-Operation-Business Readiness
in Downstream Capital Projects
Mr. Rava Handadi
Six Sigma Department leader, EQUATE Petrochemical Co.
ب���د�أ المتح���دث بعر�ض �أهم التحديات التي تواجه ال�ص���ناعات البترولي���ة الالحقة والإجراءات
الممكنة للحد من انعكا�سات هذه التحديات على كفاءة و�أداء وربحية ال�صناعة ،ثم انتقل �إلى �شرح
دور الم�شاريع الإ�ستثمارية الكبيرة و�أهميتها في تح�سين �أداء �صناعة التكرير والبتروكيماويات ،مع
الإ�ش���ارة �إلى ال�ص���عوبات التي تعتر�ض عملية تنفيذ هذه الم�ش���اريع ،ثم لخ�ص �أ�س���باب ف�شل تنفيذ
الم�شاريع الكبيرة بما يلي:
•�ضعف عملية تنظيم �أن�شطة الم�شروع ،وغياب الإدارة الر�شيدة.
•�ضعف �أو عدم تحديد �أهداف وا�ضحة للم�شروع.
•وجود ثغرات في عملية التخطيط للم�شروع.
•نق�ص الموارد الب�شرية المدربة.
•م�شكالت مع الموردين.
•م�شكالت فنية.
•م�شكالت �أخرى.
يبين ال�ش���كل ( )17توزع ن�س���ب �أ�س���باب ف�ش���ل الم�ش���اريع اال�س���تثمارية الكبيرة ،ومعدل نجاح
الم�شاريع الكبيرة في �صناعة التكرير والبتروكيماويات.
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ال�شكل ()17
�أ�سباب ف�شل الم�شاريع الكبيرة والحاجة �إلى التخطيط والدعم الحكومي

في الختام ا�س���تعر�ض المتحدث �أهم عوامل نجاح الم�ش���اريع اال�س���تثمارية الكبيرة ،م�شيراً �إلى
�أهمية دور الدعم الحكومي لهذه الم�شاريع والتخطيط الجيد قبل البدء بالتنفيذ.
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البيبليوغرافيا
�إعداد
عمر كرامة عطيفة
�إدارة الإعالم واملكتبة

ي�شمل ه��ذا الق�سم بيليوغرافيا بالموا�ضيع التي
تطرقت �إل��ي��ه��ا �أح���دث الكتب وال��وث��ائ��ق وم��ق��االت
الدوريات العربية الواردة �إلى مكتبة �أوابك ،مدرجة
تحت ر�ؤو�س المو�ضوعات التالية:
االقت�صاد والتنمية
البتروكيماويات
البترول (النفط والغاز)
التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ق�ضايا حماية البيئة
الطاقة
المالية والمالية العامة
نقل التكنولوجيا
مو�ضوعات �أخرى

االقت�صاد والتنمية
�أحمد� ،إبراهيم ولد .القدرة اال�ستيعابية ل�سوق العمل في موريتانيا --.مجلة الوحدة االقت�صادية
العربية --.مج ،26 .ع� --.)2013/12 ( 44 .ص.33-13 .
االدخار في االقت�صاد الكويتي بين الثقافة اال�ستهالكية و�ضروريات ا�ستدامة النمو االقت�صادي--.
تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/7 / 6( 27 .ص.17-6 .
�آفاق االقت�صاديات العربية لعام  --.2014االقت�ص ـ ــادي الكويتي --.ع--.)2014 /5( 514 .
�ص.62-57 .
االقت�صاد الكويتي وبوادر تحقيق العجز المالي :ر�ؤية تحليلية --.تقرير االقتــ�صاد والأعمال--.
ع� --.)2014/8/13( 32 .ص.20-6 .
االقت�صاد الم�صري بين مكت�سبات النمو وتحديات الت�ضخم --.تق ـ ــرير االقت�صاد والأعمـ ـ ـ ــال--.
ع� --.)2014/3/30( 13 .ص.36-25 .

البيبليوغرافيا

بودالل ،علي .القطاع غير الر�سمي في �سوق العمل الجزائري درا�سة تحليلية تقييمية للفترة،
 --.2010-2000بحوث اقت�صادية عربية --.مج ،41 .ع� --.)2014( 65 .ص.25-7 .
تحديات ور�ؤى م�ستقبلية لأمن الم�ستهلك العربي :قراءة على هام�ش م�ؤتمر مجل�س الوحدة
االقت�صـــــادية العربـــــية --.تقرير االقت�صاد والأعمـ ـ ــال --.ع--.)2014/6 /22( 25 .
�ص.35-24 .
تطور اال�ستثمارات في ال�صناعات التحويلية الخليجية --.2013-2009 ،االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2014( 515 .ص.41-39 .
تنمية ال�صادرات ال�سعودية الغير نفطية كمدخل لتحقيق اال�ستدامة في النمو االقت�صادي
قراءة تحليلية في الواقع ومتطلبات النهو�ض --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع22 .
(� --.)2014/6/1ص.17-6 .
التوجه الخليجي نحو االقت�صاد المعرفي :الجهود والتحديات --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي--.
ع� --.)2014/5/3( 18 .ص.77-63 .
الحوكمة ك�أحد �ضروريات بقاء ال�شركات العائلية الكويتية وا�ستمرارها :ر�ؤية تحليلية --.تقرير
االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/6 /10 ( 23 .ص.15-6 .
الخيارات المتاحة لل�شركات العائلية الخليجية لمعالجة التحديات التي تواجهها --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع� --.)2014/7 / 6 ( 27 .ص.63-46 .
دبي�ش� ،أحمد و �أوكيل ،ن�سيمة .ال�صناعة الجزائرية في مرحلة ما بعد االقت�صاد المخطط--.
بحوث اقت�صادية عربية --.مج ،41 .ع� --.)2014( 65 .ص173-157 .
دور الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة في تنمية االقت�صاديات الخليجية --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع� --.)2014/4/23( 16 .ص.60-46 .
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ر�ؤية تقييمية لأداء االقت�صاد الكويتي خالل �سنوات الخطة الخم�سية الأولى --.2014-2010
تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/8/5( 31 .ص.18-6 .
ر�ؤية تقييمية ل�سيا�سات الحكومة المغربية لمواجهة التحديات االقت�صادية --.تقرير االقت�صاد
والأعمال --.ع� --.)2014/5/18( 20 .ص.39-26 .
�سليمان ،نيرة يحيى .الأمن الغذائي العربي :الواقع والحلول --.مجلة الوحدة االقت�صادية
العربية --.مج ،26 .ع� --.)2013/12 ( 44 .ص.136-115 .
�سوق العمل الكويتي ما بين م�شكلة الأجور والرواتب والحلول الحكومية --.تقرير االقت�صاد
والإعمال --.ع� --.)2014/4/14( 15 .ص.18-6 .
ال�سيا�سات االقت�صادية في مملكة البحرين ودورها في جذب اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة--.
تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/7/26( 30 .ص.17-6 .
�شايب ،محمد و بارك ،نعيمة .الأمن الغذائي و�إ�شكالية ارتفاع قائمة �أ�سعار الغذاء عالميا--.
بحوث اقت�صادية عربية --.مج ،41 .ع� --.)2014( 65 .ص.66-47 .
ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص كمطلب تنموي القت�صاديات دول مجل�س التعاون الخليجي--.
تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/6/22( 25 .ص.16-6 .
ال�صناعة التحويلية في الكويت --.االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2014 /5( 514 .ص-34 .
.40
�صناعة ال�صلب العربية :م�شاريع جديدة وتو�سعات --.االقت�صادي الكويتي --.ع511 .
(� --.)2014/2ص.60-57 .
�صندوق النقد العربي .ن�شرة الإح�صاءات االقت�صادية للدول العربية  --.2013ابوظبي� :صندوق
النقد العربي� --313.2013 ،ص.
عبد المولى� ،سمية �أحمد علي .ر�أ�س المال االجتماعي و�إعادة توزيع الدخل في م�صر --.بحوث
اقت�صادية عربية --.مج ،41 .ع� --.)2014( 65 .ص120-95 .
عبدالرزاق ،عادل عبدالر�شيد .دور نظام الجودة البيئية في تح�سين بيئة العمل والبيئة المحيطة
بالتركيز على تجربة الدول العربية --.مجلة الوحـ ـ ــدة االقت�صـ ـ ــادية العربية --.مج،26 .
ع� --.) 2013/12( 44 .ص.88-35 .
العفوري ،عبدالواحد� .أو�ضاع �إدارة الحكم و�أثرها في التنمية في اليمن --.بحوث اقت�صادية
عربية --.مج ،41 .ع� --.(2014) 65 .ص.136-121 .
عمان ،المركز الوطني للإح�صاء .الكتاب الإح�صائي ال�سنوي --.2013 ،م�سقط ،عمان :المركز
الوطني للإح�صاء� --582.2013 ،ص.
مجموعة الخم�سين االقت�صاديـــــة تعهــــد النطالق ميثاق م�صر االقت�صادية --.منتدى البيئة--.
ع� --.)2014/3( 264 .ص.5-4 .
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م�صر الموازنة الجديدة الأكبر في تاريخ البالد --.االقت�صادي الكويتي --.ع-.)2014( 515 .
 �ص.56-54 .هل يقدم برنامج الحكومة الجديدة في م�صر خططا عاجلة لحل الم�شكالت االقت�صادية؟--.
تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/7 / 6 ( 27 .ص.40-27 .
يوب ،لطيفة بن و عوار ،عائ�شة .تكامل اقت�صادي يحمي بيئة الخليج --.البيئة والتنمية --.مج.
،19ع 194 .و � --.)2014/6-5( 195ص.28-27 .
البتروكيماويات
ال�سعد ،ا�سعد .لمواجهة المناف�سة العالمية وتلبية متطلبات التنمية المحلية :التكامل في �صناعة
البتروكيماويات يعزز من مكانة الدولة الخليجية على ال�صعيد العالمي --.النفط --.ع38 .
(� --.)2014/5ص.10-9 .
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العنزي ،نا�صر� .شركة الكيماويات البترولية في مقدمة ال�شركات التي تجرب مبد�أ التكامل و�إدخال
مفهوم الم�شاركات --.عالم الم�ؤ�س�سة --.ع� --.)2014/4( 68 .ص.25-24 .
قراءة في �سبل مواجهة التحديات التي تواجه �صناعة البتروكيماويات الخليجية --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع� --.)2014/2 /9( 6 .ص. 98 85- .
البترول
�أزمة الم�شتقات النفطية في اليمن :الأ�سباب والتداعيات --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع22 .
(� --.)2014/6/1ص.54-45 .
حوار مع عبا�س علي النقي الأمين العام لمنظمة الدول العربية الم�صدرة للبترول --.البترول--.
(� --.)2014/6-5ص.29-24 .
عا�صم ،عمر .من مذكرات �أحمد ال�سيد عمر عا�صم --.1998-1919 ،الوطنـ ـ ــية --.مج،37 .
ع� --.)2013/9( 427 .ص.21-16 .
العد�ساني ،نزار .الكويت تعلق �أهمية بالغة على �أمن الطاقة وا�ستقرار ال�سوق والأ�سعار--.
النفط --.ع� --.)2014/5( 38 .ص.7-6 .
هل ي�سهم النفط ال�صخري في حل �أزمة الطاقة الأردنية على المدى الق�صير؟ --.تقريرا القت�صاد
والأعمال --.ع� --.)2014/8/5 ( 31 .ص.60-51 .
البترول  -ا�ستك�شافات
ها�شم ،ها�شم� .ضمن م�شروع �إنتاج الخام الثقيل 4.3 :مليارات دوالر ال�ستخراج النفط الثقيل من
حقل الرتقة ال�شمالي --.النفط --.ع� --.)2014/5( 38 .ص.8-7 .
ها�شم ،ها�شم .نفط الكويت تطرح مناق�صة لتنفيذ م�شروع الم�سح الزلزالي في منطقة الجون
البحرية --.النفط --.ع� --.)2014/2( 37 .ص.7-6 .
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هل قادت منطقة ال�شرق الأو�سط النمو في ا�ستك�شافات النفط العالمية خالل  --.2013تقرير
االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/4/14( 15 .ص.51-43 .
البترول � -أ�سعار
ر�ؤية م�ستقبلية حول اتجاهات �أ�سعار النفط العالمية خالل الن�صف الثاني من  --.2014تقرير
االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/7/6( 27 .ص.57-46 .
الكويت ت�ستثمر  17مليار دوالر لتطوير م�صافيها النفــطية --.تقرير الخلي ـ ــج اال�ستراتيجي--.
ع� --.)2014/8/5 ( 31 .ص.17-14 .
هل �أثبتت العوامل الجيو�سيا�سية قدرتها على التحكم في �أ�سعار النفط العالمية --.تقرير االقت�صاد
والأعمال --.ع� --.)2014/4/28( 17 .ص.54-45 .
هل ت�ؤثر ا�ضطرابات العراق الراهنة على �أ�سعار النفط؟ --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع26 .
(� --.)2014/6 /29ص.51-43 .
البترول  --الجوانب االقت�صادية
انخفا�ض اعتماد دول الخليج على النفط في  --.2013الم�سيرة --.مج ،6 .ع-.)2014/4( 73 .
 �ص.29-28 .حموري ،قا�سم ؛ وجدي� ،ساره .اتجاه الت�أثير ما بين ال�صادرات النفطية والنمو االقت�صادي :حالة
الجزائر --.مجلة التنمــية وال�سيا�سات االقت�صـ ـ ــادية --.مج ،16 .ع--.)2014/1( 1.
�ص.31-7 .
�سيا�سات �إنتاجية وت�سعيرية متوازنة للنفط الخليجي --.الم�سيرة --.مج ،6 .ع-.)2014/4( 73 .
 �ص36-34 .قراءة تحليلية حول الميزة الن�سبية لدول الخليج في تكلفة انتاج النفط --.تقرير االقت�صاد
والأعمال --.ع� --.(2014/5/18 )20 .ص.56-48 .
النقي ،عبا�س� .أوابك ت�سعى لال�ستفادة من موارد الدول الأع�ضاء و�إمكاناتها المتعددة لإقامة
م�شروعات م�شتركة --.النفط --.ع� --.)2014/5( 38 .ص.17-16 .
هل �سي�سهم مخزون النفط المتوقع في تنمية االقت�صاد اليمني �أم �سي�صبح م�صدر لل�صراع
الم�ستقبلي؟ --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي --.ع� --.)2014/2/16( 7 .ص.27-25 .
هل يمثل عودة النفط الإيراني خطرا على المملكة العربية ال�سعودية :قراءة اقت�صادية --.تقرير
االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/4/7( 14 .ص.53-42 .
البترول � -إنتاج
البدري ،عبداهلل .يثني على قرار وزراء النفط بالإبقاء على �سقف الإنتاج --.النفط --.ع37 .
(� --.)2014/2ص.13 .
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دائرة البحوث الت�سويقية ومهام �شاقة لتطوير القطاع النفطي --.عالم الم�ؤ�س�سة --.ع68 .
(� --.)2014/4ص.29-26 .
هل تتمكن دول خارج �أوبك من ال�سيطرة على �سوق النفط العالمية؟ --.تقرير االقت�صاد
والأعمال --.ع� --.)2014/1/18( 3 .ص.47-40 .
البترول  -تكرير
الر�شيدي ،بخيت .ال قلق على م�شروعــــات الم�صــــــافي رغم تذبذب �أ�سعار النفط --.النفط--.
ع� --.)2014/2( 37 .ص.11-10 .
الفتحي� ،سعداهلل .من برج التكرير� :أكثر من ذكريات واقل من تاريخ --.عمان :دار الأيام للن�شر
والتوزيع� --480.2014 ،ص.
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مكي ،عماد نا�صيف .تطور �صناعة تكرير النفط في الدول العربية :الحا�ضر والم�ستقبل--.
النفط والتعاون العربي --.مج ،40 .ع� --. )2014( 148 .ص.200-73 .
وحدات المعالجة لمنتجات م�صفاة ال�شعيبة --.الوطنية --.مج ،38 .ع434 .
� -ص.24-22 .

(-.)2014/3

البترول � -شركات
ال�صباح ،نواف .ن�سعى لتحويل كوفبك �إلى �شركة ت�شكل بعدا ا�ستثماريا ورابطا ا�ستراتيجيا مهما
للكويت --.النفط --.ع� --.)2014/2 ( 37 .ص12 .
قراءة تحليلية في �أداء �شركات النفط العالمية في �ضوء تراجع معدالت اال�ستك�شافات خالل عام
 --.2013تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/3/16( 11 .ص.52-44 .
البترول � -صناعة
بالكويل ،ينروبرت .الآثار الجيو�سيا�سية لثورة �أمريكا من الغاز والنفط ال�صخري --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع� --.)2014 /5 /25( 21 .ص.69-65 .
جدوى �إنتاج النفط والغاز ال�صخري لدول الخليج --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع16 .
(� --.)2014/4/23ص.44-34 .
جمعة� ،أيمن �أ�سعد .التحليل ال�سيزمي لمن�صات البترول البحرية وخزانات الغاز الطبيعي الم�سال--.
البترول --.مج ،51 .ع� --.)2014/4-3( 427 .ص.26-25 .
�ساجر ،عبدالعزيز .المكامن العميقة تحتوي على كميات �ضخمة من النفط والغاز --.عالم
الم�ؤ�س�سة --.ع� --.)2014/4( 68 .ص.35-32 .
منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول .الواقع والأفاق الم�ستقبلية للطلب على النفط الخام
والغاز الطبيعي في الدول ال�صناعية واالنعكا�سات على الدول الأع�ضاء --.الكويت :منظمة
الأقطار العربية الم�صدرة للبترول� 150 --.2014 ،ص.
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هورو ،ج؛ �سيربوتوفييز ،و�سيلفا� ،س و�آخروون .اال�ستثمار في عمليات الإنتاج واال�ستك�شاف والتكرير
لعام  --.2013النفط والتعاون العربي --.مج ،40 .ع� --. )2014( 148 .ص.70-9 .
البترول  -عائدات
الخيارات الخليجية لإ�صالح الدعم الحكومي الموجه للطاقة --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي--.
ع� --.)2014/7/22( 29 .ص.63-51 .
البترول والعالقات االقت�صادية الدولية
هل تنجح رو�سيا في تهمي�ش دور �أوبك النفطي؟ --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع/10 ( 23 .
� --.)2014/6ص.53-44 .
هل ي�سهم رفع الحظر عن ت�صدير النفط الأمريكي في دعم ال�صناعة النفطية الأمريكية --.تقرير
االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/3/30( 13 .ص.49-41 .
البترول  -نقل
البرازي ،مظفر حكمت� .صادرات النفط والغاز الطبيعي من الدول الأع�ضاء والممرات المائية
العالمية لل�شحنات البترولية --.النفط والتعاون العربي --.مج ،40 .ع-.)2014( 148 .
 �ص.261 201- .التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
�أول � 500شركة عربية مدرجة عام  --.2013االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2014( 515 .ص.
.53-47
تجارة الجزائر الخارجية ،عام  --.2013االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2014 /3( 512 .ص.
.63-59
الطاقة
�أثر تمديد مهلة التفاو�ض على البرنامج النووي الإيراني على قطاع النفط --.تقرير االقت�صاد
والأعمال --.ع� --.)2014/7/26( 30 .ص.40-31 .
الإدارة الأمثل لأهم �شرايين الطاقة بم�صر --.البترول --.مج ،51 .ع--.)2014/4-3( 427 .
�ص.24-22 .
تحديات �أمن الطاقة العالمي :قراءة في ظروف انعقاد م�ؤتمر البترول  21بمو�سكو --.تقرير
االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2014/6 /22 ( 25 .ص.50-40 .
ال�سيا�سة والطاقة واالقت�صاد محاور �أ�سا�سية للعالقات الكويتية  -ال�صينية --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع� --.)2014/3/16( 11 .ص.14-13 .
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كمال� ،أ�سامة .الطاقة :الو�ضع الحالي و�إ�ستراتيجية الإ�صالح --.البترول--.2014/6-5 --.
�ص.11-8 .
هل ت�ؤثر العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الرو�سي والأوروبي؟ --.تقرير االقت�صاد والأعمال--.
ع� --.)2014/3/25 ( 12 .ص.52-64 .
الطاقة  -اقت�صاديات
الأمم المتحدة :الكويت ت�ستهلك طاقة لتحلية المياه في  2035تعادل �إنتاجها النفطي في -.2011
 تقرير الخليج اال�ستراتيجي --.ع� --.)2014/4/2( 13 .ص.21 20- .الخيارات الخليجية لإ�صالح الدعم الحكومي الموجه للطاقة --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي--.
ع� --.)2014/7/22( 29 .ص.63-51 .
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هل ت�سهم ال�سيارات الكهربائية في تر�شيد ا�ستهالك الوقود في ال�صين --.تقرير االقت�صاد
والأعمال --.ع� --.)2014/5/25( 21 .ص.56-45 .
الطاقة  -الم�صادر
�إطالق �إ�شارة البدء في الم�شاريع النفطية العمالقة :تر�سية مناق�صة م�شروع الوقود البيئي--.
الوطنية --.مج ،38 .ع� --.)2014/3( 434 .ص.10-6 .
�شعيب ،محمد� .إعادة االن�ضباط لمنظومة الطاقة...فري�ضة واجبة --.البترول-.2014/6-5 --.
 �ص.14-13 .عبدالفــــتاح� ،أحــــمد .م�صادر الطاقة البترولية الغير تقليدية --.البترول --.مج ،51 .ع427 .
(� --.)2014/4 - 3ص.11-10 .
عزيز ،ماهر .لماذا �سيبـــقى الفحم �أ�سا�سا للتوليد الكهربي لمعظـــــم دول العالم؟ --.البترول--.
(� --.)2014/6 - 5ص.18-17 .
الع�سعو�سي ،خالد .م�شروع الوقود البيئي يلبي متطلبات الأ�سواق العالمية من المنتجات البترولية
عالية الجودة --.النفط --.ع� --.)2014/5( 38 .ص.25-18 .
الغاز الثلجي يخطو على طريق الإنتاج التجاري --.الوطنية --.مج ،37 .ع--.)2013/9( 427 .
�ص.31-30 .
الكلفة الحقيقية لدعم الطاقة والمياه في بلدان الخليج --.البيئة والتنمية --.مج،19 .ع194 .
و � --.)2014/6-5( 195ص.26-22 .
المبادرات الخليجـــــية لدعم ا�ستراتيجـــيات الطاقة المتجددة --.تقرير االقت�ص ــاد والأعمال--.
ع� --.)2014/2/25( 7 .ص.45-37 .
ن�شــــــال ،وائــــل .تطـــــبيقات الكهرباء ال�شم�سية حل عاجل لم�شـــكالت الطاقـــــة --.البترول--.
(� --.)2014/6 - 5ص.21-20 .
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ABSTRACT
Economic and Environmental Loss
Resulting from Natural Gas Flaring in
Southern Iraq from 1970 to 2012
Salah Mahdi Abdullah *
For more than 85 years, associated gas has been flared in Iraqi oilfields
especially in Southern Iraq . Gas flaring is simultaneously increasing with
the increase of oil production .Gas flaring will be increasing after the signing
of oil contracts with international oil companies which are developing the
giant oilfields such as Rumaila, West Qurna, Mejnoon and other oilfields .
Natural gas consumption in Iraq is less than other oil producing countries
due to the lack of sufficient industrial infrastructure for natural gas. Also,
the existing natural gas treatment plants are old and have been severely
damaged during the three Gulf Wars . The huge gas flaring caused economie
and environmental losses to the southern part of Iraq .
This study will shed light on many issues regarding production,
consumption, flaring of associated gas, the amount of losses, the
environmental impact of natural gas during the period of the study (1970 –
2012). It will suggest many options to minimize gas flaring .
Chapter One deals with Iraqi natural gas reserves, distribution of gas
reserves at oil and gas fields, production and consumption of natural gas.
Natural gas is used in many sectors in Iraq, such as electricity generation,
petrochemical and chemical fertilizer industries, LPG gas, construction
industries. Also, it was exported to Kuwait in 1986. Natural gas is treated in
both North Gas Company and South Gas Company.

* Petroleum Expert, Drilling & Production Technical Affairs Department, OAPEC, Kuwait.
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Chapter Two tackles the quantity of flared gas during the period of the
study. Iraq was ranked as the fourth of the top 20 countries in gas flaring
after Russia, Nigeria and Iran .Iraq is a member of the Global Gas Flaring
Reduction Partnership which is initiated by The World Bank in order to
help gas flaring countries to reduce gas flaring. The cost of losses due to
gas flaring is calculated. The environmental impact on climate change and
human health of gas flaring is clarified. Also, some environmental laws on
gas flaring are mentioned in this chapter.
Chapter Three suggests ideas and options on how to exploit associated
gas instead of flaring it such as using it in petrochemical and chemical
fertilizer industries, construction industries, as a fuel in natural gas vehicles,
Gas To Liquids Technology, exporting of dry gas and liquified natural gas
(LNG), gas injection in oil reservoirs and electricity generation . Basra Gas
Company, a joint company between Iraq and Shell, is a good step to exploit
natural gas instead of flaring it. Some successful practices in minimizing
gas flaring in Norway, Nigeria and Saudi Arabia can be good examples to
help Iraq to develop this field.

7

ABSTRACT
Current and Future Prospects for Crude Oil and
Natural Gas Demand in OECD Countries and
their Impact on OAPEC Members
Maged Ibrahim Amer*
The aim of this study is mainly to review and analyze current and future
prospects for crude oil and natural gas demand in OECD countries and their
impact on OAPEC members. For the purpose of the study, OECD countries
are classified into three main groups, namely OECD Americas, OECD Europe
and OECD Asia Pacific. The focus was on United States, European Union and
Japan, in order to identify the potential impacts for the development of crude oil
and natural gas future demand in OECD countries on OAPEC members.

The study is divided into five main parts, the first part reviews and analyzes
crude oil main indicators in OECD countries such as proven reserves,
production, consumption and trade during the period (2003-2012). It also
reviews the future prospects for OECD countries oil demand, according to
OPEC reference scenario as shown in its “World Oil Outlook 2013” report ,
compared with the other report’s scenarios. Part two of the study reviews and
analyzes OECD countries natural gas industry indicators (proven reserves,
production, consumption and trade) during the period (2003-2012). It also
reviews the future prospects for OECD countries natural gas demand during the
period (2011-2035). Part three is dedicated to study the impacts of crude oil and
natural gas future demand in OECD countries on OAPEC members, which have
been summarized in its impact on oil revenues, economic growth rate, crude oil
refining industry, natural gas exports directions and petrochemical industry. In
part IV, the results of the current and future prospects for crude oil and natural
gas demand in OECD countries and their impacts on OAPEC members, are
reviewed. The fifth part presents a number of final recommendations.
One of the main conclusions of the study, is that the global crude oil and
natural gas demand is expected to be concentrated in developing countries by
the next two decades. As developing countries crude oil and natural gas demand
is expected to grow at annual growth rates of 2.2% and 2.3% respectively.
While the change in OECD countries demand is expected to be limited, this
development will impact the global map for crude oil and natural gas trade on
one hand, and OAPEC’s oil and natural gas exports markets on the other hand.
* Economic Researcher Assistant, Economics Department ,OAPEC – Kuwait.
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