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البيبليوغرافيا  :العــــربيــة
جملة ف�صلية حمكمة ت�صدر عن الأمانة العامة ملنظمة القطار العربية امل�صدرة للبرتول (اأوابك)

النفط والتعاون العربي

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

النفط والتعاون العربي
اال�ستراك ال�سنوي :

 4اأعداد (وي�صمل اأجور البريد)

البلـــدان العــربيـــة
للأفراد :

 8د .ك اأو  25دولراً اأمريكياً

للموؤ�س�سات :

 12د.ك اأو  45دولراً اأمريكياً

البلدان الأخرى
للأفراد :

 30دولراً اأمريكياً

للموؤ�س�سات :

 50دولراً اأمريكياً

اال�ستراكات با�سم  :منظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة ويجوز القتبــا�س مع ذكر ا�صم المجلة!.

النفط والتعاون العربي
هيئة التحرير

رئي�س التحرير

عبا�س علي النقي

نائب رئي�س التحرير

عبد الكريم عايــد

مدير التحرير

د .ماجد را�ضي

اللجنة اال�ست�سارية

د� .سمير القرعي�س

عبد الفتاح دندي

المحررين

د .ا�سامة الجمالي

عاطف الجميلي

د� .سع ـ ـ ــد عكا�س ـ ـ ـ ــة

علـ ـ ــي رجـ ـ ـ ــب

د .احمـ ـ ــد الكـ ـ ـ ــواز

عمـ ــاد مك ـ ـ ــي

قواعد الن�ضر في المجلة
تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة ف�سلية علمية محكمة تعني ب�سوؤون النفط والغاز والطاقة
حيث ت�ستقطب نخبة من المتخ�س�سين العرب واالأجانب لن�سر اأبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي
في المجاالت التي تغطيها المجلة ،كما تقوم على ت�سجيع الباحثين على اإنجاز بحوثهم المبتكرة
واالأ�سهام في ن�سر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على
متابعة التطورات العلمية في مجال ال�سناعة البترولية.
االبحاث Research Articles

كافة البحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف اإلى الح�صول على اإ�صافات جديدة
في حقل الفكر الإقت�صادي العربي.
مراجعة االبحاث والكتب Review Articles & Books

تقوم المجلة بن�صر المقالت التي تقدم مراجعة تحليلية لكتب اأو درا�صات تم ن�صرها حول
�صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً ،بحيث تكون هذه المقالت مرجعاً للباحثين حول اأحدث واأهم
الإ�صدارات المتعلقة بال�صناعة البترولية.
التقارير Reports

تتناول التقارير وقائع موؤتمر اأو ندوة ح�صرها الكاتب� ،صريطة اأن تكون موا�صيعها ذات �صلة
بالنفط والغاز والطاقة ،كما ي�صترط ا�صتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ص�صات الم�صرفة
عليه لكي ت�صمح له بن�صرها في مجلتنا .وان ل تزيد عدد �صفحات التقرير عن � 10صفحات مع
كافة ال�صكال والخرائط والجداول ان وجدت.
�ضروط البحث

•ن�صر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها
دوليا ومكتوبة باللغة العربية.
•ان ل يتجاوز البحث العلمي المن�صور على � 40صفحة( ،متن البحث ،الجداول وال�صكال) بدون
قائمة المراجع ،وير�صل اإلكترونيا كام ً
ال اإلى المجلة على �صكل .word document
•تر�صل ال�صكال ،الخرائط وال�صور في ملف ا�صافي على �صكل .JPEG
•ا�صتخدام خط  Times New Romanفي الكتابة وبحجم  ،12وان تكون الم�صافة بين
ال�صطر  .1.5وان تكون ر�صف الكلمات بطريقة .Justified
•ان يتم ال�صارة الى م�صادر المعلومات بطريقة علمية وا�صحة.

•عند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر (اذا كان âالمعلومات رقميه او روؤية معينة او تحليل
ما) يجب ان ل يتم القتبا�س الحرفي وانما يتم اخذ ا�صا�س الفكرة واعادة �صياZتها باأ�صلوÜ
الباحث نف�صه ،وال�صارة الى م�صدر القتبا�س .اأما في حالت الأقتبا�س الحرفي فت�صع المادة
المقتب�صة بين عالمتي الأقتبا�س (”.)‟...
•يف�صل ان تذكر المدن ومراكز البحاث وال�صركات والجامعات الجنبية الواردة في �صياق
البحث باللغة النجليزية ول تكتب باللغة العربية.
•اأرفاق ن�صخة من ال�صيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.
•تعبر جميع الفكار المن�صورة في المجلة عن اBراء كاتبيها ول تعبر بال�صرورة عن وجهة نظر
جهة الإ�صدار ويخ�صع ترتيب الأبحاث المن�صورة لموجبات فنية.
•البحوث المرفو�صة يبل≠ ا�صحابها من دون ابداء الأ�صبا.Ü
•يمنح لكل كاتب بحث خم�صة اأعداد من العدد الذي ن�صر فيه بحثه.

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة النفط والتعاون العربي ،اأوابك،
Uس .ب 20501 :ال�سفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويâ
الهاتف 00965- 24959000 :اأو 00965-24959779
الفاك�س00965 - 24959755 :
البريد االلكتروني oapec@oapecorg.org
موقع االأوابك على االنترنwww.oapecorg.org â

المحتويات

األبحاث
واقع واآفاق �ضناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في اأمريكا ال�ضمالية وانعكا�ضاتها على الدول الأع�ضاء (اجلزء الثاين)

علي رجب
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عن راأي منظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول  -اأوابك

البحث األول

واق��ع وآف��اق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء (الجزء الثاني) #
علي رجب *

 #لقد تم ن�صر هذه الدرا�صة في عام � 2015صمن �صل�صلة لدرا�صات التي ت�صدرها الأمانة العامة ،وتم ن�صرها في المجلة للفائدة العامة
* خبير اقت�صادي – الإدارة الإقت�صادية ،اأوابك  -الكويت

واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

�صاد�صا� :صناعة النفط والغاز الطبيعي
غير التقليدية ال��ك��ن��دي��ة :التطور
والآفاق
 :1-6لمحة موجزة حول �صناعة النفط
والغاز الكندية:
تعتبر ك��ن��دا دول���ة غنية ف��ي م�صادرها
الطبيعية المتنوعة لتجعلها �صمن قائمة
اأكبر خم�صة دول منتجة للطاقة في العالم.
وهي دولة م�صدرة �صافية لأكثر اأنواع الطاقة
ومنتجة هامة للنفط وال��غ��از من الم�صادر
التقليدية وغير التقليدية بالإ�صافة اإلى الطاقة
المتجددة ،وبخا�صة الطاقة الكهرومائية.
وتعد كندا الدولة الم�صدرة الأكبر للطاقة
اإلى جارتها الجنوبية ،الوليات المتحدة .وكما
تعتمد الوليات المتحدة على كندا في تجهيز
الجزء الأكبر من وارداتها من النفط والغاز،
تعتمد كندا اأي�صاً ،وبحكم العامل الجغرافي
على ال��ولي��ات المتحدة ك�صوق ل�صتيعاب
كامل �صادراتها تقريباً من النفط والغاز.
لكنه وب�صوء التطورات الأخيرة في ال�صوق
الأمريكية وم��ا اأدت اإليه من نمو كبير في
انتاجها من الم�صادر غير التقليدية ،والذي
اأف�صى ب��دوره اإل��ى تقلي�ص في واردات��ه��ا من
النفط والغاز ،بداأت كندا في البحث عن طرق
لتنويع اأ�صواقها.
وت��ق��در اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ن��ف��ط ف��ي كندا
بحدود  174مليار برميل ،كما في نهاية عام
 ،257 2013ما يجعلها ثالث اأكبر دول��ة في

احتياطيات النفط في العالم (بعد كل من
فنزويال وال�صعودية في حالة اأخ��ذ النفوط
غير التقليدية في كل من فنزويال وكندا بنظر
الإعتبار) .ويرجع ذل��ك بالدرجة الرئي�صية
اإلى رمال النفط التي تمثل حوالي  %97من
اإجمالي احتياطيات النفط الكندية والم�صدر
الرئي�صي للنمو الم�صتقبلي لل�صناعة النفطية
في كندا.258
اأما بالن�صبة لنتاج النفط ،فقد بلغ 3.95
مليون ب�/ي عام ( 2013وال��ذي يمثل الحد
الأعلى لالنتاج خالل الفترة ()2013-2000
وبزيادة حوالي  1.23مليون ب�/ي ،ما يعادل
 %45ب��ال��م��ق��ارن��ة م��ع ع���ام  2000وت��ع��زى
الزيادة في الإنتاج اإلى رمال النفط بالدرجة
الرئي�صية بال�صافة اإلى النفط ال�صخري كما
�صيتم التطرق اإلى ذلك لحقاً .اأما بالن�صبة
ل�صتهالك النفط في كندا ،فقد ارتفع خالل
ال��ف��ت��رة  2013-2000ول��ك��ن ب��درج��ة اأق��ل
بالمقارنة مع الإنتاج لي�صل اإلى حده الأعلى
البالغ  2.4مليون ب���/ي خ��الل ع��ام 2013
بزيادة  0.46مليون ب���/ي ،ما يعادل %24
بالمقارنة مع عام .2000
وب��ال��ت��ال��ي ،ف��ق��د ت��و���ص��ع ال��ف��رق م��ا بين
الإن��ت��اج وال�صتهالك ل�صالح الإن��ت��اج لي�صل
اإلى  1.57مليون ب�/ي عام  2013بالمقارنة
مع  0.8مليون ب�/ي عام  .2000وهذا جعل
من الممكن زيادة �صادرات النفط ال�صافية
الكندية خ��الل تلك الفترة ،كما يت�صح من
الجدول ( )6في الملحق و ال�صكل التالي:
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اإنتاج واإ�صتهالك النفط في كندا خالل الفترة 2013-2000
(مليون ب�/ي)
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الم�صدرBP Statistic Review of World Energy، Various Issues. :

وفيما يخ�ص الغاز الطبيعي في كندا ،فقد
بلغت الحتياطيات  71.4ترليون قدم مكعب
كما ف��ي نهاية ع��ام  ،2013م�صتحوذة على
حوالي  %1.1من الإجمالي العالمي .259وو�صل
الإنتاج اإلى  154.8مليار متر مكعب عام 2013
منخف�صاً بحوالي  27.4مليار متر مكعب ،ما
يعادل  %15مقارنة بعام .2000
يذكر ،و�صل اإنتاج الغاز في كندا اإلى حده
الأع��ل��ى البالغ  188.4مليار متر مكعب عام
 2006ليبداأ بمرحلة من النخفا�ص التدريجي
بعد ذل��ك بالرغم من محاولة كندا ا�صتغالل
م�صادرها من الغاز ال�صخري كما �صيتم التطرق
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اإلى ذلك لحقاً .بالمقابل ،تزايد ا�صتهالك الغاز
في كندا لي�صل اإلى  103.5مليار متر مكعب عام
( 2013يمثل الحد الأعلى خالل الفترة (-2000
 ،)2013وب��زي��ادة  10.8مليار متر مكعب ،ما
يعادل  %11.6بالمقارنة مع عام  .2000وهذا
ما ي�صير اإلى انخفا�ص في م�صتويات �صادرات
الغاز الكندية خالل تلك الفترة ب�صوء تقل�ص
الفرق ما بين الإنتاج وال�صتهالك اإل��ى 51.3
مليار متر مكعب ،بانخفا�ص  38.2مليار متر
مكعب ،ما يعادل حوالي  %43بالمقارنة مع
م�صتويات الفرق في عام  ،2000وكما يت�صح من
الجدول ( )7في الملحق و ال�صكل التالي:

واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

اإنتاج وا�صتهالك الغاز الطبيعي في كندا خالل الفترة 2013-2000
(مليار متر مكعب)
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 2 – 6النفط غير التقليدي الكندي
 :1-2-6رم ��ال ال�ن�ف��ط ( )Oil Sandsاأو
رمال القار الكندية (:)Tar Sands
قبل “ثورة” طاقة ال�صجيل �صبق واأن عرفت
ك��ن��دا “ثورة” ف��ي ا���ص��ت��غ��الل م�����ص��ادره��ا غير
التقليدية متمثلة برمال النفط ال�صخمة التي
تمتلكها ،وبخا�صة في ولية البرتا .يمكن تعريف
رم��ال النفط على اأن��ه��ا ع��ب��ارة ع��ن خليط من
البتيومين الطبيعي والرمل والماء والطين ومواد
اأخرى ،وبالن�صب التقريبية التالية%80-75 :
من مواد غير ع�صوية %10-5 ،من الماء و-10
 %12من البتيومين.260
يتميز البتيومين ب��درج��ة ل��زوج��ة عالية،
بالمقارنة مع النفط الثقيل ج��داً ،ويوجد في
المكمن بحالة �صلبة عديم الحركة .اإن تواجد

88	
  

البتيومين في اأعماق قريبة ن�صبياً من �صطح
الأر�����ص ك���ان وراء تحلل ال��م��زي��د م��ن ال��م��واد
الهيدروكربونية الخفيفة والمتو�صطة وامتزاج
ما تبقى من مواد هيدروكربونية ثقيلة بطبقات
ال�صخور الرملية ال�صطحية مكونة ما يعرف
برمال النفط.
يقدر اإجمالي اإحتياطيات البتيومين الطبيعي
في العالم بنحو  261 2.46ترليون برميل تتوزع
على عدد كبير من دول ومناطق العالم اإل اأنها
تتركز بالدرجة الأ�صا�ص في اأمريكا ال�صمالية
وب�صورة خا�صة في كندا التي تحتوي على حوالي
 %70من الإجمالي العالمي .تليها كازاخ�صتان
بن�صبة  %17.3ورو�صيا بن�صبة حوالي %12
(بالن�صبة للدول العربية توجد كميات قليلة
في كل من البحرين و �صوريا) ،كما مو�صح في
ال�صكل التالي:
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توزع احتياطيات البتيومين الطبيعي في العالم كما في نهاية عام 2005
()%
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وعالوة على كمياتها الكبيرة ،تتميز تر�صبات
رمال النفط الكندية بدرجة عالية من التركيز
لتكون ربما الوحيدة في العالم قابلة لال�صتخال�ص
بطريقة اقت�صادية على نطاق وا�صع.
مما يذكر ،اأن احتياطيات البتيومين الممكن
ا�صتخال�صها ه��ي اأق���ل بكثير م��ن الكميات
ال ت��ق��در كندا
المكت�صفة ف��ي ال��م��وق��ع .ف��م��ث� ً
احتياطياتها من البتيومين الممكن ا�صتخال�صها
�صمن ال��ظ��روف القت�صادية ال�صائدة بحدود
 173مليار برميل والتي تمثل معدل ا�صتخال�ص
حوالي  %10من اإجمالي الكميات المكت�صفة من
البتيومين في الموقع في ولية البرتا والبالغة
حوالي  1.7تريليون برميل.
ي��ذك��ر ،ق��ام��ت ب��ع�����ص الأدب���ي���ات النفطية
المتخ�ص�صة (ب��الأخ�����ص مجلة اأوي���ل اأن��د غاز
جورنال ،في نهاية عام  )2002ب�صمول كميات
البتيومين الطبيعي الكندية الممكن ا�صتخال�صها
ب��ا���ص��ت��خ��دام التكنولوجيا ال�����ص��ائ��دة  -وال��ت��ي
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قدرتها  174.8مليار برميل في حينه – �صمن
احتياطيات النفط الكندية المثبتة ليرتفع
حجم احتياطياتها النفطية في حينه من 5.2
مليار برميل اإلى  180مليار برميل .262لتحتل
بذلك المرتبة الثانية في الحتياطيات النفطية
العالمية المثبتة بعد ال�صعودية.
يرجع تاريخ رمال النفط الكندية اإلى عهد
بعيد ،حيث ك��ان ال�صكان الأ�صليون في كندا
ي�صتخدمون البتيومين في �صناعة ال��ق��وارب.
وفي بداية القرن الع�صرين ا�صتخدمت الحكومة
الكندية المادة المذكورة لر�صف ال�صوارع.263
اأم��ا �صناعة رم��ال النفط الحديثة فترجع
بداياتها اإلى منت�صف القرن الما�صي فتحقق اأول
نجاح تجاري ذي اأهمية في نهاية ال�صتينات من
القرن الما�صي عندما بداأت �صركة كندية محلية
( )Great Canadian Oil Sandsوالتي
�صميت لحقاً ( )Suncor Energyبم�صروع
تعدين الرمال النفطية.

واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

وت���ب���ع ذل�����ك دخ������ول ائ����ت����الف ���ص��رك��ات
( )Syncrude Consortiumبقيادة اأك�صون
وكونوكو في عام  1979في ال�صناعة المذكورة
وبعد الزيادات التي حدثت في اأ�صعار النفط
العالمية حينئذ .ثم تطورت ال�صناعة حتى اأ�صبح
الإنتاج على نطاق تجاري وا�صع في عام .1985
اإل اأن النه�صة الكبيرة في �صناعة رمال النفط
الكندية ب��داأت في عام  1996بعد الإج��راءات
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة ال��ك��ن��دي��ة لت�صجيع
ال�صتثم����ار الأجنب��ي ف���ي ا�صتغالل رمال النفط
والتي تمثلت بمنحها �صروطاً �صريبية مجزية
للم�صتثمرين لتمكينهم من تعوي�ص ا�صتثماراتهم
ب�صرعة.264
وهناك اأ�صباب عديدة وراء رغبة كندا في
تطوير م�صادرها م��ن رم��ال النفط ودخولها
�صناعة النفط غير التقليدي وبوقت مبكر ومنها:
 .1النخفا�ص في حجم احتياطيات النفط
التقليدي الكندية وال���ذي انعك�ص ب�صكل
وا����ص���ح ع��ل��ى م�����ص��ت��وي��ات اإن���ت���اج النفط
الكندي والذي ت�صاعدت وتيرته في بداية
ال�صبعينات من القرن الما�صي لي�صل اإلى
 2.114مليون ب/ي في عام  .1973بعدها
اأخذ بالنخفا�ص ولم ي�صل اإلى الم�صتوى
ال��م��ذك��ور ثانية حتى ع��ام  1993وذل��ك
بم�صاعدة الإنتاج من النفط غير التقليدي.
 .2الميزة الجغرافية التي تتمتع بها كندا
وذلك لقربها من ال�صوق الأمريكية الأكبر
في العالم ،والتي تت�صف م�صافيها بدرجة
عالية من التطور والتعقيد ،وربط البلدين
ب�صبكة اأنابيب مما �صهل من عملية ت�صدير
النفط (والغاز) عبر الحدود.
فب�صبب قرب ولية األبرتا ( المنتج الرئي�صي

للنفط في كندا) من الوليات المتحدة تقوم
بت�صدير الجزء الأعظم من اإنتاجها اإلى
ال�صوق الأمريكية  -و�صلت الن�صبة اإلى اأكثر
من  %95من �صادراتها النفطية و%100
من �صادراتها الغازية ع��ام - 265 2013
لكن كندا ،وفي نف�ص الوقت ،ت�صتورد بع�ص
النوعيات من النفوط الخام التي تحتاجها
م�صافيها الواقعة على ال�صاحل ال�صرقي من
مناطق عديدة من العالم من �صمنها بع�ص
الدول العربية.
ومما �صهّل اأكثر من عملية ا�صتغالل رمال
النفط الكندية وج���ود �صبكة م��ن البنية
التحتية لالأنابيب للنقل اإل��ى �صرق كندا
والت�صدير اإلى ال�صوق الأمريكية المجاورة،
وبخا�صة بعد النخفا�ص الحا�صل ،وب�صورة
متزامنة ،في اإنتاج النفط التقليدي الكندي
وب��ال��ت��ال��ي ان��خ��ف��ا���ص ���ص��ادرات��ه��ا م��ن تلك
النفوط اإلى ال�صوق المذكورة والذي نتج في
حينه عن طاقة فائ�صة في �صبكة الأنابيب
الممتدة بين البلدين.
 .3اأدى التقدم والتطور التكنولوجي ال��ذي
ح�صل ف��ي م��ج��الت الحفر وال�صتخراج
ومعالجة رم��ال النفط اإل��ى تخفي�ص في
التكاليف اإل���ى الم�صتويات ال��ت��ي جعلت
من تلك الم�صاريع اقت�صادية .وم��ن دون
التقدم التكنولوجي الهائل -ال��ذي تحقق
على م��دى العقود الما�صي��ة على �صكل
تح�صين����ات �صغيرة وب�صورة م�صتمرة –
ل��م يكن ب��الإم��ك��ان ا�صتغالل رم��ال النفط
ال انخف�صت
الكندية بهذا الم�صتوى .266فمث ً
التكاليف المتغيرة اإلى حوالي  10دولر/
برميل في نهاية الت�صعينات بالمقارنة مع
 22دولر /برميل في الثمانينات .267اإل
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اأن التكاليف الكلية ارتفعت خالل ال�صنوات
الأخيرة الما�صية واأ�صبحت بمثابة عائق
اأمام تو�صعات كبيرة في تلك ال�صناعة كما
�صيتم تو�صيح ذلك لحقاً.
 .4الخوا�ص الجيولوجية الموؤاتية لطبيعة
تر�صبات رمال النفط الكندية التي تتميز
بدرجة عالية من التركيز ت�صهل من عملية
ال�صتخراج والتحويل بطرق اقت�صادية.
 .5ال�صروط ال�صتثمارية المجزية التي منحتها
الحكومة الكندية لل�صركات وال�صتقرار في
�صيا�صتها ال�صتثمارية.
 .6دخول ال�صركات العالمية الكبرى �صناعة
رم��ال النفط الكندية مثل اأك�صون موبل
و���ص��ل ذات الإم��ك��ان��ي��ات المالية الهائلة
والتكنولوجيا المتطورة بدعم وت�صجيع من
حكوماتها بالأخ�ص اأمريكا ودول التحاد
الأوروب����ي لال�صتثمار ف��ي كندا لأغ��را���ص
تنويع م�صادر تجهيزها بالطاقة خ�صو�صاً
واأن كندا تعتبر م�صدر طاقة م�صمون ومهم
لل�صوق الأمريكية منذ فترة طويلة.
الإنتاج والت�صويق
بالمقارنة م��ع النفط الثقيل ج���داً ال��ذي
ي�صتخرج بوا�صطة الآب���ار فقط ،توجد حالياً
طريقتين ل�صتخراج البتيومين من رمال النفط
الكندية وهما التعدين وال�صتخال�ص المو�صعي.
 -1التعدين ()Open – Pit Mining
وه���ي ط��ري��ق��ة م��م��اث��ل��ة لتقنيات التعدين
التقليدية يقت�صر ا�صتخدامها على ا�صتخراج
البتيومين من المكامن القريب���ة من �صطح الأر�ص
وذلك بف�صل البتيومين عن رم�ال النفط بطريقة
14

فيزيائية .اعتمدت في البداية الطرق التقليدية
با�صتخدام ح��ف��ارات �صخمة ل�صتخراج رمال
النفط من الموقع ومن ثم نقلها با�صتخدام حزام
ناقل اإلى من�صاآت ا�صتخال�ص البتيومين .وب�صوء
التقدم التكنولوجي وارتفاع تكاليف الطريقة
التقليدية تم اللجوء اإلى ا�صتخدام جرافات اآلية
كبيرة ل�صتخراج خامات رمال النفط من الموقع
ونقلها ب�صاحنات �صخمة اإلى ك�صّ ارات لجر�صها
ومزجها بالماء لتكوين خليط رخو قابل لل�صخ
اإلى مواقع ا�صتخال�ص البتيومين .وقد �صميت
التقنية ال��م��ذك��ورة بالنقل المائي (Hydro
.268)Transport
وبوا�صطة هذه التقنيات الم�صتحدثة اأ�صبح
بالإمكان القيام بعمليات التعدين في اأماكن
بعيدة جداً عن مواقع ال�صتخال�ص .كما اأدخل
العديد من التطورات والتح�صينات على عمليات
ال�صتخال�ص خالل العقود الما�صية ،لي�صبح
ب��الإم��ك��ان ا�صتخال�ص م��ا ي��ق��ارب  %95من
البتيومين من رمال النفط الخام.
وت��ط��ورت اإدارة عمليات ا�صتغالل رم��ال
النفط بطريقة التعدين لتاأخذ بنظر العتبار
متطلبات الت�صريعات البيئية ب�صمنها اإع��ادة
ت�اأه��ي��ل وتخ�صير م��واق��ع التعدين والتخل�ص
ال�صليم من بقايا عملية ال�صتخال�ص والحفاظ
على التربة ومعالجة المياه الم�صتخدمة واإعادة
تدويرها .269في البداية كان يتم اإنتاج الجزء
الأكبر من رمال النفط الكندية بوا�صطة طريقة
التعدين لت�صكل اأكثر من  %60في عام 2004
 .270اإل اأن ح�صتها قد انخف�صت ،خ�صو�صاً و اأن
حوالي  %80من مكامن رمال النفط في كندا
عميقة ج��داً عن �صطح الأر���ص ،اأي اأعمق من
 80متر ما يجعلها غير قابلة لالإنتاج بالطريقة
المذكورة .271ويقدر باأن حوالي  %20فقط من
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الحتياطيات المتبقية من رمال النفط في ولية
البرتا يمكن ا�صتغاللها بطريقة التعدين ،ما يعني
باأن حوالي  %80منها يمكن ا�صتغاللها بطريقة
ال�صتخال�ص المو�صعي ،اأي في الموقع.
 .2ال�صتخال�ص المو�صعي (In – Situ
)Recovery
ف��ي حالة ت��واج��د مكامن رم��ال النفط في
اأع��م��اق بعيدة ع��ن �صطح الأر����ص كافية لمنع
ف��ق��دان ال���ح���رارة ال�����ص��دي��دة ،ف �اإن��ه ب��الإم��ك��ان
ا�صتخدام طريقة ال�صتخال�ص المو�صعي التي
يتم بموجبها ف�صل البتيومين عن خاماتها من
رمال النفط في الموقع وا�صتخراجها بوا�صطة
الآبار ،حيث يتم حفر بئرين ي�صتخدم اأحدهما
ل�صخ البخار في المكمن لت�صخين رم���ال النفط
وتخفيف درجة لزوجة البتيومين لينف�صل عن
رمال النفط وين�صاب النفط اإلى ال�صطح عبر
البئر الآخر الموازي .وبالتالي ،ل تت�صمن هذه
العملية الن�صاط التعديني ،بل تتم المعالجة
الحرارية داخل المكمن.272
وك���ان للتقدم التكنولوجي اأث���ر كبير على
تطوير ا�صتخال�ص البتيومين في الموقع من
خالل ا�صتخدام تقنيات اأكثر تطوراً مثل تقنيات
ال�صتخال�ص المعزز التي اأدت بمجملها اإلى
زيادة معدلت ال�صتخال�ص.
اإل اأن ما يوؤخذ على الطريقة اأعاله ،عموماً،
هو ا�صتخدامها لكميات اأكبر من الطاقة بالمقارنة
م��ع طريقة التعدين .م��ع ذل���ك ،ف���اإن الجهود
الحثيثة ما زالت جارية لتح�صين كفاءة التقنيات
الم�صتخدمة .وب�صبب وج��ود الجزء الأكبر من
مكامن رمال النفط الكندية في اأعماق بعيدة
غير قابلة لال�صتخراج بوا�صطة طريقة التعدين
فاإن طريقة ال�صتخال�ص المو�صعي يتوقع لها

اأن تزداد اأهمية خالل ال�صنوات القادمة ب�صوء
التقدم التكنولوجي الذي �صيتيح و�صو ًل اأ�صهل
اإلى تلك المكامن البعيدة .
وب��ال��ت��ال��ي ،ي��ت��وق��ع زي����ادة الإن���ت���اج بطريقة
ال�صتخال�ص المو�صعي لي�صتحوذ على حوالي
 %67من اإن��ت��اج رم��ال النفط الكندية بحلول
عام ( 2030بالمقارنة مع  %56عام )2013
وانخفا�ص الإنتاج بطريقة التعدين اإلى حوالي
 %33ع��ام ( 2030بالمقارنة م��ع  %44عام
.273)2013
في كل الأحوال ،بعد ا�صتخراج البتيومين من
تحت �صطح الأر�ص ،باأي من الطريقتين الآنفتي
ال��ذك��ر ،ف�اإن��ه يعالج وي�صوق ج��زء م��ن كمياته
ب�صورة مبا�صرة على �صكل اأ�صفلت .اأما الجزء
الأكبر من الإنتاج فاإنه يتم تحويله في وحدات
ترقية وتطوير خا�صة اإلى نفط ا�صطناعي اأو
يتم تخفيفه ونقله بالأنابيب اإلى م�صافي التكرير
للمعالجة كما يلي:
•تحويل البتيومين اإلى نفط ا�صطناعي
()Syncrude
وه��و الأ���ص��ل��وب الأم��ث��ل لت�صريف وت�صويق
البتيومين ،اإذ يتم من خاللها تحويل البتيومين
اإل��ى نفوط ا�صطناعي���ة ( )Syncrudeحيث
ي�صتخدم حوالي  1.16برميل من البتيومي��ن الخام
274
لإنتاج برميل واحد من النفط ال�صطناعي
ع��ال��ي ال��ج��ودة و�صهل الت�صويق وذات م��ردود
اقت�صادي اأف�صل بكثير من البتيومين الخام.
ويتم اإنت���اج النفط بعد اإدخ��ال البتيومين في
وح���دات تكرير خا�صة ذات درج��ة عالية من
التعقيد والتطوير تت�صمن ،عادة ،على عمليات
التك�صير الهيدروجيني والتفحيم واإزالة الكبريت
ويكون النفط الناتج ،عادة ،خفيف حلو ،اأي عالي
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الكثافة ومنخف�ص المحتوى الكبريتي .كما يتم
اأي�صاً اإنتاج ن�صبة قليلة من النفوط الحام�صية،
اأي عالية المحتوى الكبريتي .وي�صتخدم النفط
ال�صطناعي كلقيم لم�صافي التكرير لإنتاج
المنتجات النفطية المختلفة كالغازولين ووقود
الطائرات ومنتجات اأخرى .وقد تتواجد وحدات
التكرير الخا�صة بالترقية بالقرب من مواقع
الإنتاج اأو بعيداً عنها.
•ت�صريف البتيومين الخام على �صكل
مزيج
يتم بهذه الطريقة خلط البتيومين الخام مع
مواد مخففة لتكوين مزيج يمكن نقله بالأنابيب
اإلى الأ�صواق اأو اإلى وحدات التطوير والترقيه
لتحويله اإلى نفط ا�صطناعي.
تقليدياً ،ك��ان يخلط البتيومين م��ع نفوط
خفيفة اأو مكثفات بترولية (بن�صبة حوالي %70
بتيومين و %30مكثفات) لإنت���اج مزيج متو�صط
الكثاف�����ة يطلق عليه اأ�صم مزي���ج “ديلبيت”
( ،)Dil Bitوكمثال على هذا المزيج هو نفط
275
()Western Canadian Select - WCS
اإل اأن���ه ب�صبب م��ح��دودي��ة ال��م��ادة المخففة،
بالأخ�ص المكثفات – كونها منتج ثانوي يتعلق
اإنتاجها باإنتاج الغاز الطبيعي وانخفا�ص اإنتاجها
خ��الل ال�صنوات الأخيرة ،276وب�صبب ازدي��اد
الطلب عليها وازدياد م�صتويات اأ�صعارها ،ا�صطر
منتجو رمال النفط اإلى ا�صتيراد المكثفات من
الخارج (والتي بلغت اأكثر من  260،000ب�/ي
عام  ،)2012بال�صافة اإلى البحث عن م�صادر
بديلة بالأخ�ص النفط ال�صطناعي ل�صتخدامه
كمادة مخففة (بن�صبة  50/50تقريباً لكل من
البتيومين والنفط ال�صطناعي) لت�صكيل مزيج
يعرف با�صم “ �صينبيت” ( .)Syn Bitوت�وؤدي
عملية المزج ،في الحالتين اأعاله ،اإلى تخفيف
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لزوجة البتيومين وت�صهل من �صخ مزيج النفط
الناتج من مواقع الإنتاج في كندا اإلى الم�صافي
الأمريكية عبر �صبكات الأنابيب التي تربط بين
البلدين .يذكر ،تنقل بع�ص الكميات من البتيومين
بوا�صطة ال�صكك الحديد – والتي يطلق عليها
“ – ”Rail Bitلكنها تعتبر ب�صيطة ن�صبياً والتي
تتطلب كميات اأقل من المواد المخففة لأغرا�ص
المزج بالمقارنة مع الكميات المنقولة عن طريق
الأنابيب.277
يتميز ه��ذا الأ�صلوب بانخفا�ص التكاليف
الراأ�صمالية والت�صغيلية المطلوبة اإل اأن م�صاوئه
تتمثل بتدني جودة النفط المخفف خا�صة فيما
يتعلق بمحتواه من الكبريت والنيتروجين والرماد
والمخلفات النفطية ،بالإ�صافة اإلى �صعوبة توفر
ال��م��ادة النفطية المخففة ف��ي بع�ص الأح��ي��ان
وانخفا�ص �صعر المزيج الناتج مقارنة بالمادة
المخففة ومحدودية فر�ص ت�صويقه.
ولزيادة مرونة ت�صريف رمال النفط الكندية
ت��م ف��ي ب��داي��ة ع��ام  ،2006ط��رح نوعية نفط
جديدة وهو مزيج من البتيومين الثقيل والنفط
ال�صطناعي الخفيف ون��ف��ط ثقيل تقليدي
لت�صكيل مزيج اأقرب في نوعيته اإلى نفط مايا
المك�صيكي الثقيل موجه بالدرجة الأ�صا�ص اإلى
م�صافي التكرير الأمريكية عالية التعقيد في
منطقة خليج المك�صيك.
لي�ص من ال�صهولة اتخاذ القرارات الخا�صة
بالإنتاج والت�صويق حول كيفية ت�صريف المنتوج،
�صواء كان ذلك على �صكل مزيج (بتيومين) –
ونوع المزيج – اأو التحويل محلياً – اأو موقعياً
– اإلى نفط ا�صطناعي ثم الت�صدير .اأي من يقوم
بعملية التحويل والترقية ،الم�صفى اأم المنتج.278
هنالك العديد م��ن ال��ع��وام��ل ال��م �وؤث��رة في
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الموازنة المذكورة اآنفاً ،منها ن�صبة الم�صافي
المعقدة والمطورة الموجودة في ال�صوق ودرجة
التعقيد ،ومدى قدرة وا�صتيعاب ال�صوق للتعامل
م��ع ك��م��ي��ات الإن���ت���اج م��ن البتيومين (وك��ذل��ك
النفوط الثقيلة جداً) ،بالإ�صافة اإلى م�صتويات
فروقات الأ�صعار بين النفوط الخفيفة والثقيلة
واتجاهاتها الم�صتقبلية.
وفيما يتعلق بالموا�صفات ،ف �اأن النفوط
الممزوج����ة الكندية المنتجة من رم��ال النفط
“ديلبيت” و”�صينبيت” هي اأف�صل نوعية مقارنة
بالبتيومين الطبيعي من جميع النواحي اإل اأنها
بعيدة عن موا�صفات النفوط الخفيفة مثل
نفط غرب تك�صا�ص .وعلى رغم اأن كثافة مزيج

“�صينبيت” ( ) 20APIه��ي اأق��ل م��ن كثافة
مزيج “ديلبيت” ،اإل اأن المحتوى الكبريتي
ل �الأول ( )%2.8اأف�صل من الثاني (.)%3.7
كما اأنه اأف�صل من ناحية ح�صيلة المقطرات
وزيت الغاز والمخلفات الفراغية .اإ�صافة اإلى
ذلك ،فاإن المحتوى الكبريتي وناتج التقطير
من مقطرات وزي��ت الغاز ومخلفات فراغية
بالن�صبة لمزيج “�صينبيت” اأف�صل مما هي عليه
لنفط مايا المك�صيكي .وبذلك يمكن مقارنة
مزيج “ ديلبيت” بالنفوط الثقيلة ،بينما يقارن
مزيج “�صينبيت” بالنفوط المتو�صطة اأكثر منه
مع النفوط الثقيلة ،كما يت�صح من الجدول
التالي:

موا�صفات النفوط الممزوجة المنتجة من رمال النفط الكندية ومقارنتها مع
نفط خفيف (غرب تك�صا�ص) ونفط ثقيل (مايا المك�صيكي)
مزيج
«ديلبيت»
Dil Bit
(مع مكثفات)

مزيج
«�صينبيت»
Syn Bit
مع نفط
ا�صطناعي خفيف

40

22

8

21

20

0.3

3.5

4.5

3.7

2.8

-

< 0.5

3.5

2.4

1.8

38
31
21
10

20
22
20
38

14
34
52

25
15
24
36

10
26
37
27

نفط خام
نفط خام
بتيومين
غرب تك�صا�ص
مايا المك�صيكي اثابا�صكا
()WTI
(ثقيل)
الطبيعي
(خفيف)
درجة الكثافة API
المحتوى الكبريتي
( %وزن)
اإجمالي العدد
الحام�صي ()TAN
ناتج التقطير ( %حجم)
نافتا  /غاز م�صال
مقطرات
زيت الغاز الفراغي
مخلفات فراغية

279

280

الم�صادر:
IEA، Conference on Non-Conventional Oil، ”Non-Conventional Oil Outlook“، Canada، November 26، 2002
د .ماأمون عب�صي حلبي ،د .مينا معرفي ،د .ح�صن قبازرد ،د .محمد �صلمان “ ،ال�صوائل الهيدروكربونية غير التقليدية واقت�صادياتها” ،موؤتمر
الطاقة العربي الثامن 14-17 ،اأيار /مايو  ،2006عمان -الأردن.
مالحظة :على رغم اأن مزيج «�صينبيت» اأقل جودة من ناحية الكثافة اإل اأنه اأف�صل من ناحية المحتوى الكبريتي بالمقارنة مع مزيج «ديلبيت» كما
اأنه اأف�صل من ناحية ن�صبة ح�صيلة المقطرات وزيت الغاز والمخلفات الفراغية -وبذلك يمكن مقارنته بالنفوط المتو�صطة (اأو الثقيلة) بينما
يقارن مزيج “ديلبيت” مع النفوط الثقيلة.
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تمكنت كندا من تحقيق نجاح وتقدم ملمو�ص
وب�صيء من التف�صيل ،تزايد انتاج كندا من
في �صناعتها النفطية غير التقليدية لي�ص فقط رمال النفط من حوالي  0.32مليون ب�/ي عام
ب�صبب قاعدة احتياطياتها الهائلة من البتيومين  1990لي�صل اإلى  0.43مليون ب�/ي عام 1995
الطبيعي بل اأي�صاً ب�صبب �صيا�صتها ال�صتثمارية واإلى  0.61مليون ب�/ي عام  2000واإلى حوالي
وطبيعة عالقاتها ال�صيا�صية مع الجارة اأمريكا 1،- ،مليون ب�/ي عام  2005و  1.78مليون ب�/ي
ال�صوق الأكبر لمثل تلك النفوط ،بالإ�صافة اإلى عام  2012و  1.95مليون ب���/ي عام .2013
التح�صن الذي طراأ على الجدوى القت�صادية وهذا يعني تحقيق �صناعة رمال النفط الكندية
ل��ت��ل��ك ال��م�����ص��اري��ع ب��ع��د ال��ت��ق��دم التكنولوجي زي��ادة في الإن��ت��اج بحدود  1.63مليون ب���/ي،
والت�صاعد ال���ذي ح�صل ف��ي اأ���ص��ع��ار النفط والذي يمثل زيادة اأكثر من خم�صة اأ�صعاف ما
وا�صتمرارها بم�صتويات مرتفعة لفترة طويلة.
بين عامي  1990و  ،2013لت�صتحوذ رم��ال
يذكر ،بداأ انتاج رمال النفط الكندية بكميات النفط على حوالي  %57من اإجمالي اإنتاج
متوا�صعة ن�صبياً وتمكنت �صناعة رمال النفط النفط في كندا عام  2013بالمقارنة مع ح�صة
الكندية من تحقيق نمو م�صتمر وب�صكل يت�صم  %16عام .1990
بالثبات منذ بدايات ال�صناعة المذكورة ،281وكما
اأم���ا بالن�صبة للم�صتقبل ،ت�صير توقعات
يت�صح من ال�صكل التالي:
الم�صادر الكندية المتخ�ص�صة 282اإل��ى و�صول
اإنتاج رم��ال النفط اإلى
تطور اإنتاج رمال النفط الكندية2012 - 1990 ,
 2.3مليون ب/ي بحلول
(األف ب�/ي)
عام  2015واإلى حوالي
 3.2م��ل��ي��ون ب/ي في
ع��ام  2020واإل��ى اأكثر
م��ن  4.8م��ل��ي��ون ب���/ي
ع��ام  2030اأي بزيادة
اأك��ث��ر م��ن  3،-مليون
ب����/ي ،م��ا ي��ع��ادل زي��ادة
 %150بالمقارنة مع
ع��ام  2013لت�صتحوذ
رم��ال النفط على اأكثر
من ثالثة اأرباع اإجمالي
الم�صدرCGES، Global Oil Insight، Weekly Outlook، 3rd May 2013. :
اإن��ت��اج النفط ف��ي كندا
ع����ام  .2030وت�صير
تقديرات �صركة بي بي البريطانية اإلى و�صول
اإنتاج رمال النفط الكندية اإلى  5.1مليون ب�� /ي
بحلول عام .283 2035
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م��ن جهة اأخ���رى ،تقليدياً ،ك��ان��ت النفوط
ال�صطناعية تمثل الن�صبة الأكبر من اإجمالي
اإنتاج رمال النفط الكندية لت�صكل حوالي %58
من اإجمالي الإنتاج المتراكم لرمال النفط خالل
الفترة  .284 2013-1967لكنه يالحظ باأن
اإنتاج البتيومين غير المحول اأ�صبح ي�صكل الجزء
الأكبر موؤخراً .وقد يعود ذلك اإلى عدة اأ�صباب
منها التغير الذي ح�صل في فروقات الأ�صعار
بين النفوط الخفيفة والثقيلة والذي قل�ص من
الفروقات ما بين اأ�صعار البتيومين الطبيعي
والنفوط ال�صطناعية ،وبخا�صة بعد الزيادة في
اإنتاج النوعيات الخفيفة من نفوط ال�صجيل في
الوليات المتحدة.
التحديات والمعوقات
يوجد في ولية األبرتا عدد كبير من م�صاريع
رمال النفط العاملة وعدد اآخر من الم�صاريع
التي ل زالت تحت التنفيذ اأو المقترحة ،والتي
ت�صير اإلى ا�صتمرار نمو انتاج رمال النفط في
الم�صتقبل.
ل��ك��ن��ه ي��الح��ظ ب����اأن ال��ت��ق��دي��رات الأخ��ي��رة
المذكورة اأعاله ب�صدد م�صتقبل رمال النفط تقل
عن التوقعات ال�صادرة خالل ال�صنوات ال�صابقة
ح��ول ال��م��و���ص��وع .ف��م��ث�الً ،اأ���ص��ارت التوقعات
ال�صادرة قبل عام واحد فقط (اأي  )2013ومن
قبل ذات الم�صادر الكندية المذكورة اأعاله اإلى
و�صول اإجمالي اإنتاج رمال النفط الكندية اإلى
 5.2مليون ب�/ي عام  ،2030والتي تزيد بواقع
حوالي  %8بالمقارنة مع التوقعات الأخيرة.
كما اأ�صارت التوقعات ال�صادرة قبل ب�صع �صنوات

و�صول اإنتاج رمال النفط اإلى  4،-مليون ب�/ي
بحلول عام  ،285 2020والتي تفوق توقعات ذات
الم�صدر ال�صادرة عام  2014لل�صنة المذكورة
ب��ح��وال��ي  .%25و���ص��ب��ق واأن ت��وق��ع��ت بع�ص
الم�صادر و�صول الطاقة الإنتاجية لرمال النفط
الكندية اإلى حوالي  11.0مليون ب/ي بحلول
عام  2035حتى في حالة غياب اأي عمليات
تطوير للتقنيات لزيادة معدلت ال�صتخال�ص،286
والذي يعتبر في غاية التفاوؤل وي�صعب تحقيقه
�صمن المعطيات الحالية.
وقد عملت العديد من التحديات والمعوقات
على تاأخير ف��ي بع�ص الم�صاريع وجعلت من
ال�صعوبة الو�صول اإل��ى الهدف المذكور حتى
في حالة ا�صتمرار اأ�صعار النفط بالحفاظ على
م�صتويات مرتفعة ومنها ما يلي:
•تتميز م�صاريع رم���ال النفط الكندية –
وب��الأخ�����ص ال��ن��وع المتكامل ال��ذي ي�صمل
مراحل ا�صتخراج البتيومين وتحويله اإلى
نفط ا�صطناعي– بدرجة عالية من التعقيد
وب�صخامة تكاليفها الراأ�صمالية التي قدرت
باأكثر من  50دولر للبرميل ،287ما يجعلها
واح��دة من اأعلى اأن���واع م�صاريع التطوير
تكلف���ة في ال�صناعة النفطية العالمية.
كما �صهدت �صناعة رمال النفط ت�صاعداً
في اإجمالي تكاليف التجهيز لت�صل اإلى
حدود  90دولر/برميل عام  2012بالن�صبة
للم�صاريع المتكاملة وذل��ك بزيادة حوالي
ال�صعفين بالمقارنة مع م�صتويات ،2004
وكما يت�صح من ال�صكل التالي:
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Source: Paul Precht Energy Economics Ltd, Oil Sands IOI Presentation, Calgary Association of Life Long
Learners and Petroleum History Society, 5 February 2013.

كما تتميز �صناعة رم��ال النفط الكندية
ب��ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة ن�����ص��ب��ي �اً ،لتبلغ
ال�صتثمارات المتعلقة بتلك ال�صناعة خالل
العقد الأول من القرن الحالي بحدود 117
مليار دولر.288
وبالتالي ،فاإن اقت�صاديات النفط الكندية
�صتتاأثر وب�صكل مبا�صر ب�صبب الموجة
ال��ح��ال��ي��ة م��ن ان��خ��ف��ا���ص اأ���ص��ع��ار النفط،
وب��خ��ا���ص��ة بالن�صبة ل��م�����ص��اري��ع التطوير
الم�صتقبلية ،خ�صو�صاً واأن بع�ص ال�صركات
قد اأعلنت عن تاأجيل واإلغاء بع�ص الم�صاريع
حتى قبل بدء الأ�صعار بالإنخفا�ص لتدني
م�صتوى اقت�صادياتها.289
•تتميز �صناعة رم��ال النفط با�صتهالكها
العالي من الطاقة ،وبالأخ�ص الغاز الطبيعي
بالن�صبة ل�الإن��ت��اج بطريقة ال�صتخال�ص
20

الموقعي التي ت�صتخدم حقن الغاز الطبيعي
بالآبار .فمثالً ،ي�صتخدم الم�صروع المتكامل،
طريقة التعدين ث��م التحويل اإل���ى نفط
ا�صطناعي ،بحدود  500األف متر مكعب
من الغاز لإنتاج برميل نفط واحد.290
هنالك قلق ف��ي كندا ب�صاأن كميات الغاز
الطبيعي المتزايدة التي ت�صتخدم في �صناعة
رم��ال النفط ب�صوء معدلت النمو الم�صتمرة
للطلب الكندي على الغاز بينما ي�صهد اإنتاج الغاز
من الم�صادر التقليدية انخفا�صاً تدريجياً ،ما
اأدت اإلى تخفي�ص في �صادرات الغاز الكندية كما
�صبق واأن تمت الإ�صارة اإليه.
وتعود المعار�صة لال�صتخدام الكثيف للغاز
اإلى اأن ذلك يعني ا�صتخدام م�صدر طاقة نظيف
لإنتاج م�صدر طاقة اآخر اأقل نظافة من الناحية
البيئية.
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من جهة اأخ���رى ،ف �اإن ال��زي��ادة الكبيرة في
اإن��ت��اج الغاز ال�صخري في ال��ولي��ات المتحدة
والإمكانيات الواعدة لإنتاجه في كندا قد يجعل
من م�صاألة تلبية الطلب الم�صتقبلي لرمال النفط
على الغاز لي�صت بالم�صكلة الكبيرة.
تجابه �صناعة رمال النفط الكندية تحديات
بيئية كبيرة ،ومنها الحاجة الكبيرة للمياه ،حيث
يحتاج اإنتاج برميل واحد من البتيومين ما بين
 4-2برميل من الماء ،وبالتالي فاإن محدودية
توفر المياه في نهر اأثابا�صكا قد ي�صكل عائقاً
اأمام خطط التو�صع الم�صتقبلية .كما اأن لعمليات
التعدين ت�اأث��ي��ر مبا�صر على م�صتوى المياه
الجوفية ،حيث اأن عملية الحفر تق�صي تخفي�ص
م�صتوى المياه الجوفية لتفادي غ��رق حفرة
المنجم.291
كما تنتج �صناعة رمال النفط عن انبعاثات
اأكبر من غ��ازات الدفيئة ،بالأخ�ص غ��از ثاني
اأك�صيد ال��ك��رب��ون ،مقارنة بالنفط التقليدي،
بالأخ�ص في مرحلة اإنتاج النفط ال�صطناعي،
حيث تعتبر اأكبر م�صدر لنبعاث الغازات في
كندا ،بالإ�صافة اإلى مادة الكبريت ،كمنتج ثانوي،
وكمية كبيرة من النفايات وعلى وجه الخ�صو�ص
في حالة التعدين ال�صطحي .وفي عام ،2007
قامت حكومة البرتا ،ولأول م��رة في اأمريكا
ال�صمالية ،بفر�ص �صريبة كاربون .حيث فر�صت
على ال�صركات العاملة وال��ت��ي ه��ي الم�صدر
الرئي�صي لالنبعاثات بتخفي�ص انبعاثاتها بواقع
 %12اإما من خالل التخفي�ص الفعلي ،اأو بدفع
مبلغ  15دولر  /للطن ل�صندوق تقني هدفه
تخفي�ص انبعاثات غ���ازات الدفيئة .292وقد
ا�صتطاعت �صناعة رم��ال النفط من تخفي�ص
النبعاثات للوحدة ال��واح��دة ،لتنخف�ص كثافة
النبعاثات للبرميل ال��واح��د ف��ي ع��ام 2011

بحدود  %26بالمقارنة مع عام  1990ويتوقع
اأن يكون النخفا�ص اأكبر في الم�صتقبل ب�صوء
خطط بع�ص ال�صركات ،في الم�صي قدماً في
تنفيذ م�صاريع ا�صطياد وتخزين الكربون .لكنه
بالرغم من ذل��ك ،يتوقع تزايد النبعاثات في
الم�صتقبل.293
•اأدت المعوقات التي تجابه عمليات نقل
رم��ال النفط الكندية اإل��ى وج��ود ت�صكيلة
وا�صعة من نوعيات النفوط الم�صدرة عبر
الحدود اإلى ال�صوق الأمريكية من النفوط
التقليدية وغير التقليدية وم��ن الأن���واع
الثقيلة اأو نوعيات خفيفة اأو ثقيلة محّ ولة اأو
بتيومين .وقد خلق ذلك �صعوبات في كيفية
مالئمة ال��ع��دد الكبير م��ن اأن���واع النفوط
الم�صدرة بالجوانب الخا�صة بتوفر طاقة
الأنابيب وتركيبة الم�صافي ،ب�صوء التغيير
الم�صتمر لنمط المنتجات الأمريكية .واإزاء
ذل��ك ا�صطرت الم�صافي الأمريكية اإلى
اإجراء تعديالت لمعداتها بهدف ا�صتيعاب
المزيد من النفوط المنخف�صة الجودة ،التي
تزايدت كمياتها خالل ال�صنوات الما�صية،
ب�صوء انخفا�ص الإنتاج الكندي من النفوط
الخفيفة التقليدية .لكن ذل��ك تغير بعد
الزيادة الكبيرة في اإنتاج النفوط الخفيفة
غ��ي��ر التقليدية ف��ي اأم��ري��ك��ا ال�صمالية،
وبخا�صة من النفط ال�صخري.
•الع��ت��م��اد الكامل تقريباً ل�صناعة رم��ال
النفط الكندية على ال�����ص��وق الأمريكية
ال يحد من
لت�صريف اإنتاجها قد يكون عام ً
التو�صع الكبير في تلك ال�صناعة بعد اإ�صباع
طلب الم�صافي الأمريكية على ذلك المنتج،
ب�صوء المناف�صة القوية في تلك ال�صوق،
وبخا�صة بعد “ثورة” النفط ال�صخري في
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الوليات المتحدة وتخفي�ص ال�صتيرادات
الأمريكية.
وب��ه��دف زي���ادة المرونة الت�صويقية لرمال
النفط الكندية وتنويع اأ�صواقها والتقليل من
العتماد على ال�صوق الأمريكية تجري محاولت
جادة لتقوية العالقات مع الأ�صواق الآ�صيوية.
وقد قامت بع�ص ال�صركات ال�صينية بال�صتثمار
ف��ي م�صاريع رم���ال ال��ن��ف��ط الكندية ل�صمان
امدادات نفوط كندية اإلى ال�صين .يذكر ،بلغت
�صادرات النفط الكندية حوالي  53األف ب�/ي
اإلى الأ�صواق الآ�صيوية م�صتحوذة على حوالي
 %1.6م��ن اإجمالي ال�����ص��ادرات الكندية عام
 2013بالمقارنة مع كميات قليلة جداً بحدود
 6اآلف ب���/ي �صدرت اإل��ى تلك الأ���ص��واق عام
 .294 2005ويتوقع تزايد ال�صادرات الكندية اإلى
الأ�صواق الآ�صيوية ب�صكل هام في الم�صتقبل حيث
قدرت وكالة الطاقة الدولية �صادرات كندا اإلى
ال�صين وحدها بحدود  300األف ب�/ي بحلول
عام  2019وذلك ب�صوء الموافقة الم�صروطة
من الحكومة الفدرالية الكندية في يونيو 2014
لمد اأنبوب اإلى ال�صاحل الكندي الغربي لت�صدير
النفط اإلى الأ�صواق الآ�صيوية.295
•يتاأثر تنفيذ بع�ص الم�صاريع في �صناعة
رم���ال النفط الكندية ب�صبب العجز في
الأي���دي العاملة والبنية التحتية للطرق
و�صكك الحديد ال�صرورية ل�صتغالل مكامن
رمال النفط البعيدة .كما اأن اإي�صال الزيادة
في الإنتاج اإلى الأ�صواق يمثل تحدي كبير
ب�صوء طاقة الأنابيب الم�صتغلة ب�صورة كاملة
ما اأدى بالبع�ص لإبداء ال�صك فيما اإذا كان
بالإمكان ا�صتمرار تطور اإنتاج رمال النفط
بنف�ص ال��درج��ة .فمنذ نهاية ع��ام ،2011
و�صلت الأنابيب الناقلة للنفوط الكندية اإلى
22

مراكز التكرير في ال�صوق الأمريكية و�صرق
كندا اإل��ى طاقتها الق�صوى .296ولأ�صباب
بيئية هناك معار�صة لمد اأنابيب جديدة من
ولية البرتا اإلى �صاحل خليج المك�صيك واإلى
�صرق كندا (اأو حتى اإلى الأ�صواق الآ�صيوية
عبر ال�صاحل الغربي الكندي) وبالتالي
ا�صطر بع�ص المنتجين اإلى ا�صتغالل طرق
نقل اأخرى اأعلى تكاليفاً مثل ال�صكك الحديد
اأو حتى ال�صاحنات ،ما اأدى اإلى خيبة من
الأمل بالن�صبة لخيارات الت�صدير للنفوط
الكندية .297وبالتالي يواجه منتجو النفط
في كندا تحديدات وعقبات في التجاهات
المختلفة في محاولتهم للت�صدير خارج
البالد.298
وبالتالي ،فاإنه وبالعك�ص من النطباع الذي
ك��ان �صائداً ف��ي البداية ل��دى البع�ص م��ن اأن
�صناعة رم��ال النفط ق��د تكون اأح��د العوامل
المهمة التي ت���وؤدي اإل��ى تخفي�ص ف��ي اأ�صعار
النفط في الم�صتقبل ،ف�اإن بقاء �صناعة رمال
ن��ف��ط ق��اب��ل��ة للحياة وت��ن��م��و ب�����ص��ورة م�صتمرة
يحتاج اإلى اأ�صعار نفط مرتفعة ن�صبياً .يذكر،
299
اأ�صارت اإح��دى الدرا�صات في عام 2013
باأن منتجي النفط في غرب كندا بحاجة اإلى
معدلت اأ�صعار بحدود  65دولر/برميل لجذب
ا�صتثمارات جديدة اأو �صمان ربحية للم�صاريع
القائمة العاملة في �صناعة رمال النفط الكندية.
علماً باأن معدل �صعر نفط (West Canada
 )Select - WCSبكثافة حوالي 21 API
 ،والذي يعتبر نفط الإ�صارة الرئي�صي لت�صعير
300
النفوط الثقيلة الكندية ،كان بحدود 72.8
دولر  /برميل خالل عام  ،2013وال��ذي يقل
باأكثر من  25دولر/برميل بالمقارنة مع �صعر
نفط غرب تك�صا�ص ( )WTIللعام المذكور.
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خال�صة ال��ق��ول ،لقد اأدى ارت��ف��اع اأ�صعار
ال��ن��ف��ط اإل���ى تح�صين ال���ج���دوى الق��ت�����ص��ادي��ة
وزي������ادة رب��ح��ي��ة م�����ص��اري��ع توزع م�صادر النفط ال�صخري القابلة لال�صتخال�ص من الناحية التقنية في كندا
رم��ال النفط الكندية .وقد
(مليون برميل)
خلق ذلك حافزاً لل�صركات
الن�صبة من اإجمالي كندا
الكمية
ال��ع��ال��م��ي��ة ل�����ص��خ ال��م��زي��د
من النفط ال�صخري ()%
م��ن ال�صتثمارات ف��ي تلك
البرتا ()Alberta
82
7240
ال�صناعة ،ما يعني ازدي��اد
�صا�صكا ت�صيوان/مانيتوبا
الإنتاج في الم�صتقبل .لكن
18
1600
()Saskatchewan/Manitoba
م�صاريع رمال النفط تواجه
الإجمالي
100
8840
تحديات من جوانب عديدة
Source: EIA, Technically Recoverable shale Oil and Shale Gas
قد تتفاقم حدتها بازدياد
Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries
م�صتويات الإنتاج كالرتفاع
Outside the United States, June 2013.
الهائل في التكاليف وتزايد
النبعاثات وانخفا�ص اأ�صعار النفط .وبالتالي
بالمقارنة مع جارتها اإلى الجنوب ،الوليات
ف�اإن معدلت النمو الم�صتقبلي لالإنتاج تعتمد المتحدة ،ل تزال كندا في المراحل الأولية في
وب��درج��ة كبيرة على م��دى النجاح في التغلب ا�صتغالل م�صادرها من النفط والغاز ال�صخري،
على تلك التحديات ب��الإ���ص��اف��ة اإل���ى ���ص��رورة وبخا�صة النفط ال�صخري .301اإل اأنه مع اكت�صاف
التغلب على نقاط الختناق وبخا�صة من الناحية وتطوير مكامن جديدة من النفط ال�صخري في
اللوج�صتية ووجود اأ�صعار نفط مرتفعة لفترات كندا ،فاإنه يجري ت�صليط مزيد من ال�صوء حول
طويلة تمكن ال�صركات العاملة في ال�صناعة تلك ال�صناعة .وبالتالي ،يتوقع اأن يلعب النفط
المذكورة من تعوي�ص التكاليف الت�صغيلية العالية ال�صخري دوراً متزايداً في مزيج الطاقة الكندي
التي تت�صف بها م�صاريع رمال النفط و الكثافة في الم�صتقبل.
العالية ل�صتخدامها للطاقة.
وك��م��ا ه��و ال��ح��ال ف��ي ال��ولي��ات المتحدة،
فقد تركز التطوير الأولي للنفط ال�صخري في
كندا في البداية ،ومنذ منت�صف عام ،2007
 :2-2-6النفط ال�صخري في كندا
كما �صبق واأن تمت الإ�صارة ،تاأتي كندا في على مكمن “باكن” النفطي (وب��خ��ا���ص��ة في
المرتبة التا�صعة عالمياً في امتالكها لم�صادر �صا�صكات�صيوان) ال��ذي يمتد عبر الحدود من
النفط ال�صخري الممكن ا�صتخال�صها من مونتانا وداكوتا ال�صمالية في الوليات المتحدة
الناحية التقنية وبحدود  9مليار برميل ،ما يعادل اإلى �صا�صكا ت�صيوان ومانيتوبا في كندا .302اإل
حوالي  %2.7من الإجمالي العالمي .ت�صتاأثر اأن كمية الإن��ت��اج من مكمن “باكن” في جزئه
ولية البرتا بالجزء الأكبر (حوالي  )%82من الكندي تعتبر متوا�صعة ،بالمقارنة مع الجزء في
اإجمالي احتياطيات النفط ال�صخري ،تليها الوليات المتحدة ،حيث قدرت بحدود  78األف
�صا�صكات�صيوان/مانيتوبا باإمتالك الجزء المتبقي
( ،)%18وكما يت�صح من الجدول التالي:

23

البحث األول

ب�/ي خالل �صهر يونيو  2011والتي تعادل اأقل
من  %20من اإنتاج مكمن “باكن” في الوليات
المتحدة خالل ال�صهر المذكور .303وبالإ�صافة
اإلى مكمن باكن ،تم تطوير مكامن عديدة اأخرى
في كل من مانيتوبا،
اإنتاج كندا من النفط ال�صخري
���ص��ا���ص��ك��ا ت�����ص��ي��وان
والبرتا .وبالتالي ارتفع
اإجمالي انتاج كندا من
النفط ال�صخري من
ال��م��ك��ام��ن المختلفة
اإل��ى  328األ��ف ب���/ي
ف��ي دي�صمبر 2012
لي�صكل حوالي %10
م���ن اإج���م���ال���ي ان��ت��اج
النفط في كندا وكما
في ال�صكل التالي:
وبرغم اأن م�صاريع
اإنتاج النفط ال�صخري Source: National Energy Board, Canada, Canada’s Energy Future 2013: Energy
Supply and Demand Projections to 2035, November 2013.
ق��د ب����داأت ف��ي ولي��ة
تطور اإنتاج النفط ال�صخري في كندا2011 - 2005 ,
�صا �صكا ت�صيو ا ن ،3 0 4
ف��ق��د ت��م��ك��ن��ت ولي���ة
ال��ب��رت��ا ،ال��ت��ي ت�صم
ال���ج���زء الأك����ب����ر من
الح�����ت�����ي�����اط�����ي�����ات
ال��ك��ن��دي��ة م��ن النفط
ال�صخري ،من جذب
ال���ص��ت��ث��م��ارات لحقاً
لتحقق اأكبر زيادة في
اإنتاج النفط ال�صخري
ف������ي ك�����ن�����دا خ����الل
ال�������ص���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة
الأخيرة ،وكما يت�صح
Source: Kenneth Chew, the future of North American shale Oil / Tight Oil, Globمن ال�صكل التالي:
al Energy System Conference, Edinburgh, June 26, 2013.
اإن ما يميز مكامن النفط ال�صخري الكندية
و�صاعد في تطويرها ،بالإ�صافة اإل��ى ما �صبق
وتم ذكره في حالة الوليات المتحدة وبخا�صة
التطور التكنولوجي واأ�صعار النفط المرتفعة،
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هو م�صاركة كندا والوليات المتحدة في بع�ص
المكامن كما في حالة مكمن “باكن”.

كما ،تتميز الآبار في مكمن “باكن” في جزئه
الكندي بعمق اأقل بالمقارنة مع الجزء الأمريكي،
و تتركز معظم احتياطيات المكمن الكندي على
�صكل برك ي�صهل ا�صتغاللها ،بينما تتوزع على
م�صاحات وا�صعة في الجانب الأمريكي.

وبرغم اأن معدل الإنتاج في مكمن “باكن”
في ال��ولي��ات المتحدة يفوق ،وب��درج��ة كبيرة،
اإن��ت��اج نظيره الكندي ،يتميّز الجانب الكندي
بتكاليف اأقل ،حيث قدرت نقطة تعادل ال�صعر
(وعلى اأ�صا�ص �صعر خام غرب تك�صا�ص) للجزء
الكندي بحدود  60دولر /برميل ،بالمقارنة
مع  65دولر  /برميل في الجزء الأمريكي.305
كما ق��درت بع�ص الدرا�صات معدل التكاليف
الكلية (الراأ�صمالية والت�صغيلية) لمكامن النفط
ال�صخري الكندية ،وبالأ�صعار الحقيقية ،بحدود
 54.4دولر/برميل بينما يرتفع المعدل لي�صل
اإل��ى  63.4دولر  /برميل بالن�صبة للمكامن
الأمريكية.306
وب��رغ��م انت�صار م�صادر النفط ال�صخري

في مناطق عديدة في العالم ل زال��ت اأمريكا
ال�صمالية ،وكما في الربع الرابع  ،2013هي
المنطقة المنتجة الرئي�صية الوحيدة في العالم
(حيث بلغ مجموع الإنتاج خارج اأمريكا ال�صمالية
اأقل من .)%1
وبخ�صو�ص الم�صتقبل ،فاإنه وبرغم توقع
دخول دول اأخرى مرحلة اإنتاج النفط ال�صخري،
يقدر اأن ت�صاهم كندا بحدود  %60من اإجمالي
اإنتاج النفط ال�صخري خارج الوليات المتحدة
لي�صل اإنتاجها اإلى حوالي  390األف ب�/ي بحلول
عام .307 2019
هناك اتفاق عام حول و�صول انتاج النفط
ال�صخري في كندا اإلى حده الأعلى ومن ثم بدء
مرحلة من النخفا�ص لكن تختلف الم�صادر
المختلفة في تحديد فترة البدء بالنخفا�ص.
فمثالً ،وفقاً لتقديرات مجل�ص الطاقة الكندي
يتوقع بدء اإنتاج النفط ال�صخري في الحو�ص
الر�صوبي غربي كندا بالنخفا�ص في الن�صف
الثاني من العقد الحالي .بينما تتوقع جمعية
منتجي البترول الكندية ( )CAPPفترة اأطول
من النتاج للنفط ال�صخري الكندي قبل البدء
بالنخفا�ص ،وكما يت�صح من ال�صكل التالي:
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الزيادات في اإنتاج النفط ال�صخري للحو�ص الر�صوبي غربي كندا2035 - 2000 ,

Source: National Energy Board-Canada, Canada’s Energy Future 2013, Energy Supply and Demand Projections to 2035, November 2013.

من جهة اأخرى ،تتوقع م�صادر اأخرى تزايد
اإنتاج النفط ال�صخري لي�صل اإلى حده الأعلى
بحدود  600األف ب�/ي بحلول عام  2027قبل
اأن يبداأ بالنخفا�ص لي�صل اإلى حوالي  500األف
ب�/ي بحول  .308 2035وفي كل الأح��وال ،فاإن
اآث��ار �صناعة النفط ال�صخري الكندية �صتبقى
متوا�صعة ب�صوء النخفا�ص ال��ذي تعاني منه
�صناعة النفط التقليدية الكندية والحاجة
للتعوي�ص عن ذلك.
يعود التباين في تقديرات الم�صادر المختلفة
اإلى عدم اليقين الذي يحيط بم�صتقبل �صناعة
26

النفط ال�صخري الكندية كونها ل ت��زال في
بداياتها الأولية .وبالتالي ،قد ت�صهد ال�صناعة
المذكورة اإعادة في اآفاقها الم�صتقبلية مع مرور
الوقت وتوفر المزيد من البيانات .لكنه ،وب�صكل
ع��ام ،تعتر�ص �صناعة النفط الكندية ومنها
النفط ال�صخري بع�ص المعوقات في جميع
التجاهات بقدر تعلق الأمر بمد اأنابيب لت�صدير
تلك النفوط خارج البلد.309

� :3-6صناعة الغاز غير التقليدية في كندا:
كانت م�صادر الغاز غير التقليدية معروفة
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ف��ي ك��ن��دا م��ن��ذ زم���ن ب��ع��ي��د ،ل��ك��ن ام��ت��الك��ه��ا
لكميات كبيرة من احتياطيات الغاز التقليدية
كانت اأحد العوامل التي اأبقت �صناعة الغاز
غير التقليدية في دور ال�صبات .ومنذ نهاية
ت�صعينات القرن الما�صي ب��داأت كندا تعاني
من انخفا�ص في اإنتاجها من الغاز التقليدي،
وبالإ�صافة اإل��ى بع�ص العوامل الأخ��رى منها
ت��زاي��د الطلب على ال��غ��از وارت��ف��اع اأ���ص��ع��اره
عملت مجتمعة على خلق البيئة الإيجابية
لتطوير م�صادر الغاز غير التقليدية  .310وقد
ا�صتطاعت كندا ،ومنذ اأوائ��ل القرن الحالي،
من تحقيق تقدم كبير في ا�صتغالل م�صادرها
م��ن ال��غ��از غ��ي��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،وب��خ��ا���ص��ة غ��از

ال�صخور الكتيمة الذي فتح الباب وا�صعاً اأمام
اإمكانية ا�صتغالل م�صادر الغاز المحكم في
الحو�ص الر�صوبي العميق غربي كندا .311
ب�صكل عام ،قدرت بع�ص الم�صادر باأن الغاز
من الم�صادر غير التقليدية ي�صكل الجزء الأكبر
(حوالي  )%51من اإجمالي انتاج كندا من الغاز
الطبيعي الم�صوق وكما في عام  ،2012حيث
�صكل الغاز المحكم الجزء الأكبر ( )%43من
اإجمالي انتاج الغاز الم�صوق ،يليه واإلى حد اأقل،
غاز طبقات الفحم ( )%6بالإ�صافة اإلى كميات
قليلة ن�صبياً من الغاز ال�صخري ال��ذي بلغت
م�صاهمته بحدود  %2فقط وكما في ال�صكل
التالي:

تركيبة انتاج الغاز الم�صوق في كندا لعام 2012

Source: Cedigaz, Natural Gas in the World – 2013 Edition.
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لكن كندا تمتلك احتياطيات �صخمة من الغاز
ال�صخري .وبالتالي ،هناك اآفاق واعدة لتطور
�صناعة الغاز ال�صخري فيها خ�صو�صاً واأن كندا
تعتبر ،وكما �صبق الذكر ،خام�ص اأكبر دولة في
العالم في امتالكها لم�صادر الغاز ال�صخري
الممكن ا�صتخال�صها م��ن ال��ن��اح��ي��ة التقنية
وبحدود  573ترليون قدم مكعب ،والتي ت�صكل
حوالي  %7.8من الإجمالي العالمي .وت�صتحوذ
كولومبيا البريطانية والمناطق ال�صمالية الغربية
من كندا على ما يقارب من  %59من اإجمالي
كميات الغاز ال�صخري القابلة لال�صتخال�ص من
الناحية التقنية ،تليها ولية البرتا ( )%35وتوزع
الكميات ،القليلة المتبقية في المناطق والوليات
الكندية الأخرى وكما في الجدول التالي.

من جهة اأخرى ،قدرت اإدارة معلومات الطاقة
في وزارة الطاقة الأمريكية باأن الغاز ال�صخري
ي�صكل حوالي  %15من اإجمالي اإنتاج كندا من
الغاز الجاف البالغ بحدود  14مليار قدم مكعب
 /يوم كما في عام .312 2012
تمثل كولومبيا البريطانية والبرتا الوليتين
المنتجتين الرئي�صيتين للغاز ال�صخري في كندا،
حيث تم البدء بتطوير م�صادر الغاز ال�صخري
في كولومبيا البريطانية في بادئ الأمر ثم البرتا
لحقاً مع وج��ود امكانيات واع��دة في اأقاليم
ومناطق كندية اأخرى.313
اأم��ا بالن�صبة لتوزيع اإنتاج الغاز ال�صخري
ح�صب المكامن والأح��وا���ص الكندية ،ي�صتحوذ
حو�ص “مونتني” ( )Montneyالذي يمتد عبر
كولومبيا البريطانية والبرتا على الجزء الأكبر،
يليه حو�ص “هورن ريفر” ()Horn River

توزع م�صادر الغاز ال�صخري القابلة لال�صتخال�ص من الناحية التقنية في كندا (ترليون قدم
مكعب)
الكمية

الن�صبة من اإجمالي كندا من
الغاز ال�صخري ()%

كولومبيا البريطانية/
المناطق ال�صمالية الغربية
()British Columbia/North West Territories

335.8

58.6

البرتا ()Alberta

200.5

35.0

�صا�صكا ت�صيوان/مانيتوبا
()Saskatchewan/Manitoba

2.2

0.4

كويبيك ()Quebec

31.1

5.4

نوفا�صكو�صيا ()Nova Scotia

3.4

0.6

الإجمالي

572.9

100

Source: EIA, Technically Recoverable shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale
Formations in 41 Countries Outside the United States, June 2013.
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في كولومبيا البريطانية ،حيث بلغ معدل النتاج اإلى تلك ال�صوق وما اأف�صت اإليه من م�صتويات
للحو�صين المذكورين ب�صورة مجتمعة حوالي  2منخف�صة لأ�صعار الغاز في اأمريكا ال�صمالية،
مليار قدم مكعب يوم عام  2012وكما في ال�صكل قد عملت على تاأخير في خطط تطوير الغاز
التالي ،علماً باأن اإمكانية اإنتاج كميات اأعلى من ال�صخري الكندية ،315ب�صكل ع���ام ،ودفعت
الحو�صين اآنفي الذكر تجابه بتحديدات البنية ب�صناعة الغاز والحكومة الكندية لتركيز جهودها
على تطوير اأ�صواق ت�صدير خارج حدود الوليات
التحتية لالأنابيب.
المتحدة ،بالأخ�ص في
ال�صحوبات الإجمالية من مكامن مختارة في كندا (يناير  - 2005مايو )2013
اآ�صيا من خالل ت�صدير
الغاز الطبيعي الم�صال
وذل�����ك ل��ل��ت��ع��وي�����ص عن
ان��خ��ف��ا���ص ���ص��ادرات��ه��ا
لل�صوق الأمريكية .ويعتبر
ذلك اأح��د العوامل وراء
ت��وق��ع ت��ح��ول ك��ن��دا اإل��ى
دول���ة م�����ص��درة رئي�صية
للغاز الم�صال بالأخ�ص
اإلى الأ�صواق الآ�صيوية.
وب��رغ��م ع��دم وج��ود
ت�����ص��دي��ر ف��ع��ل��ي ل��ل��غ��از
ال��م�����ص��ال م��ن ك��ن��دا في
 .Source: EIA, Today in Energy, October 23, 2013ال��وق��ت الحا�صر ،فقد
اأع���ل���ن���ت ال���ع���دي���د م��ن
يذكر ،ل تزال �صناعة الغاز ال�صخري الكندية ال�صركات عن خطط لإن�صاء وح��دات ت�صييل
تعتبر نا�صئة وفي بداياتها ن�صبياً بالمقارنة مع للغاز وم��د اأن��اب��ي��ب واإن�����ص��اء م��وان�� Åت�صدير
نظيرتها في الوليات المتحدة فمثالً ،لغاية عام وبخا�صة في كولومبيا البريطانية الواقعة في
 ،2010كان اإنتاج الغاز ال�صخري يعتبر ظاهرة الجانب الغربي من كندا والتي تتميز بموقع
اأمريكية ح�صراً ثم دخلت كندا الم�صمار المذكور مالئم للت�صدير اإل��ى اآ���ص��ي��ا .لكنه ،وبالرغم
بعد ذلك.314
من ذلك ،ي�صعب توقع م�صتقبل �صناعة الغاز
وبرغم من اأن تطوير الغاز ال�صخري في ال�صخري في كندا ووتائر تطورها ،حيث تعتمد
الوليات المتحدة قد �صاعد في تطوير �صناعة على العديد م��ن ال��ع��وام��ل المختلفة ،ومنها
الغاز ال�صخري الكندية ،فاإن النمو الكبير لنتاج تحديدات اأ�صواق الغاز ،م�صتويات اأ�صعار الغاز
الغاز ال�صخري في ال�صوق الأمريكية وما اأدت والتحديات من النواحي المختلفة ،وبخا�صة
اإليه من انخفا�ص الم�صادر من الغاز الكندية البيئية والتنظيمية ،والتي بالإمكان التاأثير على
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وتائر تطوير الغاز ال�صخري .316فمثالً ،قدر
مجل�ص الطاقة الوطني الكندي و�صول اإنتاج
الغاز ال�صخري اإلى  4.03مليار قدم مكعب/
ي��وم بحلول ع��ام  2035بالمقارنة مع 0.47
مليار ق��دم مكعب/يوم ع��ام  2011لي�صكل
حوالي  %24من اإجمالي اإنتاج الغاز في كندا
عام  .317 2035اإل اأن تقديرات لحقة ولنف�ص
الم�صدر اأو�صحت باأن الغاز ال�صخري �صي�صاهم
بحدود  %28من اإجمالي اإنتاج الغاز الكندي
بحلول عام . 318 2035
وف��ي ك��ل الأح����وال ،يعتبر ال��غ��از ال�صخري
الم�صدر للجزء الأكبر من الزيادة في اإنتاج الغاز
من الم�صادر غير التقليدية في كندا ،319مع ذلك
هناك اإجماع باأن غاز ال�صخور الكتيمة �صيظل
ي�صكل الجزء الأكبر من اإنتاج الغاز غير التقليدي
واإجمالي اإنتاج الغاز الكندي لغاية عام .2035

لكنه يبدو اأن الزيادات المتوقعة في اإنتاج الغاز
ال�صخري وغ��از ال�صخور الكتيمة �صتظل غير
قادرة ،وفي القريب العاجل على اأقل تقدير ،على
تعوي�ص كامل التخفي�ص الحا�صل في انتاجها من
الغاز من الم�صادر التقليدية .فطبقاً لتقديرات
مجل�ص ال��ط��اق��ة ال��وط��ن��ي ال��ك��ن��دي ف��ي حالته
المرجعية ،فاإنه برغم الزيادات في انتاج كندا
من م�صادر الغاز غير التقليدية ،يتوقع انخفا�ص
اجمالي انتاج الغاز الم�صوق في كندا من حوالي
 13.2مليار قدم مكعب/يوم عام  2013لي�صل
اإل��ى  11.2مليار ق��دم مكعب/يوم ع��ام 2018
(اأي ما يعادل انخفا�ص حوالي  )%15ليرتفع
بعد ذلك وي�صل اإلى  17.4مليار قدم مكعب /
يوم بحلول عام  ،2035اأي بزيادة حوالي %32
بالمقارنة مع عام  ،2013وكما يت�صح من ال�صكل
التالي.

انتاج الغاز الطبيعي في كندا ح�صب النوع طبق ًا للحالة المرجعية

Source: Canada National energy Board, Canada’s Energy Future 2013-Energy Supply and Demand Projections to 2035- An Energy Market Assessment.
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���ص��ا��Hع��ا :اآف����اق �صناعة ال��ن��ف��ط وال��غ��از
غير التقليدية في اCمريكا الûصªالية
والfعكا�صات عل≈ الدو∫ الCع†صاA
 :1-7اآف� � ��اق � �ص �ن��اع��ة ال �ن �ف��ط وال � �غ ��از غ�ي��ر
التقليدية في اأمريكا ال�صمالية:

العالمية ،م�صتحوذة على حوالي  %40من الزيادة
في انتاج النفط العالمي خالل الفترة ما بين عامي
 .321 2017-2011و ت�صير المعطيات الحالية
اإلى م�صاهمة النفط ال�صخري ورمال النفط في
معظم النمو المتوقع في انتاج النفط من الم�صادر
غير التقليدية في اأمريكا ال�صمالية .فقد اأ�صارت
بع�ص التقديرات اإلى اأن الزيادة الكبيرة في انتاج
النفط من الم�صادر غير التقليدية ،وبخا�صة
النفط ال�صخري ورم��ال النفط -بال�صافة اإلى
النفط من المياه العميقة في خليج المك�صيك –
�صي�صاهم بحوالي  %75من اإجمالي انتاج النفط
في اأمريكا ال�صمالية بحلول عام .322 2040
بالن�صبة ل�صناعة النفط ال�صخري ،وكما
�صبق واأن تمت الإ�صارة فهي ل زالت حديثة العهد
وتقت�صر بدرجة رئي�صية على امريكا ال�صمالية
والتي ت�صيطر حالياً على كامل النتاج تقريباً
في العالم .وفي هذا النطاق تهيمن الوليات
المتحدة على الجزء الأكبر (حوالي  )%91من
انتاج اأمريكا ال�صمالية من النفط ال�صخري .اأما
الن�صبة المتبقية (حوالي  )%9فهي من ح�صة
كندا ،وكما يت�صح من ال�صكل التالي.

ب�صكل عام ،تمتلك اأمريكا ال�صمالية كميات
�صخمة من م�صادر النفط والغاز غير التقليدية
ومن فوائد تلك الم�صادر اأنها وقود محلي ي�صاعد
في تعزيز اأمن الطاقة للدولة التي تمتلكها .لكن
تلك الم�صادر تعاني في نف�ص الوقت من العديد
من عوامل عدم اليقين التي تحيط بم�صتقبلها
وذلك ب�صوء التحديات والمعوقات التي تواجه
التو�صع في ا�صتغاللها وبخا�صة من النواحي
القت�صادية والبيئية وال��ت��ي �صبق واأن تمت
الإ�صارة اإليها ب�صيء من التف�صيل فيما يخ�ص
النفط والغاز من مكامن ال�صجيل وكذلك فيما
يخ�ص رمال النفط الكندية.
عموماً ،تحقق حالياً اأمريكا ال�صمالية اأ�صرع
وتائر النمو في انتاج النفط من بين مناطق
العالم المنتجة للنفط خ��ارج منظمة اأوب��ك.
ويتوقع اأن يرتفع انتاجها
اإنتاج اأمريكا ال�صمالية من النفط ال�صخري خالل الفترة يناير  – 2005فبراير 2014
ب����واق����ع  %11خ���الل
الفترة  2010اإلى 2016
وذلك ب�صبب الزيادة في
انتاجها م��ن النفط من
الم�صادر غير التقليدية،
وبخا�صة من رمال النفط
ال��ك��ن��دي��ة والن���ت���اج من
مكامن النفط ال�صخري
في اأمريكا ال�صمالية.320
وتوؤكد بع�ص الم�صادر
ب���اأن اأم��ري��ك��ا ال�صمالية
�صتكون الدافع الرئي�صي
وراء نمو اإمدادات النفط
Source: EIA, Today in energy, March 26, 2014.
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يذكر ،في الوقت الذي ت�صير فيه تقديرات
الم�صادر المتخ�ص�صة ف��ي ك��ل م��ن ال��ولي��ات
المتحدة (ممثلة ب�اإدارة معلومات الطاقة) وفي
كندا (ممثلة بمجل�ص الطاقة الوطني) اإلى و�صول
اإنتاج النفط ال�صخري في البلدين ،وب�صورة
مجتمعة ،اإل��ى اأكثر من  4مليون ب���/ي بحلول
عام  ،2035وت�صير تقديرات منظمة اأوبك اإلى
ح�صول انحدار في اإنتاج البلدين لي�صل اإلى 3.5
مليون ب�/ي خالل العام المذكور.323
وعلى م�صتوى العالم ،تتوقع بع�ص الم�صادر
و���ص��ول اإج��م��ال��ي الن��ت��اج العالمي م��ن النفط
ال�صخري من حوالي  2مليون ب�/ي عام 2012
لي�صل اإلى  5.7مليون ب�/ي عام  ،2035ما يعادل
زي��ادة بحوالي  %185خالل الفترة المذكورة،
وبالتالي زي��ادة م�صاهمة النفط ال�صخري اإلى
 %7من اإجمالي اإنتاج النفط في العالم (با�صتثناء
�صوائل الغاز الطبيعي) بحلول عام .324 2035
من جهة اأخ���رى ،وب�صوء التحديات التي
تواجه تطويره ،كما �صبق ذكرها ،يتوقع البع�ص
ب���اأن اإن��ت��اج النفط ال�صخري ���ص��ي��دوم لفترة
ق�صيرة ومقت�صراً ب�صكل رئي�صي على منطقة
اأمريكا ال�صمالية .كما اأن ظاهرة التراجع الحاد
في انتاج اآب��ار النفط ال�صخري تتطلب حفر
اأعداد اأكبر من الآبار للحفاظ على م�صتويات
الإنتاج.325
اأما بالن�صبة لرمال النفط ،ت�صيطر كندا على
كامل النتاج في العالم والتي اأ�صبح لديها خبرة
طويلة ن�صبياً في تلك ال�صناعة .ويتوقع ا�صتمرار
كندا بالم�صاهمة وب�صكل كامل تقريباً بانتاج رمال
النفط في العالم ،خ�صو�صاً وان انتاج النفط
واآف��اق��ه الم�صتقبلية في كندا يعتمد ،وبدرجة
اأكبر ،على م�صاريع رمال النفط بينما يعتمد،
وبدرجة اأقل ،على مكامن النفط ال�صخري.
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وبحلول عام  ،2035يتوقع اأن ي�صكل انتاج
رمال النفط الكندية حوالي  %86من اإجمالي
انتاج النفط في كندا ،بالمقارنة مع حوالي
 %57عام  2012وذلك طبقاً للحالة المرجعية
كما يتوقع
لمجل�ص الطاقة الكندي.326
زيادة م�صاهمة رمال النفط الكندية من حوالي
 %2.4عام  2012من اإجمالي انتاج النفط
في العالم لت�صل اإلى حوالي  %5بحلول عام
.327 2035
وبالتالي ،فاإنه وب�صوء النمو في امدادات
النفط العالمية من الم�صادر غير التقليدية
المختلفة ،وبخا�صة النفط ال�صخري –
وب�صكل خ��ا���ص ف��ي ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة –
ورمال النفط الكندية (بال�صافة اإلى الوقود
الحيوي)  ،تتوقع بع�ص الم�صادر عدم زيادة
امدادات النفط من دول منظمة اأوبك ب�صكل
ه��ام لغاية ع��ام  .2025لكنه وبرغم ذلك،
يتوقع ا�صتمرار الحاجة لنمو ام��دادات نفط
اأوبك لتتزايد باأكثر من  4مليون ب�/ي بحلول
ع��ام ( 2035با�صتثناء انتاجها من �صوائل
الغاز الطبيعي التي يتوقع ا�صتمرارها بالنمو).
وت�صير المعطيات الحالية باأن معظم النمو
في اإنتاج النفط في الوليات المتحدة وكندا
�صيتحقق لغاية عام  2020لي�صتقر لفترة بعد
ذلك قبل البدء بالنخفا�ص .328وبالتالي فاإنه
ب�صوء النخفا�ص المتوقع في اإنتاج النفط
في اأمريكا ال�صمالية ودول خارج اأوبك ب�صكل
عام بعد ذلك ،فاإن دول ال�صرق الأو�صط ،التي
تمتلك م�صادر �صخمة من النفط منخف�ص
ال��ت��ك��ال��ي��ف� ،صتظل م��ح��ور �صناعة النفط
العالمية لعقود قادمة والم�صدر للجزء الكبر
من الزيادة في الم��دادات العالمية للنفط.
وكما يت�صح من ال�صكل التالي.

واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

اإمدادات ال�صواFل في العالم ح�صب النوع

Source: BP Energy Outlook 2035, January 2014.

وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��غ��از م��ن ال��م�����ص��ادر غير
التقليدية ،تعد اأم��ري��ك��ا ال�صمالية المنطقة
المنتجة الأكبر في العالم م�صتحوذة على حوالي
 %90م��ن اإجمالي ان��ت��اج ال��غ��از م��ن الم�صادر
غير التقليدية في العالم كما في عام ،2011
وتعتبر الوليات المتحدة الم�صدر للجزء الأكبر
(وبحدود  .)%86اأما كندا فهي الم�صدر للجزء
المتبقي.
و�صكل اإنتاج اأمريكا ال�صمالية من الغاز
غير التقليدي بحدود  %62من اإجمالي

اإن��ت��اج المنطقة م��ن ال��غ��از الطبيعي عام
 .2011ويعزى ذلك اإل��ى النخفا�ص الذي
تعاني منه المنطقة في انتاجها من الغاز من
الم�صادر التقليدية من جهة ،واإلى الزيادة
التي تحققت في اإنتاج الغاز من الم�صادر
غير التقليدية من جهة اأخ���رى ،وبخا�صة
الغاز ال�صخري في الوليات المتحدة واإلى
ح��د اأق��ل غ��از ال�صخور الكتيمة ف��ي كندا
وموؤخراً الغاز ال�صخري في كندا اأي�صاً ،وكما
يت�صح من ال�صكل التالي.
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تطور اإنتاج الغاز الطبيعي الم�صوق في كندا والوليات المتحدة ب�صورة مجتمعة
ح�صب النوع2012-2000 ,

Source: National Energy Board, Canada’s Energy Future 2013, Energy Supply and Demand
Projections to 2035, November 2013.

وت�صير تقديرات بع�ص الم�صادر اإل��ى اأن
اأكثر من  %50من النمو في انتاج الغاز من
الم�صادر غير التقليدية خ��الل الفترة لغاية
� 2020صيكون م�صدرها ال��ولي��ات المتحدة
وكندا والذي �صي�صكل انتاجهما ب�صورة مجتمعة
حوالي  %80من اإجمالي انتاج العالم من الغاز
غير التقليدي عام  .2020ويعود النخفا�ص
في ح�صة انتاجهما اإلى توقع انتاج دول اأخرى،
وبخا�صة ال�صين وا�صتراليا ،من م�صادر الغاز
غير التقليدية وب�صكل خا�ص من الغاز ال�صخري
بالبدء بالنمو .329في الوقت الحالي تعتبر
الوليات المتحدة وكندا الدولتان المنتجتان
الرئي�صيتان ف��ي ال��ع��ال��م للغاز الطبيعي من
ت�صكيالت ال�صجيل بكميات تجارية وعلى اأ�ص�ص
اقت�صادية ،حيث يمثل انتاج اأمريكا ال�صمالية
34

م��ن ال��غ��از ال�صخري ح��ال��ي �اً ك��ام��ل اإجمالي
النتاج العالمي من ذلك النوع من الغاز غير
التقليدي 330تقريباً .اإل اأن مع م��رور الوقت
يتوقع دخول دول اأخرى الم�صمار المذكور.
ويتوقع اأن ي�صكل الغاز من الم�صادر غير
التقليدية اأكثر من حوالي  %50من الزيادة
المتوقعة في اإجمالي انتاج الغاز الطبيعي
في العالم ما بين عامي  2011و .2035
ويتوقع اأن تحافظ ال��ولي��ات المتحدة على
مركزها كاأكبر دول��ة منتجة للغاز ال�صخري
وغاز ال�صخور الكتيمة ،تليها ال�صين كاأكبر
دولة منتجة لغاز طبقات الفحم وثاني اأكبر
دولة منتجة للغاز ال�صخري ثم كندا كثالث
اأكبر دولة منتجة للغاز ال�صخري ،وكما يت�صح
من ال�صكل التالي.

واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

توقعات انتاج الغاز من الم�صادر غير التقليدية في الدول الرFي�صية,
عام 2035

Source: Guy Caruso, Unconventional Oil and Gas: Reshaping Energy Markets, Center for
Strategic and International Studies (CSIS), JOGMEC Seminar, February 7, 2013.

وفي كل الأح��وال يتوقع نمو ام��دادات الغاز
غير التقليدي في اأمريكا ال�صمالية بمعدل حوالي
� %3.4صنوياً لغاية ع��ام  2035وال��ذي يفوق
المعدل المتوقع لنخفا�ص اإنتاج المنطقة من
م�صادر الغاز التقليدية (بحدود � %2.3صنوياً)،
ما ي�صمح لنمو ام��دادات الغاز المحلية بحدود

� %1.4صنوياً لغاية  .2035ويعزى ال�صبب في
نمو اإنتاج اأمريكا ال�صمالية من م�صادر الغاز غير
التقليدية وب�صكل ح�صري تقريباً اإل��ى الزيادة
المتوقعة في اإنتاج الغاز ال�صخري وبواقع حوالي
 50مليار قدم مكعب  /يوم  ،331وكما يت�صح من
ال�صكل التالي.
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الطاقة النتاجية للغاز الطبيعي في اأمريكا ال�صمالية
2035-2010

Source: Jan Roelosfen (IHS CERA), Exporting the North American Unconventional Gas and Tight Oil
Revolution: How Geological Risks Impact Potential Productive Capacity, February 2013.

وبالتالي ،فاإنه برغم النخفا�ص الذي تعاني
منه كل من الوليات المتحدة وكندا في انتاج الغاز
من الم�صادر التقليدية ،يتوقع اأن يتزايد اإجمالي
انتاجهما من الغاز الطبيعي ب�صورة مجتمعة من
حوالي  809مليار متر مكعب عام  2011لي�صل
اإلى حوالي  1031مليار متر مكعب عام ،2035
وفق الحالة المرجعية لوكالة الطاقة الدولية،
اأي ب��زي��ادة  222مليار متر مكعب ،ما يعادل
حوالي  %27خالل الفترة المذكورة .332ومع
ذلك فاإن م�صاهمتها من اإجمالي انتاج الغاز في
العالم �صتنخف�ص من حوالي  %24عام 2011
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لت�صل اإلى حوالي  %21عام  2035ب�صوء تزايد
انتاج الغاز في دول اأخرى في العالم مثل رو�صيا
واإيران وقطر.

 :2-7الن�ع�ك��ا��ص��ات المحتملة ع�ل��ى ال��دول
الأع�صاء
بدون �صك ،اإن ا�صتغالل م�صادر النفط والغاز
غير التقليدية اأ�صبح حقيقة وواقعاً ل يمكن
الإ�صتهانة به وقد يكون لهذا الو�صع الجديد
انعكا�صات وتحولت هامة في خارطة الطاقة
العالمية عامة وقطاع النفط والغاز في الدول

واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

الأع�صاء خا�صة .وبالنظر لظروفها المختلفة،
تتاأثر ال��دول الأع�صاء وال��دول العربية الأخرى
ب�صورة متفاوتة بما يجري حالياً من تطورات في
�صناعة النفط والغاز غير التقليدية في اأمريكا
ال�صمالية.
 1-2-7انعكا�صات تطورات الغاز غير التقليدي
على الدول الأع�صاء.
 -1ت �ح ��ول ال� ��ولي� ��ات ال �م �ت �ح��دة م ��ن دول ��ة
م�صتوردة اإلى م�صدرة للغاز الم�صال.
برغم اأن ن�صبة �صادرات الغاز الم�صال من
ال��دول العربية المتجهة اإل��ى اأمريكا ال�صمالية
(وب�صمنها المك�صيك) هي تاريخياً متوا�صعة،
في ظل اعتماد الوليات المتحدة وبدرجة كبيرة
على انتاجها المحلي وال�صتيراد من جيرانها
وبخا�صة كندا ،فقد لوحظ ح�صول انخفا�ص

في �صادرات الغاز العربية اإل��ى وجهة امريكا
ال�صمالية ،وبخا�صة خالل ال�صنتين الأخيرتين
( )2013-2012لت�صكل  %1.6ف��ق��ط من
اإجمالي �صادرات الدول العربية من الغاز (غاز
الأن��اب��ي��ب وال��غ��از الم�صال) خ��الل ع��ام 2013
مقارنة بن�صبة  %4.4عام  .2011كما انخف�صت
ن�صبة �صادرات الغاز من الدول العربية اإلى اوربا
اأي�صاً من حوالي  %52من اإجمالي �صادرات
الغاز العربية خالل كل من عامي  2009و2010
لت�صل اإلى  %32.8عام .2013
بالمقابل ،ت��زاي��دت ن�صبة ال�����ص��ادرات اإل��ى
اأ�صواق اآ�صيا والمحيط الهادي من حوالي %29
عام  2009لت�صل اإلى حوالي  %52من اإجمالي
�صادرات الغاز من الدول العربية عام ،2013
وكما يت�صح من الجدول التالي.

وجهة �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي
للفترة ( 2013 – 2009مليار متر مكعب)
وجهة اوربا

وجهة اأمريكا
ال�صمالية

ال�صنة

المجموع

2009

167.6

87.6

2010

200.5

104.7

52.2

2011

213.9

101.2

47.3

9.4

2012

214.4

87.2

40.7

4.6

2.1

2013

206.0

67.6

32.8

3.4

1.6

الن�صبة
الكمية
الكمية
()%

بقية
الوجهات

وجهة ا�صيا
والمحيط الهادي

الن�صبة
()%

الكمية

الن�صبة
()%

الكمية

52.3

5.6

3.3

48.5

28.9

25.9

15.5

6.1

3.0

59.7

29.8

30

15

4.4

75.9

35.5

27.4

12.8

95.8

44.7

26.8

12.5

106.2

51.6

28.8

14.0

الن�صبة
()%

الم�صدرBP Statistical Review of World Energy، Various Issues :
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يذكر� ،صكلت ا�صتيرادات ال�صوق الأمريكية
من الغاز الم�صال من ال��دول العربية حوالي
 %15ف��ق��ط م���ن م��ج��م��وع ����ص���ادرات ال���دول
العربية من الغاز الم�صال اإلى اأمريكا ال�صمالية
عام  2013بينما كانت ت�صتحوذ على اأكثر من
 %86من �صادرات الغاز الم�صال العربي اإلى
دول اأمريكا ال�صمالية ع��ام  .333 2009وهذا
ي�صير اإلى طبيعة الم�صاكل التي تكبدتها بع�ص
الدول الأع�صاء ،وبخا�صة قطر التي �صبق واأن
دخلت في م�صاريع غاز م�صال م�صتهدفة ال�صوق
الأمريكية في البحث عن اأ�صواق بديلة بعد ثورة
الغاز ال�صخري في الوليات المتحدة وما اأدت
اإليه من انخفا�ص كبير في وارداتها من الغاز .
بالإ�صافة اإلى ذلك ،اإن بدء ت�صديرها قريباً
للغاز الم�صال وتحولها اإلى دولة م�صدرة �صيعني
مناف�صتها ب�صكل مبا�صر للدول العربية الم�صدرة
للغاز بعد اأن كانت �صوق لها .واأكثر من ذلك ،فاإن
تقلي�ص واردات الغاز الأمريكية عبر الأنابيب من
جارتها كندا �صي�صطر الأخيرة اإلى البحث عن
اأ�صواق وبالتالي مناف�صتها هي الأخرى ل�صادرات
الغاز العربية.
�صمن المعطيات الحالية ،تعتبر اآ�صيا ال�صوق
المر�صحة الأكبر لوجهة �صادرات الغاز الم�صال
من الوليات المتحدة ب�صوء الزيادة المتوا�صعة
ن�صبياً في طلب اورب��ا على الغاز والتي قدرتها
وكالة الطاقة الدولية بحدود  %0.6كمعدل �صنوي
للفترة  2035 – 2011للدول الأوروبية الأع�صاء
في منظمة التعاون القت�صادي والتنمية  .334لكن
رغبة الدول الأوروبية في تخفي�ص اعتمادها على
الغاز الرو�صي وتنويع م�صادر امداداتها من الغاز،
وبخا�صة بعد الأزم���ة الأوك��ران��ي��ة الأخ��ي��رة ،قد
يعني توجه كميات من �صادرات الغاز ال�صخري
الأمريكية اإلى تلك الأ�صواق.
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اأما بالن�صبة لكندا ،فاإنه وبنظر تركز الجزء
الأك��ب��ر من اإن��ت��اج الغاز في مقاطعة كولومبيا
البريطانية الواقعة في الجزء الغربي من كندا،
تعتبر اآ�صيا ،ولأ�صباب اقت�صادية ،الهدف الأول
لأية �صادرات غاز م�صال محتملة من غرب كندا.
وق��د يكون لكندا اأكثر تاأثير في اأ���ص��واق الغاز
ال�صيوية خ�صو�صا واأن كولومبيا البريطانية هي
اأق��رب جغرافيا اإل��ى اأ�صواق �صمال �صرق اآ�صيا
كاليابان بالمقارنة مع قطر اأو بع�ص المناطق
في ا�صتراليا ،335وهذا يعني اأن درجة المناف�صة
�صتكون اأكثر حدة في اأ�صواق الغاز الآ�صيوية،
واإلى درجة اأقل الأ�صواق الأوروبية ،وبخا�صة بعد
اإكمال تو�صيع قناة بنما المتوقع في عام 2015
والتي �صت�صمح بعبور ناقالت اأكبر حجماً عبر
القناة وتخفي�ص تكاليف ال�صحن ،336خ�صو�صاً
اإذا ما اأخذنا بنظر العتبار كذلك احتمال دخول
دول اأخ��رى م�صمار ت�صدير الغاز الم�صال اأو
تو�صيع طاقاتها الت�صديرية وبخا�صة ا�صتراليا،
(والتي تتوقع بع�ص الم�صادر اأن ت�صبح اأكبر
دولة م�صدرة للغاز الم�صال في العالم بحلول عام
 337)2035وبع�ص دول �صرق افريقيا .بالإ�صافة
اإلى ذلك ،فاإن بع�ص ال��دول الآ�صيوية كال�صين
ت�صتورد حالياً غاز عبر الأنابيب من كازخ�صتان.
كما تم التفاق موؤخراً ما بين رو�صيا وال�صين على
مد اأنبوب للغاز لتزويد ال�صين بالغاز الرو�صي.
تعتبر قطر ،الدولة العربية المعنية الأكثر في
تطورات �صناعة الغاز ال�صخري الأمريكية ،كونها
اأكبر دولة م�صدرة للغاز الم�صال في العالم حالياً،
حيث بلغت �صادراتها  105.6مليار متر مكعب
والتي تعادل  %23.5من اإجمالي �صادرات الغاز
الم�صال العالمية خالل عام  2013وا�صتحوذت
على ما يقارب من  %70من �صادرات الدول
العربية من الغاز الم�صال خالل العام المذكور.
واإن التهديد الأكبر الذي تمثله ثورة الغاز

واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

ال�صخري لقطر هو في المدى المتو�صط اإلى
البعيد اأي بعد عام  2020مع اكتمال الم�صاريع
الرئي�صية للغاز الم�صال في الوليات المتحدة
وبع�ص ال��دول الأخ��رى المعتمدة على م�صادر
الغاز ال�صخري ،وم��ا يمكن اأن يوؤثر ذل��ك في
اأ�صعار الغاز بالأ�صواق المختلفة .اأما بالن�صبة
للدول العربية الم�صدرة الأخرى للغاز الم�صال،
وبخا�صة في منطقة الخليج فاإن بع�صها اأ�صبحت
ت�صتورد الغاز ب�صوء ا�صتهالكها المتزايد بوتائر
عالية من تلك المادة.
وب��ق��در تعلق الأم����ر ب��ال��ج��زائ��ر – ال��دول��ة
الم�صدرة الثانية عربياً للغاز – فاإن الجزء الأكبر
( )%65.3من �صادراتها هو على �صكل غاز عبر
الأنابيب اإل��ى اورب��ا ،كما يتجه اأكثر من %90
من �صادراتها من الغاز الم�صال اإلى تلك ال�صوق
وكما في عام  2013وذلك ب�صب ميزة القرب
الجغرافي.338
 -2م�صتويات اأ�صعار الغاز وطريقة الت�صعير .
برغم اأن اأ�صواق الغاز لم ت�صل اإل��ى درجة
العالمية ،كما في حالة �صوق النفط ،ولت��زال
ذات طبيعة اإقليمية ،هناك عالقة متزايدة ما
بين الأ�صواق المختلفة .وعند البدء بت�صدير
الغاز من الوليات المتحدة الذي يتميز باأ�صعار
منخف�صة ن�صبياً ،ف �اإن ذل��ك قد يعني ت�صييق
ال��ف��ج��وة م��ا بين م�صتويات اأ���ص��ع��ار ال��غ��از في
الأ���ص��واق المختلفة ،ما يعني انخفا�ص اأ�صعار
الغاز في اآ�صيا وبالتالي التاأثير �صلباً على عوائد
�صادرات الغاز العربية في تلك ال�صوق.
اإل اأن الناحية الأهم تتعلق بطريقة الت�صعير.
كما هو معلوم ،ب�صبب التناف�صية العالية ل�صوق
الغاز الأمريكية ،تهيمن عليها العقود الفورية
والق�صيرة الأجل با�صتخدام اأ�صعار الغاز الفورية
(اأي مناف�صة الغاز للغاز) ،بينما ل زالت العقود

الطويلة الأم��د تغطي الجزء الأكبر من تجارة
الغاز في كل من ال�صوق الآ�صيوية والأوروبية،
والتي تعتمد في الجزء الأكبر منها على طريقة
الت�صعير المرتبطة باأ�صعار النفط (حيث تغطي
حوالي  %70من تجارة الغاز الم�صال الدولية
كما في عام  .)2010وب�صوء الفجوة الكبيرة ما
بين اأ�صعار الغاز الفورية في ال�صوق الأمريكية
واأ�صعار العقود المرتبطة باأ�صعار النفط وف�صل
العالقة م��ا بين اأ�صعار ال��غ��از واأ���ص��ع��ار النفط
وبخا�صة في الوليات المتحدة ،فقد برزت خالل
ال�صنوات الأخيرة معار�صة متزايدة وبخا�صة في
اأورب��ا ،واإل��ى حد اأقل في اآ�صيا ،على ا�صتخدام
طريقة الت�صعير المرتبطة باأ�صعار النفط .اإل
اأن حدة المعار�صة قد تنخف�ص بعد النخفا�ص
الأخير في اأ�صعار النفط.
بدون �صك ،اإن ام��دادات الغاز الم�صال من
الوليات المتحدة يتوقع اأن يرتبط ت�صعيرها
باأ�صعار الغاز الأمريكي الفورية في مركز هنري
( )HenryHubولي�ص باأ�صعار النفط .وفي
ه��ذا المجال قامت بع�ص ال�صركات اليابانية
وال�صينية والكورية بتوقيع عقود ا�صتيراد الغاز
من الوليات المتحدة وكندا باأ�صعار مرتبطة
ب�اأ���ص��ع��ار ال��غ��از وب����داأت تلك ال���دول بالدخول
با�صتثمارات في قطاع الغاز ال�صخري لتاأمين
ت�صدير الغاز اإليها .339وبالتالي فاإن �صادرات
الغاز الم�صال الأمريكية قد تقود لي�ص فقط اإلى
تخفي�ص م�صتويات اأ�صعار الغاز العالمية بل اأي�صاً
اإلى ت�صريع التحول من طريقة الت�صعير المرتبطة
باأ�صعار النفط اإلى الت�صعير المبني على مناف�صة
الغاز للغاز وال��ذي �صيكون ب��دوره بمثابة عامل
�صغط على ال���دول الأع�����ص��اء ،وبخا�صة قطر
لإعادة النظر في طريقة ت�صعير �صادراتها من
الغاز اإلى الأ�صواق الآ�صيوية التي �صكلت وجهة
لأكثر من  %50من ���ص��ادرات قطر من الغاز
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الم�صال وباأ�صعار عالية ن�صبياً .وتواجه قطر ذات
المخاطر في اورب��ا التي تتميز ام��دادات الغاز
فيها بتنوع اأكبر في الأ�صعار واأكثر تناف�صية .340
يذكر ،تعتبر �صادرات الغاز الم�صال العربية
التي تتميز بتكاليفها المنخف�صة ن�صبياً اأقل تاأثراً
ب�صادرات الغاز الم�صال الأمريكية بالمقارنة
مع الدول الم�صدرة الأخرى للغاز والتي تتميز
بتكاليف عالية مثل ا�صتراليا .341كمثال قدرت
بع�ص الم�صادر تكاليف ا�صتك�صاف وت�صدير
الغاز في قطر باأقل من  -،1دولر /مليون وحدة
حرارية بريطانية.342
في كل الأحوال ،ت�صير المعطيات الحالية اإلى
تزايد حدة المناف�صة في اأ�صواق الغاز العالمية
ال بينما يتوقع نمو طلب
وبخا�صة اآ�صيا .فمث ً
منطقة اأ�صيا – المحيط الهادي بحدود  24مليار
قدم مكعب /يوم للو�صول اإل��ى  47مليار قدم
مكعب /يوم بحلول عام  ،2025هناك م�صاريع
غاز م�صال مقترحة حول العالم باإجمالي طاقة
 76مليار قدم مكعب /يوم .ت�صتحوذ ،الوليات
ال��م��ت��ح��دة وك��ن��دا وا���ص��ت��رال��ي��ا ورو���ص��ي��ا و���ص��رق
افريقيا ،ب�صورة مجتمعة ،على حوالي  %80من
تلك الم�صاريع .وتثار اأ�صئلة حول مدى اإمكانية
اأ�صواق الغاز العالمية من ا�صتيعاب تلك الطاقة
المقترحة.343
� -3صناعة البتروكيمياويات
تمتعت �صناعة البتروكيمياويات في ال�صرق
الأو���ص��ط ،وبخا�صة ف��ي دول مجل�ص التعاون
الخليجي ،وم��ن��ذ ع��ق��ود بميزة كبيرة تمثلت
بح�صولها على م��واد لقيم منخف�صة ال�صعر
وب�صكل خا�ص الغاز الم�صاحب لإنتاج النفط.
كما تميزت تلك ال�صناعة اأي�صاً بموقع جغرافي
منا�صب كون المنطقة تقع في منت�صف الطريق
ما بين اآ�صيا واأوروبا .وقد �صاعد ذلك بمجمله
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في اأن ت�صبح المنطقة منتجة وم�صدرة رئي�صية
للبتروكيمياويات الأ�صا�صية واللدائن لت�صتحوذ
منطقة ال�����ص��رق الأو����ص���ط و���ص��م��ال افريقيا
( )MENAع��ل��ى  %16م��ن اإج��م��ال��ي طاقة
البتروكيمياويات في عام .2013
وبعد النمو المتوا�صل ولعقود عديدة ،تواجه
�صناعة البتروكيمياويات في ال�صرق الأو�صط
حقائق جديدة من اأهمها ثورة الغاز ال�صخري
الأمريكية وما اأدت اإليه من توفير غاز منخف�ص
ال�صعر ل�صناعة البتروكيماويات وما يعني ذلك
من مناف�صة ل�صناعة البتروكيمياويات العربية،
وبخا�صة بعد اأن ت�صبح الوليات المتحدة دولة
م�صدرة رئي�صية للكيمياويات اإل��ى جانب دول
مجل�ص ال��ت��ع��اون بحلول ع��ام  .2020وتجدر
الإ�صارة في هذا المجال اإلى التحذيرات التي
وجهها التحاد الخليجي للبتروكيماويات اإلى
قطاع الت�صنيع في منطقة ال�صرق الأو�صط عموماً
وفي منطقة الخليج ب�صكل خا�ص ،من التداعيات
التي قد ت�صهدها �صناعة البتروكيماويات خا�صة
فيما يتعلق بم�صتقبل قطاع الأ���ص��م��دة ،حيث
يتوقع اأن يتاأثر القطاع المذكور في دول مجل�ص
التعاون �صلباً نتيجة لنمو اإنتاج الغاز ال�صخري
في الوليات المتحدة لما يتيحه ذلك من ح�صول
ال�صناعة الأمريكية على المواد الأولية الداخلية
في تركيبة الأ�صمدة باأ�صعار منخف�صة والذي قد
يعر�ص ال�صركات المنتجة في منطقة الخليج اإلى
التراجع.344
بالإ�صافة اإلى ذلك ،نتيجة للطلب المتزايد
على الغاز في دول المنطقة لأغ��را���ص توليد
الكهرباء وتحلية المياه وم�صاريع البتروكيماويات
وم�صاريع الغاز الم�صال وتحويل الغاز اإلى �صوائل
( .)GTLب�صوء اأ�صعار الغاز المحلية المنخف�صة
جداً ،فقد اأ�صبحت بع�ص دول المنطقة تعاني
من عجز فعلي في الغاز ،مما ا�صطر بع�صها اإلى
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اللجوء اإلى ال�صتيراد بينما قامت دول اخرى
بتقلي�ص �صادراتها من الغاز لتلبية احتياجاتها
المحلية .345وه��ذا ما دع��ى البع�ص لالعتقاد
باأنه في الوقت ال��ذي يتوقع فيه زي��ادة اإنتاج
الكيمياويات واللدائن في اأمريكا ال�صمالية بواقع
ال�صعف خالل العقد القادم ب�صوء م�صادر الغاز
والنفط غير التقليدية الرخي�صة ،فاإن �صناعة
البتروكيمياويات في دول مجل�ص التعاون تواجه
وب�صكل متزايد تحديات في اللقيم المبني على
الغاز.346
ي��خ��ت��ل��ف ال��م��ح��ل��ل��ون ب��خ�����ص��و���ص ت �اأث��ي��ر
�صناعة الغاز ال�صخري الأمريكية على قطاع
البتروكيمياويات في ال�صرق الأو�صط ،لكن يجمع
معظمهم على اأن دول المنطقة يمكنها الحتفاظ
ب��م��ي��زة ال��ت��ك��ال��ي��ف المنخف�صة ف��ي م��ج��الت
محددة وذل��ك بالرغم من النمو في تناف�صية
البتروكيمياويات الأمريكية .وتوؤكد بع�ص بيوت
الخبرة باأن على �صناعة البتروكيمياويات في
ال�صرق الأو�صط مواجهة التحديات الهيكلية التي
�صتوؤدي اإلى اإجبار الم�صدرين اإلى اإعادة النظر
بالفترا�صات الأ�صا�صية فيما يخ�ص الت�صعير
وال�صيطرة على اأ�صعار ال�صوق المحلية بالإ�صافة
اإلى وجهات مبيعاتهم الم�صتقبلية.347
ب��ي��ن��م��ا ي��ع��ت��ب��ر اآخ��������رون ب������اأن م�����ص��اري��ع
البتروكيمياويات المتنوعة التي اأعلن عنها في
امريكا ال�صمالية �صتوؤثر �صلباً على �صركات
البتروكيمياويات العالمية عالية التكاليف
ب��ال��درج��ة الأ���ص��ا���ص ول��ن ت �وؤث��ر على الموقف
التناف�صي للمنتجين في ال�صرق الأو�صط.348
من جهتها توؤكد ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات
الأ�صا�صية (���ص��اب��ك) وال��ت��ي تعتبر ث��ان��ي اأكبر
�صركة منتجة للبتروكيمياويات ف��ي العالم،
ب���اأن ال��ت��ط��ورات الحا�صلة ف��ي �صناعة الغاز
ال�صخري الأمريكية تعتبر فر�صة وتهديد في

نف�ص الوقت لالعبين الأ�صا�صيين في �صناعة
البتروكيمياويات في ال�صرق الأو���ص��ط .وقد
اأعلنت �صابك في بداية عام  2014باأنها تجري
محادثات مع عدة �صركات امريكية لال�صتثمار
في الغاز ال�صخري في الوليات المتحدة وتتوقع
دخول ال�صوق على الأمد القريب .ويعتقد بع�ص
الخبراء باأن ا�صتثمارات �صابك المرتقبة �صتتيح
لها �صبر اأغوار التقنيات الجديدة لهذه ال�صناعة
وال��ذي قد ي�صاعد في نقل تلك التقنيات اإلى
ال�صعودية خ�صو�صاً واأن المملكة اأبدت اهتمامها
بالغاز ال�صخري ونيتها التوجه اإلى اإنتاجه من
بع�ص مناطق البالد .بينما يعتقد البع�ص الآخر
باأن العملية ما هي اإل مجرد توجه ا�صتثماري
بحت.349
يذكر ،اإن الإنخفا�ص الكبير في اأ�صعار النفط
العالمية خالل الن�صف الثاني من عام 2014
ق��د قلل م��ن الم�صتوى الن�صبي لقت�صاديات
البتروكيمياويات في اأمريكا ال�صمالية المعتمدة
على الغاز الرخي�ص.
 - 4ت �ح��ول ال ��ولي ��ات ال �م �ت �ح��دة اإل� ��ى دول��ة
م�صدرة �صافية لغاز البترول الم�صال ()LPG
من التطورات الرئي�صية التي رافقت “ثورة
طاقة ال�صجيل” في امريكا ال�صمالية هي ح�صول
زيادة حادة في اإنتاج غاز البترول الم�صال في
ال��ولي��ات المتحدة ،نتيجة ل�صتغالل مكامن
الغاز ال�صخري الرطبة .350وقد يتيح ذلك لي�ص
فقط اإلى تقلي�ص وارداتها من كندا ،بل اأي�صاً
اإلى تحول اأمريكا لت�صبح اإحدى الدول الم�صدرة
ل��غ��از ال��ب��ت��رول ال��م�����ص��ال ،وم���ا يعني ذل���ك من
انعكا�صات هامة في �صوق غاز البترول الم�صال،
وبخا�صة نمط التجارة والأ�صعار مع اإمكانية
ا�صتحواذ الوليات المتحدة على ح�صة متزايدة
من الأ�صواق التي تهيمن عليها ال��دول العربية
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الم�صدرة للمنتج المذكور ،وبخا�صة دول مجل�ص
التعاون الخليجي.
يذكر ،قامت موؤخراً بع�ص الدول الآ�صيوية
بتوقيع عقود ل�صتيراد غ��از البترول الم�صال
من الوليات المتحدة والذي يعني مواجهة دول
المجل�ص لدرجة اأكبر من المناف�صة في اأ�صواقها
التقليدية وزي���ادة ال�صغوطات على الأ�صعار
واآلية الت�صعير ل�صادرات دول المجل�ص اإلى تلك
الأ�صواق وذلك بهدف تنويع م�صادر اإمداداتها
بالإ�صافة اإلى ال�صتفادة من م�صتويات الأ�صعار
المنخف�صة للمنتج الأمريكي.351
علماً باأن منطقة ال�صرق الأو�صط تعد مهمة
في اإنتاج وتجارة غاز البترول الم�صال م�صتحوذة
على حوالي  %40من اإجمالي تجارته عالمياً
كما في ع��ام  .2012وت��م توجيه معظم تلك
الكميات اإلى الأ�صواق الآ�صيوية ،حيث ت�صيطر
تاريخياً منطقة ال�صرق الأو�صط ،وبخا�صة دول
الخليج ،على الجزء الأكبر من تجارة غاز البترول
الم�صال �صرق ال�صوي�ص.
وت�صتحوذ ال�صعودية وقطر والم��ارات على
الجزء الأكبر ( %73.4كما في عام  )2012من
انتاج غاز البترول الم�صال في ال�صرق الأو�صط.
وبرغم من اأن ال�صعودية هي المنتج الأكبر،
فاإنه ب�صوء ا�صتمرار تزايد ا�صتهالكها المحلي،
تجاوزتها قطر موؤخراً لت�صبح اأكبر دولة م�صدرة
لغاز البترول الم�صال في العالم.
 – 5التخوف من اإحالل الغاز محل النفط
وبخا�صة في قطاع النقل.
ب��دون �صك ،وف��رت “ثورة” الغاز ال�صخري
فر�صاً حقيقية لح��الل الغاز محل النفط في
بع�ص ال�صتخدامات من �صمنها قطاع النقل.
وب�صوء ا�صعار الغاز المنخف�صة وال�صعور بوفرة
المدادات فاإن الدارة المريكية ت�صعى جاهدة
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على ت�صجيع ا�صتخدام الغاز كوقود على �صكل
غاز طبيعي م�صغوط ( )CNGاأو غاز م�صال
( )LNGوبخا�صة لل�صاحنات الكبيرة والقطارات
وال�صفن.352
وطبقاً لحدى التوقعات ،فاإن احالل الغاز
محل النفط قد يخف�ص من الطلب العالمي
على النفط بحدود  3.5مليون ب/ي بحلول
ع��ام  .353 2020وف��ي حالة تحقيق مثل تلك
التوقعات ف �اإن ذل��ك يعني اح��راز الغاز تقدماً
ملمو�صاً باتجاه الحالل محل النفط وال�صيطرة
على ج��زء ه��ام ف��ي قطاع النقل ال��ذي لي��زال
محتكراً تقريباً من قبل النفط ،وما قد يعني ذلك
من انعكا�صات �صلبية محتملة على اأ�صعار النفط
العالمية وبالتالي على عوائد الدول الأع�صاء من
�صادراتها النفطية.
تجدر الإ�صارة ،برغم نمو ا�صتخدام الغاز
كوقود في قطاع النقل في الوليات المتحدة
بحدود  %26ما بين عامي  2008و ،2013
فاإن الغاز في قطاع النقل ليزال ي�صكل ن�صبة
�صئيلة ج��داً بحدود  %0.1فقط من اإجمالي
ا�صتخدامات الغاز في القطاعات المختلفة في
الوليات المتحدة وكما في عام .354 2013
ب�صكل عام يعتقد البع�ص باأن قابلية قطاع
النقل ل�صتيعاب كميات اأكبر من الغاز الطبيعي
تبقى محدودة 355ولي��زال ا�صتخدام الغاز في
القطاع المذكر ي��واج��ه تحديات وتحديدات
متنوعة كما اأن التو�صع ف��ي ا�صتخدام الغاز
في ال�صوق المحلي الأمريكية بال�صافة اإلى
ت�صديره �صيوؤدي ل محال اإلى ارتفاع ا�صعاره في
الوليات المتحدة ،ما قد يوؤثر بدوره �صلباً على
اقت�صاديات احالل الغاز محل النفط .وهذا ما
دفع بالبع�ص اإلى العتقاد باأن تطوير م�صادر
الغاز غير التقليدية ل تعتبر تهديد لم�صادر
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الغاز التقليدية ،بل لم�صادر الطاقة الأخرى مثل
الفحم والطاقة النووية.356
 – 6بع�ص الآثار اليجابية المحتملة على
الدول الأع�صاء.
ق��د تجد بع�ص ال���دول الأع�����ص��اء وال���دول
العربية الأخرى انعكا�صات اإيجابية محتملة في
“ثورة” الغاز ال�صخري وب�صور مختلفة منها:
ا�صتغالل م�صادر الغاز غير التقليدية المحلية
في بع�ص ال��دول العربية خ�صو�صاً واأن بع�ص
الدول العربية تمتلك كميات هامة من م�صادر
الغاز ال�صخري ،حيث اأ�صارت تقديرات اإدارة
الطاقة الأمريكية ،كما �صبق الذكر ،اإلى اعتبار
الجزائر ثالث اأكبر دولة في العالم في امتالك
م�صادر الغاز ال�صخري القابلة لال�صتخال�ص
من الناحية التقنية بامتالكها ( )707تريليون
قدم مكعب .كذلك تمتلك ليبيا ( )122تريليون
قدم مكعب ،وم�صر ( )100تريليون قدم مكعب،
وتون�ص ( )23تريليون ق��دم مكعب ،والمغرب
( )12تريليون قدم مكعب والأردن ( )7تريليون
قدم مكعب ح�صب نف�ص الم�صدر .357وتدر�ص
ال��ع��دي��د م��ن دول��ن��ا العربية وب��ج��دي��ة امكانية
ا�صتغالل م�صادرها من الغاز غير التقليدية
ولديها خطط متقدمة في هذا المجال ودخل
بع�صها بعقود مع بع�ص ال�صركات العالمية لهذا
الغر�ص .وكمثال ب�صوء النخفا�ص في م�صادر
الغاز التقليدية المحلية خالل ال�صنوات الأخيرة
قامت �صركة �صونطراك الجزائرية ب�اإع��داد
خطط طموحة ل�صتغالل م�صادرها من الغاز
ال�صخري ،358وذلك بعد تعديل الجزائر لقانون
المحروقات بما يرخ�ص ا�صتغالل المحروقات
غير التقليدية .359ووق��ع��ت �صونطراك على
مذكرات تفاهم مع بع�ص ال�صركات العالمية
(من �صمنها بي بي و�صل وتوتال وايني وانداركو

وتاليزمان) لال�صتك�صاف عن الغاز ال�صخري
واأن��ج��زت ال�صركة حفر بئرين للغاز ال�صخري
جنوب الجزائر .360كما اأن ال�صعودية ملتزمة
وبدرجة عالية ل�صتغالل م�صادرها الكبيرة من
الغاز ال�صخري ب�صوء عدم اإمكانية ا�صتدامة
نمو ال�صتهالك العالي من النفط والذي يمكن
اأن يوؤثر في طاقاتها الت�صديرية وعلى عوائد
�صادراتها النفطية على المدى البعيد.361
وق��د ب���داأت ال�صعودية ببع�ص الم�صاريع
التجريبية ل���ص��ت��خ��دام ط���رق تقنية متقدمة
ل���ص��ت��غ��الل م�����ص��ادره��ا م��ن ال��غ��از ال�صخري
المحلية .362ويعتقد البع�ص ب�اأن بداية تطوير
م�صادرها من الغاز ال�صخري على نطاق تجاري
قد ي�صتغرق � 6 – 5صنوات على اأقل تقدير.363
وتتوقع بع�ص الم�صادر باأن عُمان قد تكون
اأول دولة خليجية ل�صتغالل م�صادرها من الغاز
غير التقليدية .364وف��ي ه��ذا المجال لي��زال
من المبكر التكهن بالدور الذي يمكن اأن تلعبه
م�صادر الغاز غير التقليدية في مزيج الطاقة في
الدول العربية عامة ودول الخليج خا�صة ب�صوء
العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه
ا�صتغاللها.
ا�صتفادة ال��دول العربية الم�صتوردة للغاز،
والتي ت�صمل معظم دول الخليج با�صتثناء دولة
قطر ،من تح�صن اقت�صاديات جانب الطلب عند
ا�صتيرادها للغاز وذلك على �صكل ا�صعار ا�صتيراد
منخف�صة نتيجة لتاأثير اأ�صعار الغاز الأمريكية
الرخي�صة على ا�صعار الغاز العالمية .واأكثر من
ذلك فقد قررت بع�ص الدول كالإمارات ا�صتيراد
الغاز من دول اأمريكا ال�صمالية ب�صكل مبا�صر
وال�صتفادة من اأ�صعاره المتدنية ن�صبياً.365
ا�صتثمار بع�ص ال��دول العربية في �صناعة
الغاز ال�صخري في امريكا ال�صمالية .كاأمثلة على
ذلك اإعالن �صركة �صابك ال�صعودية في الدخول
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في �صناعة الغاز ال�صخري الأمريكية كما �صبق
ذكره .كما بداأت الإم��ارات بال�صتثمار في الغاز
ال�صخري عن طريق �صركات مالكة لحقوق النتاج
وال�صتثمار في الغاز ال�صخري وعاملة في هذا
المجال في الوليات المتحدة وكندا ،وذلك بهدف
تلبية الطلب المحلي المتزايد في المارات على
الطاقة ب�صبب تدني اأ�صعار الغاز الأمريكي.
 :2-2-7ان�ع�ك��ا��ص��ات ت �ط��ورات ال�ن�ف��ط غير
التقليدي على الدول الأع�صاء
 -1تباين تاأثير تخفي�ص واردات النفط الخام
الأمريكية على الدول الأع�صاء المختلفة.
ب�صكل عام ،انخف�صت واردات النفط الخام
الأمريكية من الدول العربية بحدود  %24ما
بين عامي  2008و  2013لت�صل كمياتها اإلى
 2.07مليون ب�  /ي عام  2013والتي �صكلت
ح��وال��ي  %26.8م��ن اإجمالي واردات النفط

الخام الأمريكية من كافة دول العالم خالل العام
المذكور.علماً باأن اإجمالي واردات النفط الخام
الأمريكية من العالم قد انخف�ص بحدود %21
ما بين عامي  2008و .2013
وق���د ت��ب��اي��ن ت�اأث��ي��ر ال��ت��ط��ورات ف��ي النفط
ال�صخري على �صادرات النفط الخام من الدول
العربية المختلفة اإلى ال�صوق الأمريكية وذلك
تبعاً لنوعيات نفوط الت�صدير لتلك الدول.
وكاأمثلة عن ذلك ،بينما انخف�صت واردات
النفط الخام الأمريكية من ال�صعودية بن�صبة
حوالي  % 12ومن العراق حوالي  ،%46و�صلت
ن�صبة النخفا�ص اإلى اأكثر من  %90في حالة
الجزائر وذلك ما بين عامي  2008و .2013
بالمقابل ،حققت الكويت زي��اد ًة في �صادراتها
من النفط الخام اإلى ال�صوق الأمريكية بحوالي
 %58خ��الل ال��ف��ت��رة اأع����اله ،وك��م��ا يت�صح في
الجدول التالي.

واردات النفط الخام الأمريكي من الدول العربية
لعامي  2008و ( 2013األف ب�/ي)
2008

2013

التغيير %

الجزائر

312

29

90.7-

العراق

627

341

45.6-

الكويت

206

326

58.2

ال�صعودية

1503

1325

11.8-

بقية الدول العربية

96

52

45.8-

مجموع الواردات من الدول العربية

2744

2073

24.4-

اإجمالي واردات النفط الأمريكية من دول العالم

9783

7730

21-

الم�صدر:
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يذكر ،تتميز �صادرات النفط الكويتية بنوعيتها
الثقيلة عالية المحتوى الكبريتي والمتمثلة
بخام الت�صدير الكويتي -كثافة API 30.5
ومحتوى كبريتي  -% 2.6والتي �صهدت زيادة
في الطلب عليها من قبل الم�صافي الأمريكية
لأغ��را���ص المزج مع الإن��ت��اج المتزايد لنفوط
ال�صجيل المحلية الخفيفة .من جهة اأخ��رى،
تعتبر النفوط الجزائرية ذات نوعية خفيفة
منخف�صة المحتوى الكب��ريتي (متمثلة بخام
مزيج �صحارى -كثافة  45.7 APIومحتوى
كبريتي  366)%0.1والتي كانت اأول النفوط التي
تم تقلي�ص ا�صتيرادها والتعوي�ص عنها بالإنتاج
المحلي الأمريكي المتزايد.
ولمزيد من الإي�صاح حول تفاوت النعكا�صات
على ���ص��ادرات ال��دول الأع�صاء تبعا لنوعيات
نفوطها ،بالإمكان مالحظة تطور واردات النفط
الأمريكية على اأ�صا�ص المعدلت ال�صنوية للفترة
 2013 -2008من كل من الكويت (باعتبارها
دولة منتجة للنفوط الثقيلة) والجزائر (باعتبارها

منتجة للنفوط الخفيفة).
فبعد ان��خ��ف��ا���ص ����ص���ادرات ال��ن��ف��ط ال��خ��ام
الجزائرية اإل��ى ال�صوق الأمريكية ع��ام 2009
ب�صبب الأزم��ة المالية العالمية ،ارتفعت لت�صل
اإلى  328األف ب� /ي عام  2010وال��ذي يمثل
اأعلى م�صتوى لها خالل تلك الفترة ،ثم اأخذت
بالنخفا�ص بعد ذلك لت�صل اإل��ى  29األ��ف ب�/
ي فقط عام  .2013بالمقابل ،بعد النخفا�ص
المتوا�صع ل�صادرات النفط الخام الكويتية اإلى
ال�صوق الأمريكية في كل من عامي  2009و
 ،2011ب��داأت بالزيادة وب�صكل كبير في عامي
 2012و 2013لت�صل اإلى حدها الأعلى البالغ
 326األ��ف ب���/ي ع��ام  .2013وبالتالي ،بينما
كانت �صادرات النفط الخام الجزائرية تفوق
ال�صادرات الكويتية اإلى الوليات المتحدة باأكثر
من %51عام  ،2008انخف�صت لتمثل اأقل من
 %9فقط من ال�صادرات الكويتية عام ،2013
وكما يت�صح من ال�صكل التالي.

تطور واردات النفط الأمريكية من كل من الجزاFر ( ممثلة للنفوط الخفيفة) والكوي( âممثلة للنفوط
الثقيلة) خالل الفترة  ( 2013 - 2008األف ب�/ي)
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اأما بالن�صبة للم�صتقبل ،فاإن ا�صتمرار زيادة
اإن��ت��اج نفوط ال�صجيل الخفيفة ف��ي ال��ولي��ات
المتحدة ،يعني تقلي�ص المزيد من واردات النفط
الخفيفة اإلى تلك ال�صوق من جهة ،وتزايد حاجة
الم�صافي الأمريكية اإلى واردات النفط الثقيل،
من جهة اخرى ،وذلك طالما ا�صتمر قرار حظر
ت�صدير النفط الخام الأمريكي �صاري المفعول.
وهذا قد يعني متاعب اأكبر للدول الأع�صاء
المنتجة للنفوط الخفيفية للبحث عن اأ�صواق
ج��دي��دة ،ورب��م��ا زي���ادة ت��دف��ق واردات النفوط
الثقيلة من الدول الأع�صاء اإلى ال�صوق المذكورة.
تجدر الإ���ص��ارة ب �اأن ذل��ك يتاأثر بمدى مقدرة
الم�صافي الأمريكية من اإدخ��ال تعديالت على
ت�صاميمها ل�صتيعاب كميات اأكبر من نفوط
ال�صجيل الخفيفية ،وما يعني ذلك من اإمكانية
تقلي�ص الحاجة للنفوط الثقيلة في مزيج النفوط
الداخلة في التكرير.
من جهة اأخ���رى ،في حالة نجاح كندا في
ت�صدير اإنتاجها من رمال النفط خارج الوليات
المتحدة ،وبخا�صة اإل��ى اآ�صيا� ،صواء كان ذلك
ب�صبب ع��دم م��ق��درة ال�����ص��وق الأم��ري��ك��ي��ة على
ا�صتيعاب المزيد م��ن ال�����ص��ادرات الكندية اأو
ب�صبب �صيا�صة كندا القا�صية بتنوع اأ�صواقها،
فاإن ذلك يعني مزيداً من التناف�ص لنفوط الدول
الأع�صاء في اأ�صواقها التقليدية وال��ذي �صوف
ل يقت�صر على نوعياتها الخفيفية ،بل ي�صمل
النوعيات الثقيلة اأي�صا.
 -2ت��زاي��د � �ص��ادرات ال��ولي��ات المتحدة من
المنتجات النفطية.
بالن�صبة ل��ل��دول الأع�����ص��اء ،وبخا�صة دول
مجل�ص التعاون الخليجي يعتبر نمو �صادرات
الوليات المتحدة وتحولها اإل��ى دول��ة م�صدرة
46

�صافية للمنتجات النفطية خ��الل ال�صنوات
القليلة الأخيرة ،تطور هام يجب الوقوف عنده،
خ�صو�صاً واأن وجهات تلك ال�صادرات اأخذت
تتو�صع لت�صمل لي�ص فقط اأمريكا الالتينية واأوروبا
بل اآ�صيا اأي�صاً ،ال�صوق التقليدية للمنتجات
النفطية من الدول العربية في ال�صرق الأو�صط.
برغم الهيمنة الوا�صحة لتجارة النفط
الخام على �صادرات النفط العربية ،ا�صتحوذت
كمية �صادرات المنتجات النفطية على حوالي
 %13.4من اإجمالي �صادرات منطقة ال�صرق
الأو�صط و�صمال اإفريقيا ( )MENAالنفطية
لعام  ،367 2013واأ�صبحت منطقة الخليج العربي
اإح���دى المراكز العالمية الرئي�صية لت�صدير
المنتجات النفطية.
وخ���الل ال��ف��ت��رة الأخ���ي���رة ���ص��ه��دت �صناعة
التكرير العربية ،وبخا�صة في الدول الأع�صاء،
ت��ط��ورات كبيرة ف��ي م��ج��ال تطوير الم�صافي
القائمة اأو تو�صيع الطاقة التكريرية وذلك من
خ��الل اإن�صاء م�صاف ج��دي��دة اأو رف��ع الطاقة
التكريرية للم�صافي العاملة .وفي حالة اإنجاز
الم�صاريع الجاري تنفيذها ،يتوقع ارتفاع الطاقة
التكريرية في الدول الأع�صاء باأكثرمن  %70ما
بين عامي  2012و 2018لت�صل اإلى ما يقارب
 12.4مليون ب���/ي عام  .2018ت�صتحوذ دول
مجل�ص التعاون على اأكثر من  %60من الزيادة
المخططة في طاقة الم�صافي للدول الأع�صاء
خالل تلك الفترة ،368واإن ال�صعودية لوحدها
ت�صتحوذ على اأكثر من .%30
يذكر ،اأن�صئت بع�ص تلك الم�صافي خ�صي�صاً
لأغرا�ص الت�صدير وهي عبارة عن م�صاركات
م��ع بع�ص ال�����ص��رك��ات العالمية ال��ك��ب��رى ،كما
في حالة بع�ص م�صافي الت�صدير الكبيرة في
دول مجل�ص التعاون ،وبخا�صة في ال�صعودية.
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و�صتوؤدي الم�صافي الجديدة وتو�صعات طاقات
التكرير اإلى زيادة �صادرات المنتجات النفطية
من م�صافي الدول الواقعة على الخليج العربي
بحدود  1مليون ب���/ي ،ابتدا ًء من عام 2015
وهو م�صتوى متوقع ا�صتمراره لنهاية عام 2020
وذلك بالرغم من الإ�صتهالك المحلي المتزايد
من المنتجات لتلك الدول .369علماً باأن الجزء
الأكبر من م�صاريع التكرير الجديدة اأو م�صاريع
تعقيد الم�صافي القائمة في ال�صرق الأو�صط
م�صممة لإنتاج وقود الديزل العالي الموا�صفات
والتي تتالءم مع المعايير البيئية الأوروبية ،والتي
يوؤمل توجيهها اإلى اأوروبا واآ�صيا.
ع��م��وم�اً ،اإن انخفا�ص واردات الغازولين
وزي���ادة ���ص��ادرات ال��دي��زل ،والكيرو�صين وزيت
الوقود من دول مجل�ص التعاون يرجح اأن يكون له
اآثار كبيرة على تدفق تجارة المنتجات الدولية
للفترة المتبقية من العقد الحالي.370
ب�صكل ع��ام ،اإن اإن�صاء م�صافي الت�صدير
الجديدة الكبيرة في ال�صرق الأو�صط ومناطق
اأخ��رى من العالم ،وبخا�صة اآ�صيا ،ي��دل على
ال
اتجاه جديد في تجارة النفط العالمية متمث ً
ب��زي��ادة ح�صة تجارة المنتجات النفطية على
ح�صاب تجارة النفط الخام ،حيث يقدر انخفا�ص
تجارة النفط الخام لي�صل اإل��ى  32.4مليون
ب�/ي عام  ،2018بانخفا�ص حوالي 0.9مليون
ب�/ي بالمقارنة مع عام  ،2012لكنه وفي نف�ص
الوقت فاإن الزيادة في تجارة المنتجات النفطية
�صتكون اأكثر من كافية لتعوي�ص الإنخفا�ص في
تجارة النفط الخام العالمية .371وقد تف�صي تلك
التطورات اإلى تقلي�ص الطلب على النفط الخام
في بع�ص الأ�صواق ،ما قد يعني ذلك من زيادة
في حدة المناف�صة في اأ�صواق النفط الخام.372
لكنه من الموؤكد اأن ت �وؤدي تلك التطورات اإلى

تعزيز دور الدول الأع�صاء وبخا�صة دول الخليج
في مجال تجارة المنتجات النفطية وزيادة اهمية
منطقة الخليج العربي كمركز عالمي لي�ص فقط
لتجارة المنتجات النفطية بل لت�صعيرها اأي�صاً.
وق��د تزامن ذل��ك مع ال��زي��ادة في �صادرات
المنتجات النفطية م��ن ال���ولي���ات المتحدة
وبخا�صة من الديزل والغازولين و�صوائل الغاز
الطبيعي وذلك كنتيجة للنمو في اإنتاج وتكرير
نفوط ال�صجيل الخفيفة خ�صو�صاً واأنها تتميز
بح�صيلة تكرير عالية من المنتجات الخفيفة.373
كما تزامن ذلك مع زيادة كبيرة في طاقات
التكرير العالمية التي يتوقع اأن تفوق الطلب
العالمي باأكثر من  4مليون ب� /ي بحلول عام
 .374 2018وي��ع��ود ذل��ك ،وب��درج��ة كبيرة اإل��ى
التحولت الرئي�صية التي ح�صلت في الأ�صواق
الآ�صيوية متمثلة ب��زي��ادة كبيرة ف��ي الطاقات
التكريرية لبع�ص ال���دول الآ�صيوية وبخا�صة
ال�صين ال��ت��ي ���ص��ه��دت ن��م��واً م��ه��م�اً ف��ي زي���ادة
طاقاتها الت�صديرية من المنتجات المختلفة
ب�صمنها وقود الديزل وتحولها اإلى دولة م�صدرة
�صافية لذلك المنتج منذ منت�صف  2012ب�صوء
بطء الطلب ال�صيني على وقود الديزل خالل
ال�صنوات الأخيرة .كما يتوقع زيادة قوة المناف�صة
ب�صكل اأك��ب��ر ف��ي الم�صتقبل نتيجة لم�صاريع
التكرير ال�صينية التي تهدف لي�ص فقط لتلبية
الطلب المحلي بل لت�صبح اأي�صاً دولة م�صدرة
�صافية لبع�ص المنتجات حيث يتوقع اأن ترفع
طاقتها التكريرية بحوالي  4.3مليون ب�/ي ما
يعادل  %32ما بين عامي  2012و.375 2018
وف��ي ���ص��وء ت��وق��ع ت��زاي��د ���ص��ادرات ال��دي��زل
الآ���ص��ي��وي��ة ف �اإن��ه يتوقع توجيه ج��زء ه��ام من
�صادرات الديزل من منطقة الخليج اإلى الأ�صواق
الأوروبية.376
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بالنتيجة ،تعد زي��ادة ���ص��ادرات المنتجات
النفطية الأمريكية اإح��دى العوامل التي تعمل
على رفع حدة المناف�صة في اأ�صواق المنتجات
النفطية الرئي�صية في العالم والتي تمر بمرحلة
تحول كبيرة نتيجة للطاقات التكريرية الجديدة
الموجهة للت�صدير في بع�ص مناطق العالم ومنها
منطقتنا العربية.
وف��ي ظ��ل تلك ال�صعوبات ،اأج��ب��رت بع�ص
الم�صافي في ال�صوق الأوروب��ي��ة على الإغ��الق
ويتوقع اإغ���الق ع��دد اآخ���ر م��ن الم�صافي في
الم�صتقبل خ�صو�صاً واأن ال�صوق الأوروبية تعاني
من انخفا�ص في الطلب على المنتجات النفطية.
اأما بالن�صبة لالأ�صواق الآ�صيوية ،فاإن المناف�صة
�صت�صتد كونها الوجهة للجزء الأكبر من �صادرات
المنتجات النفطية للدول الأع�صاء في الخليج
(ا�صتحوذت على  %78من �صادرات المنتجات
النفطية ال�صعودية عام  )377 2013واأ�صبحت
وجهة لمزيد من المنتجات النفطية الأمريكية

بالإ�صافة اإلى اأنها وجهة لإنتاج الم�صافي من
بع�ص دول المنطقة ذات��ه��ا ،وبخا�صة ال�صين
والهند.
 -3زي � ��ادة ح ��دة ال�م�ن��اف���ص��ة ل �ن �ف��وط ال ��دول
الأع�صاء في الأ�صواق المختلفة
تقليدياً ،اعتمدت ال��ولي��ات المتحدة في
وارداتها النفطية ،وبدرجة كبيرة ،على الم�صادر
القريبة منها جغرافياً في ن�صف الكرة الجنوبي،
وبخا�صة كندا والمك�صيك وفنزويال .اأما وارداتها
ال فلم
النفطية م��ن دول الخليج ال��ع��رب��ي م��ث� ً
تتجاوزن�صبة  % 14من اإجمالي الطلب الأمريكي
ال�صنوي على النفط منذ عام .1973
ومع ذلك ،فقد نتج تزايد اإنتاجها من النفط
ال�صخري خالل ال�صنوات الأخيرة عن تخفي�ص
في وارداتها النفطية من دول الخليج العربي
لت�صتحوذ على اأقل من  %10من اإجمالي الطلب
الأمريكي على النفط خالل عام  ،2013وكما
يت�صح من ال�صكل التالي.

واردات النفط الأمريكية من الخلي èالعربي كن�صبة من اإجمالي ا�صتهالكها من النفط خالل الفترة 2013-1973

Source: Gal Luft, What Does America’s Energy Revolution Mean for China?Oxford Energy Forum, February 2014, Issue 95,Oxford Institute for Energy Studies.
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اإن تخفي�ص واردات النفط اإل���ى ال�صوق
الأمريكية وما نتج عنه من تغير في نمط تجارة
النفط الدولية قد اأف�صى اإلى زي��ادة في وفرة
النفوط الم�صدرة اإلى الأ�صواق العالمية الأخرى
والذي اأدى بدوره اإلى زيادة في المناف�صة ما بين
الدول المنتجة والم�صدرة في الأ�صواق العالمية،
وبخا�صة في اآ�صيا .فقد �صهدت بع�ص الأ�صواق
الآ�صيوية مثل ال�صين واليابان وكوريا الجنوبية
زي���ادة ف��ي واردات��ه��ا النفطية خ��الل ال�صنوات
القليلة الأخيرة من بع�ص الم�صادر مثل رو�صيا
ودول اأمريكا الالتينية.
كما ا�صطرت بع�ص الدول الم�صدرة الأخرى
وبخا�صة في غرب اأفريقيا ،ودول بحر ال�صمال
اإلى اإعادة توجيه �صادراتها النفطية التي كانت
ت�صتهدف ال�صوق الأمريكية ،اإلى اأ�صواق اأخرى،
وبخا�صة اآ�صيا وذل��ك برغم البعد الجغرافي،
حيث �صاعد في ذل��ك اأي�صاً م�صتويات اأج��ور
ال�صحن المنخف�صة جداً.379
وق���د اأدى ذل���ك بمجمله اإل���ى زي����ادة ح��دة
المناف�صة م��ع ال��ن��ف��وط الم�صدرة م��ن ال��دول
380
الأع�����ص��اء وبخا�صة م��ن ال�����ص��رق الأو�صط
بنوعياتها المختلفة خ�صو�صاً واأن نطاق نوعيات

و�صكلت وج��ه��ة اأم��ري��ك��ا ال�صمالية ن�صبة
منخف�صة ن�صبياً وبحدود  % 12من اإجمالي
���ص��ادرات النفط من منطقة ال�صرق الأو�صط
و�صمال اأفريقيا لل�صنوات  2011-2004لكنها
ال اإلى  % 12.6عام  2012ثم عادت
ارتفعت قلي ً
وانخف�صت اإلى اأقل من  %11خالل عام .2013
وتجدر الإ�صارة باأن م�صاألة تخفي�ص الواردات
الأمريكية من الدول العربية ل تكمن في الكميات
فقط ،بل في تغيير في النوعيات كما �صبق وان
تمت الإ�صارة اإلى ذلك.
ك��م��ا ي��ت��زام��ن التخفي�ص م��ع الم�صاعب
القت�صادية ال��ت��ي تمر بها ال���دول الأوروب��ي��ة
وانخفا�ص طلب الإتحاد الأوروب��ي على النفط
وال��ذي بلغ حوالي  %15ما بين عامي 2005
و ،378 2013وم���ا يعني ذل���ك م��ن تخفي�ص
لل�صادرات النفطية في ال��دول الأع�صاء اإلى
تلك الأ�صواق التي انخف�صت من  % 17.8عام
 2009لت�صل اإل��ى  % 16.4ع��ام  2013من
اإجمالي �صادرات النفط من ال�صرق الأو�صط
و�صمال اأفريقيا.
وبالتالي ،فقد ك��ان على ال���دول الأع�صاء
وال��دول الم�صدرة الأخ��رى اإع��ادة توجيه بع�ص
����ص���ادرات���ه���ا م���ن خ��الل
وجهة �صادرات النفط من ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا للفترة 2013-2009
زيادة التركيز على اأ�صواق
( مليون ب� /ي)
ال�صرق وزي��ادة �صادراتها
بقية
وجهة اآ�صيا
وجهة اأمريكا
ال���ن���ف���ط���ي���ة اإل��������ى ت��ل��ك
وجهة اأوروبا
الوجهات
والمحيط الهادي
ال�صمالية
الأ���ص��واق لت�صتحوذ على
المجموع
الن�صبة
الن�صبة
الن�صبة
الن�صبة
ن�صبة ح��وال��ي  %70من
الكمية
الكمية
الكمية
الكمية
()%
()%
()%
()%
اإجمالي �صادرات ال�صرق
4.2
0.89
66.1 14.0 11.9 2.53 17.8 3.77 21.19 2009
الأو�صط و�صمال اأفريقيا
2.5
0.54
67.4 14.66 11.6 2.52 18.5 4.03 21.75 2010
ع���ام  2013ب��ال��م��ق��ارن��ة
3.6
0.78
68.4 14.83 11.7 2.53 16.3 3.54 21.68 2011
م��ع ح��وال��ي  % 66ع��ام
3.0
0.67
67.2 14.98 12.6 2.81 17.2 3.84 22.3 2012
 ،2009وكما تت�صح من
2.8
0.6
69.9 15.26 10.9 2.39 16.4 3.57 21.82 2013
الجدول التالي.
Source: BP Statistical Review of World Energy, Various Issues.
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النفوط المناف�صة يمتد م��ن النفوط الثقيلة
الم�صدرة من دول اأمريكا الالتينية وربما من
كندا لحقاً اإل��ى النوعيات الخفيفة من بحر
ال�صمال وغرب اأفريقيا.
وبالنتيجة فقد توفرت اأمام الدول الآ�صيوية
خيارات اأكثر لتنويع م�صادر اإم��دادات��ه��ا من
النفط دون القت�صار على دول ال�صرق الأو�صط
لوحدها .وم��ع تزايد اإنتاج النفط ال�صخري
في اأمريكا ال�صمالية يتوقع ا�صطرار الدول
الم�صدرة التقليدية لل�صوق الأمريكية لتوجيه
المزيد من �صادراتها النفطية اإل��ى الأ�صواق
الآ�صيوية ،مع توقع تزايد حدة التجاه المذكور

حال اإكمال عمليات تو�صيع قناة بنما.
وبطبيعة ال��ح��ال� ،صيكون لتلك التطورات
انعكا�صات كبيرة على ال��دول الأع�صاء والتي
يتوجب عليها اإع����ادة النظر ف��ي �صيا�صاتها
الت�صعيرية للم�صافي الآ�صيوية ،خ�صو�صاً واأنه
يتوقع توجيه الن�صبة الأع��ظ��م م��ن �صادراتها
النفطية اإل��ى الأ���ص��واق الآ�صيوية ،حيث ت�صير
بع�ص التقديرات اإلى اأن اآ�صيا �صتكون الوجهة
لحوالي  % 90من اإجمالي �صادرات النفط من
ال�صرق الأو�صط بحلول عام  2035كما يت�صح
من ال�صكل اأدناه وذلك بالمقارنة مع ن�صبة حوالي
 %75عام .381 2013

�صادرات النفط من ال�صرق الأو�صط ح�صب الوجهات لعامي  2000و2011
والمتوقعة لعام  ( 2035مليون ب�/ي)

Source: Guy Caruso, Unconventional Oil and Gas: Reshaping Energy Markets, Center for Strategic and
International Studies, (CSIS), JOGMEC Seminar, February7,2013.
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 -4تاأثير انخفا�ص اأ�صعار النفط على الدول
الأع�صاء
ب�صكل عام ،تلعب اأ�صعار النفط بالن�صبة للدول
المنتجة دوراً اأ�صا�صياً في تحقيق الإ�صتقرار
والتوازن في ميزانياتها ،فالأ�صعار المرتفعة توؤثر
اإيجاباً على اقت�صاد الدولة والعك�ص �صحيح.
من الوا�صح باأن اأحد الأ�صباب الرئي�صية وراء
التراجع الكبير في اأ�صعار النفط العالمية منذ
يونيو  2014يعود اإل��ى اختالل في اأ�صا�صيات
ال�صوق تمثلت في زي��ادة اإنتاج النفط من دول
خ��ارج اأوب���ك ،وبخا�صة م��ن النفط ال�صخري
في اأمريكا ال�صمالية ،بدرجة تفوق الزيادة في
الطلب العالمي على النفط لعام  .2014وقد
كان لنخفا�ص الأ�صعار تاأثير وا�صح على الدول
الأع�صاء على م�صتويين:
 .1ان��خ��ف��ا���ص ف��ي م�صتويات اأ���ص��ع��ار نفوط
الإ����ص���ارة الرئي�صية ال��ت��ي ت�صتخدم في
معادلت الت�صعير لنفوط الت�صدير للدول
الأع�صاء مثل نفط برنت ونفط دبي وعمان
والنفوط الأمريكية.
 .2تخفي�ص في معامل معادلت الت�صعير الذي
يربط اأ�صعار نفوط الدول الأع�صاء باأ�صعار
نفوط الإ�صارة.
فمع انخفا�ص اأ�صعار نفوط الإ���ص��ارة وما
�صاحبه من اعتقاد بوجود وفرة في الإمدادات،
ا�صتدت حدة المناف�صة في الأ�صواق المختلفة،
ما ا�صطر معظم الدول الأع�صاء مثل ال�صعودية
وال��ع��راق والكويت اإل��ى اإج���راء تخفي�صات في
اأ�صعارها وذل��ك لتقديم خ�صومات اأك��ب��ر في
معادلتها ال�صعرية في معظم الأ�صواق ولأ�صهر
متتالية ف��ي بع�ص الأح���ي���ان خ���الل الن�صف
الثاني من عام  ،2014وذلك كو�صيلة للحفاظ
على ح�صتها في ال�صوق .وقد حظيت ال�صوق

الآ�صيوية بالتخفي�صات الأكبر وبخا�صة للنفوط
الخفيفة ،ب�صوء زيادة حدة المناف�صة وبخا�صة
بعد اأن اأ�صبحت الوجهة لمزيد من ال�صادرات
م��ن النفوط الخفيفة م��ن دول غ��رب و�صمال
اأفريقيا اإث��ر فقدانها لمنفذ ال�صوق الأمريكية
نتيجة لتقلي�ص الوليات المتحدة لوارداتها من
تلك النوعية من النفوط.
وكمثال ،انخف�صت المعادلة ال�صعرية للنفط
العربي ال�صعودي ف��وق الخفي������ف ( Arab
 )Super Lightلوجهة ال�صرق بواقع 4.75
دولر /برميل ل�صحنات �صهر دي�صمبر ،2014
بالمقارنة مع ت�صعيرة �صحنات �ص�������هر يونيو من
ذات العام .وو�صلت التخفي�صات لنفط العربي
الخفيف ج��داً ( )Arab Extra Lightاإل��ى
 3.0دولر /برميل والعربي الخفيف اإلى 1.75
دولر /برميل .بينما بلغت التخفي�صات للنفط
العربي المتو�صط  1.05دولر /برميل والعربي
الثقيل  0.50دولر /برميل فقط خالل نف�ص
الفترة لل�صوق المذكورة .382وللمقارنة ،بلغت
التخفي�صات في المعادلة الت�صعيرية للنفط
العربي الخفيف جداً )1.50( 383و()1.20
دولر /برميل ل�صوق الوليات المتحدة و�صوق
�صمال غرب اأوروب��ا على التوالي خالل الفترة
المذكورة.
وف��ي ظ��ل اعتماد ال��دخ��ل والناتج المحلي
الإجمالي للدول الأع�صاء بدرجة كبيرة على
الإيرادات النفطية فاإن ا�صتمرار تراجع الأ�صعار
�صتوؤثر �صلباً في ميزانياتها ،وبخا�صة اإذا اقترن
ذلك مع تقلي�ص للطلب على نفوطها وانخفا�ص
حجم �صادراتها وبالتالي التاأثير على عوائدها
النفطية وما قد يعني ذلك من انعكا�صات على
متطلبات التنمية القت�صادية والجتماعية.384
وبالفعل ،قامت معظم ال��دول الأع�صاء في
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تخفي�ص ال�صعر المعتمد لإعداد ميزانياتها لعام
 ،2015وب�صكل كبير ب�صبب موجة الإنخفا�ص
الحالية في اأ�صعار النفط العالمية واتخذت بع�ص
الدول اإجراءات من �صاأنها تخفي�ص الإنفاق.
ويتفاوت م��دى تاأثير تراجع الأ�صعار على
الدول الأع�صاء المختلفة ومدى اإمكانية تحملها
لأع��ب��اء الإنخفا�ص في العوائد النفطية تبعاً
لظروفها المختلفة وم�صتويات الأ�صعار التي
اتخذت كاأ�صا�ص في اإعداد الميزانيات.
ب�صكل ع��ام ،اإن الزيادات التي ط��راأت على
الإنفاق الحكومي في عدد من الدول المنتجة
للنفط والغاز في المنطقة خالل العقد الأخير
اأدت اإل���ى رف��ع �صعر ال��ت��ع��ادل ال��م��ال��ي للنفط
المطلوب لإدامة ميزانيات متوازنة .385فخالل
�صهر دي�صمبر  2014بلغ معدل �صعر نفط برنت
حوالي  62دولر للبرميل وهو ما يقل كثيراً عن
م�صتوى التعادل على �صعيد المالية العامة في
كثير من البلدان الرئي�صية الم�صدرة للنفط.
فمثالً ،تقدر بع�ص الم�صادر باأن �صعر التعادل
المطلوب للميزانيات في دول الخليج العربي
تترواح من تحت  60دولر للبرميل في الكويت
اإلى  80دولرللبرميل في الإمارات و�صولً اإلى
 100دولر للبرميل في عُمان. 386
من جهة اأخرى ،تمتلك بع�ص الدول الأع�صاء،
وبخا�صة في مجل�ص التعاون الخليجي �صناديق
�صيادية يمكن اللجوء اإليها قبل خيار الإقترا�ص
لتغطية العجز في الميزانيات اأو اللجوء اإلى
تخفي�ص الإنفاق.
كما قد يوؤثر �صلباً انخفا�ص الأ�صعار وتراجع
العوائد النفطية في مدى مقدرة الدول الأع�صاء
في تهيئة الإ�صتثمارات الهائلة المطلوبة لإدامة
وت��و���ص��ي��ع ط��اق��ات��ه��ا الإن��ت��اج��ي��ة والت�صديرية،
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خ�صو�صاً واأنها المجموعة التي يتوقع اأن تكون
الم�صدر للجزء الأكبر من الزيادة في اإمدادات
النفط العالمية لعقود عديدة قادمة .حيث تقدر
احتياجات الدول العربية اإلى حوالي  800مليار
دولر لإدامة الإنتاج من الحقول الحالية واإ�صافة
طاقات اإنتاجية جديدة وذلك خالل فترة الخم�ص
�صنوات القادمة والتي ي�صعب توفيرها في حالة
ا�صتمرار تراجع الأ�صعار.387
 -5بع�ص النعكا�صات الأخرى لطفرة النفط
ال�صخري
هناك بع�ص النعكا�صات المحتملة الأخرى
لطفرة النفط ال�صخري على ال��دول الأع�صاء
والتي يمكن ان تكون ذات تاأثير مبا�صر او غير
مبا�صر ومنها:
•اإطالة عمر الم�صادر الهيدروكربونية ب�صكل
ع��ام والتخفيف م��ن ح��دة المخاوف اإزاء
م�صتقبل اإم��دادات النفط العالمية وتعزيز
الثقة باأن م�صادر الوقود الأحفوري كافية
لتلبية متطلبات الطاقة العالمية لعقود
عديدة قادمة ،ما قد يدفع باتجاه التقليل
من وتائر تطوير بدائل الطاقة ،وبخا�صة
اإذا اقترن ذلك بانخفا�ص م�صتويات اأ�صعار
النفط العالمية .وه���ذا يعتبر ف��ي غاية
الأهمية بالن�صبة للدول العربية المنتجة
ال��ك��ب��ي��رة للنفط وال��ت��ي تعتبر الم�صدر
لإمداد العالم بالجزء الأكبر من الزيادة في
اإمدادات النفط لفترة طويلة قادمة.
•اعتبار �صناعة النفط ال�صخري في اأمريكا
ال�صمالية كفر�صة ا�صتثمارية من قبل بع�ص
ال��دول الأع�صاء .كمثال ،تو�صلت ال�صركة
الكويتية لال�صتك�صافات البترولية الخارجية
(كوفبك) ،اإحدى ال�صركات التابعة لموؤ�ص�صة
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البترول الكويتية ،اإل��ى اتفاق للدخول في
�صراكة ا�صتراتيجية مع �صركة ( Chevron
 )Canada Limitedوهي �صركة تابعة
ومملوكة بالكامل ل�صركة �صفرون ،لتطوير
الموارد ال�صخرية الغنية بالمكثفات النفطية
في حو�ص “دوفرين” في كندا من خالل
ال�صتحواذ على ح�صة  % 30من مجمل
اأ�صول �صركة �صفرون كندا ،وذل��ك مقابل
مبلغ اإجماله  1.5مليار دولر اأمريكي.
وبالإ�صافة اإل��ى الهدف ال�صتثماري البحت،
�صيتيح الإتفاق الفر�صة لل�صركة الكويتية اكت�صاب
خ��ب��رات ثمينة ف��ي م��ج��ال تكنولوجيا ال��وق��ود
ال�صخري من خ��الل عملها مع �صركة م�صغلة
عالمية في هذا المجال.388

 ا�صتغالل بع�ص الدول العربية لم�صادرها منالنفط ال�صخري ،حيث يعتقد باأنه من المرجح
امتالك منطقة ال�صرق الأو�صط لكميات كبيرة
من النفط ال�صخري ،لكنها لتزال ،واإلى درجة
كبيرة ،غير معروفة على وجه الدقة في الوقت
الحا�صر.389
ك��م��ا �صبق واأن ت��م��ت الإ����ص���ارة ،اأظ��ه��رت
تقديرات اإدارة بيانات الطاقة الأمريكية باأن
ليبيا تاأتي في المركز الخام�ص كاأكبر دولة
في العالم في امتالكها ( )26مليار برميل من
م�صادر النفط ال�صخري القابلة لالإ�صتخال�ص
من الناحية التقنية .كما اأ�صار الم�صدر المذكور
اإل��ى امتالك الجزائر ( )5.7مليار برميل من
تلك الم�صادر.390
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.1

.2

.3

.4

مالحظات ختامية وا�صتنتاجات
لت���زال �صناعة النفط وال��غ��از ال�صخري
حديثة العهد ن�صبياً وم��رك��زة ،بالدرجة
الرئي�صية ،في الوليات المتحدة ،واإلى درجة
اأقل كندا ،ول يزال انت�صارها خارج اأمريكا
ال�صمالية ي��واج��ه العديد م��ن التحديات
وال�صعوبات.
لي�ص هناك من �صك في اأن �صناعة النفط
والغاز ال�صخري الأمريكية اأ�صبحت واقعاً
ل يمكن تجاهله كعن�صر جديد يلعب دوراً
هاماً ومتزايداً في مزيج الطاقة العالمي.
وا�صتطاعت تلك ال�صناعة وخ��الل �صنوات
قليلة ،اأن تخطو خطوات كبيرة واإحداث فر�ص
وتحديات جديدة هامة غيّرت من واقع واآفاق
�صناعة النفط والغاز الأمريكية والعالمية،
واأث��رت في م�صتويات الأ�صعار وغيرت في
نمط تجارة النفط والغاز العالمية.
ت��ع��زى “ثورة” اأو ط��ف��رة ال��ن��ف��ط وال��غ��از
رئي�صية ،اإل��ى التقدم
ٍ
ال�صخري ،ب��درج��ة
التكنولوجي ال���ذي ���ص��اع��د ف��ي اإمكانية
ا�صتخدام تقنية التك�صير الهيدروليكي جنباً
اإل��ى جنب مع تقنية الحفر الأف��ق��ي واإل��ى
العامل القت�صادي المتمثل في فترة طويلة
ن�صبياً من الم�صتويات المرتفعة من اأ�صعار
النفط العالمية.
تتميز م�صادر النفط والغاز غير التقليدية
في العالم ،وبخا�صة النفط والغاز ال�صخري
ب�صخامة كمياتها واإنتاجها ال��واع��د لكن
هنالك ال��ع��دي��د م��ن ع��وام��ل ع��دم اليقين
تحيط بحجم واقت�صاديات تلك الم�صادر
وم��دى ديمومتها في الم�صتقبل ،وبخا�صة
التكاليف العالية لالإنتاج ن�صبياً والتحديات
والم�صاكل الكبيرة التي لها عالقة بالبيئة.
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.5

.6

.7

.8

اأ���ص��ارت الدرا�صات العديدة التي اأجريت
ح��ول التكاليف اإل��ى تفاوت في تقديرات
الم�صادر المختلفة .بالإ�صافة اإل��ى ذلك،
فاإن تلك التقديرات ،في العادة ،ل تعك�ص
التكاليف الحقيقية كونها لت�اأخ��ذ بنظر
الإعتبار الآثار ال�صلبية على البيئة.
حظيت طفرة ال�صجيل الأمريكية بتغطية
اإعالمية وا�صعة وكان هناك تفاوت وا�صع
ف��ي الآراء وال��ت��ق��دي��رات ح���ول م�صتقبل
وقود ال�صجيل .واإلى جانب بع�ص التقارير
والدرا�صات التي تعتبر متوازنة ن�صبياً ،لم
تخلو بع�ص التقييمات من ت�صخيم كبير
ليتوقع البع�ص ب �اأن اأمريكا ال�صمالية قد
ت�صبح “ ال�صرق الأو�صط الجديد” وبالتالي
بداية اأفول منظمة اأوبك .بالمقابل ،حذرت
بع�ص التقارير باأن الم�صاألة ما هي اإل مجرد
“ فقاعة” �صتنفجر في القريب العاجل.
ي�صود العتقاد باأن الزيادة الكبيرة في اإنتاج
النفط ال�صخري في الوليات المتحدة تعد
اإح��دى العوامل الرئي�صية وراء النخفا�ص
الحاد في اأ�صعار النفط العالمية منذ يونيو
 .2014لكن اأ�صعار النفط المنخف�صة توؤثر
بدورها �صلباً في اقت�صاديات الإنتاج من
الم�صادر غير التقليدية عالية التكاليف.
فمثالً ،اأج��ب��رت الم�صتويات المنخف�صة
ل�الأ���ص��ع��ار ،ال�صركات العاملة ف��ي مجال
�صناعة النفط والغاز ال�صخري على خف�ص
ا�صتثماراتها والتقليل من اأعمال التنقيب في
تلك ال�صناعة.
ت�صير ال��م��ع��ط��ي��ات ال��ح��ال��ي��ة ب����اأن معظم
النمو في اإنتاج النفط من الم�صادر غير
التقليدية في اأمريكا ال�صمالية �صيتحقق
لغاية  2020لي�صتقر لفترة بعد ذلك قبل

واقع وآفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية
في أمريكا الشمالية وانعكاساتها على الدول األعضاء

البدء بالنخفا�ص .و يعني ذلك باأن الدول
الأع�صاء التي تمتلك احتياطيات �صخمة من
النفط التقليدي منخف�ص التكاليف �صتظل
محور �صناعة النفط العالمية والم�صدر
للجزء الأكبر من ال��زي��ادة في الإم���دادات
العالمية لعقود عديدة قادمة.
 .9يتوقع ا�صتمرار تزايد اإم��دادات الغاز غير
التقليدية في اأمريكا ال�صمالية بمعدلت
بحدود � %3.4صنوياً لغاية  .2035ومن
الموؤمل اأن تدخل الوليات المتحدة (وكندا)
قريباً مجال ت�صدير الغاز الم�صال .هذا
بالإ�صافة اإل��ى احتمال دخ��ول دول اأخرى
في العالم م�صمار ت�صدير الغاز الم�صال اأو
تو�صيع طاقاتها الت�صديرية الحالية.
 .10وب��خ�����ص��و���ص الن��ع��ك��ا���ص��ات ع��ل��ى ال���دول
الأع�صاء فاإنه يمكن تلخي�صها كما يلي:
•انخفا�ص �صادرات الغاز الم�صال من
ال��دول العربية اإل��ى ال�صوق الأمريكية
بالإ�صافة اإلى مناف�صة �صادرات الغاز
الم�صال الأمريكية المتوقعة ل�صادرات
ال��غ��از الم�صال العربية ف��ي اأ�صواقها
التقليدية.
•ل يقت�صر تاأثير دخول الوليات المتحدة
وكندا المرتقب مجال ت�صدير الغاز
الم�صال على م�صتويات اأ�صعار الغاز
وعلى عوائد �صادرات الغاز العربية،
بل �صيكون اأي�صاً بمثابة عامل �صغط
على ال���دول الأع�����ص��اء لإع���ادة النظر
في طريقة ت�صعير الغاز اإلى الأ�صواق
الآ�صيوية والأوروبية.
•اإن وفرة غاز منخف�ص ال�صعر ل�صناعة
البتروكيماويات الأمريكية قد تعني
مناف�صتها ل�صناعة البتروكيماويات

العربية.
•ال��ت��خ��وف م��ن اإم��ك��ان��ي��ة اإح����الل ال��غ��از
محل النفط في بع�ص ال�صتخدامات
وبخا�صة في قطاع النقل.
•نتجت الزيادة في اإنتاج النفط ال�صخري
في تقلي�ص واردات النفط الأمريكية
ب�صكل عام ،لكن التاأثير على �صادرات
النفط من ال��دول الأع�صاء المختلفة
ك���ان م��ت��ف��اوت �اً ت��ب��ع�اً ل��ن��وع��ي��ات نفوط
الت�صدير لتلك الدول.
•بعد تحول الوليات المتحدة الأمريكية
اإل��ى دول��ة م�صدرة �صافية للمنتجات
النفطية اأ�صبحت مناف�صة ل�صادرات
الدول الأع�صاء من المنتجات النفطية
في اأ�صواقها التقليدية.
•اأدى تزايد تركيز ال�صادرات النفطية
العالمية في الأ���ص��واق الآ�صيوية اإلى
زيادة حدة المناف�صة فيها .ومع ا�صتمرار
توجيه الن�صبة الأعظم ،وب�صكل متزايد،
من �صادرات الدول الأع�صاء النفطية
اإل��ى تلك الأ���ص��واق ،ق��د يتحتم عليها
اإع��ادة النظر في �صيا�صتها الت�صعيرية
للم�صافي الآ�صيوية.
•كان للتراجع الحاد في اأ�صعار النفط
العالمية اآث����ار �صلبية ع��ل��ى ال��ع��وائ��د
النفطية ل��ل��دول الأع�����ص��اء ،وم��ا يعني
ذل��ك م��ن انعكا�صات على ميزانياتها
وعلى متطلبات التنمية القت�صادية
والجتماعية.
•قد تمنح طفرة ال�صجيل في اأمريكا
ال�صمالية بع�ص ال��دول الأع�صاء التي
تمتلك م�صادر نفط وغاز غير تقليدية
فر�صة ل�صتغالل تلك الم�صادر.
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المالحق
جدول ()1
تطور اإنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي في الوليات المتحدة ح�صب النوع
للفترة 2013-1990
غاز طبقات الفحم

ال�صنة

الغاز ال�صخري

غاز ال�صخور الكتيمة

الكمية

الن�صبة

الن�صبة من

الكمية

الن�صبة

الن�صبة من

الكمية

الن�صبة

الن�صبة من

(ترليون

من اإنتاج

اإجمالي

(ترليون

من اإنتاج

اإجمالي

(ترليون

من اإنتاج

اإجمالي

قدم

الغاز غير انتاج الغاز

قدم

الغاز غير

انتاج الغاز

قدم

الغاز غير

انتاج الغاز

مكعب)

التقليدي الأمريكي

مكعب)

التقليدي

الأمريكي

مكعب)

التقليدي

الأمريكي

()%

()%

()%

()%

88.7

12

0.2

8.3

1.1

13.9

0.28

7.3

1.5

0.32

5.5

1.7

9.5

4.1
5.4

()%

()%

1990

0.27

11.22

1.5

2.13

1995

0.96

25.1

5.2

2.58

67.5

2000

1.51

25.8

7.9

4.03

68.8

21

2005

1.73

21.9

9.6

5.43

68.6

30.1

0.75

2006

1.76

20.5

9.5

5.82

67.8

31.4

1.00

11.6

2007

1.78

18.6

9.2

6.26

65.6

32.5

1.50

15.7

7.8

2008

1.99

18.6

9.9

6.43

60.3

31.9

2.25

21.1

11.2

2009

1.72

14.3

8.3

6.8

56.7

33

3.47

28.9

16.8

2010

1.69

13.1

7.9

6.34

49.2

29.7

4.86

37.7

22.8

2011

1.71

11.1

7.4

5.86

38.0

25.5

7.85

50.9

34.1

2012

1.67

10.7

7.0

5.76

37.0

24.1

8.13

52.2

34.0

2013

1.69

10.04

7.0

5.89

36.4

24.5

8.6

53.1

35.8
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EIA, Annual Energy Outlook, 2013, Early Release, April 15-May 2, 2013,
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/MT_naturalgas.cfm
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جدول ()2
تطور اإنتاج وا�صتهالك الغاز الطبيعي في الوليات المتحدة خالل الفترة 2012-1970
(مليار متر مكعب)
ال�صنة

الإنتاج
()1

ال�صتهالك
()2

العجز في الإنتاج
( 1مطروح منه )2

1970

606.8

626.8

()20

1975

550.0

554.1

()4.1

1980

557.5

566.5

()9

1985

475.5

499.4

()23.9

1990

513.2

552.5

()39.3

1995

534.3

638.0

()103.7

2000

543.2

660.7

()117.5

2001

555.5

629.7

()74.2

2002

536.0

652.1

()116.1

2003

540.8

630.8

()90

2004

526.4

634.4

()108

2005

511.1

623.4

()112.3

2006

524.0

614.4

()90.4

2007

545.6

654.2

()108.6

2008

570.8

659.1

()88.3

2009

584.0

648.7

()64.7

2010

603.6

682.1

()78.5

2011

648.5

690.5

()42

2012

681.4

722.1

()40.7

الم�صدرBP Statistical Review of World Energy، Various Issues.:
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جدول ()3
تطور اإنتاج وا�صتهالك النفط في الوليات المتحدة خالل الفترة 2012-1970
(مليون ب/ي)
ال�صنة

الإنتاج
()1

ال�صتهالك
()2

العجز في الإنتاج
( 1مطروح منه )2

1970

11.3

14.71

()3.41

1975

10.01

16.33

()6.32

1980

10.17

17.06

()6.89

1985

10.58

15.73

()5.15

1990

8.91

16.99

()8.08

1995

8.32

17.73

()9.41

2000

7.73

19.7

()11.97

2001

7.67

19.65

()11.98

2002

7.63

19.76

()12.13

2003

7.36

20.03

()12.67

2004

7.24

20.73

()13.49

2005

6.9

20.8

()13.9

2006

6.83

20.69

()13.86

2007

6.86

20.68

()13.82

2008

6.78

19.49

()12.71

2009

7.26

18.77

()11.51

2010

7.55

19.1

()11.58

2011

7.87

18.95

()11.08

2012

8.9

18.55

()9.65
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جدول ()4
توقعات اإنتاج النفط الخام والمكثفات في الوليات المتحدة
(كوادرليون وحدة حرارية بريطانية)
2015

2020

2025

2030

اإ�صدار )AEO( 2008

13.25

13.40

12.99

12.04

اإ�صدار )AEO( 2009

12.40

14.06

15.63

15.96

اإ�صدار )AEO( 2010

12.41

13.19

13.22

13.34

13.50

اإ�صدار )AEO( 2011

12.51

13.07

12.64

12.49

12.80

اإ�صدار )AEO( 2012

13.23

14.40

13.77

13.71

12.89

اإ�صدار )AEO( 2013

-

15.95

14.50

13.47

13.40

13.12

20.36

19.19

17.71

16.81

16.00

اإ�صدار )AEO( 2014

2035

2040

الم�صدر )Annual Energy Outlook-AEO( :ال�صادر عن اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية
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جدول ()5
توقعات اإنتاج الغاز الجاف في الوليات المتحدة
(كوادرليون وحدة حرارية بريطانية)
2015

2020

2025

2030

اإ�صدار )AEO( 2008

20.08

20.24

20.17

20.0

اإ�صدار )AEO( 2009

20.88

22.08

23.87

24.26

اإ�صدار )AEO( 2010

19.83

20.54

21.90

23.00

23.92

اإ�صدار )AEO( 2011

23.01

24.04

24.60

25.75

27.00

اإ�صدار )AEO( 2012

24.22

25.69

26.91

27.58

28.60

اإ�صدار )AEO( 2013

-

27.19

29.22

30.44

32.04

33.87

اإ�صدار )AEO( 2014

-

29.73

32.57

35.19

36.89

38.37

الم�صدر )Annual Energy Outlook-AEO( :ال�صادر عن اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية
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2035
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جدول ()6
انتاج وا�صتهالك النفط في كندا للفترة 2013-2000
(مليون ب/ي)
الإنتاج٭

ال�صتهالك
()2

الفرق
( 1مطروح منه )2

2000

2.72

1.92

0.8

2001

2.68

2.01

0.67

2002

2.86

2.05

0.81

2003

3،-

2.23

0.77

2004

3.08

2.31

0.77

2005

3.04

2.29

0.75

2006

3.21

2.30

0.91

2007

3.29

2.36

0.93

2008

3.21

2.31

0.90

2009

3.20

2.19

1.01

2010

3.33

2.32

1.01

2011

3.51

2.4

1.11

2012

3.74

2.39

1.35

2013

3.95

2.38

1.57

ال�صنة

()1

٭ يت�صمن الإنتاج رمال النفط و�صوائل الغاز الطبيعي.
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جدول ()7
انتاج وا�صتهالك الغاز الطبيعي في كندا للفترة 2013-2000
(مليار متر مكعب)
ال�صنة

الإنتاج
()1

ال�صتهالك
()2

الفرق
( 1مطروح منه )2

2000

182.2

92.7

89.5

2001

186.5

88.2

98.3

2002

187.9

90.2

97.7

2003

184.7

97.7

87.0

2004

183.7

95.1

88.6

2005

187.1

97.8

89.3

2006

188.4

96.9

91.5

2007

182.7

96.2

86.5

2008

176.6

96.1

80.5

2009

164.0

94.9

69.1

2010

159.9

95.0

64.9

2011

159.7

100.9

58.8

2012

156.0

100.3

55.7

2013

154.8

103.5

51.3

الم�صدرBP Statistical Review of World Energy، Various Issues. :
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•منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول
(اأواب������ك) -الإدارة الإق��ت�����ص��ادي��ة ،تطور
اإم����دادات بحر ق��زوي��ن م��ن النفط والغاز
واآفاقها الم�صتقبلية.2007 ،
•د .ماأمون عب�صى حلبي ،د .مينا معرفي،
د .ح�����ص��ن ق���ب���ازرد ود .م��ح��م��د �صلمان،
ال�صوائل الهيدروكربونية غير التقليدية
واق��ت�����ص��ادي��ات��ه��ا ،م�وؤت��م��ر ال��ط��اق��ة العربي
الثامن 17-14 /اأيار /مايو  ،2006عمان،
الأردن.
•د .جمال ع��ب��داهلل ،ث��ورة الغاز ال�صخري
واأثرها على اقت�صاديات دول الخليج ،مركز
الجزيرة للدرا�صات 3 ،اكتوبر .2013
•نقولن عمر ،اإمكانيات واآفاق تطوير الغاز
غير التقليدي في الجزائر ،منتدى التعاون
العربي ال�صيني -ال��دورة الرابعة لموؤتمر
التعاون العربي ال�صيني في مجال الطاقة،
 20-18ت�صرين الثاني /نوفمبر -2014
الريا�ص -المملكة العربية ال�صعودية.
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البحث الثاني

متابعة لدراسة توزيع اإليرادات اإلجمالية لبرميل النفط
وحصة الدول األعضاء فى أوابك منه #
ماجد ابراهيم عامر *

 #لقد تم ن�صر هذه الدرا�صة في عام � 2015صمن �صل�صلة لدرا�صات التي ت�صدرها الأمانة العامة ،وتم ن�صرها في المجلة للفائدة العامة
* باحث اقت�صادي – الإدارة الإقت�صادية ،اأوابك  -الكويت

متابعة لدراسة توزيع اإليرادات اإلجمالية لبرميل النفط وحصة الدول األعضاء في أوابك منه

متابعة لدرا�سة توزيع الإيرادات
الإجمالية لبرميل النفط وح�سة
الدول الأع�ساء فى اأوابك منه
الملخ�ص التنفيذي

�صبق واأن قامت الأمانة العامة فى عام
 2009باإعداد درا�صة حول توزيع الإي��رادات
الإج��م��ال��ي��ة لبرميل النفط وح�صة ال��دول
الأع�صاء فى اأوابك منه ،وفى �صياق المتابعة
للتطورات التى ت�صهدها اأ�صعار النفط العالمية
وانعكا�صاتها على العائدات النفطية للدول
الأع�صاء من جهة وعلى كل من الإي���رادات
ال�صريبية لمجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع
و�صافى دخل ال�صركات النفطية الكبرى من
جهة اأخ���رى ،ارت���اأت الم��ان��ة العامة اأهمية
العودة مرة اأخرى لتناول هذا المو�صوع من
خالل اإع��داد وتحديث البيانات الح�صائية
الواردة فى الدرا�صة ال�صابقة لتغطى الأعوام
الأخيرة.
تعد العائدات المالية التى تحققها الدول
الأع�صاء فى اأوابك من خالل ت�صدير نفوطها
المختلفة ،ه��ى ال��رك��ي��زة الأ�صا�صية لدعم
برامجها القت�صادية و التنموية المختلفة،
هذا وتعد اأ�صعار النفط اأحد مكونات ال�صعر
النهائي ال��ذي يدفعه الم�صتهلك للمنتجات
النفطية المختلفة والذى ي�صمل عدة مكونات
اأخ��رى وهي تكاليف الإنتاج ،تكاليف �صحن
النفط الخام اإل��ى البلد الم�صتورد ،تكاليف
التكرير ،هام�ش ربح الم�صافي ،تكاليف �صحن
المنتج اإل��ى محطات التوزيع ،وهام�ش ربح
�صركات التوزيع وال�صرائب المفرو�صة على
المنتجات النفطية في الدول الم�صتهلكة.
ف��ي المقابل تجني ال���دول الم�صتهلكة
للنفط اإي���رادات �صافية من خ��الل فر�صها
�صرائب على ا�صتهالك النفط ،فقد داأب��ت

حكومات تلك الدول على ا�صتخدام ال�صرائب
المفرو�صة على المنتجات النفطية وبالأخ�ش
الغازولين ،والتي تتفاوت ن�صبتها من دولة
اإل��ى اأخ���رى لت�صل اإل��ى اأك��ث��ر م��ن  %55من
اإجمالي ال�صعر النهائي للم�صتهلك في بع�ش
ال��دول الأوروب��ي��ة ،كم�صدر رئي�صي لتمويل
ميزانياتها .كما تجني ال�صركات النفطية
الكبرى اإيرادات من خالل اأن�صطتها المختلفة
فى ال�صوق النفطية (ال�صتك�صاف والإنتاج
والبتروكيماويات والنقل والت�صويق واأن�صطة
اأخرى).
تهدف الدرا�صة بالدرجة الأ�صا�ش اإلى
التعرف على الم�صتفيد الأك��ب��ر من برميل
النفط الذى ت�صتورده الدول الم�صتهلكة .هل
ه��ى ال���دول الع�صاء الم�صدرة للنفط فى
اأواب��ك ،اأم مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع
الكبرى اأم ال�صركات النفطية الكبرى؟

وم ��ن �أه� ��م �ل �ن �ق��اط �ل �ت��ي خ�ل���ص��ت �إل�ي�ه��ا
�لدر��صة ،ما يلي:

✍ ✍تحتل الدول الأع�صاء فى اأوابك موقع
متميز ف��ي ال�صوق النفطية العالمية
باإ�صتحواذها على  %55من اإجمالي
الحتياطيات العالمية ،و نحو %28.6
م��ن الإن���ت���اج ال��ع��ال��م��ي ل��ع��ام ،2013
وال��ج��دي��ر بالمالحظة اأن م�صاهمة
الدول الأع�صاء في الإنتاج العالمى تعد
�صئيلة اإذا ما قورنت بحجم الحتياطي
المتوفر لديها ،بعك�ش المجموعات
الدولية الأخرى .وفيما يتعلق ب�صادرات
النفط فقد ا�صتاأثرت ال��دول الأع�صاء
بن�صبة  %42.1من الإجمالي العالمي.
✍ ✍توجد عالقة طردية قوية بين القيمة
الأ���ص��م��ي��ة ل��ل�����ص��ادرات النفطية للدول
الأع�����ص��اء وح��رك��ة اأ�صعار النفط ،فقد
ارتفعت العائدات النفطية من 159.5
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مليار دولر ف��ي ع��ام  2003لت�صل اإل��ى
 654.3مليار دولر في ع��ام  ،2013اأي
بمعدل نمو �صنوي بلغ  ،%15.2وذل��ك
نتيجة ارتفاع اأ�صعار النفط من  28.1دولر
للبرميل فى عام  2003اإلى  105.9دولر
للبرميل فى عام .2013
✍ ✍ت��راجُ ��ع اإج��م��ال��ى اح��ت��ي��اط��ي��ات ال�صركات
النفطية الخم�ش الكبرى من النفط الخام
بنحو  5.6م��ل��ي��ار ب��رم��ي��ل خ���الل الفترة
( )2013-2003لي�صل اإل��ى  33.3مليار
برميل في نهاية عام  ،2013اأي ما يمثل
 %2.6من الإجمالي العالمي ،كما تراجع
اإنتاجها بنحو  1.9مليون برميل/ي لي�صل
اإل��ى  8.5مليون ب/ي عام  ،2013اأي ما
ي�صكل  %11.2م��ن الإج��م��ال��ي العالمي،
وتراجعت كميات النفط الخام المكررة في
الم�صافي التي تمتلكها بنحو 4.2مليون
ب/ي لت�صل اإلى نحو  12.6مليون ب/ي
في عام  ،2013اأي ما ي�صكل  %14.7من
الإجمالي العالمي .اأما فيما يخ�ش مبيعات
ال�صركات الخم�ش من المنتجات النفطية
فقد تراجعت بنحو  5.1مليون ب/ي لت�صل
اإلى  23.7مليون ب/ي فى عام .2013
✍ ✍ارتفاع اإجمالى اإيرادات ال�صركات النفطية
الخم�ش الكبرى ب�صكل ملحوظ تما�صيا
مع التطور في اأ�صعار النفط خالل الفترة
( )2013-2003من  319.9مليار دولر
في عام  2003اإلى  1766.3مليار دولر
ف��ي ع��ام  ،2013بمعدل نمو �صنوي بلغ
 .%18.6كما ارتفع �صافي دخل ال�صركات
النفطية من  61.4مليار دولر اإلى 105.6
مليار دولر خالل ذات الفترة.
✍ ✍بالرغم من ارتفاع ال�صريبة المفرو�صة من
ال�صعر النهائي لبرميل المنتجات الم�صتهلك
في مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع الكبرى
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م��ن  50.8دولر/ب��رم��ي��ل ف��ى ع��ام 2003
اإل��ى  119دولر/ب��رم��ي��ل فى ع��ام ،2013
اإل اأن ح�صتها من ال�صعر النهائى للبرميل
ق��د تراجعت م��ن  %53.1اإل��ى .%45.1
كما تراجعت ح�صة هام�ش ال�صناعة من
 %16.7فى عام  2003اإلى  %13.9فى
ع��ام  ،2013بالرغم من ارتفاعه من 16
دولر/برميل اإلى  36.6دولر/برميل .فى
حين ارتفعت ح�صة �صعر الخام من %30.1
اإلى  %41خالل ذات الفترة.

وتم �لتو�صل فى هذه �لدر��صة �إلى ��صتنتاجين
رئي�صيين مفادهما كالتالى:

✍ ✍ارتفاع حجم العائدات الناجمة عن فر�ش
ال�����ص��رائ��ب ع��ل��ى ا���ص��ت��ه��الك ال��ن��ف��ط فى
مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع الكبرى
مقارنة بما حققته ال���دول الع�صاء فى
اأواب����ك م��ن ع��ائ��دات نفطية خ��الل فترة
الدرا�صة وذلك بمقدار يزيد عن ال�صعف.
مما يعك�ش اأن الم�صتفيد الرئي�صى من
برميل النفط الم�صتورد هو حكومات الدول
الم�صتهلكه له وخا�صة تلك التى �صكلت فيها
ال�صرائب جزء كبير من ال�صعر النهائى.
✍ ✍ارتفاع اإجمالى اإيرادات ال�صركات النفطية
الخم�ش الكبرى مقارنة بما حققته الدول
الع�صاء فى اأواب��ك من عائدات نفطية
طوال فترة الدرا�صة .اإل اأن ذلك الفارق
قد تقل�ش ب�صكل ملحوظ من � 5.7صعف
فى عام  2003لي�صل اإلى � 2.7صعف فى
عام  .2013هذا وتجدر الإ�صارة اإلى اأن
المبالغ الم�صتقطعة من اإيرادات ال�صركات
النفطية الخم�ش الكبرى توؤول اإلى خزائن
الحكومات فى الدول التى تتواجد فيها،
مما يعظم من الفائدة التى تجنيها تلك
الحكومات من ن�صاط القطاع النفطى.
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المقدمة
تعد اأ�صعار النفط اأحد مكونات ال�صعر النهائي
ال��ذي يدفعه الم�صتهلك للمنتجات النفطية
المختلفة والذى ي�صمل عدة مكونات اأخرى وهي
تكاليف الإنتاج ،تكاليف �صحن النفط الخام اإلى
البلد الم�صتورد ،تكاليف التكرير ،هام�ش ربح
الم�صافي ،تكاليف �صحن المنتج اإلى محطات
التوزيع ،وهام�ش ربح �صركات التوزيع وال�صرائب
المفرو�صة على المنتجات النفطية في الدول
الم�صتهلكة.
وقد داأبت حكومات الدول الم�صتهلكة على
ا�صتخدام ال�صرائب المفرو�صة على المنتجات
النفطية وبالأخ�ش الغازولين ،والتي تتفاوت
ن�صبتها من دولة اإلى اأخرى لت�صل اإلى اأكثر من
 %55من اإجمالي ال�صعر النهائي للم�صتهلك في
بع�ش الدول الأوروبية ،كم�صدر رئي�صي لتمويل
ميزانياتها.
ت��ه��دف ال��درا���ص��ة اإل���ى ت��ح��دي��ث ال��ب��ي��ان��ات
الح�صائية للدرا�صة ال�صابقة والتى تناولت ذات
المو�صوع لتغطى ال�صنوات الأحدي ع�صرالأخيرة
،ومتابعة ال��ت��ط��ورات التى �صهدتها العائدات
النفطية للدول الأع�صاء خالل الفترة -2003
 ،2013ومقارنتها بحجم العائدات التي حققتها
مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع الكبرى بف�صل
ال�صرائب المفرو�صة على ا�صتهالك النفط
من جهة ،و بيان الأرب��اح التي جنتها ال�صركات
النفطية الخم�ش الكبرى من مبيعاتها للنفط
الخام والمنتجات النفطية المكررة من جهة
اأخرى ،حتى يت�صنى لنا التعرف على الم�صتفيد
الأكبر من الرتفاع الذى �صهدته اأ�صعار النفط
العالمية فى ال�صوق النفطية خالل فترة الدرا�صة.
تق�صم الدرا�صة اإل��ى �صتة اأج���زاء رئي�صية،

�صيخ�ص�ش الجزء الأول منها لبيان موقع الدول
الأع�صاء في اأوابك في ال�صوق النفطية من حيث
الحتياطيات والإنتاج وال�صادرات من النفط
الخام ،كما �صيتناول تكاليف اإنتاج برميل النفط
 ،وتكاليف نقل برميل النفط ومنتجاته لبع�ش
التجاهات المختلفة.
اأما الجزء الثاني ف�صي�صتعر�ش التطور في
العائدات النفطية للدول الأع�صاء في اأواب��ك
خالل الفترة  ،2013-2003و�صيكر�ش الجزء
الثالث لإع��ط��اء نبذة ع��ن ال�صركات النفطية
الكبرى الرئي�صية ،وبيان موقعها في ال�صوق
النفطية العالمية.
و�صيتناول الجزء الرابع من الدرا�صة تطور
الم�صاريف الراأ�صمالية التي تنفقها ال�صركات
النفطية الكبرى على اأن�صطتها المختلفة ،و
�صيتم التطرق اإل��ى حجم الإي���رادات و �صافي
الدخل الذي تجنيه تلك ال�صركات من مبيعات
المنتجات النفطية المكررة في م�صافيها .من
خالل الجزء الخام�ش �صيتم ا�صتعرا�ش حجم
اإي��رادات ال�صرائب المفرو�صة على ا�صتهالك
النفط في مجموعة ال��دول ال�صناعية ال�صبع
الكبرى.
وفي الجزء ال�صاد�ش والأخير من الدرا�صة
�صيتم اإج���راء مقارنة بين ال��ع��ائ��دات النفطية
للدول الأع�صاء في اوابك و الإيرادات ال�صريبية
لمجموعة ال���دول ال�صناعية ال�صبع الكبرى
من جهة ،واإي��رادات و �صافي دخل المجوعات
النفطية الكبرى من جهة اأخرى .و تختم الدرا�صة
بخال�صة و بع�ش ال�صتنتاجات.
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الجزء الأول
موbع الدول الأع�ساء
في ال�سو ¥النفطية العالمية
البحث الثاني

تتمتع ال��دول الأع�صاء في اأواب���ك باأهمية
ن�صبية و دور فاعل في ال�صوق النفطية العالمية،
وم��ا يوؤكد ه��ذه المكانة الموؤ�صرات المتعلقة
بالحتياطيات وحجم الإنتاج وال�صادرات من
النفط الخام.

 -1احتياWيات و اإنتاج و�سادرات النفط
الخام
� 1-1الحتياطيات �لموؤكدة:
�صهدت احتياطيات الدول الأع�صاء الموؤكدة
من النفط الخام تطوراً ملحوظاً خالل فترة العقد
الما�صي (، )2013-2003فخالل عام 2003
لم تكن ال��دول الأع�صاء تمتلك �صوى 648.0

مليار برميل ،اأي ما ي�صكل حوالي  %56.9من
الإجمالي العالمي الذي كان قد بلغ 1138.6
مليار برميل اآنذاك .واأخذت تلك الحتياطيات
فى التزايد لت�صل اإلى  699.9مليار برميل فى
عام  ،2009اأي ما ي�صكل حوالى  %57.9من
الإجمالى العالمى ،واإلى  703.3مليار برميل في
عام  ،2013اأى ما يعادل  %55من الإجمالى
العالمى .كما يو�صح ال�صكل ( )1والجدول()1
في الملحق.
وال��ج��دي��ر بالمالحظة اأن���ه ب��داي��ة م��ن عام
 2010وحتى عام  ،2013ت�صهد ح�صة الدول
الأع�صاء من اإجمالى الحتياطيات العالمية
ت��راج��ع�اً م�صتمراً ،وي��ع��ود ذل��ك اإل���ى الرت��ف��اع
ال
الملحوظ في الإجمالي العالمي (ل ي�صمل ك ً
من احتياطيات النفوط الثقيلة جداً والبيتومين
فى فنزويال ،واحتياطيات النفوط غير التقليدية
ومنها الحتياطى الموجود فى رمال القار بكندا)

�ل�صكل ()1
تطور �حتياطيات �لدول �الأع�صاء �لموؤكدة من �لنفط �لخام2013-2003 ،
(مليار برميل)
750
703.3
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648.0
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الذي بلغ  1277.7مليار برميل في عام .2013
وعند مقارنة تلك الح�صة مع المجموعات
الدولية الأخرى فى نهاية عام  ،2013يالحظ
ا�صتحواذها على  %55م��ن ذل��ك الإجمالي،
مقابل  %24.4لدول اأوبك غير العربية ،و%9.3
لمجموعة كومنولث الدول الم�صتقلة ،كما يو�صح
ال�صكل (.)2

� 2-1الإنت��اج:

�صهد اإنتاج الدول الأع�صاء من النفط الخام
تبايناً فى م�صتوياته من خالل مروره بعدة مراحل
خالل الفترة ( ،)2013-2003هذا وقد األقت
الظروف التي �صهدتها كل مرحلة بظاللها على
م�صتويات اإنتاج النفط في الدول الأع�صاء حيث
يرتبط اإنتاج �صتة دول منها بما تتخذه منظمة
اأوبك من قرارات تتعلق بالح�ص�ش الإنتاجية.

فقد بلغ اإنتاج ال��دول الأع�صاء من النفط
الخام  19.1مليون ب/ي فى عام  ،2003اأي
ما ي�صكل نحو  %27.9من الإجمالي العالمي،
واأخذ هذا الإنتاج في الرتفاع لي�صل اإلى 21.6
مليون ب/ي فى عام  ،2006اأى ما ي�صكل نحو
 %26.7من الإجمالى العالمى .ثم اأتخذ منحنى
مغاير خالل ال�صنوات ، 2009-2007فقد بداأ
فى الإنخفا�ش لي�صل اإل��ى  19.6مليون ب/ي
فى عام  ،2009اأي ما ي�صكل نحو  %27.8من
الإجمالى العالمى ،ثم عاود الرتفاع مرة اأخرى
خالل ال�صنوات  2012-2010لي�صل اإلى 22.7
مليون ب/ي ف��ي ع��ام  ،2012اأى م��ا يعادل
 %30.9من الإجمالى العالمى ،قبل اأن ينخف�ش
من جديد فى عام  2013لي�صل اإلى  21.8مليون
ب/ي .كما يو�صح ال�صكل ( )3والجدول( )2في
الملحق.

�ل�صكل ()2
توزع �الحتياطي �لموؤكد من �لنفط �لخام وفق �لمجموعات �لدولية ،عام 2013
()%
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�ل�صكل ()3
تطور �إنتاج �لدول �الأع�صاء من �لنفط �لخام و �صو�ئل �لغاز �لطبيعي2013-2003 ،
(مليون ب/ي)
البحث الثاني
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وال��ج��دي��ر ب��ال��م��الح��ظ��ة اأن ح�صة ال���دول
الأع�صاء من اإجمالى الإنتاج العالمى قد �صهدت
اأي�صاً تبايناً فى م�صتوياتها خالل فترة الدرا�صة،
ويعود ذلك اإلى ارتفاع و انخفا�ش اإجمالى الإنتاج
العالمي من النفط الخام بن�صب متفاوته خالل
نف�ش الفترة لي�صل اإلى  76.1مليون ب/ي في
عام .2013
وبالنظر اإل���ى ت���وزع الإن��ت��اج العالمي من
النفط الخام وفق المجموعات الدولية خالل
عام  ،2013يالحظ ا�صتحواذ الدول الأع�صاء
على ما ن�صبته  %28.6من الإجمالي العالمي،
وكومنولث ال��دول الم�صتقلة بن�صبة ، %17.6
84

10

واأمريكا ال�صمالية بن�صبة  ،%16.3ودول اأوبك
غير العربية بن�صبة  ، %13.3كما يو�صح ال�صكل
(.)4
والجدير بالمالحظة اأن م�صاهمة ال��دول
الأع�صاء في الإنتاج العالمي تعتبر �صئيلة ن�صبيا
اإذا ما قورنت بحجم الحتياطي المتوفر لديها
ال��ذي ي�صكل ن�صبة  % 55.0م��ن الحتياطي
العالمي .م��ع العلم اأن العك�ش ه��و ال�صحيح
بالن�صبة للمجموعات ال��دول��ي��ة الأخ���رى مثل
كومنولث ال��دول الم�صتقلة ،اأمريكا ال�صمالية،
بحر ال�صمال ،ال�صين وباقي دول العالم ،كما
يبين ال�صكل (.)5
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�ل�صكل ()4
توزع �الإنتاج �لعالمي من �لنفط وفق �لمجموعات �لدولية،عام 2013
()%
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�ل�صكل ()5
توزيع �الإنتاج و�الحتياطيات من �لنفط وفق �لمجموعات �لدولية ،عام 2013
()%
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� 3-1صادر�ت �لنفط �لخام:
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�صهدت �صادرات الدول الأع�صاء من النفط
الخام تبايناً فى م�صتوياتها خالل فترة الدرا�صة،
حيث بلغت حوالى  13.0مليون ب/ي فى عام
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 ،2003اأي ما ي�صكل  %33.2من الإجمالي
العالمي ال��ذي كان قد بلغ  39.1مليون ب/ي
اآن���ذاك .واأخ���ذت تلك ال�����ص��ادرات في التزايد
لت�صل اإلى  16.5مليون ب/ي فى عام ،2008
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البحث الثاني

اأى م��ا ي�صكل ح��وال��ى  %41.8م��ن الإجمالى
العالمى .قبل اأن ي�صهد عام  2009اإنخفا�ش
كبير فى حجم �صادرات الدول الأع�صاء لي�صل
اإلى  14.4مليون ب/ي ،اأى ما يعادل %35.8
من الإجمالى العالمى ،متاأثراً بالأزمة المالية
العالمية  .2008ثم عاودت الرتفاع مرة اأخرى
لت�صل اإلى اأعلى م�صتوياتها خالل فترة الدرا�صة
عندما بلغت 16.9مليون ب/ي في عام 2012
،اأى ما يعادل  %41.2من الإجمالى العالمى.
قبل اأن تنخف�ش من جديد فى عام  2013لت�صل
اإلى  16.7مليون ب/ي .كما يو�صح ال�صكل ()6

والجدول( )3في الملحق.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،اأن اإن��خ��ف��ا���ش ���ص��ادرات
ال��دول الأع�صاء من النفط الخام فى عامي
 ،2009و 2013بالتحديد يرجع فى الأ�صا�ش
اإلى اإنخفا�ش اإنتاج الدول الأع�صاء خالل هذين
العاميين ،كما �صبق الإ�صارة اإلية اإنفاً.
ه��ذا وق��د بلغ اإجمالي الكميات الم�صدرة
من �لنفط �ل�خ��ام على الم�صتوى العالمي فى
عام  2013حوالي  39.8مليون ب/ي� ،صكلت
�صادرات ال��دول الأع�صاء منها نحو ،%42.1
كما يبين الجدول ( )3وال�صكل (. )7

�ل�صكل ()6
تطور �صادر�ت �لدول �الأع�صاء من �لنفط �لخام ومنتجاته 2013-2003،
(مليون ب/ي)
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�ل�صكل ()7
توزع �ل�صادر�ت �لنفطية وفق �لمجموعات �لدولية خالل عام 2013
()%
أسُا انهادٌ
%3.1

انذول األعضاء
فً أواتك
%42.1

أيرَكا انطًانُح
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 39.8يهُىٌ بٌ/

دول أخري ش .أوسظ
وأفرَمُا
%17.0

أوروتا انغرتُح
%4.9

ويو�صح ال�صكل ( )8موازنة حجم �صادرات
وواردات النفط ال��خ��ام ل��ل��دول الأع�����ص��اء في
اأوابك بالمقارنة مع بع�ش المجموعات الدولية
الأخرى خالل الفترة  ،2013-2003وهنا يجدر

بالمالحظة ارتفاع الفائ�ش الذي تتمتع به الدول
الأع�صاء مقابل العجز الذي تعاني منه بع�ش من
المجموعات الدولية الأخرى.
هذا ويجدر الذكر اأنه من بين اأكبر اإثني ع�صر

�ل�صكل ()8
�لميز�ن �لنفطي وفق �لمجموعات �لدولية خالل �لفترة 2013-2003
(مليون ب/ي)

2013

2011

2009

أوروتا انغرتُح
أوروتا انطرلُح واالذحاد انسىفُرً انساتك
أيرَكا انطًانُح
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انذول األعضاء فً أواتك
أوسظ وأفرَمُا .دول أخري ش
أيرَكا انالذُُُح
أسُا انهادٌ
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بلداً م�صدر للنفط ،يزيد حجم �صادراته عن
مليون برميل يوميا خالل عام  2013هناك اأربع
دول من الدول الأع�صاء .حيث تحتل ال�صعودية
المرتبة الأولى ب�صادرات نفط خام بلغت 7.6
مليون ب /ي  ،والإم��ارات العربية في المرتبة
الثالثة ب�صادرات بلغت  2.7مليون ب/ي ،العراق
في المرتبة الرابعة بنحو  2.4مليون ب/ي،
والكويت فى المرتبة ال�صاد�صة بنحو  ،2.1كما

هو مو�صح بال�صكل (. )9
ف��ي حين ل��م تت�صمن القائمة التي ت�صتمل
على اأكبر ع�صرة دول �صافي م�صتورد للنفط على
الم�صتوى العالمي ،زاد حجم وارداته من النفط عن
مليون ب/ي على اأية دولة ع�صو في منظمة اأوابك
خالل عام ، 2013حيث نجد الوليات المتحدة
تتربع على راأ�ش القائمة تليها كل من ال�صين و الهند
واليابان  ،كما يت�صح من ال�صكل (. )10

�ل�صكل ()9
�الثنى ع�صر بلد ً� �الأولى �لم�صدرة للنفط خالل عام 2013
(مليون ب/ي)
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�ل�صكل ()10
�لدول �لم�صتوردة للنفط بو�قع �أكãر من مليون برميل يوميا2013 ،
(مليون ب/ي)
7.7
5.7
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 -2تكاليف النتاج والنقل للنفط الخام
و منتجاته
 .1.2تكاليف �نتاج برميل �لنفط:
ل �صك اأن تكاليف اإن��ت��اج برميل النفط لها
عالقة مبا�صرة باأ�صعاره ،فعندما تكون الأ�صعار
في م�صتويات مرتفعة ل يوجد اأي قلق من ناحية
الإن��ت��اج حتى م��ن المناطق ال��ت��ي تتميز بتكلفة
عالية كالحقول المتواجدة في المياه المغمورة ،
والمكامن المعقدة .فعند تلك الم�صتويات المرتفعة
من ال�صعار يمكن الإنتاج والتطوير ويمكن تحقيق
اأرباح عالية .هذا وقد لعبت التكنولوجيا المتطورة
دورا مهما ف��ي خف�ش تكاليف ال�صتك�صاف و
الإنتاج والتطوير ،ومن اأمثلة تلك التقنيات الحفر
الأفقي ،والم�صح ال�صيزمي ثالثي ورباعي الأبعاد.
والعامل الأخر الذي �صاهم في تخفي�ش تكاليف
الإنتاج اإع��ادة هيكلة العديد من ال�صركات على
م��دى الع�صر �صنوات الأخ��ي��رة ،وتخفي�ش حجم
العمالة بها .والتح�صن الملحوظ في العالقة بين
ال�صركات وظهور عمليات التكامل على الم�صتوي
الأفقي و الراأ�صي.
وبب�صاطة المعادلة التي يتم على اأ�صا�صها
ح�صاب تكلفة اإنتاج البرميل من النفط الخام
هي :
تكلفة اإنتاج البرميل (دولر للبرميل)
= (الم�صاريف الراأ�صمالية  +الم�صاريف
الت�صغيلية  +م�صاريف التطوير) مق�صوما
على (حجم الإنتاج من النفط).

وتعتبر تكاليف اإنتاج برميل النفط في الدول
الأع�صاء في منظمة اأواب��ك من اأقل التكاليف
على م�صتوى العالم.

� 2-2أ�صعار �صحن �لنفط �لخام و�لمنتجات
�لنفطية

تخ�صع �صناعة نقل النفط �صاأنها في ذلك
�صاأن اأي �صناعة اأخرى لقواعد العر�ش والطلب،
ف�صال ع��ن العوامل القت�صادية وال�صيا�صية
الأخ�����رى ال��ت��ي ت �وؤث��ر ب�صكل كبير ع��ل��ى ه��ذه
ال�صناعة .و تتعدد العوامل الموؤثرة على العر�ش
والطلب في �صناعة النقل البحري للنفط.
ك��م��ا ي��ت�اأث��ر ك��ل م��ن ال��ع��ر���ش وال��ط��ل��ب على
الناقالت ب�صكل كبير بالتوزيع الجغرافي لمناطق
الت�صدير وال�صتيراد والذي بدوره يتاأثر بالعقود
التجارية بين المنتجين والم�صتوردين كما يتاأثر
بالتفاقيات التجارية بين الدول .لذلك ي�صتخدم
م�صتوردو النفط مقيا�ش «الطن .ميل( »)1لتخطيط
وبرمجة ال�صحنات النفطية واأح��ج��ام واأع���داد
الناقالت المطلوب ا�صتئجارها ثم بالتالي تحديد
اقت�صاديات وتكلفة النقل للبرميل الواحد.
ويعتمد عر�ش الناقالت على اإجمالي حمولة
الناقالت ،ومتو�صط �صرعتها والتوزيع الجغرافي
لتجارة النفط العالمية.فهناك العديد من اأنواع
ن��اق��الت النفط منها ال��ن��اق��الت الكبيرة ج��داً
 VLCCالتي ت�صل حمولتها اإلى حوالي 280
األف طن �صاكن ،و الناقالت العمالقة ULCC
ذات الحمولة  200األف طن �صاكن ،بالإ�صافة
اإلى الناقالت المتو�صطة مثل نوع Suezmax
ذات الحمولت من  120األ��ف اإل��ى  200األف
طن �صاكن ،ونوع  Aframaxالتي تبلغ حمولتها
من  80األف اإلى  120األف طن �صاكن ،وهناك
ناقالت اأخرى �صغيرة ن�صبيا ذات الحمولة 40
األف اإلى  60األف طن �صاكن و  10األف اإلى 40
األف طن �صاكن.
1

هو قيا�ش لإجمالي حركة الناقالت ،ويتم ح�صابه ب�صرب م�صافة
الرحلة في حجم الحمولة لكل رحلة .وهي طريقة مفيدة لقيا�ش
مجمل الطلب على ناقالت النفط.
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ومن العوامل الأخرى الموؤثرة على تكلفة نقل
النفط هي الممرات البحرية .فعلى �صبيل المثال
تبلغ الم�صافة من راأ�ش تنوره بال�صعودية اإلى ميناء
روت���رادم في �صمال غ��رب اأوروب���ا  6،436ميل
بحري عبر قناة ال�صوي�ش وتزيد هذه الم�صافة
اإلى  11،196ميل بحري عن طريق راأ�ش الرجاء
ال�صالح .وهذا من �صاأنه التاأثير على قيمة ال�
طن -ميل .فالناقلة �صعة المليون برميل يمكنها
اأن تنقل �صنوياً  8.84مليون برميل في حالة
مرورها عبر قناة ال�صوي�ش وتنخف�ش هذه الكمية
الى  5.24مليون برميل �صنويا في حالة اإبحارها
عن طريق راأ�ش الرجاء ال�صالح .فتغير الم�صافة
البحرية له تاأثير على الكميات المنقوله بحراً
وبالتالي على تكاليف النقل.
وم��ن العوامل الأخ��رى اأي�صا الموؤثرة على
الطلب والعر�ش على النقل البحري للنفط ،هو
عمليات النقل بوا�صطة الأنابيب ال��ذي يعتبر
مناف�صاً قوياً ل�صناعة النقل البحري.
بناء على ما تقدم يالحظ اأنه هناك عالقة
كبيرة بين اأ�صعار �صحن النفط الخام والمنتجات
النفطية في ال�صوق الفورية و بين ما هو �صائد
من عوامل في ال�صوق النفطية يكون لها الأثر
على الطلب العالمي على النفط والكميات
المعرو�صة منه .ومثال على ذلك )1( :الرتفاع
الكبير فى اأ�صعار �صحن النفط الخام والمنتجات
النفطية لأغلب التجاهات الرئي�صية فى العالم
فى عام  2008نتيجة لحالة ال� contango
( )2التى م��رت بها اأ���ص��واق النفط الخام مما
دفع ببع�ش الم�صاركين في ال�صوق اإلى تخزين
النفط الخام في البحر ،ويعود الرتفاع اأي�صا
اإلى �صوء الأحوال الجوية التي اأدت اإلى اإغالق
2

هى الحالة التى تكون فيها اأ�صعار النفط الم�صتقبلية اأعلى
من نظيرتها الحالية مما ي�صجع على تخزين مزيد من النفط
وال�صتفادة من بيعه م�صتقب ً
ال.
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بع�ش ال��م��وان��ئ ،و�صعوبة التنقل ف��ي بع�ش
الم�صائق التركية .كما �صاهم الإ���ص��راب في
ميناء فو�ش/لفيرا الفرن�صي في حدوث مزيد
من الختناقات ،والتاأثير على الطاقة المتوفرة
المقدرة بالطن )2( .النخفا�ش ال��ح��اد فى
اأ�صعار �صحن النفط الخام والمنتجات النفطية
خالل عام  2009لأ�صباب اأهمها الأزمة المالية
العالمية وم��ا اأدت اإل��ي��ه م��ن رك��ود اقت�صادي
وانخفا�ش في الطلب على النفط الذي انعك�ش
في النهاية على انخفا�ش في حجم تجارة النفط
الدولية ،وبالتالي انخفا�ش في الطلب على
الناقالت بكافة اأ�صكالها وفي كافة التجاهات.
وبالنظر اإل��ى اأ�صعار �صحن النفط الخام
المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط اإلى اتجاه
ال�صرق (للناقالت الكبيرة بحمولة 280 – 230
األ��ف طن �صاكن) يالحظ ان اأعلى م�صتوياتها
كانت خالل عام  2008حينما بلغت  14.5دولر
للطن، ،فى حين �صُ جل اأدنى م�صتوى لها خالل
فترة الدرا�صة عندما بلغت  6.2دولر للطن في
عام .2009
وبلغت اأ�صعار �صحن النفط المتجه من موانئ
ال�صرق الأو�صط اإلى اتجاه الغرب (للناقالت
الكبيرة بحمولة  285 – 270األف طن �صاكن)
اأعلى م�صتوى لها في عام  2008وهو 25.4
دولر للطن  ،بينما �صُ جل اأدن��ى م�صتوى لها
خ��الل ف��ت��رة ال��درا���ص��ة ف��ي ع��ام  2009وهو
 10.9دولر للطن .ول��م يختلف الو�صع فيما
يتعلق باأ�صعار �صحن النفط الخام داخل منطقة
البحر الأبي�ش المتو�صط و من البحر الأبي�ش
المتو�صط اإلى �صمال غرب اأوروب��ا (للناقالت
�صغيرة اأو متو�صطة الحجم بحمولة 85 – 80
األف طن �صاكن) ،كما يو�صح الجدول ( )4في
الملحق وال�صكل (.)11

متابعة لدراسة توزيع اإليرادات اإلجمالية لبرميل النفط وحصة الدول األعضاء في أوابك منه

�ل�صكل ()11
�أ�صعار �صحن �لنفط �لخام لبع�ش �لدول �الأع�صاء ح�صب �لوجهة2013-2003 ،
(دوالر للطن)
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اأما بالن�صبة لأ�صعار �صحن المنتجات النفطية
المتجه من موانئ ال�صرق الأو�صط اإل��ى اتجاه
ال�صرق (للناقالت بحمولة  35 – 30األف طن
�صاكن) يالحظ ان اأعلى م�صتوياتها كانت خالل
عام  2008حينما بلغت  45.6دولر للطن ،فى
حين �صُ جل اأدنى م�صتوى لها خالل فترة الدرا�صة
عندما بلغت  24.0دولر للطن في عام .2009
�ل�صكل ()12
�أ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية لبع�ش �لدول �الأع�صاء ح�صب �لوجهة2013-2003 ،
(دوالر للطن)

ولم يختلف الو�صع اأي�صاً فيما يتعلق باأ�صعار
�صحن المنتجات النفطية داخل منطقة البحر
الأبي�ش المتو�صط و من البحر الأبي�ش المتو�صط
اإلى �صمال غرب اأوروبا (للناقالت بحمولة – 30
 35األف طن �صاكن) ،كما يو�صح الجدول ( )5في
الملحق وال�صكل (.)12
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والجدير الذكر اأن ال�صعر القيا�صى العالمى
لأ�صعار �صحن النفط الخام خالل العام يختلف
ح�صب الوجهة ،فى حين يعد ال�صعر القيا�صى

العالمى لأ�صعار �صحن المنتجات النفطية ثابت
لجميع ال��وج��ه��ات .كما يو�صح ال�صكل ()13
وال�صكل (.)14
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�ل�صكل ()13
�لمقيا�ش �لعالمى الأ�صعار �صحن �لنفط �لخام ح�صب �لوجهة2013-2003 ،
(دوالر للطن)
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�ل�صكل ()14
�لمقيا�ش �لعالمى الأ�صعار �صحن �لمنتجات �لنفطية ح�صب �لوجهة2013-2003 ،
(دوالر للطن)
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الجزء الثاني

تطور العائدات النفطية للدول
الأع�ساء
�صيتم في هذا الجزء من الدرا�صة التطرق
اأولً اإلى تطور اإجمالي العائدات النفطية للدول
الأع�صاء ومقارنتها بحركة اأ�صعار النفط وذلك
خالل الفترة .2013-2003
�صهدت الأ���ص��ع��ار الأ�صمية للنفط خالل
ال
الفترة ( )2008-2003ارت��ف��اع�اً متوا�ص ً
من  28.1دولر للبرميل عام  2003لت�صل
اإل��ى  94.5دولر للبرميل ع��ام ، 2008اأي
بمعدل نمو �صنوي بلغ نحو  ،% 27.5نتيجة
لزيادة الطلب العالمي على النفط وبخا�صة
من الوليات المتحدة وال�صين والهند وبع�ش
ال���دول ال��ن��ام��ي��ة ،والأو����ص���اع الجيو�صيا�صية
والعمالية في بع�ش الدول الم�صدرة للنفط،
وال�صغوط على �صوق المنتجات البترولية
نظراً لوجود العديد من الم�صاكل المرتبطة
بتكرير البترول ونوعية المنتجات البترولية
الم�صتخدمة وبخا�صة الغازولين ،عالوة على
الم�صاربة في الأ�صواق الآجلة للبترول .وفى
�صوء ذلك ،ارتفعت القيمة ال�صمية لل�صادرات
النفطية ل��ل��دول الأع�����ص��اء ف��ي اأواب���ك ب�صكل
متوا�صل خالل نف�ش الفترة من  159.5مليار
دولر ف��ي ع��ام  2003لت�صل اإل��ى 585.3
مليار دولر فى عام .2008
وفى عام  ،2009انخف�صت القيمة ال�صمية
لل�صادرات النفطية للدول الأع�صاء في اأوابك،
وذلك للمرة الأولى خالل فترة الدرا�صة لت�صل
اإلى  352.8مليار دولر ،عندما بلغت الأ�صعار
م�صتوى  61.1دولر للبرميل ،وي��ع��زى ذلك
الأزم���ة المالية العالمية التى اأدت اإل��ى مرور

القت�صاديات العالمية باأ�صوء ركود عرفته منذ
ثالثينيات القرن الما�صى.
ونتيجة ل�صيا�صة اأوبك ومن �صمنها الدول
الأع�صاء التي هدفت وما تزال تهدف اإلى تحقيق
ال�صتقرار في اأ�صواق النفط العالمية ،اأخذت
بع�ش الدول الأع�صاء زمام المبادرة بالتن�صيق
مع الدول المنتجة الأخرى ،لإعادة التوازن اإلى
اأ�صواق النفط عن طريق اإدارة الإنتاج ،ما اأدى
اإلى ارتفاع الأ�صعار من جديد لت�صل اإلى 77.5
دولر للبرميل عام ، 2010وبالتالي اإلى ارتفاع
القيمة الأ�صمية ل�صادرات النفط لت�صل اإلى
 450.9مليار دولر.
و�صهد عام  2011ارتفاع اأ�صعار النفط ب�صكل
مالحظ وو�صولها اإلى م�صتويات غير م�صبوقة
لت�صل اإلى  107.5دولر للبرميل ،وذلك نتيجة
لعدة عوامل منها التطورات الجيو�صيا�صية فى
المنطقة العربية فى نهاية عام  ،2010واأزمة
الديون ال�صيادية فى الدول المتقدمة وبخا�صة
فى منطقة اليورو ،و التقلبات فى اأ�صعار �صرف
الدولر مقابل العمالت الرئي�صية.
وق��د ا�صتمر الرت��ف��اع ف��ى الأ���ص��ع��ار خالل
عام  2012لي�صل �صعر البرميل اإل��ى 109.5
دولر ،وترتب على ذلك ارتفاع القيمة الأ�صمية
ل�صادرات النفط اإل��ى اأعلى م�صتوياتها خالل
فترة الدرا�صة وهو  702.6مليار دولر .ومع
تراجع الأ�صعار خالل عام  2013اإلى م�صتوى
 105.9دولر للبرميل �صاحب ذلك انخفا�صاً
في القيمة الأ�صمية لل�صادرات النفطية للدول
الأع�صاء لت�صل اإلى  654.3مليار دولر.
ويو�صح الجدول ( )6في الملحق وال�صكل
( )15العالقة الطردية بين الأ�صعار الأ�صمية
للنفط ال��خ��ام و القيمة الأ�صمية لل�صادرات
النفطية خالل الفترة .2013-2003
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�ل�صكل ()15
�لعالقة بين �أ�صعار �لنفط �الأ�صمية و �لقيمة �الأ�صمية
لل�صادر�ت �لنفطية للدول �الأع�صاء2013 - 2003 ،
البحث الثاني
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الجزء الثالå

موbع ال�سركات النفطية الكبرى في ال�سو¥
النفطية العالمية
اأدت الندماجات التى �صهدتها ال�صناعة
البترولية مع مطلع القرن الحادي والع�صرين اإلى
ن�صوء واقع جديد لل�صناعة البترولية قلت معه
الخيارات وعدد الالعبين على ال�صاحة البترولية
العالمية ،و ذلك بعد ان تم تقلي�ش تلك ال�صركات
الكبيرة اأ�صا�صا اإلى �صركات اأقل من حيث العدد
ولكنها اأكبر و اقوى من حيث الفاعلية و التاأثير
في �صتى نواحي الأن�صطة البترولية خا�صة بعد
الندماج وتحقيق التكامل بين اأن�صطتها.
و�صي�صتعر�ش هذا الجزء من الدرا�صة ب�صئ
من التف�صيل الو�صع الحالي لخم�ش من اأهم
الندماجات التي تمت على فترات مختلفة بين
كبرى ال�صركات النفطية ،وه��ي �صركة برت�ش
بتروليوم /اموكو ،و �صركة اك�صون موبيل ،و �صركة
توتال فينا اآل��ف ،و �صركة روي��ال دوت�ش �صل و
�صركة �صيفرون تك�صاكو .و قد تم التركيز على
هوؤلء ال�صركات الخم�ش دون غيرها نظرا لتوفر
البيانات التف�صيلية حول الأداء ال�صنوي لكل منها.

� -1حتياطيات �لنفط �لخام

�صهد اإج��م��ال��ى احتياطيات النفط الخام
الذي تمتلكه �ل�صركات �لنفطية �لخم�ش �لكبرى
الم�صار اإليها اأعاله تراجعاً ملحوظا خالل الفترة
 . 2013-2003حيث اإنخف�ش من  38.9مليار
برميل فى نهاية عام  2003لي�صل اإلى 33.3
مليار برميل فى نهاية عام .2013
وع �ل��ى م �� �ص �ت��وى �ل �� �ص��رك��ات ،فقد تراجعت
اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ن��ف��ط ال���خ���ام ل �� �ص��رك��ة ب��رت ����ش
بتروليوم�/أموكو من  7.5مليار برميل في نهاية
عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي  %19.1من

اإجمالي احتياطيات ال�صركات النفطية الخم�ش
لت�صل اإل��ى نحو  4.2مليار برميل ف��ى نهاية
عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي  %12.5من
الإجمالي خالل نف�ش العام.
بينما ارتفعت احتياطيات النفط الخام
ل�صركة �ك�صون موبيل من  12.9مليار دولر في
نهاية عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي %33
م��ن اإج��م��ال��ي احتياطيات ال�صركات النفطية
الخم�ش لت�صل اإلى نحو  13.2مليار برميل فى
نهاية عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي %39.8
م��ن الإج��م��ال��ي خ��الل نف�ش ال��ع��ام .وتراجعت
احتياطيات النفط الخام ل�صركة توتال فينا اآلف
في نهاية عام  2003من  7.3مليار برميل ،اأى ما
ي�صكل حوالي  %18.8من اإجمالي احتياطيات
ال�صركات النفطية الخم�ش لت�صل اإلى نحو 5.4
مليار برميل فى نهاية عام  ،2013اأى ما ي�صكل
حوالي  %16.3من الإجمالي خالل نف�ش العام.
فى حين ارتفعت احتياطيات النفط الخام
ل�صركة رويال دوت�ش �صل من  5مليار دولر في
نهاية عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي %12.9
م��ن اإج��م��ال��ي احتياطيات ال�����ص��رك��ات النفطية
الخم�ش لت�صل اإل��ى نحو  6.2مليار برميل فى
نهاية عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي %18.5
م��ن الإج��م��ال��ي خ��الل نف�ش ال��ع��ام .وتراجعت
احتياطيات النفط الخام ل�صركة �صيفرون تك�صاكو
في نهاية عام  2003من  6.3مليار برميل ،اأى ما
ي�صكل حوالي  %16.1من اإجمالي احتياطيات
ال�صركات النفطية الخم�ش لت�صل اإلى نحو 4.3
مليار برميل فى نهاية عام  ،2013اأى ما ي�صكل
حوالي  %12.9من الإجمالي خالل نف�ش العام.
ويو�صح الجدول ( )8وال�صكل ( )17توزع
الحتياطيات النفطية وفق ال�صركات النفطية
الخم�ش الكبرى خالل الفترة (.)2013-2003
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توزع �حتياطي �لنفط �لخام وفق �ل�صركات �لنفطية �لخم�ش �لكبرى2013-2003 ،
(مليار برميل)
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� -2إنتاج �لنفط �لخام

ذىذال فُُا أنف

اأم��ا فيما يتعلق باإنتاج ال�صركات النفطية
الكبرى من النفط الخام  ،فقد �صهد اإجمالى
اإنتاجها تراجعاً ملحوظا خالل الفترة -2003
 ،2013حيث اإنخف�ش من  10.4مليون ب/ي
ع��ام  2003لي�صل اإل��ى  8.5مليون ب/ي عام
.2013
وعلى م�صتوى �ل�صركات فر�دى ،فقد انخف�ش
اإنتاج �صركة برت�ش بتروليوم�/أموكو ب�صكل طفيف
من  2.1مليون ب/ي عام  ،2003اأى ما ي�صكل
حوالي  %20.3من اإجمالي اإن��ت��اج ال�صركات
النفطية الخم�ش لي�صل اإل��ى نحو  2.0مليون
ب/ي عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي %23.7
من الإجمالي خالل نف�ش العام.
كما انخف�ش اإن��ت��اج � �ص��رك��ة �ك �� �ص��ون موبيل
ب�صكل طفيف من  2.5مليون ب/ي عام ،2003
اأى ما ي�صكل حوالي  %24.1من اإجمالي اإنتاج
ال�صركات النفطية الخم�ش لي�صل اإلى نحو 2.2
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مليون ب/ي عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي
 %25.9م��ن الإج��م��ال��ي خ���الل نف�ش ال��ع��ام.
واإنخف�ش اإنتاج �صركة توتال فينا اآلف من 1.7
مليون ب/ي عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي
 %15.9من اإجمالي اإنتاج ال�صركات النفطية
الخم�ش لي�صل اإل���ى نحو  1.2مليون ب/ي
عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي  %13.7من
الإجمالي خالل نف�ش العام.
و�صهدت �صركة روي��ال دوت����ش �صل اإنخفا�صاً
فى اإنتاجها من  2.3مليون ب/ي عام ،2003
اأى ما ي�صكل حوالي  %22.3من اإجمالي اإنتاج
ال�صركات النفطية الخم�ش لي�صل اإلى نحو 1.4
مليون ب/ي عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي
 %16.4م��ن الإج��م��ال��ي خ���الل نف�ش ال��ع��ام.
واإنخف�ش اإنتاج �صركة �صيفرون تك�صاكو من 1.8
مليون ب/ي عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي
 %17.3من اإجمالي اإنتاج ال�صركات النفطية
الخم�ش لي�صل اإل���ى نحو  1.7مليون ب/ي

متابعة لدراسة توزيع اإليرادات اإلجمالية لبرميل النفط وحصة الدول األعضاء في أوابك منه

عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي  %20.3من
الإجمالي خالل نف�ش العام.
ويو�صح الجدول ( )8وال�صكل ( )18توزع
اإن��ت��اج النفط ال��خ��ام وف��ق ال�صركات النفطية
الخم�ش الكبرى خالل الفترة (.)2013-2003

� -3لكميات �لمكررة من �لنفط �لخام

تقوم ال�صركات النفطية الخم�ش الكبرى
بتكرير النفط الخام في الم�صافي المملوكة
لها ،وقد تراجع اإجمالى الكميات المكررة من
الخام في عام  2013اإلى حوالى  12.6مليون
ب/ي ،باإنخفا�ش قدره  4.2مليون ب/ي مقارنة
باإجمالى الكميات المكررة فى عام .2003
وعلى م�صتوى �ل�صركات ف ��ر�دى ،اإنخف�صت
الكميات المكررة من النفط في م�صافي �صركة
برت�ش بتروليوم � /أم��وك��و من  2.7مليون ب/ي
عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي  %16.1من
اإجمالي الكميات المكررة فى الم�صافى التابعة
لل�صركات النفطية الخم�ش لي�صل اإلى نحو 1.8

مليون ب/ي عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي
 %14.2من الإجمالي خالل نف�ش العام.
وفيما يتعلق بالنفط ال��خ��ام ال��م��ك��رر في
م�صافى �صركة �إك�صون موبيل فقد انخف�ش من
 5.5مليون ب/ي ع��ام  ،2003اأى م��ا ي�صكل
حوالي  %32.7من اإجمالي الكميات المكررة
فى الم�صافى التابعة لل�صركات النفطية الخم�ش
لي�صل اإلى نحو  4.6مليون ب/ي عام  ،2013اأى
ما ي�صكل حوالي  %36.3من الإجمالي خالل
نف�ش العام .كما انخف�ش النفط الخام المكرر
فى م�صافى �صركة توتال فينا �ألف من  2.5مليون
ب/ي عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي %14.7
من اإجمالي الكميات المكررة فى الم�صافى
التابعة لل�صركات النفطية الخم�ش لي�صل اإلى
نحو  1.7مليون ب/ي عام  ،2013اأى ما ي�صكل
حوالي  %13.6من الإجمالي خالل نف�ش العام.
وانخف�ش النفط الخام المكرر في م�صافى
�صركة روي ��ال دوت����ش �صل من  4.2مليون ب/ي
عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي  %24.7من

�ل�صكل ()18
توزع �إنتاج �لنفط �لخام وفق �ل�صركات �لنفطية �لخم�ش �لكبرى2013-2003 ،
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البحث الثاني

اإجمالي الكميات المكررة فى الم�صافى التابعة
لل�صركات النفطية الخم�ش لي�صل اإلى نحو 2.9
مليون ب/ي عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي
 %23من الإجمالي خالل نف�ش العام .فى حين
انخف�ش النفط الخام المكرر فى م�صافي �صركة
�صيفرون تاك�صكو من حوالى  2.0مليون ب/ي
عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي  %11.8من
اإجمالي الكميات المكررة فى الم�صافى التابعة
لل�صركات النفطية الخم�ش لي�صل اإلى نحو 1.6
مليون ب/ي عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي
 %13.0م��ن الإج��م��ال��ي خ���الل نف�ش ال��ع��ام.
ويو�صح ال�صكل ( )19والجدول ( )8التطورات
التي �صهدتها الكميات المكررة من النفط الخام
وفق ال�صركات النفطية الخم�ش الكبرى خالل
الفترة (.)2013-2003

 -4مبيعات �لمنتجات �لنفطية

وفيما يخ�ش اإجمالى مبيعات ال�صركات
الخم�ش م��ن المنتجات النفطية خ��الل فترة
الدرا�صة فقد تراجعت من  28.8مليون ب/ي
عام  2003لت�صل اإلى  23.7مليون ب/ي عام
 ،2013باإنخفا�ش �صنوي قدره  1.9مليون ب/ي
خالل نف�ش الفترة.
و ع� � �ل � ��ى م � �� � �ص � �ت� ��وى � ل � �� � �ص � ��ر ك � ��ات ف � � � ��ر�دى،
انخف�صت مبيعات ��ص��ر ك��ة ب��ر ت����ش ب�ت��رو ل�ي��وم/
�أموكو من من  6.7مليون ب/ي عام ،2003
اأى ما ي�صكل حوالي  %23.3من اإجمالي
مبيعات ال�صركات النفطية الخم�ش لت�صل
اإلى نحو  5.6مليون ب/ي عام  ،2013اأى
م��ا ي�صكل ح��وال��ي  %23.4م��ن ا لإج��م��ال��ي
خالل نف�ش العام.

�ل�صكل ()19
تطور كميات �لنفط �لخام �لمكررة في م�صافي �ل�صركات �لنفطية �لخم�ش �لكبرى،
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كما انخف�صت مبيعات �صركة �أك�صون موبيل
من  7.3مليون ب/ي عام  ،2003اأى ما ي�صكل
حوالي  %25.3من اإجمالي مبيعات ال�صركات
النفطية الخم�ش لت�صل اإل��ى نحو  5.9مليون
ب/ي عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي %24.8
من الإجمالي خالل نف�ش العام .وكانت مبيعات
�صركة ت��وت��ال فينا الف قد انخف�صت من 3.7
مليون ب/ي عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي
 %12.7من اإجمالي مبيعات ال�صركات النفطية
الخم�ش لت�صل اإل���ى نحو  3.4مليون ب/ي
عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي  %14.4من
الإجمالي خالل نف�ش العام.
وانخف�صت مبيعات �صركة رويال دوت�ش �صل
من  7.4مليون ب/ي عام  ،2003اأى ما ي�صكل

حوالي  %25.9من اإجمالي مبيعات ال�صركات
النفطية الخم�ش لت�صل اإل��ى نحو  6.2مليون
ب/ي عام  ،2013اأى ما ي�صكل حوالي %26.0
من الإجمالي خ��الل نف�ش ال��ع��ام .وانخف�صت
مبيعات �صركة �صيفرون تاك�صكو من  3.7مليون
ب/ي عام  ،2003اأى ما ي�صكل حوالي %12.9
من اإجمالي مبيعات ال�صركات النفطية الخم�ش
لت�صل اإلى نحو  2.7مليون ب/ي عام  ،2013اأى
ما ي�صكل حوالي  %11.4من الإجمالي خالل
نف�ش العام.
ويو�صح ال�صكل ( )20والجدول ( )8التطورات
في مبيعات المنتجات النفطية وفق ال�صركات
النفطية الخم�ش الكبرى خالل الفترة -2003
.2013

�ل�صكل ()20
تطور مبيعات �ل�صركات �لنفطية �لخم�ش �لكبرى من �لمنتجات �لنفطية2013-2003 ،
( مليون ب/ي)
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الجزء الرابع

تطور الم�ساريف الراأ�سمالية و اإيرادات
و�سافي دNل ال�سركات النفطية الكبرى
البحث الثاني

من بين الأه��داف التي �صعت اإلى تحقيقها
ال�صركات النفطية الكبرى عبر �صفقات الندماج
ه��و تقلي�ش التكاليف وتعزيز ال��وف��ر .فزيادة
الحجم التي ت��م تحقيقه م��ن خ��الل الن��دم��اج
�صاهم ب��دون �صك ف��ي تخفي�ش الم�صروفات
والتكاليف وبالتالي تحقيق اأرب��اح ت�صاعد على
تخطي التقلبات الدورية في ال�صناعة النفطية.
كما �صاعد ذلك في جعل هذه ال�صركات الكبرى
اأكثر قدرة من نظيرتها الأ�صغر حجما على تحمل
التكاليف الباهظة لتاأهيل الم�صافي التي تملكها
وتحديثها لتلبي ال�صتراطات البيئية ال�صارمة.
هذا وتخ�ص�ش ال�صركات النفطية الكبرى جزء
كبير من م�صاريفها الراأ�صمالية على الأن�صطة
المختلفة ابتداأ بال�صتك�صاف والإن��ت��اج مرورا
بالنقل و التكرير وانتهاء بالت�صويق.

� -1ل �م �� �ص��اري��ف �ل��ر�أ� �ص �م��ال �ي��ة ع �ل��ى �أن �� �ص �ط��ة
�ال�صتك�صاف و�الإنتاج و�لتكرير و�لت�صويق و�لنقل

النفطي الذي تمتلكه ال�صركات النفطية الخم�ش
الكبرى نحو  %2.2من الحتياطيات العالمية،
و %11.7من اإجمالى الإنتاج العالمي للنفط.
تم الو�صول اإلى تلك الح�ص�ش بما تم اإنفاقه
من م�صاريف راأ�صمالية على ن�صاط ال�صتك�صاف
والإنتاج ،والتي و�صلت اإلى  41.4مليار دولر
في عام  2003اأي ما ي�صكل نحو  %71.6من
اإجمالي الم�صاريف الراأ�صمالية للمجموعات
النفطية الكبرى خالل ذلك العام ،وارتفعت تلك
الم�صاريف في عام  2013لت�صل الى 159.6
مليار دولر اأي ما يمثل  %86.9من اإجمالي
الم�صاريف الراأ�صمالية.
وت��وزع��ت ب��اق��ي الم�صاريف الراأ�صمالية
لل�صركات النفطية الخم�ش الكبرى على اأن�صطة
التكرير والبتروكيماويات والنقل والت�صويق
وبع�ش الأن�صطة الأخرى ،ويو�صح الجدول ()9
في الملحق توزيع اإجمالي الم�صاريف الراأ�صمالية
على الأن�صطة المختلفة لل�صناعة النفطية للفترة
 2013-2003من حيث القيمة ،وال�صكل ()21
يو�صح ذلك من حيث الن�صبة.
وتقوم ال�صركات النفطية الكبرى ب�صكل عام
بعدد من الأدوار المهمة في ال�صناعة النفطية،

ف��ي ع��ام � ،2013صكل حجم الحتياطي
�ل�صكل ()21
توزع �لم�صاريف �لر�أ�صمالية على �الأن�صطة �لنفطية �لمختلفة2013-2003 ،
()%
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من اأهمها م�صاركة ال��دول المنتجة للنفط في
البحث و التنقيب على النفط واإن��ت��اج��ه من
خ��الل اأن��م��اط مختلفة م��ن العقود م��ن اأهمها
عقود مقا�صمة الإنتاج الذي تلتزم بموجبه تلك
ال�صركات بالإنفاق على ن�صاط ال�صتك�صاف
وتحمل مخاطره و لتقوم با�صترداد ما تنفقه
في تلك المرحلة اإل اإذا نجحت في اكت�صاف
النفط بكميات تجارية ،بعدها تقوم بالإنفاق
على تطوير الإنتاج ثم ت�صترد مجمل النفقات من
ح�صة الإنتاج م�صافاً اإليها ح�صة يتفق عليها مع
الدولة المنتجة الم�صيفة مقابل ما تتحمله من
مخاطر.
وت�صعى كل �صركة من ال�صركات النفطية
الكبرى الى تعوي�ش اإنتاجها ال�صنوي عن طريق
زي��ادة الحتياطي النفطي ال��ذي يدعم و�صعها
المالي ،و ل �صك ان ن�صاط التنقيب عن النفط
ل يخلو من المخاطر اإذ من الممكن اأن تنفق
ال�صركة مبالغ طائلة في موقع ما و ينتهي البحث
بخلوه من النفط.
والتحدي الأكبر اأم��ام ال�صركات النفطية
ف��ي ال��وق��ت الحا�صر ه��و زي���ادة الحتياطيات
النفطية اإما عبر تعزيز الحتياطيات القائمة اأو
تحقيق احتياطيات جديدة ،المر الذي يتطلب
تخ�صي�ش ا�صتثمارات �صخمة لهذا الن�صاط.
لذلك تنفق ال�صركات النفطية الكبرى مليارات
ال��دولرات في مجال التنقيب على النفط في
مناطق مختلفة من العالم في اأفريقيا واأمريكا
الالتينية و بحر ق��زوي��ن ،و ت�صتحوذ منطقة
ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا على جل اإهتمام
ال�صركات النفطية الكبرى في �صعيها نحو تكثيف
ن�صاط ال�صتك�صاف بف�صل ما تتمتع به دول
المنطقة من احتياطيات هائلة من النفط عالوة
على انخفا�ش تكاليف البحث عنه وانتاجه.
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي ب � �ي� ��ان ل� �ح� �ج ��م �ل �م �� �ص ��اري ��ف

�ل��ر�أ��ص�م��ال�ي��ة بح�صب �ل�ن���ص��اط ووف ��ق ك��ل �صركة
نفطية على حده :
■ بلغ اإجمالي الم�صاريف الراأ�صمالية التي
اأنفقتها �صركة برت�ش بتروليوم�/أموكو على
الأن�����ص��ط��ة المختلفة خ���الل ع���ام 2003
ح��وال��ي  14.0مليار دولر ،واأخ���ذت تلك
الم�صاريف فى الرت��ف��اع ب�صكل تدريجى
لت�صل اإل��ى  24.7مليار دولر خ��الل عام
 .2013وقد اأ�صتحوذت م�صاريف ن�صاط
ال�صتك�صاف والإنتاج على الجزء الأكبر،
حيث ارتفعت من  9.7مليار دولر خالل
ع��ام ، 2003اأى م��ا ي��ع��ادل  %69.1من
اإجمالى الم�صاريف الراأ�صمالية لت�صل اإلى
 19.1مليار دولر خ��الل ع��ام  ،2013اأي
ما يعادل  %77.5من الإجمالى خالل نف�ش
العام .وياأتي في المرتبة الثانية الأن�صطة
الالحقة والتى ارتفعت من  3.8مليار دولر
خالل عام ، 2003اأى ما يعادل %27.0
من اإجمالى الم�صاريف الراأ�صمالية لت�صل
اإلى  4.5مليار دولر خالل عام  ،2013اأي
ما يعادل  %18.3من الإجمالى خالل نف�ش
العام .اأم��ا باقي الأن�صطة فقد ا�صتاأثرت
بن�صبة ت��راوح��ت ما بين %13.5 – 3.9
من اإجمالى الم�صاريف الراأ�صمالية خالل
الفترة  .2013-2003كما يو�صح الجدول
( )9في الملحق.
■ بلغ اإجمالي الم�صاريف الراأ�صمالية التي
اأنفقتها �صركة �ك�صون موبيل على الأن�صطة
المختلفة خالل عام  2003حوالي 15.5
مليار دولر ،ثم ارتفعت بنحو ثالث اأ�صعاف
خ��الل ف��ت��رة العقد الما�صى لت�صل اإل��ى
 42.5مليار دولر خالل عام  .2013وقد
اأ�صتحوذت م�صاريف ن�صاط ال�صتك�صاف
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البحث الثاني
■

والإنتاج على الجزء الأكبر ،حيث ارتفعت
من  12.0مليار دولر خالل عام ، 2003اأى
ما يعادل  %77.2من اإجمالى الم�صاريف
الراأ�صمالية لت�صل اإلى  38.2مليار دولر
خالل عام  ،2013اأي ما يعادل %90.0
من الإجمالى خالل نف�ش العام .وياأتي في
المرتبة الثانية الأن�صطة الالحقة والتى
ارتفعت من  3.5مليار دولر خ��الل عام
، 2003اأى ما يعادل  %22.4من اإجمالى
الم�صاريف الراأ�صمالية لت�صل اإل��ى 4.2
مليار دولر خالل عام  ،2013اأي ما يعادل
 %20.8من الإجمالى خالل نف�ش العام .اأما
باقي الأن�صطة فقد ا�صتاأثرت بن�صبة �صئيلة
لم تتعدى  %1خالل الفترة .2013-2003
كما يو�صح الجدول ( )9في الملحق.
بلغ اإجمالي الم�صاريف الراأ�صمالية التي
خ�ص�صتها � �ص��رك��ة ت��وت��ال ف�ي�ن��ا �آل� ��ف على
الأن�����ص��ط��ة المختلفة خ���الل ع���ام 2003
حوالي  8.7مليار دولر ،ثم ارتفعت بنحو
اأربع اأ�صعاف لت�صل  34.4مليار دولر في
ع��ام  .2013وق��د اأ���ص��ت��ح��وذت م�صاريف
ن�صاط ال�صتك�صاف والإن��ت��اج على الجزء
الأكبر ،حيث ارتفعت من  6.0مليار دولر
خالل عام ، 2003اأى ما يعادل  %68.6من
اإجمالى الم�صاريف الراأ�صمالية لت�صل اإلى
 29.7مليار دولر خالل عام  ،2013اأي ما
يعادل  %86.4من الإجمالى خالل نف�ش
العام .وياأتي في المرتبة الثانية الأن�صطة
الالحقة والتى ارتفعت من  2.7مليار دولر
خالل عام ، 2003اأى ما يعادل %30.4
من اإجمالى الم�صاريف الراأ�صمالية لت�صل
اإلى  4.5مليار دولر خالل عام  ،2013اأي
ما يعادل  %13.1من الإجمالى خالل نف�ش
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■

■

العام .اأم��ا باقي الأن�صطة فقد ا�صتاأثرت
بن�صبة تراوحت ما بين  %1.7 – 0.3من
اإج��م��ال��ى الم�صاريف الراأ�صمالية خالل
الفترة  .2013-2003كما يو�صح الجدول
( )9في الملحق.
اأنفقت �صركة رويال دوت�ش �صل على الأن�صطة
النفطية المختلفة خالل عام  2003حوالي
 12.2مليار دولر ،ثم ارتفعت خالل الأعوام
الالحقة لت�صل اإلى اأعلى م�صتوياتها وهو
 40.1مليار دولر خالل عام  .2013وقد
اأ�صتحوذت م�صاريف ن�صاط ال�صتك�صاف
والإنتاج على الجزء الأكبر ،حيث ارتفعت
من  8.1مليار دولر خالل عام ، 2003اأى
ما يعادل  %66.3من اإجمالى الم�صاريف
الراأ�صمالية لت�صل اإلى  34.6مليار دولر
خالل عام  ،2013اأي ما يعادل %64.1
من الإجمالى خالل نف�ش العام .وياأتي في
المرتبة الثانية الأن�صطة الالحقة والتى
ارتفعت من  3.9مليار دولر خ��الل عام
، 2003اأى ما يعادل  %31.5من اإجمالى
الم�صاريف الراأ�صمالية لت�صل اإل��ى 5.3
مليار دولر خالل عام  ،2013اأي ما يعادل
 %34.4من الإجمالى خالل نف�ش العام.
اأم��ا باقي الأن�صطة فقد ا�صتاأثرت بن�صبة
تراوحت ما بين  %2.2 – 0.3من اإجمالى
ال��م�����ص��اري��ف ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة خ���الل الفترة
 .2013-2003كما يو�صح الجدول ( )9في
الملحق.
قامت �صركة �صيفرون تك�صاكو باإنفاق حوالي
 7.3مليار دولر على الأن�صطة المختلفة
خ��الل ع��ام ، 2003ث��م ارتفعت باأكثر من
خم�ش اأ�صعاف خالل فترة الدرا�صة لت�صل
اإلى  41.9مليار دولر في عام  .2013وقد
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اأ�صتحوذت م�صاريف ن�صاط ال�صتك�صاف
والإنتاج على الجزء الأكبر ،حيث ارتفعت
من  5.7مليار دولر خالل عام ، 2003اأى
ما يعادل  %77.1من اإجمالى الم�صاريف
الراأ�صمالية لت�صل اإلى  37.9مليار دولر
خالل عام  ،2013اأي ما يعادل %76.0
من الإجمالى خالل نف�ش العام .وياأتي في
المرتبة الثانية الأن�صطة الالحقة والتى
ارتفعت من  1.3مليار دولر خ��الل عام
، 2003اأى ما يعادل  %17.6من اإجمالى
الم�صاريف الراأ�صمالية لت�صل اإل��ى 3.2

مليار دولر خالل عام  ،2013اأي ما يعادل
 %17.9من الإجمالى خالل نف�ش العام.
اأم��ا باقي الأن�صطة فقد ا�صتاأثرت بن�صبة
تراوحت ما بين  %6.2 – 1.4من اإجمالى
ال��م�����ص��اري��ف ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة خ���الل الفترة
 .2013-2003كما يو�صح الجدول ( )9في
الملحق.
وي��و���ص��ح ال�����ص��ك��ل ( )22ت���وزي���ع اإج��م��ال��ي
الم�صاريف الراأ�صمالية لل�صركات النفطية على
الأن�صطة المختلفة لل�صناعة النفطية لبع�ش
الأعوام المختارة.

�ل�صكل ()22
توزع �لم�صاريف �لر�أ�صمالية لل�صركات �لنفطية على �الأن�صطة �لنفطية �لمختلفة،
لالأعو�م  2003و  2008و 2013
(مليار دوالر)
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� -2إير�د�ت و �صافي دخل �ل�صركات �لنفطية
�لكبرى

البحث الثاني

تعرف الإي���رادات على اأنها الدخل الذى
تتلقاه ال�صركة من مزاولة الأن�صطة القت�صادية
ال��ع��ادي��ة ،وال��ت��ى ت �اأت��ى ع���ادة م��ن بيع ال�صلع
والخدمات للعمالء .كما ان بع�ش ال�صركات
تتح�صل على الإي���رادات من الفوائد واأرب��اح
الأ�صهم اأو العوائد التي تدفعها لها �صركات
اأخرى .وقد ي�صار اإلى الإيرادات ب�صفة عامة
على اأنها الدخل التجاري ،اأو قد ي�صار اإليها
على اأن��ه��ا المبالغ النقدية التي وردت اإل��ى
ال�صركة خالل فترة زمنية معينة.
اأما �صافي الدخل فيعرف ب�صكل عام على
اإن��ه «مجموع الإي���رادات مطروحا منه مجموع
الم�صروفات خ��الل فترة زمنية معينة» .وفي
مجال المحا�صبة والتحليل المالي ،كثيرا ما
ي�صار اإلى الإيرادات على اأنها « »top lineب�صبب
موقعها في بيان الدخل مقارنة ب� «bottom
 »lineال��ذي يدل على الدخل ال�صافي .وفي
ال�صتخدام ال��ع��ام ،ي�صار اإل��ى الإي����رادات على
اأنها الدخل الذي تلقته ال�صركة في �صكل نقد
اأو مكافئ نقدي .اأم��ا عائدات المبيعات فهي
الإي���رادات المح�صلة من بيع �صلع اأو خدمات
معينة على مدى فترة من الزمن.
وتعد الإي���رادات جزء اأ�صا�صي من التحليل
المالي .ف���اأداء �صركة م��ا يقا�ش بحجم تدفق
الأ�صول الداخلة (الإيرادات) مع تدفق الأ�صول
الخارجة (الم�صروفات) .ولكن عادة ما تتمتع
الإيرادات بنف�ش القدر من الهتمام مع م�صتوى
الأرب��اح .فاإذا كان ال�صركة تتمتع بنمو قوي في
الإيرادات « »top lineيرى محللون اأن اأداء تلك
ال�صركة يعد اإيجابي حتى لو لم ت�صهد نموا في
الدخل « .»bottom lineوبالعك�ش  ،يمكن اأن
104

يحدث نمو ف��ي الدخل و لي�ش بال�صرورة ان
ي�صفر ذلك عن نمو في الإيرادات.
وفى هذا ال�صياق ،ت�صير البيانات المتوفرة
للفترة  2013-2003اإلى اأن اإيرادات ال�صركات
النفطية الخم�ش الكبرى ق��د �صهدت تطورا
ملحوظاً تما�صيا مع تطور اأ�صعار النفط.
()3
ففي ع��ام  2003بلغ اإجمالي اإيرادات
ال�صركات الخم�ش الكبرى  913.9مليار دولر
ع��ن��دم��ا بلغت اأ���ص��ع��ار ال��ن��ف��ط م�صتوى 28.1
دولر للبرميل ،وبعد خ�صم تكاليف المبيعات
التي ت�صتمل على �صرائب الإنتاج والمبيعات و
م�صاريف الفائدة و�صل �صافي دخل ال�صركات
اإلى  61.4مليار دولر ،وحينما ارتفعت الأ�صعار
ب�صكل كبير في عام  2008لت�صل اإل��ى 94.5
دولر للبرميل ،ارتفعت اإيرادات ال�صركات لتبلغ
 1840.5مليار دولر وارتفع كذلك �صافي دخلها
بن�صبة تزيد عن ال�صعف لي�صل اإل��ى 136.6
مليار دولر.
وف��ي ع��ام  2009عندما انخف�صت اأ�صعار
ال��ن��ف��ط اإل���ى م�صتوى  61.1دولر للبرميل،
انخف�صت اإيرادات ال�صركات اإلى  1189.7مليار
دولر وانخف�ش كذلك �صافى دخلها بن�صبة ت�صل
اإلى ال�صعف تقريباً ليبلغ  67.8مليار دولر.
ومع بلوغ اأ�صعار النفط م�صتوى غير م�صبوق
فى ع��ام  2011وه��و  107.5دولر للبرميل،
�صاحب ذل��ك و���ص��ول اإي����رادات ال�صركات اإل��ى
 1853.6مليار دولر وه��و اأعلى م�صتوى لها
خ��الل فترة الدرا�صة وكذلك بلغ �صافي دخل
ال�صركات اأعلى م�صتوياته خالل نف�ش الفترة وهو
139.3مليار دولر.
قبل اأن تتراجع اإي��رادات ال�صركات فى عام
 2012لت�صل اإلى  1834.9مليار دولر ،وذلك
3

ت�صتمل الإيرادات على الفوائد واأرباح الأ�صهم اأو العوائد التي
تدفعها �صركات اأخرى
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 2013لت�صل اإل��ى  1766.3مليار دولر ،كما
تراجع �صافى دخلها اأي�صاً ليبلغ  105.6مليار
دولر ،ويرجع ذل��ك اإل��ى ا�صتمرار الإنخفا�ش
فى اإنتاج ال�صركات من النفط الخام مع تراجع
اأ�صعاره اإلى م�صتوى  105.9دولر للبرميل .كما
ه��و مو�صح ف��ي ال��ج��دول ( )10ف��ي الملحق و
ال�صكلين ( )23و (.)24

على الرغم من ارتفاع اأ�صعار النفط اإلى اأعلى
م�صتوى لها خالل فترة الدرا�صة وهو 109.5
دولر للبرميل ،ويعود ذل��ك فى الأ�صا�ش اإلى
اإنخفا�ش اإنتاج ال�صركات من النفط الخام خالل
هذا العام ،كما تراجع �صافى دخل ال�صركات
لي�صل اإلى  123.0مليار دولر.
واأ�صتمر تراجع اإي��رادات ال�صركات فى عام

�ل�صكل ()23
تطور �إجمالى �إير�د�ت �ل�صركات �لنفطية �لكبرى مقارنة بحركة �أ�صعار �لنفط2013-2003 ،
يهُار دوالر
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وعلى م�صتوى �أد�ء ك��ل �صركة م��ن �ل�صركات بلغت نحو  173.3مليار دولر فى عام  ،2003اأي
�لنفطية �لكبرى على حده بح�صب �الإير�د�ت فى ما ي�صكل  %19.0من اإجمالي اإيرادات ال�صركات
عام  ،2013اإحتلت �صركة رويال دوت�ش �صل مركز الخم�ش خالل نف�ش العام.
ال�صدارة من حيث م�صتوى الإيرادات بالمقارنة
وفي المرتبة الرابعة تاأتي �صركة توتال فينا
ببقية ال�صركات النفطية الكبرى الأخرى .حيث �لف ،حيث بلغت اإيراداتها في عام  2013نحو
بلغت اإيرادات ال�صركة نحو  451.2مليار دولر 251.7 ،مليار دولر ،اأي ما يمثل  %14.3من
اأي م��ا ي�صكل  %25.5م��ن اإجمالي اإي���رادات اإجمالي اإي���رادات ال�صركات الخم�ش ،بارتفاع
ال�صركات الخم�ش ،بارتفاع قدره  187.3مليار قدره  133.4مليار دولر مقارنة باإيرادات بلغت
دولر مقارنة باإيرادات بلغت نحو  263.9مليار نحو  118.3مليار دولر فى عام  ،2003اأي ما
دولر فى عام  ،2003اأي ما ي�صكل  %28.9من
ي�صكل  %12.9من الإجمالي خالل نف�ش العام.
الإجمالي خالل نف�ش العام.
وتحتل � �ص��رك��ة � �ص �ي �ف��رون ت��اك���ص�ك��و المرتبة
وج���اءت � �ص��رك��ة � �ص��رك��ة �إك� ��� �ص ��ون م��وب �ي��ل في
المرتبة الثانية من بين ال�صركات الخم�ش من الأخيرة من حيث م�صتوى الإي��رادات بالمقارنة
حيث الإي�����رادات المحققة ،حيث بلغت نحو ببقية ال�صركات النفطية الكبرى الأخرى .حيث
 438.3مليار دولر م�صتاأثرة بن�صبة  %24.8بلغت اإيرادات ال�صركة نحو  228.8مليار دولر،
من الإجمالي ،بارتفاع قدره  201.2مليار دولر اأي م��ا ي�صكل  %13.0م��ن اإجمالي اإي���رادات
مقارنة باإيرادات بلغت نحو  237.1مليار دولر ال�صركات الخم�ش ،بارتفاع قدره  107.5مليار
فى عام  ،2003اأي ما ي�صكل  %25.9من اإجمالي دولر مقارنة باإيرادات بلغت نحو  121.3مليار
دولر فى عام  ،2003اأي ما ي�صكل  %13.3من
اإيرادات ال�صركات الخم�ش خالل نف�ش العام.
وف��ي المرتبة الثالثة ت�اأت��ي � �ص��رك��ة بريت�ش الإجمالي خالل نف�ش العام.
ويو�صح الجدول ( )10في الملحق و ال�صكل
بتروليوم �أموكو باإيرادات بلغت نحو  396.2مليار
دولر م�صتاأثرة بن�صبة  %22.4من الإجمالي )25( ،تطور اإيرادات كل �صركة من ال�صركات النفطية
بارتفاع قدره  222.9مليار دولر مقارنة باإيرادات الكبرى الخم�ش خالل الفترة . 2013-2003
�ل�صكل ()25
تطور �إير�د�ت �ل�صركات �لنفطية �لكبرى2013-2003 ،
(مليار دوالر)
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نحو  21.4مليار دولر م�صتاأثرة بن�صبة %20.3
من الإجمالي ،بارتفاع ق��دره  14.2مليار دولر
مقارنة ب�صافى دخل بلغ نحو  7.2مليار دولر فى
عام  ،2003اأي ما ي�صكل  %11.8من اإجمالي
�صافى دخل ال�صركات الخم�ش خالل نف�ش العام.
وفي المرتبة الرابعة تاأتي �صركة رويال دوت�ش
�صل ،حيث بلغ �صافى دخلها ف��ي ع��ام 2013
نحو  16.4مليار دولر ،اأي ما يمثل  %15.5من
اإجمالي �صافى دخل ال�صركات الخم�ش ،بارتفاع
قدره  4.1مليار دولر مقارنة ب�صافى دخل بلغ
نحو  12.3مليار دولر فى عام  ،2003اأي ما
ي�صكل  %20.0من الإجمالي خالل نف�ش العام.
وتحتل �صركة توتال فينا �لف المرتبة الأخيرة
من حيث م�صتوى �صافى الدخل بالمقارنة ببقية
ال�صركات النفطية الكبرى الأخرى .حيث بلغ �صافى
دخل ال�صركة نحو  11.5مليار دولر ،اأي ما ي�صكل
 %10.9من اإجمالي �صافى دخل ال�صركات الخم�ش،
بارتفاع قدره  107.5مليار دولر مقارنة ب�صافى
دخل بلغ نحو  3.6مليار دولر فى عام  ،2003اأي
ما ي�صكل  %12.9من الإجمالي خالل نف�ش العام.
ويو�صح الجدول ( )10في الملحق و ال�صكل ()26
تطور �صافى دخل كل �صركة من ال�صركات النفطية
الكبرى الخم�ش خالل الفترة . 2013-2003

اأما على م�صتوى اأداء كل �صركة من ال�صركات
النفطية الكبرى على حده بح�صب �صافى الدخل
فى عام  ،2013اإحتلت �صركة اإك�صون موبيل مركز
ال�صدارة من حيث م�صتوى �صافى الدخل بالمقارنة
ببقية ال�صركات النفطية الكبرى الأخ��رى .حيث
بلغ �صافى دخل ال�صركة نحو  32.6مليار دولر،
اأي ما ي�صكل  %30.9من اإجمالى �صافى دخل
ال�صركات الخم�ش ،بزيادة قدرها  11.1مليار
دولر مقارنة ب�صافى دخل بلغ نحو  21.5مليار
دولر فى عام  ،2003اأي ما ي�صكل  %35.0من
الإجمالى خالل نف�ش العام.
وج���اءت � �ص��رك��ة � �ص��رك��ة ب��ري �ت ����ش ب �ت��رول �ي��وم في
المرتبة الثانية من بين ال�صركات الخم�ش من حيث
�صافى الدخل المحقق ،حيث بلغ نحو  23.7مليار
دولر م�صتاأثرة بن�صبة  %22.4م��ن الإج��م��ال��ي،
بارتفاع قدره  11.3مليار دولر مقارنة ب�صافى دخل
بلغ نحو  12.4مليار دولر فى عام  ،2003اأي ما
ي�صكل  %20.2من اإجمالي �صافى دخل ال�صركات
الخم�ش خالل نف�ش العام .وهنا يجدر بالذكر اأن
�صركة بريت�ش بتروليوم قد تكبدت خ�صائر فادحة
بلغت نحو  5.3مليار دولر فى عام  2010نتيجة
الت�صرب النفطى الذى حدث فى خليج المك�صيك
خالل �صهر اأبريل من نف�ش العام ،حيث اأدى اإنفجار
نجم عن ت�صرب غازى فى من�صة «Deepwater
 »Horizonالتابعة لل�صركة
�ل�صكل ()26
اإل��ى غ��رق المن�صة وح��دوث
تطور �صافى دخل �ل�صركات �لنفطية �لكبرى2013-2003 ،
(مليار دوالر)
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العائدات المحققة من ال�سرائب المفرو�سة
على ا�ستهالك النفط في مجموعة الدول
ال�سناعية ال�سبع الكبرى ()G7

م��ن الأه��م��ي��ة بمكان التفرقة بين اأ�صعار
النفط ال��خ��ام م��ن ناحية ،واأ���ص��ع��ار المنتجات
المكررة في م�صافي التكرير من ناحية ثانية،
و اأ�صعارها للم�صتهلك النهائي من ناحية اأخرى.
فاأ�صعار النفط الخام تتاأثر بظروف العر�ش
والطلب والمخزون وبتنظيم ال�صوق النفطية
على الم�صتوى العالمي .اأما اأ�صعار المنتجات
المكررة فتتاأثر باأ�صعار النفط الخام في كل
منطقة جغرافية ،وبتكاليف التكرير وبموا�صفات
تلك المنتجات .اأما اأ�صعار الم�صتهلك النهائي
فتتاأثر بالعوامل ال�صابقة مجتمعة ،اإ�صافة
ال��ى ال�صيا�صات ال�صريبية لحكومات ال��دول
الم�صتهلكة.
ه���ذا وت��ت��ح��ك��م اأغ���ل���ب ال�����دول الرئي�صية
الم�صتهلكة للنفط في اأ�صعار المنتجات النفطية
للم�صتهلك النهائي ،حيث تلعب الحكومات دورا
مهما في تحديد ه��ذه الأ�صعار من خ��الل ما
تفر�صه من �صرائب اأو ما تقدمه من اإعانات
لبع�ش المنتجات .وتفر�ش معظم دول العالم
�صرائب على ا�صتهالك الغازولين والديزل في
قطاع النقل بحجة الحد من التلوث والزدحام،
اإل اأنها تجني من خ��الل ذل��ك اإي���رادات �صهلة
التح�صيل لميزانية الدولة .وتعد ال�صرائب على
المنتجات النفطية في الدول ال�صناعية ب�صكل
عام ،وخ�صو�صا في اأوروبا ،هي الأعلى عالميا،
كما �صيت�صح من خالل التطرق اإلى ال�صرائب
التي تفر�صها مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع
الكبرى (ال��ولي��ات المتحدة الأمريكية ،كندا،
108

ال��ي��اب��ان ،فرن�صا ،األمانيا ،اإيطاليا ،المملكة
المتحدة)على ا�صتهالك النفط فيها كمجموعة،
وعلى م�صتوى الدول ب�صكل منفرد.

� -1ل �م �ك��ون��ات �ل��رئ�ي���ص�ي��ة ل�ل���ص�ع��ر �ل�ن�ه��ائ��ي
�لمرجح للمنتجات �لنفطية �لم�صتهلكة
ف��ي مجموعة �ل ��دول �ل�صناعية �ل�صبع
�لكبرى.

يق�صد بال�صعر النهائي للم�صتهلك هو ال�صعر
المرجح للبرميل الواحد المكون من مجموعة
من المنتجات النفطية الرئي�صية الم�صتهلكة،
وي�صتمل على ثالثة عنا�صر رئي�صية وهي ،اأولً-
�صعر الخام (�صيف) الذي ي�صتمل على التكلفة
و التاأمين و ال�صحن .ثانياً -المتو�صط المرجح
لمجموع ال�صرائب المفرو�صة على المنتجات
المكررة ،بما في ذلك �صريبة القيمة الم�صافة
اإن وجدت .ثالثاً -هام�ش ال�صناعة وهو القيمة
المح�صوبة من خالل طرح ال�صريبة و�صعر الخام
�صيف من ال�صعر النهائي للبرميل.
بلغت ال�صريبة المفرو�صة على برميل
ال��م��ن��ت��ج��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة ف���ي م��ج��م��وع��ة ال���دول
ال�صناعية ال�صبع عام  2003حوالي  50.8دولر
للبرميل ،اأي ما يمثل  %53.1من ال�صعر النهائي
الذي يدفعه الم�صتهلك في تلك ال��دول والذى
بلغ  95.6دولر للبرميل فى ذلك الوقت ،وهو
ما يقارب �صعف ح�صة �صعر الخام التى بلغت
 %30.1ويزيد عن ثالثة اإ�صعاف ح�صة هام�ش
ال�صناعة من ال�صعر النهائي التي بلغت .%16.7
بعد ذل��ك اأخ��ذت اأ�صعار النفط الخام في
الرتفاع التدريجي حتى و�صلت الى  98.2دولر
للبرميل في عام  ،2008وارتفعت ح�صتها من
ال�صعر النهائي لبرميل المنتجات الى ،%45.7
وانخف�صت في المقابل ح�صة هام�ش ال�صناعة
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من ال�صعر النهائي ب�صكل ملحوظ حيث لم ت�صكل
�صوى  ،%7.0كما انخف�صت ح�صة ال�صريبة الى
 %47.3من ال�صعر النهائى ال��ذى بلغ 214.8
دولر للبرميل فى ذلك العام.
وع��اودت اأ�صعار النفط الخام الرتفاع بعد
ذل��ك حتى و�صلت ال��ى اأعلى م�صتوياتها وهو
 110.8دولر للبرميل في عام  ،2012وارتفعت
ح�صتها من ال�صعر النهائي لبرميل المنتجات
ال��ى  ،%41.2وانخف�صت في المقابل ح�صة
هام�ش ال�صناعة اإل��ى  ،%15كما انخف�صت
ح�صة ال�صريبة الى  %43.8من ال�صعر النهائي
البالغ في ذلك العام  269.2دولر للبرميل وهو

اأعلى �صعر خالل نف�ش الفترة.
وف��ى ع��ام  2013انخف�صت اأ�صعار النفط
الخام لت�صل اإلى م�صتوى  108.0دولر للبرميل،
وبلغ ال�صعر النهائي لبرميل المنتجات حوالي
 263.6دولر ل��ل��ب��رم��ي��ل ،وان��خ��ف�����ص��ت ح�صة
�صعر الخام من ال�صعر النهائى اإلى ، %41كما
انخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة اإلى %13.9
 ،بينما ارتفعت ح�صة ال�صريبة اإلى ،%45.1
ويو�صح ال��ج��دول التالي وال�صكل ( )27تطور
ح�صة كل من �صعر الخام و هام�ش ال�صناعة
وال�صريبة من ال�صعر النهائي للم�صتهلك خالل
الفترة .2013-2003

�لمكونات �لرئي�صية لل�صعر �لنهائي لبرميل �لمنتجات �لنفطية �لم�صتهلك في مجموعة �لدول
�ل�صناعية �ل�صبع2013-2003 ،
(دوالر  /برميل)
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�ل�صكل ()27
تطور ح�صة كل من �صعر �لخام وهام�ش �ل�صناعة و �ل�صريبة من �ل�صعر �لنهائي لبرميل �لمنتجات
في مجموعة �لدول �ل�صناعية �ل�صبع )%( 2013-2003 ،
البحث الثاني
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� -2ل �م �ك��ون��ات �ل��رئ�ي���ص�ي��ة ل�ل���ص�ع��ر �ل�ن�ه��ائ��ي
�لمرجح للمنتجات �لنفطية �لم�صتهلكة
ع �ل��ى م �� �ص �ت��وى دول �ل �م �ج �م��وع��ة ب�صكل
منفرد.

تباينت ح�صة ال�صريبة المفرو�صة من ال�صعر
النهائي لبرميل المنتجات الم�صتهلك من دولة
اإلى اأخ��ري حيث كانت عند م�صتويات مرتفعة
ج��داً تراوحت ما بين  47.6اإل��ى  %64.9في
كل من األمانيا و فرن�صا و اإيطاليا و بريطانيا،
وما بين  13.2اإلى  %41.2في كل من الوليات
المتحدة الأمريكية و كندا واليابان ،كما يت�صح
م��ن خ��الل التحليل التالي لكل دول��ة م��ن دول
المجموعة على حده.
يعد م�صتوى ال�صريبة المفرو�ش على برميل
المنتجات الم�صتهلك ف��ي ال��ولي��ات المتحدة
الأمريكية من اق��ل الم�صتويات بالمقارنة مع
110
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بقية دول المجموعة .فقد كانت ح�صة ال�صريبة
ت�صكل نحو  %25.7من ال�صعر النهائي الذي
يدفعه الم�صتهلك الأمريكي لبرميل المنتجات
البالغ  55.7دولر في عام  ،2003بينما بلغت
ح�صة �صعر ال��خ��ام ح��وال��ي  ،%49.7وح�صة
هام�ش ال�صناعة . %24.6
بعد ذلك اأخذت اأ�صعار الخام في الرتفاع
ب�صكل تدريجي لت�صل اإلى  95.0دولر للبرميل
في ع��ام � ،2008صكلت ح�صتها  %59.5من
ال�صعر النهائي البالغ  159.6دولر للبرميل،
وانخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة اإلى ،%16.6
كما انخف�صت ح�صة ال�صريبة اإلى .%23.9
وم���ع ارت��ف��اع الأ���ص��ع��ار لت�صل اإل���ى اأع��ل��ى
م�صتوياتها وهو  102.4دولر للبرميل فى عام
 ،2011انخف�صت ح�صة ال�صريبة اإلى %13.5
فقط ،وفى المقابل ارتفعت ح�صة �صعر الخام
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اإل��ى  %67.2بينما انخف�صت ح�صة هام�ش ال�صعر النهائي لبرميل المنتجات في ال�صوق
ال�صناعة اإلى  %19.3من ال�صعر النهائى البالغ الكندي نحو  66.2دولر فى عام � ،2003صكلت
 152.4دولر للبرميل ا lنذاك.
ح�صة ال�صريبة  %31.3وه��و اأع��ل��ى م�صتوى
وعندما اإنخف�صت اأ�صعار النفط لت�صل اإلى خالل فترة الدرا�صة ،بينما بلغت ح�صة �صعر
 97.3دولر للبرميل فى عام � ،2013صاحب الخام حوالي ، %44.6وح�صة هام�ش ال�صناعة
ذلك اإنخفا�صاً فى ح�صتها اإلى  ،%63.4بينما . %24.2
ال من هام�ش ال�صناعة وال�صريبة
ارتفعت ح�صة ك ً
بعد ذلك اأخذت اأ�صعار الخام في الرتفاع
اإلى  %22.4و  %14.2على التوالى من ال�صعر ب�صكل تدريجي لت�صل اإلى  101.4دولر للبرميل
النهائي الذي يدفعه الم�صتهلك الأمريكي لبرميل ف��ي ع��ام  ،2008م�صكلة ح�صة  %62.2من
المنتجات البالغ  153.4دولر.
ال�صعر النهائي البالغ  162.9دولر للبرميل،
ويو�صح الجدول ( )11فى الملحق وال�صكل وانخف�صت ح�صة ه��ام�����ش ال�صناعة ب�صكل
( )28تطور ح�صة كل من �صعر الخام و هام�ش ملحوظ لت�صل اإلى  ،%8كما انخف�صت ح�صة
ال�صناعة وال�صريبة من ال�صعر النهائي لبرميل ال�صريبة اإلى .%29.7
المنتجات ال��ذى يدفعه الم�صتهلك الأمريكى
وم���ع ارت��ف��اع الأ���ص��ع��ار لت�صل اإل���ى اأع��ل��ى
خالل الفترة .2013-2003
م�صتوياتها وهو  110.8دولر للبرميل فى عام
 ،2011انخف�صت ح�صة ال�صريبة اإلى ،%29.5
وفي كند� يعد م�صتوي ال�صريبة المفرو�ش وف��ى المقابل ارتفعت ح�صة �صعر الخام اإلى
على برميل المنتجات الم�صتهلك منخف�ش ن�صبيا  %55.8بينما انخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة
اإذا ما قورن بباقى دول المجموعة .فعندما بلغ اإل��ى  %14.7فقط من ال�صعر النهائى البالغ
 198.6دولر
�ل�صكل ()28
للبرميل ا lنذاك.
�لمكونات �لرئي�صية لل�صعر �لنهائى لبرميل �لمنتجات �لنفطية �لم�صتهلك
فى �لواليات �لمتحدة �الأمريكية)%( 2013-2003 ،
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وال�صريبة اإلى  %15.2و  %29.6على التوالى
من ال�صعر النهائي البالغ  196.6دولر.
ويو�صح الجدول ( )11فى الملحق وال�صكل
( )29تطور ح�صة كل من �صعر الخام و هام�ش
ال�صناعة وال�صريبة من ال�صعر النهائي لبرميل
المنتجات الذى يدفعه الم�صتهلك فى كندا خالل
الفترة .2013-2003
وف��ي �ل�ي��اب��ان كانت ح�صة ال�صريبة ت�صكل
نحو  %39.2من ال�صعر النهائي ال��ذي يدفعه
الم�صتهلك الياباني لبرميل المنتجات البالغ
 88.2دولر في عام  ،2003بينما بلغت ح�صة
�صعر الخام حوالي  ،%33.2وح�صة هام�ش
ال�صناعة .%27.6
بعد ذلك اأخذت اأ�صعار الخام في الرتفاع

ب�صكل تدريجي لت�صل اإلى  101.0دولر للبرميل
في عام  ،2008م�صكلة ح�صة  %55.7من ال�صعر
النهائي البالغ  181.2دولر للبرميل ،وانخف�صت
ح�صة هام�ش ال�صناعة ب�صكل ملحوظ لت�صل اإلى
 %3.6فقط ،بينما ارتفعت ح�صة ال�صريبة اإلى
.%40.7
وم���ع ارت��ف��اع الأ���ص��ع��ار لت�صل اإل���ى اأع��ل��ى
م�صتوياتها وهو  114.8دولر للبرميل فى عام
 ،2012انخف�صت ح�صة ال�صريبة اإلى ،%32.9
وف��ى المقابل ارتفعت ح�صة �صعر الخام اإلى
 %45.5بينما انخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة
اإلى  %21.7من ال�صعر النهائى البالغ 252.5
دولر للبرميل ا lنذاك.
وعندما اإنخف�صت اأ�صعار النفط لت�صل اإلى
 110.6دولر للبرميل فى عام � ،2013صاحب

�ل�صكل ()29
�لمكونات �لرئي�صية لل�صعر �لنهائى لبرميل �لمنتجات �لنفطية �لم�صتهلك
فى كند�)%( 2013-2003 ،
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ذلك ارتفاعاً فى ح�صتها اإل��ى  ،%49.5بينما
ال م��ن هام�ش ال�صناعة
انخف�صت ح�صة ك�� ً
وال�صريبة اإلى  %18.3و  %32.2على التوالى
م��ن ال�صعر النهائي ال��ذي يدفعه الم�صتهلك
لبرميل المنتجات البالغ  223.6دولر.
ويو�صح الجدول ( )11فى الملحق وال�صكل
( )30تطور ح�صة كل من �صعر الخام و هام�ش
ال�صناعة وال�صريبة من ال�صعر النهائي لبرميل
المنتجات ال��ذى يدفعه الم�صتهلك فى اليابان
خالل الفترة .2013-2003
وفي فرن�صا يعد م�صتوي ال�صريبة الذى يدفعه
الم�صتهلك الفرن�صي لبرميل المنتجات مرتفع
ن�صبيا بالمقارنة ب��ال��دول ال�صناعية الأخ��رى،
فعندما بلغ ال�صعر النهائي لبرميل المنتجات
في ال�صوق الفرن�صى نحو  112.6دولر فى

عام � ،2003صكلت ال�صريبة  %58.7من ذلك
ال�صعر ،بينما بلغت ح�صة �صعر الخام حوالي
 ، %25.7وح�صة هام�ش ال�صناعة .%15.6
بعد ذلك اأخذت اأ�صعار الخام في الرتفاع
ب�صكل تدريجي لت�صل اإلى  97.6دولر للبرميل
في ع��ام � ،2008صكلت ح�صتها  %43.1من
ال�صعر النهائي البالغ  226.4دولر للبرميل،
وانخف�صت ح�صة ه��ام�����ش ال�صناعة ب�صكل
ملحوظ لتبلغ  %3.5فقط ،كما انخف�صت ح�صة
ال�صريبة اإلى .%53.4
ومع ارتفاع الأ�صعار لت�صل اإلى اأعلى م�صتوياتها
وهو  112دولر للبرميل فى عام  ،2012انخف�صت
ح�صة ال�صريبة اإلى  ،%47.6وفى المقابل ارتفعت
ح�صة �صعر الخام اإل��ى  %39.5بينما انخف�صت
ح�صة هام�ش ال�صناعة اإل��ى  %12.9من ال�صعر
النهائى البالغ  283.9دولر للبرميل ا lنذاك.

�ل�صكل ()30
�لمكونات �لرئي�صية لل�صعر �لنهائى لبرميل �لمنتجات �لنفطية �لم�صتهلك
فى �ليابان)%( 2013-2003 ،
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وانخف�صت بعد ذلك اأ�صعار النفط لت�صل اإلى
 109.6دولر للبرميل فى عام � ،2013صاحب
ذلك انخفا�صاً فى ح�صتها من ال�صعر النهائى اإلى
 ،%38.4كما انخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة
اإلى ، %12.3بينما ارتفعت ح�صة ال�صريبة اإلى
 %49.3من ال�صعر النهائي البالغ  285.4دولر.
ويو�صح الجدول ( )11فى الملحق وال�صكل
( )31تطور ح�صة كل من �صعر الخام و هام�ش
ال�صناعة وال�صريبة من ال�صعر النهائي لبرميل
المنتجات ال��ذى يدفعه الم�صتهلك فى فرن�صا
خالل الفترة .2013-2003
وفي �إيطاليا يعد م�صتوى ال�صريبة المفرو�ش
على برميل المنتجات الم�صتهلك من الم�صتويات
المرتفعة بالمقارنة مع بع�ش دول المجموعة.
فقد كانت ح�صة ال�صريبة ت�صكل نحو %63.7

من ال�صعر النهائي البالغ  101.8دولر في عام
 ،2003بينما بلغت ح�صة �صعر الخام ،%28.1
وح�صة هام�ش ال�صناعة  %8.3فقط.
وبعد اأن اأخ��ذت اأ�صعار الخام في الرتفاع
ب�صكل تدريجي لت�صل اإلى  96.7دولر للبرميل
في ع��ام � ،2008صكلت ح�صتها  %41.4من
ال�صعر النهائي البالغ  233.5دولر للبرميل،
وانخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة اإلى %6.5
 ،كما انخف�صت ح�صة ال�صريبة اإلى .%52.1
وم���ع ارت��ف��اع الأ���ص��ع��ار لت�صل اإل���ى اأع��ل��ى
م�صتوياتها وهو  112.2دولر للبرميل فى عام
 ،2012انخف�صت ح�صة ال�صريبة اإلى ،%53.4
وف��ى المقابل ارتفعت ح�صة �صعر الخام اإلى
 %32.4بينما انخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة
اإلى  %14.2من ال�صعر النهائى البالغ 346.3
دولر للبرميل ا lنذاك.

�ل�صكل ()31
�لمكونات �لرئي�صية لل�صعر �لنهائى لبرميل �لمنتجات �لنفطية �لم�صتهلك
فى فرن�صا)%( 2013-2003 ،
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
80%

100%
انضرَثح

114

60%
هايص انصُاعح

40%

20%
)سُف(سعر انخاو

0%

متابعة لدراسة توزيع اإليرادات اإلجمالية لبرميل النفط وحصة الدول األعضاء في أوابك منه

وعندما انخف�صت اأ�صعار النفط لت�صل اإلى من ال�صعر النهائي البالغ  97.4دولر في عام
 110دولر للبرميل فى ع��ام � ،2013صاحب  ،2003بينما بلغت ح�صة �صعر الخام ، %29.2
ذل���ك ان��خ��ف��ا���ص�اً ف��ى ح�صتها اإل���ى  ،%31.4وح�صة هام�ش ال�صناعة .%8.7
كما انخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة اإل��ى
وبعد اأن اأخ��ذت اأ�صعار الخام في الرتفاع
،%13.1بينما ارتفعت ح�صة ال�صريبة اإل��ى ب�صكل تدريجي لت�صل اإلى  96.7دولر للبرميل
 %55.5من ال�صعر النهائي البالغ  350.3دولر .ف��ي ع��ام � ،2008صكلت ح�صتها  %39من
ويو�صح الجدول ( )11فى الملحق وال�صكل ال�صعر النهائي البالغ  248.1دولر للبرميل،
( )32تطور ح�صة كل من �صعر الخام و هام�ش وانخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة اإلى %4.5
ال�صناعة وال�صريبة من ال�صعر النهائي لبرميل  ،كما انخف�صت ح�صة ال�صريبة اإلى .%56.5
المنتجات الذى يدفعه الم�صتهلك فى ايطاليا
وم���ع ارت��ف��اع الأ���ص��ع��ار لت�صل اإل���ى اأع��ل��ى
خالل الفترة .2013-2003
م�صتوياتها وهو  112.2دولر للبرميل فى عام
وتعد �ألمانيا من بين دول مجموعة ال�صبع  ،2012انخف�صت ح�صة ال�صريبة اإلى ،%49
التي تت�صم بارتفاع ال�صرائب المفرو�صة فيها على وف��ى المقابل ارتفعت ح�صة �صعر الخام اإلى
المنتجات النفطية .فقد كانت ح�صة ال�صريبة  %37بينما انخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة
م��ن ال�صعر النهائي ال��ذي يدفعه الم�صتهلك اإل��ى  %14من ال�صعر النهائى البالغ 302.9
الألماني لبرميل المنتجات ت�صكل نحو  %62.1دولر للبرميل ا lنذاك.
�ل�صكل ()32
�لمكونات �لرئي�صية لل�صعر �لنهائى لبرميل �لمنتجات �لنفطية �لم�صتهلك
فى �يطاليا))%(( 2013-2003 ،
2013
2012
2011
2010
2009

2008
2007
2006
2005
2004
2003
80%

100%
انضرَثح

60%
هايص انصُاعح

40%

20%

0%

)سُف(سعر انخاو

115

البحث الثاني

وباإنخفا�ش اأ�صعار النفط وو�صولها اإل��ى ب�صكل تدريجي لت�صل اإلى  99.3دولر للبرميل
 109.6دولر للبرميل فى عام � ،2013صاحب في ع��ام  ،2008لت�صكل ح�صتها  %33.9من
ذل���ك ان��خ��ف��ا���ص�اً ف��ى ح�صتها اإل���ى  ،%36.3ال�صعر النهائي البالغ  292.5دولر للبرميل،
كما انخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة اإل��ى وانخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة اإلى %8.5
،%13.1بينما ارتفعت ح�صة ال�صريبة اإل��ى ف��ق��ط ،ك��م��ا انخف�صت ح�صة ال�صريبة اإل��ى
 %50.6من ال�صعر النهائي البالغ  301.6دولر.%57.6 .
ويو�صح الجدول ( )11فى الملحق وال�صكل
وم���ع ارت��ف��اع الأ���ص��ع��ار لت�صل اإل���ى اأع��ل��ى
( )33تطور ح�صة كل من �صعر الخام و هام�ش م�صتوياتها وهو  113.5دولر للبرميل فى عام
ال�صناعة وال�صريبة من ال�صعر النهائي لبرميل  ،2011انخف�صت ح�صة ال�صريبة اإلى ،%57.8
المنتجات ال��ذى يدفعه الم�صتهلك فى المانيا وف��ى المقابل ارتفعت ح�صة �صعر الخام اإلى
خالل الفترة .2013-2003
 %33.9بينما انخف�صت ح�صة هام�ش ال�صناعة
ظلت ح�صة ال�صريبة المفرو�صة على برميل اإل��ى  %8.3من ال�صعر النهائى البالغ 334.4
المنتجات ف��ي المملكة المتحدة البريطانية دولر للبرميل ا lنذاك.
وبعد اإنخفا�ش اأ�صعار النفط لت�صل اإلى 110.3
عند م�صتويات مرتفعة ن�صبيا .فقد كانت ح�صة
ال�صريبة ت�صكل  %64.3من ال�صعر النهائي دولر للبرميل ف��ى ع���ام ��� ،2013ص��اح��ب ذل��ك
لبرميل المنتجات البالغ  147.6دولر في عام انخفا�صاً فى ح�صتها من ال�صعر النهائى اإلى ،%33
 ،2003بينما بلغت ح�صة �صعر الخام  ، %19.7بينما ارتفعت ح�صة هام�ش ال�صناعة اإلى ،%9.2
وحافظت ح�صة ال�صريبة على نف�ش الم�صتوى وهو
وح�صة هام�ش ال�صناعة .%16
بعد ذلك اأخذت اأ�صعار الخام في الرتفاع  %57.8من ال�صعر النهائي البالغ  334.1دولر.
�ل�صكل ()33
�لمكونات �لرئي�صية لل�صعر �لنهائى لبرميل �لمنتجات �لنفطية �لم�صتهلك
فى �لمانيا)%( 2013-2003 ،
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ويو�صح الجدول ( )11فى الملحق وال�صكل
ولأغ��را���ش المقارنة يو�صح ال�صكل ()35
( )34تطور ح�صة كل من �صعر الخام و هام�ش تطور المكونات الرئي�صية لل�صعر النهائي لبرميل
ال�صناعة وال�صريبة من ال�صعر النهائي لبرميل المنتجات النفطية الم�صتهلك ف��ي مجموعة
المنتجات الذى يدفعه الم�صتهلك فى بريطانيا ال��دول ال�صناعية ال�صبع خ��الل بع�ش الأع��وام
خالل الفترة .2013-2003
المختارة.
�ل�صكل ()34
�لمكونات �لرئي�صية لل�صعر �لنهائى لبرميل �لمنتجات �لنفطية �لم�صتهلك
فى �لمملكة �لمتحدة �لبريطانية)%( 2013-2003 ،
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�ل�صكل ()35
�لمكونات �لرئي�صية لل�صعر �لنهائي لبرميل �لمنتجات �لنفطية �لم�صتهلك في �لدول �ل�صناعية
�ل�صبع 2003 ،و  2008و )%( 2013
100

80
60
40
20
0

أيرَكا
كُذا
انُاتاٌ
فرَسا
اَطانُا
انًاَُا
ترَطاَُا
أيرَكا
كُذا
انُاتاٌ
فرَسا
اَطانُا
انًاَُا
ترَطاَُا
أيرَكا
كُذا
انُاتاٌ
فرَسا
اَطانُا
انًاَُا
ترَطاَُا
2013
انضرَثح

2008
هايص انصُاعح

2003
)سُف(سعر انخاو

117

� -3ل � �ع� ��ائ� ��د�ت �ل �� �ص��ري �ب �ي��ة �ل �ن��اج �م��ة ع��ن
���ص�ت�ه��ال∑ �ل�ن�ف��ط ف��ي م�ج�م��وع��ة �ل ��دول
�ل�صناعية �ل�صبع �لكبرى

البحث الثاني

جنت مجموعة ال���دول ال�صناعية ال�صبع
الكبرى عائدات طائلة بف�صل ال�صرائب الباهظة
التي تفر�صها على اأ�صعار المنتجات النفطية
للم�صتهلك النهائى ،والتي تباينت م�صتوياتها
خالل فترة الدرا�صة ما بين معتدلة في كل من
الوليات المتحدة الأمريكية وكندا ،ومرتفعة
جداً في معظم ال��دول الأوروب��ي��ة .ونظرا لعدم
توفر البيانات التف�صيلية المتعلقة بالعائدات
المحققة من فر�ش ال�صرائب على النفط في كل
دولة من الدول ال�صناعية فرادى� ،صيتم التطرق
اإل��ى ذل��ك كمجموعة واح��دة بح�صب التقارير
ال�صادرة عن منظمة اأوبك( ،)4كما �صيتم تق�صيم
OPEC,Who Gets What From Imported Oil,
July 2008 and 2014 OPEC Annual Statistical
Bulletin.

4

فترة الدرا�صة اإلى فترتين وهما:
■ � ل �ف �ت��رة � الأو ل � ��ى (،)2008 -2004
ب��ل��غ اإج��م��ال��ى ال��ع��ائ��دات المحققة
من فر�ش ال�صرائب على ا�صتهالك
ال��ن��ف��ط م��ن ق��ب��ل م��ج��م��وع��ة ال���دول
ال�صناعية ال�����ص��ب��ع مجتمعة خ��الل
هذه الفترة نحو  3418مليار دولر
 ،اأي بمعدل �صنوى بلغ  683.6مليار
دولر خالل الفترة.
■ �ل �ف �ت ��رة �ل ���ãان �ي��ة (،)2013 -2009
ت�صاعف متو�صط العائدات المحققة من
فر�ش ال�صرائب على ا�صتهالك النفط
م��ن قبل مجموعة ال���دول ال�صناعية
ال�صبع مجتمعة خالل هذه الفترة مقارنة
ب�صابقتها لت�صل اإلى  6732مليار دولر
،اأي بمعدل �صنوى بلغ  1346.4مليار
دولر ،كما يو�صح ال�صكل (. )36

�ل�صكل ()36
�لعائد�ت �لمحققة من �ل�صر�ئب �لمفرو�صة على ��صتهال∑ �لنفط في �لدول �ل�صناعية �ل�صبع
(مليار دوالر)
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الجدير بالذكر اأن الرتفاع المتوا�صل في
حجم العائدات المحققة يعود فى الأ�صا�ش اإلى
زيادة ال�صرائب المفرو�صة على ا�صتهالك النفط
من فترة اإلى اأخرى ،حيث ارتفع متو�صط �صعر
ال�صريبة من  72.2دولر للبرميل خالل الفترة
الأول���ى ( )2008-2004اإل���ى  112.2دولر
للبرميل خالل الفترة الثانية (.)2013-2009
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،اأن ع���ائ���دات ال���دول
ال�صناعية المحققة من فر�ش ال�صرائب على
ا�صتهالك النفط تعتبر اأرباحا �صافية ،اإذا ما

ق��ورن��ت بالعائدات النفطية ل��ل��دول الأع�صاء
التي لي�صت كذلك حيث لبد من خ�صم تكاليف
ال�صتك�صاف والإنتاج والنقل من تلك العوائد،
وهذا الأم��ر يعك�ش ب�صكل ل يدع مجال لل�صك
اأن الرابح الحقيقي من برميل النفط الم�صتهلك
هو حكومات الدول الم�صتهلكة له ،وخا�صة تلك
التي �صكلت فيها ال�صرائب جزء كبير من ال�صعر
النهائي .كما �صياأتي الحديث عن ذلك بالتف�صيل
في الجزء التالى من الدرا�صة.

119

الجزء ال�ساد�ص
مقارنة العائدات النفطية للدول الأع�ساء بالإيرادات
ال�سريبية لمجموعة الدول ال�سناعية ال�سبع
وباإيرادات و�سافي دNل ال�سركات النفطية الكبرى

البحث الثاني

لعله من المنا�صب في البداية ،اإجراء مقارنة
ب�صيطة بين ح�صة كل طرف من الأطراف الثالثة
(الدول الأع�صاء في اأوابك و ال�صركات النفطية
الخم�ش الكبرى و مجموعة ال��دول ال�صناعية
ال�صبع) من الحتياطيات النفطية العالمية و من
الإنتاج النفطي العالمي فى عام .2013
ف��ال��دول الأع�����ص��اء ف��ي اأواب���ك التي تمتلك
نحو  %55من اإجمالي الحتياطيات العالمية
الموؤكدة من النفط الخام ،ت�صكل ح�صتها من
اإجمالي الإنتاج العالمي  .%28.7فى حين ل

تمتلك ال�صركات النفطية الخم�ش الكبرى �صوى
 %2.6من الحتياطي العالمي ،وت�صكل ح�صتها
م��ن الإن��ت��اج العالمى  ،%11.2اأم��ا مجموعة
الدول ال�صناعية ال�صبع فال تمتلك �صوى %3.3
من الحتياطي العالمي ولكنها في ذات الوقت
ت�صتاأثر بحوالى  %14من الإنتاج العالمي.
بمعنى اآخ����ر ،ح�صة ال�����ص��رك��ات النفطية
الخم�ش الكبرى و مجموعة ال��دول ال�صناعية
ال�صبع مجتمعة من الحتياطي العالمي ت�صكل
نحو  %6مقارنة بح�صة  %55للدول الأع�صاء،
ولكن ح�صة الطرف الأول والثاني مجتمعة من
الإنتاج العالمي تبلغ  %25.2وهي ح�صة تقترب
من ح�صة الدول الأع�صاء في اوابك ،كما يو�صح
ال�صكل (.)37

�ل�صكل ()37
مقارنة ح�صة �لدول �الأع�صاء فى �أو�بك و مجموعة �لدول �ل�صناعية �ل�صبع �لكبرى و�ل�صركات
�لنفطية �لخم�ش �لكبرى من �الحتياطيات و�الإنتاج �لعالمى  ،عام )%( 2013
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ول غ��راب��ة ف��ي اأن تكون ح�صة ال�صركات
النفطية ال��ك��ب��رى وح�����ص��ة م��ج��م��وع��ة ال���دول
ال�صناعية ال�صبع من الإنتاج النفطي العالمي
مرتفعة بالمقارنة بما تمتلكه من احتياطيات
�صئيلة ،فالأولى ت�صعى لتحقيق هدف رئي�صي
وهو تعظيم العائد على ال�صهم من اجل خدمة
حملة الأ�صهم ب�صورة اأف�صل والح�صول على
ر�صاهم ،والثانية تريد بقدر ما ت�صتطيع اأن
تغطي ا�صتهالكها المحلي الذي ي�صل اإلى 32.7
مليون ب/ي ف��ى ع��ام ، 2013وتقليل درج��ة
اعتمادها على النفط الم�صتورد التي ت�صل اإلى
حوالى  %68خالل نف�ش العام.
اأما الدول الأع�صاء في اوابك مع �صركاتها
الوطنية لها اأج��ن��دت��ه��ا الخا�صة فيما يتعلق
بم�صالحها القت�صادية وال�صيا�صية الوطنية ،كما
اأن اإنتاجها يخ�صع للعديد من العوامل التي تحد
منه كخ�صوعها للح�ص�ش الإنتاجية التي تحدد
من قبل منظمة اأوب��ك من اج��ل الحفاظ على
ال�صتقرار في ال�صوق النفطية.
بعد ا�صتعرا�ش العائدات النفطية للدول
الأع�����ص��اء خ���الل ال��ف��ت��رة (،)2013-2003
والتعرف على حجم ال��ع��ائ��دات التي حققتها
مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع بف�صل ال�صرائب
المفرو�صة على ا�صتهالك النفط من جهة ،وبيان
الأرب��اح التي جنتها ال�صركات النفطية الخم�ش
الكبرى من مبيعاتها للنفط الخام والمنتجات
النفطية المكررة من جهة اأخ��رى� ،صيخ�ص�ش
هذا الجزء من الدرا�صة لإج��راء مقارنة بينهم
حتى يت�صنى لنا معرفة من الم�صتفيد الأكبر من
برميل النفط الذي ت�صتورده الدول الم�صتهلكة.
هل هي ال��دول الأع�صاء الم�صدرة للنفط في
اأوابك ،اأم مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع اأم
ال�صركات النفطية الخم�ش الكبرى ؟

 -1مقارنة �لعائد�ت �لنفطية للدول �الأع�صاء
في �و�بك باإير�د�ت �ل�صر�ئب �لمفرو�صة
ع �ل��ى �� �ص �ت �ه��ال∑ �ل �ن �ف��ط ف ��ي م�ج�م��وع��ة
�لدول �ل�صناعية �ل�صبع �لكبرى.

ك��م��ا اأ���ص��ل��ف��ن��ا ب���اأن الإي������رادات ال�صريبية
ه��و ال��دخ��ل ال��ذي تتلقاه الحكومة م��ن دافعي
ال�����ص��رائ��ب ،وق��د ت��وف��رت ال��ب��ي��ان��ات المتعلقة
ب �اإي��رادات مجموعة ال���دول ال�صناعية ال�صبع
بف�صل ال�صرائب المفرو�صة على ا�صتهالك
النفط على اأ���ص��ا���ش مجموعة م��ن ال��ف��ت��رات،
ولت�صهيل عملية المقارنة تم تجميع البيانات
ال�صنوية المتعلقة بالعائدات النفطية للدول
الأع�صاء لذات الفترات التي غطتها العائدات
ال�صريبية .وفيما يلي ا�صتعرا�ش لتلك المقارنة
لكل فترة على حده:
■ �لفترة �الأولى ()2008 -2004
بلغت اإج��م��ال��ى ال��ع��ائ��دات النفطية للدول
الأع�����ص��اء خ��الل ه��ذه الفترة  1895.4مليار
دولر ،اأي بمتو�صط �صنوي بلغ حوالى 379.1
مليار دولر.
وفي المقابل بلغ حجم العائدات الناجمة
عن فر�ش ال�صرائب على ا�صتهالك النفط في
مجموعة ال��دول ال�صناعية ال�صبع خ��الل ذات
الفترة  3418مليار دولر ،اأي بمعدل �صنوي
بلغ  683.6مليار دولر .و من الوا�صح عند
المقارنة ان ما جنته مجموعة الدول ال�صناعية
ال�صبع الكبرى من فر�ش ال�صرائب يقترب من
�صعفي ما حققته الدول الأع�صاء في اأوابك من
عائدات نفطية.
■ �لفترة �لãانية ()2013 -2009
ارت��ف��ع اإجمالي ال��ع��ائ��دات النفطية للدول
الأع�صاء خالل هذه الفترة لي�صل اإلى 2785.4
مليار دولر،اأي بمتو�صط �صنوى بلغ حوالى
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البحث الثاني

 557.1مليار دولر بف�صل الرتفاع الكبير في
اأ�صعار النفط ،فقد تجاوزت العائدات حاجز
 700مليار دولر في عام  2012نتيجة و�صول
اأ�صعار النفط اإلى اأعلى م�صتوى لها خالل الفترة
وهو  109.5دولر للبرميل.
وفي المقابل ارتفع اأي�صا حجم العائدات
الناجمة عن فر�ش ال�صرائب على ا�صتهالك
النفط في مجموعة ال��دول ال�صناعية ال�صبع
الكبرى خالل نف�ش الفترة ليبلغ  6732مليار
دولر ،اأي بمعدل �صنوي بلغ  1346.4مليار
دولر .و من الوا�صح عند المقارنة ان ما جنته
مجموعة ال��دول ال�صناعية ال�صبع من فر�ش
ال�صرائب ل يزال يفوق ما حققته الدول الأع�صاء
في اأوابك من عائدات نفطية وذلك بمقدار يزيد

عن ال�صعف ،مما يعك�ش اأن الم�صتفيد الرئي�صي
من برميل النفط الم�صتورد هو حكومات الدول
الم�صتهلكة له وخا�صة تلك التي �صكلت فيها
ال�صرائب جزء كبير من ال�صعر النهائي .كما
يو�صح ال�صكل (. )38

 -2م� �ق ��ارن ��ة �ل � �ع� ��ائ� ��د�ت �ل �ن �ف �ط �ي��ة ل �ل��دول
�الأع���ص��اء ف��ي �و�ب ��ك ب �اإي��ر�د�ت �ل�صركات
�لنفطية �لكبرى.

�صهدت اإيرادات ال�صركات النفطية الخم�ش
الكبرى تطورا ملحوظا خالل الفترة (-2003
 ،)2013فقد ارتفعت من  913.9مليار دولر في
عام  2003لت�صل اإلى  1766.3مليار دولر فى
عام  ،2013اأي بمعدل نمو �صنوي بلغ .%6.8

�ل�صكل ()38
مقارنة عائد�ت �ل�صر�ئب لمجموعة �لدول �ل�صناعية �ل�صبع بعائد�ت �لدول �الأع�صاء فى �أو�بك
(مليار دوالر)
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وفي المقابل ارتفعت العائدات النفطية للدول
الأع�صاء في اأوابك من  159.5مليار دولر فقط
في عام  2003لت�صل اإلى  654.3مليار دولر
عام  ،2013اأي بمعدل نمو �صنوي بلغ .%15.2
وع��ن��د ال��م��ق��ارن��ة بين اإي�����رادات ال�صركات
النفطية الكبرى و العائدات النفطية للدول
الأع�صاء فى اأواب��ك يالحظ ارتفاع الأول��ى عن
الثانية طوال فترة الدرا�صة ،اإل اأن ذلك الفارق
قد تقل�ش ب�صكل ملحوظ من � 5.7صعف فى
عام  2003وهو اأعلى م�صتوى له خالل الفترة
،اإلى اإن و�صل اإلى � 2.7صعف في عام ،2013
ويو�صح ال�صكل ( )39تطور اإي��رادات ال�صركات
النفطية الكبرى مقارنة بعائدات الدول الأع�صاء
خالل الفترة .2013-2003
وت��ج��در الإ����ص���ارة هنا اإل���ى اأن ه��ذه المبالغ
الم�صتقطعة من اإيرادات ال�صركات النفطية الخم�ش

الكبرى توؤول اإلى خزائن الحكومات فى الدول التي
تتواجد فيها ،مما يعظم من الفائدة التي تجنيها
تلك الحكومات من ن�صاط القطاع النفطي.
ه��ذا وق��د تباين المجموع الكلي لنفقات
�صريبة الدخل التي تتكبدها ال�صركات النفطية
الخم�ش الكبرى على اختالف جن�صياتها ،فقد
و�صل في عام  2003اإلى نحو  36.7مليار دولر،
ثم اأخذ فى الرتفاع لي�صل اإلى اأعلى م�صتوى له
خالل فترة الدرا�صة وهو  113.3مليار دولر فى
عام  2008مع انخفا�ش اإيرادات تلك ال�صركات.
قبل اأن تنخف�ش ب�صكل ملحوظ اإلى  50.6مليار
دولر فى عام  ، 2009ثم عاودت الرتفاع خالل
عامي  2010و  2011اإل��ى  61.4و 108.4
مليار دولر تباعاً ،و�صهد عامي  2012و 2013
انخفا�صاً مجدداً لت�صل اإلى  76.9مليار دولر
فى عام  ،2013كما يو�صح الجدول التالي.

�ل�صكل ()39
مقارنة �إير�د�ت �ل�صركات �لنفطية �لخم�ش �لكبرى بعائد�ت �لدول �الأع�صاء فى �أو�بك
و�أ�صعار �لنفط خالل �لفترة 2013 - 2003
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�صريبة �لدخل �لمفرو�صة على �ل�صركات �لنفطية �لكبرى2013-2003 ،
(مليون دوالر)
2003
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�إك�صون موبيل

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

24263 31045 31051 21561 15119 36530 29864 27902 11006

رويال دوت�ش �صل

9349

24344 18650 18317

8302

17066 23552 24450 14870

برت�ش برتوليوم

5050

12617 10442 12331

8365

12619 1501-

6463

�صيفرون تك�صاكو

5294

19026 13479 14838

7965

14308 19996 20626 12919

توتال فينا �ألف

6053

14755 16748 19615 13559 10811 20826 18603 17227

�الجمايل

36752

76855
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91038

113323

50562

61408

108361

6880

98221

الم�صدر  :الن�صرة الإح�صائية ال�صنوية ،منظمة اأوبك ،اأعداد مختلفة.

اأخيراً ،وبالنظر اإلى التطورات الأخيرة فى
اأ�صواق النفط العالمية � ،صهدت اأ�صعار النفط
الخام هبوطاً ح��اداً خالل الن�صف الثانى من
عام  2014وتحديداً منذ مطلع �صهر اأغ�صط�ش
 ،2014حيث خ�صرت اأكثر من  %50من اأعلى
م�صتوى لها خالل عام  ،2014لت�صل اإلى ما دون
 50دولر للبرميل ،وهو ما يعد اأدنى م�صتوياتها
منذ يونيو  ،2009وذلك على وقع الوفرة فى
المعرو�ش وانخفا�ش ال��زي��ادة المتوقعة فى
الطلب م��ع ت��راج��ع اقت�صاديات كبرى وزي��ادة
�صعر �صرف الدولر والزيادة الكبيرة في انتاج
النفط ال�صخرى باأمريكا ال�صمالية وعوامل
جيو�صيا�صية اأخ���رى .الأم���ر ال���ذى يتوقع اأن
ينعك�ش بال�صلب على م�صتقبل العائدات النفطية
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للدول الم�صدرة وبخا�صة الدول الأع�صاء فى
اأواب��ك  ،حيث ت�صير التوقعات اإل��ى اإنخفا�ش
عائد الدول الأع�صاء خالل عام  2014لت�صل
اإل��ى نحو  570.8مليار دولر مقارنة بنحو
 654.3مليار دولر ع��ام ، 2013ويمثل ذلك
انخفا�صاً بمقدار  83.5مليار دولر اأي بن�صبة
 .%12.8كما يتوقع اأن ينعك�ش هذا النخفا�ش
بال�صلب اأي�صاً على ال�صتثمارات الم�صتقبلية
لل�صركات النفطية وبالتالى �صتتاأثر اإيراداتها
هي الخرى .وفي المقابل ،هنالك دول يتوقع اأن
ت�صتفيد من هذا النخفا�ش ياأتى في مقدمتها
الدول الم�صتوردة للنفط ،ول �صيما الدول ذات
القت�صادات المتقدمة ،ما �صي�صاهم في نمو
اقت�صادي اإ�صافي لتلك الدول.
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الخال�سة وال�ستنتاجات
من خالل تتبع ما تم ��صتعر��صه في �الأجز�ء
�ل�صتة من �لدر��صة ،يمكن �إيجاز ما تم �الإ�صهاب
فيه في �لخال�صة �لتالية:
✍ تحتل الدول الأع�صاء موقع متميز في
ال�صوق النفطية العالمية باإ�صتحواذها
على  %55من اإجمالي الحتياطيات
العالمية ،و نحو  %28.6من الإنتاج
ال��ع��ال��م��ي ل���ع���ام  ،2013وال��ج��دي��ر
بالمالحظة اأن م�صاهمة الدول الأع�صاء
في الإنتاج العالمى تعد �صئيلة اإذا ما
ق��ورن��ت بحجم الح��ت��ي��اط��ي المتوفر
لديها ،بعك�ش المجموعات الدولية
الأخرى .وفيما يتعلق ب�صادرات النفط
فقد ا�صتاأثرت ال��دول الأع�صاء بن�صبة
 %42.1من الإجمالي العالمي.
✍ توجد عالقة طردية قوية بين القيمة
الأ�صمية لل�صادرات النفطية للدول
الأع�صاء وحركة اأ�صعار النفط ،فقد
ارتفعت العائدات النفطية من 159.5
مليار دولر في عام  2003لت�صل اإلى
 654.3مليار دولر في عام  ،2013اأي
بمعدل نمو �صنوي بلغ  ،%15.2وذلك
نتيجة ارتفاع اأ�صعار النفط من 28.1
دولر للبرميل ف��ى ع��ام  2003اإل��ى
 105.9دولر للبرميل فى عام .2013
✍ تراجُ ع اإجمالى احتياطيات ال�صركات
النفطية الخم�ش الكبرى م��ن النفط
ال��خ��ام بنحو  5.6مليار برميل خالل
ال��ف��ت��رة ( )2013-2003لي�صل اإل��ى
 33.3م��ل��ي��ار ب��رم��ي��ل ف��ي ن��ه��اي��ة ع��ام
 ،2013اأي ما يمثل  %2.6من الإجمالي

العالمي ،كما تراجع اإنتاجها بنحو 1.9
مليون برميل/ي لي�صل اإلى  8.5مليون
ب/ي عام  ،2013اأي ما ي�صكل %11.2
من الإجمالي العالمي ،وتراجعت كميات
النفط الخام المكررة في الم�صافي
التي تمتلكها بنحو 4.2مليون ب/ي
لت�صل اإلى نحو  12.6مليون ب/ي في
عام  ،2013اأي ما ي�صكل  %14.7من
الإج��م��ال��ي العالمي .اأم��ا فيما يخ�ش
مبيعات ال�صركات الخم�ش من المنتجات
النفطية فقد تراجعت بنحو  5.1مليون
ب/ي لت�صل اإلى  23.7مليون ب/ي فى
عام .2013
✍ ارتفاع الم�صاريف الراأ�صمالية لل�صركات
النفطية الكبرى على اأن�صطتها المختلفة
خالل فترة الدرا�صة بنحو  125.7مليار
دولر لت�صل اإلى  183.6مليار دولر فى
عام  ، 2013منها  159.6مليار دولر
اأي ما يمثل  %86.9من الإجمالي على
ن�صاط ال�صتك�صاف والإنتاج .وتوزعت
باقى الم�صاريف على اأن�صطة التكرير
وال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات وال��ن��ق��ل والت�صويق
وبع�ش الأن�صطة الأخرى.
✍ ارت��ف��اع اإج��م��ال��ى اإي�����رادات ال�صركات
النفطية الكبرى الخم�ش ب�صكل ملحوظ
تما�صيا مع التطور في اأ�صعار النفط
خ���الل ال��ف��ت��رة ( )2013-2003من
 319.9مليار دولر في عام  2003اإلى
 1766.3مليار دولر في عام ،2013
بمعدل نمو �صنوي بلغ  .%18.6كما
ارتفع �صافي دخل ال�صركات النفطية
من  61.4مليار دولر اإلى  105.6مليار
دولر خالل ذات الفترة.
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✍ بالرغم من ارتفاع ال�صريبة المفرو�صة
على برميل المنتجات النفطية الم�صتهلك
في مجموعة ال��دول ال�صناعية ال�صبع
الكبرى من  50.8دولر/برميل فى عام
 2003اإلى  119دولر/برميل فى عام
 ،2013اإل اأن ح�صتها من ال�صعر النهائى
للبرميل قد تراجعت من  %53.1اإلى
 .%45.1كما تراجعت ح�صة هام�ش
ال�صناعة من  %16.7فى عام 2003
اإلى  %13.9فى عام  ،2013بالرغم من
ارتفاعه من  16دولر/برميل اإلى 36.6
دولر/برميل .فى حين ارتفعت ح�صة
�صعر ال��خ��ام م��ن  %30.1اإل���ى %41
خالل ذات الفترة.
✍ تباينت ح�صة ال�صريبة المفرو�صة
من ال�صعر النهائي لبرميل المنتجات
الم�صتهلك م��ن دول���ة اإل���ى اأخ���ري في
م��ج��م��وع��ة ال����دول ال�صناعية ال�صبع
الكبرى ،فقد بلغت م�صتويات مرتفعة
ج��داً ت��راوح��ت م��ا بين  % 47.6اإل��ى
 %64.9في كل من األمانيا و فرن�صا و
اإيطاليا و بريطانيا ،وما بين %13.2
اإل����ى  %41.2ف��ي ك��ل م��ن ال��ولي��ات
المتحدة الأمريكية و كندا واليابان.
وللتعرف على �لم�صتفيد �الأكبر من برميل
�لنفط �ل��ذى ت�صتورده �ل ��دول �لم�صتهلكة.
ه��ل ه��ي �ل ��دول �الع���ص��اء �لم�صدرة للنفط
ف��ى �أو�ب� ��ك� ،أم مجموعة �ل ��دول �ل�صناعية
�ل�صبع �لكبرى �أم �ل�صركات �لنفطية �لخم�ش
�ل �ك �ب��رى؟ ت��م �ل�ت��و��ص��ل �إل� ��ى �ال��ص�ت�ن�ت��اج�ي��ن
�لتاليين:
✍ ارت��ف��اع حجم ال��ع��ائ��دات الناجمة عن
فر�ش ال�صرائب على ا�صتهالك النفط
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فى مجموعة ال��دول ال�صناعية ال�صبع
ال��ك��ب��رى م��ق��ارن��ة ب��م��ا حققته ال���دول
الأع�صاء فى اأوابك من عائدات نفطية
خالل فترة الدرا�صة وذلك بمقدار يزيد
عن ال�صعف .مما يعك�ش اأن الم�صتفيد
الرئي�صى من برميل النفط الم�صتورد هو
حكومات الدول الم�صتهلكه له وخا�صة
تلك التى �صكلت فيها ال�صرائب جزء
كبير من ال�صعر النهائى.
✍ ارت��ف��اع اإج��م��ال��ى اإي�����رادات ال�صركات
النفطية الخم�ش الكبرى مقارنة بما
حققته ال��دول الأع�صاء فى اأواب��ك من
عائدات نفطية طوال فترة الدرا�صة .اإل
اأن ذلك الفارق قد تقل�ش ب�صكل ملحوظ
من � 5.7صعف فى عام  2003لي�صل اإلى
� 2.7صعف فى عام  .2013هذا وتجدر
الإ�صارة اإلى اأن المبالغ الم�صتقطعة من
اإي����رادات ال�صركات النفطية الخم�ش
الكبرى توؤول اإلى خزائن الحكومات فى
الدول التى تتواجد فيها ،مما يعظم من
الفائدة التى تجنيها تلك الحكومات من
ن�صاط القطاع النفطى.
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المراجـــــع
�أوالً� :لمر�جع �لعربية
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■

■

■

■

ال�صركة العربية البحرية لنقل البترول،
درا�صات حول نقل البترول قدمت في
دورة الأ�صا�صيات ل�صناعة النفط والغاز،
الدورة الثامنة ع�صر و التا�صعة ع�صر.
ال��م��رك��ز ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي ل��ل��درا���ص��ات
الإ�صتراتيجية ،الطاقة في الكويت و
الخليج العربي ،الكويت ،اأعداد مختلفة.
ع��اط��ف الجميلي ،اإن��دم��اج ال�صركات
البترولية العالمية و اأثرها على ال�صناعة
البترولية العالمية ،ورق��ة قدمت في
موؤتمر الطاقة ال�صابع ،القاهرة -م�صر ،
 14-11مايو .2002
عبد الفتاح دندي ،الإدارة القت�صادية،
منظمة الأق��ط��ار العربية الم�صدرة
للبترول« ،توزيع الإي���رادات الإجمالية
لبرميل النفط وح�صة الدول الأع�صاء
فى اأوابك منه» ،مجلة النفط والتعاون
العربي ،العدد ( ،)131خريف .2009
عبد الفتاح دندي ،الإدارة القت�صادية،
منظمة الأق��ط��ار العربية الم�صدرة
للبترول« ،التقلبات في اأ�صعار �صرف
ال����دولر م��ق��اب��ل ال��ع��م��الت الرئي�صية
الأخ���رى وانعكا�صاتها على العائدات
النفطية ل�الأق��ط��ار الأع�����ص��اء» ،مجلة
النفط والتعاون العربي ،العدد (،)125
ربيع .2008
ماجد المنيف ،التطورات في اأ�صواق
النفط العالمية ،محا�صرة قدمت في
دورة الأ���ص��ا���ص��ي��ات ل�صناعة النفط

■

■

■

والغاز ،ال��دورة الثامنة ع�صر 25-20
مار�ش .2004
منظمة الأق��ط��ار العربية الم�صدرة
للبترول ،التقرير الإح�صائي ال�صنوي،
اأعداد مختلفة.
منظمة الأق��ط��ار العربية الم�صدرة
للبترول ،تقرير الأمين العام ال�صنوي،
اأعداد مختلفة.
منظمة الأق��ط��ار العربية الم�صدرة
ل��ل��ب��ت��رول ،ال��ن�����ص��رة ال�����ص��ه��ري��ة ،اأع���داد
مختلفة.

ثانياً� :لمر�جع �الأجنبية
BP، Statistical Review of World
Energy، Various Issues.
IEA،
Annual
Statistical
Supplement، Various Issues.
OPEC،
Annual Statistical
Bulletin، Various Issues.
OPEC، Monthly Oil Market
Report، Various Issues.
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�جمالي �لدول �الأع�صاء

�لجدول رقم ()1
�الحتياطيات �لموؤكدة من �لنفط �لخام للدول �الع�صاء2013-2003 ،
(مليار برميل)
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الم�صدر  :تقرير المين العام ال�صنوي ،اأعداد مختلفة.
* الجمالي العالمي ل يت�صمن احتياطيات النفوط الثقيلة جداً والبيتومين فى فنزويال ،واحتياطيات النفوط غير التقليدية ومنها الحتياطى الموجود فى رمال القار
بكندا

ملحق الجداول الإح�سائية
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البحرين

66.8

62.7

709.2

754.2

578.9

757.9

554.0

802.9

562.0

845.7

528.2

842.8

546.2

733.0

560.7

733.4

566.0

734.0

571.5

736.0

27.9

29.1

29.4

26.7

24.8

25.2

27.8

27.5

28.9

30.9

28.7

76129.7 73556.0 72506.6 71951.8 70734.0 84049.2 85606.3 80651.3 72373.3 71243.4 68512.1

21813.4 22709.8 20928.2 19787.4 19646.4 21166.4 21221.2 21563.7 21277.9 20730.9 19094.9

الم�صدر  :تقرير المين العام ال�صنوي ،اأعداد مختلفة.

اجمالي العالم
ح�صة �لدول �الع�صاء من �لعالم

�جمالي �لدول �الأع�صاء

م�صر

571.9

661.0 1454.0 589.5 1495.0 1473.9 1721.5 1673.9 1751.2 1693.2 1580.7 1431.9

2922.0 2977.6 2658.7 2312.1 2261.6 2676.0 2574.5 2644.5 2572.3 2287.8 2107.6

720.7

722.0

3024.0 2942.0 2653.0 2359.0 2346.0 2280.5 2035.2 1952.2 1912.7 2107.2 1377.8

750.1

ليبيا

الكويت

قطر

العراق

�صورية

499.1

461.4

427.5

377.1

370.0

390.0

375.1

387.0

330.0

31.0

9696.0 9763.4 9311.0 8165.6 8184.0 8532.0 8978.6 9208.0 9353.3 8897.0 8410.0

1206.0 1203.0 1262.0 1189.8 1221.0 1356.0 1398.0 1426.0 1352.0 1311.4 942.4

170.0

ال�صعودية

الجزائر

تون�ش

69.3

65.5

96.5

70.0

85.0

82.0

78.8

70.0

65.7

188.6

209.1

186.6

183.3

184.3

182.2

182.0

182.0

173.0

175.8

190.0

الإمارات

2009

2010

2011

2012

2013

2741.0 2652.5 2564.0 2324.0 2241.6 2572.2 2529.0 2568.0 2378.0 2343.6 2601.0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

�لجدول رقم ( ) 2
�إنتاج �لدول �الع�صاء من �لنفط �لخام 2013-2003 ،
(�ألف ب/ي)
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الإمارات

البحرين

2003

�لجدول رقم ( ) 3
�صادر�ت �لدول �الع�صاء من �لنفط �لخام 2013-2003 ،
(�ألف ب/ي)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2701.0 2445.0 2457.0 2103.0 1953.0 2334.0 2343.0 2420.0 2195.0 2172.0 2048.0

الجزائر

741.0

893.2

970.3

841.0 1253.0 947.0

747.0

709.0

698.0

ال�صعودية

809.0

744.0

7571.0 7557.0 7218.0 6644.0 6268.0 7322.0 6962.0 7029.0 7208.9 6813.1 6522.9

�صورية

246.8

247.8

248.0

250.0

253.0

250.0

العراق

قطر

149.0

2390.0 2423.0 2166.0 1890.0 1906.0 1855.0 1643.0 1468.0 1472.2 1450.0 388.6

540.7

542.7

677.3

620.0

615.0

703.0

647.0

الكويت

ليبيا

م�صر

586.0

300.0 1118.0 1170.0 1403.0 1378.0 1426.0 1306.3 1284.5 1126.5

52.1

42.8

45.0

57.0

44.0

98.0

102.0

87.0

588.0

962.0

83.0

588.0

599.0

2058.0 2070.0 1816.0 1430.0 1348.0 1739.0 1613.0 1732.0 1650.8 1414.9 1242.9
589.0
91.0

16749.0 16945.0 15440.0 14716.0 14391.0 16548.0 16101.0 15947.0 15773.6 14860.0 12979.7
39.1

40.0

41.8

35.8

35.9

38.2

41.2

42.1

39830.0 41107.0 40444.0 41032.0 40200.0 39602.0 40273.0 40817.0 40541.3 39919.5 39125.4

33.2

37.2

38.9

الم�صدر  :منظمة اأوبك،التقرير الأح�صائي ال�صنوي ،اأعداد مختلفة .

اجمالي العالم
ح�صة �لدول �الع�صاء من �لعالم

�جمالي �لدول �الأع�صاء

97.0

114.0

317.0

تون�ش

البحث الثاني
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7.1

7.5

7.0

7.9

6.2

14.5

9.5

9.1

8.5

11.9

41

48

53

73

42

136

91

102

109

156

101

12.0

12.3

12.3

13.3

10.9

25.4

16.9

17.6

16.9

22.5

14.3

26

33

39

51

31

99

67

82

89

123

84

5.4

5.6

5.5

5.6

4.9

9.4

6.4

6.5

6.9

7.2

5.8

81

88

101

117

83

206

145

166

194

225

191

10.3

10.9

10.6

11.0

9.0

17.4

12.0

11.8

12.0

13.2

12.4

77

88

100

115

78

199

142

163

186

220

185

(*) المقيا�ش العالمي ( )WS- World Scaleهو طريقة م�صتخدمة لحت�صاب اأ�صعار ال�صحن ،حيث اأن نقطة على المقيا�ش العالمي تعني  % 1من �صعر النقل القيا�صي لذلك
التجاه في كتاب  World Scaleالذي ين�صر �صنويا ،ويت�صمن قائمة من الأ�صعار ب�صيغة دولر/طن تمثل  – WS 100لكل التجاهات الرئي�صية في العالم.
الم�صدر  :منظمة اأوبك،التقرير الأح�صائي ال�صنوي . 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

7.2

من �ل�صرق �الأو�صط
�إلى �ل�صرق

نقطة على
�لمقيا�ش
�لعالمى ()%

من �ل�صرق �الأو�صط
�إلى �لغرب

نقطة على
�لمقيا�ش
�لعالمى ()%

د�خل منطقة
�لبحر �الأبي�ش
�لمتو�صط

نقطة على
�لمقيا�ش
�لعالمى ()%

من �لبحر �الأبي�ش
�لمتو�صط �إلى
�صمال غرب �أوروبا

نقطة على
�لمقيا�ش
�لعالمى ()%

�لجدول رقم ( ) 4
�أ�صعار �صحن برميل �لنفط في �ل�صوق �لفورية ون�صبته على �لمقيا�ش �لعالمى*2013-2003 ،
(دوالر للطن)
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17.40
19.70
21.70
21.40
22.90
25.00
15.20
18.20
20.10
21.60

268
289
292
256
238
251
112
175
166
153
145

8.40
9.20
11.00
10.40
10.80
12.00
6.30
8.70
9.20
9.50
8.90

231
255
276
216
183
250
95
134
125
116
103

28.90

33.80

37.50

33.20

32.70

45.60

24.00

25.30

28.60

31.60

30.40

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

من �لبحر �الأبي�ش
من �ل�صرق �الأو�صط نقطة على �لمقيا�ش د�خل منطقة �لبحر نقطة على �لمقيا�ش
�لمتو�صط �إلى
�لعالمى ()%
�الأبي�ش �لمتو�صط
�لعالمى ()%
�إلى �ل�صرق
�صمال غرب �أوروبا

278
298
302
266
247
261
122
185
175
162

22.10

(*) المقيا�ش العالمي ( )WS- World Scaleهو طريقة م�صتخدمة لحت�صاب اأ�صعار ال�صحن ،حيث اأن نقطة على المقيا�ش العالمي تعني  % 1من �صعر النقل القيا�صي لذلك
التجاه في كتاب  World Scaleالذي ين�صر �صنويا ،ويت�صمن قائمة من الأ�صعار ب�صيغة دولر/طن تمثل  – WS 100لكل التجاهات الرئي�صية في العالم.
الم�صدر  :منظمة اأوبك،التقرير الأح�صائي ال�صنوي . 2014

154

نقطة على �لمقيا�ش
�لعالمى ()%

�لجدول رقم ( ) 5
�أ�صعار �صحن برميل �لمنتجات �لنفطية في �ل�صوق �لفورية ون�صبته على �لمقيا�ش �لعالمى*2013-2003 ،
(دوالر للطن)

البحث الثاني
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�لجدول ( ) 6
تطور �لقيمة �ال�صمية لال�صعار و لل�صادر�ت �لنفطية للدول �الأع�صاء2013-2003 ،
�لقيمة �ال�صمية ل�صادر�ت �لنفط
(مليار دوالر)

�ل�صعر �ال�صمي للنفط
(دوالر  /برميل)

2003

159.5

28.1

2004

219.0

36.1

2005

305.8

50.6

2006

375.1

61.1

2007

410.2

69.1

2008

585.3

94.5

2009

352.8

61.1

2010

450.9

77.5

2011

624.8

107.5

2012

702.6

109.5

2013

654.3

105.9

الم�صدر  :منظمة اأوابك  ،تقرير الأمين العام ال�صنوي .2013
منظمة اأوبك  ،الن�صرة الح�صائية ال�صنوية .2014
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�لجدول ()7
�لقيمة �ال�صمية لل�صادر�ت �لنفطية للدول �الأع�صاء2013-2003 ،
( مليار دوالر )

15.7
10.6

94.5
7.2

93.6
7.3

85.9
6.3

57.9
4.7

44.8
3.3

80.6
5.9

56.0
7.1

53.2
5.9

43.5

5.1

29.6

3.5

13.9

الإمارات 22.1

2.6

12.3

البحرين

الجزائر

�صورية

العراق

قطر

الكويت

ليبيا

م�صر

21.0

2.7

8.6

7.5

19.0

12.8

1.3

25.5

2.6

17.8

11.7

26.7

18.7

1.8

27.8

3.7

24.1

13.8

28.2

27.5

1.9

38.5

5.2
31.6
17.7
36.6
34.1
3.2

21.5

5.6
38.1
18.7
38.5
36.9
3.1

28.1

8.0
63.0
27.4
57.7
52.1
4.9

37.3

5.4
43.9
16.2
41.9
29.4
2.2

34.7

6.7
54.2
20.6
53.0
38.8
2.6

29.8
3.0
83.8
27.3
79.6
7.4
4.7

9.3

92.7
21.0
99.7
41.7
4.8

ال�صعودية 70.6

90.4
18.2
97.0
27.7
4.6

284.9 307.1 289.5 184.4 144.2 247.1 178.3 162.0 137.1 92.9

26.5
9.3
17.7
8.0
13.9

الجمالي 654.3 702.6 624.8 450.9 352.8 585.3 410.2 375.1 305.8 219.0 159.5

الم�صدر  :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،تقرير المين العام ال�صنوي  ،اأعداد مختلفة.

15.2

15.0

معدل �لنمو
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
للفترة ()2013-2003

البحث الثاني
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�لجدول ( ) 8
�لعمليات �لرئي�صية لل�صركات �لنفطية �لكبرى خالل �لفترة 2013-2003
2003
اإحتياطيات النفط الخام (مليار برميل) 38.917
10.439
اإنتاج النفط الخام (مليون ب/ي)
النفط الخام المكرر(مليون ب/ي) 16.872
مبيعات المنتجات النفطية(مليون ب/ي) 28.765

2004
34.665
10.680
16.936
29.154

2005
33.273
10.373
16.396
27.981

2006
32.496
10.342
16.106
26.836

2007
29.760
10.113
15.723
26.606

2008
30.721
9.604
15.179
26.114

2009
32.301
9.730
14.733
25.341

2010
32.668
9.678
14.779
25.690

2011
32.558
9.080
14.061
24.973

2012
32.649
8.713
13.675
24.234

2013
33.286
8.509
12.648
23.749

مجموعة برت�ص بتروليوم
2003
اإحتياطيات النفط الخام (مليار برميل) 7.449
2.121
اإنتاج النفط الخام (مليون ب/ي)
النفط الخام المكرر(مليون ب/ي) 2.723
مبيعات المنتجات النفطية(مليون ب/ي) 6.688

2004
6.755
2.531
2.607
6.398

2005
6.360
2.562
2.399
5.888

2008
5.665
2.401
2.155
5.698

2009
5.658
2.535
2.287
5.887

2006
5.893
2.475
2.198
5.801

2007
5.492
2.414
2.127
5.624

2003
اإحتياطيات النفط الخام (مليار برميل) 12.856
2.516
اإنتاج النفط الخام (مليون ب/ي)
النفط الخام المكرر(مليون ب/ي) 5.510
مبيعات المنتجات النفطية(مليون ب/ي) 7.270

2004
11.651
2.571
5.713
7.511

2003
اإحتياطيات النفط الخام (مليار برميل) 7.323
1.661
اإنتاج النفط الخام (مليون ب/ي)
النفط الخام المكرر(مليون ب/ي) 2.481
مبيعات المنتجات النفطية(مليون ب/ي) 3.652

2004
7.003
1.695
2.496
3.771

2003
اإحتياطيات النفط الخام (مليار برميل) 5.009
2.333
اإنتاج النفط الخام (مليون ب/ي)
النفط الخام المكرر(مليون ب/ي) 4.167
مبيعات المنتجات النفطية(مليون ب/ي) 7.445

2004
3.745
2.173
4.162
7.600

2003
اإحتياطيات النفط الخام (مليار برميل) 6.280
1.808
اإنتاج النفط الخام (مليون ب/ي)
النفط الخام المكرر(مليون ب/ي) 1.991
مبيعات المنتجات النفطية(مليون ب/ي) 3.710

2004
5.511
1.710
1.958
3.874

2010
5.559
2.374
2.426
5.927

2011
5.153
2.157
2.352
5.776

2012
4.477
2.056
2.354
5.657

2013
4.161
2.013
1.791
5.569

مجموعة اإك�سون موبيل
2008 2007 2006 2005
12.006 11.074 11.568 11.229
2.405 2.616 2.681 2.523
5.416 5.571 5.603 5.723
6.761 7.099 7.247 7.519

2009
11.651
2.387
5.350
6.428

2010
11.673
2.422
5.253
6.414

2011
12.228
2.312
5.214
6.413

2012
12.816
2.185
5.014
6.174

2013
13.239
2.202
4.585
5.887

2008
5.695
1.456
2.362
3.658

2009
5.689
1.381
2.151
3.616

2010
5.987
1.340
2.009
3.776

2011
5.784
1.226
1.863
3.639

2012
5.686
1.220
1.786
3.403

2013
5.413
1.167
1.719
3.418

2007
2.751
1.818
3.779
6.625

2008
2.620
1.693
3.388
6.568

2009
4.693
1.581
3.067
6.156

2010
5.179
1.619
3.197
6.460

2011
5.098
1.536
2.845
6.196

2012
5.317
1.488
2.819
6.235

2013
6.17
1.396
2.915
6.164

2007
4.665
1.756
1.833
3.484

2008
4.735
1.649
1.858
3.429

2009
4.610
1.846
1.878
3.254

2010
4.270
1.923
1.894
3.113

2011
4.295
1.849
1.787
2.949

2012
4.353
1.764
1.702
2.765

2013
4.303
1.731
1.638
2.711

مجموعة توتال
2005
6.592
1.621
2.410
3.792

2006
6.471
1.506
2.454
3.682

2007
5.778
1.509
2.413
3.774

مجموعة رويال دوت�ص �سل
2005
3.466
1.998
3.981
7.057

2006
3.270
1.948
3.862
6.485

مجموعة �سيفرون
2005
5.626
1.669
1.883
3.725

2006
5.294
1.732
1.989
3.621

الم�صدر  :الن�صرة الح�صائية ال�صنوية ،منظمة اأوبك  ،اأعداد مختلفة.
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�لجدول ( ) 9
�لم�صاريف �لر�أ�صمالية لل�صركات �لنفطية �لكبرى2013-2003 ،
(مليون دوالر)

البحث الثاني

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
159581 138183 134227 103809 87906 104002 77220
21749 20703 21157 19780 24718 27784 22695
2279 2399 2870 1921 2149 2959 2245
183609 161285 158254 125510 114773 134745 102160

2003
ال�صتك�صاف و النتاج 41446
اأن�صطة القطاع الالحق* 15067
1353
اأخرى
57866
الجمالي

2004
45843
15237
3149
64229

2005
54206
16665
1884
72755

2006
72562
17162
1777
91501

2003
ال�صتك�صاف والنتاج 9658
اأن�صطة القطاع الالحق* 3781
547
اأخرى
13986
الجمالي

2004
11412
2983
2256
16651

2005
10398
2845
906
14149

(مليون دولر)
2007 2006
14207 13252
5495 3127
939
852
20641 17231

مجموعة برت�ش بتروليوم

2008
22227
6634
1839
30700

2009
14896
4114
1299
20309

2010
17753
4029
1234
23016

2011
25821
4285
1853
31959

2012
18520
5249
1435
25204

2013
19115
4506
1050
24671

مجموعة �إك�صون موبيل
2003
ال�صتك�صاف والنتاج 11988
اأن�صطة القطاع الالحق* 3473
64
اأخرى
15525
الجمالي

2004
11715
3095
75
14885

2005
14470
3149
80
17699

(مليون دولر)
2007 2006
15724 16231
5085 3485
44
139
20853 19855

2008
19734
6348
61
26143

2009
20704
6344
44
27092

2010
27319
4720
187
32226

2011
33091
3570
105
36766

2012
36084
3680
35
39799

2013
38231
4245
13
42489

2003
ال�صتك�صاف والنتاج 5996
اأن�صطة القطاع الالحق* 2658
86
اأخرى
8740
الجمالي

2004
7696
3020
96
10812

2005
10091
3600
237
13928

(مليون دولر)
2007 2006
12172 11302
3818 3478
74
102
16064 14882

2008
14733
5136
193
20062

2009
13746
4745
128
18619

2010
17510
3956
107
21573

2011
28762
5212
188
34162

2012
25205
4169
103
29477

2013
29744
4521
162
34427

2003
ال�صتك�صاف والنتاج 8129
اأن�صطة القطاع الالحق* 3858
265
اأخرى
12252
الجمالي

2004
8699
4660
207
13566

2005
10858
4770
288
15916

(مليون دولر)
2007 2006
19217 18507
4945 4148
414
267
24576 22922

2008
28947
5877
241
35065

2009
20264
5979
273
26516

2010
22323
4523
94
26940

2011
20681
5479
141
26301

2012
27930
4433
213
32576

2013
34633
5302
210
40145

2003
ال�صتك�صاف والنتاج 5675
اأن�صطة القطاع الالحق* 1297
391
اأخرى
7363
الجمالي

2004
6321
1479
515
8315

2005
8389
2301
373
11063

(مليون دولر)
2007 2006
15900 13270
3352 2924
774
417
20026 16611

2008
18361
3789
625
22775

2009
18296
3536
405
22237

2010
18904
2552
299
21755

2011
25872
2611
583
29066

2012
30444
3172
613
34229

2013
37858
3175
844
41877

مجموعة توتال

مجموعة رويال دوت�ش �صل

مجموعة �صيفرون

* اأن�صطة التكرير والبتروكيماويات والنقل والت�صويق.
الم�صدر  :الن�صرة الح�صائية ال�صنوية ،منظمة اأوبك  ،اأعداد مختلفة.
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متابعة لدراسة توزيع اإليرادات اإلجمالية لبرميل النفط وحصة الدول األعضاء في أوابك منه

�لجدول ()10
توزع �ير�د�ت �ل�صركات �لنفطية �لكبرى2013-2003 ،
(مليون دوالر)
اليرادات :
تكاليف المبعيات
�صريبة الدخل (عائد)
خ�صومات خا�صة
�صافي الدخل (فاقد )

2003
913856
815675
36752

2004
1133870
994343
53379

2005
1292198
1105515
76560

61429

86148

110123

اليرادات :
تكاليف المبعيات
�صريبة الدخل (عائد)
�صافي الدخل (فاقد )

2005
2004
2003
245486 204456 173296
216699 181942 155814
9473
7082
5050
19314 15432 12432

اليرادات :
تكاليف المبعيات
�صريبة الدخل (عائد)
�صافي الدخل (فاقد )

2005
2004
2003
370680 291252 237054
311248 250011 204538
23302 15911 11006
36130 25330 21510

اليرادات :
تكاليف المبعيات
�صريبة الدخل (عائد)
�صافي الدخل (فاقد )

2005
2004
2003
171197 145340 118340
141240 121121 104343
14688 10701 6053
15269 13518 7944

اليرادات :
تكاليف المبعيات
�صريبة الدخل (عائد)
�صافي الدخل (فاقد )

2005
2004
2003
306731 337522 263889
263421 306814 242227
17999 12168 9349
25311 18540 12313

اليرادات :
تكاليف المبعيات
�صريبة الدخل (عائد)
خ�صومات خا�صة
�صافي الدخل (فاقد )

2005
2004
2003
198104 155300 121277
172907 134455 108753
11098 7517
5294
7230

13328

14099

2008
2007
2006
1840487 1490230 1373958
1590467 1272023 1164265
113323 91038 90615
100
107
136597 127062 119078
مجموعة برت�ش بتروليوم
(مليون دولر)
2008
2007
2006
367053 291438 274316
328843 262626 239763
12617 10442 12331
25593 18370 22222
مجموعة �إك�صون موبيل
(مليون دولر)
2008
2007
2006
477359 404552 377635
395609 334078 310233
36530 29864 27902
45220 40610 39500
مجموعة توتال
(مليون دولر)
2008
2007
2006
264709 217554 193114
228327 180888 161111
20806 18603 17227
15576 18063 14776
مجموعة رويال دوت�ش �صل
(مليون دولر)
2008
2007
2006
458361 355782 318845
407740 305801 275086
24344 18650 18317
26277 31331 25442
مجموعة �صيفرون
(مليون دولر)
2008
2007
2006
273005 220904 210048
229948 188630 178072
19026 13479 14838
100
107
23931 18688 17138

2009
1189723
1071278
50562
80
67803

2010
1476276
1336390
61408
112
78366

2011
1853615
1605814
108361
113
139327

2012
1834855
1613459
98221
157
123018

2013
1766286
1583699
76855
174
105558

2013
2012
2011
2010
2009
396217 388074 386216 308928 246138
366073 369766 350185 315688 224033
6463
6880 12619 -1501 8365
23681 11428 23412 -5259 13740
2013
2012
2011
2010
2009
438255 480681 486429 383221 310586
381412 404756 414318 331200 276187
24263 31045 31051 21561 15119
32580 44880 41060 30460 19280
2013
2012
2011
2010
2009
251731 257038 257093 211143 183175
225473 226471 220344 183570 160582
14755 16748 19615 13559 10811
11503 13819 17134 14014 11782
2013
2012
2011
2010
2009
451235 467153 470171 368056 278188
417798 416889 414895 333059 257368
17066 23552 24450 14870 8302
16371 26712 30826 20127 12518
2013
2012
2011
2010
2009
228848 241909 253706 204928 171636
192943 195577 206072 172873 153108
14308 19996 20626 12919 7965
174
157
113
112
80
21423 26179 26895 19024 10483

الم�صدر  :الن�صرة الح�صائية ال�صنوية ،منظمة اأوبك  ،اأعداد مختلفة.
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�لجدول ()11
�لعنا�صر �لمكونة ل�صعر برميل �لنفط في مجموعة �لدول �ل�صناعية �ل�صبع �لكبرى2013-2003 ،
(دوالر/برميل)

البحث الثاني

�الجمالي

�ليابان

�صعر �لخام
(�صيف* )

�لح�صة
%

هام�ش
�ل�صناعة

�لح�صة
%

�ل�صريبة

�لح�صة
%

�الجمالي

�لح�صة
�لواليات �صعر �لخام �لح�صة هام�ش �لح�صة
�ل�صريبة
%
%
�لمتحدة (�صيف* ) � %ل�صناعة

55.7 25.7 14.3 24.6 13.7 49.7 27.7 2003

2003

29.3

33.2

24.3

27.6

34.6

39.2

88.2

72.2 25.5 18.4 29.1 21.0 45.4 32.8 2004

2004

33.3

32.6

30.7

30.1

38.0

37.3

102.0

87.0 22.6 19.7 21.3 18.5 56.1 48.8 2005

2005

51.6

45.8

20.8

18.5

40.3

35.8

112.7

87.0 22.6 19.7 21.3 18.5 56.1 48.8 2006

2006

51.6

45.8

20.8

18.5

40.3

35.8

112.7

119.7 22.4 26.8 21.8 26.1 55.8 66.8 2007

2007

70.1

51.2

15.8

11.5

51.1

37.3

137.0

159.6 23.9 38.1 16.6 26.5 59.5 95.0 2008

2008

101.0

55.7

6.5

3.6

73.7

40.7

181.2

100.4 20.3 20.4 21.1 21.2 58.6 58.8 2009

2009

61.3

34.7

42.0

23.8

73.3

41.5

176.6

119.2 17.1 20.4 19.1 22.8 63.8 76.0 2010

2010

79.4

37.9

49.8

23.8

80.2

38.3

209.4

152.4 13.5 20.6 19.3 29.4 67.2 102.4 2011

2011

109.3

42.8

58.9

23.1

87.2

34.1

255.4

157.1 13.2 20.7 22.4 35.2 64.4 101.2 2012

2012

114.8

45.5

54.7

21.7

83.0

32.9

252.5

153.4 14.2 21.8 22.4 34.3 63.4 97.3 2013

2013

110.6

49.5

40.9

18.3

72.1

32.2

223.6

ال�صعر �صامل التكلفة و التاأمين وال�صحن.
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�الجمالي

فرن�صا

�صعر �لخام
(�صيف* )

�لح�صة
%

هام�ش
�ل�صناعة

�لح�صة
%

�ل�صريبة

�لح�صة
%

�الجمالي

�لح�صة
�صعر �لخام �لح�صة هام�ش �لح�صة
�ل�صريبة
كند�
%
%
(�صيف* ) � %ل�صناعة

66.2 31.3 20.7 24.2 16.0 44.6 29.5 2003

2003

28.9

25.7

17.6

15.6

66.1

58.7

112.6

79.2 27.7 21.9 28.0 22.2 44.3 35.1 2004

2004

35.0

30.3

10.0

8.7

70.4

61.0

115.4

92.1 28.7 26.4 14.5 13.3 56.9 52.4 2005

2005

52.7

38.0

14.5

10.5

71.4

51.5

138.6

92.1 28.7 26.4 14.5 13.3 56.9 52.4 2006

2006

52.7

38.0

14.5

10.5

71.4

51.5

138.6

122.4 27.3 33.4 15.5 19.0 57.2 70.0 2007

2007

72.2

39.8

19.6

10.8

89.4

49.3

181.2

162.9 29.7 48.4

2008

97.6

43.1

8.0

3.5

120.8

53.4

226.4

128.9 31.0 40.0 22.2 28.6 46.8 60.3 2009

2009

61.6

27.9

29.0

13.1

130.4

59.0

221.0

156.6 30.8 48.3 18.6 29.2 50.5 79.1 2010

2010

79.8

33.1

31.4

13.0

129.7

53.8

240.9

198.6 29.5 58.6 14.7 29.2 55.8 110.8 2011

2011

111.8

38.0

37.8

12.9

144.3

49.1

293.9

200.5 29.3 58.7 15.6 31.2 55.2 110.6 2012

2012

112.0

39.5

36.7

12.9

135.2

47.6

283.9

196.6 29.6 58.2 15.2 29.8 55.2 108.6 2013

2013

109.6

38.4

35.0

12.3

140.8

49.3

285.4

13.1 62.2 101.4 2008

8.0

ال�صعر �صامل التكلفة و التاأمين وال�صحن.
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تابع جدول ()11
�لعنا�صر �لمكونة ل�صعر برميل �لنفط في مجموعة �لدول �ل�صناعية �ل�صبع �لكبرى2013-2003 ،
(دوالر/برميل)
�الجمالي

بريطانيا

�صعر �لخام
(�صيف* )

�لح�صة
%

هام�ش
�ل�صناعة

�لح�صة
%

�ل�صريبة

�لح�صة
%

�الجمالي

�لح�صة
�صعر �لخام �لح�صة هام�ش �لح�صة
�ل�صريبة
المانيا
%
%
(�صيف* ) � %ل�صناعة

97.4 62.1 60.5

2003

29.1

19.7

23.6

16.0

94.9

64.3

147.6

109.6 56.3 61.7 12.6 13.8 31.1 34.1 2004

2004

34.9

22.6

23.2

15.0

96.4

62.4

154.5

10.3 41.8 52.3 2005

8.2

125.1 50.0 62.5

2005

53.8

29.3

23.9

13.0

106.1

57.7

183.8

10.3 41.8 52.3 2006

8.2

125.1 50.0 62.5

2006

53.8

29.3

23.9

13.0

106.1

57.7

183.8

12.7 38.0 71.6 2007

188.2 55.2 103.9 6.7

2007

73.8

30.8

25.4

10.6

140.7

58.6

239.9

11.1 39.0 96.7 2008

248.1 56.5 140.3 4.5

2008

99.3

33.9

24.8

8.5

168.4

57.6

292.5

241.7 60.5 146.2 14.2 34.3 25.3 61.2 2009

2009

62.4

26.0

21.7

9.1

155.5

64.9

239.6

258.2 55.8 144.2 13.7 35.5 30.4 78.5 2010

2010

80.6

29.0

25.6

9.2

172.2

61.9

278.4

310.5 51.0 158.2 13.4 41.7 35.6 110.6 2011

2011

113.5

33.9

27.7

8.3

193.2

57.8

334.4

302.9 49.0 148.3 14.0 42.4 37.0 112.2 2012

2012

112.6

33.0

33.8

9.9

194.6

57.1

341.0

301.6 50.6 152.5 13.1 39.5 36.3 109.6 2013

2013

110.3

33.0

30.8

9.2

193.0

57.8

334.1

29.2 28.4 2003

8.5

8.7

ال�صعر �صامل التكلفة و التاأمين وال�صحن.
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�لح�صة
�صعر �لخام �لح�صة هام�ش �لح�صة
�ل�صريبة
اإيطاليا
%
%
(�صيف* ) � %ل�صناعة

28.1 28.6 2003

�الجمالي

8.4

8.3

101.8 63.7 64.8

10.7 30.8 34.2 2004

9.6

110.9 59.5 66.0

10.5 40.0 51.3 2005

8.2

128.4 51.9 66.6

10.5 40.0 51.3 2006

8.2

128.4 51.9 66.6

17.2 40.0 70.2 2007

9.8

175.7 50.3 88.3

15.2 41.4 96.7 2008

233.5 52.1 121.6 6.5

246.0 57.9 142.4 17.4 42.9 24.7 60.7 2009
263.3 53.4 140.6 16.5 43.4 30.1 79.3 2010
323.7 50.5 163.6 15.4 49.9 34.0 110.2 2011
346.3 53.4 184.8 14.2 49.3 32.4 112.2 2012
350.3 55.5 194.5 13.1 45.8 31.4 110.0 2013
ال�صعر �صامل التكلفة و التاأمين وال�صحن.
الم�صدر  :منظمة اأوبك ،الن�صرة الح�صائية ال�صنوية  ،اأعداد مختلفة.
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البيبليوغرافيا
اإعداد
عمر كرامة عطيفة
اإدارة الإعالم واملكتبة

ي�ضمل ه��ذا الق�ضم بيليوغرافيا بالموا�ضيع التي
تطرقت اإل��ي��ه��ا اأح���دث الكتب وال��وث��ائ��ق وم��ق��الت
الدوريات العربية الواردة اإلى مكتبة اأوابك ،مدرجة
تحت روؤو�س المو�ضوعات التالية:
االقت�صاد والتنمية
البتروكيماويات
البترول (النفط والغاز)
التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ق�صايا حماية البيئة
الطاقة
المالية والمالية العامة
نقل التكنولوجيا
مو�صوعات اأخرى

البيبليوغرافيا

ا اً
أوال :االقت�صاد والتنمية
الإبراهيم ،فهد را�ضد .م�ضتقبل القت�ضاد العربي:
الفر�س والتحديات� --.صمان اال�صتثمار--.
مج ،33 .ع� --.)2015/3-1(1 .س.4-3 .
ات�ضاع الفجوة بين الطبقات :عدم الم�ضاواة اأم
الم�ضاكل ال�ضيا�ضية والقت�ضادية --.االأهرام
االقت�صادي --.ع--.)2015/5/10( 2399 .
�س.43-42 .
ا�ضت�ضراف الآفاق القت�ضادية العربية في ظل
تزاحم التحولت والمتغيرات --.االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2015/5( 524 .س-51 .
.54
الأ�ضرج ،ح�ضين عبد المطلب .الم�ضروعات ال�ضغيرة
والمتو�ضطة وتحدي البطالة بين ال�ضباب
الخليجي --.بحوث اقت�صادية عربية --.مج.
 ،22ع� --. )2015( 70-69 .س.179-159 .
اآفاق القت�ضادات العربية لعام � --.2015صمان
اال�صتثمار --.مج ،33 .ع-.)2015/3-1( 1 .
 �س.16-5 .اآفاق القت�ضادات العربية ،لعام  --.2015االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2015/6( 525 .س-49 .
.54
القت�ضاد الأمريكي والنتائج المتوقعة بعد تطبيق
الميزانية التق�ضفية الجديدة --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/3/31( 13 .س.
.36-24
القت�ضادات الخليجية والعام  :2015الآفاق
والتحديات --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2015/5/5( 18 .س.17-6 .
بع�س ال�ضمات الأ�ضا�ضية ل�ضكان دولة الكويت وقوة
العمل في نهاية عام  --.2014االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2015/5( 524 .س-32 .
.35
بع�س الموؤ�ضرات الإح�ضائية عن دول مجل�س التعاون
الخليجي --.االقت�صادي الكويتي --.ع524 .
(� --.)2015/5س.50-45 .
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تداعيات تباطوؤ نمو القت�ضاد ال�ضيني على القت�ضادات
الخليجية --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي--.
ع� --.(2015 /8 /23)34 .س.56-44 .
تح�ضين اإطار ال�ضراكة بين القطاعين العام والخا�س في
الدول العربية في �ضوء انعقاد المنتدى القت�ضادي
العالمي --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع21 .
(� --.)2015/5/26س.39-30 .
التداعيات القت�ضادية العالمية لالتفاق النووي
الإيراني --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2015/7/22( 29.س.43-37 .
التعاون التجاري وال�ضتثماري ...موؤ�ضر العالقة
القت�ضادية بين تركيا واإيران --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/8/18( 33 .س.
.40-28
تقييم الدللت القت�ضادية لأداء الميزانية الم�ضرية
خالل العالم  --.2015تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/6/23( 25 .س.
.38-27
توجهات واآفاق �ضناعة الألمنيوم في الإمارات--.
الن�صرة االقت�صادية --.مج ،9 .ع131 .
(� --.)2015/5س.7-6 .
ح�ضن� ،ضحر اأحمد .م�ضكلة البطالة واآليات العالج:
درا�ضة تطبيقية مقارنة بين حالتي م�ضر
وماليزيا  --.2013-1991بحوث اقت�صادية
عربية --.مج ،22 .ع--.)2015( 70-69 .
�س.64-37 .
رجب� ،ضميرة براهمية .درا�ضة حول التقارب والتباعد
في القت�ضادات النامية :ا�ضتراتيجيات تنموية
واآفاق م�ضتقبلية :حالة البلدان المغاربية
وبلدان جنوب �ضرق اآ�ضيا --.بحوث اقت�صادية
عربية --.مج ،22 .ع--.)2015( 70-69 .
�س.82-65 .
روؤية ا�ضت�ضرافية لأداء القت�ضاد البريطاني في
حالة التجاه لت�ضديد ال�ضيا�ضة النقدية--.
تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع10 .
(� --.)2015/3/10س.33-24 .

البيبليوغرافيا

روؤية ا�ضت�ضرافية لأداء القت�ضاد القطري على �ضوء
�ضيناريوهات منتدى القت�ضاد الكلي-.2015 ،
 تقرير الخليج اال�صتراتيجي --.ع19 .(� --.)2015/5/10س.56-42 .
زكي ،قا�ضم .محا�ضيل الم�ضتقبل في الوطن العربي--.
التقدم العلمي --.ع� --.)2015/7( 90 .س.
.51-44
�ضبل تعزيز العالقات القت�ضادية ال�ضعودية-
الرو�ضية --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي--.
ع� --.)2015/6/29( 26 .س.54-37 .
�ضيا�ضات التوظيف في دول مجل�س التعاون الخليجي
وتاأثيرها على �ضوق العمل --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/6/17( 24 .س.
.16-6
ال�ضيد ،زينب توفيق .عدالة توزيع الدخل والنمو
القت�ضادي :الحالة الم�ضرية نموذجا--.
بحوث اقت�صادية عربية --.مج،22 .ع70-69 .
(� --.)2015س.35-7 .
ال�ضيولة العقارية في الكويت بين ذروتين -2007
 --.2014االقت�صادي الكويتي --.ع525 .
(� --.)2015/6س.29-22 .
ال�ضادرات الخليجية بين التراجع و�ضرورة النهو�س--.
تقرير االقت�صاد واالأعمال  --.ع28 .
(� --.)2015/7/14س.17-6 .
الطاهر ،العزب الطيب .القت�ضادات العربية بين
مطرقة ال�ضطراب ال�ضيا�ضي و�ضندان التدهور
الأمني --.االأهرام االقت�صادي --.ع2401 .
(� --. )2015/5/24س.35-34 .
عا�ضفة الحزم والقت�ضادات الخليجية--.
تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع13 .
(� --.)2015/3/31س.17-6 .
القطاع ال�ضناعي الخليجي :الواقع والطموح--.
التجارة --.مج،44 .ع� --.)2015/5( 5 .س.
.25-20
ماذا يعني اقت�ضاد ال�ضوق الحر؟ --.التجارة --.مج.
 ،44ع� --.)2015/5( 5 .س.29-28 .

المركز الوطني لالإح�ضاء والمعلومات .الخ�صائ�ص
االجتماعية واالقت�صادية لذوي االإعاقة--.
م�ضقط ،عمان :المركز الوطني لالإح�ضاء
والمعلومات� --84.2015 ،س.
المركز الوطني لالإح�ضاء والمعلومات .خ�صائ�ص الباحثين
عن العمل --.م�ضقط ،عمان :المركز الوطني
لالإح�ضاء والمعلومات� --118.2015 ،س.
المركز الوطني لالإح�ضاء والمعلومات .خ�صائ�ص
الم�صتغلين --.م�ضقط ،عمان :المركز الوطني
لالإح�ضاء والمعلومات� --83.2015 ،س.
مقابلة ،ايهاب .بيئة الأعمال والمن�ضاأت ال�ضغيرة
والمتو�ضطة في دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية --.مجلة التنمية وال�صيا�صات
االقت�صادية --.مج ،17 .ع--.)2015/1( 1 .
�س.73-25 .
المناطق الحرة في القت�ضاد الإماراتي :الجدوى
والتحديات --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي--.
ع� --.)2015/8/16 ( 33 .س.55-38 .
موازنة الن�ضباط المالي والنمو القت�ضادي في
البحرين :قراءة اقت�ضادية --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/5/12( 19 .س.
.17-7
ناقلة ،قدور بن :ومريم ،محمد بن .اأثر النمو القت�ضادي
على البطالة في الجزائر :درا�ضة قيا�ضية وفق
نموذج ،اأوكن/غوردن للفترة -.2012/1970
 مجلة التنمية وال�صيا�صات االقت�صادية--.مج ،17 .ع� --.)2015/1( 1 .س109-75 .
هل ترتفع معدلت الت�ضخم ال�ضعودية خالل العام
الجاري2015؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2015/7/7( 27 .س.15-6 .
هل ت�ضتمر معدلت الت�ضخم في �ضلطنة عمان
بالنخفا�س خالل العام الجاري -.2015
 تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع10 .(� --.)2015/3/10س.15-6 .
هل تنجح الجهود الخليجية في مكافحة
الإغراق القت�ضادي؟ --.تقرير الخليج
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اال�صتراتيجي --.ع--.)2015/5/31( 22 .
�س.54-35 .

البيبليوغرافيا

اً
ثانيا :البتروكيماويات
البتروكيماويات تحقق  190.2مليون دولر اأمريكي
اأرباحا �ضافية خالل عام  2014م والجمعية
العامة تقرر توزيع الأرباح على الم�ضاهمين--.
االأ�صمدة العربية --.ع-.)2015/4-1( 71 .
 �س.35-34 .ال�ضناعات البتروكيماوية من اأهم ال�ضناعات
الخليجية --.االقت�صادي الكويتي --.ع523 .
(� --.)2015/4س.5-54 .
اً
ثالثا :البترول
كيف تطورت �ضناعة النفط ال�ضخري الأمريكية
رغم تراجع الأ�ضعار؟ --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/5/26 ( 21 .س.
.57-49
منظمة الدول الم�ضدرة للبترول .اأريد اأن اأعرف:
مقدمة عن �صناعة البترول ومنظمة الدول
الم�صدرة للبترول --.فيينا :منظمة الدول
الم�ضدرة للبترول� --66.2011 ،س.
البترول  -اأ�صعار
اقت�ضاديات الخليج ...بين الدولر القوي وانهيار اأ�ضعار
النفط --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.ع29 .
(� --.)2015/7/22س.13-6 .
بعد التفاق النووي الإيراني :اإلى اأين تتجه اأ�ضعار
النفط؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2015/4/7( 14س.56-46 .
تراجع �ضعر �ضرف الدينار الكويتي على اإثر انخفا�س
اأ�ضعار النفط العالمية :الم�ضببات والنتائج--.
تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع22 .
(� --.)2015/6/2س.17-6 .
زغلول ،ماجدة .اإيران والأ�ضعار :وماذا بعد
اإلغاء الح�ضر؟؟ --.البترول --.مج58 .
(� --.)2015/5س.39 38- .
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كم خ�ضرت اأوبك نتيجة لنهيار اأ�ضعار النفط؟؟--.
تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع18 .
(� --.)2015/5/5س.51-44 .
كيف تواجه �ضلطنة عمان مخاطر تراجع اأ�ضعار
النفط؟ --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي --.ع.
� --.)2015/3/29( 13س.53-39 .
هل يوؤثر الرفع المحتمل لت�ضدير النفط الأمريكي على
الأ�ضعار؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2015/8/18( 33س.52-47 .
البترول  --الجوانب االقت�صادية
م�ضتقبل النفط الإيراني بعد رفع العقوبات الغربية--.
ع28 .
تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
(� --.)2015/7/14س.47-39 .
البترول – ت�صويق
تاأثيرات محدودة :كيف توؤثر عا�ضفة الحزم على
اأ�ضواق النفط العالمية؟ --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/3/31( 13 .س.
.52-43
قراءة تحليلية في اأو�ضاع �ضوق النفط العالمية في �ضوء
تقرير بريتي�س بيتروليوم --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/6/17( 24 .س.
.49-41
هل تدخل اأ�ضواق النفط العالمية ع�ضرا جديدا؟--.
تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع/8 /25( 34 .
� --.)2015س.50-44 .
البترول والعالقات الدولية
العالقات الرو�ضية-ال�ضعودية ..هل تحدث جديدا في
اأ�ضواق النفط --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2015/6/23( 25 .س.53-46 .
البترول  -تكرير
القرعي�س� ،ضمير .تكرير النفط الثقيل--.-2
البترول --.مج� --.)2015/5( 58 .س-30 .
.31

البيبليوغرافيا

البترول � -صناعة
تطورات �ضناعة زيوت التزييت في الدول الأع�ضاء
في منظمة اأوابك --.اأوابك --.مج ،41 .ع7 .
(� --.)2015/7س.4-3 .
ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة في ال�ضناعة البترولية
العربية --.اأوابك --.مج ،41 .ع5 .
(� --.)2015/5س.5-4 .
البترول � -صركات
م�ضتقبل الإمكانات النفطية العراقية في �ضوء
التحديات الراهنة --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/7/7( 27 .س.
.44-37
مكا�ضب مرحلية من ربح الحرب النفطية--.
تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع19 .
(� --.)2015/5/12س.53-46 .
اً
رابعا :التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
التجارة الإلكترونية في العالم العربي --.الن�صرة
االقت�صادية --.مج ،9 .ع-.)2015/5( 131 .
 �س.5-4 .التعاون التجاري وال�ضتثماري ...موؤ�ضر العالقة
القت�ضادية بين تركيا واإيران --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/8/18( 33 .س.
.40-28
تقلبات العمالت والقوى المحركة للتجارة :الفر�س
والمهددات --.الن�صرة االقت�صادية  --.مج،9 .
ع� --.)2015/5(131.س.3-1 .
مكافحة الغ�س التجاري عربيا على �ضوء المنتدى العربي
الجمركي الرابع --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2015/5/12( 19 .س.38-26 .
المناطق الحرة في القت�ضاد الإماراتي :الجدوى
والتحديات --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي--.
ع� --.)2015/8/16 ( 33 .س.55-38 .
موؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .ا�صتعرا�ص
النقل البحري --.2014،نيويورك :الأمم
المتحدة� --126.2014 ،س.

هل ت�ضتمر التجارة بين التحاد الأوروبي وال�ضين في النمو
خالل  --.2015تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2015/5/5(18 .س.37-27 .
اً
خام�صا :الطاقة
اأدوات ومنهجيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لتخطيط نظم الطاقة وتقييم نظم الطاقة
النووية --.الذرة والتنمية --.مج ،27 .ع1 .
(� --.)2015س22-3 .
داغر ،نبيلة .اآفاق م�ضتقبل الطاقة --.2035 ،البترول--.
مج� --.)2015/5( 58 .س.41-40 .
فر�س وتحديات منتجي الطاقة في افريقيا ،ابريل
 --.2015تقرير الخليج اال�صتراتيجي --.ع.
� --.)2015/5/3( 18س.59-56 .
هل تنجح اأوروبا في اإن�ضاء اتحاد للطاقة--.
ع.
واالأعمال--.
االقت�صاد
تقرير
� --.)2015/3/10(10س.46-40 .
الطاقة  -اقت�صاديات
�ضينغ ،مايكل .ثالثة عيوب في اتفاق الإطار
النووي الإيراني من �ضاأنها تقوي�س التفاق
النهائي --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي --.ع.
� --.)2015/5/3(18س.55-54 .
الطاقة  -الم�صادر
ال�ضتخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره في دعم
القت�ضاد الم�ضري --.البترول --.مج،52 .
ع� --.)2015/5( 5 .س.19-18 .
الربط الكهربائي الخليجي..عوائد اقت�ضادية
مجزية --.االقت�صادي الكويتي --.ع525 .
(� --.)2015/6س.45-43 .
الطاقة المتجددة...وفر في التكلفة ودفع لعجلة
التنمية --.االقت�صادي الكويتي --.ع525 .
(� --.)2015/6س.77-76 .
مدى ال�ضتجابة العالمية لإحالل الطاقة المتجددة
محل الوقود الأحفوري --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/6/30( 26 .س.
.55-49
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هل تقود الدول الخليجية ثورة الطاقة ال�ضم�ضية
عالميا؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2015/6/2( 22س.55-48 .
الوقود الحيوي كوقود بديل للمحركات --.البترول--.
مج ،52 .ع� --.)2015/5( 5 .س.21 20- .

البيبليوغرافيا

اً
�صاد�صا :الغاز
الزياتي ،نعمان .طريق الم�ضتجدين للطاقة
النووية --.االأهرام االقت�صادي --.ع2401 .
(� --.)2015/5/24س.27-26 .
قا�ضم ،اأمجد .الهليوم :ا�ضتخدامات الغاز النبيل--.
التقدم العلمي --.ع� --.)2015/7( 90 .س.
.57-52
منظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول .واقع واآفاق
�صناعة وتجارة الغاز الطبيعي غير التقليدي
في اأمريكا ال�صمالية وانعكا�صاتها على الدول
االأع�صاء --.الكويت :منظمة الأقطار العربية
الم�ضدرة للبترول� --185.2015 ،س.
اً
�صابعا :المالية والمالية العامة
اأدوات �ضوق الدين وتمويل عجز الموازنة ال�ضعودية--.
ع33.
تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
(� --.)2015/8/18س.18-6 .
اجتماعات وزراء المالية العرب والموؤ�ض�ضات المالية
العربية --.االقت�صادي الكويتي  --.ع523 .
(� --.)2015/4س.59-57 .
ال�ضتثمارات الخارجية الكويتية ومتطلبات اإعادة
توطينها --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2015/6/30( 26س.19-7 .
ال�ضتثمار الأجنبي المبا�ضر الوارد اإلى الدول العربية
وال�ضادر منها� --.صمان اال�صتثمار --.مج.
 ،33ع� --.)2015 /6( 2 .س.31-6 .
القت�ضاد المالي والقت�ضاد الحقيقي --.التجارة--.
مج ،44 .ع� --.)2015/5( 5.س.33-32 .
الإمارات بيئة م�ضجعة لال�ضتثمار الأجنبي المبا�ضر--.
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 ،9ع131 .

الن�صرة االقت�صادية --.مج.
(� --.)2015/5س.6-5 .
البديل الإ�ضتراتيجي لالأجور والرواتب في الكويت:
الإيجابيات وال�ضلبيات --.تقرير الخليج
اال�صتراتيجي --.ع--.)2015/5/3( 18 .
�س.53-40 .
البيالوي ،حازم .الدولر ودول الفائ�س المالي--.
مجلة التنمية وال�صيا�صات االقت�صادية --.مج.
 ،17ع� --.)2015/1( 1 .س.24-7 .
تطور التقييمات ال�ضيادية في الدول العربية� --.صمان
اال�صتثمار --.مج ،33 .ع-.)2015/3 1-( 1 .
 �س.18-17 .تطور النظام النقدي الدولي --.التجارة --.مج،44.
ع� --.)2015/4( 4 .س.31-30 .
تطورات ال�ضيا�ضة النقدية والموؤ�ضرات النقدية
والم�ضرفية --.2013 ،االقت�صادي الكويتي--.
ع� --.)2015/4( 523 .س.43-37 .
الجدل الثائر حول النظام ال�ضريبي المتوقع في
الكويت --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2015/5/26( 21س.17-7 .
عالية ،مو�ضى .عدم فاعلية الم�ضاعدات الخارجية
للدول النامية بين المطرقة وال�ضندان--.
بحوث اقت�صادية عربية --.مج ،22 .ع-69 .
� --.)2015( 70س.157-141 .
لوعيل ،بالل .تطور ال�ضتثمارات الأجنبية المبا�ضرة
العربية البينية --.بحوث اقت�صادية عربية--.
مج ،22 .ع� --.)2015(70-69 .س-125 .
.139
ماذا لو رفعت الوليات المتحدة الأمريكية اأ�ضعار
الفائدة على الدولر؟؟ --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/6/2( 22 .س.
.42-31
مديونية اليونان والنتائج المحتملة لحزمة الم�ضاعدات
الأوروبية الجديدة --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/7/22( 29 .س.
.30-20

البيبليوغرافيا

الو�ضع المالي في البحرين وتاأثيره على النمو
القت�ضادي --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.(2015 /8 /25 ) 34 .س.16-6 .
هل تتجه معدلت الت�ضخم في منطقة اليورو لالرتفاع
خالل  --.2015تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2015 /8 /25 ( 34 .س38-28 .
اً
ثامنا :تلوث البيئة وحمايتها
اأفكار جريئة لمواجهة التغير المناخي --.ن�صرة البيئة
البحرية --.ع� --.)2015/3-1( 102 .س.
.20-18
تدمير اآبار النفط الكويتية :كارثة بيئية لي�س لها
مثيل --.اأخبار الموؤ�ص�صة --.مج ،14 .ع.
� --.)2015/8 ( 163س.9-8 .
العازمي ،هدى �ضالم .تاأثير العوامل الطبيعية
والب�صرية على تباين كمية االأك�صجين المذاب
في جون الكويت زمانيا ومكانيا --.الكويت:
مركز درا�ضات الخليج والجزيرة العربية،
� --88.2015س.
المندعي ،محمد .الكربون الأزرق وتغير المناخ--.
التقدم العلمي --.ع� --.)2015/7( 90 .س.
.83-80
اجتماع للخبراء ب�ضاأن مراقبة التلوث البحري
الناجم عن الأن�ضطة البرية --.ن�صرة البيئة
البحرية --.ع--.)2015/8/6-4( 104 .
�س.15-12 .
اأثر الكربون الأ�ضود في تغير المناخ اأ�ضواأ مما
يعتقد --.ن�صرة البيئة البحرية --.ع104 .
(� --.)2015/8/6 4-س.39 .
دور القت�ضاد الأخ�ضر في التنمية الم�ضتدامة في
الوطن العربي --.ن�صرة البيئة البحرية --.ع.
� --.)2015/8/6-4( 104س.38-32 .
التخطيط البيئي --.ن�صرة البيئة البحرية --.ع.
� --.)2015/3-1(102س.17-12 .
النانو تكنولوجيا والتطبيقات --.الذرة والتنمية--.

مج ،27 .ع� --.)2015( 1 .س.45-23 .
اً
تا�صعا :مو�صوعات اأخرى
الجتماع التن�ضيقي الرابع ل�ضباط ات�ضال الدول
الأع�ضاء في مجال بنك المعلومات لمنظمة
الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول20-19 ،
اأبريل  --.2015اأوابك --.مج ،41 .ع5 .
(� --.)2015/5س.17-16 .
الأمن المائي --.ن�صرة البيئة البحرية --.ع104 .
(� --.)2015/8/6-4س.22-19 .
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