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

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

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

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

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

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

تنطبق هذه ال�شروط على البحوث والمراجعات التي يتم ن�شرها في مجلة النفط والتعاون العربي.
 - 1هيئة التحرير هي الجهة الوحيدة التي تقرر �صالحية البحث �أو المراجعة للن�شر قبل عر�ضه
للتحكيم.
ً
 - 2ي�صبح البحث �أو المراجعة ملكا للمجلة بعد الن�شر.
 - 3تمنح مكاف�أة رمزية لكل بحث �أو مراجعة يتم ن�شرها.
ويعطي م�ؤلف البحث � 5أعداد من العدد الذي يظهر فيه.
تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة ال��ن��ف��ط وال��ت��ع��اون العربي� ،أواب��ك،
�ص .ب 20501 :ال�صفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
البريد االلكتروني E-mail: oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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تهدف الدرا�سة ،بالدرجة الأ�سا�س� ،إىل �إلقاء ال�ضوء على تطور املراحل التي مر بها ت�سعري النفط اخلام يف الأ�سواق
الدولية .وكر�س اجلزء الأول من الدرا�سة لتناول مرحلة الأ�سعار املعلنة ،والتي بد�أت يف الواليات املتحدة منذ بداية
ال�صناعة النفطية احلديثة� .أم��ا يف منطقة ال�شرق الأو�سط فقد ب��د�أ تطبيق الأ�سعار املعلنة وب�شكل ر�سمي منذ
خم�سينات القرن املا�ضي وا�ستمرت لغاية نهاية عام  .1973وبينما كانت امل�صايف هي التي تقوم ب�إعالن الأ�سعار التي
ت�شرتى بها النفط يف ال�سوق الأمريكية ،كانت القرارات اخلا�صة بت�سعري النفط املنتج يف ال�شرق الأو�سط تقع ح�صر ًا
ب�أيدي �شركات النفط العاملية الكربى وفق ًا ل�شروط اتفاقيات االمتيازات .وب�ضوء �سيطرة تلك ال�شركات على كامل
مراحل ال�صناعة النفطية يف ال�شرق الأو�سط ،فقد كان لتلك الأ�سعار ال�شبه القليل بال�سعر االقت�صادي االعتيادي.

٭

خبري �إقت�صادي  -الإدارة الإقت�صادية � -أوابك -الكويت
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تاريخياً ،مر ت�سعري النفط اخلام يف الأ�سواق الدولية مبراحل خمتلفة وذلك ا�ستجابة للتغريات
اجلذرية يف اجتاهات الهيكلة االقت�صادية وال�سيا�سية وموازين القوى والتحوالت االقت�صادية
وال�سيا�سية العاملية التي بدلت ،ب�شكل جذري ،هيكلة �سوق النفط و�سل�سلة �إمداداته .وبالتايل،
ف�إنه من ال�صعب مبكان التو�صل �إىل فهم كامل لنظام الت�سعري احلايل مبعزل عن �أنظمة الت�سعري
ال�سابقة.
فخالل مرحلة ما قبل الأ�سعار الر�سمية� ،سيطرت �شركات النفط العاملية الكربى على كامل
�سل�سلة �صناعة النفط العاملية يف منطقة ال�شرق الأو�سط واملناطق الأخرى خارج الواليات املتحدة
واالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،بحيث مل يكن هناك وجود ل�سوق �أو �سعر حقيقي للنفط اخلام يف تلك
املناطق.
وبعد �أن ا�ستعادت منظمة �أوبك �سيطرتها على ثرواتها النفطية ،بعد عام � ،1973أخذت املنظمة
على عاتقها مهمة ت�سعري نفوطها ب�شكل مبا�شر والتي �سميت مبرحلة الأ�سعار الر�سمية� .إال �أن
ذلك ما لبث و�أن تغري بعد قرار املنظمة بالتوقف عن عملية حتديد الأ�سعار وترك املو�ضوع لعوامل
ال�سوق ليدخل الت�سعري مرحلة �أ�سعار ال�سوق �أو ما ي�سمى ب�أ�سلوب املعادلة ال�سعرية التي تعتمد على
نفوط �إ�شارة معينة يف الأ�سواق املختلفة .ونتيجة للتطورات التي طر�أت على �أ�سواق النفط الدولية،
ح�صلت بع�ض التغريات يف تطبيقات املعادلة ال�سعرية يف بع�ض الأ�سواق خالل ال�سنوات الأخرية.
وب�ضوء الأهمية الكبرية ملو�ضوع ت�سعري النفط اخلام بالن�سبة للدول الأع�ضاء من خالل ت�أثريه
املبا�شر على عوائدها النفطية وبالتايل على اقت�صاداتها� ،إرت�أت منظمة الأقطار العربية امل�صدرة
للبرتول �إعداد درا�سة مف�صلة تتطرق لتلك التطورات التي مرت بها مراحل ت�سعري النفط اخلام يف
الأ�سواق الدولية و�صوالً �إىل الوقت الراهن.
ت�شتمل الدرا�سة ،كما ذكرنا يف امللخ�ص التنفيذي على �أربعة �أجزاء ،كر�س �أولها للتطرق �إىل
الت�سعري خالل مرحلة الأ�سعار املعلنة ومت يف اجلزء الثاين تناول منظمة �أوبك والأ�سعار الر�سمية.
�أما اجلزء الثالث فقد تطرق �إىل مرحلة �أ�سعار ال�سوق احلالية .ومت يف اجلزء الرابع تناول بع�ض
الإجتاهات امل�ستقبلية املحتملة للت�سعري وفق املعطيات احلالية ومت االختتام بذكر بع�ض املالحظات
اخلتامية واال�ستنتاجات.
�أوالً :مرحلة الأ�سعار املعلنة
اعتمدت طريقة ت�سعري النفط اخلام يف مراحلها الأوىل ،والتي بد�أت يف الواليات املتحدة –
موطن ال�صناعة البرتولية احلديثة – على �أ�سا�س مفهوم الأ�سعار املعلنة ( )Posted Pricesحيث
كانت امل�صايف (ال�شركات امل�شرتية للنفط) تقوم ب�إعالن الأ�سعار التي ت�شرتي بها النفط .وقد
ظهرت الأ�سعار املعلنة ولأول مرة يف الواليات املتحدة يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر يف جو متيزت
فيه �سوق النفط الأمريكية بوجود عدد كبري من منتجي النفط اخل��ام ،من جهة ،بينما كانت
ال�سوق واقعة يف معظمها حتت �سيطرة �شركة م�شرتية حمتكرة واحدة وهي �شركة �ستاندرد اويل
( .)Standard Oilوهذا ما جعل ال�شركة املذكورة ،يف و�ضع ت�ستطيع فيه �إمالء �أ�سعارها على
املنتجني من خالل �إعالن الأ�سعار التي تروم دفعها ل�شراء النفط عند فوهة البئر .1فبعد �أن �شهدت
 -1د .فوزي القري�ش ،التطور التاريخي لأ�سعار النفط اخلام حتى عام  ،1973جملة النفط والتنمية ،بغداد ،ال�سنة الرابعة ،عدد (،)3
دي�سمرب .1978
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�صناعة النفط الأمريكية مرحلة من التناف�س ال�شديد والتفتت التي �أدت �إىل خلق حالة من عدم
اال�ستقرار يف �أ�سعار النفط ،وزوال العديد من ال�شركات ،ا�ستطاعت �شركة �ستاندرد �أويل ال�سيطرة
على ال�صناعة النفطية يف ال�سوق الأمريكية من خالل امتالكها ملعظم الطاقة التكريرية و�شبكات
النقل والتوزيع يف تلك ال�سوق ،و�أ�صبحت مع حلول عام � 1879أكرب �شركة نفطية بال مناف�س يف
الواليات املتحدة.
وبعد �أن مت ت�صفية �أعمال �شركة �ستاندرد اويل عام  1911بقرار من الق�ضاء الأمريكي العتبارات
لها عالقة بحرية التجارة ومنع االحتكارات وفقاً للقوانني الأمريكية �ضد االحتكار ،حتولت ال�سوق
الأمريكية من �سوق ي�سيطر عليها م�شرتي حمتكر واحد �إىل �سوق يتناف�س فيها قلة من امل�شرتين،
يقومون ب�إعالن الأ�سعار التي يرومون دفعها للمنتجني .ولتفادي الإفراط يف الإنتاج �ضمن الظروف
اجلديدة ،انتقلت مهمة �إدارة ال�سوق من �شركة �ستاندرد �أويل �إىل « هيئة �سكك حديد تك�سا�س» التي
كانت حتدد ح�ص�ص و�إنتاج ال�شركات للحفاظ على الأ�سعار.
ويف منطقة ال�شرق الأو�سط ف�إن نظام ت�سعري النفط الذي ارتبط بنظام االمتيازات وحتى منت�صف
�سبعينات القرن املا�ضي كان يرتكز على مفهوم الأ�سعار املعلنة التي كانت ت�ستخدم الحت�ساب العوائد
النفطية للدول امل�ضيفة .2
وبينما كانت الأ�سعار املعلنة تعلن من قبل امل�شرتين يف ال�سوق الأمريكية ،فهي كانت تعلن من قبل
البائع يف منطقة ال�شرق الأو�سط التي بد�أ تدفق النفط يف بع�ض الدول الأع�ضاء فيها منذ نهاية
ع�شرينات القرن املا�ضي .3و�سيتم تق�سيم مرحلة الأ�سعار املعلنة �إىل ثالث فرتات وهي :الفرتة ما
قبل عام  1960والفرتة منذ قيام منظمة �أوبك ولغاية عام  1971و�أخرياً الفرتة ما بني عامي
1971و .1973
 :1-1الفرتة ما قبل عام 1960

ات�سمت الفرتة �أع�لاه بالهيمنة الكاملة ل�شركات النفط العاملية الكربى متعددة اجلن�سيات
( 4 )Majorsعلى �صناعة النفط يف ال�شرق الأو�سط .وهي �شركات نفط الدول املنت�صرة يف
احلرب العاملية الأوىل التي ح�صلت على اتفاقيات االمتيازات التي كانت معظمها على �شكل غنائم
حرب  .5حيث مت تقا�سم معظم منطقة ال�شرق الأو�سط فيما بني ال�شركات النفطية من خالل
التفاهم الذي تو�صلت �إليه وفقاً لبنود اتفاقية عام  1928والتي �سميت باتفاقية اخلط الأحمر
( )Redline Agreementوقد ن�ص �أحد بنود االتفاقية اخلا�ص بنكران الذات (Self-denial
 )Clauseعلى �أن ال تقوم ال�شركات مبناف�سة بع�ضها البع�ض يف ال�سيطرة على موارد النفط يف
املنطقة� ،أي منع ال�شركات بالبحث عن م�صاحلها النفطية ب�شكل انفرادي يف الأرا�ضي التابعة
. Bassm Fattouh, An Anatomy of the Crude Oil Pricing System, The Oxford Institute for Energy Studies,
WPM 40, January 2011.

2

 .3بد�أ تدفق النفط يف العراق عام  1928وال�سعودية  1938والكويت  1946وقطر  1949والإمارات � .1962أما بالن�سبة ل�شمال �إفريقيا فقد
بد�أ تدفق النفط يف اجلزائر عام  1958وليبيا عام ( 1961امل�صدر).2008 ,OPEC, Annual Statistical Bulletin :
 .4ا�شتهرت تلك ال�شركات بالأخوات ال�سبع ( )Seven Sistersوت�شمل خم�س �شركات �أمريكية (�شركة �أك�سون و�شركة موبل و�شركة �شفرون
و�شركة تك�ساكو و�شركة غلف) بالإ�ضافة �إىل �شركة بي بي الربيطانية و�شركة �شل الهولندية الربيطانية وعند �إ�ضافة �شركة �سي �إف
بي الفرن�سية ت�صبح الأخوات الثمان).

5 . Ramzi Salman, Half a Century of Oil Prices, Energy and Geopolitical Risk,Vol. 2, No. 5, May 2011.
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للإمرباطورية العثمانية ال�سابقة  .6وقد كانت القرارات اخلا�صة بت�سعري النفط املنتج يف دول
ال�شرق الأو�سط تقع ح�صراً ب�إيدي ال�شركات وفقاً ل�شروط اتفاقيات الإمتيازات بينما تكتفي الدول
امل�ضيفة ب�إ�ستالم مبالغ من الأموال مقابل ثرواتها امل�ستنزفة .
وقد متيزت كل من ال�شركات النفطية العاملة يف املنطقة بتكامل عمودي بحيث ت�سيطر على
جميع مراحل ال�صناعة النفطية من ا�ستك�شاف وتطوير و�إنتاج ونقل وتكرير وتوزيع املنتجات
النفطية .وقد مكّن ذلك ال�شركات من خالل العمل �سوية يف املنطقة والتن�سيق فيما بينها وفقاً
للتفاهمات التي مت االتفاق عليها فيما يخ�ص ال�سيا�سات الإنتاجية وال�سعرية والعمل من خالل
�شركات م�شرتكة تعمل يف خمتلف ال��دول ،من املحافظة على قوتها االحتكارية وال�سيطرة على
�إمدادات النفط الداخل يف ال�سوق الدولية ،وبالتايل مل يكن هناك �سوق �أو �سعر حقيقي للنفط،
حيث كان النفط يتحرك داخل منظومة متكاملة من �شركات فرعية متتلكها ال�شركات الكربى وال
يباع للآخرين �إال نادراً.
ومل يقت�صر املو�ضوع على منطقة ال�شرق الأو�سط ،حيث اتفقت ال�شركات وفق �شروط اتفاقية
�أكنا كري ( )Achnackryلعام  1928على تقا�سم �أ�سواق النفط العاملية خارج الواليات املتحدة
(واالحتاد ال�سوفيتي) بهدف احلد من تناف�س الأ�سعار وطبقاً للتفاهم املذكور ،ح�صلت كل �شركة
على ح�صة يف الأ�سواق املختلفة ا�ستناداً �إىل ح�صتها من املبيعات الفعلية خالل عام  .7 1928علماً
ب�أنه مت ا�ستثناء ال�سوق الأمريكية لتفادي التعار�ض مع القوانني الأمريكية �ضد االحتكار.
عموماً ،منذ بدء االنتاج ولغاية بداية خم�سينات القرن املا�ضي مل تكن حكومات الدول املنتجة
يف ال�شرق الأو�سط مكرتثة مب�ستويات الأ�سعار ،حيث اعتادت �شركات النفط �أن تدفع للدول
املنتجة مبلغاً مقطوعاً والذي كان قدره حوايل � 4شلنات ذهب عن كل طن منتج يف معظم احلاالت
وذلك وفقاً ل�شروط اتفاقيات االمتياز بغ�ض النظر عن م�ستوى الأ�سعار املعلنة .8علماً ب�أن تلك
االتفاقيات قد �أبرمت بني ال�شركات وحكومات الدول املنتجة ب�شكل غري متكافئ� ،إذ كان الطرف
الأول (ال�شركات) يف مركز تفاو�ضي �أقوى من الطرف الثاين (حكومات الدول املنتجة)� ،سواء
ب�سبب دعم حكوماتها التي كانت �إما م�ستعمـِرة (بك�سر امليم) �أو تربطها اتفاقيات حماية مع العديد
من حكومات تلك الدول� ،أو كان لدى ال�شركات املعرفة والدراية بجيولوجية املناطق التي ترغب
يف ا�ستغاللها �أكرث من املفاو�ضني من الدول املنتجة� ،أو كانت الدول املنتجة بحاجة ما�سة �إىل
الإيرادات ،الأمر الذي جعل احلكومات تتغا�ضى عن �شروط جمحفة بحقها يف تلك االتفاقيات .9
ر�سمياً ،مل تكن هناك �أ�سعار معلنة للنفط يف ال�شرق الأو�سط لغاية عام  ،1950وكانت �أهميتها
مقت�صرة على �أغرا�ض اجلمارك ،وال�ضرائب وح�سابات ال�صفقات فيما بني ال�شركات النفطية
العاملية نف�سها «�أي �أ�سعار حتويلية» ( )Transfer Pricesوالتي كان لها ال�شبه القليل بال�سعر
االقت�صادي االعتيادي.
. Carol A. Dahl, International Energy Markets: Understanding Pricing and Profits, published by PennWell,
2004.

6

7 . The Middle East Economic Consultants (MEEC), The Price of Oil 1945 – 1983, Report No. 36, July 1984.

. Frank, H.J., Crude Oil Prices in the Middle East: A Study in Oligopolistic Price Beheviour, Praeger, 1966.

8

 . 9ماجد عبداهلل املنيف ،منظمة الدول امل�صدرة للبرتول (�أوبك) :ن�ش�أتها وتطورها والتحديات التي تواجهها ،جملة بحوث اقت�صادية
عربية ،القاهرة� ،شتاء .2008
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�إال �أنه ومنذ بداية خم�سينات القرن املا�ضي ،مت �إدخال طريقة الأ�سعار املعلنة ب�شكل ر�سمي
يف ال�شرق الأو�سط بالتزامن مع قيام حكومات البلدان املنتجة يف املنطقة بالتوقيع على ما
ي�سمى ب�إتفاقيات منا�صفة الأرباح ( )50 – 50مع ال�شركات العاملة يف �أرا�ضيها (والتي �سبق
و�أن مت �إدخالها يف فنزويال يف عام  ،)1948لت�صبح الأ�سعار املعلنة �أ�سعاراً يتم مبوجبها ،ولأول
مرة ،حتديد عوائد الدول املنتجة للنفط ،الأمر الذي جعل هذه الدول تهتم ب�شكل متزايد
با لأ�سعار.
ويف مراحلها الأوىل ،كانت النفوط املنتجة يف ال�شرق الأو�سط ت�سعر كما لو كانت منتجة يف
منطقة خليج املك�سيك يف الواليات املتحدة م�ضافاً �إليها كلفة ال�شحن من خليج املك�سيك �إىل
منطقة اال�سترياد وفق نظام الت�سعري الذي دعي بنظام نقطة الأ�سا�س الأحادي (The Single
� ،)Basing Point Pricing Systemأو كما �أطلق عليه «معادلة خليج املك�سيك زائد» (Gulf
.10 )of Mexico Plus Formula
هناك بع�ض الغمو�ض يحيط ب�أ�صل تطور نظام الت�سعري املبني على نقطة الأ�سا�س الأحادي،
لكن ت�ؤكد بع�ض امل�صادر ب�أن نظام الت�سعري املذكور كان من �ضمن التفاهمات التي مت االتفاق عليها
�ضمن اتفاقية اكنا كري لعام .11 1928
ويف كل الأحوال ،ترجع هيمنة نظام «خليج املك�سيك زائد» �إىل الدور الرئي�سي الذي كانت تلعبه
�صناعة النفط الأمريكية على امل�ستوى العاملي وتلبيتها للجزء الأكرب من الطلب العاملي على النفط
يف �سنوات ما قبل احلرب العاملية الثانية .فقد كانت �صناعة النفط الأمريكية الأكرب يف العامل،
وبدرجة كبرية ،بحيث ت�ساهم بحوايل  % 64من �إجمايل �إنتاج النفط العاملي (ب�إ�ستثناء االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق) ،بينما كانت م�ساهمة ال�شرق الأو�سط ال تتعدى  % 6 – 5وفنزويال حوايل
 .12 % 10و�شكلت �صادرات النفط الأمريكية ما يقارب من ثلث �إجمايل ا�ستهالك النفط خارج
الواليات املتحدة وا�ستوردت �أورب��ا الغربية �أكرث من  % 43من �إجمايل وارداتها من النفط من
الواليات املتحدة يف عام .13 1938
با لإ�ضافة �إىل ذلك ،كان يعترب خليج املك�سيك املكان الوحيد يف العامل الذي ب�إمكان
م�ستوردي النفط اللجوء �إليه للح�صول على �شحنات نفط فورية من ال�سوق املفتوحة
لتلبية احتياجاتهم .و�ضمن تلك الظروف التي كانت فيها الواليات املتحدة دولة م�صدرة
رئي�سية للنفط ،كان من م�صلحة م�صدري النفط ا لأمريكية �أن تكون ا لأ�سعار العاملية
من�سجمة مع �أ�سعار ال�سوق املحلية للنفط اخلام والتي ترتبط ب�شكل �أو ب�آخر بتكاليف
ا لإنتاج احليوية يف ال�سوق ا لأمريكية.
�إال �أن النظام �أعاله مل يدم طويالً ،فربغم خروج الواليات املتحدة من احلرب العاملية الثانية
كقوة عاملية من دون منازع ،ا�ضطرت للموافقة على �إجراء تعديالت متتالية على نظام الت�سعري
10 . Al-Mehdi, M.S., Middle East Crude Oil Industry: A Case Study of Weakening Oligopoly,
University of Pennsylvania, Ph. D. 1966.

11 . The Middle East Economic Consultants (MEEC), The Price of Oil 1945 – 1983, Report No. 36, July 1984.
12 . Taki Rifai, The Pricing of Crude Oil: Economic and Strategic Guidelines for an International Energy Policy,
Praeger, 1974.
13 . Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power, Touchstone, 1992.
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املبني على نقطة الأ�سا�س و�صوالً �إىل �إلغائه يف النهاية  14وذلك نتيجة لل�ضغوطات من حلفائها
وبخا�صة امل�ؤ�س�سات احلكومية امل�شرتية لكميات كبرية من النفط للأغرا�ض الع�سكرية بالإ�ضافة
�إىل التطورات املهمة يف ظروف ال�سوق الدولية وتزايد دور منطقة  15ال�شرق الأو�سط يف تلبية
االحتياجات العاملية للنفط.
يذكر� ،أن نظام الت�سعري املبني على نقطة الأ�سا�س بد�أ يفقد من �أهميته خالل احلرب العاملية
الثانية .فب�سبب العمليات الع�سكرية انقطعت امدادات النفط الأمريكية �إىل ال�شرق الأو�سط خالل
احلرب ،مما ا�ضطر احلكومة الأمريكية واحلكومة الربيطانية للإتفاق مع ال�شركات النفطية العاملة
يف ال�شرق الأو�سط للح�صول على الإمدادات النفطية التي حتتاجها �أ�ساطيلها وجيو�شها.
ويف حينه اعرت�ضت احلكومة الربيطانية على طريقة الت�سعري امل�ستخدمة يف ذلك الوقت
(الأ�سا�س الأحادي) مطالبة ب�أن يكون �سعر النفط اخلام امل�سلم يف منطقة معينة م�ساوياً لل�سعر
املعلن يف اخلليج العربي زائد تكاليف النقل احلقيقية من اخلليج العربي �إىل نقطة الت�سليم .وبذلك
ابتد�أ العمل بنظام جديد لتحديد الأ�سعار �أطلق عليه نظام نقطة الأ�سا�س املزدوج (The Dual
. )Basing Point Pricing System
ومبوجب هذا النظام مت حتديد نقطة �أ�سا�س جديدة يف اخلليج العربي (اخلليج العربي زائد)
لت�سعري نفوط ال�شرق الأو�سط بدالً من (خليج املك�سيك زائد)  .16وبرغم ذلك ،فقد كانت هناك
عالقة مبا�شرة ما بني �سوق اخلليج العربي وخليج املك�سيك ،حيث ا�ستمرت �أ�سعار نفوط ال�شرق
الأو�سط م�ساوية للأ�سعار يف خليج املك�سيك على �أ�سا�س فوب ،م�ضافاً �إليها �أجور ال�شحن احلقيقية
�إىل تلك الأ�سواق وذلك لغاية عام  1946و�إزالة ظاهرة ال�سيطرة على الأ�سعار من قبل الإدارة
الأمريكية وبالتايل ارتفاعها يف ال�سوق الأمريكية.
وبا�ستعمال هذه الطريقة يف حتديد الأ�سعار املعلنة ازدادت القدرة التناف�سية لنفوط منطقة
ال�شرق الأو�سط جتاه النفوط الأمريكية و�أ�صبحت تكلفة تو�صيلها تقل عن تكلفة تو�صيل النفوط
الأمريكية يف مناطق عديدة من العامل ،وبخا�صة القريبة من منطقة اخلليج العربي ،الأمر الذي
�أعطى حافزاً لزيادة �إنتاج النفط من منطقة ال�شرق الأو�سط.
وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ،بد�أت البلدان الأوروبية ب�إعادة بناء اقت�صاداتها من الدمار
الذي �أ�صابها جراء احلرب ،ما �أدى �إىل تعاظم الطلب على النفط من قبل تلك البلدان ب�شكل مل
ي�سبق له مثيل من قبل.
وب�ضوء تنامي الإنتاج يف منطقة ال�شرق الأو�سط� ،أخذت �صادراتها النفطية حتتل �أهمية متزايدة
يف ال�سوق الدولية ،وبخا�صة بالن�سبة لأوربا الغربية ،يف وقت بد�أت فيه الواليات املتحدة تفقد من
�أهميتها كدولة م�صدرة نفطية رئي�سية �إىل بلدان العامل.

ففي الوقت الذي انخف�ضت فيه ن�سبة �صادرات النفط الأمريكية �إىل العامل اخلارجي من 530
�ألف ب/ي يف عام  1938لت�صل �إىل � 420ألف ب/ي يف عام  ،1951تزايدت �صادرات النفط من
 . 14عدنان اجلنابي ،الطبيعة املتغرية لفروقات �أ�سعار النفط اخلام ،جملة النفط والتعاون العربي� ،أوابك ،جملد ( )6عدد(1980 ، )1
15 . Robert Mabro, Oil Pricing Régimes, MEES, October 8,2001.

16 . Wayne A. Leeman, The Price of the Middle East Oil: An Essay in Political Economy, Cornell University
Press, 1962.
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ال�شرق الأو�سط من � 270ألف ب/ي �إىل  1.78مليون ب/ي خالل ذات الفرتة� ،أي ت�ضاعفت ب�أكرث
من �ستة �أمثال ون�صف .17
و�أدت التطورات الالحقة يف ت�سعري النفط ،وبخا�صة التخفي�ضات املتعددة التي �أجرتها ال�شركات
العاملية على �أ�سعار نفط ال�شرق الأو�سط ،وكما يت�ضح من اجل��دول �أدن��اه� ،إىل عملية انف�صال
تدريجية بني الأ�سعار املعلنة يف خليج املك�سيك وتلك املعلنة يف اخلليج العربي.
تطور �أ�سعار النفط اخلام يف ال�شرق الأو�سط وخليج املك�سيك
منذ عام  1944ولغاية عام ( 1960دوالر/برميل)
1945 – 1944
( 1946نوفمبر/دي�سمبر)
( 1947دي�سمبر)
( 1948يوليو)
�( 1949أبريل)
�( 1949أكتوبر)
1950
1951
1952
( 1953يونيو)
( 1953يوليو)
�( 1955سبتمبر)
( 1957يناير ويونيو)
( 1959فبراير)
�( 1960آب)

خليج المك�سيك (نفط غرب تك�سا�س)

ال�شرق الأو�سط (نفط العربي الخفيف)

1.05
(*) 1.50
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
3.00
3.00
3.00
3.25
3.14
3.14

1.05
(*) 1.20
(*) 2.22
2.03
1.88
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.97
1.97
2.12
1.94
1.84

ي�شري اجلدول �أعاله ،ب�أن �أ�سعار النفط يف ال�شرق الأو�سط (ممثلة بالنفط العربي اخلفيف
ال�سعودي) كانت ت�ساوي �أ�سعار النفط الأمريكية (ممثلة بنفط غرب تك�سا�س) وبواقع  1.05دوالر/
برميل قبل احلرب العاملية الثانية (علماً ب�أن هناك بع�ض امل�صادر التي �أ�شارت �إىل �أن �أ�سعار ال�شرق
الأو�سط كانت تفوق �أ�سعار النفط الأمريكية قبل احلرب العاملية الثانية) .18

وقد �شهدت �أ�سعار نفط ال�شرق الأو�سط زيادة لت�صل �إىل  2.22دوالر /برميل يف نهاية عام
� ،1947إال �أن تلك الزيادة كانت تقل ب�أكرث من  % 30باملقارنة مع الزيادة يف �أ�سعار خليج املك�سيك
خالل ذات الفرتة وو�صولها �إىل  2.75دوالر/برميل .كما عملت ال�شركات على �إجراء تخفي�ض يف
�أ�سعارها قبل نهاية احلرب لت�صل �إىل  1.75دوالر /برميل مع الإبقاء على �أ�سعار خليج املك�سيك
من دون تغيري .ويعتقد ب�أن تلك اخلطوة كانت متعمدة من قبل ال�شركات للو�صول �إىل �أ�سعار
17 . BP Statistical Review of the World Oil Industry, 1961.

 . 18عدنان اجلنابي ،الطبيعة املتغرية لفروقات �أ�سعار النفط اخلام ،جملة النفط والتعاون العربي� ،أوابك ،جملد ( )6عدد (.1980 ،)1
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منخف�ضة لل�شرق الأو�سط والتي اتخذت ك�أ�سا�س الحت�ساب الأرباح وفق اتفاقية منا�صفة الأرباح ما
بني ال�شركات والدول املنتجة التي بد�أ العمل بها يف بداية اخلم�سينات.
وبرغم بع�ض الزيادات يف الأ�سعار املعلنة لنفوط ال�شرق الأو�سط بعد تطبيق اتفاقية منا�صفة
الأرباح ما بني عامي  1953و  ،1957فقد عادت ال�شركات و�أجرت تخفي�ضات يف �أ�سعار نفوط
ال�شرق الأو�سط خالل عامي  1959و 1960ب�شكل كان فيه التخفي�ض يف فرباير  1959يفوق
التخفي�ض احلا�صل يف �أ�سعار النفط الأمريكية� ،أما بالن�سبة للتخفي�ض يف �أغ�سط�س  1960فقط
كان مقت�صراً على �أ�سعار نفوط ال�شرق الأو�سط من دون �إج��راء �أي تخفي�ض يف �أ�سعار النفط
الأمريكية .وي�سود االعتقاد ب�أن �إقدام ال�شركات الكربى االمتيازية على تخفي�ض الأ�سعار يف نهاية
اخلم�سينات وبداية ال�ستينات كان موجهاً ،بالدرجة الأوىل� ،ضد �شركات النفط امل�ستقلة التي
ظهرت يف ال�سوق خالل تلك الفرتة ومنعها من تهديد املوقع االحتكاري لل�شركات الكربى.19
وهكذا �أ�صبحت الأ�سعار املعلنة يف اخلليج يف �أغ�سط�س  1960تعادل حوايل  % 58من �أ�سعار
النفوط الأمريكية يف خليج املك�سيك بعد �أن كانت م�ساوية (�أو تفوقها) يف فرتة ما قبل احلرب.
وهذا ما �أدى �إىل قطع العالقة ما بني �أ�سعار النفوط الأمريكية و�أ�سعار نفوط ال�شرق الأو�سط والتي
ا�ستمرت ردحاً من الزمن.
 :2-1الفرتة منذ قيام �أوبك ولغاية عام 1971

ب�شكل عام ،تدهورت قوة ال�شركات النفطية االحتكارية يف ال�سوق وب�شكل تدريجي على مر
ال�سنني .وخالل عقد ال�ستينات من القرن املا�ضي بد�أت �سيطرة ال�شركات النفطية الكربى على
الإمدادات النفطية الفائ�ضة املحتملة يف ال�سوق العاملية بالت�آكل ب�شكل وا�ضح لأ�سباب عديدة منها:
1 .1قيام دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق بت�صدير النفط اخلام �إىل خارج دول املنظومة املذكورة
يف نهاية اخلم�سينات وذلك ب�سبب احلاجة املا�سة �إىل العملة ال�صعبة  .20وبهدف احل�صول
على موطئ قدم وح�صة يف ال�سوق يف ظل هيمنة ال�شركات النفطية الكربى كان على
االحتاد ال�سوفيتي �أن ي�سلك �سيا�سة الأ�سعار التناف�سية.
2 .2بدء �إنتاج النفط من م�صادر جديدة واقعة خارج �سيطرة ال�شركات النفطية الكربى وذلك
ب�ضوء تزايد املناطق املعرو�ضة لال�ستك�شاف �سواء تلك التي تخلت عنها ال�شركات الكربى
نف�سها ،كما يف حالة �إ�صدار القانون رقم  80لعام  1961يف العراق (الذي مت مبوجبه
حتديد امل�ساحة امل�شمولة باالمتيازات باملناطق الإنتاجية فقط والتي كانت حوايل 0.5
 %من �إجمايل م�ساحة االمتيازات الأ�صلية ،وا�ستعادة كافة املناطق غري امل�ستغلة من قبل
ال�شركات العاملة يف البلد) �أو ب�سبب التقدم التكنولوجي الذي �أدى �إىل فتح مناطق جديدة
لال�ستك�شاف وبخا�صة يف املناطق املغمورة يف مناطق خمتلفة من العامل.
3 .3تزايد عدد ال�شركات النفطية امل�ستقلة ( )Independentsللعمل يف مناطق العامل املختلفة
ب�ضمنها ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .علماً ب�أن تلك ال�شركات قد بد�أت بالظهور على
19 Ramzi Salman and Robea Ferroukhi, Managing Commodity Markets: the Case of OPEC, OPEC Review,
Spring 1993.
20 Middle East Economic Consultants (MEEC), The Price of Oil, 1945 – 1983, Report No. 36, July 1984.
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م�شهد ال�صناعة النفطية العاملية منذ اخلم�سينات مثل �أوك�سدنتال ،و كونتننتال وامريادا،
وبنكر هنت ،وجتي .يذكر ب�أن دخول ال�شركات امل�ستقلة يف ال�شرق الأو�سط كان قد بد�أ يف
املنطقة املحايدة ما بني ال�سعودية والكويت والذي دخل على �أثره ائتالف �شركات “امينويل”
يف اجلانب الكويتي و�شركة “جتي” يف اجلانب ال�سعودي من املنطقة املذكورة.
4 .4بروز تهديد لهيمنة ال�شركات النفطية الكربى من قبل �شركات نفط وطنية تابعة لبع�ض
الدول ال�صناعية وذلك بت�شجيع ودعم من حكوماتها بهدف تقليل �سيطرة ال�شركات النفطية
الكربى .ومن �أهم تلك ال�شركات هي �أيني الإيطالية (بالإ�ضافة �إىل �شركات �أخرى مثل
ه�سبانويل الأ�سبانية) والتي كانت الأكرث اندفاعاً وعر�ضت �شروطاً �أف�ضل للح�صول على
عقود امتياز يف مناطق ت�سيطر عليها ال�شركات الكربى.21
5 .5ظهور بع�ض �شركات النفط الوطنية التابعة لبع�ض الدول املنتجة وامل�صدرة للنفط والتي
�أخذت تبحث عن جتربة يف العمليات النفطية كما يف حالة كل من اجلزائر وليبيا ونيجرييا
و�أبوظبي والتي بد�أت بالت�صدير منذ بداية �ستينات القرن املا�ضي.
عموماً� ،إن اهتمام البلدان املنتجة بال�سوق النفطية وبخا�صة بالأ�سعار وما يتعلق بها من عالقات
مع ال�شركات قد تبلور خالل نهاية اخلم�سينات ب�شكل دعا تلك البلدان �إىل التقارب والتن�سيق
فيما بينها .وتعترب التخفي�ضات الكبرية التي �أجرتها ال�شركات على الأ�سعار املعلنة يف نهاية عقد
اخلم�سينات ويف عام  1960الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري يف التعجيل يف قيام منظمة �أوبك.
حيث كانت �أحد العوامل املهمة التي دفعت بالدول املنتجة للو�صول �إىل اتفاق �أو تنظيم يحمي
م�صاحلها باجتاه ا�ستقرار �أ�سعار نفوطها وعوائدها ال�سيما و�أن تلك البلدان قد بد�أت تخطط
باجتاه تنمية اقت�صاداتها بعد �أن ح�صل العديد منها على ا�ستقاللها بعد احلرب العاملية الثانية
خ�صو�صاً و�أن تلك احلقبة قد متيزت بانت�شار ال�شعور الوطني والقومي وتنامي حركاته .وبعد
التخفي�ض الأخري يف الأ�سعار يف عام � 1960أ�صبح الو�ضع ال ميكن ال�سكوت عنه ،ما �أدى �إىل اتفاق
خم�س دول وهي العراق و�إيران والكويت وال�سعودية وفنزويال للإجتماع يف بغداد يف �أيلول� /سبتمرب
 1960والإعالن عن ت�أ�سي�س منظمة البلدان امل�صدرة للنفط (�أوبك) .ومر حدث ت�أ�سي�س املنظمة
يف حينه من دون �ضجة �إعالمية ،ولكن �سرعان ما �شعر العامل بت�أثريها.
وان�ضمت الحقاً دول �أخ��رى �إىل املنظمة وهي قطر ( )1961وليبيا واندوني�سيا ()1962
والإم��ارات العربية املتحدة ( )1976واجلزائر ( )1969ونيجرييا ( )1971واك��وادور ()1973
والغابون ( )1973وانغوال (.22 )2007
وكانت الدول امل�ؤ�س�سة حري�صة على حتديد �أه��داف املنظمة لتكون خالية من مظاهر
التحدي واملجابهة و�إن تكون متوازنة �إىل حد ما بقدر تعلق الأمر مب�صالح الدول املنتجة وامل�ستهلكة
و�شركات النفط العاملة يف �أرا�ضيها ،حيث حددت تلك الأهداف كما يلي- :
1 .1تن�سيق وتوحيد ال�سيا�سات النفطية للدول الأع�ضاء وتعيني �أف�ضل ال�سبل حلماية م�صاحلها
ب�صورة منفردة وجماعية.
21 . Robert Mabro, Oil Price Concepts, Oxford Institute for Energy Studies, WPM 3, 1984.

 . 22تت�ألف املنظمة حالياً من ( )12دولة ،حيث �أنهت الغابون ع�ضويتها يف املنظمة يف يناير  2005وعلقت �أندوني�سيا ع�ضويتها يف
يناير � .2009أما الأكوادور فقد علقت ع�ضويتها خالل الفرتة من دي�سمرب  1992ولغاية �أكتوبر .2007
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2 .2و�ضع الطرق والأ�ساليب ل�ضمان ا�ستقرار الأ�سعار يف �أ�سواق النفط الدولية بغية �إزالة
التذبذبات ال�ضارة وغري ال�ضرورية فيها.
3 .3حماية م�صالح الدول املنتجة و�ضمان دخل ثابت لها و�ضمان �إمدادات النفط �إىل الدول
امل�ستهلكة بطريقة اقت�صادية ومنتظمة مع فوائد منا�سبة لر�ؤو�س �أموال ال�شركات امل�ستثمرة
يف ال�صناعة النفطية.
وخالل العقد الأول من عمرها ان�شغلت املنظمة يف تثبيت كيانها وتطوير �أجهزتها ومل تفتح
مو�ضوع طريقة الت�سعري والأ�سعار ب�شكل مبا�شر يف مفاو�ضاتها مع ال�شركات الإمتيازية ،بل مت
التطرق �إىل جوانب �أخرى والتي نتجت يف النهاية يف حت�سني عوائدها النفطية.
فربغم �أن املنظمة مل تتمكن يف البداية من ا�ستعادة م�ستويات الأ�سعار املعلنة (حيث �أن �أ�سعار عام
ال ملنع ال�شركات من
 1958مل يتم ا�ستعادتها �إال يف عام  ،)1971ف�إن جمرد قيام منظمة �أوبك كان عام ً
�إجراء تخفي�ضات �سعرية �أخرى .23وبالتايل ،فقد ات�سمت فرتة ال�ستينات با�ستقرار الأ�سعار على نف�س
م�ستوياتها املثبتة منذ �آخر تخفي�ض عند عام .1960
كما ا�ستطاعت دول املنظمة التو�صل �إىل عقد اتفاقيات مع ال�شركات االمتيازية �أدت �إىل زيادة
يف عوائدها النفطية .ومن �أهم تلك االتفاقيات ،والتي اعتربت �أول مك�سب جماعي ح�صلت عليه
منظمة �أوبك لأع�ضائها بعد مفاو�ضات طويلة و�صعبة مع ال�شركات هي ما �سميت ب�إتفاقية تنفيق
الريع ( 24 )Expensing Royaltiesيف عام  1964والتي جرى من خاللها تعديل احت�ساب
عوائد الدولة ال�ضريبية وزيادتها باعتبار فقرة الريع مبثابة تكاليف يجب اقتطاعها قبل �إجراء
احت�ساب الأرباح وتوزيعها .هذا بالإ�ضافة �إىل االتفاقيات املتعلقة بعمولة الت�سويق التي كانت
ت�ستحوذ عليها ال�شركات واخل�صميات التي كانت متنح للم�شرتين.
ب�شكل عام ،ال تقت�صر �أهمية تلك االتفاقيات على املكا�سب املادية التي جنتها دول �أوبك ب�شكل
مبا�شر ،بل كانت تعترب بداية لتحرك موازين القوى ل�صالح الدول املنتجة و�أ�ضعاف ملوقف ال�شركات
االمتيازية ،وبخا�صة منذ نهاية ال�ستينات .وب�سبب تلك االتفاقيات �أ�صبح مفهوم ال�سعر املعلن ذات
طابع مايل بحت.
 :3-1الفرتة ما بني عام  1971و 1973

برغم �أن منظمة �أوبك ا�ستطاعت املحافظة على امل�ستوى العام للأ�سعار املعلنة خالل فرتة
ال�ستينات ،ف�إن العائدات احلقيقية املحت�سبة على �أ�سا�س تلك الأ�سعار فقدت من قيمتها ال�شرائية
ج��راء الت�ضخم احلا�صل يف اقت�صاديات ال��دول ال�صناعية التي كانت امل�صدر للجزء الأعظم
ال�ستريادات الدول النفطية من �سلع وخدمات.
ففــي الوقت الذي بقــيت فيه الأ�سعار املعلنة على نف�س م�ستوياتها خالل الفرتة – 1960
 ،1970ارتفع الرقم القيا�سي لأ�سعار �صادرات الدول ال�صناعية �إىل  117يف عام 1960( 1970
=  )100وذلك وفق �أرقام �صندوق النقد الدويل.
ومما زاد من االنخفا�ض يف القيمة احلقيقية لأ�سعار النفط هو االنخفا�ض احلا�صل يف قيمة
23 . Joe Stock, Middle East Oil and Energy Crisis, Monthly Review Press, 1975.

24 . Robert Mabro, Oil Price Concepts, Oxford Institute for Energy Studies, WPM3, 1984.
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الدوالر الأمريكي (عملة ت�سعري النفط يف الأ�سواق الدولية) �إزاء العمالت املحلية للدول ال�صناعية
الأخرى والتي قدرت بحدود  % 20ما بني عامي  1957و .25 1970
وبالإ�ضافة �إىل االنخفا�ض احلا�صل يف القوة ال�شرائية لعوائد دول �أوبك خالل فرتة ال�ستينات،
طر�أت بع�ض التطورات على ال�سوق النفطية العاملية ،وبخا�صة يف بداية ال�سبعينات ،ومن �أبرزها
ما يلي- :
1 .1انخفا�ض وتائر منو االحتياطيات النفطية العاملية باملقارنة مع معدالت منو اال�ستهالك،
بالإ�ضافة �إىل ظاهرة الن�ضوب التي بد�أت تعاين منها بع�ض احلقول النفطية القدمية يف
الواليات املتحدة وفنزويال.
2 .2ح�صول زيادات غري متوقعة يف الطلب العاملي على النفط اخلام ،حيث ارتفع اال�ستهالك
العاملي بواقع  % 8.5يف عام  1970باملقارنة مع عام .1969
3 .3تخفي�ض يف �إنتاج النفط الليبي مبوجب قوانني املحافظة على الرثوة الهيدروكربونية ،ما
�أدى �إىل �شحه يف العر�ض النفطي يف منطقة �شمال �أفريقيا.
4 .4توقف ال�ضخ يف �أنبوب التابالين ( )TAPLINEال�سعودي للت�صدير عرب موانئ البحر
الأبي�ض املتو�سط يف مايو  ،1970ما نتج عنه نقي�ص يف الإمدادات النفطية املتجهة �إىل
�أوربا الغربية من منطقة �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط.
وق��د نتج عن التطورات امل�شار �إليها �أع�لاه حت��ول نوعي يف �سوق النفط العاملية لتتحول �إىل
�سوق بائع بعد �أن ظلت طيلة ال�سنوات ال�سابقة �سوق م�شرتي ،ما هي�أ الأر�ضية املنا�سبة لدول �أوبك
للبدء مبرحلة جديدة من العمل وطرح بع�ض املوا�ضيع من �ضمنها الأ�سعار ملناق�شتها مع ال�شركات
الإمتيازية .وقد تكون هذه �أحد �أهم املراحل يف م�سار املنظمة� ،إذ مت يف بداياتها التفاو�ض ولأول
مرة ب�شكل جماعي مع ال�شركات لتعديل الأ�سعار املعلنة ذاتها والتي كانت حتددها ال�شركات.

وبعد دخولها بجوالت طويلة من املفاو�ضات مع �شركات النفط العاملية خالل الفرتة 1970
–  ،1971متكنت دول �أوب��ك من التو�صل �إىل عقد اتفاقية يف فرباير � 1971سميت ب�إتفاقية
طهران والتي �شملت بلدان منطقة اخلليج العربي الأع�ضاء يف املنظمة والتي اعتربت نقطة حتول
يف ال�صناعة النفطية .وكان من �أبرز �سمات تلك االتفاقية هي زيادة الأ�سعار املعلنة وزيادة ن�سبة
ال�ضريبة من � 50إىل  % 55من ال�سعر املعلن بالإ�ضافة �إىل حتقيق زيادة �سنوية ثابتة يف ال�سعر
املعلن بن�سبة  2.5%للتعوي�ض عن الت�ضخم ،مع �إزال��ة الفروقات يف الأ�سعار املعلنة بني الدول
الأع�ضاء واختيار النفط العربي اخلفيف ال�سعودي كنفط �إ�شارة �أو النفط املرجعي (Marker
.26 )Crude
وقد �أعقب ذلك عقد اتفاقية طرابل�س يف �شهر مار�س  1971بخ�صو�ص �صادرات النفط من
موانئ البحر الأبي�ض املتو�سط وب�شروط �أف�ضل ن�سبياً وزيادة �أعلى يف الأ�سعار باملقارنة مع اتفاقية
طهران .علماً ب�أن فرتة �سريان االتفاقيات هي خم�س �سنوات تنتهي يف  1975وفق ما اتفق عليه
يف حينه.
 . 25فوزي القري�ش ،التطور التاريخي لأ�سعار النفط اخلام حتى عام  ،1973جملة النفط والتنمية ،بغداد ،عدد ( ،)3ال�سنة (،)4
دي�سمرب .1978

26 . Platts Oilgram News, Vol. 58, September 15, 1980.
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وبعد ح�صول تخفي�ض يف قيمة الدوالر الأمريكي مقابل العمالت الرئي�سية الأخرى ،وبخا�صة يف
نهاية عام  ،1971عقدت دول �أوبك مع ال�شركات الإمتيازية اتفاقية يف بداية عام  1972با�ستخدام
معادلة �سميت «جنيف –  »1تعتمد على معيار لقيا�س التغيري يف �سعر �صرف الدوالر مقابل معدل
�أ�سعار ت�سع عمالت رئي�سية عاملية والتي مت تعديلها الحقاً يف منت�صف عام  1973لت�صبح �أحدى
ع�شرة عملة �سميت معادلة «جنيف – .»2
وبالنتيجة ،فقد حتققت زيادات مت�سل�سلة يف �أ�سعار النفط لريتفع ال�سعر املعلن للنفط العربي
اخلفيف ال�سعودي من  1.80دوالر /برميل يف �أغ�سط�س  1970لي�صل �إىل  3.011دوالر /برميل
يف بداية �أكتوبر � ،1973أي بزيادة �أكرث من  % 67خالل تلك الفرتة ،وكما يت�ضح من اجلدول
التايل:
الأ�سعار املعلنة للنفط العربي اخلفيف خالل الفرتة �أغ�سط�س  1970لغاية يناير 1974
(دوالر /برميل فوب ر�أ�س تنورة)
ال�سعر

الفترة
1970

(�أغ�سط�س)

1.80

1971

(فبراير)
(يونيو)

2.18
2.285

1972

(يناير)

2.479

1973

(يناير)
(�أبريل)
(�أكتوبر)

2.591
2.742
3.011

1973

(نوفمبر)

5.176

1974

(يناير)

11.615

بدون �شك ،تكمن �أهمية اتفاقيتي طهران وطرابل�س واالتفاقيات الالحقة لي�س فقط يف زيادة
العوائد النفطية والتي كانت يف غاية الأهمية ،بل �أنها متثل �أي�ضاً مرحلة جديدة يف عالقة دول
�أوبك بال�شركات االمتيازية لي�صبح حتديد الأ�سعار خا�ضع للت�شاور امل�شرتك ما بني الدول املنتجة
وال�شركات ،وبالتايل دخول الدول املنتجة للنفط ،ولأول مرة يف تاريخ ال�صناعة النفطية ،كطرف يف
م�س�ألة الت�سعري �إىل جانب ال�شركات وانتهاء مرحلة اقت�صار عملية الت�سعري على ال�شركات فقط.
ثانياً :منظمة �أوبك والأ�سعار الر�سمية
عند ت�أ�سي�س منظمة �أوبك كانت وحدة الهدف التي تربط الدول الأع�ضاء بع�ضها بالبع�ض الآخر
تتمثل بالدرجة الأوىل يف املحافظة على احلقوق امل�شروعة للمنتجني وامل�صدرين للنفط وجعل
الأ�سعار جمزية تتنا�سب مع قيمة هذا النوع من الطاقة يف �ضوء حقيقة �أن النفط اخلام م�صدر
طاقة نا�ضبة ،والتي مل تعري لها ال�شركات �أي اهتمام ،بالإ�ضافة �إىل اعتبارات لها عالقة بكلفة
م�صادر الطاقة البديلة .كما تتنا�سب الأ�سعار �أي�ضاً مع الأهداف الإ�سرتاتيجية خلطط التنمية
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واالحتياجات املالية لهذه الدول .وهكذا �أ�صبحت الأ�سعار والت�سعري مركز الثقل يف مهمات منظمة
�أوبك.
 :1-2قرارات �أوبك ال�سعرية يف نهاية عام .1973

برغم الإجنازات التي حققتها بلدان �أوبك ،منذ ت�أ�سي�سها ،من مكا�سب و�صوالً �إىل اتفاقية طهران
واالتفاقيات الالحقة وا�شرتاك الدول يف حتديد الأ�سعار بالتفاو�ض مع ال�شركات منذ فرباير ،1971
فقد ا�ستمرت ال�شركات تتمتع بالدور الرئي�سي يف حتديد ال�سعر نظراً ملوقعها املتميز يف �صناعة
النفط الدولية وال�ستمرار �سريان اتفاقيات االمتياز يف معظم الدول املنتجة  .27حيث �أن القيود التي
ت�ضمنتها تلك االتفاقيات قد جعلت الأ�سعار املعلنة تتطور ببطء .وبالتايل� ،أ�صبحت زيادات الأ�سعار
ال�سنوية التي مت االتفاق عليها مع ال�شركات ال تتنا�سب مع الزيادات يف معدالت الت�ضخم �أو ما يح�صل
يف ال�سوق النفطية ذاتها بقدر تعلق الأمر ب�أ�سعار املنتجات النفطية �أو النفط اخلام يف ال�سوق الفورية.
وكانت النتيجة الهبوط امل�ستمر للقيمة ال�شرائية لإيرادات الدول املنتجة للنفط.
فمثالً ،قدرت م�صادر الأمم املتحدة معدالت الت�ضخم ال�سنوية متمثلة مبتو�سط �أ�سعار الب�ضائع
ال�صناعية امل�ستوردة من قبل الدول املنتجة للنفط بحدود  ،% 10 – 8وهو م�ستوى ال يتنا�سب مع
ما ن�صت عليه اتفاقية طهران من تعوي�ض للدول املنتجة عن اخل�سائر التي تلحق ب�إيراداتها جراء
الت�ضخم (�أي بن�سبة .)% 2.5
وارتفعت قيمة الربميل املركب من املنتجات النفطية يف �سوق روتردام يف هولندا من 3.903
دوالر يف الربع الأول من عام  1971لت�صل �إىل  6.216دوالر يف مايو  ،1973ما يعني ارتفاع كبري
يف �أرباح ال�شركات االمتيازية .كما ارتفعت �أ�سعار النفط اخلام يف ال�سوق الفورية (برغم حمدودية
حجم تلك ال�سوق يف حينه) ب�شكل يفوق م�ستويات الأ�سعار املعلنة . 28
هذا بالإ�ضافة �إىل التطورات الأخ��رى التي ح�صلت خالل تلك الفرتة ومنها ت�أميم امل�صالح
البرتولية يف اجلزائر ( )1971والت�أميم يف العراق ( )1972واملفاو�ضات اخلا�صة باتفاقيات
امل�شاركة ( )Participationوالتي هدفت �إىل دخول احلكومات �شريكاً يف امتالك �أ�صول ال�شركات
العاملة يف �أرا�ضيها والتي بد�أت ب�شكل تدريجي منذ عام ( 1973لتكتمل الحقاً  % 100خالل
الفرتة  29 )1977 – 1976وظروف احلرب العربية الإ�سرائيلية يف �أكتوبر .1973
عموماً ،ب�ضوء الظروف والتطورات امل�شار �إليها �أعاله ،التي عك�ست تغري يف موازين القوى
ل�صالح ال��دول املنتجة ،قامت دول �أوب��ك ب�إلغاء اتفاقية طهران واالتفاقيات الالحقة ومت دعوة
�شركات النفط االمتيازية للتفاو�ض معها وتعديل اتفاقية طهران لتن�سجم مع الظروف اجلديدة.
وبعد تعرث املفاو�ضات �أيقنت الدول املنتجة عدم جدوى ا�ستمرار املباحثات ب�ضوء رف�ض ال�شركات
ملطالبها .ويف اجتماع الدول الأع�ضاء يف �أوبك يف منطقة اخلليج العربي يف مدينة الكويت يوم 16
�أكتوبر  1973اتخذت قرارها التاريخي ،الذي يعترب نقطة حتول رئي�سية يف �صناعة النفط العاملية،
وذلك بقيامها ب�إعالن الأ�سعار من جانب واحد .ون�ص القرار على تعديل الأ�سعار املعلنة وزيادتها
 . 27فوزي القري�ش ،التطور التاريخي لأ�سعار النفط اخلام حتى عام  ،1973جملة النفط والتنمية ،بغداد ،عدد دي�سمرب .1978

28 . Yannis Stournaras, Are Oil Price Movements Perverse? A Critical Explanation of Oil Price
Levels, 1950 – 1985, Oxford Institute for Energy Studies, WPM 6, 1985.

29 . J.E. Hartshorn, Government Sellers in a Wider Open Crude Market, MEES, 30 April, 1984.
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بالن�سبة لنفوط اخلليج العربي مبقدار  % 70عما كانت عليه قبل �إ�صدار القرار لي�صبح �سعر نفط
الإ�شارة (العربي اخلفيف)  5.176دوالر /برميل ،وبالن�سبة لدول البحر الأبي�ض املتو�سط املنتجة
للنفط جتري كل دولة درا�سة للعوامل املو�ضوعية امل�ؤثرة على الأ�سعار بهدف حتديد الأ�سعار املعلنة
لنفوطها ب�صورة عادلة .30
ويف اجتماع لها يف نهاية ع��ام  ،1973ق��ررت دول �أوب��ك زي��ادة �سعر نفط الإ���ش��ارة �إىل
 11.651دوالر /برميل وذلك اعتباراً من بداية عام  ،1974كما يف اجلدول امل�شار �إليه �أعاله
يف الف�صل الأول .وهكذا �أ�صبح ي�شار �إىل قرارات تعديل الأ�سعار وزيادتها يف عام /1973
 1974بال�صدمة النفطية الأوىل والتي تعترب مبثابة بدء عهد جديد يف �صناعة النفط العاملية
وبداية الدور امل�ؤثر والفعال ملنظمة �أوبك ،ولأول مرة عرب تاريخ ال�صناعة الطويل ،يف �سوق
النفط الدولية �أي �أن هذه املرحلة �شهدت انتقال قرار الت�سعري �إىل املنظمة بعد �أن كان طوال
عقود بيد ال�شركات .وبالتايل �أ�صبحت م�س�ألة حتديد �أ�سعار نفط �أوبك ون�سبة ال�ضرائب
ال من �أعمال ال�سيادة الوطنية تقرره
املفرو�ضة على ال�شركات العاملية يف �أرا�ضي �أع�ضائها عم ً
دول �أوبك وحدها من دون الرجوع �إىل ال�شركات ومن خالل الإرادة اجلماعية لدول املنظمة
ممثلة يف م�ؤمتراتها الوزارية.
 :2-2هيكل الأ�سعار الر�سمية.

�أدت التطورات التي �شهدتها �صناعة النفط العاملية يف �أوائل �سبعينات القرن املا�ضي �إىل تغيري
هام يف هيكليتها ،متثلت بالدرجة الأ�سا�س بتولـ ّي الدول املنتجة ملهمة حتديد الأ�سعار بالإ�ضافة �إىل
ت�أثريها املتزايد يف العمليات االنتاجية وحتديد الكميات املنتجة وفقاً لقرارات الت�أميم وامل�شاركات
التي اتخذتها تلك الدول وذلك بدالً من ال�شركات ،وهذا ما �ساعد الدول املنتجة يف القيام مبهمتها
اجلديدة يف �إدارة عملية الت�سعري.
بعد تعديل الأ�سعار وزيادتها يف نهاية عام  1973وبداية عام  ،1974ات�سم هيكل الأ�سعار
باالرتباك وعدم الو�ضوح .وحاولت �أوبك �إعادة النظام واالن�سجام �إىل هيكل الأ�سعار .و�أقدمت
على �إلغاء ما كان يعرف بنظام ال�سعر املعلن وما يتعلق به من �ضريبة وريع وهام�ش لل�شركات
النفطية الإمتيازية و�إحالل نظام ال�سعر الواحد حمله �أي ال�سعر الر�سمي 31وا�ستغرقت عملية �إعادة
ترتيب �أو عقلنة ال�سعر فرتة حوايل ال�سنة .وعلى وجه التحديد� ،أ�صبح ال�سعر املعلن ،ومنذ مطلع
عام  ،1975غري معول عليه وظهرت الأ�سعار الر�سمية التي حتددها الدول لنفوطها (والتي حددت
يف البداية بن�سبة  93%من الأ�سعار املعلنة)  ،32ما �أدى �إىل ظهور ما ي�سمى ب�سعر نفط الإ�شارة
ك�أ�سا�س لتحديد �أ�سعار النفوط الأخرى .علماً ب�أن دول �أوبك كانت م�ضطرة لإعادة بيع �إنتاجها
ثانية �إىل ال�شركات الإمتيازية (برغم �إجراءات الت�أميم وامل�شاركات التي �إتخذتها) ،كون ال�شركات
ت�سيطر على اجلزء الأكرب من منظومة التكرير العاملية.
 . 30حافظ التكمجي� ،أ�ضواء على النظام اجلديد لت�سعري النفط اخلام ،جملة النفط والعامل� ،شركة النفط الوطنية العراقية ،دي�سمرب
.1973
 . 31تطور فروقات الأ�سعار بني النفوط اخلفيفة والثقيلة واجتاهاتها امل�ستقبلية ،منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك)،
الإدارة االقت�صادية� ،أغ�سط�س .2006

32 . Robert Mabro, Oil Price Concepts, Oxford Institute for Energy Studies, WPM3, 1984.
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يذكر� ،أن مبيعات النفط من قبل احلكومات �أو �شركاتها النفطية الوطنية �إىل الأط��راف
الثالثة كانت تتم على �أ�سا�س الأ�سعار الر�سمية (� )Official Pricesأو �أ�سعار البيع احلكومية
( .)Government Selling Pricesمع العلم �أن مثل تلك املبيعات كانت حمدودة جداً يف
البداية (با�ستثناء بع�ض �صفقات املقاي�ضة مع دول �أوربا ال�شرقية) لكنها تزايدت يف الأهمية يف
الن�صف الثاين من ال�سبعينات .كما وجدت بع�ض الدول املنتجة ،وبخا�صة تلك التي مل يكن لديها
وكاالت ت�سويقية ،ب�أنه من املنا�سب والأف�ضل بيع نفوطها �إىل ذات ال�شركات النفطية العاملة يف
�أرا�ضيها .وهذا ما �أدى �إىل ا�ستحداث ما ي�سمى ب�أ�سعار �إعادة ال�شراء (.)Buy-back Prices
وبزوال نظام االمتيازات و�إتخاذ �أوبك لقرارها التاريخي بتحديد الأ�سعار فقد كان عليها التعامل
مع امل�سائل اخلا�صة بالأ�سعار والت�سعري وتعقيداتها وم�ضاعفاتها االقت�صادية وال�سيا�سية .وب�شكل
عام ،ا�شتمل هيكل �أ�سعار �أوبك الر�سمية على جمموعتني فرعيتني متالزمتني من الأ�سعار وهما:
�1 .1سعر �أ�سا�س مطلق لنفط الإ�شارة ( العربي اخلفيف) باعتباره مرجع للهيكل الكامل للأ�سعار.
�2 .2أ�سعار ر�سمية للنفوط الأخرى لدول �أوبك التي يتم حتديدها ،بعد ح�سم م�س�ألة �سعر نفط
الإ�شارة ،با�ستخدام �آلية عامة للت�سعري يطلق عليها فروقات الأ�سعار .فب�ضوء اختالف
النفوط اخلام من ناحية النوعية واملوقع اجلغرايف تكون الأ�سعار خمتلفة من نفط لآخر.
و�سيتم يف �أدناه التطرق �إىل ذلك وب�شيء من التف�صيل.
 :1-2-2ت�سعري نفط الإ�شارة
ب�ضوء طبيعة �أ�سعار النفط وتعقيداتها وتعدد وتنوع العوامل التي ت�ؤثر فيها وباجتاهات متفاوتة،
ف�إنه لي�س من ال�سهولة مبكان تف�سري التغيريات التي تطر�أ على الأ�سعار من م�ستوى �إىل �آخر .لكن
ما هو �أ�صعب من ذلك حماولة �إيجاد التف�سريات واملربرات لكيفية و�صول م�ستويات الأ�سعار ذاتها
�إىل ما هي عليه . 33
عموماً ،مل تكن �أ�سعار النفط التي �أعلنتها �أوبك منذ بداية عام  1974عفوية بالكامل و�إمنا
ا�ستندت �إىل بع�ض االعتبارات ومنها- :
1 .1القيمة احلقيقية للنفط كم�صدر طاقة وكمادة �أولية وثروة وطنية �آيلة للن�ضوب .وبعيداً
عن كيفية تقييم ذلك ،ف�إن النظريات االقت�صادية اخلا�صة بامل�صادر النا�ضبة �أخذ يتزايد
ا�ستخدامها ،وبخا�صة على امل�ستوى االكادميي ،يف حتليل �أ�سعار النفط يف الفرتة التي
�أعقبت �أحداث  ،1974/1973بينما نادراً ما مت ا�ستخدامها يف الفرتة ال�سابقة لذلك ،بل
كانت الأطراف الرئي�سية امل�ؤثرة يف ال�سوق النفطية تت�صرف خالل اخلم�سينات وال�ستينات
من القرن املا�ضي وك�أن النفط مادة غري قابلة للن�ضوب .34
2 .2ربط �أ�سعار النفط ب�أ�سعار م�صادر الطاقة الأخرى .ويعتقد الكثري يف هذا اخل�صو�ص ب�أنه
قبيل تعديل الأ�سعار وزيادتها خالل الفرتة  ،1974/1973كانت م�ستويات �أ�سعار النفط
منخف�ضة مقارنة مب�ستويات �أ�سعار م�صادر الطاقة البديلة ،وبخا�صة الفحم .لكنه بعد تلك
33 . Ralph Cassady, Jr. Price Making and Price Behaviour in the Petroleum Industry, Kennikat Press, 1973.

34 . Yannis Stournaras, Are Oil Price Movements Prevers? A Critical Explanation of Oil levels, Oxford Institute
for Energy Studies, WPM6, 1985.
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الزيادات �أ�صبحت �أ�سعار م�صادر الطاقة البديلة تلحق ب�أ�سعار النفط .35
3 .3تطور �أ�سعار النفط بالإرتباط مع معدالت الت�ضخم يف الدول ال�صناعية ،وذلك للمحافظة
على القوة ال�شرائية احلقيقية للعوائد النفطية ،ب�ضوء اعتماد دول �أوبك وب�شكل كبري يف
ا�سترياداتها من ال�سلع واخلدمات على الدول ال�صناعية.
ومما زاد من �صعوبة مهمة حتديد م�ستوى �سعر نفط الإ�شارة هو عدم وجود �سوق فورية كبرية
للنفط اخلام ميكن الركون �إليها .فربغم اعتقاد عدد قليل من اخلرباء ب�أن عدد ال�صفقات املتحققة
بني ال�شركات النفطية الكبـــرى وال�شركـــات امل�ستقلة كبري مبا فيه الكفاية ب�شكل يجعل �أ�سعار ال�سوق
الفورية (�أو كما يطــــلق عليهـــا ال�سوق احلرة  )Arm’s Lengthمبثابة �أ�سعار �صفقات حقيقية،
هناك �شبه �إجماع ب�أن �أ�سعار ال�سوق الفورية خالل تلك الفرتة ال متثل �أ�سعاراً تعك�س عوامل ال�سوق
احلقيقية ب�ضوء الن�سبة املنخف�ضة لتلك ال�صفقات من �إجمايل �صفقات النفط يف ال�سوق الدولية.
وبقدر تعلق الأمر بنفط الإ�شارة (�أي النفط العربي اخلفيف بكثافة  ،)API 34ف�إن اختياره مل
يكن عملية اعتباطية .فهو ينتج وي�صدر من قبل دولة ع�ضو يف �أوبك – ال�سعودية – بكميات كبرية
ويتميز بنوعية متو�سطة مقاربة ملتو�سط النوعية لنفوط �أوبك ،ما مينحه ميزة وا�ضحة يف توفري
معيار حقيقي لنظام الت�سعري.
كما �أنه يفهم من �سعر نفط الإ�شارة على م�ستوى منظمة �أوبك على �أن حتديده يتم من قبل
منظمة �أوبك برغم �أنه نفط �سعودي .وهذا ما نتج عن بع�ض التعقيدات وامل�شاكل.
ال لإثارة مو�ضوع مفهوم ال�سيادة والتي قد تكون
فمثالً� ،إن م�س�ألة حتديد ال�سعر قد تكون مدخ ً
على نوعني يف حالة نفط الإ�شارة- :
 -ال�سيادة بقدر تعلق الأمر مبنظمة �أوب��ك ،والتي يفرت�ض �أن تكون اجلهة التي حتدد ال�سعرباعتباره ال�سعر املرجعي الوحيد للمنظمة.
 -ال�سيادة بقدر تعلق الأمر بالدولة املنتجة وامل�صدرة لتلك النوعية من النفط � - -أي ال�سعودية -والتيمن حقها ممار�سة �سيادتها الكاملة على �أ�سعار م�صادرها الطبيعية ومن �ضمنها النفط اخلام الذي
ح�صل و�أن اتخذت منظمة �أوبك �أحد �أنواعه كنفط �إ�شارة.36
�إ�ضافة �إىل ذلك ،برغم �أن �سعر نفط الإ�شارة يعترب �سعر ر�سمي خا�ص من بني �أ�سعار �أوبك
الر�سمية ،فهو بالن�سبة لل�سعودية �سعر ر�سمي لأحد نوعيات نفوطها التي يجب �أن تتناف�س مع بقية
�أنواع نفوط �أوبك الإخرى يف ال�سوق الدولية و�أحد املكونات ل�سلة نفوطها الت�صديرية التي قد
ت�ضطر لتغيري ن�سب تلك املكونات لأ�سباب خمتلفة ،وما يعني ذلك من ت�أثريات مبا�شرة لل�سعر على
عوائدها الت�صديرية.
وب�ضوء االختالف يف اال�سرتاتيجيات الت�سعريية وامل�صالح فيما بني دول �أوبك املختلفة تبعاً
للتفاوت يف االحتياطيات والظروف اخلا�صة بكل دولة ،ف�إنه من املنطقي ح�صول تباين يف وجهات
النظر ب�صدد ت�سعري نفط الإ�شارة ،وبخا�صة ما بني ال�سعودية ،لوحدها �أو مع دول �أخ��رى ،من
جهة ودول �أوبك الأخرى ،من جهة �أخرى .وجرت العادة على طرح وجهات النظر املتباينة خالل
اجتماعات �أوبك ملناق�شتها متهيداً للو�صول �إىل اتفاق.
35 . Middle East Economic Consultants (MEEC), The Price of Oil 1945 – 1983, Report No. 36, July 1984.
36 . Robert Mabro, Oil Price Concepts, Oxford Institute for Energy Studies, WP M3, 1984.
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�إال �أنه يف غياب الو�صول �إىل اتفاق ،كما ح�صل يف بع�ض املنا�سبات (ومنها يف عام  1979الذي
ا�ستمر لفرتة �سنتني) ،ف�إن ذلك ينتج عن حالة يطلق عليها بازدواجية هيكلة مرجعية �أ�سعار �أوبك
وظهور ما ي�سمى “بال�سعر املرجعي االعتباري �أو النظري” ( )Deemed Marker Priceالذي
حتدده دول منظمة �أوبك الأخرى والذي يقت�صر ا�ستخدامه كمرجع حتدد على �أ�سا�سه دول �أوبك
الأخرى الأ�سعار الر�سمية لنفوطها مبختلف �أنواعها .ويختلف ذلك عن ال�سعر املرجعي احلقيقي
( )Actual Marker Crudeالذي حتدده ال�سعودية ويتم ا�ستخدامه ك�سعر حقيقي ل�صادرات
ال�سعودية من النفط العربي اخلفيف.
وب�شكل عام ،كان ينظر �إىل حاالت ازدواجية الأ�سعار املرجعية على �أنها حالة ا�ستثنائية غري مرغوبة
من قبل كافة الأط��راف و�أن��ه حال بروزها جترى املحاوالت لتوحيد هيكل الأ�سعار .ويف مثل هذه
احلاالت  ،تعترب حالة ال�سوق النفطية العاملية من �أهم العوامل امل�ؤثرة يف مدى امكانية و�سرعة التو�صل
�إىل ت�سوية واالتفاق على �سعر موحد لنفط الإ�شارة.
وقد مرت الأ�سعار بتطورات مهمة خالل فرتة �إدارة �أوبك لعملية الت�سعري والتي امتدت من عام
 1974ولغاية عام  1985وارتبطت مبفهوم الأ�سعار الر�سمية للنفوط اخلام التي حتددها الدول املنتجة.

وخالل تلك الفرتة ،ارتفع �سعر نفط الإ�شارة من  11.51دوالر/برميل يف عام  1975لي�صل �إىل
 34دوالر/برميل كحد �أعلى يف نوفمرب  1981لينخف�ض بعدها ،ولأول مرة� ،إىل  29دوالر/برميل
منذ مار�س  ،1983وكما يت�ضح من اجلدول يف �أدناه:
تطور �أ�سعار نفط الإ�شارة (العربي اخلفيف) خالل الفرتة 1985 – 1975
(دوالر/برميل)
1975
1976
1977
1978
1979

1980
1981
1982
1983
1985 – 1984
(*)

�سبتمبر
يناير
يوليو
يناير
ابريل
يوليو
نوفمبر
يناير
ابريل
اغ�سط�س
يناير
نوفمبر
مار�س

11.51
11.51
12.09
12.70
12.70
13.34
14.546
18.0
24
26
28
30
32
34
34
29
29
25
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بداية ،ات�سمت الأ�سعار ،ب�شكل عام ،باال�ستقرار خالل الفرتة منذ عام  1974ولغاية عام 1978
والتي �أطلق عليها “الع�صر الذهبي ملنظمة �أوبك”  .37فربغم �أن العامل بد�أ ي�شهد انخفا�ض يف
ا�ستهالك النفط منذ عام  1975بالتزامن مع بدء الدول ال�صناعية يف اتباع �سيا�سات من �ش�أنها
تقليل اعتمادها على النفط� ،شهدت الفرتة املذكورة �أعاله ا�ستقرار ن�سبي من دون ظهور �شحة هامة
�أو تخمة خطرية يف الإمدادات النفطية العاملية ،ما �أدى �إىل ا�ستقرار يف م�ستويات �أ�سعار النفط
العاملية لترتاوح ما بني � 12.21إىل  13.55دوالر/برميل 38وحوايل  12دوالر /برميل ل�سعر نفط
الإ�شارة خالل تلك الفرتة .
ودفعت ظروف ال�سوق امل�ستقرة ن�سبياً دول �أوبك بالتفكري ب�إدخال مفهوم الزيادات التدريجية
للأ�سعار لتفادي حدوث �أزمة نفطية جديدة كما ح�صل يف بداية ال�سبعينات .وقد اتخذت قرارات
بهذا ال�ش�أن يف نهاية عام  ،1978وذلك بزيادة �أ�سعار نفط الإ�شارة ب�شكل تدريجي تبعاً لأرباع ال�سنة
لعام  1979وبواقع  % 5للربع الأول على �أن تلحقها زيادات �إ�ضافية �أخرى قدرها  % 3.8للربع
الثاين و  2.3%للربع الثالث و  % 2.69للربع الرابع من العام املذكور.
�إال �أن ما ح�صل كان خمتلف وغري متوقع و�سادت ال�سوق ظروف �أ�شبه بالفو�ضى ،حيث ح�صلت
ال�صدمة الثانية للأ�سعار يف عام  1979والتي تزامنت مع بع�ض الأحداث ال�سيا�سية ،وبخا�صة
الثورة الإيرانية والأح��داث التي �سبقتها والتي �أدت �إىل تخفي�ض الإنتاج الإي��راين يف بداية عام
� 1979إىل حوايل � 700–500ألف ب/ي وانقطاع �صادراتها النفطية لغاية مار�س من العام
املذكور .ومما �ساعد يف تفاقم امل�شكلة و�إطالة ظروف ال�شحة وتعميقها يف ال�سوق العاملية هي
ن�شوب احلرب العراقية الإيرانية يف عام  1980والتي �أدت �إىل تخفي�ض �إنتاج الدولتني ب�صورة
جمتمعة �إىل حوايل مليون ب/ي فقط باملقارنة مع  6.5مليون ب/ي قبل عام من ذلك.
و�ساعدت تلك الأحداث وال�شحة يف الإم��دادات �إىل �إثارة القلق العاملي حول �أمن الإمدادات
وبخا�صة بعد �أن �أعلنت معظم �شركات النفط الكربى حالة “القوة القاهرة” وتوقف تزويدها للعديد
من �أ�صحاب امل�صايف على �أ�سا�س العقود الطويلة الأمد التقليدية ،ما �أدى �إىل قيام �أ�صحاب امل�صايف
بالتوجه �إىل ال�سوق الفورية للح�صول على احتياجاتهم �أو االت�صال املبا�شر بالدول املنتجة .وهذا
ما �ساعد على زيادة الأ�سعار الفورية وبخا�صة من قبل بع�ض �شركات امل�صايف املدعومة من قبل
احلكومات كامل�صايف اليابانية ،والتي كانت م�ستعدة لدفع عالوات على الأ�سعار ل�ضمان الإمدادات،
ما دفع بالأ�سعار �إىل م�ستويات �أعلى .39وقد �أدى ذلك مبجمله �إىل تغري جذري يف ظروف �سوق
النفط العاملية لتتحول �إىل �سوق بائع خالل الفرتة .1981 – 1979

وبالتايل� ،أ�صبحت قرارات �أوبك الت�سعريية التي اتخذت يف نهاية عام  1978غري واقعية ال
تتنا�سب والتطورات اجلديدة يف ال�سوق .وبدالً من الزيادات التدريجية يف الأ�سعار ،ح�صلت �سل�سلة
من القفزات ال�سعرية يف معظم الدول املنتجة من داخل وخارج �أوبك ،ب�شكل ي�سوده عدم التن�سيق
37 . Ali M. Jaida, Oil Pricing : A Role in Search of an Actor, Petroleum Intelligence Weekly (PIW), Special
Supplement, September 12, 1988.

(ويف �أحيان �أخرى اطلق على كامل الفرتة  1982 – 1974بالع�صر الذهبي للمنظمة «نف�س امل�صدر»)

\38 . WRTG Economics, Oil Price History and Analysis, Energy Economics News Letter, 2007. File://c:\users
mhh\Desktop\prices.htm
– 39 . Yannis Stournaras, Are Oil Price Movements Preserve? A Critical Explanation of Oil Price Level, 1950
1985, Oxford Institute for Energy Studies, WPM6, 1985.
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يف �أكرث الأحيان ،40وذلك برغم ا�ستمرار قيام منظمة �أوبك بلعب دور هام يف الت�سعري خالل تلك
الظروف.
�أدت التطورات اجلديدة �إىل ارتفاعات ح��ادة يف الأ�سواق الفورية للنفط اخل��ام واملنتجات
النفطية خالل عام  1979لريتفع ال�سعر الفوري للنفط العربي اخلفيف من  28دوالر/برميل �إىل
 35دوالر/برميل خالل الفرتة �أبريل – يونيو ومن � 35إىل  41دوالر/برميل خالل الفرتة �سبتمرب
– نوفمرب  ،1979والذي يفوق ال�سعر الر�سمي للنفط املذكور بحدود  23دوالر /برميل خالل �شهر
نوفمرب من العام املذكور وتبع ارتفاع الأ�سعار الفورية �سل�سلة من الزيادات للأ�سعار الر�سمية بد�أتها
نفوط بحر ال�شمال يف كل من بريطانيا والرنويج بواقع  1.65 – 1.5دوالر /برميل يف يناير .1979
وبالتايل ف�إنه بدالً من و�صول �سعر نفط الإ�شارة �إىل  14.54دوالر/برميل يف نهاية عام 1979
وفقاً لقرار اوبك يف نهاية عام  ،1978و�صل ال�سعر الر�سمي للعربي اخلفيف �إىل  24دوالر /برميل
اعتباراً من نوفمرب � ،1979أي بزيادة  9.56دوالر/برميل ،ما يعادل حوايل . % 66
ب�شكل عام ،بهدف اللحاق بالت�صاعد احلاد يف ال�سوق الفورية ،فر�ضت الدول املنتجة زيادات
يف الأ�سعار الر�سمية ،وب�أ�شكال وت�سميات خمتلفة (منها على �شكل عالوات �أو �إ�ضافات �سعرية).
بالإ�ضافة �إىل تقلي�ص يف كميات بع�ض العقود �أو انهائها كلياً وطرح تلك الكميات يف الأ�سواق
الفورية للح�صول على عوائد �أعلى ب�أ�سعار �أعلى �أو من خالل فر�ض عالوات توقيع(Signature
)Bonusعلى العقود اجلديدة .وقد تفاوتت الزيادات يف الأ�سعار من دولة �إىل �أخرى نتيجة
الختالف يف ال��ر�ؤى وال�سيا�سات ال�سعرية بني دول �أوبك املختلفة خالل تلك الفرتة ،ما �أ�ضطر
منظمة �أوبك ،ويف �أكرث من منا�سبة ،لالتفاق على �إزدواجية يف الت�سعري ت�شمل �سعر معني لنفط
الإ�شارة مع و�ضع حدود عليا لأ�سعار نفوط �أوبك الأخرى ،والذي يعني عدم االتفاق على فروقات
الأ�سعار ما بني النفوط املختلفة والتي �سيتم التطرق �إليها ب�شيء من التف�صيل الحقاً.

فمثالً ،خالل اجتماع اوبك يف يونيو  ،1979مت االتفاق على �سعر  18دوالر/برميل لنفط
الإ�شارة على �أن ال تتعدى �أ�سعار نفوط �أوبك الأخرى  23.5دوالر /برميل .41ويف االجتماع الذي
عقد يف نهاية عام  ،1980مت االتفاق على �سعر  32دوالر /برميل لنفط الإ�شارة احلقيقي مع �سعر
اعتباري لنفط الإ�شارة بواقع  36دوالر /برميل يتم على �أ�سا�سه حتديد �أ�سعار نفوط اوبك الأخرى
وب�شكل ال تتعدى  41دوالر /برميل.42
ومل تدوم ظروف �سوق البائع طويالً ،حيث �أن ال�صدمة الثانية للأ�سعار والتطورات التي تلتها
قد غريت جذرياً من ظروف ال�سوق لتتحول ومنذ الن�صف الثاين من عام � 1981إىل �سوق م�شرتي
ي�سودها التخمة يف العر�ض .وكان على منظمة �أوبك �أن جتابه حتديات كبرية يف �إدارة الأ�سعار
وال�سوق والتي كانت مبثابة تهديد لوجودها ب�ضوء ظروف ال�سوق اجلديدة البالغة ال�صعوبة .ومن
بني تلك التحديات ما يلي- :
1 .1انخفا�ض هام يف الطلب على النفط ،حيث انخف�ض ا�ستهالك الدول ال�صناعية من النفط
بحدود  7مليون ب/ي ما بني عامي  1973و .1984
40 . Steve Roberts, Who Makes the Oil Price? An Analysis of Oil Price Movements 1978 – 1982, Oxford Institute for Energy Studies, WPM 4, 1984.
41 . MEES, 2 July 1979.

42 . MEES, 22 December 1980.
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ويعزي ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل التباط�ؤ يف الن�شاط االقت�صادي العاملي الذي نتج عن الأ�سعار
العالية بالإ�ضافة �إىل ال�سيا�سات التي اتبعتها الدول ال�صناعية منذ �أوائل ال�سبعينات بهدف التقليل
من اعتمادها على النفط امل�ستورد ،وبخا�صة من دول �أوبك .وقد نتج عن ذلك زيادة يف كفاءة
ا�ستخدام النفط من خالل الرت�شيد والتطور التكنولوجي ،حيث قدر ب�أن حوايل  % 50من كمية
التخفي�ض �أعاله يف ا�ستهالك النفط يف الدول ال�صناعية يعود �إىل اجراءات الرت�شيد وارتفاع كفاءة
اال�ستخدام .كما �شجعت الدول ال�صناعية تطوير امل�صادر البديلة ،حيث حققت يف هذا املجال
بع�ض النجاحات ،وبخا�صة ا�ستبدال النفط بالفحم والطاقة النووية يف قطاع توليد الكهرباء.
فمثالً ،يف الوقت الذي انخف�ض فيه ا�ستهالك العامل من النفط (عدى دول االحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق) بحدود  ،% 8تزايد اال�ستهالك من الفحم بحدود  % 25ما بني عامي  1973و .43 1983
 .2ويف جانب العر�ض ،واجهت �أوبك مناف�سة حادة من تزايد امدادات النفط من دول خارج �أوبك.
ففي بداية ثمانينات القرن املا�ضي ،بد�أت اال�ستثمارات الهائلة يف بع�ض دول خارج �أوبك تثمر عن
معدالت عالية من الإنتاج .44حيث ارتفع انتاج دول املجموعة املذكورة من النفط ب�أكرث من 11
مليون ب/ي ،ما بني عامي  1973و  1983والذي يعادل حوايل  ،% 40لرتتفع ح�صة دول خارج
اوبك �إىل �أكرث من  % 68من �إجمايل انتاج النفط العاملي يف عام  ،1983باملقارنة مع  % 47يف
عام  ،1973كما يت�ضح من اجلدول ( )1يف امللحق.
ويعزى ذلك ،وبدرجة كبرية� ،إىل ت�شجيع ودعم الدول ال�صناعية ل�شركاتها باال�ستثمار يف تطوير
امل�صادر الهيدروكربونية املحلية ويف مناطق �أخرى من العامل خارج دول �أوبك .بالإ�ضافة �إىل �أن
دول خارج �أوبك غري ملتزمة بتحديدات �سعرية ،كما يف حالة دول �أوبك ،ما مينحها مرونة ت�سويقية
�أف�ضل باملقارنة مع دول �أوبك حيث �أن لديها كامل احلرية لفر�ض �أ�سعار تناف�سية تقل عن �أ�سعار
�أوبك ال�ستغالل كامل طاقتها الإنتاجية.
 .3كما و�أدت التطورات اجلديدة �إىل تغيريات هيكلية يف �أ�سواق النفط العاملية .ففي الفرتة ال�سابقة
لعام  ،1979كان اجلزء الأعظم من جتارة النفط العاملية يتم على �أ�سا�س عقود طويلة الأمد
�ضمن عالقات م�ستقرة بني البائع وامل�شرتي .وبعد �أحداث  1980/1979ح�صل حتول كبري
من العقود الطويلة الأمد �إىل العقود الق�صرية الأجل وال�سوق الفورية ب�شكل عام ،لت�ستحوذ
ال�صفقات الفورية على �أكرث من  % 80من جتارة النفط العاملية بحلول عام  1985باملقارنة مع
 % 10–5خالل الفرتة ال�سابقة لعام .1979
كما تعر�ضت �سوق النفط العاملية �إىل مزيد من حالة التجزئة .ففي الوقت الذي كانت فيه دول
�أوبك هي امل�صدر للجزء الأكرب من جتارة النفط الدولية و�شركات النفط العاملية امل�ستورد للجزء
الأكرب من �صادرات اوبك قبل عام  ،1979تزايد عدد ال�شركات التجارية والو�سيطة وامل�ضاربني يف
ال�سوق بعد عام  1979على ح�ساب ا�ضمحالل دور الأطراف الرئي�سية ،ما جعل من عملية �إدارة
الت�سعري �أكرث �صعوبة من قبل منظمة �أوبك.
نتجت عن التطورات �أعاله لي�س فقط تو�سع يف �سوق النفط الفورية ،بل اي�ضاً انخفا�ض يف
الأ�سعار الفورية ،والذي �أدى بدوره �إىل بدء �سل�سلة من التخفي�ضات يف الأ�سعار من قبل الدول
املنتجة للنفط يف العامل.
43 . Petroleum Economist, October 1985.
44 . MEES, 13 December 1993.
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وملواجهة تلك التحديات ،ا�ضطرت اوبك �إىل اجراء تغيريات يف ا�سرتاتيجيتها لتتخذ موقف
الدفاع عن ال�سعر بدالً من القيادة .وحاولت املنظمة ال�سيطرة على �سوق النفط وادارته با�ستخدام
ما يعرف بالإدارة الدقيقة ( )Micro managingللعمل على ا�ستقرار الأ�سعار من خالل �إدخال
نظام احل�ص�ص االنتاجية منذ مار�س � ،1982إال �أن ذلك جوبه برف�ض من قبل بع�ض دول املنظمة
يف حينه.
وب�ضوء ا�ستمرار تدهور الأ�سعار الفورية ،اتخذت �أوبك قرار تاريخي يف اجتماعها يف لندن يف
مار�س  1983يق�ضي ،ولأول مرة ،بتخفي�ض �أ�سعارها الر�سمية ،وذلك بتخفي�ض �سعر نفط الإ�شارة
بواقع  5دوالر /برميل �إىل  29دوالر /برميل وتعديل فروقات الأ�سعار تبعاً لذلك� .إ�ضافة �إىل ذلك
قررت املنظمة يف اجتماعها املذكور حتديد �سقف انتاج دولها بواقع  17.5مليون ب/ي وتوزيعه على
�شكل ح�ص�ص على الدول الأع�ضاء .علماً ب�أنه مت االتفاق على تخفي�ض �سقف �إنتاج اوبك �إىل 16
مليون ب/ي يف �أكتوبر .45 1984
وهذا يدل على �أن قرارات �أوبك مل تتكيف ب�شكل يتنا�سب والتطورات اجلذرية يف �أ�سواق النفط
العاملية .فربغم ا�ستمرار الأ�سعار مرتفعة �إىل حد ما ،دافعت املنظمة عنها من خالل تبني نظام
احل�ص�ص االنتاجية� ،أي �أنها عملت على تثبيت كل من ال�سعر وحجم الإنتاج يف نف�س الوقت وهو �أمر
بالغ ال�صعوبة ،بينما كانت خالل املرحلة ال�سابقة تعمل على حتديد ال�سعر وترتك �أحجام الإنتاج
حتدد بالطلب على نفوط كل دولة.
ومع التدهور امل�ستمر لل�سوق �أخذ دور الأ�سعار الر�سمية يتقل�ص تدريجياً وتفقد من موقعها
ل�صالح �أ�سعار ال�سوق الفورية ،ب�ضوء الفائ�ض الكبري يف العر�ض النفطي وقيام بع�ض دول �أوبك
باتباع �أ�ساليب ت�سويقية خمتلفة �أدت بدورها �إىل ا�ضعاف �أكرب لهيكل الأ�سعار الر�سمية .ومن تلك
الأ�ساليب منح ح�سومات �سعرية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة على �أ�سعارها ،البيع ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر بالأ�سعار الفورية ،منح كميات �أ�ضافية للعقود القائمة وب�أ�سعار خمف�ضة ،البيع وفق ترتيبات
الت�صفية ( ،)Processing Dealsالبيع ب�أ�سلوب املقاي�ضة ( ،)Barterمنح فرتات �أطول لت�سديد
�أقيام �شحنات النفط باملقارنة مع املدة القيا�سية البالغة  30يوم ،البيع على �أ�سا�س وا�صل ()CIF
وحتمل جزء من تكاليف النقل ،البيع على �أ�سا�س ال�صفقة ( )Package Dealsالتي ت�شمل �سلة
من النفوط املختلفة والتي قد يكون بع�ضها خمف�ضة الأ�سعار .46
وب�ضوء انح�سار دور الأ�سعار الر�سمية وتزايد دور ال�سوق الفورية والزيادة يف �إنتاج نفوط دول
خارج �أوبك ،فقد بد�أت بع�ض النفوط اخلام الأخرى ،مثل نفط برنت يف بحر ال�شمال ،ونفط �أال�سكا،
ونفط غرب تك�سا�س الو�سيط ( )WTIيف الواليات املتحدة تلعب دور نفوط �إ�شارة ،بالإ�ضافة �إىل
نفط الإ�شارة التقليدي (العربي اخلفيف).47
ومع تراجع الطلب على نفوطها� ،سجل انتاج دول �أوبك �أدنى م�ستوياته ال�سنوية خالل عام
 1985وبحدود  16.7مليون ب/ي� ،أي حوايل الن�صف ما كان عليه يف عام  .1977وبذلك
انخف�ضت ح�صة دول املنظمة �إىل  % 29من �إجمايل الإنتاج العاملي باملقارنة مع  % 50يف عام
45 . Fadhil Al- Chalabi, The Role of OPEC in Market Stabilization, Seventh International
Colloquium on Petroleum Economics, Laval University , Quebec, Canada, 6-8 November, 1985.
46 . MEES, 6 December, 1982.
47 . PIW, 10 December, 1984.
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( .1977تراجع �إنتاج ال�سعودية من  10مليون ب/ي يف � 1981-1980إىل  2.3مليون ب/ي يف
�أغ�سط�س . 48 )1985
وب�ضوء االنعكا�سات الوخيمة لذلك على عوائدها النفطية ،ا�ضطرت منظمة �أوبك �إىل تبديل
جذري يف ا�سرتاتيجيتها للدفاع عن ح�صتها يف ال�سوق بدالً من الدفاع �أو املحافظة على ال�سعر.
وقررت يف نهاية عام  1985التوقف عن لعب دور املجهز املتم ّم ( )Residual Producerيف
�سوق النفط العاملية والدفع باجتاه ح�صة �أكرب يف ال�سوق واللجوء �إىل �أ�سلوب الطريقة الرتجيعية
يف الت�سعري يف البداية لتحقيق الهدف املذكور ،ما يعني نهاية ملرحلة الت�سعري الر�سمي للمنظمة.
بدون �شك ،كان مل�شكلة فروقات الأ�سعار وعدم متكن املنظمة من �صياغة نظام متكامل لت�سعري
نفوطها املختلفة �أحد الأ�سباب الرئي�سية ملا �آلت �إليه الأمور و�سيتم يف �أدناه التطرق ب�شيء من
التف�صيل للم�شكلة املذكورة.
 :2-2-2فروقات الأ�سعار خالل مرحلة الأ�سعار الر�سمية

بداية� ،إن م�س�ألة حتديد �أ�سعار النوعيات الأخرى من نفوط دول �أوبك (با�ستثناء نفط الإ�شارة)
كانت،عادة ،ترتك للدول �صاحبة العالقة� ،إي الدول املنتجة لتلك النوعيات لتحديدها وفقاً ملا تراه
�أف�ضل مل�صلحتها �آخذة بنظر االعتبار �سعر نفط الإ�شارة وحالة موازنة العر�ض والطلب يف ال�سوق
�ضمن الإطار العام املتفق عليه داخل املنظمة.49
جرت العادة على ت�سمية الفروقات (والتي هي على �شكل عالوات �أو خ�صومات) بني �سعر نفط
خام و�آخر بالفروقات الن�سبية �أو بفروقات الأ�سعار .وب�ضوء الت�أثري املبا�شر والهام لتلك الفروقات
على العوائد النفطية للدول املنتجة ،ف�إنه ال غرابه من اهتمام الدول املنتجة مب�شكلة فروقات
الأ�سعار.
تاريخياً ،مل تكن ال�شركات النفطية مكرتثة كثرياً مب�س�ألة فروقات الأ�سعار وتقييم النفوط ،وكان
ج ّل اهتمامها يتعلق بتوزيع ح�ص�صها من النفط اخلام على مراكز التكرير املتعددة التي متتلكها ومبا
يتالءم ومنط الطلب يف الأ�سواق املختلفة التي تقوم تلك املراكز بخدمتها .ومبا �أن ال�شركات النفطية
لها حق التملك والت�صرف الكامل بجميع �أنواع النفوط اخلام ،فقد فقدت النفوط الفردية �أهميتها
الن�سبية ،على رغم اختالف نوعياتها.
لقد كان النظــام الأكرث �شيوعاً ،الذي ا�ستخدمته ال�شركات العامليــة للمفا�ضلة ما بني النفوط
املختلفــة على �أ�سا�س نوعيتها يقا�س مبعيار واحد �أال وهو الكثافة ( .)APIحيث حددت ال�شركات
قيمة قدرها � 2سنت �أمريكي /برميل لكل درجة كثافة كاملة وذلك كقاعدة تقريبية تعك�س فروقات
النوعية ما بني تلك النفوط  .50علماً ب�أن تطبيق النظام املذكور اقت�صر ب�صورة وا�ضحة على النفط
الأمريكي داخل ال�سوق الأمريكية� ،أما بالن�سبة للنفوط خارج �أمريكا وبخا�صة يف ال�شرق الأو�سط،
فلم ت�ستخدم ال�شركات نظام حقيقي لفروقات الأ�سعار ،وبالتايل مل تكن �أ�سعار نفوط املنطقة
مرتبطة بع�ضها ببع�ض .و�أن مبد�أ � 2سنت /برميل مل يطبق للمفا�ضلة ما بني النفوط املختلفة ،بل
48 . Adrian Lajous, Crude Oil Pricing Formulas, Oxford Energy Forum, November 2006, Oxford Institute for
Energy Studies.
49 . Ali Jaida, The ABCs of OPEC’s Oil Pricing System, PIW, October 6, 1980.

50 . Ralph Cassady, Jr. “ Price Making Behavior in the Petroleum Industry”, Kennikat Press, 1973 .
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كان تطبيقه على �شكل تغيري حمتمل يف �سعر �شحنة النفط نف�سها �إذا ما تغريت كثافة تلك ال�شحنة
مقارنة بالكثافة القيا�سية املن�شودة للنفط املذكور املتفق عليها يف العقد� .أما فيما يخ�ص �أ�سعار
النفوط املختلفة (وبالتايل الفروقات فيما بني �أ�سعارها) فقد كانت ال�شركات تزيدها �أو تخف�ضها
كما ترى منا�سباً لها وبطريقة ال ت�ستند �إىل قواعد ثابتة .51
وفيما يخ�ص املحتوى الكربيتي ،فقد كان معروفاً منذ الأيام الأوىل ل�صناعة التكرير ب�أن الكربيت
عامل ملوّث� ،إال �أن ذلك مل ينعك�س على ال�سعر ،بحيث يحت�سب بالن�سبة للنفوط املنخف�ضة املحتوى
الكربيتي كعالوة .حيث مل تكن هناك يف البداية �أي قيود حقيقية على املحتوى الكربيتي� ،إذ مل تربز
هذه الق�ضية �إال يف �ستينات القرن املا�ضي عندما �أخذت االعتبارات البيئية تكت�سب �أهمية خا�صة.
وبالتايل بد�أت الت�شريعات البيئية اخلا�صة بتحديد املحتوى الكربيتي يف املنتجات النفطية ،وبخا�صة
يف �أمريكا منذ تلك الفرتة.
�أما بالن�سبة لفروقات املوقع اجلغرايف ،فقد مت التعامل مع املو�ضوع خالل مرحلة �سيطرة ال�شركات
بطرق متنوعة خالل الفرتات املختلفة ،وكان من ال�صعوبة مبكان التمييز بينها وبني فروقات النوعية
حيث كانتا مدجمتني �ضمن حزمة واحدة ،يف معظم الأحيان
وخ�لال فرتة م�شاركة ال��دول املنتجة كطرف يف حتديد الأ�سعار بالتفاو�ض مع ال�شركات
(�شباط /فرباير  1971-ت�شرين �أول� /أكتوبر  )1973ا�ستطاعت الدول املنتجة �إعادة النظر
بنظام الأ�سعار املعلنة واحل�صول على مكا�سب جديدة منها تخ�صي�ص عالوة قدرها � 10سنت/
برميل للنفوط ذات املحتوى الكربيتي املنخف�ض �إذا كانت ن�سبة املحتوى الكربيتي  % 0.5فما
دون ،كما مت اعتماد نظام جديد يف تقييم درجات الكثافة وذلك على �أ�سا�س �إعطاء � 2سنت/
برميل عالوة على ال�سعــر لكل درجة كثافة تزيد عن  40APIوخ�صــم � 1.5سنت /برميل من
52
ال�سعــر لكل درجة تقل عن .API 40
ومع انتقال ال�سيطرة على الأ�سعار �إىل منظمة �أوبك برزت م�شكلة فروقات �أ�سعار النفوط
اخلام .وعدت هذه امل�شكلة جزءاً ال يتجز�أ من عملية ت�سعري النفوط اخلام .وعرفت م�شكلة اختيار
فروقات ال�سعر هذه �ضمن �أو�ساط منظمة �أوبك مب�شكلة القيم الن�سبية (.)Relative Values
و�سرعان ما ات�ضح �أن فروقات الأ�سعار هي م�شكلة �شائكة ومبثابة كابو�س بالن�سبة ملنظمة �أوبك .53
فبعد �سيطرة منظمة �أوب��ك على عملية الت�سعري ،مل تقت�صر مهمة �أوب��ك الت�سعريية على
�إيجاد �سعر عادل مطلق لنفط الإ�شارة ،بل التو�صل �أي�ضاً �إىل �آلية عامة لت�سعري النفوط املختلفة
النوعية املنتجة يف الدول الأع�ضاء ويف مواقع جغرافية خمتلفة ت�أخذ بنظر االعتبار فروقات
النوعية والفروقات اجلغرافية بطريقة جتعل �أ�سعار النفوط م�ساوية لقيمها الن�سبية ح�سب
تقييم م�ستهلكي النفط – م�صايف التكرير -يف منطقة اال�ستهالك .كما يفرت�ض �أن ت�ضمن مثل
هذه الطريقة العادلة حالة من التناف�سية يف ال�سوق تقلل من احلافز املايل الذي ميكن �أن جتنيه
امل�صايف جـ ّراء ا�ستبدال نفط ب�آخر.54
51 . A. Al-Janabi, “The Changing Significance of Price Differentials”, Opec Review, December, 1977.

 . 52د .فوزي القري�شي “التطور التاريخي لأ�سعار النفط اخلام حتى عام  ،”1973جملة النفط والتنمية عدد ،3كانون �أول/دي�سمرب.1978

53 . Robert Mabro, The Reference Pricing System: Origin, Rationale, Assessment, An EU-GCC Dialogue for
Energy Stability and Sustainability, Kuwait, 2-3 April 2005.
54 . Ali M. Jaida, “The Pricing of Petroleum”, Special Supplement, PIW, October, 2, 1978
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واحلق �أن م�شكلة القيم الن�سبية هذه تتواجد يف جميع الأ�سواق التي حتدد �أ�سعارها عمداً.
ف�إذا مل تتطابق الفروقات املحددة متاماً مع تقومي ال�سوق لتلك النوعية من النفط ،ف�إن ح�ص�ص
ال�سوق تتغري .وبالتايل ف�إن املحافظة على املركز التناف�سي لنفط معني يعتمد على اختيار فروقات
�أ�سعاره ومدى مطابقتها مع قيمته الن�سبية التي حتددها خيارات م�صايف التكرير باملقارنة مع
النفوط الأخرى .ف�إذا مت ت�سعريه ب�أكرث مما يجب ( )Over Pricedانخف�ض الطلب عليه ،و�إن مت
ت�سعريه ب�أقل مما يجب ( )Under Pricedازداد الطلب عليه ،حيث �أن مرونة الطلب ال�سعرية،
ب�صورة عامة ،تكون عالية بالن�سبة لنفط خام معني يف ال�سوق يف حالة معرفة �سعر اخلام الأ�سا�س
�أو الإ�شارة.
يف البداية ،ويف املراحل الأوىل من �سيطرة �أوبك على الت�سعري ،كان هناك انطباع لدى دول
املنظمة ب�أن القيم الن�سبية ميكن تركها لعوامل ال�سوق ،وبالإمكان �أي�ضاً تكليف جلنة من اخلرباء
من دول املنظمة ملراجعة تلك القيم الن�سبية ب�صورة دورية ويف �ضوء ما حتدده عوامل ال�سوق .لكن
�سرعان ما ات�ضح �صعوبة تنفيذ مثل هذه الطريقة ،خ�صو�صاً و�أن الطبيعة غري التناف�سية لل�سوق
قد توفر لبع�ض ال�شركات امل�شرتية فر�صة �سانحة للت�أثري على نظام الت�سعري .هذا بالإ�ضافة �إىل
�صعوبة اتفاق اخلرباء الذين ميثلون م�صالح بلدانهم والتي قد ال تتطابق دائماً ،مما حدا باملنظمة
�إىل التفكري باال�ستعانة بخدمات ا�ست�شاريني �أجانب .55
و�ساهمت التطورات اجلذرية التي �شهدتها �سوق النفط العاملية خالل �سبعينات وثمانينات القرن
املا�ضي يف ازدي��اد �صعوبة مهمة �أوب��ك .لكنه ،وب�شكل عام ،خالل فرتات الطلب العايل وارتفاع
الأ�سعار مل يكن هناك اهتمام عال لدى دول �أوبك للتو�صل �إىل نظام ت�سعري متوازن ،بل �أبدت
�أوبك بع�ض املرونة فيما يخ�ص فروقات الأ�سعار خالل تلك الفرتات يف �ضوء العوائد العالية ن�سبيا
التي جتنيها دول املنظمة على رغم حدوث اختالل يف نظام فروقات الأ�سعار لنفوطها بعد ارتفاع
م�ستويات الأ�سعار .بينما حاولت �أوبك الت�شدد يف جمال فروقات الأ�سعار يف �أوقات الوفرة يف
املعرو�ض وانخفا�ض الأ�سعار تخوفاً من �أن املرونة يف مثل هذه الظروف قد تفتح الباب ملزيد من
التخفي�ضات يف الأ�سعار.
عموماً ،مل يكن التطور الكمي املتمثل بانخفا�ض منظمة �أوبك من النفط اخلام ،كما متت
الإ�شارة �إليه يف الفقرة ال�سابقة ،هي امل�شكلة الوحيدة التي واجهتها املنظمة ،وبخا�صة يف الن�صف
الأول من عقد الثمانينات ،و�إمنا كان هناك اختالل خطري يف الرتكيب النوعي بني املعرو�ض
النفطي والطلب العاملي على النفط ب�سبب التطورات التي ح�صلت يف منط الطلب العاملي
على املنتجات النفطية .حيث ارتفعت ن�سبة ا�ستهالك املنتجات اخلفيفة (الغازولني واملقطرات
الو�سطية) وانخف�ضت ن�سبة ا�ستهالك زيت الوقود .فمثالً ،وا�صلت ن�سبة ا�ستهالك الغازولني
ارتفاعها من  % 28.7يف عام � 1973إىل  % 29.7يف عام  1975و�إىل  % 31يف عام 1985
من �إجمايل ا�ستهالك املنتجات النفطية العاملية� .أما بالن�سبة لزيت الوقود فقد انخف�ضت ن�سبته
من  % 28.8يف عام � 1973إىل  % 26.5يف عام  1975و�إىل  % 18.1يف عام  1985وكما
يت�ضح من ال�شكل واجلدول التاليني:

55 . Adnan Al-Janabi, “Crude Oil Price Differentials”, Opec Review, December, 1978.
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تطور ا�ستهالك املنتجات النفطية يف العامل (با�ستثناء االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق) للفرتة 1985-1973
(�ألف ب/ي)
1973

%

1975

%

1980

%

1985

%

الغازولين

14412

28.7

14188

29.7

15418

29.0

15677

31.0

المنتجات الو�سطية

14349

28.6

13991

29.2

16339

30.7

16744

33.0

زيت الوقود

13952

27.8

12704

26.5

13025

24.5

9175

18.1

منتجات �أخرى

7453

14.8

6999

14.6

8449

15.8

9083

17.9

مجموع عام

50165

100.0

47881

100.0

50679 100.0 53231

100.0

امل�صدر:

BP Statistical Review of World Energy, Various Issues

تطور ا�ستهالك املنتجات النفطية يف العامل (با�ستثناء االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق) للفرتة ،1985-1973
()%

منتجات �أخرى

زيت الوقود

املنتجات الو�سطية

الغازولني

كما تطورت موا�صفات املنتجات النفطية وخ�صو�صا على �صعيد تخفي�ض حمتواها الكربيتي
نتيجة لقوانني احلد من تلوث البيئة التي بد�أت معظم الدول امل�ستهلكة الرئي�سية بت�شريعها .وقد
حدثت تلك التطورات ب�سرعة مل تتح املجال والوقت الكايف ملراكز التكرير يف العامل لتطوير وتعقيد
م�صافيها ب�شكل ي�سمح ملعاجلة النفوط الثقيلة العالية الكربيت وحتويلها �إىل منتجات نفطية
بالكمية والنوعية املطلوبة ح�سب املوا�صفات اجلديدة مما دفع ب�أ�صحاب امل�صايف �إىل ا�ستعمال
كميات متزايدة من النفوط اخلفيفة ،ب�صورة عامة ،واحللوة ،ب�صورة خا�صة ،ومعظم هذه النوعية
من النفوط يتم �إنتاجها يف الدول الإفريقية و�إندوني�سيا ،ويف خطوة �أخرى يجري مزجها مع نفوط
دول اخلليج العربي العالية املحتوى الكربيتي للو�صول �إىل مزيج من النفوط اخلام يالئم تلك
املتطلبات ،وهذا ما �أحدث �ضغطاً على �إم��دادات النفوط اخلفيفة يف العامل وارتفعت �أ�سعارها
مقارنة ب�أ�سعار النفوط الثقيلة.
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ونتيجة خلرباتها املتزايدة يف عملية الت�سويق املبا�شر ،بعد ا�ستعادة ال�سيطرة على ثرواتها النفطية
ودخولها �أ�سواق النفط العاملية ،كم�سوق لنفوطها� ،أ�صبح لدى دول �أوبك �شعور عام بتنامي ظاهرة
ال�شحة للنفوط اخلفيفة مقارنة بالوفرة الن�سبية للنفوط الثقيلة نظراً لتف�ضيل امل�ستهلكني املتزايد
للنفوط اخلفيفة .وميكن اعتبار تلك الظاهرة مبثابة بروز م�س�ألة النفوط “ اخلفيفة” و “الثقيلة”
كم�شكلة �أخ��رى �أح�ست بها دول �أوب��ك ولأول مرة ب�صورة وا�ضحة ومبا�شرة لي�صبح �أمر حتديد
فروقات الأ�سعار – بالأخ�ص بني نفوط دول اخلليج (ممثلة للنفوط الثقيلة احلام�ضية) ونفوط
الدول الإفريقية الأع�ضاء يف �أوبك (ممثلة للنفوط اخلفيفة احللوة) – الق�ضية الرئي�سية على جدول
االجتماعات الوزارية للمنظمة  ،56وتتابع جلنة وزارية متخ�ص�صة باملو�ضوع درا�سة هذه الق�ضية.
و�شكل ذلك حافزاً لبع�ض دول �أوب��ك ،وبالأخ�ص تلك التي ال يتنا�سب منط �صادراتها من
الأنواع املختلفة من النفوط مع منط احتياطياتها املعروفة يف ذلك الوقت ،للقيام بتقلي�ص �أو
ايقاف التو�سع يف ت�صدير النفوط اخلفيفة (�سواء كانت حلـوة �أو حام�ضيـة) واالعتماد املتزايد
على النفوط الثقيلة واملتو�سطة وذلك ك�إجراء لإطالة عمر ا�ستغالل النفوط اخلفيفة ،من جهة،
وخلق حافز مايل مل�صايف التكرير العاملية لال�ستثمار يف �إ�ضافة طاقات تكرير حتويلية ملعاجلة
النفوط الثقيلة واملتو�سطة الأكرث وفرة ،من جهة �أخرى� ،إذ �أن تو�سيع الفجوة بني �أ�سعار النفوط
اخلفيفة والثقيلة يح�سّ ن م�ستوى اجلدوى االقت�صادية ملثل تلك امل�شاريع  .57ومل يقت�صر ذلك
على دول �أوبك ،فقد قامت كندا ب�إيقاف ت�صدير النفط اخلام اخلفيف �إىل امل�صايف الأمريكية
يف ت�شرين الأول� /أكتوبر  1979با�ستثناء بع�ض الكميات التي حتتاجها العمليات الت�شغيلية
للأنابيب .58
علماً ب�أن ن�سبة الطاقة التحويلية من �إجمايل طاقات التقطري االبتدائي للتكرير مل تزدد ب�صورة
كبرية وملحوظة يف الأ�سواق الرئي�سية يف العامل �إال قبل منت�صف الثمانينات ،وبالتحديد عام
 ،1984لت�صل تلك الن�سبة يف �أمريكا �إىل  % 67.1يف ذلك العام بعد �أن كانت  % 58.6يف عام
 1974يف ال�سوق املذكورة و�إىل  % 20.1يف �أوروبا بعد �أن كانت  % 8.4و�إىل  % 11.0يف ال�سوق
اليابانية بعد �أن كانت  % 5.4خالل الفرتة املذكورة على التوايل. 59
 1-2-2-2حركة فروقات الأ�سعار بني النفوط اخلفيفة والثقيلة خالل مرحلة الأ�سعار الر�سمية

لأخذ فكرة عن حركة فروقات الأ�سعار بني النفوط اخلفيفة والثقيلة خالل مرحلة الأ�سعار الر�سمية
يتم اللجوء عادة �إىل �إجراء مقارنة ما بني الفروقات للأ�سعار الر�سمية لأحد النفوط الأفريقيـــــــة (كنفط
بوين اخلفيف النيجريي �أو �صحارى اجلزائري) و�أحد نفوط اخلليج العربي الثقيلة (بالأخ�ص نفط
العربي الثقيل) .كما �سيتم االكتفاء بالأ�سعار الر�سمية دون التطرق �إىل الفروقات الناجمة عن �صيغة
الأ�سعار الفورية للنفوط ،ويرجع ذلك لعدم وجود �سوق نفط فورية ذات �أهمية كبرية يف العامل حتى نهاية
�سبعينات القرن املا�ضي.
56 . Mees, July 2, 1979.

 . 57فمث ً
ال قررت اململكة العربية ال�سعودية يف عام  1978حتديد �صادراتها من نفط العربي اخلفيف بن�سبة  % 65كحد �أعلى من �إجمايل
�صادراتها بينما كانت الن�سبة ترتاوح بني  % 80 - 70قبل ذلك ( .)1978 ,18 September Meesو�سبــــق لفنزويال �أن �سعت باالجتاه
نف�سه بتقلي�ص ن�سبة �صادرات نفوطها اخلفيفة (النفوط ذات الكثافة الأعلى من � ) API 30إىل  % 28يف عام  1977بعد �أن كانت 37
 %يف عام  1975من �إجمايل �صادراتها (.) 1978 ,13 March ,PIW
58 EIA, World Oil Market and Oil Price Chronologies”, 1970-2004 March, 2005
59 Mees, January 18, 1985.
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يو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني ب�أن الفروقات بني الأ�سعار الر�سمية للنفوط اخلفيفة والثقيلة
خالل الفرتة  1985-1973ممثلة بالفرق بني �سعر نفط بوين اخلفيف ونفط العربي الثقيل
ات�صفت بالتذبذب ال�شديد بحيث و�صلت �إىل حدها الأدنى  1.24دوالر /برميل يف بداية عام
 1973وحدها الأق�صى  9.02دوالر /برميل يف بداية عام  .1981وجدير بالذكر �أن �أحد �أ�سباب
ظاهرة التذبذب يرجع �إىل �أن تلك الأ�سعار متثل احلالة يف اليوم الأول من ال�سنة ( �أي بداية العام)
ولي�س املعدالت لتلك ال�سنوات.
فروقات الأ�سعار بني نفط العربي الثقيل ونفط بوين اخلفيف النيجريي من جهة
ونفط العربي اخلفيف من جهة �أخرى للفرتة 1985-1973
(دوالر /برميل وكما هي عليه �أ�سعار النفوط الر�سمية يف اليوم الأول من ال�سنة )
1973

نفط العربي الثقيل ال�سعودي
API27

1981 1980

1984 1983 1982

1985

1974

1975

1976

1977

1978

1979

()1.0( )1.0( )0.83( )0.68( )0.72( )0.37( )0.19( )0.20( )0.24

()3.0

()3.0( )3.0

()2.5

نفط بوني الخفيف النيجيري
API37

1.0

3.0

1.34

1.33

2.24

1.63

1.48

3.99

8.02

2.52

1.52

)0.98( 1.02

�إجمالي الفرق بين النيجيري
الخفيف والعربي الثقيل

1.24

3.2

1.53

1.70

2.96

2.31

2.31

4.99

9.02

5.52

4.52

1.52

4.02

فروقات الأ�سعار بني نفط العربي الثقيل ونفط بوين اخلفيف النيجريي من جهة
ونفط العربي اخلفيف من جهة �أخرى للفرتة 1985-1973
(دوالر /برميل وكما هي عليه �أ�سعار النفوط الر�سمية يف اليوم الأول من ال�سنة )

وعلى رغم �أن التغيري يف الأ�سعار الر�سمية للنفوط املختلفة يعتمد على م�ستوى �سعر نفط
الإ�شارة بالدرجة الأوىل وطبيعة ظروف ال�سوق ب�صورة عامة واملوقف الن�سبي حلالة الطلب على
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كل من النفوط اخلفيفـــة والثقيلة ب�صورة خا�صـــة ،فــ�إن التغييــرات يف الأ�سعار ت�صدر بقرارات
حكومية ،وبالتايل ،فقد كانت ال�سيا�سات املختلفة لدول �أوبك وخارجها مبثابة عامل �آخر هام وراء
حركة فروقات الأ�سعار خالل مرحلة الأ�سعار الر�سمية .فمثالً ،قد ت�أتي قرارات الدول املنتجة
مت�أخرة يف بع�ض الأحيان �أو ت�أتي مت�أثرة بظروف �أخرى مثل حاجة موازنة الدولة للعوائد املالية .كما
�أن بع�ض النفوط ي�سوق على �شكل �سلة مع نوعيات من النفوط الأخرى وقد يزداد �أو ينخف�ض �سعر
نفط معني من تلك ال�سلة لت�شجيع زيادة ت�صدير نفط �آخر ،كما هو عليه يف حالة العربي الثقيل.
هذا بالإ�ضافة �إىل تدخل عوامل �أخرى يف بع�ض الأحيان مثل عدم االتفاق داخل �أوبك على �سعر
نفط الإ�شارة الأ�سا�سي .
وحدث �أحيانا ظهور بع�ض احلاالت اال�ستثنائية وغري املنطقية يف العالقة ال�سعرية حيث انخف�ض
�سعر نفط بوين اخلفيف مقارنة بنفط العربي اخلفيف يف بداية عام  ،1985على رغم �أن الأول
هو الأف�ضل من ناحية الكثافة واملحتوى الكربيتي من الثاين ،وتعزى هذه احلالة اال�ستثنائية �إىل
التخفي�ضات الكبرية التي اتخذتها نيجرييا يف �أ�سعارها ب�سبب ظروف ال�سوق ال�صعبة يف حينه
ومناف�ستها لأ�سعار نفوط بحر ال�شمال اخلفيفة امل�شابهة.
� 2-2-2-2أوبك والطرق املقرتحة ملعاجلة الفروقات

متثل دور �أوبك يف الت�سعري بتحديد �سعر مطلق وثابت لنفط الإ�شارة -نفط العربي اخلفيف-
الذي يتقرر خالل االجتماعات الوزارية للمنظمة ،بينما تـ ُحدد �أ�سعار النفوط املختلفة واملتناف�سة
الأخرى قيا�ساً �إىل �سعر نفط الإ�شارة �آخذين بنظر االعتبار فروقات النوعية واملوقع اجلغرايف.
لكن حماوالت �أوبك الهادفة �إىل و�ضع نظام ت�سعري متكامل ي�شمل حتديد فروقات الأ�سعار للنفوط
املختلفة مل يكن ناجحاً يف يوم من الأيام.60
وكانت م�شكلة الفروقات تزداد وت�شتد �صعوبة خالل فرتات الك�ساد االقت�صادي والوفرة
وانخفا�ض الطلب وما ميكن �أن ينتج عنه من تخفي�ضات يف الأ�سعار �أكرث مما تربرها ظروف
ال برزت م�شاكل
ال�سوق والتي قد تقود �إىل مناف�سة غري �صحية بني الدول الأع�ضاء .وفع ً
خطرية داخل املنظمة خالل بع�ض تلك الفرتات كادت �أن ت�ؤثر على وحدتها .وبالتايل ميكن
القول ب�أن م�شكلة فروقات الأ�سعار تكون �أكرث و�ضوحاً يف ظروف �سوق الوفرة منه يف ظروف
ال�شحة .61

يذكر ،اهتمت �أوبك مبع�ضلة فروقات الأ�سعار وبذلت جهوداً م�ضنية بالأخ�ص منذ عام 1975
 62للتغلب عليها ب�صيغة �أو �أخرى ومت اقرتاح العديد من الطرق الحت�ساب القيمة الن�سبية بهدف
حتديد الفروقات بيد �أنها وعلى اختالفها ،مل تلق املوافقة اجلماعية للدول الأع�ضاء .بل جوبه
معظمها بانتقادات .علماً ب�أن معظم تلك الطرق كانت تركز على جانب فروقات النوعية كون
فروقات املوقع اجلغرايف �أقل تعقيداً و�أ�سهل ح�ساباً ن�سبياً على رغم �أنها هي الأخرى لها تعقيداتها
وم�شاكلها اخلا�صة.
60 . Robert Mabro, “Opec After the Oil Revolution”, International Journal Studies, Volume 4, No.3, Winter
1975/1976.
61 . PIW, October 10, 1980.

62 . Adnan Al-Janabi “Crude Oil Price Differentials”, Opec Review, December, 1978.
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ويف �أدناه بع�ض الطرق املقرتحة-:
�أ -املعادالت الب�سيطة
يف �إطار معاجلتها مل�شكلة الفروقات ،حاولت �أوبك يف البداية ا�ستخدام معادالت ب�سيطة تنتج
عن �أرق��ام مطلقة وثابتة لفروقات الأ�سعار على �شكل عالوات �أو ح�سومات �سعرية ت�ستند �إىل
احت�ساب القيم الن�سبية للنفوط وفقاً لالختالفات الناجمة عن تباين عوامل النوعية (الكثافة
واملحتوى الكربيتي) واملوقع اجلغرايف� .إال �أن هذه الطريقة املب�سطة ال ميكن �أن ت�أخذ بنظر االعتبار
كافة امليزات ونقاط ال�ضعف للنفوط املختلفة.
ابتداءاً� ،إن العالقة بني درجة كثـــافة النفط اخلام وح�صيلته من املنتجات الرئي�سية املختلفة
(غازولني ومقطرات و�سطية وزيت الوقود) وهي عالقة غري خطية ( )non linerوغري مبا�شرة.
كما �أن �أ�سعار املنتجات تختلف من �سوق لآخرى ،مما يعني ب�أن التقييم لنفط معني يختلف عادة،
ما بني الأ�سواق املختلفة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �سوق النفط يت�سم بالديناميّة والتغيري امل�ستمر و�أن
قيمة النفط حتى للم�صفاة نف�سها تختلف من وقت لآخر تبعاً للتطورات يف ال�سوق كالتي تنتج عن
التغريات ذات الطبيعة الهيكلية �أو املو�سمية يف الطلب �أو لأ�سباب �أخرى كالتغري يف �أجور ال�شحن.
�أما بالن�سبة للمحتوى الكربيتي ،ف�إن منط توزع الكربيت الالحق �أو التايل لعملية تكرير النفط اخلام
يف املنتجات النفطية �أكرث �أهمية من املحتوى الكربيتي يف النفط اخلام نف�سه ،حيث وجد ب�أن طبيعة
توزيع املحتوى الكربيتي يف النفط اخلام على ح�صيلته من املنتجات املختلفة يختلف من خام �إىل �آخر
تبعاً للظروف اجليولوجية التي تكوّن فيها اخلام .63
عموماً ،ال ميكن االعتماد على درجة الكثافة واملحتوى الكربيتي على تقييم نوعية النفط
اخلام �أو حتديد �أف�ضليات م�صايف التكرير على رغم كونهما امل�ؤ�شرين الأكرث �أهمية من بني
امل�ؤ�شرات العديدة الأخرى التي تتحكم بالفروقات النوعية للنفوط اخلام .فهناك �صفات كيمائية
وفيزيائية عديدة يف النفط اخلام ت�ؤثر ت�أثرياً مبا�شراً على تكاليف تكريره وعلى موا�صفات
املنتجات املت�أتية من التكرير وبالتايل على تقييم �أ�صحاب امل�صايف لـــه من ناحية ال�سعر .فمثالً،
يحتوي النفط على �شوائب عديدة مثل النيرتوجني والأمـالح وبع�ض املعادن مثل النيكل واحلديد
والفانديوم والكربيت والتي تت�سبب �أو ت�ساعد على ت�آكل وتلف الأجهزة واملعدات التي يعالج فيها
النفط اخلام .هذا بالإ�ضافة �إىل املركبات التي ت�سبب �ضرراً للبيئة بعد انطالقها نتيجة الحرتاق
بع�ضها وبالأخ�ص الكربيت والنيرتوجني وذلك عند ا�ستخدام املنتجات النفطية املحتوية على
مثل تلك ال�شوائب.
ب .طرق �شبه معقدة ()Semi-Sophisticated Methods

بعد ف�شل املعادالت الب�سيطة يف تقدير الفروقات ب�شكل حا�سم ودقيق ،وبعد الإدراك ب�أن نظام
العالوات واحل�سومات ال�سعرية الثابتة يعاين من نقاط �ضعف ،اجتهت منظمة �أوبك �إىل درا�سة
طرق �أخرى حلل امل�شكلة.
فعلى املدى الق�صري حاولت �أوبك �إيجاد حلول م�ؤقتة با�ستخدام طرق تت�سم بالب�ساطة على
رغم �أنها �أكرث تعقيداً مقارنة باملعادالت الب�سيطة .وكانت �أهم تلك الطرق املقرتحة طريقة القيمة
 . 63عبد الإله جميل احلبيب « ،الأوبك وم�شاكل ت�سعري النفط اخلام» ،جملة النفط والتنمية ،عدد  ،3كانون �أول /دي�سمرب .1978
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اال�ستبدالية ( ، 64)Replacement Value Methodوبالأخ�ص ال�صيغة التي تقدمت بها اجلزائر
وعرفت بالطريقة اجلزائرية والتي جرت مناق�شتها وتعديلها داخل �أروقة املنظمة.
تت�ضمن الطريقة املذكورة تقييم نفوط ال��دول الأع�ضاء املختلفة باملقارنة مع نفط العربي
اخلفيف من خالل حتديد فرق مركب يعك�س عوامل النوعية من جهة ،وعامل املوقع اجلغرايف من
جهة �أخرى� .إذ يجري �أو ًال احت�ساب فروقات قيم تلك النفوط الرتكيبية املت�أتية من حا�صل �ضرب
ح�صيلة كل منها من املنتجات النفطية الأ�سا�سية ب�أ�سعار هذه املنتجات يف �أ�سواق العامل الرئي�سية
حيث تختلف طبيعة وتركيبة امل�صايف يف تلك الأ�سواق (�أمريكا و�أوروبا واليابان) .65
ثم يجري ثانيا تقدير فروقات املوقع اجلغرايف من خالل مقارنة تكاليف النقل اخلا�صة بنقل
نفط معني بتكاليف نقل نفط الإ�شارة اخلا�صة بال�سوق �أو الأ�سواق املعنية.
ج  .طرق النمذجة ()Modelling
قامت �سكرتارية �أوبك بالتعاقد مع م�ؤ�س�سات ا�ست�شارية عاملية متخ�ص�صة لبناء مناذج ريا�ضية
با�ستخدام احلا�سبات االلكرتونية ،وذلك الحت�ساب القيم الن�سبية للنفوط املختلفة �آخذة بنظر
االعتبار ال�صفات الكيميائية واملتغريات االقت�صادية يف ال�سوق العاملية ،بهدف �إيجاد حلول مل�س�ألة
الفروقات على املدى املتو�سط والبعيــد ،على �أمل �أن مثــل هذه الطرق العلمية وما تت�ضمنه من
مناذج ريا�ضية ميكن �أن تو�صل �إىل احلل الأمثل .وعلى رغم قابلية احلا�سبات االلكرتونية ال�ستيعاب
عدد هائل من املتغريات �إال �أن طريقة النمذجة الريا�ضية ت�شكل و�ضعاً مثالياً مبنيا على �أ�سا�س
عدد من االفرتا�ضات وال ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن ت�صف ال�سوق النفطية املت�شابكة واملعقدة
وطبيعتها الدينامية و�صفاً دقيقاً .وبالتايل ف�إن هذه الطريقة تعاين من نقاط �ضعف �ش�أنها بذلك
�ش�أن الطرق الأخرى.
وبرغم حماوالتها ،مل يحالف �أوبك النجاح يف و�ضع �آلية عامة لفروقات الأ�سعار لنفوطها تنتج عن
ت�سعرية عادلة مقبولة وقابلة للتطبيق مما �أجربها يف النهاية �إىل ترك نظام الت�سعري الر�سمي برمته .
ثالثاً :مرحلة �أ�سعار ال�سوق
تخلت �أوبك عن نظام الأ�سعار الر�سمية يف عام  1986تاركة �أمر حتديد �أ�سعار نفوطها

لعوامل ال�سوق .مت يف البداية ا�ستخدام ما يعرف بالطريقة الرتجيعية ( )Net Backللت�سعري
التي تعتمد ،ب�صورة عامة ،على ح�صيلة املنتجات الناجتة عن التكرير م�ضروبة يف �أ�سعارها
ومطروحا منها �أجور التكرير .وبرغم ا�ستعادة �إنتاج �أوبك جلزء من عافيته وزيادته بنحو 2.7
مليون ب/ي يف عام  1986باملقارنة مع العام ال�سابق ف�إنه مل يكتب للنظام املذكور النجاح
ب�سبب �إنهيار الأ�سعار �إىل �أقل من  10دوالر /برميل يف ذلك العام .ويف كانون الأول /دي�سمرب
66
 1986قررت املنظمة العودة ثانية �إىل نظام ال�سعر الر�سمي الثابت واعتماد �سعر �سلة �أوبك
 . 64عبد الإله جميل احلبيب “ ،الأوبك وم�شاكل ت�سعري النفط اخلام ”،جملة النفط والتنمية ،عدد  3،كانون �أول /دي�سمرب1978.

65 . Mees, April 26, 1976.

� . 66سلة �أوبك ب�صيغتها القدمية هي املعدل الب�سيط ل�سبعة نفوط (العربي اخلفيف ال�سعودي ،مزيج ال�صحراء اجلزائري ،خام دبي،
تي جي اخلفيف الفنزويلي ،بوين اخلفيف النيجريي ،خام مينا�س الأندوني�سي وخام �أزمو�س املك�سيكي) .ومنذ عام  ،2005مت اعتماد
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كم�ؤ�شر مرجعي لت�سعري بقية نفوط دول املنظمة (�أي لتلعب ال�سلة دوراً م�شابهاً لدور نفط
ال االتفاق على حتديد معدل
العربي اخلفيف الذي مت �إيقاف العمل به كنفط �إ�شارة) .ومت فع ً
�سعر ل�سلة بواقع  18دوالر/برميل و�أن تكون الفروقات بني �أ�سعار النفوط اخلفيفة (ممثلة بنفط
بوين اخلفيف النيجريي) والنفوط الثقيلة (ممثلة بالنفط العربي الثقيل) ال تزيد عن 2.65
ال ومل يكتب له النجاح ،ما ا�ضطر �أوبك يف
دوالر/برميل كحد �أعلى� .إال �أن ذلك مل يدم طوي ً
عام � 1987إىل التخلي كلياً عن نظام الأ�سعار الثابتة التي حتددها املنظمة واعتمدت الدول
الأع�ضاء نظام ت�سعري مرتبط بال�سوق والذي يعترب بداية ف�صل جديد يف عملية ت�سعري النفط،
�أي بداية مرحلة �أ�سعار ال�سوق .وتقوم الدول امل�صدرة للنفط وفق هذا الأ�سلوب بالإعالن �شهرياً
عن طبيعة �أ�سعار البيع لنفوطها وفق �صيغ معادلة معينة ملناطق اال�ستهالك الرئي�سية (�أمريكا
و�أوربا وال�شرق الأق�صى).
وعلى م�ستوى منظمة �أوبك ،بدالً من حتديد الأ�سعار ب�شكل مبا�شر ،اتبعت املنظمة ا�سرتاتيجية
ال�سعر امل�ستهدف واالكتفاء باالتفاق على �سقف وح�ص�ص للإنتاج كو�سيلة لإدارة ال�سوق والت�أثري على
ال�سعر ب�شكل غري مبا�شر بهدف الو�صول �إىل ذلك ال�سعر امل�ستهدف.
و�ضمن نظام �أ�سعار ال�سوق مت االحتفاظ ب�سعر �سلة �أوبك ك�سعر م�ستهدف ولي�س مرجعي( 67كما
كانت عليه احلال مع �سعر النفط العربي اخلفيف) و�أ�صبح ينظر �إىل حركة �سعر �سلة �أوبك على
�أنه �سعر ا�سرت�شادي مل�ساعدة املنظمة يف �إدارتها لل�سوق واتخاذ قراراتها اخلا�صة ب�سقف الإنتاج
وتقييم �أداء ال�سوق ومعرفة مدى ا�ستجابتها ل�سيا�سات �أوبك اخلا�صة بتحديد �سقف الإنتاج.
�أما على م�ستوى الدول الأع�ضاء يف �أوبك فرادى ،فقد جل�أت معظمها ومنذ نهاية عام ،1987
وبخا�صة الكبرية منها �إىل ا�ستخدام نظام املعادالت ال�سعرية املرتبطة ب�أ�سعار ال�سوق (Market-
 )Related Pricing Formulaيتم بوا�سطتها ربط �أ�سعار النفوط امل�صدرة املختلفة ب�أ�سعار
نفوط �إ�شارة معينة والتي هي بدورها تتحدد �أ�سعارها يف ال�سوق.68
ومما يذكر ،هناك بع�ض الدول امل�صدرة الأخرى الأع�ضاء يف �أوبك �أو من خارج املنظمة
«مثل قطر والإمارات (�أبوظبي) وماليزيا واندوني�سيا» ال ت�ستخدم �آلية �أ�سعار الإ�شارة ،بل تقوم
بتحديد �أ�سعار نفوطها ب�أثر رجعي ( )Retroactiveوعلى �أ�سا�س �شهري� ،أي بعد انق�ضاء
�شهر التحميل .كما �أن هناك دول تباع نفوطها بالأ�سعار الفورية كما يف حالة نفوط بحر
ال�شمال ورو�سيا واجلزائر وانغوال والفيتنام وكازخ�ستان وكولومبيا .علماً ب�أن كل من عمان
والإمارات (دبي) قد حتولت من نظام الت�سعري ب�أثر رجعي �إىل نظام ت�سعري م�ستقبلي مبني
على �أ�سا�س عقود نفط عمان امل�ستقبلية يف �سوق دبي امل�ستقبلية .69
�سلة بت�شكيلة جديدة لت�صبح حالياً وبعد التغيريات التي �أجريت عليها منذ ذلك الوقت ،املتو�سط املرجح الثناع�شر نوعاً من النفوط
متثل �أهم نفط منتج يف كل دولة ع�ضو (مرجح ب�إنتاج كل دولة من الإنتاج الكلي لإوبك).
 . 67مت االبقاء على �سعر ال�سلة امل�ستهدف بواقع  18دوالر /برميل حتى منت�صف عام  ،1990و�سعر  21دوالر/برميل طوال عقد
الت�سعينات و�إتباع نظام النطاق ال�سعري بواقع  28 – 22دوالر /برميل خالل الفرتة  .2005 – 2000ويف نهاية عام  2005قررت
�أوبك تعليق العمل ر�سمياً مببد�أ النطاق ال�سعري ،ما يعني التخلي عن �سيا�سة ا�ستهداف �سعر معني تاركة �أمر م�ستويات الأ�سعار
لل�سوق.
 . 68ا�ستخدمت املك�سيك نظام الت�سعري باملعادلة منذ �شهر �آذار /مار�س  1986بدالً من ا�ستخدامها نظام الت�سعري الرتجيعي .علماً ب�أن
الربط يكون ب�سعر نفط معني� ،أو �أ�سعار �سلة من النفوط �أو نفوط ومنتجات نفطية.
� . 69أعداد متفرقة من  PIWو .MEES
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و�سيتم يف �أدناه التطرق �إىل نظام املعادالت ال�سعرية ب�شيء من التف�صيل.
 :1-3املعادالت ال�سعرية

ب�شكل عام ،تعترب املعادالت ال�سعرية طريقة لربط �سعر نفط م�صدر ب�سعر نفط �آخر باعتباره
نفط مرجعي �أو �إ�شارة .وتهدف املعادلة لتحقيق بع�ض الأهداف ومنها:
- -حترير الدول امل�صدرة من عبء مهمة اكت�شاف ال�سعر االقت�صادي للنفط وتركه لل�سوق.

 -ي�ضمن امل�صدر من خالل ا�ستخدامه للمعادلة حتقيق الأ�سعار التي تعك�س امل�ستويات العامةحلركة �أ�سعار النفط يف الأ�سواق الدولية.
 �-ضمان التناف�سية ما بني النفط امل�صدر الذي ترغب دولة ما يف ت�سويقه وجمموعة البدائلالقريبة الأخرى من النفوط امل�صدرة من قبل الدول الأخرى يف ال�سوق.
تكون املعادلة ال�سعرية ب�أب�سط �صيغها كالتايل- :
PX = PR = + D
حيث �أن:
 : PXمتثل �سعر نوعية حمددة من نفط الت�صدير.
 : PRمتثل معدل �سعر نفط �إ�شارة معني.
 : Dمتثل قيمة عامل التعديل (�أي فروقات �سعرية).
�أي �أن �سعر نفط الت�صدير املراد ت�سعريه = �سعر نفط (�أو نفوط) الإ�شارة (الفوري
�أو امل�ستقبلي ) مطروح منه (�أو م�ضاف �إليه ) عامل تعديل (فروقات �سعرية)
ال من حيث النوعية للنفط اخلام املراد ت�سعريه.
علماً ب�أنه ال ي�شرتط �أن يكون نفط الإ�شارة مماث ً
وبالإ�ضافة �إىل عنا�صر املعادلة الرئي�سية امل�شار �إليها يف �أعاله ،ف�إنه ولكي تكتمل �صورة املعادلة
يجب �أخذ بع�ض العنا�صر الأخرى املكملة والتي تثبت يف العقد وت�ؤثر يف قيمة املعادلة ومن �أهمها:
 -نقطة البيع� ،أي البيع على �أ�سا�س فوب ( )Fobميناء التحميل �أو ت�سليم ()Deliveredميناء التفريغ والذي يدل على طبيعة م�س�ؤولية كل طرف من �أطراف العقد.
 �-آلية توقيت الحت�ساب قيمة املعادلة .وهي تختلف من دولة م�صدرة �إىل �أخرى وح�سبالوجهة .وب�سبب احتمال تبدل ظروف ال�سوق خالل رحلة الناقالت من ميناء التحميل �إىل
ميناء التفريغ ،وبخا�صة بالن�سبة للوجهات البعيدة التي قد ت�صل ،مثالً� ،إىل  50 – 40يوم
من موانئ اخلليج العربي �إىل ال�سوق الأمريكية ،وبهدف تقليل خماطر تغيري ال�سعر بالن�سبة
للم�ستورد ،ف�إن جعل فرتة االحت�ساب �أقرب �إىل تاريخ التفريغ يعني تقليل عن�صر املخاطرة
بالن�سبة للم�شرتى.
40

علي رجب

 -عنا�صر �أخرى .قد ت�شتمل املعادلة ال�سعرية لنفط معني على عن�صر فرق كثافة  APIيتيحتعوي�ض البائع �أو امل�شرتي يف حالة اختالف الكثافة الفعلية ل�شحنة معينة عن الكثافة املتفق
عليها يف العقد .ويطبق ذلك ،عادة ،بالن�سبة للنفوط التي تت�سم بعدم ا�ستقرار يف نوعيتها.
كما قد ت�شتمل املعادلة ال�سعرية على عن�صر فرق �أجور النقل لتعوي�ض البائع �أو امل�شرتي يف
حالة اختالف �أجور النقل الفعلية لل�شحنة عن الأجور املتفق عليها يف العقد.
عموماً ،طبقاً لنظام الت�سعري احلايل يتم ا�ستخدام �أ�سعار �إ�شارة خمتلفة ح�سب الوجهة النهائية
ل�شحنة النفط امل�صدر وتلعب ظروف ال�سوق دوراً كبرياً يف حتديد �أنواع نفوط الإ�شارة امل�ستخدمة
يف الوجهات املختلفة ،70وذلك كما يف اجلدول التايل- :
نفوط الإ�شارة امل�ستخدمة يف املعادالت ال�سعرية لبع�ض الدول امل�صدرة
ح�سب الوجهة كما يف نهاية عام 2011
(على �أ�سا�س فوب)
الدولة الم�صدرة

وجهة �آ�سيا

وجهة �أوربا

وجهة الواليات المتحدة

ال�سعودية
العراق
الكويت
ليبيا
م�صر
اليمن
�إيران
نيجيريا
فنزويال
�أكوادور
المك�سيك

متو�سط �سعر عمان  +دبي
متو�سط �سعر عمان  +دبي
متو�سط �سعر عمان  +دبي

BWAVE
برنت
BWAVE
برنت
برنت
برنت
BWAVE
برنت

متو�سط �سعر عمان  +دبي

برنت  +زيت الوقود

ASCI
ASCI
ASCI
برنت
نفط غرب تك�سا�س ()WTI
نفط غرب تك�سا�س ()WTI
�سلة من النفط �أو �سلة من
النفوط  +زيت الوقود

امل�صدر:
املالحظات:

برنت
متو�سط �سعر عمان  +دبي

PIW, October 31,2011.
ASCI : Argus Sour Crude Index.
BWAVE: Weighted Average of Brent Future Prices.
WTI: West Texas Intermediate.

طبقاً لنظام املعادلة ال�سعرية ،يقوم امل�صدر بتحديد عامل التعديل �أي الفرق ما بني �سعر النفط
املراد ت�سعريه و�سعر الإ�شارة يف ال�سوق امل�ستهدفة (والذي له عالقة مببد�أ فروقات الأ�سعار والذي
�سيتم التطرق �إليه الحقاً) لكنه لي�س له �سيطرة على ال�سعر النهائي لل�شحنة بال�شكل املطلق لأن ذلك
70 . Platts, Backgrounder, Oil, The Structure of Global Oil Markets, June 2010.
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حتدده ال�سوق .وبالتايل يختلف ال�سعر النهائي لنف�س النوعية من النفط يف نف�س الوقت من �سوق
لآخرى ومن وقت لآخر يف نف�س ال�سوق ،على عك�س طريقة ال�سعر الر�سمي املبني على �أ�سا�س �سعر
موحد ثابت لكل نوعية نفط جلميع الأ�سواق.
وهذا ما مينح طريقة املعادلة ال�سعرية ،مرونة عالية يف التطبيق لتمنح اجلهة امل�صدرة حرية
املناورة لتجعل نفوطها مناف�سة يف ال�سوق امل�ستهدفة لي�س فقط للنفوط املحلية بل �أي�ضاً للنفوط
امل�ستوردة لتلك ال�سوق.
ومن اخل�صائ�ص الأخرى لنظام املعادلة ال�سعرية هي عدم �إعطاء �أي من اجلهة امل�صدرة �أو
امل�ستوردة ميزة جوهرية �أكرث مما هي متفق عليه .71
وبرغم املعرفة امل�سبقة للمعادلة ال�سعرية قبل موعد ال�شحن ،حيث جرت العادة على قيام الدولة
امل�صدرة بالإعالن عن معادالتها ال�سعرية خالل ال�شهر الذي ي�سبق �شهر التحميل ،72ف�إن ال�سعر
النهائي ل�شحنة النفط ،عادة ،ال ميكن معرفته (�أو اكت�شافه) قبل عملية ال�شحن .ويعتمد ال�سعر
النهائي ،ب�شكل �أ�سا�س ،على �سعر نفط (�أو نفوط الإ�شارة) الفوري �أو امل�ستقبلي وذلك ح�سب �شروط
العقد.
علماً ب�أن الأ�سعار الفورية لنفوط الإ�شارة يتم تقديرها من قبل �أطراف ثالثة متخ�ص�صة ال عالقة
لها باجلهة امل�صدرة �أو امل�ستوردة ومن �أهمها �شركتا بالت�س ( )Plattsو�أرغو�س ( )Argusوالتي
ت�ستخدم كل منها طرق تقدير خمتلفة ،ما ي�ؤدي �إىل ح�صول تفاوت يف تقديراتهما لأ�سعار نف�س
النوعية من النفط يف �أحيان كثرية.
�أما بالن�سبة للأ�سعار امل�ستقبلية لنفوط الإ�شارة ،فهي تن�شر عادة من قبل البور�صات �أو الأ�سواق
التي يتم فيها متاجرة تلك الأنواع من النفوط ومن �أهمها �سوق ناميك�س ( )Nymexو�سوق �أي بي
�إي ( )IPEيف لندن والذي �أ�صبح يعرف الحقاً (.)ICE
وكمثال على املعادالت ال�سعرية ،يف �أدناه املعادلة ال�سعرية التي �أعلنتها �شركة �أرامكو لتغطي
العربي اخلفيف والعربي الثقيل للأ�سواق الرئي�سية على �أ�سا�س �شهري لعام  2011مع تبيان طبيعة
�سعر الإ�شارة املعتمد وتوقيت احت�ساب املعادلة للوجهات املختلفة-:

71 . Joe Roeber, Winds of Change in Crude Oil Pricing, MEES, 9 July 1990.

 . 72كمثال تقوم ال�سعودية بالإعالن عن معادالتها ال�سعرية خالل الأ�سبوع الأول من ال�شهر الذي ي�سبق �شهر التحميل.
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مالحظة:
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ت�شمل املعادلة ال�سعرية لوجهة اوربا والواليات املتحدة تعديل �أجور ال�شحن لتخفيف �آثار التقلبات يف تكاليف ال�شحن.
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6.80 -
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0.10 +

7.25 -

3.10 -

4.00 -

0.50 +

6.05 -

2.05 -

4.45 -

0.20 +

5.00 -

0.70 -

3.75 -

0.20 -

5.40 -

1.40 -

3.40 -

0.05 -

5.25 -

1.25 -

0.25 -
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دي�سمبر

امل�صادر:

� 10أيام
بعد �شهر واحد
من التحميل

� 10أيام
بعد  40يوم
من التحميل

2.25 -

3.05 -

2.90 -

3.05 -

2.55 -

3.45 -

3.50 -

2.65 -

1.90 -

3.30 -

2.15 -

0.45 -

2.70 +

نوفمبر

- MEES, 12 December 2011.
- PIW, 31 October 2011.

نفط العربي الثقيل

وجهة الواليات المتحدة
()ASCI +
نفط العربي الخفيف

نفط العربي الثقيل

وجهة �أوربا
(� +سعر )BWAVE
نفط العربي الخفيف

نفط العربي الثقيل

2.15 -

1.60 +

1.65 +

�أكتوبر

0.75 +

�سبتمبر

1.35 +

اغ�سط�س
1.45 +

يوليو
2.15 +

يونيو
1.65 +

مايو
1.95 +

ابريل
1.30 +

مار�س
1.60 +

فبراير

كامل
�شهر
التحميل

يناير

وجهة �آ�سيا
( +معدل عمان  +دبي)
نفط العربي الخفيف

الوجهة /النفط

توقيت
احت�ساب
ال�سعر

املعادالت ال�سعرية ل�شركة �أرامكو ال�سعودية للأ�سواق الرئي�سية لعام 2011
على �أ�سا�س فوب ميناء التحميل (دوالر  /برميل)
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يت�ضح من املعادلة امل�شار �إليها �أعاله ،ب�أن احلد الأعلى للفروقات بني نفطي العربي اخلفيف
والعربي الثقيل تكون خالل �أ�شهر ال�صيف وبخا�صة يونيو/حزيران ب�سبب الطلب العايل على
املنتجات اخلفيفة التي ت�ستخل�ص بن�سب �أعلى ن�سبياً من تكرير العربي اخلفيف باملقارنة مع العربي
الثقيل ،حيث تراوحت تلك الفروقات ما بني  5.65 – 5.05دوالر /برميل يف تلك الوجهات ،بينما
تنخف�ض لترتاوح ما بني  3.75 – 2.75دوالر /برميل خالل ف�صل ال�شتاء وبخا�صة دي�سمرب /يناير.
وب�ضوء امل�سافات الطويلة بالن�سبة ل�سوق الواليات املتحدة و�شمال غرب اورب��ا ،متنح �شركة
�أرامكو ،عادة ،الزبائن يف الأ�سواق ،تعديل �أجور ال�شحن للتخفيف من تذبذب تكاليف ال�شحن.
وب�سبب ا�ستقرار نوعية النفوط ال�سعودية ،ال ت�شمل املعادالت ال�سعودية ،عادة� ،أي تعديل فيما
يخ�ص النوعية (�سواء من ناحية الكثافة �أو املحتوي الكربيتي) لكنه بالن�سبة لبع�ض النفوط ذات
النوعية غري امل�ستقرة يف بع�ض مناطق العامل ،قد ي�ضطر امل�صدر ملنح الزبائن مثل ذلك التعديل .
 :2-3نفوط الإ�شارة يف الوجهات الرئي�سية املختلفة

البد من الإ�شارة ب�أن مفهوم نفوط الإ�شارة (�أو كما يطلق عليها �أحياناً بالنفوط املرجعية �أو
القيا�سية) قد اختلف عما كان عليه يف ال�سابق .فخالل مرحلة الأ�سعار الر�سمية كان يتم االتفاق
على �سعر نفط الإ�شارة (نفط العربي اخلفيف) داخل منظمة �أوبك �أما بالن�سبة لنفط الإ�شارة
�ضمن نظام املعادالت ال�سعرية احلالية ،ف�إن �سعره خا�ضع حلركة ال�سوق ولي�س للمنظمة ت�أثري
مبا�شر عليه .وتقوم الدولة املنتجة بتحديد الفروقات بني نوعية نفطها امل�صدر ونفط الإ�شارة
املحدد يف ال�سوق امل�ستهدفة.
يعترب مفهوم نفط الإ�شارة �سمة مركزية للمعادالت ال�سعرية .ومنذ بداية الثمانينات من
القرن املا�ضي ،اف�ضت التطورات التي ح�صلت يف �أ�سواق النفط العاملية �إىل �أن بع�ض النفوط،
وبخا�صة برنت وغرب تك�سا�س (تبعهما بعد ذلك نفط دبي)� ،أخذت تقوم بدور نفوط الإ�شارة
ب�صورة تدريجية وتطور بع�ضها لي�صبح نفوط الإ�شارة الفعلية حتى قبل تخليّ منظمة �أوبك
ال من نفطي برنت
عن نظام الأ�سعار الر�سمية يف نهاية عام  .1985والبد من الإ�شارة ب�أن ك ً
وغرب تك�سا�س تنتجه �شركات يف دول خارج �أوبك و�أن من م�صلحتها وم�صلحة الدول امل�ضيفة
(التي هي بالأ�سا�س دول �صناعية م�ستهلكة للنفط) ت�شجيع �أ�سعار ال�سوق ودعم ت�أ�سي�س �أ�سواق
م�ستقبلية للنفط ب�أنواعها املختلفة
عموماً ،هناك العديد من اخل�صائ�ص الواجب توفرها يف نفوط الأ�شارة من �أهمها- :
 -حجم �إنتاج عايل ووفرة (�أي �سيولة) عالية متنع �أي جهة من التالعب يف �أ�سعارها يفال�سوق.
 -حرية االجتار يف ال�سوق وعدم وجود تقييدات بخ�صو�ص الوجهة النهائية. -نوعية م�ستقرة. �-أمن يف الإمدادات. -تنويع يف اجلهات املنتجة وقبول عام يف ال�سوق.73 �-شفافية يف ال�سعر وب�شكل وا�ضح للمتعاملني يف ال�سوق.73 . Energy Intelligence, The International Crude Oil Market Handbook, 2010.
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وبرغم الإ�ستخدام الوا�سع لنفوط الإ�شارة فقد كانت منذ البداية ،والزالت ،هناك حتفظات
حولها لدى معظم اجلهات امل�صدرة وامل�ستوردة واح�سا�س عام ب�أنه ال يوجد نفط �إ�شارة مثايل
يعتمد عليه .بل �أن جميع نفوط الإ�شارة امل�ستخدمة تعاين من م�شاكل ومعوقات لأ�سباب متعددة
والتي من �أهمها انخفا�ض الإنتاج وقلة ال�سيولة ،ما قد ي�ؤدي �إىل �سهولة التالعب ب�أ�سعارها
بالإ�ضافة �إىل مدى مالءمتها كنفط �إ�شارة لت�سعري نوعيات نفوط الت�صدير املختلفة .ويجري
العمل ب�شكل م�ستمر ملجابهة تلك امل�شاكل للتخفيف من حدة الت�أثريات ال�سلبية لتلك التطورات
على موقف نفوط الإ�شارة.
وب�ضوء ذلك ،فقد د�أبت بع�ض الدول امل�صدرة على �إجراء بع�ض التعديالت على معادالتها ،من
وقت لآخر ،مثل تغيري نفوط الإ�شارة ذاتها �أو طريقة ت�سعريها� ،آخذة يف االعتبار التطورات التي
تطر�أ يف ال�سوق .ففي املراحل الأوىل لنظام الت�سعري احلايل ،كان هناك ا�صرار من دول اوبك على
ربط �أ�سعار نفوطها �ضمن �آلية املعادالت ال�سعرية بالأ�سعار الفورية لنفوط الإ�شارة (�أي اجلانب
احلقيقي لل�سوق) ولي�س ب�أ�سعارها يف الأ�سواق امل�ستقبلية (�أي اجلانب الورقي لل�سوق) .وكانت
هناك �شكوك وعدم ثقة من قبل بع�ض الدول املنتجة الكبرية حول طبيعة الأ�سواق امل�ستقبلية
باعتبارها و�سيلة للم�ضاربات.
وهذا له ما يربره خ�صو�صاً و�أن االجتار بالأ�سواق الفورية وب�شكل الأ�سعار املطلقة للنفوط كانت
املهيمنة يف جتارة النفط الدولية �أيام البدء بتطبيق �آلية املعادالت ال�سعرية يف الن�صف الثاين من عقد
الثمانينات ،بينما كان �سوق ناميك�س ال يزال حديثاً ومل يبد�أ �سوق برنت امل�ستقبلي �إال يف عام .741988
�إال �أن ذلك قد تغيرّ مبرور الوقت حيث تزايد حجم التداوالت يف الأ�سواق امل�ستقبلية
وبدرجة عالية من ال�شفافية ،ما يجعل من ال�صعوبة مبكان خ�ضوعها لإحتكار جهات معينة ،كما
ح�صل يف بع�ض احلاالت بالن�سبة للأ�سواق الفورية لبع�ض النفوط التي تعاين من انخفا�ضات
يف االنتاج .وقد تزامن ذلك مع انخفا�ض يف جتارة الأ�سواق الفورية لنفوط الإ�شارة ،وهذا ما
قاد �إىل حتول بع�ض دول �أوبك ال�ستخدام الأ�سعار امل�ستقبلية لنفوط الإ�شارة يف بع�ض الأ�سواق
يف معادالتها ال�سعرية  ،75وبخا�صة بالن�سبة لنفطي برنت وغرب تك�سا�س .وقد كان ذلك التحول
يف غاية الأهمية خا�صة و�أنه و�ضع الأ�سواق امل�ستقبلية ،والتي هي �أ�سواق للعقود املالية ،يف
�صميم نظام الت�سعري احلايل.
و�سيتم التطرق يف �أدناه �إىل نفوط الإ�شارة وكيفية تطورها يف الوجهات الرئي�سية لل�صادرات
النفطية من ال�شرق الأو�سط.
 :1-2-3نفط برنت  /وجهة �أوربا
ظهر نفط برنت يف بداية ثمانينات القرن املا�ضي يف اجلانب الربيطاين من بحر ال�شمال
(كبديل عن نفط “فورتيز” –  )Fortiesالذي كان مبثابة نفط �إ�شارة يف حينه .ولأ�سباب تعود
بالدرجة الرئي�سية �إىل موقعه اجلغرايف – ينتج يف منطقة مياه بحر ال�شمال وبالتايل فهو قابل
76

74 . Paul Horsnell, Oil Pricing Systems, The Oxford Institute for Energy Studies, May 2000.

75 . Bassam Fattouh, Middle East Pricing and the Oman Crude Oil Futures Contract: A Critical
Assessment, Oxford Institute for Energy Studies, August 6, 2006.

 . 76حالياً مزيج برنت بكثافة  API 38.7وحمتوى كربيتي .0.41%
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للت�صدير -ونوعيته اجليدة التي ت�ؤهل ا�ستخدامه يف �شريحه عري�ضة من �أنواع م�صايف التكرير
بالإ�ضافة �إىل �أنه ينتج من قبل �شركات تابعة للدول امل�ستهلكة� ،أخذ نفط برنت يتو�سع يف االجتار
ويلعب دور نفط �إ�شارة فعلي عاملي .ومما �ساعد يف تو�سع االجتار بنفط برنت وبخا�صة يف البداية
هو طبيعة النظام ال�ضريبي يف بحر ال�شمال الذي ي�شجع ال�شركات املنتجة للنفط �إىل بيع �شحناتها
ومن ثم �شرا�ؤها مرة �أخرى للو�صول �إىل �سعر منخف�ض حت�سب على �أ�سا�سه ال�ضريبة وبالتايل
تقل�ص ال�شركات من ال�ضرائب املدفوعة للحكومة.
و�إثر انكما�ش �إنتاجه يف نهاية الثمانينات ،نتيجة لبع�ض امل�شاكل التي هددت وفرته وموقعه كنفط
�إ�شارة ،مت مزج نفط برنت مع نوعية �أخرى م�شابهة من النفط املنتج يف حقل جماور وهي “ نينيان”
( ،)Ninianوبالتايل مت طرح “مزيج برنت” ( )Brent Blendيف ال�سوق يف عام  1990والذي اعترب
ال �أمثل يف حينه ل�ضمان �سيولة وكمية كبرية قابلة للإجتار .لكن كميات املزيج املنتجة بد�أت هي
ح ً
الأخرى باالنخفا�ض ،وبخا�صة منذ بداية القرن احلايل ،وب�شكل �أخذ يهدد موقع برنت كنفط �إ�شارة لي�س
فقط يف الأ�سواق احلقيقية (الفورية) فح�سب ،بل �أي�ضاً يف الأ�سواق امل�ستقبلية (الورقية) والتي زادت
�أهميتها وتطورت ب�شكل كبري منذ بداية تداول برنت يف تلك ال�سوق يف نهاية ثمانينات القرن املا�ضي.
وكحل لتلك امل�شكلة ،مت زيادة ال�سيولة من خالل تو�سيع تعريف مزيج برنت لي�شمل نفوط �أخرى
م�شابهة يف النوعية تنتج يف القاطعني الربيطاين والرنويجي من بحر ال�شمال بحيث �أ�صبح عقد برنت
امل�ستقبلي ي�شمل نفوط :برنت ،فورتيز ،اوزبرغ ،وايكوف�سك (Brent, Forties, Osberge and
 ،)Ekofisk - BFOEوذلك ب�إجمايل �إنتاج حوايل  1.4مليون ب/ي والذي منح نفط الإ�شارة حجم
م�ستدام من النفط القابل للإجتار ،ما يعني حماية �أكرب من ت�أثريات ال�سوق غري املنا�سبة.77
ويعني ذلك �إمكانية ت�سليم �أي من النفوط الأخرى التي يغطيها العقد بدالً عن نفط برنت .وقد
�أدت تلك اخلطوة �إىل زيادة كبرية يف ال�سيولة وتنويع �أكرب يف اجلهات املنتجة لتلك النوعيات ،ما
�أدى بدوره �إىل قبول �أكرب يف ال�سوق ملزيج برنت كنفط �إ�شارة.
وبتطور وزي��ادة تعقيد �أ�سواق برنت بطبقاتها املختلفة �سواء كان ذلك يف الأ�سواق الفورية
احلقيقية �أو امل�ستقبلية الورقية ،تزايدت هيمنة برنت لي�صبح نفط �إ�شارة على امل�ستوى العاملي
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لت�سعري نفوط يف العقود الفورية والق�صرية الأمد ويف العقود
الطويلة الأمد ب�شكل يفوق �أية نوعية �أخرى من نفوط الإ�شارة .ويف الوقت الذي يتم ا�ستخدامه،
ب�شكل رئي�سي ،كنفط �إ�شارة مرجعي لت�سعري النفوط املتجهة �إىل وجهة �أوربا� ،أخذت بع�ض الدول
ت�ستخدمه كقاعدة لت�سعري �صادراتها النفطية املتجهة �إىل وجهات �أخرى �أي�ضاً ،بحيث �أ�صبح برنت
ي�ستخدم كنفط �إ�شارة لتغطية معظم جتارة النفط الدولية خارج الواليات املتحدة و�آ�سيا .فمثالً،
تزايد خالل ال�سنوات الأخ�يرة ا�ستخدام برنت كنفط �إ�شارة يف ال�سوق الآ�سيوية بدالً من نفط
“تابــــ�س” ( )Tapisاملاليزي و “مينـــا�س” ( )Minasالأندوني�ســي وهي النفوط امل�ستخدمة تقليدياً
كنفوط �إ�شارة يف ت�سعري النفوط اخلفيفة الآ�سيوية وذلك ب�سبب االنخفا�ض امل�ستمر يف �إنتاج
النفطني املذكورين . 78كما �أن نفوط غرب افريقيا وبحر ال�شمال �إىل ال�سوق الأمريكية ت�سعر عادة
بالربط ب�أ�سعار برنت .79
77 . Platts, Market Issue: Oil, Dated Brent: The Pricing Benchmark for Asia-Pacific Sweet Crude Oil, May 2011.
78 . PIW, Aprill 11, 2011.

79 . Bassam Fattouh, An Anatomy of the Crude Oil Pricing, The Oxford Institute for Energy Studies, WPM 40,
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وبقدر تعلق الأمر بوجهة �أوربا ،بد�أت الدول امل�صدرة الرئي�سية للنفط يف ال�شرق الأو�سط ،ومنذ
التحول �إىل نظام املعادالت ال�سعرية ،باعتماد �سعر برنت الفوري (�أي برنت – ت�سليم ال�شهر الأول
�أو ما ي�سمى برنت – اخلط الأول) املن�شور من قبل ن�شرة بالت�س والذي كان يطلق عليه �أحياناً
( 80 )15-day Brentكنفط �إ�شارة ،حيث يتم التداول يف تلك ال�سوق على �شكل عقود قيا�سية
بكمية � 500ألف برميل ،يف البداية ،للعقد الواحد «ومفتوحة ( )Openبقدر تعلق الأمر بتاريخ
الت�سليم ولكن خالل �شهر متفق عليه»  81ويكون التعامل ما بني ال�شركات البائعة وامل�شرتية ب�شكل
مبا�شر من دون تو�سط �أية جهة ،وهي �شكل من �أ�شكال �أ�سواق الت�سليم امل�ستقبلي غري النظامية
( ،)Forward Marketوطبقاً للقواعد التي حتكم تلك العقود يكون للبائع احلق يف تعيني تاريخ
التحميل قبل  15يوم قبل بداية التحميل .وحاملا يتم حتديد تاريخ حتميل �أية �شحنة وي�صبح
ت�سليمها �أكيد وبتاريخ حمدد ف�إنها ت�صبح حتمل �صفة الفورية وبتاريخ ت�سليم حمدد �أو ما ي�سمى
(.)Dated Brent
وب�سبب التالعب الكبري الذي ح�صل يف �سوق برنت للت�سليم امل�ستقبلي غري النظامية� ،إرت�أت
الدول امل�صدرة للنفط يف ال�شرق الأو�سط خالل عام  1989بالتوقف عن ربط �أ�سعار نفوطها
بال�سوق املذكورة والتحول �إىل ا�ستخدام �أ�سعار �سوق برنت الفورية التي تقت�صر على ال�شحنات التي
�أ�صبحت تواريخ �شحنها حمددة (.)Dated Brent
لكنه ،ومنذ �شهر يوليو  2000بد�أت كل من ال�سعودية والكويت (تبعتهما �إيران يف يناير )2001
بربط املعادالت ال�سعرية لوجهة �أوربا ،ب�أ�سعار ال�سوق امل�ستقبلية لنفط برنت يف بور�صة لندن وعلى
�أ�سا�س املعدل املوزون ل�سعر برنت امل�ستقبلي (. )Brent Weighted Average – BWAVE
ويعود �سبب التحول �إىل جتنب امل�ضاربات التي باتت تتعر�ض لها �سوق برنت الفورية نتيجة الحتكار
بع�ض ال�شركات ملعظم ال�شحنات الفورية املتوفرة يف ال�سوق يف بع�ض احلاالت خالل عامي 1999
 .2000 /وقد �أدى ذلك �إىل تقلبات كبرية يف �أ�سعار برنت الفورية ب�شكل تبدو غري واقعية يف
بع�ض الأحيان خالل تلك الفرتة ،خ�صو�صاً و�أن مزيج برنت يعاين هو الآخر من انخفا�ض م�ستمر
يف الإنتاج .فقد انخف�ض �إجمايل الإنتاج يف بحر ال�شمال من �أكرث من  6مليون ب/ي يف م�ستوى
الذروة يف عام  2003لي�صل �إىل  4.88مليون ب/ي يف عام  2006و�إىل  3.39مليون ب/ي يف
عام .2010
ويعود حتول الدول املذكورة �أعاله �إىل ا�ستخدام �أ�سعار ال�سوق امل�ستقبلية �أي�ضاً �إىل �أن تلك
الأ�سعار تتحدد بو�ساطة تعامالت يف ال�سوق امل�ستقبلية ولي�ست على �أ�سا�س تخمينات جتري من قبل
بع�ض الوكاالت املتخ�ص�صة .كما تتميز تلك الأ�سعار ب�شفافية عالية وب�إمكان البائع وامل�شرتي متابعة
تطور الأ�سعار يف الأ�سواق امل�ستقبلية يف �أي وقت وا�ستخدامها يف العقود .82
� . 80أ�صبح يطلق عليه الحقاً ()21-day BFO
امل�صدر:

January 2011.

Marcello Giampiero ,Efficiency of the Pricing Mechanism in the World Oil Market19 ,th World Energy
Congress, Sidney, September 5-9, 2004.

81 . Robert Bacon, The Brent Market: An Analysis of Recent Developments, Oxford Institute for Energy Studies, WPM8, 1989.

82 . Bassam Fattouh. Middle East Crude Pricing and Oman Crude Oil Futures Contract: A Critical Assessment,
Oxford Energy Comment, Oxford Institute for Energy Studies, August 2006.
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 :2-2-3نفط غرب تك�سا�س ( / )WTIوجهة الواليات املتحدة
بد�أ ا�ستخدام نفط غرب تك�سا�س (�أو ما ي�سمى باخلام الأمريكي اخلفيف) ،وهو نفط خفيف
النوعية ( )API 38.7ومنخف�ض املحتوى الكربيتي -حلو ( ،)% 0.45كنفط �إ�شارة بعد اختياره يف
عام  1983النوعية املرجعية الرئي�سية لعقد ناميك�س امل�ستقبلي اجلديد للنفط اخلام يف بور�صة
نيويورك وبعد التو�سع الكبري يف االجتار بالنوعية املذكورة والذي تعود جذوره �إىل �سبعينات القرن
املا�ضي .حيث كان هناك متييز يف الواليات املتحدة بني النفط “القدمي” الذي كان �سعره م�سيطر
عليه من قبل احلكومة والنفط “اجلديد” الذي كان خا�ضعاً لأ�سعار ال�سوق والذي �أدى بدوره �إىل
حركة بيع و�شراء ل�سل�سلة من ال�صفقات ال�ستغالل ذلك التمييز �إىل احلد الأعلى ،وبالتايل التو�سع
يف حركة االجتار.
واتخذت مدينة “كو�شينغ” ( )Cushingيف والية اوكالهوما مبثابة نقطة الت�سعري الأ�سا�سية
لعقد غرب تك�سا�س امل�ستقبلي لكونها مركز تقاطع ( )hubملجموعة كبرية من �أنابيب النفط و�سكك
احلديد التي متكن من نقل النفط �إىل خمتلف �أنحاء الواليات املتحدة ،مبا يف ذلك املوانىء
الأمريكية .ومنذ ذلك احلني ،بد�أت �سوق ناميك�س امل�ستقبلية تنمو ب�سرعة ،ما �ساعد يف ت�سليط
ال�ضوء على م�س�ألة االجتار بنفط غرب تك�سا�س.
يف بداية تطبيق نظام املعادالت ال�سعرية  ،برغم ا�ستخدام نفط غرب تك�سا�س كنفط �إ�شارة منذ
فرتة طويلة� ،أخذ نفط �آخر وهو نفط �أال�سكا ( ،)Alaska North Slope-ANSيحتل مركز
الأف�ضلية كنفط �إ�شارة ،بالن�سبة لت�سعري نفوط ال�شرق الأو�سط املتجهة �إىل ال�سوق الأمريكية بحجة
�أن نفط �أال�سكا م�شابه لتلك النفوط من ناحية النوعية (بكثافة  )API 32.3برغم �أن حمتواه
الكربيتي املتو�سط (البالغ � )% 0.88أف�ضل من معظم تلك النفوط.
�إال �أن انخفا�ض �إنتاج نفط �أال�سكا لأ�سباب ناجتة عن ظاهرة الن�ضوب الطبيعي ملكامنها وزيادة
ا�ستخدامه يف ال�ساحل الغربي للواليات املتحدة ،قلل من وفرته يف ال�سوق ،ما دفع بع�ض الدول
امل�صدرة �إىل ال�سوق الأمريكية بالتوقف عن ا�ستخدامه كنفط �إ�شارة يف تلك الوجهة 83وقامت
بتجربة ا�ستخدام نفوط �إ�شارة خمتلفة ومنها �سلة من النفوط الأمريكية� ،إال �أن الو�ضع ا�ستقر يف
النهاية ل�صالح نفط غرب تك�سا�س كنفط �إ�شارة �إىل الوجهة الأمريكية ،بالأخ�ص بعد النجاح الكبري
الذي ات�سم به العقد امل�ستقبلي لنفط غرب تك�سا�س يف بور�صة نيويورك.
لكن نفط غرب تك�سا�س يعاين هو الآخر من حمددات وم�شاكل خ�صو�صاً �أنه يعترب نفط ذات
طبيعة مغلقة ال يظهر يف جتارة النفط الدولية وي�ستهلك بالكامل تقريباً داخل ال�سوق الأمريكية
وبالتايل ينح�صر دوره يف مناف�سة النفوط امل�ستوردة �إىل ال�سوق الأمريكية.
وبرغم طبيعته املحلية نحو ال�سوق الأمريكية واخللل الذي يعاين منه نفط غرب تك�سا�س،
وبخا�صة انخفا�ض كبري يف �إنتاجه ،ف�إن احلجم الهائل للمبادالت اليومية التي تتم يف �سوق ناميك�س
امل�ستقبلية ،والتي و�صلت �إىل حوايل � 6أ�ضعاف حجم �إجمايل انتاج النفط يف العامل  ،84كان الدافع
 . 83تخلّـت ال�سعودية والكويت عن ا�ستخدام نفط �أال�سكا كنفط �إ�شارة يف ال�سوق الأمريكية يف بداية عام  1994تبعتهما كل من املك�سيك
والأكوادور يف بداية عام 1996
Energy Intelligence ,The International Crude Oil Market Handbook 2010,

84 . Bassm Fattouh, An Anatomy of the Crude Oil Pricing System, Oxford Institute for Energy Studies, WPM
40, January 2011.
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الرئي�سي وراء ا�ستمرار ا�ستخدامه كنفط �إ�شارة ،ب�ضوء ما يوفر من درجة عالية من ال�شفافية
ال�سعرية املبا�شرة و�ساحة جلميع امل�شاركني لال�ستجابة لآخر االجتاهات يف ال�سوق.
جتدر الإ�شارة� ،أن �شروط العقد ت�سمح بت�سليم نفوط اخرى عو�ضاً عن نفط غرب تك�سا�س منها
بع�ض النفوط املحلية امل�شابهة يف النوعية ،85وذلك بالإ�ضافة �إىل بع�ض النفوط الأجنبية منها مزيج
برنت ونفوط نيجريية ونرويجية وكولومبية.
�إال �أنه ومنذ عام  ،2007بد�أت م�شاكل نفط غرب تك�سا�س تظهر ب�شكل �أكرب لأ�سباب تعود
بالدرجة الأ�سا�س �إىل حمددات لوج�ستية نتيجة للتغيريات اخلا�صة بالأنابيب ،وبخا�صة بعد تبديل
�إجتاه �أنبوب ( )Spearhead Pipelineمنذ مار�س  2006لي�صبح ب�إجتاه اجلنوب (�أي �شمال-
جنوب) لنقل النفط من والية الربتا الكندية ب�إجتاه اجلنوب �إىل منطقة “كو�شينغ” يف خليج املك�سيك.
وتاريخياً كان الأنبوب ب�إجتاه ال�شمال (�أي جنوب – �شمال) لنقل النفط من منطقة “كو�شينغ” ولي�س
�إليها .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف تبديل �إجتاه الأنبوب �إىل التو�سع يف الطاقة الإنتاجية ل�صناعة
الرمال النفطية الكندية وزيادة �صادراتها �إىل ال�سوق الأمريكية باعتبارها املنفذ الوحيد تقريباً
لتلك ال�صادرات .هذا بالإ�ضافة �إىل �إمكانية نقل الإنتاج اجلديد املتزايد من النفط غري التقليدي،
وبخا�صة من ت�شكيلة “باكن” ( )Bakkenيف و�سط الواليات املتحدة �إىل منطقة خليج املك�سيك. 86
وقد نتج الفي�ض يف تلك النفوط �إىل زيادة مفرطة يف املخزونات يف “كو�شينغ” وبخا�صة يف
الأوق��ات التي تكون فيها بع�ض امل�صايف يف املنطقة حتت ال�صيانة الدورية .87فمثالً ،تزايدت
اال�ستريادات الأمريكية من النفوط الكندية من  1.35مليون ب/ي يف عام  2000لت�صل �إىل 1.94
مليون ب/ي يف عام  ،2009ما �أدى �إىل تقلي�ص الواردات الأمريكية من م�صادر �أخرى من العامل،
وبخا�صة من منطقة ال�شرق الأو�سط.88
نتجت امل�شكلة اللوج�ستية بالإ�ضافة �إىل الزيادة يف الإمدادات من جهة ال�شمال عن انخفا�ض
وحالة من التذبذب يف �أ�سعار نفط غرب تك�سا�س ب�شكل ال يعك�س حالة الأ�سعار يف الأ�سواق العاملية،
وهذا ما حدى بال�سعودية ،ومنذ بداية عام ( 2010ثم حلقتها كل من الكويت والعراق) بفك ارتباط
ت�سعري نفطها ب�أ�سعار نفط غرب تك�سا�س ال�صادرة عن �سوق ناميك�س والتحوّل �إىل ا�ستخدام قاعدة
جديدة يف معادالتها ال�سعرية لوجهة ال�سوق الأمريكية مرتبطة مب�ؤ�شر “�أرغو�س”.
وميكن �إجمال �أهم املربرات لهذا التحول يف الت�سعرية كما يلي- :
 .1ت�سبب االنخفا�ض والتذبذب ال�شديد يف �أ�سعار النفط طبقاً مل�ؤ�شر غرب تك�سا�س يف �سوق
ناميك�س يف �ضرر �شديد ب�أ�سعار �شحنات النفط امل�صدرة من دول ال�شرق الأو�سط �إىل ال�سوق
ال مع �صادراتها
الأمريكية وانخفا�ض وتذبذب يف العوائد النفطية لتلك الدول باملقارنة مث ً
املرتبطة ب�أ�سعار نفط برنت �إىل الوجهات الأخرى.
وب�ضوء �أهمية املو�ضوع ف�إنه �سيتم تناوله ب�شيء من التف�صيل من ناحية تطور الفروقات ما بني
�سعر نفط غرب تك�سا�س و�سعر برنت.
 . 85ت�شمل نفوط:

Low Sweet Mix, New Mexico Sweet, North Texas Sweet, Oklahoma Sweet, South Texas Sweet.
86 . Oil and Gas Journal, 18 July 2011.

87 . Mohammed Sadeqh Memorian, WTI – Brent Decoupling : A Different Perspective, MEES, 17 September 2007.
88 . Energy Economist, March 2011.
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فربغم �أن نفطي غرب تك�سا�س وبرنت مت�شابهان يف جودتهما العالية – �أي كل منهما هو نفط
خفيف ومنخف�ض املحتوى الكربيتي – �إال �أن الفروقات التقليدية يف الأ�سعار بينهما خالل
الثمانينات والت�سعينات كانت عادة ل�صالح نفط غرب تك�سا�س .89وخالل الفرتة 2005 – 2000
كانت املعدالت ال�سنوية لأ�سعار نفط غرب تك�سا�س تفوق �أ�سعار برنت مبقدار يرتاوح ما بني 1.20
�إىل  3.25دوالر /برميل .لكنه ح�صل بعد ذلك تغري جوهري وفك ارتباط ما بني �أ�سعار نفط غرب
تك�سا�س والنفوط الأخرى يف ال�سوق ،وبخا�صة نفط برنت ،وانخفا�ضات فجائية كبرية يف �أ�سعار
غرب تك�سا�س �أمام �أ�سعار برنت ومبعدالت قيا�سية ب�شكل ال تعك�س �أ�سا�سيات ال�سوق.

ففي عام  2006تقل�صت الفروقات بني �أ�سعار غرب تك�سا�س وبرنت �إىل  0.9دوالر/برميل،
حتول الفرق بعد ذلك ل�صالح نفط برنت لي�صبح �سالب ( )0.1دوالر/برميل يف عام 2007
لتعاود الفروقات بينهما موجبة وبواقع  2.7دوالر/برميل يف عام  2008لتنخف�ض الفروقات
�إىل  0.2دوالر/برميل يف عام .2009

�أما يف عام  2010فقد بلغ معدل الفروقات �سالب ( )0.1دوالر/برميل ثم تطور الفرق ب�شكل
ملفت وكبري خالل عام � 2011إىل �سالب ( )16.4دوالر/برميل ،كما يت�ضح من ال�شكل التايل- :
تطور الفروقات ما بني �سعر نفط غرب تك�سا�س وبرنت على �أ�سا�س املعدالت ال�سنوية للفرتة 2011 – 2000
(دوالر /برميل)

مالحظة :الفرق هو �سعر غرب تك�سا�س مطروح منه �سعر برنت.
امل�صدر:

EIA, Petroleum and Other Liquids Data, Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products,
January, 2011. http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/leafHandler5
89 . EIA, This Week in Petroleum, February 24, 2011.
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ولدى �إلقاء نظرة على التطورات التي ح�صلت لكل من �أ�سعار نفط غرب تك�سا�س وبرنت على
�أ�سا�س املعدالت ال�شهرية خالل عام  2011يت�ضح ب�أن الفروقات ل�صالح برنت قد تو�سعت من 7.4
دوالر/برميل خالل �شهر كانون الثاين/يناير وب�شكل م�ستمر خالل الأ�شهر الالحقة لغاية و�صولها
�إىل م�ستوى قيا�سي  27.3دوالر/برميل خالل �شهر �أيلول� /سبتمرب (و�إىل  29.7دوالر /برميل على
امل�ستوى اليومي يف الثاين والع�شرين من ال�شهر املذكور).90
لكن الفروقات �أخذت تتقل�ص بعد ذلك لت�صل �إىل  9.3دوالر /برميل خالل �شهر كانون الأول/
دي�سمرب والتي تفوق بقليل ما كانت عليه الفروقات يف بداية العام ،وكما يت�ضح من ال�شكل التايل- :
تطور �أ�سعار كل من نفط برنت وغرب تك�سا�س على �أ�سا�س املعدالت ال�شهرية
خالل عام ( 2011دوالر /برميل)

غرب تك�سا�س

امل�صدر:

EIA, Petroleum and Other Liquids Data, Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products, 5 January, 2011.
http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/leafHandler

ال ميكن تف�سري تطور حالة الفروقات ال�سعرية بني نفطي غرب تك�سا�س وبرنت خالل عام 2011
بامل�شاكل ونقاط االختناق التي يعاين منها نفط غرب تك�سا�س فقط .بل �أن العامل الأهم وراء ذلك
يعود �إىل توقف �صادرات النفط الليبية ذات النوعية اخلفيفة واملحتوى الكربيتي املنخف�ض بعد ثورة
فرباير وتركيز ت�أثريها على ال�سوق الأوروبية – الوجهة الرئي�سية لتلك النفوط -والتي جت�سدت يف
زيادة الطلب على النفوط اخلفيفة منخف�ضة املحتوى الكربيتي يف �أوربا ومنها نفط برنت .ويعترب
ذلك �أحد العوامل الرئي�سية وراء زيادة �أ�سعار برنت وو�صوله �إىل احلد الأعلى البالغ  123.3دوالر/
برميل خالل �شهر ني�سان� /أبريل .2011
وبعد عودة الإنتاج وال�صادرات الليبية �إىل ال�سوق ،ابتداء من �شهر �أيلول� /سبتمرب كان الت�أثري
وا�ضحاً يف انخفا�ض �أ�سعار برنت وتقلي�ص الفروقات ما بني �سعر غرب تك�سا�س وبرنت خالل الأ�شهر
الأخرية من العام ،هذا بالإ�ضافة �إىل بع�ض الإ�شارات التي مفادها �أن اختناقات النقل �إىل خارج
90 . EIA, Today in Energy, 5 December 2011.
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منطقة غرب الو�سط الأمريكي – ال�سوق الرئي�سية لنفط غرب تك�سا�س – بد�أت تخف نوعاً ما.91
وعند النظر �إىل م�سار تطور الفروقات ما بني �أ�سعار نفط غرب تك�سا�س وبرنت خالل العامني
ال�سابقني ( )2011 – 2010وبخا�صة خالل �أ�شهر عام  2011يت�ضح ب�أن توقيت التحول عن
ا�ستخدام نفط غرب تك�سا�س كنفط �إ�شارة من قبل بع�ض الدول الأع�ضاء يف �أوابك ،يف بداية عام
 ،2010كان موفقاً.
 - 2تت�أثر �أ�سعار نفط غرب تك�سا�س وب�شكل كبري بحالة املخزونات يف مدينة “كو�شينغ” كونه نفط
مغلق ومنعزل عن ال�سوق العاملية .وقد وجهت انتقادات �إىل حمطات تخزين النفط يف مدينة
كو�شينغ ملحدودية طاقتها التخزينية وما ي�ؤدي �إليه ذلك من تذبذبات يف �أ�سعار غرب تك�سا�س
ودفعها نحو االرتفاع واالنخفا�ض وفقاً حلجم ا�ستيعاب املخزون ،ما ي�ؤثر على مدى مالءمة
النفط املذكور كنفط �إ�شارة على م�ستوى العامل.
وب�ضوء ذلك ف�إنه يف كثري من الأحيان يح�صل انخفا�ض يف �أ�سعار النفوط امل�صدرة من ال�شرق
الأو�سط �إىل ال�سوق الأمريكية ملجرد انخفا�ض الطلب على اخلام يف مدينة كو�شينغ لعدم وجود
طاقة تخزين كافية ال�ستيعاب الكميات الواردة من اخلارج مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف الأ�سعار يف
و�ضع ال يعك�س حالة �أ�سواق النفط العاملية.
� - 3إن نفط غرب تك�سا�س لي�س نوعية واحدة بل هو مزيج يت�ألف من عدة نفوط حملية �أمريكية –
والتي تت�شابه يف نوعياتها – وتنتج يف عدة واليات �أمريكية (تك�سا�س ونيوميك�سيكو واوكالهوما
وكان�سا�س) .92كما ينتج النفط املذكور من قبل عدد كبري من اجلهات املنتجة.

عموماً ،عندما مت �إطالق عقد ناميك�س امل�ستقبلي يف عام  1983كان معدل �إنتاج نفط غرب
تك�سا�س حوايل  1.3مليون ب/ي� .93إال �أن معدل الإنتاج �أخذ يعاين من االنخفا�ض امل�ستمر خالل
ال�سنوات الالحقة لي�صل �إىل حوايل � 300ألف ب/ي يف بداية عام  .2009وهي كمية �ضئيلة ال
تتنا�سب مع و�ضعه كنفط �إ�شارة �إىل جانب تناق�ص احتياطياته امل�ستمرة ،الأمر الذي يجعل منه
م�ؤ�شر �إقليمي ال تنطبق عليه �صفة امل�ؤ�شر العاملي.

 - 4تعترب النفوط الثالثة التي يت�ألف منها م�ؤ�شر “ارغو�س” �أكرث تعبرياً عن نوعية نفوط ال�شرق
الأو�سط كون �أغلبها من اخلامات املتو�سطة والثقيلة والعالية املحتوى الكربيتي «نفط ()Mars
بكثافة  API 28.9وحمتوى كربيتي  % 1.93ونفط ( )Poseidonبكثافة  API 30.9وحمتوى
كربيتي  % 1.72ونفط ( )Southern Green Canyonبكثافة  API 28.7وحمتوى كربيتي
 .94 »% 2.36كما تنتج تلك النفوط يف املناطق املغمورة ،وبالتايل فهي ال تعاين من م�شاكل يف
البنية التحتية �أو اختناقات لوج�ستية يف ظروف الطق�س الطبيعي ( وهي امل�شكلة التي يعاين
منها نفط غرب تك�سا�س) .كما �أن تزايد �إنتاج تلك النفوط يف منطقة خليج املك�سيك جعل من
حجم قاعدة التجارة الفورية للنفوط امل�ؤلفة للم�ؤ�شر كبرياً ،95حيث بلغ �إجمايل النوعيات الثالثة
91 EIA, Today In Energy, 5 Dec 2011.

92 . Bassam Fattouh, An Anatomy of the Crude Oil Pricing System, Oxford Institute for Energy Studies, WPM 40, January 2011.
93 . IEA, Oil Market Report, 12 August 2009.

94 . Argus, Argus Sour Crude Index (ASCI), November 2011, www.argusmedia.com.

95 . Bassam Fattouh, An Anatomy of the Crude Oil Pricing System, Oxford Institute for Energy Studies, WPM 40, January 2011.
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نحو � 650ألف ب/ي يف عام .96 2010
�إال �أنه البد من الإ�شارة �إىل �أن تلك النفوط تعاين من بع�ض امل�شاكل .فهي تنتج يف منطقة
خليج املك�سيك ويجري نقلها بو�ساطة الأنابيب �إىل املناطق الياب�سة ،وبالتايل فهي معر�ضة حلوادث
الأعا�صري التي عادة ما ت�ضرب املنطقة املذكورة خ�صو�صاً و�أن تلك النفوط ال متتلك قاعدة �سوق
م�ستقبلية ورقية كبرية كما هو احلال بالن�سبة لنفط غرب تك�سا�س.
 :3-2-3نفطي دبي وعمان  /وجهة �آ�سيا

لقد تطورت �سوق فورية وت�سليم م�ستقبلي غري نظامية ( )Forward Marketلنفط دبي،
ب�شكل �أو ب�آخر ،منذ حوايل عام  97 1984وذلك مع التقل�ص ومن ثم التوقف التام لتجارة نفط
العربي اخلفيف يف ال�سوق الفورية .وبالتايل� ،أخذ نفط دبي يحل وب�شكل تدريجي ،حمل نفط
العربي اخلفيف كنفط خام فوري رئي�سي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،برغم �أن نفط دبي ال ميتلك
موا�صفات نفط الإ�شارة املثايل .98وهناك �أ�سباب �أخرى �ساهمت يف دفع ا�ستخدام نفط دبي كنفط
�إ�شارة منها عدم وجود تقييدات حكومية على االجتار �أو �إعادة بيع النفط املذكور.
وبعد تخلـ ّي بلدان �أوبك عن نظام الأ�سعار الر�سمية ،بد�أت بع�ض تلك الدول ب�إعتماد �سوق دبي
كمعيار يف ت�سعري نفوطها املتجهة �إىل ال�شرق .وخالل فرتة وجيزة �أ�صبح نفط دبي م�س�ؤول عن
ت�سعري ماليني الرباميل يومياً من نفط ال�شرق الأو�سط �إىل ال�سوق الآ�سيوية لي�صبح دبي معروفاً
بـ “برنت ال�شرق” .99
وبعد مرور �أكرث من ربع قرن ،ف�إن معظم ال�شحنات امل�صدرة من ال�شرق الأو�سط �إىل �سوق
�آ�سيا الزالت ت�سعر على �أ�سا�س نفط دبي �أو نفط عمان �أو متو�سط النفطيني .وتتخذ حالياً الدول
امل�صدرة الرئي�سية يف ال�شرق الأو�سط (ال�سعودية والعراق والكويت و�إيران) متو�سط �سعر نفطي دبي
وعمان ك�سعر �إ�شارة لت�سعري نفوطها امل�صدرة لل�سوق املذكورة.
يف املراحل الأوىل لتطبيق نظام الت�سعري احلايل ،كان نفط دبي الإ�شارة يت�ضمن النفط املنتج
من حقول دبي فقط �إال �أن حجم �إنتاج نفط دبي قد انخف�ض ب�شكل كبري من حده الأعلى 400
�ألف ب/ي خالل الفرتة  1995 – 1990لي�صل �إىل �أقل من � 120ألف ب/ي يف عام  2004و�إىل
حوايل � 90ألف ب/ي يف عام  2009و�إىل حوايل � 60ألف ب/ي يف عام .2010
�إن االنخفا�ض يف �إنتاج دبي �أ�ضعف من مكانته كنفط �إ�شارة موثوق ولكنه وبرغم حمدودية
�إنتاجه ،الزال �سعر نفط دبي يوفر �إ�شارة �سعرية حيوية للنفوط عالية املحتوى الكربيتي .ومن �أهم
الأ�سباب الرئي�سية لنجاح ذلك خالل العقد ال�سابق هو احلاجة لوجود �سعر �إ�شارة �شرق �أو�سطي
و�سعر فوري لنوعية نفط ثقيلة عالية املحتوى الكربيتي يف التجارة الدولية .وقد قدمت بع�ض
اجلهات التي لها عالقة بنفط دبي بع�ض االبتكارات وبذلت جهوداً حثيثة للإبقاء على نفط دبي
كنفط �إ�شارة.
96 . Energy Intelligence, The International Crude Oil Market Handbook, 2010.

97 . Petroleum Argus Limited, Petroleum Argus Guide to Arab Gulf Oil Pricing, 1991.
98 . Energy Intelligence, The International Crude Oil Market Handbook, 2010.

99 . Horsnell, P. and R. Mabro (1993), Oil Markets and Prices: The Brent Market and the Formation of World
Oil Prices, Oxford University press,
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ومن �إحدى الطرق للإبقاء على دبي كنفط �إ�شارة هو الإبتكار الذي تقدمت به ن�شرة بالت�س
الذي يق�ضي بقبول نفط عمان كنوعية بديلة للعقود امل�سعره على �أ�سا�س نفط دبي وذلك منذ عام
 .2001100ويف �آذار/مار�س 2004طرحت ن�شرة بالت�س ابتكاراً �آخر للتخفيف من م�شكلة تدين
االجتار بنفط دبي يتمثل ب�إمكانية االجتار ب�أجزاء من ال�شحنة �أي بتق�سيم ال�شحنة �إىل عدد من
القطع �أو الأجزاء ،حيث مت حتديد احلد الأدنى للقطعة بواقع � 25ألف برميل.101
�إن الإنخفا�ض احلاد يف �إنتاج دبي قد �أدى �إىل زيادة �أهمية نفط عمان يف ت�سعري النفوط اخلام
�إىل ال�سوق الآ�سيوية .وبعد عدم جتديد عقود االمتياز لل�شركات الأجنبية العاملة يف �إنتاج نفط
دبي يف عام  ،2007فقد نفط دبي �أحد املعايري ال�ضرورية لنفوط الإ�شارة �أال وهو تنوع امللكية.102
وبالتايل� ،أخذ نفط عمان مبحاولة الهيمنة كنفط �إ�شارة يف املنطقة .وهناك بع�ض التوقعات
التي ت�شري �إىل �إمكانية تفوقه بالكامل على نفط دبي قريباً .ومما زاد من امليل نحو نفط عمان هو
�إطالق عقد عمان امل�ستقبلي ( )Oman Crude Oil Futures Contract-DME Omanيف
بور�صة دبي للطاقة ( )DMEوذلك اعتباراً من حزيران /يونيو .2007
وقد القى العقد اجلديد قبوالً عاماً يف ال�صناعة النفطية ،ما ي�ؤكد الأهمية املتزايدة لنفط
عمان .وتعمل بور�صة دبي للطاقة جاهدة لالرتقاء بنفط عمان �إىل منزلة نفط �إ�شارة .وبرغم
التطور الكبري الذي ح�صل يف حجم التعامالت يف ال�سوق املذكورة وب�شكل م�ستمر ليعرب يف بداية
عام  2010عتبة الـ  4000عقد لليوم الواحد ،ف�إن املعدل ال�سنوي لعام  2011بلغ  3505عقداً
103
والذي الزال يعترب منخف�ضاً باملقارنة مع الأ�سواق امل�ستقبلية الأخرى مثل �سوق لندن
ويف كل الأحوال ،بعد الإطالق الناجح لعقد عمان امل�ستقبلي يف �سوق دبي للطاقة� ،أ�صبح نفط
عمان مر�شحاً رئي�سياً ليتطور �إىل نفط الإ�شارة الوحيد ،وبخا�صة بعد �أن �أ�صبحت ال�سوق املذكورة
الأ�سا�س لتحديد ال�سعر الر�سمي لنفط عمان (بعد �أن كانت �أ�سعاره حتدد ب�أثر رجعي).
مما يذكر ،يتمتع نفط عمان ببع�ض اخل�صائ�ص التي متكنه من لعب دور نفط الإ�شارة من �أهمها
حجم ال�سيولة احلقيقية ،حيث و�صل �إنتاجه �إىل � 815ألف ب/ي يف عام  .2009كما �أن عمان
لي�ست دولة ع�ضو يف منظمة �أوب��ك ،وبالتايل ف�إن الإنتاج غري خا�ضع لنظام احل�ص�ص اخلا�ص
باملنظمة� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املبيعات لي�ست خا�ضعة لتحديدات الوجهة النهائية كما هي احلال
يف معظم عقود الدول امل�صدرة الرئي�سية يف ال�شرق الأو�سط .كما �أن ال�شركة امل�شغلة يف عمان
امل�س�ؤولة عن �أكرث من  % 90من �إنتاج النفـــــط يف الدولة مملــــوكة من قبل كل من احلكــــــومة
العمانية ( )% 60و�شركة �شل ( )% 34وتوتال ( )% 4و�شركة بارتك�س ( ،)% 2ما يعطي بع�ض
التنوع يف امللكية و�إن كانت الدولة ت�سيطر على اجلزء الأكرب والذي يعتربه البع�ض عامل �سلبي يحد
من دور نفط عمان كنفط �إ�شارة موثوق.
100 . MEES, 4 April 2005.

101 . Bassam Fattouh, Middle East Crude Pricing and the Oman Crude Oil Futures Contract:
A Critical Assessment, Oxford Energy Comment, August 2006, Oxford Institute for Energy Studies.

102 . Bassam Fattouh, An Anatomy of the Crude Oil Pricing System, Oxford Institute for Energy Studies, WPM
40, January 2011.
103 . Bassam Fattouh, The Dubai Benchmark and its Role in the International Oil Pricing System, Oxford Comment, March 2012, Oxford Institute for Energy Studies.
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من جهة �أخرى يعاين نفط عمان هو الآخر من انخفا�ض يف الإنتاج برغم �أن ذلك ال يعترب م�شكلة
ملحة يف الوقت احلا�ضر.104
 :3-3عامل التعديل ()Adjustment Factor
يعترب عامل التعديل (�أو الفروقات) العن�صر الأ�سا�سي يف املعادلة ال�سعرية الذي حتدده الدول
املنتجة ،عادة ،على ا�سا�س �شهري ويختلف من نفط لآخر ومن �سوق لأخرى� .إال �أن الدولة املنتجة
ال ت�سيطر على ال�سعر النهائي املطلق لنفوطها والذي يعترب ذات طبيعة عائمة ،كونه يعتمد على
�سعر نفط الإ�شارة امل�ستخدم يف املعادلة ال�سعرية والذي يحدد عادة يف ال�سوق.
وتهدف الفروقات بني �سعر النفط امل�صدر و�سعر نفط الإ�شارة يف املعادلة ال�سعرية بالأ�سا�س �إىل
�ضمان املناف�سة بني النفط امل�صدر والنفوط الأخرى ،وبخا�صة امل�شابهة للنفط امل�صدر يف ال�سوق
امل�ستهدفة .
وت�شتمل الفروقات عادة على املكونات التالية :فروقات النوعية +فروقات جغرافية  +فروقات
جتارية وكما يلي- :
فروقات النوعية :
فروقات جغرافية :
فروقات جتارية :

�إجمايل قيمة املنتجات للنفط امل�صدر مطروح منها قيمة املنتجات لنفط
الإ�شارة.

تكاليف نقل نفط الإ�شارة مطروح منها تكاليف نقل النفط امل�صدر.

والتي تت�أثر بعوامل متعددة ومتنوعة منها �سيا�سة الدولة املنتجة ،حجم الإنتاج
والت�صدير ومدى موثوقيته ،مواقف م�صايف التكرير والتوقعات امل�ستقبلية
واملوقف اللوج�ستي فيما يخ�ص النفط امل�صدر.

 :1-3-3حركة الفروقات بني �أ�سعار النفوط اخلفيفة والثقيلة خالل مرحلة �أ�سعار ال�سوق
يف �ضوء �إنت�شار ا�ستخدام �أ�سعار نفوط الإ�شارة يف التجارة العاملية ،و�إزدي��اد حجم االجتار
العاملي لتلك النفوط يف الأ�سواق الفورية وامل�ستقبلية ،وما نتج عن ذلك من �أ�سعار ذات درجة
عالية من ال�شفافية يف تلك الأ�سواق والتي ميكن متابعتها والإطالع املبا�شر عليها من قبل اجلميع،
�أ�صبح من املعتاد ،وحتى داخل �أروقة �أوبك ،ا�ستخدام الفروقات بني �أ�سعار برنت ودبي �أو غرب
تك�سا�س ودبي (على رغم �أن دبي متو�سط الكثافة عايل الكربيت) لتمثل حركة الفروقات بني �أ�سعار
النفوط اخلفيفة والثقيلة .علماً ب�أن معظم دول �أوبك ،وبخا�صة الدول املنتجة الكبرية ،ت�ضع عادة
يف عقودها� ،شروطاً حتد من �إمكانية �إعادة بيع نفوطها مما يقلل من حجم تداولها يف الأ�سواق
الرئي�سية ويحد من ا�ستخدامها كنفوط �إ�شارة.
جتدر الإ�شارة ،ب�أن من ال�سمات املهمة لنظام الت�سعري احلايل خالل ال�سنوات الأخ�يرة هي
التغريات الوا�سعة يف فروقات �أ�سعار النفط وو�صولها �إىل م�ستويات عالية �أو منخف�ضة جداً يف
بع�ض الأحيان.
104 . Bassam Fattouh, Middle East Crude Pricing and the Oman Crude Oil Futures Contracts:
A Crtical Assessment, Oxford Energy Comment, August 2006.
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وت�شري �أحدى الدرا�سات بهذا اخل�صو�ص ب�أن فروقات الأ�سعار بني �أزواج متنوعة من النفوط
تتميز بديناميكية خمتلفة معتمدة على جوانب متعددة منها نوعيات النفط اخلام وبالتايل طبيعة
ح�صيلة املنتجات عند التكرير  ،بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخرى .ومع ذلك ،ترتبط �أ�سواق النفط
ببع�ضها البع�ض ،ما مينح �سوق النفط �صفة العاملية والذي ي�شبهه البع�ض مبثابة بركة كبرية
105
واحدة
وبهدف املزيد من التو�ضيح لطبيعة حركة الفروقات و�أخذ فكرة عن م�سبباتها �سي�صار فيما
يلي �إىل تناول الفروقات بني �أ�سعار النفوط اخلفيفة والثقيلة خالل مرحلة �أ�سعار ال�سوق عرب
بع�ض الفرتات الزمنية والإ�شارة �إىل بع�ض التطورات الهامة يف ال�سوق خالل تلك الفرتة .ولتجنب
ال للنفوط
التكرار �سيتم الرتكيز يف �أدناه وب�صورة رئي�سية ،على الفروقات ما بني نفط برنت (ممث ً
ال للنفوط الثقيلة احلام�ضية على رغم �أنه متو�سط الكثافة وعايل
اخلفيفة احللوة) ونفط دبي (ممث ً
املحتوى الكربيتي) حيث �أن الفروقات بينهما ت�ستخدم وعلى نطاق وا�سع ك�إ�شارة لطبيعة الفروقات
بني النفوط اخلفيفة والثقيلة.106
�أ  -الفرتة الأوىل 1991 – 1987 :
بد�أت الفرتة ب�إرتفاع متوا�صل يف الفروقات لي�صل معدل الفرق ما بني �سعر برنت ودبي �إىل
 3.47دوالر /برميل خالل عام  1991مقارنة مب�ستوى  1.49دوالر /برميل يف عام � ،1987أي
بزيادة  1.98دوالر /برميل والذي ميثل �أكرث من  .% 130كما يت�ضح من اجلدول ( )2يف امللحق.
ويذكر يف هذا ال�سياق �أن الفرتة �شهدت بع�ض التطورات يف �سوق النفط العاملية .حيث انخف�ضت
ح�صة زيت الوقود ب�صورة طفيفة من حوايل  % 17.4يف عام � 1987إىل  % 17.1من �إجمايل
ا�ستهالك العامل (خارج االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق) من املنتجات النفطية خالل عام � .1991أما ن�سبة
ا�ستهالك الغازولني واملنتجات النفطية اخلفيفة الأخرى فقد ازدادت ب�صورة طفيفة �أي�ضاً من 64.4
� %إىل  % 64.6خالل الفرتة املذكورة .
وات�سمت الفرتة �أعاله بازدياد يف ح�صة �إنتاج دول �أوبك لت�شكل حوايل  % 38من �إجمايل �إنتاج
النفط العاملي يف عام  1991بدالً من  % 31.6يف عام  1987وباملقابل انخفا�ض يف ح�صة �إنتاج
دول خارج �أوبك من � % 68.4إىل حوايل  % 62خالل الفرتة نف�سها ،كما يف اجلدول ( )1يف
امللحق امل�شار �إليه �أعاله.

وعلى رغم �أن ازدياد ن�سبة �إنتاج دول �أوبك توحي بازدياد يف ح�صة النفوط الثقيلة ،ال توجد
طريقة �سهلة لقيا�س نوعية النفط اخلام املنتج خالل تلك الفرتة .ومن خالل امل�صادر املتوفرة حول
املو�ضوع ،ات�ضح �صعوبة التو�صل �إىل احت�ساب دقيق ملعدل نوعية النفوط املنتجة يف العامل ولفرتات
تاريخية بعيدة ب�سبب قلة درجة ال�شفافية يف البيانات النفطيــة وغياب البيانـــات ال�ضرورية ،ب�صورة
عامة� ،أو عدم اكتمالها بالن�سبة لبع�ض الدول .وهذا ما حدا ببع�ض امل�صادر �إىل اللجوء �إىل اتخاذ
ن�سبة �إنتاج �ست دول يغلب على �إنتاجها النوع املتو�سط  /الثقيل (ال�سعودية ،الكويت� ،إيران ،فنزويال
والغابون والإكوادور) ك�إ�شــارة للتغري يف تركيبة مزيج الإنتــاج العاملي .حيث ارتفعت ن�سبة �إنتاجها
105 . Bassam Fattouh, The Dynamics of Crude Oil Price Differentials, January 2008, Centre for
Financial and Management Studies (SOAS) and Oxford Institute for Energy Studies.
106 . CGES, Global Oil Report, - Market Watch, June 12, 2003.
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من حوايل  % 16.5من �إجمايل الإنتاج العاملي يف عام  1987لت�صل �إىل  % 24يف عام  1991بعد
�أزمة اخلليج .107علماً ب�أن �أحد الأ�سباب املهمة وراء ازدياد الإنتاج لبع�ض الدول ذات النفوط الثقيلة
واملتو�سطة خالل تلك الفرتة هو للتعوي�ض عن نق�ص الإمدادات التي ح�صلت يف ال�سوق نتيجة لتوقف
�إنتاج النفط العراقي الذي يت�صف بنوعية �أف�ضل من معدل النوعية ل�صادرات نفط �أوبك .من جهـــــــة
�أخرى ،ف�إن ح�صة النفوط ال�سعودية بكثافة � 31APIأو �أقل ازدادت من  % 28يف عام 1989
لت�صل �إىل  % 33يف عام .1991108
وقد كان ذلك وا�ضحاً من التغيريات التي طر�أت على معدل النوعية للنفوط املكررة يف امل�صايف
الأمريكية حيث انخف�ض معدل كثافتها من  API 32.22يف عام  1987لي�صل �إىل  31.64APIيف
عام  1991وارتفع معدل املحتوى الكربيتي من � % 0.99إىل  % 1.13خالل الفرتة املذكورة .109

وتقوم عادة ،امل�صايف احلدّية ( )Marginal Refineriesيف احلاالت التــــي تزداد فيها ح�صة
النفوط الثقيلة احلام�ضية �ضمن مزيج الإمدادات العاملية ب�إنتاج كميات �أكرب ن�سبياً من املنتجات
الثقيلة ،وبالأخ�ص زيت الوقود ،مما ي�ؤدي �إىل تخفي�ض يف �أ�سعار تلك املنتجات ويقود بالتايل �إىل
ارتفاع يف �أ�سعار النفوط اخلفيفة ن�سبة �إىل الثقيلة.110
من جهة �أخرى� ،شهدت �صناعة التكرير العاملية �إ�ضافة طاقات تكرير حتويلية (معقدة) جديدة
قدرت بحوايل  3.0مليون ب/ي على م�ستوى العامل خارج دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق خالل
الفرتة  1990-1985بناء على فروقات الأ�سعار الوا�سعة التي �سادت ال�سوق خالل منت�صف
الثمانينات والتي بررت اتخاذ قرارات ب�إجراء تعقيد وترقية ( )Upgradingمل�صافيها القائمة �أو
بناء م�صايف تكرير جديدة حتويلية مطورة بدالً من النوع الب�سيط .وبالتايل ف�إنه بالإمكان القول
ب�أن العامل الرئي�سي وراء تو�سع فروقات الأ�سعار يف نهاية الفرتة املذكورة �آنفاً ،كـــان يعود بالدرجة
الأوىل للتغيري الذي ح�صــل يف نوعيـــة مزيج �إمدادات النفط العاملية خ�صو�صاً و�أنه مل يطر�أ تغيري
كبري وحتول مهم يف منط الطلب العاملي على املنتجات النفطية خالل الفرتة املعنية .عالوة على
ال حمدداً لذلك التو�سع يف
ذلك ف�إن الإ�ضافات التي ح�صلت يف الطاقات التحويلية كانت عام ً
الفروقات ب�سبب زيادة الطلب على النفوط الثقيلة ورفع �أ�سعارها ن�سبياً.
ب  -الفرتة الثانية1999-1991 :
بعد امل�ستويات العالية التي و�صلتها يف عام  ،1991بد�أت فروقات الأ�سعار باالنخفا�ض طوال
فرتة الت�سعينات (با�ستثناء عام  )1996لي�صل معدل الفرق بني �سعر نفط برنت ودبي  0.91دوالر/
برميل خالل عام � ،1995أي حوايل ربع ما كان عليه خالل عام  .1991وقد خلق ذلك م�شكلة
بالن�سبة مل�شاريع التكرير التحويلية ذات التكاليف العالية بالت�أثري �سلباً على ربحيتها .ومما خفف
من تلك امل�شكلة االرتفاع الذي �شهدته الفروقات يف عام  ،1996وو�صولها �إىل  2.12دوالر /برميل،
ال حيث عادت الفروقات لتعاين
�أي بزيادة  % 133مقارنة بعام � ،1995إال �أن ذلك مل ي�ستمر طوي ً
من االنخفا�ض ثانية يف عام  1997حيث و�صل معدلها �إىل  0.56دوالر /برميل يف عــام 1998
107 . CGES, Global Oil Report, July –August, 1992.

108 . CGES, Global Oil Report, January – February, 1995

109 . EIA, US API Gravity and Sulfur Content of Crude Input to Refineries, 15March, 2006.
110 . CGES, Global Oil Report, July – August, 1992.
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وهــــو �أدنى م�ستوى لها خالل الفرتة والذي ميثل حوايل  % 16من م�ستوى عام  1991ثم ا�ستمر
الفرق منخف�ضاً يف عام  1999بواقع  0.67دوالر /برميل.
من جهة �أخرى ،ا�ستمر االجتاه العام حل�صة زيت الوقود باالنخفا�ض ،خالل تلك الفرتة ،على
رغم التذبذب يف بع�ض ال�سنوات ،بالتزامن مع ارتفاع يف ن�سبة الغازولني واملنتجات اخلفيفة الأخرى
�ضمن منط الطلب العاملي على املنتجات النفطية .فقد و�صلت ن�سبة زيت الوقود �إىل % 15.2
يف عام  1995و�إىل  % 13.4يف عام  1999من �إجمايل اال�ستهالك العاملي للمنتجات النفطية
با�ستثناء دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق باملقارنة مع  % 17.1يف عام  .1991بينما ازدادت ن�سبة
املنتجات اخلفيفة (الغازولني واملقطرات الو�سطية) �إىل  % 65.9خالل عام  1995و�إىل % 66.7
خالل عام  1999باملقارنة مع  % 64.6بالن�سبة لعام .1991
كما ،ات�سم �إنتاج �أوبك بالنمو خالل تلك الفرتة (با�ستثناء عام  )1999حيث ازداد من 24.7
مليون برميل/يوميا يف عام  1991لي�صل �إىل  30.97مليون ب/ي يف عام � ،1998أي بزيادة
حوايل  % 25بينما انخف�ض �إىل  29.56مليون ب/ي يف عام � ، 1999أي بانخفا�ض % 4.6
مقارنة مع م�ستوى عام  .111 1998كما يت�ضح من اجلدول ( )1يف امللحق امل�شار �إليه �أعاله.

�أما �إنتاج دول خارج �أوبك ،فقد �شهد انخفا�ضاً يف البداية ولغاية عام  1993ثم ما لبث و�أن
حترك باجتاه معاك�س لريتفع يف عام  1994بن�سبة فاقت التوقعات يف حينه لي�صل �إىل 39.69
مليون ب/ي يف ذلك العام .ا�ستمر �إنتاج خارج �أوبك بعدها بالنمو حتى نهاية الفرتة يف عام 1999
وذلك يعود بالدرجة الأوىل �إىل التباط�ؤ يف انحدار الإنتاج يف احلقول املنتجة القدمية يف بع�ض تلك
الدول ،بالإ�ضافة �إىل بدء الإنتاج يف بع�ض احلقول اجلديدة ،بالأخ�ص املنتجة للنفوط اخلفيفة ،يف
بحر ال�شمال ومناطق �أخرى يف العامل. 112
وبالتايل ا�ستطاعت دول خارج �أوبك التعوي�ض عن االنخفا�ض الذي طر�أ على �إنتاجها يف بداية
الت�سعينات حيث و�صل �إنتاجها �إىل  42.5مليون ب/ي يف عام 1999مقارنة مب�ستوى 40.48
مليون ب/ي يف عام � 1991أي بزيادة حوايل .% 5
�أما بالن�سبة لنوعية النفوط ،ف�إنه بعد الزيادة التي ح�صلت يف �إنتاج النفوط الثقيلة يف عام
 1991بد�أت ح�صة تلك النفوط باالنخفا�ض وذلك لعدة �أ�سباب ،منها قيام بع�ض دول �أوبك ب�إعادة
النظر يف �سيا�ستها الإنتاجية ال�سابقة وذلك بزيـــادة �ضــــخ النفوط اخلفيفة العالية ال�سعر على
ح�ساب النفوط الثقيلة 113بهدف تعظيم مردود الربميل امل�صدر بعد االنخفا�ض الذي �شهدته �أ�سعار
النفط يف حينه واملناف�سة ال�شديدة التي واجهتها دول املنطقة من �إنتاج دول خارج �أوبك ،وبالأخ�ص
نفوطها اخلفيفة التي حلت حمل نفوط �أوبك الثقيلة.
وبقدر تعلق الأمر برتكيبة مزيج امدادات النفط العاملية ،فقد تزايدت ح�صة النفوط الثقيلة
النوعية ( �أي �أعلى من  API 10و�أقل من  )API 26ب�شكل طفيف من � 31.1إىل  % 31.5ما
بني عامي  1994و  .1999باملقابل ،ح�صل انخفا�ض يف ح�صة النفوط املتو�سطة (�أي �أعلى من
 API 26و�أقل من  )API 35من � 58.1إىل  % 55.8وتزايدت ح�صة النفوط اخلفيفة (�أعلى من
111 BP Statistical Review of World Energy, Various Issues 1994.
112 CGES, Global Oil Report, November-December, 1994.
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 ) API 35من � 10.8إىل  % 12.7خالل ذات الفرتة  ،وكما يت�ضح من اجلدول ( )3يف امللحق.
�أما بالن�سبة للمحتوى الكربيتي ،فقد ح�صل انخفا�ض يف ح�صة النفوط عالية املحتوى الكربيتي
(�أي �أعلى من  )% 1من � 56.1إىل  ،% 54.4باملقابل تزايدت ح�صة النفوط منخف�ضة املحتوى
الكربيتي (�أق��ل من  )% 0.5من � 35.1إىل  % 36.2وكذلك احلال بالن�سبة حل�صة النفطوط
متو�سطة املحتوى الكربيتي (�أي �أعلى من  % 0.5و�أقل من  )% 1التي ازدادت ح�صتها من � 8.8إىل
 % 9.4من مزيج امدادات النفوط العالية خالل الفرتة املذكورة �أعاله ،وكما يت�ضح من اجلدول
( )4يف امللحق:
من جهة �أخرى ،ا�ستمرت �صناعة التكرير العاملية ب�إ�ضافة طاقات حتويلية خالل الفرتة -1990
 1995و�أن اجلزء الأكرب من تلك الطاقة مت تنفيذه خالل عام  .1994حيث ارتفعت ن�سبة الطاقة
التحويلية �إىل طاقة التقطري االبتدائي يف العامل وكما يف بداية عام � 1995إىل  % 36.3مقارنة
بن�سبة  % 33.1يف بداية عام  .114 1994وقد يجعل ذلك �أحد العوامل التي كانت وراء التقل�ص يف
الفروقات بالأخ�ص يف عام  1995نظراً لأن ا�ستغالل الطاقات التحويلية اجلديدة ي�ستلزم زيادة يف
الطلب على النفوط الثقيلة وبالتايل زيادة يف �أ�سعارها.

علماً ب�أن االجتاه االنخفا�ضي لفروقات الأ�سعار بعد عام  1991كان بالعك�س من التوقعات
ال�سابقة .حيث كان االنطباع ال�سائد بالأخ�ص يف منت�صف الثمانينات هو ا�ستمرار االت�ساع يف
الفروقات ال�سعرية بني النفوط اخلفيفة والثقيلة ،ووفقاً للتوقعات حينذاك ،با�ستمرار ارتفاع ن�سبة
النفوط الثقيلة �ضمن مزيج �إمدادات النفط العاملية متزامناً مع ازدياد الطلب على املنتجات اخلفيفة
على ح�ساب زيت الوقود ،والتي هي الأخرى مل تتحقق بنف�س الن�سب املتوقعة ال�سابقة.
�أما بالن�سبة للتو�سع يف الفروقات خالل عام  1996ف�إنه قد يعزى بالدرجة الأوىل �إىل عوامل
مو�سمية وبالأخ�ص املناخ البارد الذي �ساد خالل الأجزاء الأوىل من تلك ال�سنة والذي �أدى �إىل
انخفا�ض م�ستوى املخزون وازدياد الطلب على النفوط اخلفيفة يف كل من �أمريكا و�أوروبا.
ج  -الفرتة الثالثة2011-2000 :

بد�أت الفرتة ب�إرتفاع يف فروقات الأ�سعار �إىل  2.19دوالر /برميل بعد م�ستوياتها املتدنية
يف عام  ،1999تلى ذلك فرتة من اال�ستقرار الن�سبي تراوحت خاللها الفروقات ما بني �أ�سعار
نفط برنت و دبي ما بني  1.20و  2.20دوالر/برميل خالل عامي .2003 - 2000
بعد ذلك� ،شهدت الفرتة �أع�لاه درجة عالية من التذبذب يف فروقات الأ�سعار بني النفوط
اخلفيفة والثقيلة و�سجلت الفروقات بني �أ�سعار نفط برنت ودبي �أرقاماً قيا�سية غري م�سبوقة يف
االجتاهني.

حيث ارتفعت الفــــروقات بني �أ�سعار النفطني املذكورين لت�صل �إىل  4.57دوالر /برميل يف
عـــــــام � 2004أي بزيادة  % 124باملقــــارنة مع عام  .2003ثم تبعتــــــها زيادة بحدود  % 11خالل
عام  2005باملقارنة مع عام  2004لتنخف�ض بعد ذلك �إىل  3.62دوالر/برميل يف عام ،2006
�أي ما يعادل انخفا�ض حوايل  % 29باملقارنة مع عام  ،2005حلقتها زيادة بحدود  % 15يف عام
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 2007لتنخف�ض بعد ذلك بنحو  % 16يف عام  2008ولت�صبح الفروقات �سالب  0.15دوالر/
برميل ( �أي �أن �سعر نفط دبي الأقل جودة يفوق �سعر نفط برنت الأف�ضل جودة) يف عام .2009
ثم عادت الفروقات �إىل حالة املوجب وبواقع  1.5دوالر /برميل يف عام  2010لتنهي الفرتة ب�أعلى
امل�ستويات من الفروقات وبواقع زيادة �سعر برنت بنحو  5.2دوالر  /برميل باملقارنة مع �سعر دبي يف
عام � 2011أي بزيادة حوايل  % 247باملقارنة مع عام  .2010وقد تزامن ذلك مع ح�صول تغريات
كبرية يف �سوق النفط العاملية خالل الفرتة املذكورة.
ابتداءاً منذ بداية القرن احلايل ،وبالأخ�ص منذ عام  ،2004ح�صل ارتفاع متوا�صل لأ�سعار
النفط العاملية لتعرب حواجز متتالية خالل ال�سنوات الالحقة لأ�سباب متعددة ومت�شابكة لها عالقة
مبا�شرة بالعوامل الأ�سا�سية مليزان العر�ض والطلب – بالأخ�ص الزيادة غري املتوقعة التي طر�أت
على الطلب العاملي على النفط يف كل من ال�صني و�أمريكا وبع�ض الدول الأخرى كالهند وبخا�صة
يف عام  – 2004بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخرى ذات طبيعة جيو�سيا�سية ومناخية وامل�ضاربات يف
الأ�سواق امل�ستقبلية واالختناقات التي تعاين منها طاقات التكرير العاملية ،حيث ارتفعت املعدالت
اال�سمية للنفوط اخلام �إىل م�ستويات قيا�سية غري م�سبوقة من قبل .فقد و�صلت �أ�سعار برنت �إىل
 28.50دوالر/برميل يف عام  ،2000بزيادة حوايل  % 37باملقارنة مع عام  .1999وو�صل �سعر
برنت �إىل  38.23دوالر /برميل خالل عام  ،2004ثم ا�ستمر بالزيادة لغاية و�صوله  93.85دوالر/
برميل يف عام ( 2008برغم االنخفا�ض احلاد يف الأ�سعار خالل الن�صف الثاين من العام املذكور
ب�سبب الأزمة املالية العاملية) .وانخف�ض بعد ذلك معدل �سعر برنت �إىل  61.83دوالر /برميل يف
عام  2009ب�ضوء االنخفا�ض يف الطلب العاملي على النفط ب�سبب الأزمة املالية العاملية ،ثم عاد
لالرتفاع �إىل  78.1دوالر /برميل يف عام  2010ب�سبب ظروف االنتعا�ش االقت�صادي و�إىل 106.2
دوالر /برميل يف عام  2011برغم التباط�ؤ االقت�صادي خالل العام املذكور.
ومما يذكر ،ح�صلت يف الواليات املتحدة يف عام � 2005أ�سو�أ كارثة مناخية ،متمثلة ب�إع�صار
كاترينا الذي اجتاح منطقة خليج املك�سيك و�أدى �إىل تعطيل �سل�سلة متكاملة من مرافق ال�صناعة
النفطية الأمريكية بدءاً مبن�صات الإنتاج ووحدات معاجلة الغاز ومنظومات الأنابيب و�صوالً �إىل
جمموعة مهمة من امل�صايف يف تلك املنطقة.

و�شهدت الفرتة ارتفاعاً يف ن�سبة املنتجات اخلفيفة (غازولني ومقطرات و�سطية) و�صلت �إىل % 67
يف عام  2004و�إىل  % 68.4يف عام  2011من �إجمايل ا�ستهالك املنتجات النفطية يف العامل باملقارنة
مع  66.3%يف عام  ،2000وانخف�ضت ن�سبة زيت الوقود من  % 11.7يف عام � 2004إىل  % 10.1يف
عام  2011مقابل  % 13.2خالل عام  2000والتي متيزت باهتمام عال يف اجلوانب البيئية وت�شديد
يف موا�صفات املنتجات النفطية تبعاً لذلك.
من جهة �أخرى ،قامت دول خارج �أوبك بتوفري اجلزء الأكرب من الزيادة يف ام��دادات النفط
العاملية خالل تلك الفرتة وبواقع  4.04مليون ب/ي والتي متثل ن�سبة  % 56من �إجمايل الزيادة
يف الإمدادات ما بني عامي  2000و � .2010أما دول �أوبك فقد كانت امل�صدر حلوايل  3.2مليون
ب/ي من الزيادة �أي ما يعادل حوايل  % 44من �إجمايل الزيادة خالل تلك الفرتة.

مما يذكر ،ح�صلت زيادة يف ح�صة النفوط اخلفيفة (من � % 13.3إىل  )% 14.4ما بني عامي
 2000و  .2010كما ارتفعـــت وب�شكل طفيف ح�صة النفوط املتو�سطة (من � % 55.6إىل )% 56.8
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وح�صل انخفا�ض يف ح�صة النفوط الثقيلة من (� % 31.1إىل  )% 28.9خالل تلك الفرتة .وارتفعت
خالل الفرتة املذكورة ح�صة النفوط متو�سطة املحتوى الكربيتي بينما انخف�ضت ح�صة النفوط عالية
املحتوى الكربيتي ومنخف�ضة املحتوى الكربيتي خالل الفرتة �أعاله وكما يت�ضح من اجلدولني ()3
و( )4يف امللحق.
وبقدر تعلق الأمر برتكيبة م�صايف التكرير العاملية ،فقد حتققت زيادة يف ن�سبة طاقات التكرير
التحويلية لرتتفع من  % 39يف عام � 2000إىل  % 49يف نهاية عام .2010
ب�شكل عام� ،إن التو�سع الذي ح�صل يف فروقات الأ�سعار بني النفوط اخلفيفة والثقيلة خالل
الفرتة �أعاله ،وبخا�صة منذ عام  2004يعود بالدرجة الأوىل �إىل االختناق الذي عانت منه �صناعة
التكرير العاملية ،وبالأخ�ص يف ال�سوق الأمريكية ،واملتمثل بعدم وجود طاقات تكرير حتويلية كافية
ملعاجلة النفوط الثقيلة احلام�ضية لإنتاج املنتجات النفطية اخلفيفة املطلوبة كماً ونوعاً �ضمن
املوا�صفات املطلوبة ،نظراً للت�شديد يف تلك املوا�صفات من جهة وقلة وفرة النفوط اخلفيفة من
جهة �أخرى.
�أما بالن�سبة لتقلي�ص الفروقات لت�صبح �سالبة ما بني �أ�سعار نفط برنت ودبي يف عام ،2009
ف�إن ذلك يعود وب�شكل �أ�سا�سي �إىل االنخفا�ض الكبري الذي ح�صل يف الطلب على النفط يف الدول
ال�صناعية ب�سبب ظروف االنكما�ش االقت�صادي بعد الأزمة املالية العاملية .حيث بد�أ ا�ستهالك دول
تلك املجموعة من النفط باالنخفا�ض امل�ستمر بعد بلوغه احلد الأعلى بنحو  50مليون ب /ي يف
عام  2005وو�صوله �إىل نحو  46مليون ب/ي يف عام � ،2009أي بانخفا�ض حوايل  4.0مليون
ب/ي� ،أي ما يعادل  % 8باملقارنة مع عام  .2000وانخف�ض ا�ستهالك دول االحتاد الأوروبي ب�أكرث
من  1.0مليون ب/ي خالل تلك الفرتة ،ما �أدى �إىل انخفا�ض يف الطلب على النفط ب�شكل عام.
وبخا�صة ،النفوط اخلفيفة مثل نفط برنت.
من جهة �أخرى حققت الدول النا�شئة ،وبخا�صة يف �آ�سيا باعتبارها قاطرة الطلب العاملي ،زيادة
يف الطلب على النفط .هذا بالإ�ضافة �إىل الطلب املتزايد با�ستمرار يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ما
يعني زيادة يف الطلب على نفوط ال�شرق الأو�سط ومنها نفط دبي وارتفاع �أ�سعارها.
كما يعود التح�سن يف �أ�سعار النفوط الثقيلة عالية املحتوى الكربيتي �أي�ضاً �إىل الإجراءات التي
اتخذتها �أوبك القا�ضية بتخفي�ض الإنتاج منذ بداية عام  2009ملواجهة االنخفا�ض يف الطلب على
النفط والتي عادة ما ت�ؤثر على النفوط الثقيلة منخف�ضة القيمة ب�شكل �أكرب باملقارنة مع النفوط
اخلفيفة عالية القيمة ،ما يعني التقلي�ص يف �إنتاجها وارتفاع �أ�سعارها.115
�أما بالن�سبة للتو�سع غري امل�سبوق يف الفروقات بني �أ�سعار النفوط اخلفيفة والثقيلة يف عام
 ،2011ف�إن ذلك يعود بالدرجة الأ�سا�س �إىل االنقطاع الذي ح�صل يف �إنتاج النفط الليبي لفرتة
حوايل ثمانية �أ�شهر والتي امتدت بعد بداية الثورة الليبية يف �شهر �شباط /فرباير � 2011إىل
�شهر �أيلول� /سبتمرب من العام املذكور .وب�ضوء �أن معظم النفوط الليبية هي من الأنواع اخلفيفة
منخف�ضة املحتوى الكربيتي ،فقد اثر انقطاعها ب�شكل �أكرب على الطلب على النفوط اخلفيفة مثل
نفط برنت وبالتايل زيادة �أ�سعارها لت�صل �إىل م�ستويات قيا�سية ،ما �أدى �إىل تو�سع يف الفروقات ما
بني �أ�سعار نفط برنت ونفط دبي خالل العام املذكور لت�صل �إىل م�ستويات غري م�سبوقة.
115 . Energy Intelligence, The International Crude Oil Market Handbook, 2010.
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رابعاً :االجتاهات امل�ستقبلية املحتملة للت�سعري
تاريخياً ،طرحت على مر ال�سنني العديد من الأفكار واملقرتحات يف جمال الت�سعري ومن جهات
خمتلفة من املهتمني ب�ش�ؤون ال�صناعة النفطية من املحللني واملراقبني لل�سوق والأكادمييني والعاملني
يف ال�صناعة النفطية .و�أنه ملن ال�صعوبة مبكان ح�صر جميع تلك الأفكار واملقرتحات لكنه �سيتم
االقت�صار على بع�ض منها فقط يف �أدناه.
 :1-4ملحة تاريخية حول بع�ض الأفكار واملقرتحات يف جمال الت�سعري
 – 1مرونة يف الت�سعري

منذ تويل منظمة �أوبك مهمة الت�سعري الثابت وبروز امل�شاكل ،عرب البع�ض عن االعتقاد ب�صعوبة
دميومة النظام املذكور لأ�سباب متعددة منها افتقاره للمرونة .وقد مت ت�شبيه نظام الت�سعري الثابت
بنظام تبادل العمالت العاملية وفق اتفاقية «برتن وودز» ( )Bretton Woodsالذي بد�أ يف �أربعينات
القرن املا�ضي وانهار يف ال�سبعينات حتت وط�أة التطور املتنامي للتجارة العاملية و�صرف العمالت.
وملعاجلة بع�ض امل�شاكل التي جابهت منظمة �أوبك يف حتديد الأ�سعار الر�سمية و�إ�ضفاء طابع
من املرونة على نظام الت�سعري مت طرح بع�ض املقرتحات ب�أ�شكال خمتلفة من بينها مقرتح يق�ضي
بتخلـ ّي منظمة �أوبك عن نظام ال�سعر الثابت الواحد باجتاه �سعر م�ستهدف من خالل اعتماد �آلية
نطاق �سعري وكما يلي- :116
ال ما بني � 17إىل
 -حتدد منظمة �أوبك نطاق �سعري لنفط الإ�شارة (�أي العربي اخلفيف ) مث ً 19دوالر /برميل
 -اعتماد �آلية لدعم النطاق ال�سعري تتمثل باحتفاظ دولة� ،أو �أكرث من دول �أوبك ،بكميات مناملخزون النفطي خارج بلدانها يف �أ�سواق النفط الرئي�سية (روتردام والكاريبي و�سنغافورة)
والعمل على ت�صريف كميات حمددة من ذلك املخزون ب�شكل يومي بهدف املحافظة على
�سعر نفط الإ�شارة �ضمن النطاق ال�سعري املتفق عليه.
 -من جهتها تقوم دول �أوبك ،ب�شكل عام ،بالبيع وفق ال�شروط التي ترت�أيها �شريطة بقائها�ضمن حدود ح�صتها الإنتاجية.
مت �إع��ادة طرح الفكرة املذكورة مع بع�ض التعديالت خالل املراحل الالحقة من قبل بع�ض
املخت�صني ،وبخا�صة بعد الأزمة الآ�سيوية يف عام  .1997ومن بني تلك املقرتحات ما يلي- : 117
- -حتدد �أوبك نطاق �سعري معني.

 .مقرتح لل�سيد “�سلفن روبن�سون” ( )Robinson Silvanالرئي�س الأ�سبق ل�شركة �شل للتجارة العاملية ()SITCO
116
امل�صدر.1988 ,January 4 ,MEES :
 .من اللذين نادوا مبثل هذا املقرتح هو ال�سيد روبرت مابرو من معهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة وال�سيد نور الدين �آية
117
احل�سني ،وزير طاقة جزائري �سابق.
امل�صدر:
Robert Mabro, Rethinking OPEC, Oxford Energy Forum, May 1998, Oxford Institute for Energy Studies.
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 -تقوم املنظمة بتغيري حجم �صادراتها ب�شكل تلقائي يف حالة حترك �سعر ال�سوق خارجالنطاق ال�سعري� ،أي بزيادة حجم الت�صدير �إذا ارتفع �سعر ال�سوق فوق احلد الأعلى للنطاق
ال�سعري ،وتخفي�ض حجم الت�صدير �إذا انخف�ض �سعر ال�سوق عن احلد الأدن��ى للنطاق
ال�سعري املتفق عليه.
- -اعتماد �آلية للتحقق من كمية ال�صادرات احلقيقية لدول �أوبك.

وكما هو معلوم ،قامت منظـمة �أوبك بتطبيق نظام النطاق ال�سعري خالل الفرتة – 2000
 2005وفق ما يلي:
- -النطاق ال�سعري ملعدل �سعر �سلة �أوبك  28 – 22دوالر /برميل.

 �-آلية للمحافظة على ال�سعر تقوم مبوجبها منظمة �أوبك وب�شكل تلقائي بزيادة �إنتاجها بكمية� 500ألف ب/ي يف حالة ا�ستمرار �سعر �سلة �أوبك �أعلى من احلد الأعلى للنطاق ال�سعري
لفرتة ع�شرين يوم عمل متتالية وتخفي�ض الإنتاج بنف�س الكمية يف حالة ا�ستمرار �سعر �سلة
�أوبك �أقل من احلد الأدنى للنطاق ال�سعري لفرتة ع�شرة �أيام عمل متتالية.
وخالل فرتة تطبيق نظام النطاق ال�سعري من قبل �أوبك ،اقرتح ال�سيد روبرت مابرو �إعادة النظر
118
بالنظام وكما يلي:
�- -إعادة تعريف حدود النطاق ال�سعري.

 -عدم ربط انطالق العمل ب�آلية تغيري الإنتاج بعدد الأيام التي تكون فيها الأ�سعار خارجالنطاق ال�سعري بل مبعدلها خالل فرتة �أربعة �أ�سابيع.
 -تكون كمية التخفي�ض �أو الزيادة متدرجة تبعاً ملدى االنحراف عن النطاق.- -بالإمكان �أعادة النظر بالنظام ب�شكل دوري كل �ستة �أ�شهر.

مما يذكر ،يف البداية كان هناك انتقاد لفكرة النطاق ال�سعري من قبل ال��دول ال�صناعية،
لكنه بعد جناح منظمة �أوبك يف تطبيق النظام املذكور وا�ستقرار الأ�سعار قام بع�ض ر�ؤ�ساء الدول
ال�صناعية بتغيري مواقفهم ب�إجتاه دعم النظام املذكور. 119
علماً ب�أنه مت تعليق العمل بنظام النطاق ال�سعري يف عام  2005بعد الت�صاعد امل�ستمر للأ�سعار
منذ عام  2004وعبورها حواجز متتالية تزيد عن احلد الأعلى للنطاق ال�سعري.

وبعد التقلبات احلادة يف الأ�سعار خالل الفرتة  2009 – 2008مت �إعادة طرح مقرتح العمل
بالنطاق ال�سعري كو�سيلة لتخفيف حدة تذبذب الأ�سعار .وقد عرب بع�ض القادة من الدول امل�ستهلكة
الرئي�سية علناً عن دعمهم لفكرة ال�سعر امل�ستهدف.
ال حث الرئي�س الفرن�سي (نيكوال �ساركوزي) ورئي�س الوزراء الربيطاين (غوردن براون) ،يف
فمث ً
مقالة م�شرتكة ن�شرت لهما ،الدول املنتجة لالتفاق على �سعر م�ستهدف مبني على تفهم �أو�ضح
لأ�سا�سيات ال�سوق على املدى البعيد والذي يجب �أن ال يكون مب�ستوى مرتفع بحيث ي�ضر باالقت�صاد

118 . Robert Mabro, Oil Pricing Regions, OPEC/ CWC Sponsored Seminar on “OPEC and the
Global Energy Balance”, Vienna, 28 – 29 September, 2001.
119 . OPEC Bulletin, February, 2002.
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العاملي �أو مب�ستوى منخف�ض ي�ؤثر �سلباً على اال�ستثمارات .120علماً ب�أنه �سبق لذات امل�س�ؤولني �أن
وجها اللوم واالنتقاد ملنظمة �أوبك باعتبارها م�س�ؤولة عن ت�صاعد الأ�سعار �إىل امل�ستويات القيا�سية
يف عام .121 2008
وخالل اجتماع وزراء الطاقة من الدول املنتجة وامل�ستهلكة الرئي�سية يف كانكون يف املك�سيك يف
�آذار/مار�س  ،2010كان هناك اتفاق �ضمني على نطاق �سعري للنفط يرتاوح ما بني � 70إىل 80
دوالر /برميل.122
وقد فتح ذلك الباب ملناق�شة م�س�ألة دور الدول املنتجة وامل�ستهلكة يف تخفي�ض حدة التذبذب
يف الأ�سعار كونها غري مرغوبة وت�ؤثر يف زيادة عدم اليقني وتعيق عملية النمو االقت�صادي وتقو�ض
اال�ستثمارات يف القطاع النفطي.
وميثل ذلك تغيري جذري يف مواقف الدول امل�ستهلكة خ�صو�صاً �إذا ما علمنا ب�أن وكالة الطاقة
الدولية كانت ترف�ض تقليدياً �أية جهود تبذل من قبل �أوبك لإدارة ال�سوق وحتديد �أ�سعار م�ستهدفة
مدعية ب�أن ذلك من �ش�أنه خلق قدر �أكرب من عدم اليقني وي�ؤثر �سلباً على �أمن الطاقة 123وبالتايل
ف�إن الأ�سعار يجب �أن ترتك لعوامل ال�سوق.
 – 2موازنة ال�سوق

مت طرح بع�ض املقرتحات وب�صيغ خمتلفة تهدف �إىل موازنة �سوق النفط العاملية .يف البداية
وبهدف �إيقاف تنامي ال�سوق الفورية و�إعادة هيمنة العقود الطويلة الأمد نوق�شت يف عام 1985
العديد من الأفكار واملقرتحات داخل منظمة �أوبك من دون �إمكانية التو�صل �إىل اتفاق حولها ومنها
ا�ستحداث وكالة ت�سويق مركزية على م�ستوى منظمة �أوبك لت�صريف كامل �إنتاج دول املنظمة من
النفط.124
وطرح مقرتح �آخر من �ش�أنه �أن تقوم �شركة ت�سويق �أو وكالة جتارية مركزية ،على م�ستوى منظمة
�أوبك ،بت�صريف ن�سبة من �صادرات دول املنظمة (مثالُ � 5إىل  )% 10يف ال�سوق الفورية وب�شكل
م�ستمر لغر�ض موازنة ال�سوق ودعم الأ�سعار الر�سمية .وتقوم الدول الأع�ضاء من جهتها بت�صريف
ح�ص�صها من الإنتاج �ضمن القنوات االعتيادية على �أ�سا�س عقود بيع طويلة الأم��د وبالأ�سعار
الر�سمية.
وطرحت الحقاً �صيغ �أخرى م�شابهة جلعل وكالة الت�سويق املركزية املقرتحة مبثابة بيت مقا�صة
تعمل كقناة متر من خاللها طلبات التجهيز من امل�ستهلكني �إىل �شركات النفط الوطنية لدول �أوبك
ذات العالقة.125
120 . Gordon Brown and Nikolas Sarkozy, “We Must Address Oil Market Volatility”, The Wall Street Journal, 8
July, 2009.

121 . Robert Mabro, The Oil Price Crises of 1998 – 9 and 2008 – 9, Oxford Energy Forum, Issue 76, May 2009,
Oxford Institute for Energy Studies.
122 . PIW, April 12, 2010.

123 . Alexander’s Gas and Oil Connections, IEA Finds OPEC’s Management of Oil Market Not
Sustainable, Vol. 8, Issue 19 October 2, 2003, http://www.gasandoil.com/goc/news.
124 . MEES, 15 July, 1985.

125 . Bassam Fattouh and Christopher Allsop, The Price Band and Oil Price Dynamics, Oxford
Energy Comment, July 2009, Oxford Institute for Energy Studies.
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 – 3عملة ت�سعري النفط
مت طرح بع�ض املقرتحات للتخفيف �أو للتخل�ص من ت�أثري تذبذب �سعر �صرف الدوالر (عملة ت�سعري
النفط) على �أ�سعار النفط وعوائد دول �أوبك .ففي بداية �سبعينات القرن املا�ضي مت التو�صل �إىل اتفاقيات
جنيف  1 -وجنيف  2 -مع �شركات النفط العاملية لتعديل الأ�سعار وتعوي�ض دول �أوبك عن جزء من
انخفا�ض قيمة الدوالر ،كما متت الإ�شارة �إليه يف الدرا�سة.
وبعد �سيطرة �أوبك على عملية الت�سعري نوق�شت بع�ض املقرتحات من �ش�أنها ا�ستخدام عملة
بديلة للت�سعري بدل الدوالر ،ومت يف حينه اقرتاح حقوق ال�سحب اخلا�صة (Special Drawing
 )Rights-SDRل�صندوق النقد الدويل لكنه مت التو�صل �إىل قناعة ب�أن ذلك لي�س البديل الأف�ضل
لدول �أوبك ،126خ�صو�صاً و�أنها ت�شكل ن�سبة منخف�ضة من االحتياطيات النقدية العاملية وهي لي�ست
عملة تقليدية وال يوجد اتفاق عاملي حول وظيفتها وكيفية توزيعها بني الدول.
وبعد ظهور اليورو كعملة رئي�سية يف العامل ت�ستخدمها دول االحتاد الأورب��ي ،طرحت فكرة
ا�ستخدام عملة اليورو لت�سعري النفط بدل الدوالر ،لكن الفكرة مل تلق الإجماع داخل منظمة �أوبك،
خ�صو�صاً و�أن للمو�ضوع جوانب �سيا�سية بالإ�ضافة �إىل اجلوانب االقت�صادية.127
 – 4التعاون والتن�سيق بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة حول الأ�سعار

بهدف ا�ستقرار الأ�سعار ،وبخا�صة بعد التقلبات احلادة التي �شهدتها �أ�سواق النفط خالل الفرتة
 ،2009 – 2008طرحت خالل ال�سنوات الأخرية بع�ض املقرتحات التي تت�ضمن تعاوناً م�شرتكاً
وتن�سيقاً ما بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة حول الأ�سعار وبدرجات خمتلفة.
ومن بني املقرتحات بهذا ال�ش�أن هو ح�صول اتفاق ما بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة على �سعر
م�ستهدف على �شكل نقطة ب�ؤرية ( )Focal Pointلل�سعر .128واقرتح البع�ض قيام الدول املنتجة
وامل�ستهلكة ب�إدارة �سعر النفط وب�صورة م�شرتكة عن طريق تزويد ال�سوق مب�ؤ�شرات ا�سرت�شادية
عامة لل�سعر .كما مت اقرتاح ت�شكيل جلنة من الدول املنتجة وامل�ستهلكة الرئي�سية تكون مهمتها
التفح�ص و�إبداء املالحظات حول �أ�سا�سيات ال�سوق وبالتايل حتديد �سعر مرجعي خالل فرتات
دورية .ويتطلب �أن يكون النظام املقرتح مدعوماً بطاقات فعلية للتدخل يف الوقت املنا�سب.
كما ذهب البع�ض مثل �شركة �إيني الإيطالية� ،إىل حد طرح اقرتاح ت�أ�سي�س وكالة دولية للطاقة
ال من الدول املنتجة وامل�ستهلكة والتي �ستكون مهمتها تقدمي معلومات كاملة و�شفافة ويف
لتمثيل ك ً
الوقت املنا�سب عن حالة �سوق النفط ،على �أن تكون الوكالة املقرتحة مدعومة ب�آلية ال�ستقرار
ال�سوق النفطية ت�شتمل على طاقة �إنتاجية فائ�ضة وخزين نفطي عاملي .129وهذا يعني �إعادة
�صياغة حوار املنتجني وامل�ستهلكني ليكون �أكرث فاعلية ومدعوماً ب�آلية بحثية تعاونية مع ميكانيكية
تدخل وقت احلاجة.
126 . Massood V. Samii and Others, Euro Pricing of Crude Oil: An OPEC’s Perspective, January 19, 2008. http://
cc.msnscache.com/cache.aspx .
127 . Energy Bulletin, January 11, 2004.

128 . Bassam Fattouh and Christopher Allsop, The Price Band and Oil Dynamics. Oxford Energy Comment, July
2009, Oxford Institute for Energy Studies.

129 . Bassam Fattouh and Paul Segul, Oil price Volatility, Oxford Energy Forum, Issue 79, November 2008,
Oxford Institute for Energy Studies.
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� – 5إعادة النظر بنظام الت�سعري احلايل
وجهت انتقادات وا�سعة لنظام الت�سعري احلايل بعد ظاهرة تقلبات الأ�سعار خالل ال�سنوات
الأخرية ،وبرغم �أن البع�ض اقرتح العودة �إىل نظام حتديد الأ�سعار من قبل �أوبك �إال �أن ذلك مل
يكن �إال �إجراء م�ؤقت حلني حت�سن الأو�ضاع  130.ويف هذا املجال �صدرت العديد من الدعوات �إىل
الدول املنتجة للقيام مب�س�ؤولية �أكرث يف جمال عملية تكوين ال�سعر .ومت اقرتاح ا�ستخدام بع�ض
نفوط اوبك الرئي�سية ،وبخا�صة نفط العربي اخلفيف ،كنفط �إ�شارة فيما لو توفرت بع�ض ال�شروط.
ولأجل التغلب على امل�شاكل واملحددات التي تعاين منها نفوط الإ�شارة امل�ستخدمة حالياً ،اقرتح
البع�ض قيام دول �أوبك الرئي�سية ب�إن�شاء �سوق لنفوطها عن طريق �إجراء جوالت دورية منتظمة من
املزادات العلنية لنفوطها ،كما يف حالة عملية بيع ال�سندات احلكومية ،وذلك للم�ساعدة يف ت�أ�سي�س
�أ�سعار مرجعية ل�صادراتها النفطية .131
ويتطلب �أن يقرتن ذلك مع ال�سماح ب�إن�شاء �أ�سواق ثانوية لنفوطها والذي يتطلب بدوره رفع القيود
املفرو�ضة على الوجهة النهائية ،ما يعني ال�سماح ب�إعادة بيع ال�شحنات يف عقود البيع خللق �سوق
لنفوطها متكنها من اكت�شاف ال�سعر ب�شكل �أف�ضل .علماً ب�أن ذلك ال�شرط مت اقرتاحه من قبل
العديد من املحللني النفطيني منذ فرتة طويلة� ،132إال �أن الدول املنتجة الزالت غري مقتنعة يف املبد�أ
لأ�سباب عديدة من �أهمها �أن العملية ت�ؤدي يف النهاية �إىل تخفي�ض يف �أ�سعار نفوطها.
 :2-4م�ستقبل نظام الت�سعري
ملحاولة �أخذ فكرة عن بع�ض االجتاهات املحتملة لنظام ت�سعري النفط اخلام امل�ستقبلي يف الأ�سواق
الدولية ،قد يكون من املفيد الإ�شارة �أوالً �إىل ما يجري من تطورات وحتوالت يف �أ�سواق النفط العاملية
و�آفاقها امل�ستقبلية والتي قد تكون دافعاً لإجراء بع�ض التغيريات والتعديالت يف عملية الت�سعري.
و�سيتم االقت�صار يف �أدناه الإ�شارة �إىل بع�ض من تلك التطورات والتحوالت الرئي�سية:
 -1تغيري خارطة التوزيع اجلغرايف للطلب.
ويتج�سد ذلك يف اكت�ساب الدول غري ال�صناعية ،وبخا�صة الآ�سيوية منها �أهمية متزايدة على
فمثالً ،ارت��ف��ع طلب ال��دول
ح�ساب الدول ال�صناعية من �إجمايل الطلب العاملي على النفط.
غري ال�صناعية خالل الفرتة  2010 – 2000مبا يقارب من  13مليون ب/ي ،كانت �آ�سيا م�صدر
حوايل  % 58منها تلتها دول ال�شرق الأو�سط بن�سبة  .133% 19.2باملقابل انخف�ض طلب الدول
ال�صناعية بحدود  2مليون ب/ي خالل ذات الفرتة.

وب�ضوء االنخفا�ض يف �إنتاج الدول الآ�سيوية ،فقد ازدادت وارداتها من النفط من  16.3مليون
ب/ي ،ما يعادل  % 37.4من �إجمايل الواردات العاملية يف عام  2002لت�صل �إىل  25.2مليون
ب/ي ،ما يعادل  % 47.1من الإجمايل العاملي يف عام  .2010كما ا�ستحوذت ال�سوق الآ�سيوية
130 . Robert Mabro ,Oil Pricing Regimes ,MEES 8 ,October.2001 ,

 .جياكومو لو�شياين ،اململكة العربية ال�سعودية وال�سوق العاملية للنفط من القبول بواقع الأ�سعار �إىل امل�شاركة يف حتديدها،
131
بحوث الرحمانية  ،3منتدى الرحمانية ال�سنوي ،يناير .2010

132 . Joe Roeber, Winds of Change in Crude Oil Pricing, MEES, 9 July, 1990.
133 . ENI, Energy Specials – Ten Years of Demand, http://www.eniscuola.net
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على  % 75.6من �إجمايل �صادرات النفط من منطقة ال�شرق الأو�سط يف عام 2010باملقارنة مع
 % 62.5يف عام.134 2002
وت�شري املعطيات احلالية� ،إىل ا�ستمرار نف�س االجتاه يف امل�ستقبل ،وبالتايل يتوقع ارتفاع ح�صة
الدول غري ال�صناعية �إىل حوايل  % 62من �إجمايل الطلب العاملي بحلول عام  2035باملقارنة مع
�أقل من  % 47يف عام  . 2010باملقابل ،تنخف�ض ح�صة الدول ال�صناعية من حوايل � % 53إىل
حوايل  % 38خالل ذات الفرتة . 135

ويف هذا ال�سياق تتزايد ح�صة الدول الآ�سيوية (ب�ضمنها ال�صني والهند) من � % 22إىل % 34
من �إجمايل الطلب العاملي على النفط اخلام خالل الفرتة املذكورة�	.إن مثل ه��ذه التطورات يف
هيكلية ال�سوق وزيادة حجم جتارة النفط باجتاه ال�سوق الآ�سيوية ،قد تتطلب بع�ض التعديالت يف
نظام الت�سعري ورمبا �إثارة بع�ض الأ�سئلة حول مدى ا�ستمرار مالءمة نفوط الإ�شارة املعتمدة يف
ال�سوق املذكورة.
 - 2تركيز �أكرب يف ا�ستخدام النفط يف قطاع النقل.

يعترب قطاع النقل القاطرة الرئي�سية للطلب على النفط يف العامل وقد كان م�صدر ما يقارب % 85
من �إجمايل الزيادة يف الطلب على النفط ما بني عام  2000و .2009ويتوقع �أن يكون امل�س�ؤول عن �أكرث
من  % 84من الزيادة يف الطلب على النفط ما بني عامي  2009و .2035

مما يذكر� ،شكل قطاع النقل ما يقارب من  % 62من �إجمايل ا�ستهالك النفط العاملي يف عام
 2009باملقارنة مع  % 57.6يف عام  .2000ومن املتوقع �أن تتزايد ح�صته لت�صل �إىل �أكرث من 66
 %يف عام  2035و�إن م�صدر تلك الزيادة هي الدول غري ال�صناعية وبخا�صة الدول النا�شئة ،خ�صو�صاً
و�أن الطلب على النفط يف الدول ال�صناعية ي�شهد انخفا�ضاً يف كافة القطاعات ومنها قطاع النقل.

باملقابل ،ا�ستحوذ النفط على  % 93.5من �إجمايل الوقود امل�ستخدم يف قطاع النقل يف
عام  2009باملقارنة مع  % 95.5يف عام  2000ومن املتوقع �أن تنخف�ض الن�سبة �إىل �أقل
من  % 88يف عام  2035وذلك ب�ضوء �سيا�سات الطاقة للدول امل�ستهلكة التي ت�شجع وتدعم
التو�سع يف وقود النقل البديل مثل الوقود احليوي وو�سائل النقل البديلة بالإ�ضافة �إىل ارتفاع
كفاءة ا�ستخدام الوقود يف القطاع املذكور وكما يت�ضح من اجلدول �أدناه- :
تطور ح�صة النفط يف قطاع النقل ون�سبة ا�ستهالك القطاع املذكور من �إجمايل ا�ستهالك
النفط العاملي لعامي  2000و  2009واملتوقع لعام )%( 2035
2000

2009

2035

ح�صة النفط من �إجمالي الوقود الم�ستخدم في قطاع النقل

95.5

93.5

87.9

ن�سبة ا�ستهالك قطاع النقل من �إجمالي ا�ستهالك النفط

57.6

61.7

66.2

امل�صدر:

IEA, World Energy Outlook, Various Issues.
134 . BP Statistical Review of World Energy, Various Issues.
135 . OPEC, World Oil Outlook, 2011.
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 -3تغيري يف �أهمية املناطق والدول من �إجمايل �إنتاج النفط العاملي
هناك �إجماع ب�أن دول �أوبك ،وبخا�صة الدول الأع�ضاء يف ال�شرق الأو�سط� ،ستكون امل�صدر للجزء
الأكرب من الزيادة يف الطاقات االنتاجية اجلديدة للنفط لغر�ض التعوي�ض عن االنخفا�ض يف الإنتاج
من احلقول املنتجة احلالية ب�سبب ظاهرة الن�ضوب الطبيعي ،136بالإ�ضافة �إىل زيادة �صافية يف
الإنتاج لتلبية الزيادة امل�ستقبلية يف الطلب العاملي على النفط.
ويف هذا ال�سياق تتوقع وكالة الطاقة الدولية تزايد الإنتاج يف دول �أوبك بواقع  13.9مليون
ب/ي ما بني عامي  2010و  2035و�إن حوايل  % 88منها م�صدرها ال�شرق الأو�سط ،وكما يف
ال�شكل التايل- :
توقعات تطور �إنتاج النفط لدول �أوبك وخارجها يف عام 2035
(مليون ب/ي)

يذكر� ،أن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا متتلك حوايل  % 60من �إجمايل احتياطيات
النفط املثبة يف العامل كما يف عام  2010لكنها �ساهمت ب�أقل من  % 36من �إجمايل الإنتاج العاملي
خالل ال�سنة املذكورة ،137مما يدل على االمكانيات الهائلة لزيادة طاقاتها الإنتاجية خ�صو�صاً و�أن
تكاليف الإنتاج هي الأقل يف العامل يف املنطقة املذكورة.
و�ضمن دول �أوب��ك ،تتوقع وكالة الطاقة الدولية �أن امل�ساهمة الأكرب يف زيادة الإنتاج ما بني
عامي  2010و  2035م�صدرها العراق ( 5.2مليون ب/ي) تليها ال�سعودية ( 3.5مليون ب/ي) ثم
الإمارات ( 1.1مليون ب/ي) والكويت ( 1.0مليون ب/ي) .وهذا يعني تزايد �أهمية الدول املنتجة
الكبرية يف املنطقة يف ال�سوق العاملية وما ميكن �أن يكون لذلك من انعكا�سات على عملية الت�سعري.
 .تقدر وكالة الطاقة الدولية وفق �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة انخفا�ض انتاج النفط يف العامل من احلقول املنتجة يف عام 2010
136
من  69مليون ب/ي خالل ال�سنة املذكورة �إىل  22مليون ب/ي يف عام � ،2035أي بانخفا�ض  47مليون ب/ي.
امل�صدرIEA, World Energy Outlook, 2011 :
137 . BP Statistical Review of World Energy, 2011.

68

علي رجب

�أما بقدر تعلق الأمر مبجموعة دول خارج �أوبك ،ت�شري توقعات ذات امل�صدر ب�أن جمموع �إنتاجها
من النفوط التقليدية يرتاجع بواقع �سالب ( )6.1مليون ب/ي خالل الفرتة  2035 – 2010والذي
يعود بالدرجة الأ�سا�س �إىل ظاهرة الن�ضوب الطبيعي التي تعاين منها املكامن النفطية يف معظم
دول املجموعة املذكورة با�ستثناء دول قليلة مثل الربازيل وكازخ�ستان.
من جهة �أخرى ،ت�شهد دول املجموعة تزايد يف �إنتاجها من النفوط غري التقليدية يقدر بحدود
 5مليون ب/ي خالل الفرتة �أعاله ،م�صدر اجلزء الأكرب منها رمال النفط الكندية .وهذا يعني ب�أن
الإنتاج ال�صايف لدول املجموعة املذكورة يتوقع �أن يرتاجع بواقع ( )1.1مليون ب/ي خالل الفرتة
امل�شار �إليها �أعاله .ومن �أبرز �سمات التغيري يف م�شهد االنتاج لدول خارج �أوبك هي ح�صول زيادة
متوا�ضعة ( 0.5مليون ب/ي) يف الواليات املتحدة وزيادة كبرية ن�سبياً يف �إنتاج كل من كازخ�ستان
( 2.3مليون ب/ي) والربازيل ( 3.1مليون ب/ي) .باملقابل تعاين �أوربا من انخفا�ض كبري (2.3
138
مليون ب/ي) وانخفا�ض يف انتاج كل من ال�صني ( 1.8مليون ب/ي) ورو�سيا ( 0.8مليون ب/ي)
و�آ�سيا/با�سفك ( 0.1مليون ب/ي) وكما يت�ضح من اجلدول التايل:
الزيادة (�أو النق�صان) املتوقعة يف �إنتاج النفط ح�سب املناطق والدول الرئي�سية ما بني عامي 2035 – 2010
(مليون ب/ي)
المنطقة  /الدولة

�أوالً :دول �أوبك  :ومنها

الزيادة (�أو النق�صان)

13.9

 -ال�شرق الأو�سط ومنها•العراق
•ال�سعودية
•الإمارات
•الكويت
•فنزويال
ثانياً :دول خارج �أوبك ومنها:

12.2

1.2
(-)1.1
�صفر

 11.5تقليدي
 2.4غير تقليدي
5.2
3.8
1.1
1
( - )0.6تقليدي
 1.8غير تقليدي
( -)6.1تقليدي
 5غير تقليدي

 -الدول ال�صناعية ومنها:•الواليات المتحدة

0.5

•كندا

2.3

•اوربا
•�آ�سيا/با�سفك
 -الدول غير ال�صناعية ومنها:•رو�سيا
•كازخ�ستان
•ال�صين
•البرازيل

(-)1.1

( -)0.7تقليدي
 3غير تقليدي

(- )2.3
(- )0.1
(- )0.8
2.3
(- )1.8
3.1

 .تتوقع منظمة �أوبك زيادة طفيفة ( 0.4مليون ب/ي) يف الإنتاج الرو�سي خالل الفرتة �أعاله.
138
امل�صدر.OPEC, World Oil Outlook,2011 :

69

النفط والتعاون العربي 141 -

�إن تزايد �أهمية منطقة ال�شرق الأو�سط يف �صادرات النفط العاملية مقرونة بتزايد �أهمية الدول
الآ�سيوية يف ا�سترياد النفط امل�ستقبلية يعني بال�ضرورة تزايد تركيز �صادرات نفط ال�شرق الأو�سط،
ب�شكل �أكرب ،باجتاه ال�سوق اال�سيوية ،وما ميكن �أن يكون لذلك من تداعيات على عملية الت�سعري،
خ�صو�صاً �إذا ما �أخذنا بنظر االعتبار ا�ستمرار انخفا�ض الإنتاج يف ال�سوق اال�سيوية التي تتميز
نفوطها ،عادة ،مبحتواها الكربيتي املنخف�ض ،هذا بالإ�ضافة �إىل درجة االعتمادية العالية احلالية
ل�صادرات النفط من منطقة ال�شرق الأو�سط على ال�سوق الآ�سيوية.
 -4تطور نوعية النفوط املنتجة يف العامل
تتميز �سوق النفط العاملية بحركة ديناميكية تتمثل با�ستمرار دخول �أنواع جديدة من النفوط
اخلام �إىل ال�سوق من حقول جديدة بالتزامن مع انخفا�ض يف �إنتاج نوعيات نفوط �أخرى من حقول
تعاين من ظاهرة الن�ضوب الطبيعي .وت�ؤثر تلك احلركة مبجملها على عمليات التكرير العاملية
ومنط جتارة النفط و�أ�سعاره يف الأ�سواق املختلفة.
وبرغم تفاوت امل�صادر املختلفة يف احت�ساب الأرقام اخلا�صة مبعدل نوعية مزيج النفوط املنتجة
يف العامل ب�سبب افرتا�ضاتها املختلفة ،ف�إنه ميكن القول ،وب�شكل عام ،ب�أن مزيج امدادات النفط
العاملية قد �شهد انخفا�ضاً تدريجياً يف معدل النوعية خالل العقود الأخرية تتمثل بتخفي�ض الكثافة
بحدود  0.8درجة  APIوارتفاع املحتوى الكربيتي مبا يقارب من  % 0.4كربيت خالل الفرتة
 2010 – 1990وفق احت�سابات بع�ض امل�صادر.139
وبخ�صو�ص امل�ستقبل البعيد ،ف�إنه وب�شكل عام ،يتوقع �أن تتطور نوعية النفوط املنتجة يف العامل
ب�إجتاه انخفا�ض يف معدل كثافتها ( )APIوارتفاع يف معدل حمتواها الكربيتي ،140خ�صو�صاً و�أن
اجلزء الأكرب (وبحدود  )% 70من احتياطيات النفط العاملية ت�صنف على �أنها نفوط ثقيلة.141
وت�شري املعطيات احلالية ب�أن معدل كثافة النفوط املنتجة يف العامل يتوقع �أن تتح�سن ب�شكل
طفيف على الأمد القريب لت�صل �إىل  API 33.5يف عام  2015لينعك�س اجتاهها قبل نهاية
العقد احلايل وترتاجع لت�صل �إىل  API 33بحلول عام  ،2035وذلك وفق توقعات منظمة
�أوبك .142وهناك منط م�شابه بالن�سبة للمحتوى الكربيتي ،حيث �أن الزيادة يف �إنتاج النفوط
اال�صطناعية ( )Syncrudesواملتكثفات والنفوط اخلفيفة يتوقع �أن تعمل على تخفي�ض ملعدل
املحتوى الكربيتي ملزيج النفط العاملي لغاية عام  2015لينعك�س االجتاه بعد ذلك لي�صل املحتوى
الكربيتي �إىل حوايل  % 1.3بحلول عام  2035باملقارنة مع حوايل  % 1.16يف عام .2010
وعلى م�ستوى املجموعات الدولية ،ف�إنه ب�إ�ستثناء جمموعة الدول امل�ستقلة ،ف�إن زيادة الإنتاج من
املجموعات الدولية املختلفة �سي�ؤدي �إىل تخفي�ض يف معدل كثافة النفوط املنتجة منها (�أي زيادة
ن�سبة النفوط الثقيلة) ،كما يرتفع معدل املحتوى الكربيتي يف كل من ال�شرق الأو�سط و�أوربا و�أمريكا
ال�شمالية ،يف الوقت الذي ينخف�ض فيه معدل املحتوى الكربيتي يف كل من �أمريكا الالتينية و�أفريقيا
وجمموعة الدول امل�ستقلة خالل العقد احلايل.143
139 . U. Venkata Ramana, Crude Oil Characteristics and Refining Products, Workshop on “Refining and Petrochemicals”, Industry – Academia, New Delhi, 25 – 28 August, 2010.
140 . Geof Houltan,Global Grude Oil Supply and Quality Trends, COQA-San Antonio, February 24, 2011.

141

 .جملة النفط  ،عدد  ،24مايو  ،2009وزارة النفط ،دولة الكويت.

142 . OPEC, World Oil Outlook, 2011.

143 . Geoff Houlton, Crude Demand to Increase Feed-Quality Changes in Store, Oil and Gas Journal, December
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وكما هو معلوم ،ف�إن اجلزء الأكرب (حوايل  )% 76من النفوط املنتجة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
ت�صنف على �أنها ذات نوعية متو�سطة الكثافة وعالية املحتوى الكربيتي ،علماً ب�أن �إنتاج املنطقة قد
�شهد زيادة يف ح�صة كل من النفوط اخلفيفة والثقيلة جداً خالل العقد الأخري.144
ووقفاً لتقديرات �إدارة امل�سح اجليولوجي الأمريكية ( ،)USGSف�إن م�صادر النفوط الثقيلة يف
العامل (ب�إ�ستثناء البتيومني الطبيعي) ت�صل �إىل  3.4تريليون برميل ،متتلك دول ال�شرق الأو�سط
حوايل  % 28منها.
ومن م�شاريع تطوير النفوط الثقيلة يف ال�شرق الأو�سط ،هو م�شروع حقل منيفا يف ال�سعودية بالإ�ضافة
�إىل م�شروع يف املنطقة املحايدة ما بني ال�سعودية والكويت� .أما على املدى البعيد ،فقد ي�صبح العراق
الدولة املنتجة الأكرب لتلك النوعيات من النفوط يف املنطقة .145
 -5التقلبات احلادة لأ�سعار النفط خالل ال�سنوات الأخرية.
ب�شكل عام ،تت�سم �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية بالتقلبات ،وينطبق ذلك على �أ�سعار النفط التي لي�ست
مبن�أى عن ذلك .لكن م�سرية حركة �أ�سعار النفط وتقلباتها احلادة خالل ال�سنوات الأخرية فتحت
باب اجلدل وا�سعاً حول الدوافع امل�ؤثرة وراء حركة الأ�سعار .
وعزى بع�ض املحللني تلك التقلبات يف �أ�سعار النفط �إىل التغريات يف �أ�سا�سيات ال�سوق وتوقعاتها
امل�ستقبلية .بينما يعتقد البع�ض الآخر ،ومن بينهم منظمة �أوبك ،ب�أنها ترجع ،وب�شكل �أ�سا�سي� ،إىل
ال�سلوك الت�ضاربي واال�سرتاتيجيات التجارية لبع�ض الالعبني املاليني والتدفق الكبري لل�صناديق
اال�ستثمارية يف �أ�سواق النفط امل�ستقبلية ،ب�ضوء الدور املزدوج الذي �أخذ يلعبه النفط خالل ال�سنوات
الأخرية ب�صفته ك�سلعة حقيقية ومالية يف ذات الوقت.
بدون �شك ،الزالت العوامل التقليدية لأ�سا�سيات ال�سوق ،من عر�ض وطلب وطاقة �إنتاجية فائ�ضة
وحركة املخزونات النفطية ،تلعب دوراً يف حتديد الأ�سعار .لكنه ي�صعب على املرء الت�صور ب�أن يقود
عدم التوازن يف �أ�سا�سيات ال�سوق �إىل زيادة يف �أ�سعار النفط العاملية من نحو  50دوالر /برميل يف
بداية عام � 2007إىل حوايل ثالثة �أ�ضعاف هذا امل�ستوى يف متوز /يوليو  2008ومن ثم انهيارها
�إىل دون  40دوالر /برميل قبل نهاية العام املذكور .بل يعزى ذلك �إىل ت�أثري عوامل �أخرى تزايد
ت�أثريها خالل ال�سنوات الأخرية ،وبخا�صة التطورات اجليو�سيا�سية وحالة االقت�صاد العاملي ،هذا
بالإ�ضافة �إىل تعاظم دور الأ�سواق امل�ستقبلية وما �صاحب ذلك من تزايد يف �أن�شطة امل�ضاربات
واال�ستثمارات ،ب�ضوء تزايد اعتبار النفط ك�سلعة مالية لي�س لأغرا�ض امل�ضاربات فح�سب بل �أي�ضاً
لأغرا�ض اال�ستثمارات من قبل �صناديق ا�ستثمارية متنوعة باعتبار النفط مالذ �آمن لال�ستثمار،
بالإ�ضافة �إىل الإنت�شار الوا�سع يف ا�ستخدام امل�شتقات ،والتي �أدت مبجملها �إىل اال�سهام يف تفاقم
الو�ضع وت�ضخيم حدة تقلبات الأ�سعار خالل ال�سنوات الأخرية.
6, 2010.

144 . ENI, World Oil and Gas Review, 2011.

145 . Kristina Klavers and Laura Atkins, Global Heavy Crude Oil Outlook to 2030, 20th World Peroleum
Congress, Doha, 2011.
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وبينما تتفاوت الآراء حول امل�ساهمة لكل من �أ�سا�سيات ال�سوق وامل�ضاربات يف حتديد �أ�سعار
النفط ،برز �إجماع متزايد يعزي حركة الأ�سعار �إىل توليفة من عوامل ت�شمل �أ�سا�سيات ال�سوق
احلقيقية وتوقعاتها امل�ستقبلية بالإ�ضافة �إىل �شبكة معقدة من الدوافع املالية واالقت�صادية.146
كما ي�سود االعتقاد ب�أن هناك عالقة ترابط ما بني �أ�سواق النفط الورقية والأ�سواق احلقيقية �إىل
درجة �أنه ي�صعب ف�صل ت�أثري �أي منها ب�شكل منفرد على حركة �أ�سعار النفط العاملية .وت�شري بع�ض
الدرا�سات التي �أجريت يف هذا املجال �إىل ال�صعوبة مبكان معرفة فيما �إذا كانت الأ�سواق الورقية
هي الدافع للأ�سواق احلقيقية �أم العك�س.147
يف كل الأح��وال ،هناك اجت��اه عام يق�ضي ب�ضرورة �إع��ادة النظر بالقواعد اخلا�صة بتنظيم
�أ�سواق الطاقة والذي يعترب جزء من اجلهود العاملية الرامية �إىل �إ�صالح الأطر التنظيمية املالية
بعد الأزمة املالية العاملية .وتهدف تلك اجلهود ب�شكل عام �إىل �ضمان عدم ال�سماح للمتالعبني
وامل�ضاربات املفرطة لت�شويه عمل الأ�سواق الرئي�سي املتعلق ب�إكت�شاف ال�سعر وحتويل املخاطر من
خالل ا�ستهداف ثالثة جوانب من الأ�سواق امل�ستقبلية لل�سلع والتي ت�شمل �شفافية املعلومات وو�ضع
حدود للمواقف الت�ضاربية وامل�شتقات غري النظامية والتي ت�سمى م�شتقات فوق الطاولة (Over
 .148)the Counter-OTCويف هذا ال�سياق اتخذت الواليات املتحدة �إجراءات من �ش�أنها منع
امل�ضاربات املفرطة يف الأ�سواق امل�ستقبلية.149
 :3-4بع�ض االجتاهات العامة املحتملة لنظام الت�سعري امل�ستقبلي
�إبتداءاً ،برغم الدعوات التي �صدرت عن بع�ض املهتمني ب�ش�ؤون ال�صناعة النفطية �إىل منظمة
�أوبك للعودة �إىل تطبيق نظام ال�سعر الر�سمي الثابت الذي �سبق و�أن مار�سته املنظمة ،هناك �شبه
�إجماع عام على �أن مفهوم �إعادة النظر بنظام الت�سعري ال تعني ،ب�أي �شكل من الأ�شكال ،العودة �إىل
نظام ال�سعر الثابت لأ�سباب عديدة منها:
1 .1من ناحية منظمة �أوب��ك ،مل تكن فرتة جتربة ال�سعر الر�سمي الثابت �سل�سة وخالية من
امل�شاكل ،بل متيزت الفرتة ب�صعوبات كبرية �سواء كان ذلك على م�ستوى حتديد �سعر نفط
الإ�شارة �أو فروقات الأ�سعار اخلا�صة بت�سعري نفوط �أوبك الأخرى ،نتجت عن فرتات من
عدم االتفاق فيما بني ال��دول الأع�ضاء كما متت الإ�شارة �إليه يف الأج��زاء ال�سابقة من
الدرا�سة.
2 .2ب�شكل عام ،يعاين نظام الت�سعري الثابت من انعدام املرونة ،وبالتايل قد يتعر�ض امل�شرتي
ل�شحنة النفط خل�سائر يف حالة تبدل ظروف ال�سوق خالل فرتة ابحار الناقلة من ميناء
التحميل �إىل ميناء التفريغ ،خ�صو�صاً و�أن الفرتة قد متتد �إىل عدة �أ�سابيع والتي تعترب
طويلة ن�سبياً بالن�سبة لظروف �سوق النفط العاملية.
�3 .3إن التحوالت التي ي�شهدها العامل ب�إجتاه ت�شجيع انفتاح الأ�سواق وحرية التجارة العاملية قد
146 . IEA, Medium – Term Oil and Gas Market Report, 2010.

147 . Bassam Fattouh, The Anatomy of the Crude Oil Pricing System, WPM40, January 2011, Oxford Institute for
Energy Studies.
148 . OPEC, World Oil Outlook, 2011.
149 . PIW, October 24, 2011.
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جتعل من ال�صعوبة مبكان �سهولة تقبل مبد�أ حتديد �أ�سعار النفط ب�صيغة ثابتة ،خ�صو�صاً
بعد �أن جرب العامل نظام �سعر ال�سوق ول�سنوات طويلة.
4 .4تزايد التكامل ما بني م�صادر الطاقة املختلفة ،حيث مل تعد �أ�سعار النفط والفحم والغاز
الطبيعي والوقود احليوي وامل�صادر املتجددة الأخرى م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض كما كان
عليه احلال قبل �سنوات قليلة ،ب�ضوء تزايد مرونة التحول من م�صدر طاقة �إىل �آخر يف
القطاعات الرئي�سية املختلفة وبدرجات متفاوتة .وبالتايل ،ف�إن حتديد �سعر ثابت للنفط قد
يعزله عما يجري يف �أ�سواق م�صادر الطاقة الأخرى التي تخ�ضع �أ�سعارها لعوامل ال�سوق.
5 .5مع حتول النفط �إىل �صنف الأ�صول ،ال ميكن معاملة النفط ك�سلعة �صناعية فقط بل نوع
من الأ�صول املالية �أي�ضاً .حيث تطورت ظاهرة الربط بني �أ�سعار النفط وا�سواق العمالت
والأ�سهم منذ اندالع الأزمة املالية العاملية يف عام .150 2008
وبناء على ما تقدم ،ف�إنه يتوقع ا�ستمرار الإطار العام لنظام الت�سعري املبني على �أ�سا�س �أ�سعار
ال�سوق على الأمد املنظور ،و�إن املق�صود ب�إعادة النظر بنظام الت�سعري هو التطوير والتح�سني �ضمن
ذلك الإطار العام.
من جهة اخرى ،ولدت جتربة الأ�سعار خالل ال�سنوات القليلة الأخرية قناعة لدى كل من الدول
املنتجة وامل�ستهلكة على �أن �أ�سعار النفط من الأهمية مبكان بحيث ي�صعب تركها ب�شكل كامل لعوامل
ال�سوق ال�صرفة لوحدها كونها تقود �إىل تقلبات �سعرية حادة وعدم ا�ستقرار يف ال�سوق والتي
هي لي�ست يف �صالح البائع �أو امل�شرتي .وبالتايل ،ف�إن ا�ستقرار ال�سوق قد يتطلب �إدارة الأ�سعار
واالنتاج .151فمثالً� ،أ�صبح وا�ضحاً ب�أنه من ال�ضروري اتخاذ بع�ض الإجراءات التنظيمية بقدر تعلق
الأمر بعمل ال�سوق ،وبخا�صة بعد الرتابط الذي ح�صل ما بني �أ�سواق النفط و�أ�سواق املال والتو�سع
الهائل لأ�سواق النفط امل�ستقبلية ب�أنواعها املختلفة ،والتي �أ�صبحت �أدوات مفيدة لإدارة املخاطر
التي لها عالقة بالربط ما بني القيمة احلقيقية وقيمة ال�سوق.
يذكر ،تركز اجل��زء الأك�بر من االنتقادات لنظام الت�سعري احل��ايل على جانب نفوط الإ�شارة
ب�إعتبارها عدد قليل من النفوط الهام�شية ت�ستخدم لت�سعري كميات كبرية من جتارة النفط الدولية.
هذا بالإ�ضافة �إىل انتقاد عملية اكت�شاف �أ�سعار نفوط الإ�شارة ذاتها.
ومع حركة ال�سوق الديناميكية وتطوراتها ،ف�إن م�شكلة نفوط الإ�شارة قد تتفاقم يف بع�ض
الأ�سواق �إىل درجة قد جتعل من ال�ضروري اتخاذ بع�ض الإجراءات للتخفيف من حدة تلك امل�شاكل
لنفوط الإ�شارة امل�ستخدمة �أو ا�ستبدالها بالكامل بنفوط �إ�شارة جديدة كما ح�صل يف منا�سبات
�سابقة .و�سيتم تناول م�ستقبل الت�سعري يف الأ�سواق الرئي�سية وفق املعطيات احلالية وكما يلي- :
 :1-3-4الت�سعري لوجهة �أوربا
يظهر ب�أن هناك قبول عام بخ�صو�ص ا�ستخدام مزيج برنت مبكوناته احلالية كنفط �إ�شارة
يف ال�سوق الأوروبية� .إال �أن �أوربا تعاين من ظاهرة انخفا�ض الإنتاج يف حقولها وب�ضمنها برنت
150 . Aziz yahya and Douglas Linton, Oil Market Stability: Learning the lessons of 2008, Energy and Geopolitical Risk, Volume 2, No. 6 June 2011.

151 . Ramzi Salman and Robea Ferroukhi, Managing Commodity Markets: The Case of OPEC, OPEC Review,
Spring 1993,
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والنوعيات الأخرى امل�شكلة ل�سلة مزيج برنت .وهذا ما دعى ن�شرة بالت�س �إىل الإعالن يف عام
 2009عن نيتها لإدخال نوعيات نفوط �أخرى �ضمن �سلة نفوط مزيج برنت وذلك خالل اخلم�سة
�سنوات القادمة. 152
من جهة �أخرى ،يف ظل االنخفا�ض امل�ستمر للطلب الأوربي على النفط ،يتوقع �أن جتابه الدول
الأع�ضاء مناف�سة متزايدة يف ال�سوق الأوربية وبدرجات متفاوتة ،ما قد ينعك�س على نواحي الت�سعري
والأ�سعار.
ب�شكل عام ،تعترب الدول الأع�ضاء يف �شمال افريقيا يف موقع �أف�ضل ن�سبياً بالن�سبة لل�سوق
الأوروبية باملقارنة مع الدول املوردة الأخرى لل�سوق املذكورة لأ�سباب تعود بالدرجة الأ�سا�س �إىل
قربها اجلغرايف ومالءمة نوعيات نفوطها – اخلفيفة – للتعوي�ض عن الإنتاج الأوروبي من تلك
النوعيات امل�شابهة من النفوط والتي تهيمن على الإنتاج يف اوربا ،ما يخفف من حدة انعكا�س
انخفا�ض الطلب على دول �شمال افريقيا .كما يتوقع ا�ستمرار ا�ستخدامها ملزيج برنت ب�سلته
املعدلة كنفط �إ�شارة لت�سعري �صادراتها �إىل ال�سوق املذكورة �شريطة ا�ستمرار توفر ال�سيولة لل�سلة
املعدلة.
�أما بالن�سبة للدول الأع�ضاء يف ال�شرق الأو�سط ف�إن املو�ضوع �سيكون �أكرث تعقيداً .حيث �أن
الطلب املتناق�ص يف ال�سوق الأوروبية يعني تزايد حدة املناف�سة يف ال�سوق املذكورة من الإنتاج
املتزايد من بع�ض الدول الأع�ضاء نف�سها ومن النفوط الرو�سية ،وبخا�صة نفط يورال امل�شابه يف
النوعية لنفط كركوك ،ونفوط دول بحر قزوين ،خ�صو�صاً و�أن تلك النفوط تعترب �أف�ضل من معظم
نفوط ال�شرق الأو�سط ،من ناحية املحتوى الكربيتي املنخف�ض ،بالإ�ضافة �إىل �أن اجلزء الأكرب منها
من النوعيات اخلفيفة �أو متو�سطة الكثافة.
وجتدر الإ�شارة� ،أن حدة املناف�سة يتوقع �أن تكون �أكرث يف �سوق البحر الأبي�ض املتو�سط ب�ضوء
توقع زيادة �صادرات نفط كركوك من العراق عرب ميناء جيهان الرتكي ورمبا البدء بالت�صدير عرب
�سوريا �أي�ضاً .كما يتوقع زيادة �صادرات دول بحر قزوين �سواء كان ذلك عرب ميناء جيهان �أو بو�ساطة
الناقالت التي متر عرب م�ضيق الب�سفور .هذا بالإ�ضافة �إىل ال�صادرات الرو�سية وال�صادرات عرب
�سوميد من دول ال�شرق الأو�سط.
من جهة �أخرى� ،إن التو�سع يف الت�صدير عرب ميناء جيهان قد يعني بال�ضرورة زيادة يف �أهمية
امليناء املذكور كمركز ت�صديري عاملي ،والذي قد يعود �إىل حتوله يف مرحلة الحقة وعلى الأمد
البعيد �إىل مركز ت�سعريي �أي�ضاً من خالل اعتماد �أحد النفوط (�أو �سلة من النفوط) امل�صدرة عرب
ميناء جيهان كنفط �إ�شارة لت�سعري النفوط املتجهة �إىل ال�سوق املذكورة ،وبخا�صة �إىل منطقة البحر
الأبي�ض املتو�سط� .153إال �أن امل�شكلة يف ذلك هو االختالف يف نوعيات النفوط امل�صدرة عرب امليناء
املذكور كما متت الإ�شارة �سابقاً.
جتدر الإ�شارة� ،أن نفط يورال الرو�سي يلعب حالياً دوراً مهماً وب�شكل غري مبا�شر يف عملية
ت�سعري بع�ض نفوط الدول الأع�ضاء امل�شابهة له يف النوعية ،وبخا�صة املتجهة �إىل منطقة البحر
الأبي�ض املتو�سط حتى �أ�صبح ي�شار �إليه ،يف بع�ض الأحيان ،على �أنه نفط �إ�شارة غري ر�سمي
لل�صادرات النفطية �إىل تلك املنطقة.
152 . Energy Economist, Issue 353, March 2011.

153 . Energy Economist, Issue 292, February 2006.
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 :2-3-4الت�سعري لوجهة �أمريكا
تعترب �سلة نفوط “�أرغو�س” م�ؤ�شر ت�سعريي جديد ن�سبياً يف ال�سوق الأمريكية بالن�سبة للدول امل�صدرة
الكبرية يف ال�شرق الأو�سط ،والتي يعتمد م�ستقبلها على كيفية تطور موقف ال�سيولة للنفوط امل�شكلة لل�سلة
املذكورة بالإ�ضافة �إىل التطورات الأخرى يف ال�سوق الأمريكية .فمثالً ،قد ت�ساعد بع�ض الإجراءات التي
ال للتخفيف من امل�شكلة اللوج�ستية التي يعاين منها نفط غرب تك�سا�س ومن تلك
تتخذ حالياً �أو م�ستقب ً
الإجراءات زيادة الطاقة التخزينية يف مدينة “كو�شينغ”� ،أو مد �أنبوب ب�إجتاه ال�شمال.
من جهة �أخ��رى� ،أن التطورات الأخ�يرة يف ا�ستغالل م�صادر النفط (والغاز) غري التقليدية
بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف تطوير املناطق البحرية العميقة وفائقة العمق قد قلبت املوازين يف واقع
وم�ستقبل �صناعة النفط (والغاز) الأمريكية .فبد ًال من االنخفا�ض امل�ستمر يف الإنتاج الأمريكي،
متكنت �صناعة النفط الأمريكية حتقيق زيادة خالل عامي  2009و � .2010أما على الأمد البعيد،
ف�إنه يتوقع �أن يتزايد �إنتاجها بنحو  0.5مليون ب/ي بحلول عام  2035باملقارنة مع عام .2010
باملقابل ،يتوقع ا�ستمرار االنخفا�ض يف الطلب على النفط يف الواليات املتحدة نتيجة للإرتفاع
يف كفاءة اال�ستخدام بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف �إنتاج وا�ستخدام البدائل ،وبخا�صة الوقود احليوي
بالإ�ضافة �إىل الغاز الطبيعي يف قطاع النقل.
وقد تقود تلك العوامل جمتمعة �إىل تقليل حاجة ال�سوق الأمريكية �إىل النفط امل�ستورد،
وبالأخ�ص من الدول الأع�ضاء ،ب�ضوء ت�شجيع الإدارة الأمريكية على تزايد اعتمادها على
نفوط الدول املنتجة القريبة ،وبخا�صة كندا التي يهيمن على �إنتاجها النفوط الثقيلة والثقيلة
جداً وعالية املحتوى الكربيتي ،والتي تعترب مناف�ساً قوياً للنفوط املتو�سطة والثقيلة العالية
املحتوى الكربيتي من الدول الأع�ضاء يف ال�شرق الأو�سط.
 :3-3-4الت�سعري لوجهة �آ�سيا
ت�شري املعطيات احلالية �إىل تزايد درجة تركيز �صادرات الدول الأع�ضاء النفطية امل�ستقبلية
يف ال�سوق الآ�سيوية نتيجة لتزايد الطلب على النفط يف ال�سوق املذكورة بالتزامن مع انخفا�ض
الطلب يف كل من ال�سوق الأوربية والأمريكية ،من جهة ،والزيادة املتوقعة يف �إنتاج الدول الأع�ضاء
من النفط ،وبخا�صة بع�ض الدول الكبرية يف ال�شرق الأو�سط ،من جهة �أخرى .وهذا ما يحتم على
الدول الأع�ضاء املراقبة امل�ستمرة عن كثب للتطورات احلا�صلة يف تلك ال�سوق من �ضمنها جانب
الت�سعري ،وذلك ب�ضوء تزايد �أهمية ال�سوق املذكورة وا�ستحواذها على ح�صة متزايدة من نفوط
الدول الأع�ضاء ،حيث �أن مالءمة وعقالنية الت�سعري يف ال�سوق الآ�سيوية املتنامية تعد يف غاية
الأهمية لتطور �سوق نفط �سليمة.154
وكما متت الإ�شارة �إليه �أعاله ،ت�ستخدم معظم الدول امل�صدرة الكبرية يف منطقة اخلليج العربي
معدل نفطي دبي وعمان ك�سعر �إ�شارة لت�سعري �صادراتها النفطية �إىل ال�سوق الآ�سيوية .وكما ح�صل
يف املا�ضي ،يتوقع اتخاذ بع�ض الإجراءات يف امل�ستقبل لتخفيف ت�أثري انخفا�ض �إنتاج كل من نفطي
دبي وعمان بغية املحافظة على درجة مقبولة من ال�سيولة ال�ستمرار ا�ستخدامها� ،أو رمبا االقت�صار
على نفط عمان فقط ،للت�سعري يف ال�سوق املذكورة.
154 . Ken Koyama, A Thought on Crude Oil Pricing in Asia, Special Bulletin, IEEJ, March 2011, http://eneken.
ieej.or.jp/eu/whatsnews/JPOIEL.html
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من وجهة نظر الدول املنتجة يف ال�شرق الأو�سط ،يعترب ا�ستخدام نفوط حملية (�أي دبي وعمان)
كنفوط �إ�شارة يف �آ�سيا ،خطوة م�شجعة باملقارنة مع ا�ستخدامها لنفوط �أجنبية لغر�ض الت�سعري يف
كل من ال�سوق الأوروبية والأمريكية.
�أما من وجهة نظر امل�شرتين يف ال�سوق الآ�سيوية ،فقد يكون ذلك م�صدر قلق وبخا�صة يف
امل�ستقبل .حيث �أن نفطي دبي وعمان هي نفوط منتجة خارج دول ال�سوق .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
�سعر نفط دبي يت�أثر وبدرجة كبرية بحركة الفروقات ما بني �أ�سعار برنت ودبي خ�صو�صاً و�أن �سعر
دبي غالباً ما يعترب تابعاً �أو مرتبطاً ب�شكل وثيق ب�أ�سعار برنت �آخذين بنظر الإعتبار بع�ض الظروف
اخلا�صة التي ت�ؤثر يف كل من برنت �أو دبي .
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،بالن�سبة للدول الآ�سيوية ،تعترب الت�سعرية التي تعتمد على نفطي دبي
وعمان  -املنتجة يف ال�شرق الأو�سط – مبثابة عملية تناف�سية ما بني النفوط ال�شرق �أو�سطية ذاتها.
وبالتايل ،قد متثل م�شكلة ب�ضوء درجة االعتماد العالية لل�سوق املذكورة على نفوط ال�شرق الأو�سط.
مما يذكر ،حققت الدول اال�سيوية تنويع �أكرب يف م�صادر امداداتها النفطية خالل العقد الأخري.
فربغم تزايد وارداتها من ال�شرق الأو�سط من حوايل  11.3مليون ب/ي يف عام  2000لت�صل �إىل
 15.9مليون ب/ي يف عام � ،2010أي بزيادة �أكرث من  % 41خالل الفرتة املذكورة ،ف�إن درجة
اعتمادها على نفوط ال�شرق الأو�سط قد انخف�ضت من � % 70إىل حوايل  % 57خالل تلك
الفرتة ،155وذلك بعد زيادة واردات الدول الآ�سيوية من مناطق �أخرى ،وبخا�صة من دول االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق و�شمال وغرب و�شرق افريقيا بالإ�ضافة �إىل �أمريكا الالتينية.
�أما بالن�سبة للم�ستقبل ،قد تتمكن الدول الآ�سيوية من زيادة الواردات النفطية من دول بحر
قزوين وكذلك من رو�سيا ب�ضوء توقع زيادة تركيز رو�سيا على ال�سوق الآ�سيوية ب�ضوء انخفا�ض
الطلب يف �أوربا .وبرغم ذلك  ،يتوقع �أن يكون اجلزء االكرب من �أية زيادة م�ستقبلية يف الواردات
النفطية �إىل ال�سوق الآ�سيوية م�صدرها دول ال�شرق الأو�سط من النفوط املتو�سطة والثقيلة عالية
املحتوى الكربيتي .وهذا ما قد يقود �إىل تفاقم يف م�شكلة الت�سعرية لتلك الوجهة ،خ�صو�صاً و�أن
ت�سعرية النفوط يف ال�سوق الآ�سيوية تلعب دوراً حمورياً يف ت�سعرية ا�ستريادات املنطقة من الغاز
الطبيعي امل�سال املرتبط ب�أ�سعار النفط على �أ�سا�س معدل �سعر ا�ستريادات اليابان من النفط اخلام
�أو ما ت�سمى باملعادلة اليابانية �أو “ كوكتيل النفط اليابانية” (.156)JCC
ويف هذا ال�سياق ،ظهرت تطورات جديدة جديرة باملالحظة يف املنطقة خالل ال�سنوات الأخرية
متثلت بدرجة رئي�سية بتزايد هام يف �إنتاج رو�سيا من النفط من �شرق �سخالني يف �إقليم �سيبرييا.
وقد ت�ضمن ذلك زيادة يف االمدادات النفطية الرو�سية �إىل ال�سوق الآ�سيوية عرب �أنبوب “�إي �إ �س
بي �أو” ( )East Siberia-Pacific Ocean-ESPOاملمتد من �سيبرييا �إىل املحيط الهادي،
حيث بد�أ الت�صدير عرب ميناء كوزمينو الرو�سي على املحيط الهادي يف نهاية عام  2009بطاقة
� 600ألف ب/ي .هذا بالإ�ضافة �إىل �إكمال �أنبوب فرعي ب�إجتاه ال�صني يف بداية عام  2011بطاقة
� 300ألف ب/ي .ومن املتوقع زيادة كميات �صادرات النفط الرو�سي اجلديد يف ال�سوق الآ�سيوية
155 . BP Statistical Review of World Energy, Various Issues.

156 . Ken Koyama, A Thought on Crude Oil Pricing in Asia, Special Bulletin, JEEJ, March 2011, http://enekeu.
iees.or.jp/en/whatsnews/JPOIEL.htm/
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على ح�ساب انخفا�ض ت�صدير نفط يورال 157نتيجة النخفا�ض الطلب الأوربي على النفط وان�سحاب
رو�سيا جزئياً من �سوق البحر الأبي�ض املتو�سط ب�ضوء تزايد املناف�سة يف ال�سوق املذكورة من نفوط
دول بحر قزوين ونفط كركوك من العراق.158
يذكر� ،أن النفط الرو�سي  ESPOي�شكل مناف�ساً ال ي�ستهان به لنفوط ال�شرق الأو�سط يف ال�سوق
الآ�سيوية نتيجة للقرب اجلغرايف واملرونة املتمثلة بعدم وجود حتديدات على الوجهة النهائية يف
عقود بيعه ،علماً ب�أنه ي�سعر حالياً على �أ�سا�س �أ�سعار نفط دبي.
اقت�صرت يف الوقت احلا�ضر ت�أثريات النفط الرو�سي على اجلانب اخلا�ص بعامل التعديل من
املعادلة ال�سعرية لنفوط ال�شرق الأو�سط �إىل �آ�سيا .لكن يعتقد البع�ض ب�أنه بالإمكان ا�ستخدام النفط
الرو�سي اجلديد كنفط �إ�شارة يف ال�سوق الآ�سيوية� .159إال �أن ذلك يتطلب قبول عام يف ال�سوق والذي
يت�أثر كثرياً بالتطورات امل�ستقبلية يف ال�سوق املذكورة وال�سيا�سة الرو�سية التي ت�ؤثر يف ا�سرتاتيجيات
دول ال�شرق الأو�سط يف ال�سوق املذكورة.
خال�صة القول ،اتخذت يف ال�سابق بع�ض الإجراءات الهادفة �إىل حت�سني عمل نظام الت�سعري
احلايل والزال هناك جمال ملزيد من التح�سني والذي بدوره يتطلب مزيد من التفكري وا�ستك�شاف
بع�ض املقاربات اجلديدة التي ميكن �أن تعك�س وب�شكل �أف�ضل حقائق وواقع ال�سوق النفطية
العاملية ،خ�صو�صاً و�أن التطورات التكنولوجية الهائلة التي ي�شهدها العامل بالأخ�ص يف جماالت
االت�صاالت ومعاجلة املعلومات قد ت�ؤدي يف النهاية �إىل ا�ستخدام طرق جديدة يف جتارة النفط
وت�سعريه.
ب�شكل عام ،ال توجد �أ�سباب اقت�صادية �أو �سيا�سية مقنعة تربر ا�ستمرار االعتماد على عدد قليل
من نوعيات النفوط الهام�شية املنتجة معظمها يف دول �أخرى ،والتي حتدد �أ�سعارها وبدرجة كبرية
من قبل عدد قليل من الالعبني �أو امل�ضاربني ،كنفوط مرجعية لت�سعري كميات هائلة من جتارة
النفط الدولية.
�إن تزايد �أهمية الدول الأع�ضاء ،وبخا�صة يف منطقة اخلليج ،باعتبارها امل�صدر للجزء الأكرب
من �أية زيادة م�ستقبلية يف �إنتاج النفط يف العامل ،يعني بال�ضرورة زيادة �أهمية اخلليج العربي
كمركز ت�صديري رئي�سي عاملي ،والذي قد ترى دول املنطقة ب�أنه من م�صلحتها حتويله على الأمد
البعيد �إىل مركز ت�سعريي رئي�سي من خالل �إن�شاء �أ�سواق لنفوطها بطريقة �أو ب�أخرى ،لتكون املرجع
لت�سعري �صادراتها النفطية �إىل الأ�سواق العاملية .وب�ضوء احتياطياتها النفطية الهائلة ،ف�إنه من
املنطقي �أن ت�صبح منطقة اخلليج لي�س فقط مركزاً لل�صناعة النفطية العاملية ،بل �أي�ضاً مركزاً عاملياً
ال �أم �آجالً،
للت�سعري 160وهذا ما دعى البع�ض للتكهن بربوز �سلة من النفوط ال�شرق �أو�سطية ،عاج ً
كمرجع ت�سعريي لنفوط املنطقة.161
157 . Geof Houlton, Global Crude Oil Supply and Quality Trends, COQA-San Antonio, February 24, 2011.
158 . MEES, 24 October, 2011.

159 . Ken Koyama, A Thought on Crude Oil Pricing in Asia, Special Bulletin, IEEJ, March 2011, http://eneken.
iees.or.jp/en/whatsnews/JPOIEL/htm/
160 . Joe Roeber, Winds of Change in Crude Oil Pricing, MEES, 9 July, 1990.

161 . Fereidun Fesharaki and Hassaan Vahidy, Middle East Crude Oil Trade Formula Pricing, MEES, 22 October, 2001.
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ال من الدول الأع�ضاء يف منطقة اخلليج �سيكون
�إن ما ي�شجع ب�إجتاه ذلك هو �أن عدداً قلي ً
مبقدورها حتقيق زيادة كبرية يف �إنتاجها امل�ستقبلي .و�إن معظمها يركز يف الوقت الراهن على
زيادة الطاقة الإنتاجية للنفوط الثقيلة بالتعاون مع �شركات النفط العاملية التي متتلك التكنولوجيا
املتطورة وال�ضرورية لتطوير مثل تلك النوعيات ال�صعبة من النفوط .وهذا ما قد يدفع ب�إجتاه
املزيد من التن�سيق فيما بني تلك الدول حول الطرق الأف�ضل ال�ستغالل نفوطها ب�ضمنها مو�ضوع
الت�سعري.
مالحظات ختامية وا�ستنتاجات
1 .1ب�شكل عام ،مر ت�سعري النفط اخلام يف الأ�سواق الدولية مبراحل خمتلفة وذلك ا�ستجابة
للتغيريات اجلذرية يف اجتاهات الهيكلة االقت�صادية وال�سيا�سية وموازين القوى والتحوالت
االقت�صادية وال�سيا�سية العاملية التي بدلت ،وب�شكل جذري ،هيكلة �سوق النفط و�سل�سلة
�إمداداته.
2 .2بد�أ تطبيق الأ�سعار املعلنة ،وب�شكل ر�سمي ،يف منطقة ال�شرق الأو�سط منذ خم�سينات القرن
املا�ضي وا�ستمرت لغاية عام  ،1973وقد كان النظام املذكور يتالءم وم�صالح �شركات النفط
العاملية التي كانت م�س�ؤولة عن قرارات الت�سعري وامل�سيطرة على كافة مراحل ال�صناعة
النفطية يف تلك املنطقة.
�3 .3ساعدت بع�ض التطورات ومنها بدء التدهور التدريجي يف قوة ال�شركات النفطية يف ال�سوق
بالإ�ضافة �إىل زيادة الطلب العاملي على النفط يف تقوية موقف منظمة �أوبك ومتكنها من
احل�صول على بع�ض املكا�سب ومن �أهمها زيادات يف الأ�سعار املعلنة لنفوطها طبقاً لإتفاقية
طهران واالتفاقيات الالحقة يف بداية �سبعينات القرن املا�ضي.
4 .4بد�أت مرحلة �أوبك والأ�سعار الر�سمية بانتقال قرار الت�سعري ب�شكل كامل من ال�شركات
النفطية �إىل دول منظمة �أوب��ك يف نهاية عام  1973وبداية عام  ،1974ما مكن دول
املنظمة من ت�صحيح م�سار �أ�سعار نفوطها ليزداد �سعر العربي اخلفيف (نفط الإ�شارة) من
 3.01دوالر/برميل يف �أكتوبر � 1973إىل  11.62دوالر/برميل يف يناير .1974
5 .5مل تفلح الإج���راءات التي اتخذتها منظمة اوب��ك ،ومنها تخفي�ض ال�سعر و�إدخ��ال نظام
احل�ص�ص يف عام  ،1983يف �إيقاف التدهور امل�ستمر يف ال�سوق ،ما ا�ضطر املنظمة �إىل
�إجراء تبديل يف �إ�سرتاتيجيتها والتوقف عن الت�سعري الر�سمي واالعتماد على �أ�سعار ال�سوق
يف نهاية عام .1985
6 .6يعتمد نظام �أ�سعار ال�سوق الذي الزال نافذاً لغاية تاريخه ،على ا�ستخدام معادالت �سعرية من
خالل ربط �أ�سعار نفوط الت�صدير ب�أ�سعار نفوط �إ�شارة خمتلفة ح�سب الأ�سواق امل�ستهدفة،
ما يعني اختالف ال�سعر النهائي لنف�س النوعية من النفط من �سوق لآخرى ومن وقت لآخر
يف نف�س ال�سوق.
7 .7هناك حتفظات حول نفوط الإ�شارة واح�سا�س عام ب�أنه ال يوجد نفط �إ�شارة مثايل يعتمد
عليه ،حيث تعاين جميع نفوط الإ�شارة من م�شاكل ومعوقات ،ما ا�ضطر بع�ض الدول
امل�صدرة �إىل اجراء تعديالت على معادالتها ال�سعرية من حني لآخر.
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8 .8من �أهم التعديالت التي �أجرتها الدول امل�صدرة الكبرية يف ال�شرق الأو�سط على معادالتها
ال�سعرية خالل ال�سنوات الأخرية هي حتول كل من ال�سعودية والكويت وايران �إىل ا�ستخدام
�أ�سعار نفط برنت يف ال�سوق امل�ستقبلية بدالً من �أ�سعاره الفورية يف معادالتها ال�سعرية يف
ال�سوق الأوروبية .كما حتولت كل من ال�سعودية والكويت والعراق �إىل ا�ستخدام م�ؤ�شر
«ارغو�س» بدالً من نفط غرب تك�سا�س كنفط �إ�شارة يف ال�سوق الأمريكية.
9 .9بخ�صو�ص االجتاهات امل�ستقبلية املحتملة للت�سعري وفق املعطيات احلالية ميكن الإ�شارة �إىل
ما يلي:
•�إن مفهوم اعادة النظر بنظام الت�سعري ال يعني  ،ب�أي �شكل من الأ�شكال ،العودة �إىل
نظام ال�سعر الثابت.
•ولدت جتربة التقلبات ال�سعرية احلادة خالل ال�سنوات القليلة الأخرية قناعة لدى كل
من الدول املنتجة وامل�ستهلكة ب�أنه ي�صعب ترك �أ�سعار النفط لعوامل ال�سوق ال�صرفة
لوحدها.
•يتوقع ا�ستمرار الإج��راءات احلالية القا�ضية ب�إ�ضافة نوعيات نفوط جديدة ،قدر
الإمكان� ،إىل نفوط الإ�شارة امل�ستخدمة حالياً ملعاجلة االنتقادات املوجهة �إىل تلك
النفوط وتربير ا�ستمرار ا�ستخدامها كنفوط �إ�شارة يف الأ�سواق املختلفة.
•يبدو ب�أنه لي�س هناك خماوف جدية ،وبخا�صة على الأم��د القريب ،حول ا�ستمرار
ا�ستخدام مزيج برنت كم�ؤ�شر ت�سعريي يف ال�سوق الأوروبية ،بينما الزال م�ؤ�شر «�أرغو�س»
جديداً يف ال�سوق الأمريكية يعتمد م�ستقبله على كيفية تطور ال�سيولة للنفوط امل�شكلة
ل�سلة «�أرغو�س» بالإ�ضافة �إىل التطورات يف ال�سوق الأمريكية.
•�إن تزايد درجة اعتماد الدول الأع�ضاء على ال�سوق الآ�سيوية املتنامية ،يحتم عليها
املراقبة امل�ستمرة عن كثب للتطورات احلا�صلة يف تلك ال�سوق وانعكا�ساتها على عملية
الت�سعري ،خ�صو�صاً و�أن ت�سعرية النفوط امل�ستوردة لآ�سيا تلعب دوراً حمورياً يف ت�سعري
ا�ستريادات ال�سوق املذكورة من الغاز الطبيعي امل�سال املرتبطة با�سعار النفط .
خال�صة القول� ،إن تزايد �أهمية الدول الأع�ضاء ،وبخا�صة الكبرية منها يف منطقة اخلليج
العربي ،يف �سوق النفط العاملية يف امل�ستقبل ،يعني بال�ضرورة زيادة �أهمية اخلليج كمركز ت�صديري
رئي�سي يف العامل .وبالتايل ،قد ترى تلك الدول ب�أنه من م�صلحتها حتويل اخلليج على الأمد
البعيد �إىل مركز ت�سعريي من خالل ان�شاء �سوق لنفوطها ،بطريقة �أو ب�أخرى ،لتكون املرجع لت�سعري
�صادراتها النفطية �إىل الأ�سواق العاملية.
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اجلدول ()1
تطور �إنتاج النفط يف العامل – �أوبك وخارج �أوبك – للفرتة 2010-1970
(مليون ب/ي)
ال�سنة

�إجمالي الإنتاج في العالم

�إنتاج �أوبك

الن�سبة من الإنتاج
العالمي ()%

�إنتاج خارج �أوبك

الن�سبة من الإنتاج العالمي ()%

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

48.06
50.84
53.67
58.46
58.62
55.82
60.41
62.71
63.33
66.05
62.95
59.53
57.30
56.6
57.63
57.45
60.45
60.74
63.1
63.98
65.4
65.18
65.71
66.01
67.05
68.01
69.8
72.02
73.4
72.06
74.89
74.91
74.70
77.08
80.57
81.49
81.73
81.54
82.02
80.28
82.10

23.51
25.47
27.25
30.9
30.69
27.17
30.75
31.34
29.98
31.24
27.25
23.14
19.75
17.94
17.58
16.7
19.37
19.21
21.24
22.86
24.57
24.7
26.06
26.87
27.36
27.61
28.39
29.74
30.97
29.56
31.15
30.64
29.26
31.02
33.78
34.95
35.10
34.76
35.72
33.37
34.32

48.9
50.1
50.8
52.9
52.4
48.7
50.9
50.0
47.3
47.3
43.3
38.9
34.5
31.7
30.5
29.1
32.0
31.6
33.7
35.7
37.6
37.9
39.7
40.7
40.8
40.6
40.7
41.3
42.2
41.0
41.6
40.9
39.2
40.2
41.9
42.9
42.9
42.6
43.6
41.6
41.8

24.55
25.37
26.42
27.56
27.93
28.65
29.66
31.37
33.35
34.81
35.7
36.39
37.55
38.66
40.05
40.75
41.08
41.53
41.86
41.12
40.83
40.48
39.65
39.14
39.69
40.4
41.41
42.28
42.43
42.5
43.74
44.27
45.77
46.06
46.79
46.54
46.63
46.78
46.30
46.91
47.78

51.1
49.9
49.2
47.1
47.6
51.3
49.1
50.0
52.7
52.7
56.7
61.1
65.5
68.3
69.5
70.9
68.0
68.4
66.3
64.3
62.4
62.1
60.3
59.3
59.2
59.4
59.3
58.7
57.8
59.0
58.4
59.1
60.8
59.8
58.1
57.1
57.1
57.4
56.4
58.4
58.2

امل�صدرBP, Statistical Review of World Energy-Various Issues :
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اجلدول ()2
فروقات الأ�سعار الفورية بني نفط برنت ونفط دبي للفرتة  2011-1987ح�سب املعدالت ال�سنوية للأ�سعار
(دوالر /برميل)
نفط برنت البريطاني

نفط دبي الإماراتي

الفرق بين برنت ودبي

1987

18.41

16.92

1.49

1988

14.94

13.18

1.76

1989

18.22

15.64

2.58

1990

23.61

20.38

3.23

1991

20.06

16.59

3.47

1992

19.33

17.21

2.12

1993

17.00

14.93

2.07

1994

15.80

14.74

1.06

1995

17.01

16.10

0.91

1996

20.70

18.58

2.12

1997

19.06

18.10

0.96

1998

12.71

12.15

0.56

1999

17.91

17.24

0.67

2000

28.44

26.25

2.19

2001

24.46

22.83

1.63

2002

25.03

23.83

1.2

2003

28.81

26.77

2.04

2004

38.23

33.66

4.57

2005

54.44

49.36

5.08

2006

65.16

61.54

3.62

2007

72.55

68.38

4.17

2008

97.37

93.85

3.52

2009

61.68

61.83

0.15-

2010

79.60

78.10

1.5

2011

111.4

106.2

5.2

امل�صدر:

BP, Statistical Review of World Energy, Various issues
Opec, Annual Statistical Bulletin, Various Issues
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اجلدول ()3
�إنتاج النفط العاملي ح�سب كثافة  APIللفرتة 2010-1994
()%
خفيفة
( �أعلى من ) API 35

متو�سطة
( �أعلى من 26 API
و�أقل من ) API 35

ثقيلة
(�أعلى من API 10
و�أقل من ) 26API

1994

10.8

58.1

31.1

1995

11.3

57.2

31.5

1996

12.2

56.0

31.8

1997

12.2

56.0

31.8

1998

13.1

55.6

31.3

1999

12.7

55.8

31.5

2000

13.3

55.6

31.1

2001

13.7

55.4

30.9

2002

14.0

55.7

30.3

2003

13.6

56.8

29.6

2004

13.7

57.7

28.6

2005

13.6

58.2

28.2

2006

14.4

56.5

29.1

2007

13.6

57.3

29.1

2008

13.2

58.6

28.2

2009

13.6

58.7

27.7

2010

14.4

56.8

28.9

امل�صدرENI, World Oil and Gas Review, 2005 :
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اجلدول ()4
�إنتاج النفط العاملي ح�سب املحتوى الكربيتي للفرتة 2010-1994
()%
منخف�ضة المحتوى
الكبريتي (�أقل من )%0.5

متو�سطة المحتوى الكبريتي
(�أعلى من  %0.5و�أقل من )%1

عالية المحتوى الكبريتي
(�أعلى من )%1

1994

35.1

8.8

56.1

1995

35.9

8.8

55.3

1996

36.9

8.9

54.2

1997

35.9

9.5

54.6

1998

35.4

9.3

55.3

1999

36.2

9.4

54.4

2000

35.6

9.7

54.7

2001

35.7

9.8

54.5

2002

36.4

10.1

53.5

2003

35.5

10.0

54.5

2004

34.6

10.1

55.3

2005

34

9.8

56.2

2006

34.1

10.2

55.7

2007

34.7

11.2

54.1

2008

33.7

11.9

54.4

2009

34.2

12.6

53.1

2010

34.5

12.6

52.9

امل�صدرENI, World Oil and Gas Review, 2005 :
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األبحـــــــــاث
تطور إنتاج واستهالك النفط والغاز الطبيعي
في الدول اآلسيوية (عدا الصين والهند)
واإلنعكاسات على الدول االعضاء

عبد الفتاح دندي٭

مت خالل ال�سنوات الأخرية الرتكيز وب�شكل كبري على �إ�ستهالك الطاقة يف كل من ال�صني والهند ،يف ظل �أهميتهما
البالغة �سواء كان ذلك على ال�صعيد الآ�سيوي �أو العاملي ملا تتمتع به الدولتان من كثافة �سكانية عالية ومعدالت منو
اقت�صادي انعك�ست على تزايد حاجتهما �إىل الطاقة� .إال �أن هناك دول �آ�سيوية �أخرى ال تتمتع بنف�س الدرجة من
الأهمية كال�صني والهند ،لكن بع�ضها تعترب �أ�سواق ًا مهمة ب�ضوء ا�ستهالكها املتزايد من النفط والغاز الطبيعي يف
الوقت الذي يت�سم فيه طلب الدول ال�صناعية باالنخفا�ض.
٭ مدير الإدارة الإقت�صادية � -أوابك -الكويت
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من جهة �أخرى ،متكنت دول �أخرى �ضمن املجموعة الآ�سيوية 1قيد الدرا�سة يف زيادة �إنتاجها
من النفط والغاز الطبيعي لتناف�س الدول الأع�ضاء يف تلك ال�سوق .وتربز من بني الدول امل�ستوردة،
كل من كوريا اجلنوبية ،واليابان ،واندوني�سيا ،التي كانت م�صدرة للنفط قبل �سنوات قليلة فقط،
و�سنغافورة ،وتايالند بينما تربز فيتنام كدولة حققت بع�ض النجاح يف تطوير �صناعتها النفطية
والغازية ،بالإ�ضافة �إىل دول �أخرى حققت بع�ض الزيادات يف �إنتاجها من الغاز الطبيعي خالل
ال�سنوات الأخرية مثل ماليزيا واندوني�سيا.
تهدف الدرا�سة اىل ت�سليط ال�ضوء على التطورات التي �شهدتها جمموعة من الدول الآ�سيوية
عدا ال�صني والهند فيما يتعلق بانتاج وا�ستهالك النفط والغاز الطبيعي ،فهي جديرة باالهتمام
واملتابعة من قبل الدول الأع�ضاء.
ال �شك �أن البلدان الآ�سيوية متثل يف الوقت احلا�ضر «حجر الزاوية» لتجارة النفط للعديد
من الدول الأع�ضاء ،ويف املقابل تعد الدول الأع�ضاء « ال�شريك اال�سرتاتيجي» للعديد من الدول
الآ�سيوية �إذ و�صل اعتماد هذه الدول على �صادرات الدول الأع�ضاء يف بع�ضها �إىل �أكرث من %65
من �إجمايل وارداتها من النفط اخلام واملنتجات البرتولية كما كما هو احلال يف كل من اليابان و
كوريا.
�إن الت�شابك التجاري الوثيق بني الدول الأع�ضاء والدول الآ�سيوية مر�شح لأن ي�شهد تطورات
كبرية يف العقدين القادمني نظرا لت�ضافر العديد من العوامل من �أهمها ،متركز �أكرث من ثلثي
االحتياطيات النفطية امل�ؤكدة يف العامل يف الدول الأع�ضاء ،و ميزة القرب اجلغرايف للعديد منها
من الدول الآ�سيوية ،ورغبة اجلانبني للولوج يف ا�ستثمارات م�شرتكة يف مناحي الطاقة املت�شعبة.
و�ست�سعر�ض الدرا�سة ،لأهم تطورات الطاقة يف الدول الآ�سيوية عدا ال�صني و الهند ،و�أثرها
على جتارة الدول الأع�ضاء ،و�صوال �إىل ا�ست�شراف الطلب الأ�سيوي املتوقع على النفط حتى عام
 2035و�أهمية الدول الأع�ضاء يف تلبية ذلك الطلب ،وذلك وفق املحاور الرئي�سية التالية:
�أوال :ال�سمات الرئي�سية لأ�سواق النفط والغاز الطبيعي الآ�سيوية.
ثانيا :تطور ا�ستهالك الطاقة يف ال��دول الآ�سيوية عدا ال�صني والهند ،و�أثرها على جت��ارة الدول
الأع�ضاء.
ثالثا :نظرة عامة على ال�صادرات النفطية للدول الأع�ضاء �إىل الدول الآ�سيوية عدا ال�صني والهند.
رابعا� :آفاق تطور الطلب على النفط و الغاز الطبيعي يف الدول الآ�سيوية عدا ال�صني والهند حتى
عام .2035
خام�سا :دور الدول الأع�ضاء يف مقابلة الطلب الآ�سيوي املتوقع على النفط والغاز الطبيعي حتى
عام .2035
 1متثل الدول الآ�سيوية لأغرا�ض الدرا�سة :
الدول الآ�سيوية النامية  ،والتي ت�شمل كل من هونغ كونغ وباك�ستان و�أفغان�ستان وبنغالدي�ش وبورما و�أندوني�سيا وماليزيا والفلبني
و�سنغافورة وتايوان وتايلند وفيتنام  .و الدول الآ�سيوية ال�صناعية وهي اليابان وكوريا .و منطقة املحيط الهادي (البا�سفيك) وهي
�آ�سرتاليا ونيوزلندا .
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�أوالً :ال�سمات الرئي�سية لأ�سواق النفط و الغاز الطبيعي الآ�سيوية
�أو�ضحت التطورات املتالحقة يف �أ�سواق النفط الأهمية الكبرية للدول الآ�سيوية ،خا�صة للدول
الأع�ضاء .وقد متكنت هذه الدول من احلفاظ على معدالت قيا�سية للنمو االقت�صادي �أف�ضت �إىل
تنامي ا�ستهالك الطاقة فيها و�إىل تزايد ح�صتها يف اال�ستهالك العاملي ،ما �أدى �إىل تعاظم اعتماد
الدول الآ�سيوية على النفط امل�ستورد خا�صة من الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوابك.
وي�ستعر�ض اجلزء التايل من الدرا�سة املالمح وال�سمات الرئي�سية لأ�سواق النفط والغاز
الطبيعي يف الدول الآ�سيوية خالل العقدين املا�ضيني والتي يعد من �أهمها :
 -1الزيادة املت�سارعة يف ا�ستهالك النفط واملنتجات النفطية
�شهد ا�ستهالك الطاقة ،ب�شكل عام ،يف الدول الآ�سيوية منوا مت�سارعا لأغلب حقبة الت�سعينات
مدفوعا بالنمو االقت�صادي الذي �شهدته �أغلب الدول الآ�سيوية ،والذي جاء نتيجة لت�ضافر عدد
من العوامل من �أبرزها ،حترير االقت�صاد وانتهاج �سيا�سات اقت�صادية قائمة على اقت�صاد ال�سوق.
ومن املالحظ �أن ال��دول الآ�سيوية النامية حققت �أعلى معدالت منو �أقت�صادي خالل فرتة
العقــدين املا�ضيني باملقارنة مع املجموعات الدولية االخرى ،فخالل الفرتة � 2000-1993سجلت
منوا بلغ معدله  %7مقابل معدالت منو للمجموعات االخرى مل يتجاوز  ،%3.5ويف عام 2009
عندما �شهدت معظم االقت�صادات العاملية منوا �سالبا نتيجة لتداعيات االزمة املالية العاملية التي
ع�صفت باالقت�صاد العاملي ب�شكل عام  ،حققت الدول الآ�سيوية منوا مبعدل  ،%7.2ويف عام 2010
بلغ معدل النمو  %9.5مقارنة مبعدل النمو العاملي الذي بلغ .%5.1
ويبني اجلدو  1-يف امللحق وال�شكل  1 -معدالت النمو االقت�صادي يف الدول الآ�سيوية النامية
مقارنة ببقية مناطق العامل.
لقد عمل االرتفاع ال�شكل : 1 -تطور النمو االقت�صادي يف الدول الآ�سيوية النامية و املجموعات
الكبري يف معدالت منو
الأخرى )%( 2010-1993 ،
الناجت املحلي االجمايل
يف ال����دول الآ���س��ي��وي��ة
والذي جتاوز متو�سطه
� %7إىل حدوث زيادة
ك��ب�يرة يف ا���س��ت��ه�لاك
النفط و الغاز الطبيعي
يف ال�����دول اال���س��ي��وي��ة
(ع��دا ال�صني والهند)
و�صل معدلهما خالل
ال��ع��ق��د م��ا ي��رب��و على
 %2و� %5.8سنويا
على التوايل.
امل�صدر :اجلدول  1 -يف امللحق.
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اعتمدت االقت�صادات الآ�سيوية على النفط والغاز الطبيعي كعامل �أ�سا�سي لرفد الن�شاطات
االقت�صادية املختلفة مبتطلباتها من الطاقة طيلة العقود املا�ضية .فقد �أرتفع ا�ستهالك الدول
الآ�سيوية (ع��دا ال�صني
وال���ه���ن���د) م���ن ال��ن��ف��ط ال�شكل : 2 -تطور �إ�ستهالك النفط يف الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند)،
 ( 2010-1990مليون برميل يف اليوم)
ع��ام � 2010إىل 14.9
مليون برميل يف اليوم،
م��ق��اب��ل  14.1م��ل��ي��ون
ب��رم��ي��ل يف ال��ي��وم فقط
عام  ،2000يف حني مل
يزد ا�ستهالكها عن 10
مليون برميل يف اليوم
عام  .1990كما يو�ضح
اجل��دول  2 -يف امللحق
وال�شكل :2 -
وبالنظر اىل تطور
ا���س��ت��ه�لاك ال��ن��ف��ط يف
الدول الآ�سيوية فرادى ،يت�ضح الآتي:

امل�صدر :اجلدول ( )2يف امللحق.

 -كوريا اجلنوبية ،ت�ستهلك يف الوقت احلا�ضر ،حوايل  2.4مليون برميل يف اليوم ،مقابل 1.0مليون برميل يف اليوم عام � ،1990أي �أن الطلب فيها زاد ب�ضعف ون�صف ال�ضعف تقريبا خالل
العقدين املا�ضيني� ،أي مبعدل منو �سنوي بلغ .%4.2
 -تايالند ،زاد ا�ستهالكها بحوايل ثالثة �أ�ضعاف ليبلغ  1.1مليون برميل يف اليوم عام 2010مقارنة بـ � 422ألف برميل يف اليوم فقط عام � ،1990أي مبعدل منوي �سنوي بلغ .%5

 -تايوان ،ارتفع ا�ستهالكها من النفط �إىل  1مليون برميل يف اليوم� ،أي بزيادة مقدارها ال�ضعف،م��ق��اب��ل  576ال��ف
ال�شكل  3 -ا�ستهالك النفط يف عدد من الدول الآ�سيوية النامية،
برميل يف اليوم عام
�( 2010 –1990ألف برميل يف اليوم)
 ،1990م���ا ميثل
من���و ���س��ن��وي ق���دره
.%3
ويو�ضح اجل��دول 2 -
يف امللحق ،وال�شكل 3 -
تطور ا�ستهالك النفط
يف ع����دد م���ن ال����دول
الآ�سيوية النامية للفرتة
.2010-1990
امل�صدر :اجلدول  2 -يف امللحق.
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اجلدير بالذكر �أن الزيادة يف ا�ستهالك الدول الآ�سيوية جمتمعة من النفط ما بني عامي 1990
و 2010و التي و�صلت اىل  13.4مليون برميل يف اليوم متثل نحو  %82من �إجمايل الزيادة يف
بقية مناطق العامل التي بلغت  16.3مليون برميل يف اليوم خالل الفرتة امل�شار �إليها� ،أما الزيادة يف
ا�ستهالك الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني و الهند) والتي بلغت  4.6مليون برميل يف اليوم تعادل %28
من الزيادة املحققة يف بقية بلدان العامل ،كما يو�ضح اجلدول  1 -وال�شكل .4 -
اجلدول  :1 -تطور ا�ستهالك النفط يف الدول الآ�سيوية وبقية مناطق العامل
(مليون برميل يف اليوم)
1990

2010

الزيادة  -مليون برميل في اليوم

الدول الآ�سيوية مجتمعة منها:

13.8

27.2

13.4

الدول اال�سيوية (عدا ال�صين والهند)

10.3

14.9

4.6

ال�صين و الهند

3.5

12.4

8.9

بقية بلدان العالم ٭

56.2

72.5

16.3

االجمالي العالمي

87.4 66.5

20.9

٭االجمايل العاملي ناق�ص الدول اال�سيوية عدا ال�صني والهند.
امل�صدر  :اجلدول  2 -يف امللحق.

ال�شكل  :4 -الزيادة يف ا�ستهالك النفط يف الدول الآ�سيوية وبقية مناطق العامل
بني عامي 1990و ( 2010مليون برميل يف اليوم)
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 -2تزايد ح�صة الدول الآ�سيوية يف اال�ستهالك العاملي
�أف�ضت التطورات �سالفة الذكر �إىل ا�ستحواذ الدول الآ�سيوية جمتمعة على �أكرب ح�صة من
ا�ستهالك النفط يف العامل خالل عام  2010حيث بلغت ن�سبتها  %31.2لتمثل �أك�بر منطقة
جغرافية م�ستهلكة للنفط يف العامل ،بعد �أن كانت حمتلة للمرتبة الثانية عامليا بعد �أمريكا ال�شمالية
يف عام  1990م�ست�أثرة بح�صة  %20.8مقابل ح�صة  %30.5لبلدان �أمريكا ال�شمالية.
ويف الوقت الذي تراجعت فيه الأهمية الن�سبية لبقية املجموعات االخرى ك�أمريكا ال�شمالية و �أوروبا
الغربية و االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،زادت ح�صة جمموعة الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني و الهند) من
ا�ستهالك النفط العاملي من  %15.5عام � 1990إىل  %17عام  ،2010كما يبني اجلدول  2 -وال�شكل.5 -
اجلدول  :2 -ح�صة دول �آ�سيا الهادي (عدا ال�صني والهند) من اال�ستهالك العاملي من النفط
مقارنة باملجموعات الأخرى ()%
1990

2000

2010

�أمريكا ال�شمالية
�أمريكا الجنوبية
اوروبا الغربية
االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق
ال�شرق الأو�سط
افريقيا
الدول الآ�سيوية و الهادي (عدا ال�صين والهند)
ال�صين والهند
�إجمالي الدول الآ�سيوية و منطقة الهادي

30.5

30.8

26.8

5.4

6.3

7.0

20.4

19.2

15.9

14.6

6.3

6.4

5.4

6.6

9.0

2.9

3.2

3.8

15.5

18.4

17.0

5.5

9.5

14.2

20.8

27.6

31.2

العالم

100

100

100

امل�صدر� :شركة برت�ش برتوليوم ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد متفرقة.

ع��ل��ى �أن ال��زي��ادة
يف ا�ستهالك ال��دول
الآ�سيوية من النفط
مل ت��ك��ن ك��اف��ي��ة لكي
ت�����ص��ل ح�����ص��ة ال��ف��رد
الآ�سيوي �إىل م�ستوى
ح�����ص��ة ن���ظ���رائ���ه يف
ال�����دول ال�����ص��ن��اع��ي��ة
املتقدمة ،وهو م�ؤ�شر
�آخر على االمكانيات
الهائلة لزيادة الطلب
على النفط يف منطقة
الدول الآ�سيوية.

ال�شكل  :5 -تطور ح�صة دول �آ�سيا الهادي (عدا ال�صني والهند) من اال�ستهالك
العاملي من النفط ()%

امل�صدر :اجلدول  1 -يف امللحق.
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ك���م���ا �أن������ه ي��و���ض��ح
ع����دم واق��ع��ي��ة ال��ك��ث�ير
م��ن ال��دع��وات املوجهة
�إىل تلك ال��دول لتقليل
ا�ستخدامها من النفط
وال��ط��اق��ة ،خا�صة وان
معدل ا�ستهالك الفرد
يف ال����دول ال�صناعية
يزيد ب��أك�ثر م��ن �سبعة
�أ���ض��ع��اف م��ا ي�ستهلكه
ال���ف���رد الآ����س���ي���وي من
النفط .ويبني اجلدول
  3يف امللحق وال�شكلامل�صدر :اجلدول  3 -يف امللحق.
  6م��ع��دل ا�ستهالكال���ف���رد ال�����س��ن��وي من
النفط يف بع�ض الدول الآ�سيوية عام .2010

ال�شكل  :6 -معدل ا�ستهالك الفرد ال�سنوي من النفط
يف بع�ض الدول الآ�سيوية عام  ( 2010برميل�/سنة )

 -3تنامي اعتماد الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند) على النفط امل�ستورد
عملت الزيادة امل�ضطردة يف اال�ستهالك الآ�سيوي دون �أن تقابلها زيادة مماثلة يف االنتاج
�إىل تنامي الفجوة بني االنتاج واال�ستهالك مما �أدى �إىل ارتفاع حاد يف درجة اعتماد الدول
الآ�سيوية على وارداتها من اخلارج .فا�ستهالك دول املجموعة قيد الدرا�سة ارتفع مبقدار 4.6
مليون برميل يف اليوم ما بني عامي  1990و  2010يف الوقت الذي مل يرتفع فيه �إنتاجها اال
مبقدار � 215ألف برميل يف اليوم .لرتتفع بذلك الفجوة بني اال�ستهالك واالنتاج من  7مليون
برميل يف اليوم عام  1990اىل  11.4مليون برميل يف اليوم ،كما هو مبني يف اجلدول 3 -
وال�شكل . 7 -
اجلدول : 3 -موازنة �إنتاج و ا�ستهالك النفط يف الدول الآ�سيوية عدا ال�صني والهند2010-1990 ،
�ألف برميل يف اليوم
1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الإنتاج

3237

3588

3897

3584

3473

3446

3479

3422

3452

اال�ستهالك

13254 10281

14108

14992

14906

15101

14710

14454

14861

الموازنة

()11409( )11032( )11231( )11655( )11433( )11408( )10211( )9666( )7044

الإنتاج �إلى اال�ستهالك %
امل�صدر:

31.5

27.1

27.6

23.9

23.3

22.8

23.7

23.7

23.2

OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review of World Energy 2012
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اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن
جمموعة الدول الآ�سيوية
(ع���دا ال�����ص�ين وال��ه��ن��د)
قد حافظت على ح�صة
 %66من مزيج الطاقة
الأول��ي��ة امل�ستهلكة فيها
خالل العقدين املا�ضيني
ل�صالح ال��ن��ف��ط وال��غ��از
الطبيعي .فقد �شهدت
ح�صة الغاز الطبيعي يف
مزيج الطاقة امل�ستهلكة
ارت��ف��اع��ا م��ن %12.1
عام  1990اىل %21.6
امل�صدر :اجلدوالن  2و  4يف امللحق.
عام  ،2010كما ارتفعت
ح�صة الفحم من %22
اىل  ،%23.7بينما انخف�ضت ح�صة النفط من  %54.2اىل  %44.7خالل ذات الفرتة ،كما
انخف�ضت ح�صة الطاقة الكهرومائية من  %5اىل  ،%3.4وحافظت الطاقة النووية على ح�صة
 ،%6.9كما يو�ضح اجلدول :4 -
ال�شكل  :7 -تطور الفجوة بني ا�ستهالك وانتاج النفط يف الدول
الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند �( 2010-1990ألف برميل يف اليوم)

اجلدول :4 -توزع �إجمايل الطاقة االولية امل�ستهلكة يف الدول اال�سيوية عدا ال�صني والهند(مليون ب م ن ي)

1990

2010

2000

الكمية

%

الكمية

%

الكمية

%

النفط

10.3

54.2

14.1

51.9

14.9

44.7

الغاز الطبيعي

2.3

12.1

4.4

16.2

7.2

21.6

الفحم

4.2

22.0

5.5

20.4

7.9

23.7

الكهرومائي

0.94

4.9

0.99

3.7

1.1

3.4

النووية

1.3

6.7

2.1

7.8

2.2

6.6

الإجمالي

19.0

100.0

27.2

100.0

33.3

100.0

العالم
الح�صة من الإجمالي العالمي

165.5

192.2

244.4

11

14

14

Source: OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review 2012 .

لقد حافظ النفط والغاز الطبيعي على ح�صة  %59من مزيج الطاقة االولية امل�ستهلكة يف
كوريا اجلنوبية خالل العقدين املا�ضيني ،بينما ارتفعت ح�صتهما من �إجمايل الطاقة امل�ستخدمة
يف �أ�سرتاليا من  %55.4اىل  ،%61.3ويف تايالند من  %35.4اىل  ،%54.1و يف �سنغافورة من
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 %15.5اىل  .%26ويف املقابل انخف�صت ح�صة امل�صدرين من �إجمايل الطاقة االولية يف كل من
اليابان من  %68.5اىل  ،%59.5و يف تايوان من  %60.7اىل  ،%55.8كما يبني اجلدول 5 -
وال�شكل :8 -
اجلدول  :5 -ح�صة النفط و الغاز الطبيعي من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف بع�ض الدول الآ�سيوية ()%
1990

2010

اليابان

68.5

59.5

كوريا

59.1

58.8

ا�ستراليا

55.4

61.3

تايلند

35.4

54.1

تايوان

60.7

55.8

�سنغافورة

15.5

26.0

�إجمالي الدول الآ�سيوية عدا ال�صين والهند

66.6

66.2

امل�صدر� :شركة برت�ش برتوليوم ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد متفرقة.

ال�شكل  : 8 -تطور ح�صة النفط والغاز الطبيعي من �إجمايل
ا�ستهالك الطاقة يف بع�ض الدول الآ�سيوية ()%

وال�����س��م��ة االخ����رى
التي تت�سم بها ال��دول
اال�سيوية (عدا ال�صني
وال���ه���ن���د) ه���ي ال��ن��م��و
امل��ن��خ��ف�����ض يف �إن���ت���اج
النفط ،الذي بلغ معدله
خ�لال الفرتة -1990
 2010ح��وايل %0.3
ف���ق���ط ،ح���ي���ث ارت���ف���ع
االنتاج النفطي من 3.2
مليون برميل يف اليوم
ع��ام  1990اىل 3.9
مليون برميل يف اليوم
 2000لينخف�ض بعد
ذل���ك اىل  3.4مليون
برميل يف اليوم عام  ،2010لتنخف�ض بذلك ح�صتها من االجمايل العاملي من  %4.9عام 1990
اىل  %4.2عام  ،2010اجلدول  4 -يف امللحق.
ويف ظل النمو املنخف�ض يف االنتاج النفطي ف�إن العديد من الدول الآ�سيوية وعلى ر�أ�سها اليابان وكوريا
و�سنغافورة كانت وال تزال تعتمد بالكامل على وارداتها النفطية� ،إذ ات�سمت فرتة انتعا�شها ال�صناعي
باالعتماد املتزايد على النفط ،كما ي�شري اجلدول  6 -وال�شكل .9 -
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اجلدول  :6 -الواردات من النفط واملنتجات النفطية كن�سبة من �إجمايل ا�ستهالك النفط ،عام )%( 2010
�إجمالي الواردات
( �ألف برميل في اليوم)

�إجمالي اال�ستهالك
( �ألف برميل في اليوم)

ن�سبة الواردات
�إلى اال�ستهالك

�أمريكا

11.689

19.148

61.0

كندا

0.846

2.276

37.2

المك�سيك

0.636

1.994

31.9

13.171

23.418

56.2

1.606

6.104

26.3

12.094

19.510

62.0

�أفريقيا

0.895

3.291

27.2

�أ�ستراليا

0.878

0.941

93.3

ال�صين

5.963

9.057

65.8

الهند

3.598

3.319

108.4

اليابان

4.567

4.451

102.6

�سنغافورة

2.892

1.185

244.1

دول �آ�سيوية �أخرى

7.281

8.284

87.9

مجموع �أمريكا ال�شمالية
�أمريكا الجنوبية
والو�سطى
الدول الأوربية

امل�صدر� :شركة برت�ش برتوليوم ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي  ،يونيو .2011

ال�شكل  :9 -الواردات من النفط واملنتجات النفطية كن�سبة من اجمايل ا�ستهالك النفط
يف بع�ض الدول الآ�سيوية والدول االخرى ،عام ) % ( 2010
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 - 4تزايد االنتاج من الغاز الطبيعي و ا�ستهالكه يف الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند) بنف�س املعدالت تقريبا.
����ش���ه���د ا���س��ت��ه�لاك
الغاز الطبيعي يف الدول
اال�سيوية (ع��دا ال�صني
وال���ه���ن���د) ارت���ف���اع���ا يف
م�ستواه من  2.3مليون
ب م ن ي ع��ام 1990
اىل  4.4مليون ب م ن ي
عام  2000ثم اىل 7.2
م��ل��ي��ون ب م ن ي ع��ام
� ،2010أي مبعدل منو
�سنوي بلغ  ،%5.8كما
يو�ضح اجل��دول ( )5يف
امللحق وال�شكل (:)10
لرتتفع بذلك ح�صة
املجموعة من الكميات
امل�ستهلكة عامليا من الغاز
الطبيعي من  %6.5عام
 1990اىل  %10عام
 2000ثم اىل %12.5
عام  ،2010كما يو�ضح
ال�شكل (:)11
كما �شهد انتاج دول
املجموعة قيد الدرا�سة
م����ن ال����غ����از ال��ط��ب��ي��ع��ي
ارت��ف��اع��ا اي�����ض��ا خ�لال
ال��ف�ترة 2010-1990
مب��ع��دل من��و �سنوي بلغ
 ،%5.1حيث ارتفع من
 2.2مليون ب م ن ي عام
 1990اىل  3.9مليون
ب م ن ي عام  2000ثم
اىل  6مليون ب م ن ي
عام  ،2010لتت�ضاعف
ح�صة ال���دول اال�سيوية
(عدا ال�صني والهند) من
98

ال�شكل  :10 -تطور ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف الدول اال�سيوية
عدا ال�صني والهند ( الف ب م ن ي)

امل�صدر :اجلدول  5 -يف امللحق.

ال�شكل  :11 -تطور ح�صة الدول اال�سيوية عدا ال�صني والهند من اجمايل
اال�ستهالك العاملي من الغاز الطبيعي ()%

امل�صدر :اجلدول  5 -يف امللحق.

ال�شكل  :12 -تطور انتاج الغاز الطبيعي يف الدول اال�سيوية عدا ال�صني
والهند ( الف ب م ن ي)

امل�صدر :اجلدول  6 -يف امللحق.

عبد الفتاح دندي

اجمايل الكميات املنتجة
عامليا م��ن  %6.2عام
 1990اىل %10.4
عام  ،2010كما يو�ضح
اجل���دول 6 -يف امللحق
وال�شكالن  12 -و:13
وع�����ن�����د م�����وازن�����ة
ا�����س����ت����ه��ل�اك ال�������دول
اال�سيوية (عدا ال�صني
و ال���ه���ن���د) م���ن ال��غ��از
الطبيعي مع م�ستويات
االن���ت���اج خ�ل�ال ال��ف�ترة
،
2010-1990
يالحظ تعاظم الفجوة
من � 84ألف ب م ن ي
ع��ام  1990اىل 493
�أل����ف ب م ن ي ع��ام
 2000ثم اىل 1142
�أل����ف ب م ن ي ع��ام
 ،2010ك��م��ا ي��و���ض��ح
اجل���دول 6 -و ال�شكل
 .14وت�شري التقديرات
اال���س��ت�����ش��راف��ي��ة �إىل
�أن اجل���زء الأك��ب�ر من

ال�شكل  :13 -ح�صة الدول اال�سيوية عدا ال�صني والهند من اجمايل االنتاج
العاملي من الغاز الطبيعي ()%

امل�صدر :اجلدول  5 -يف امللحق.

ال�شكل  :14 -فجوة االنتاج يف الدول اال�سيوية عدا ال�صني والهند
من الغاز الطبيعي ( �ألف ب م ن ي )

امل�صدر :اجلدول  9 -يف امللحق.

اجلدول  : 7 -موازنة �إنتاج و ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف الدول الآ�سيوية،
� 2010-1990ألف برميل يف اليوم
1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الإنتاج

2216

3130

3871

4930

5120

5230

5377

5609

6026

اال�ستهالك

2300

3183

4364

5721

6012

6309

6532

6568

7168

الموازنة

()84

()53

()1142( )959( )1155( )1079( )891( )791( )493

الإنتاج �إلى اال�ستهالك %

96.3

98.3

88.7

86.2

85.2

82.9

82.3

85.4

84.1

Source: OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review 2012.
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واردات الدول الآ�سيوية من النفط اخلام وامل�شتقات البرتولية �سيت�أتى من الدول الأع�ضاء وبالذات
من دول اخلليج العربي ،كما و�سيعمل ا�ستمرار النمو االقت�صادي يف الدول الآ�سيوية بوتائر مت�سارعة
عرب العقدين القادمني �إىل موا�صلة زخم النمو يف الطلب على نفوط الدول الأع�ضاء من جهة وعلى
الغاز الطبيعي امل�سال امل�صدر من بع�ض الدول الأع�ضاء من جهة �أخرى .وهذا ما �سيتم التطرق �إليه
ب�شئ من التف�صيل يف اجلزء الأخري من الدرا�سة.

ثانيا :تطور ا�ستهالك النفط والغاز الطبيعي يف الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند)
�شهد ا�ستهالك النفط يف جمموعة الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند) ارتفاعا يف م�ستواه من
 10.3مليون برميل يف اليوم عام � 1990أي ما ي�شكل نحو  %15.5من �إجمايل اال�ستهالك العاملي من
النفط اىل  14.9مليون برميل يف اليوم �أي ما ميثل حوايل  %17من االجمايل العاملي عام .2010
كما ارتفع ا�ستهالك املجموعة من الغاز الطبيعي من  2.3مليون برميل مكافئ نفط يف عام � ،1990أي
ما ميثل  %6.5من �إجمايل الغاز الطبيعي امل�ستهلك عامليا ،اىل  7.2مليون ب م ن ي يف عام 2010
� ،أي ما ي�شكل نحو  %12.5من االجمايل العاملي ،و من �أجل التعرف على تطور ا�ستهالك امل�صدرين
خالل العقدين املا�ضيني ،مت اعتماد الت�صنيف التايل يف الدرا�سة ل�سهولة اال�ستدالل:
1 .1الدول الآ�سيوية ال�صناعية :وت�شمل كل من اليابان وكوريا اجلنوبية وهما ع�ضوان يف منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية من القارة الآ�سيوية.
2 .2الدول الآ�سيوية الرئي�سية  :وهي الدول التي يزيد ا�ستهالكها من النفط عن  1مليون برميل
يف اليوم ،والتي تعتمد بدرجة كبرية على وارداتها اخلارجية .وهي الدول التي ت�أتي يف املرتبة
الثانية من حيث الأهمية وت�شمل كل من �أندوني�سيا و�سنغافورة و تايوان وتايالند والفلبني.
3 .3دول �آ�سيا الهادي  :و هما �أ�سرتاليا و نيوزيلندا.
4 .4دول �آ�سيوية �أخرى :وت�ضم هذه املجموعة بقية الدول الآ�سيوية التي قل ا�ستهالكها عن 1
مليون برميل يف اليوم.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض موجـــــز للتطورات التي �شهدتها تلك الدول خالل الفرتة .2010-1990

 -1الدول الآ�سيوية ال�صناعية
تعد كل من اليابان وكوريا اجلنوبية من �ضمن “الدول الأربعة الكبار” امل�ستهلكة للطاقة يف �آ�سيا
ف�ضال عن ال�صني والهند� ،إذ مل تقل ح�ص�صهما جمتمعة عن ن�سبة  %46من اال�ستهالك الكلي
للنفط يف الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند) خالل الفرتة  ،2010-1990ففي عام  1990كانت
ح�صة الدولتني ت�شكل  %60من �إجمايل املجموعة و يف نهاية عام  2010انخف�ضت اىل ،%46.3
كما يو�ضح اجلدول .8 -
ومتثل الدول �أعاله �شركاء ا�سرتاتيجيون للعديد من الدول الأع�ضاء ،وهنا تكمن �أهمية درا�سة تطور
ا�ستهالك الطاقة يف كل دولة على حدة ،ملا لذلك من ت�أثري بالغ على ر�سم امل�سار امل�ستقبلي لتجارة الدول
الأع�ضاء مع الدول الآ�سيوية .وفيما يلي ا�ستعرا�ض لتطور ا�ستهالك الطاقة يف هذه الدول:
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اجلدول � :8 -إ�ستهالك النفط يف الدول الآ�سيوية الرئي�سية2010– 1990 ،
(مليون برميل يف اليوم)
1990

1995

2000

2005

2010

اليابان

5.2

5.7

5.5

5.3

4.5

كوريا الجنوبية

1.0

2.0

2.2

2.3

2.4

مجموع الدولتين

6.2

7.7

7.7

7.8

6.9

ال�صين

2.3

3.4

4.8

6.9

9.1

الهند

1.2

1.6

2.3

2.6

3.3

�إجمالي الدول الآ�سيوية عدا ال�صين والهند

10.3

13.2

14.1

15.0

14.9

ح�صة اليابان وكوريا �إلى المجموع %

60.2

58.3

54.6

52.0

46.3

امل�صدر :اجلدول  2 -يف امللحق.

 1 -1اليابان

اليابان هي ثالث �أكرب م�ستهلك للنفط يف العامل بعد الواليات املتحدة وال�صني ،وثالث �أكرب
م�ستورد للنفط اخلام يف العامل بعد الواليات املتحدة وال�صني �أي�ضا .فقد منا االقت�صاد الياباين،
خالل الفرتة  2003-1993مبعدل �أقل من  ،)%1% ( 0.8وارتفع املعدل خالل فرتة اخلم�س
ال�سنوات املوالية � ،أي حتى عام  2007ليبلغ متو�سطه نحو  ،%2و تراجع معدل النمو ب�شكل حاد
خالل عامي  ، 2009-2008م�سجال معدال �سالب بلغ  %1.2و  %6.3على التوايل ليعاود االرتفاع
مرة �أخرى يف عام  2010و ي�صل معدل النمو اىل  ،%4اجلدول ( )1يف امللحق.
وقد �صاحب ذلك تغريا يف م�ستويات ا�ستهالك النفط الذي انخف�ض من  5.2مليون برميل يف
اليوم عام  1990اىل  4.5مليون برميل يف اليوم عام  .2010وتفتقر اليابان � ،إىل موارد طبيعية
حملية ،فهي ال متتلك �سوى  44مليون برميل من احتياطيات النفط كما يف يناير  2011منخف�ضة
بنحو  14مليون برميل مقارنة مب�ستوى احتياطاتها لعام  ،2007لذا ف�إنها تقوم با�سترياد �أغلب
�إحتياجاتها من النفط اخلام من اخلارج.
و تعك�س م�ستويات ا�ستهالك النفط املرتفعة م��دى اعتماد اليابان على اال�سترياد ملقابلة
احتياجاتها املحلية من النفط ،كما يو�ضح ال�شكل :15 -
وتوظف اليابان حوايل ن�صف ا�ستخداماتها من الطاقة يف القطاع ال�صناعي وحوايل الربع يف
قطاع املوا�صالت �أما الربع املتبقي فيتوزع بني القطاع املنزيل والزراعة وقطاع اخلدمات .وي�شكل
النفط اخلام اجلزء الأهم من هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية ح�سب امل�صدر ،يليه الفحم والغاز
الطبيعي والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية.
وكما هو مو�ضح يف اجلدول  ،9 -ي�شكل النفط  %43من ا�ستهالك الطاقة الأولية يف اليابان
بنهاية عام  2010بعد �أن كانت ح�صته ت�صل اىل  %58.7عام  ،1990يليه الفحم بن�سبة %24
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مقارنة بح�صة %17.1
ع���ام  ،1990وال��غ��از
ال���ط���ب���ي���ع���ي ب��ح�����ص��ة
 %16.5ليحتل املرتبة
الثالثة بعد ان ك��ان يف
املرتبة الرابعة بح�صة
 ،%9.7وت��ت�راج����ع
ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة اىل
املرتبة الرابعة بح�صة
 ، %12.8وظ���ل���ت
الطاقة الكهرومائية يف
املرتبة االخ�يرة بح�صة
 %3.7ع����ام 2010
مقارنة بح�صة %4.5
ع��ام  ،1990كما يبني
ال�شكل .16 -

ال�شكل  :15 -تطور ا�ستهالك النفط يف اليابان
خالل الفرتة � ( 2010-1990ألف برميل يف اليوم)

امل�صدر :اجلدول  6 -يف امللحق.

اجلدول  9 -مزيج الطاقة الأولية امل�ستهلكة يف اليابان ،عامي  1990و �( 2010ألف ب م ن ي)

2010

1990
الكمية

الح�صة %

الكمية

الح�صة %

النفط

5234

58.7

4451

43.0

الغاز الطبيعي

868.9

9.7

1708.1

16.5

الفحم

1525.5

17.1

2484.4

24.0

الطاقة النووية

889.4

10.0

1328.5

12.8

الطاقة الكهرومائية

396.9

4.5

386.7

3.7

الإجمالي

8914.7

100

10358.7

100

امل�صدر� :شركة برت�ش برتوليوم ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد خمتلفة.

�صناعة التكرير اليابانية

و�صلت الطاقة التكريرية (الت�صميمية) يف اليابان يف نهاية عام � 2010إىل  4.5مليون برميل يف اليوم
– عرب  30م�صفاة عاملة كما يف يناير  –2011مقارنة بـ  4.3مليون برميل يف اليوم يف عام .1995
وحتتل اليابان املرتبة الثانية بعد ال�صني فيما يتعلق بالطاقة التكريرية املتوفرة يف منطقة �آ�سيا الهادي.
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ال�شكل : 16 -تطور مزيج ا�ستهالك الطاقة الأولية يف اليابان ،عامي  1990و )%( 2010

و من املالحظ �أنه خالل ال�سنوات االخرية تعاين اليابان من « فائ�ض» يف طاقتها التكريرية يف
ظل الركود الذي ت�شهده يف ا�ستهالك املنتجات البرتولية ومن املتوقع ان ي�ستمر ذلك نتيجة لتقل�ص
االنتاج ال�صناعي وانخفا�ض طلب الوقود يف قطاع النقل منذ ان ا�صبحت عملية خلطه بااليثانول
اجبارية .يذكر �أن قطاع التكرير الياباين ي�ستهدف غلق � 600ألف برميل يف اليوم من الطاقة
التكريرية مع حلول عام .2012
واجلدير بالذكر �أي�ضا �أن �أرباب امل�صايف اليابانية بد�أو ينظرون اىل اخلارج لت�سويق الفائ�ض
من املنتجات املكررة يف ظل انخفا�ض اال�ستهالك املحلي ،ويرى البع�ض ب�أن اليابان قد ت�صبح على
املدى البعيد من �ضمن الدول امل�صدرة الرئي�سية للمنتجات النفطية .ويو�ضح اجلدول  10 -الطاقة
الت�صميمية و الطاقة االنتاجية للم�صايف اليابانية خال ل الفرتة .2010-1990
اجلدول  : -تطور طاقة التكرير يف اليابان( 2010-1990 ،مليون برميل يف اليوم)
ال�سنة

الطاقة الت�صميمية

الطاقة الإنتاجية

1990

4.324

3.437

1995

5.006

4.169

2000

5.010

4.145

2005

4.529

4.136

2010

4.463

3.619

امل�صدر :برت�ش برتوليوم ،التقرير االح�صائي ال�سنوي� ،أعداد خمتلفة.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي ،ال متتلك اليابان �سوى  738مليار قدم مكعب من �إحتياطياته امل�ؤكدة كما
يف يناير  ،2011م�سجلة بذلك انخفا�ض بنحو  %50مقارنة بعام  2007عندما كانت احتياطيات اليابان
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اجلدول  9 -مزيج الطاقة الأولية امل�ستهلكة يف اليابان ،عامي  1990و �( 2010ألف ب م ن ي

من الغاز الطبيعي قد بلغت  1.4تريليون قدم مكعب .ومع تزايد �إهتمامات احلكومة اليابانية بال�ش�ؤون
البيئية� ،أخذت على عاتقها ت�شجيع زيادة ا�ستهالك الغاز الطبيعي ،فقد ا�ست�أثرت اليابان بح�صة %36
من �إجمايل الواردات العاملية من الغاز الطبيعي امل�سال يف عام  .2009ونتيجة للزلزال الذي �ضرب
اليابان يف �شهر مار�س  2011فمن املتوقع ان ت�ستورد اليابان مزيد من الغاز الطبيعي امل�سال و �أنواع �أخرى
من الوقود لتغطية ما مت فقده من م�صادر الطاقة النووية .يذكر ان قطاع التوليد من �أكربالقطاعات
امل�ستهلكة للغاز الطبيعي امل�سال ،يليه القطاع ال�صناعي ،وارتفاع اال�ستهالك يف هذين القطاعني يعترب
العامل الرئي�س لنمو الطلب الياباين على الغاز الطبيعي ب�شكل عام .ولعل اال�ستهالك الياباين املتزايد
من الغاز الطبيعي يعك�س
ال�شكل  : 17 -تطور ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف اليابان2010-1990 ،
االعتماد الكبري لليابان
(�ألف ب م ن ي)
على اال���س��ت�يراد ملقابلة
االحتياجات املحلية ،كما
يو�ضح ال�شكل :17 -

� � �س � �ي� ��ا� � �س� ��ة ال � �ط� ��اق� ��ة
اليابانية
�إن اف��ت��ق��ار اليابان
للموارد الطبيعية جعلها
تعتمد ع��ل��ى واردات��ه��ا
ب�صورة كلية ،الأمر الذي
دفع احلكومة اليابانية
�إىل ت��ب��ن��ي ���س��ي��ا���س��ات
امل�صدر :اجلدول  5 -يف امللحق.
تتمحور مالحمها حول
ثالثة �أه���داف رئي�سية
وهي �ضمان �أمن الطاقة ،و حماية البيئة ،و زيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة.
وال ميكن �إدراك م�ضمون هذه الأه��داف �إال �إذا و�ضعت يف �إطارها التاريخي ال�صحيح.
وبالعودة قليال �إىل الوراء جند �أن الأهداف التي متثل �صلب توجهات �سيا�سة الطاقة يف اليابان
قد مرت مبراحل متعددة خالل العقود املا�ضية .ففي حني ركزت ال�سيا�سات العامة يف بداياتها
على �ضمان التدفق الآمن لإم��دادات الطاقة ،تغريت هذه الأولويات الحقا لي�صبح هدفها
العمل على تخفي�ض تكاليف الإمدادات من خالل حترير الأ�سواق و�إزالة ال�ضوابط بالإ�ضافة
�إىل التوجه نحواحلد من انبعاثات غاز ثاين �أوكـــ�سيــد الكربون الحتواء �آثــــار « االحتبا�س
احلراري» وهو تغري �أملته تزايد ال�ضغوط ال�شعبية على احلكومة اليابانية للحد من انبعاث
غاز ثاين �أوك�سيد الكربون كما هو حمدد يف « بروتوكول كيوتو» ،من خالل العمل على تر�شيد
ا�ستهالك الطاقة وزيادة االعتماد على الغاز الطبيعي بالإ�ضافة �إىل توظيف التقنيات احلديثة
لتطوير م�صادر الطاقة املتجددة ،وهي �إج��راءات �ستعمل على احلد من اعتماد اليابان على
النفط اخلام.
وعمل التغيري يف توجه �سيا�سة الطاقة اليابانية �إىل �إحداث تبديل كبري يف م�سار ال�صناعة
البرتولية� .إذ اعتمدت اليابان منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية على اال�سترياد من اخلارج لت�أمني
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ما ي�صل �إىل  %100من متطلباتها من النفط ،حني كان ينظر للنفط باعتباره « �سلعة ا�سرتاتيجية»
نتيجة لذلك ،وان�صب اهتمام ال�صناعة البرتولية على تكرير املنتجات والبيع بالتجزئة للم�ستهلك
املحلي « مت�سلحة» بالعديد من ال�ضوابط والإجراءات احلكومية التي �أبقتها يف من�أى عن املناف�سة
الأجنبية� .إال �أن كل ذلك بد�أ بالتغري بعد عام  1985حني مت تبني �سيا�سات حترير الأ�سواق على
نطاق وا�سع يف قطاع البرتول .وقد و�صلت هذه الإجراءات ذروتها يف عام  1996حني �أطلق العنان
ال�سترياد املنتجات البرتولية.
�إن التغريات التي طر�أت على الأهداف الأولية ل�سيا�سة الطاقة �أف�ضت �إىل �إعادة تقومي �شاملة
ل�سيا�سات تطوير البرتول� ،إذ �أن اليابان  -الفقرية يف مواردها البرتولية املحلية  -و�ضعت ن�صب
عينها اال�ستثمار والتنقيب عن النفط يف اخلارج ل�ضمان �أمن الطاقة.
جت � � ��ارة ال � �ي ��اب ��ان م��ع
الدول الأع�ضاء
تعتمد اليابان ب�شكل
رئ���ي�������س ع���ل���ى جت��ارت��ه��ا
ال���ن���ف���ط���ي���ة م����ع ال������دول
الأع�������ض���اء ح��ي��ث زودت
االخرية اليابان بحوايل 3
مليون برميل يف اليوم من
النفط و املنتجات النفطية
خالل عام � 2010أي ما
ي�شكل ح��وايل  %65من
�إج��م��ايل واردات اليابان
الكلية و التي بلغت 4.6
مليون برميل يف ال��ي��وم،
كما يبني اجل��دول  7 -ج
يف امللحق و ال�شكل :18 -

ال�شكل  18 -توزع واردات اليابان من النفط اخلام واملنتجات النفطية
على الدول الأع�ضاء ()%
م�صر
% 0٫1

الإمارات
% 28٫6

اجلزائر
% 0٫5

الكويت
% 11٫2

قطر
% 17٫5

العراق
% 4٫0
ال�سعودية
% 38٫1

�إجمايل واردات اليابان من الدول الأع�ضاء  2٫987 :مليون ب/ي

امل�صدر :اجلدول  7 -ج يف امللحق.

�إن اع��ت��م��اد ال��ي��اب��ان
ع��ل��ى واردات ال��ن��ف��ط
اخلام من الدول الأع�ضاء و التي و�صلت اىل  2.6مليون برميل يف اليوم عام  2010يعود �إىل جملة
من الأ�سباب �أهمها:
✍ ✍الزيادة الكبرية يف اال�ستهالك املحلي للنفط ،يقابله انخفا�ض كبري يف طاقة الت�صدير الآ�سيوية ،وبالأخ�ص
يف �أندوني�سيا ،والتي كانت حتى وقت قريب امل�صدر الرئي�سي لليابان خارج منطقة ال�شرق الأو�سط.
✍ ✍ت�ضم منطقة ال�شرق الأو�سط �أكرث من ثلثي االحتياطي العاملي امل�ؤكد من النفط اخلام ونحو  % 28من
�إجمايل االحتياطيات العاملية من الغاز الطبيعي
✍ ✍يعد اال�سترياد من منطقة ال�شرق الأو��س��ط �أك�ثر ج��دوى لليابان من الناحية االقت�صادية – ذات تكلفة
خمف�ضة – مقارنة باملناطق اجلغرافية االخرى وهي عوامل لن ت�شهد تغريا يذكر يف ال�سنوات القادمة.
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وعلى �صعيد �صادرات الدول الأع�ضاء من النفط اخلام ت�أتي ال�سعودية يف املرتبة الأوىل من
حيث الأهمية وبن�سبة ت�صل �إىل  %25من واردات اليابان الكلية يف نهاية عام  ،2010تليها
االمارات بح�صة  ،%18.7وقطر ( )%11.4ثم الكويت( ،)%7.3كما يف اجلدول (�-7أ) يف امللحق.

 2 -1كوريا اجلنوبية

�شهد االقت�صـــاد الكوري منوا ملحوظا خالل العقدين املا�ضيني ،فخالل الفرتة 2003-1993
منا االقت�صاد الكوري مبعدل  ،%6.1وخالل الفرتة  2007-2004تراوح معدل النمو ما بني 4
اىل  ،%5.2لينخف�ض �ش�أنه �ش�أن االقت�صادات العاملية االخرى خالل عامي  2009-2008وي�صل
اىل  2.3و  %0.3على التوايل نتيجة لالزمة املالية العاملية ،ويعاود منوه املرتفع خالل عام 2010
لي�صل اىل .%6.2
تعد كوريا اجلنوبية تا�سع �أكرب م�ستهلك للنفط يف العامل ،يف حني ت�أتي يف املرتبة ال�ساد�سة من
حيث وارداتها من النفط اخلام ،كما حتتل املرتبة الثانية عامليا من حيث وارداتها من غاز البرتول
امل�سال.
وي�شكل النفط اخلام احل�صة الأكرب يف هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف كوريا على رغم
انخفا�ض ح�صته من  %56.2عام  1990اىل  %44.4يف نهاية عام  2010مت ا�سترياده بالكامل
نظرا لغياب االحتياطيات النفطية املحلية ،يلي ذلك الفحم الذي �إ�ست�أثر بح�صة  %28.4يف مزيج
الطاقة لعام  2010مقابل ح�صة  %26.4عام  .1990واجلدير باالهتمام هو االرتفاع امللحوظ
يف ح�صة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة االولية امل�ستهلكة يف كوريا من  %2.9فقط عام 1990
اىل  %14.4عام  ، 2010مقابل انخفا�ض ح�صة الطاقة الكهرومائية من  %1.6عام  1990اىل
 %0.3عام  ،2010كما يو�ضح اجلدول  11 -وال�شكل 19 -
اجلدول  11 -هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف كوريا ،عامي  1990و �( 2010ألف ب م ن ي)

1990
النفط
الغاز الطبيعي
الفحم
الطاقة النووية
الطاقة الكهرومائية
الإجمالي

2010

الكمية

الح�صة %

الكمية

الح�صة %

1042

56.2

2384

44.4

54.6

2.9

775.4

14.4

489.7

26.4

1526.5

28.4

240.4

13.0

671.7

12.5

28.9

1.6

17

0.3

1855.6

100

5374.6

100

امل�صدر� :شركة برت�ش برتوليوم ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد متفرقة.
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و���ش��ه��د ا���س��ت��ه�لاك
النفط يف ك��وري��ا منوا
مت�سارعا خ�لال �أغلب
�����س����ن����وات ال���ع���ق���دي���ن
املا�ضيني ،وال��ذي جاء
من�سجما م��ع النه�ضة
االقت�صادية وال�صناعية
ال�شاملة التي �شهدتها
البالد ،حيث ت�ضاعف
�إ���س��ت��ه�لاك��ه��ا مب��ع��دل
�ضعف ون�صف ال�ضعف
 ،مرتفعا من  1مليون
برميل يف اليوم فقط يف
نهاية ع��ام  1990اىل
 2.4مليون برميل يف
ال��ي��وم يف ع��ام ،2010
�أي ب���إ���ض��اف��ة م��ل��ي��ون
و� 400ألف برميل يف اليوم لرتتفع ح�صتها من كميات النفط امل�ستهلكة يف الدول اال�سيوية (با�ستثاء
ال�صني والهند) من  %10.1عام  1990اىل  %16عام  .2010كما يبني اجلدول .)12 -
ال�شكل  :19 -تطور هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف كوريا  ،عامي
 1990و )%( 2010

اجلدول  12 -تطور ا�ستهالك النفط يف كوريا (( )2010 – 1990مليون برميل يف اليوم)

ال�سنة

كمية اال�ستهالك

ح�صتها �إلى الدول الآ�سيوية
عدا ال�صين والهند %

ح�صتها للعالم %

1990

1.042

10.1

1.6

1995

2.020

15.2

2.9

2000

2.252

16.0

2.9

2005

2.308

15.4

2.7

2010

2.384

16.0

2.7

امل�صدر :اجلدول ( )2يف امللحق.

�صناعة التكرير

و�صلت طاقة التكرير يف كوريا – عرب  6م�صايف عاملة كما يف يناير � –2011إىل  2.712مليون
برميل يف اليوم مقارنة بـ � 798ألف برميل يف اليوم يف عام � 1990أي بزيادة ت�صل �إىل حوايل مليون
برميل يف اليوم .وحتتل كوريا املرتبة ال�ساد�سة عامليا فيما يخ�ص الطاقة التكريرية .وقد �شهدت
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جميع امل�صايف الكورية عمليات تطوير خالل ال�سنوات االخرية ،و�أ�صبحت تنتج منتجات خفيفة
ونظيفة .ومن املتوقع �أن تظل كوريا مت�صدرة لعمليات التكرير يف املنطقة مع ت�صدير كميات مهمة
من املنتجات املكررة اىل كل من ال�صني و�سنغافورة و �أندوي�سيا ،ويو�ضح اجلدول  13 -امل�صايف
العاملة يف كوريا كما يف يناير :2011
اجلدول  :13 -طاقة م�صايف التكرير يف كوريا  ،يناير �( 2011ألف برميل يف اليوم)
ال�شركة المالكة

موقع الم�صفاة

الطاقة التكريرية

Ulsan

SK Energy Corp.

817

Yeosu

GS Caltex Corp.

750

Onsan

S-Oil Corp.

565

Daesan

Hyundai Oil Refinery Co.

310

Inchon

Hyundai Oil Refinery Co.

270

Busan

Hyundai Lube Oil

9.5

المجموع
امل�صدرwww.eia.doe.gov :

2721.5

اجلدير باالهتمام ،هو تقلي�ص اعتماد كوريا خالل العقدين املا�ضيني على النفط وزي��ادة
ا�ستخدامها من الغاز الطبيعي ملواكبة التغريات يف الأ�سواق العاملية ،وهذا الأمر ميكن مالحظته
من خالل تزايد ح�صة الغاز الطبيعي يف مزيج الطاقة االولية امل�ستهلكة يف كوريا من  %2.9فقط
عام � 1990إىل  %14.4عام  ،2010وذلك على ح�ساب ح�صة النفط التي انخف�ضت من %56.2
اىل  %44.4خالل ذات الفرتة .ومع ذلك ظل اعتماد كوريا على نفط ال�شرق الأو�سط مرتفعا لي�صل
�إىل  %71.7بحلول نهاية عام  2010مقارنة بـ  % 70.7يف عام  .2000وتعد كوريا اجلنوبية
�سوقاً مهمة لت�صدير الغاز الطبيعي امل�سال ،وميكن توظيف هذه ال�سوق كمنطلق لت�صريف الغاز
الطبيعي امل�سال الذي تنتجه الدول الأع�ضاء ،وخ�صو�صاً من دولة قطر التي حتتل مكانة مرموقة
يف هذا املجال ،على �صعيد الدول الأع�ضاء املنتجة للغاز الطبيعي.
�سيا�سة الطاقة الكورية :
�إن اعتماد كوريا اجلنوبية املطلق على ا�سترياد النفط �أف�ضى �إىل تبني �سيا�سات متعددة للطاقة
للعمل على �ضمان �أمن االمدادات ،و تنويع م�صادر اال�سترياد وعدم متركزها يف منطقة جغرافية
حمددة .وميكن تبيان هذه ال�سيا�سات كما يلي :
�أ -ال�سيا�سات ق�صرية الأجل
متكنت كوريا من تطوير «احتياطي نفطي ا�سرتاتيجي» تتوىل �إدارت��ه م�ؤ�س�سة البرتول
الوطنية الكورية ( .)KNOCويغطي املخزون اال�سرتاتيجي ما يعادل  90يوما من
الإم��دادات وفق املتطلبات التي حددتها وكالة الطاقة الدولية التي ان�ضمت كوريا �إىل
ع�ضويتها عام  .2001ويعمل االحتياطي اال�سرتاتيجي “ ك�شبكة �أمان” لأي توقف �أو
انقطاع مفاجئ يف الإمدادات.
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ب -ال�سيا�سات طويلة الأجل
ت�سعى احلكومة الكورية على املدى الطويل من خالل ذراعها م�ؤ�س�سة البرتول الكورية الوطنية،
امل�ساهمة ب�شراكة مالية يف م�شاريع النفط والغاز حول العامل .ومتتلك م�ؤ�س�سة البرتول
الكورية الوطنية
ال�شكل ()20
K N O C
توزع واردات كوريا من النفط اخلام واملنتجات النفطية وفق الدول الأع�ضاء
()%
) (198م�شروع
م�صر
ليبيا
الإمارات
الكويت
ال����س���ت���ك�������ش���اف
% 0٫7
% 0٫1 % 19٫3
% 18٫2
اجلزائر
قطر
و�إن���ت���اج النفط
% 0٫5
% 10٫9
موزعة على 36
دول��ة  ،يذكر �أن
 43م�����ش��روع��ا
العراق
% 8٫4
منها يف مرحلة
االن������ت������اج م��ن��ذ
ال�سعودية
�إجمايل واردات كوريا من الدول الأع�ضاء  2٫996 :مليون ب/ي
% 41٫9
دي�سمرب .2010
امل�صدر :اجلدول (- 7ج) يف امللحق.

جتارة كوريا اجلنوبية مع الدول الأع�ضاء
تعد الدول الأع�ضاء من �أهم م�صدري النفط اخلام واملنتجات النفطية �إىل كوريـا اجلنوبية،
حيث و�صلت ح�صتها �إىل جمموع الواردات الكلية �إىل  %67.2يف نهاية عام � 2010أو ما يعادل
 2.0مليون برميل يف اليوم ،كما يو�ضح اجلدول 7 -ج وال�شكل :20 -
وقد �إ�ست�أثرت كوريا بن�سبة  %10.6من �إجمايل �صادرات الدول الأع�ضاء من النفط واملنتجات
خالل عام  . 2010وال يوجد من الأ�سباب ما يدعو �إىل زعزعة الدور املتميز الذي احتلته الدول
الأع�ضاء على املدى الق�صري خا�صة و�أن هيكل واردات كوريا اجلنوبية من النفط اخلام ح�سب
مناطق االمداد اجلغرايف مييل ب�شكل وا�ضح ل�صالح دول ال�شرق الأو�سط ،التي قامت بت�صدير 1.7
مليون برميل يف اليوم من النفط اخلام اىل كوريا يف عام � ،2010أي ما ي�شكل نحو  %71.7من
�إجمايل وارداتها من النفط اخلام التي بلغت  2.4مليون برميل يف اليوم عام  ،2010كما يو�ضح
اجلدول � 7 -أ يف امللحق.
		

 - 2الدول الآ�سيوية الرئي�سية الأخرى

هنالك دول �آ�سيوية رئي�سية �أخرى كتايوان وتايالند و�سنغافورة و الفليبني التي ت�أتي
يف املرتبة الثانية من حيث الأهمية مقارنة بالدول الآ�سيوية الرئي�سية – اليابان وكوريا
اجلنوبية وال�صني والهند– ومن �ش�أن هذه الدول �أن توفر فر�ص واعدة لتو�سيع جتارة
الدول الأع�ضاء وبالذات �سنغافورة التي ارتفع ا�ستهالكها بنحو ثالثة �أ�ضعاف من 444
�ألف برميل يف اليوم يف عام  1990اىل  1.2مليون برميل يف اليوم عام  .2010كما توفر
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كل من تايوان وتايالند فر�ص جديرة بالإهتمام لال�سترياد من الدول الأع�ضاء ال�سيما وقد
�شارف ا�ستهالك االوىل يف عام  2010على  1مليون برميل يف اليوم مقابل � 576ألف
برميل يف اليوم عام  ،1990وا�ستهالك الثانية على  1.1مليون برميل يف اليوم مقابل
� 422ألف برميل يف اليوم خالل نف�س الفرتة .وفيما يلي ا�ستعرا�ض و�ضع الطاقة يف كل
من تايوان ،وتايالند ،و�سنغافوره ،والفليبني.

 1 - 2تايـــــوان

�شهد ا�ستهالك النفط يف تايوان (�ساد�س �أكرب م�ستهلك للنفط يف الدول الآ�سيوية عدا ال�صني
والهند) منوا مت�سارعا يف العقدين املا�ضيني �إذ ارتفع ا�ستهالكها من الطاقة مب�صادرها املختلفة من
 1مليون ب م ن ي عام � 1990إىل  2.3مليون برميل ب م ن ي � 2010أي مبعدل �سنوي بلغ حوايل
 - %2.9كما هو مبني يف اجلدول (� )14أدناه -والذي جاء م�صاحبا للنمو االقت�صادي الكبري الذي
عرفته تايوان خالل الفرتة  2002-1993عندما منا اقت�صادها مبعدل  ،%5ثم ارتفع ذلك املعدل
ب�شكل ملحوظ لي�صل اىل  % 11يف عام  ،2010اجلدول  1 -يف امللحق.
هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف تايوان

ميثل النفط ن�سبة تربو على  % 45من هيكل اجمايل الطاقة الأولية امل�ستهلكة يف تايوان عام
 2010بعد ان كانت ح�صته حوايل  %57يف عام  ،1990تليها يف الأهمية الفحم وبن�سبة ت�صل �إىل
 %35.2مرتفعة من ن�سبة  %21.8فقط عام  ،1990ثم الغاز الطبيعي بح�صة  %11.1مرتفعة ب�شكل
كبري من م�ستوى عام  1990عندما كانت  %3.8فقط ،فالطاقة النووية بح�صة  %8.2م�شكلة انخفا�ضا
وا�ضحا مقارنة بعام  1990عندما كانت ت�شكل  %14.7من االجمايل ،و�أخريا الطاقة الكهرومائية
بح�صة  % 0.8مقارنة بح�صة  %2.7عام  ،1990كما يبني اجلدول  14 -وال�شكل .21 -
اجلدول  :14 -تطور هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف تايوان  ،عامي  1900و �( 2010ألف ب م ن ي)
1990

2010

الكمية

الح�صة%

الكمية

الح�صة%

النفط

576

56.9

1026

44.7

الغاز الطبيعي

38.7

3.8

254.9

11.1

الفحم

221.3

21.8

808.8

35.2

الطاقة النووية

149.3

14.7

189.2

8.2

الطاقة الكهرومائية

27.7

2.7

18.2

0.8

الإجمالي

1013

100

2297.1

100

امل�صدر� :شركة برت�ش برتوليوم ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد متفرقة.

�أدى غياب موارد الطاقة املحلية يف تايوان �إىل جعلها تعتمد على االمدادات من اخلارج .ال�سيما من
منطقة ال�شرق الأو�سط وغرب الدول الآ�سيوية .ومن املالحظ التزايد امللحوظ يف ح�صة الغاز الطبيعي يف
مزيج الطاقة امل�ستهلكة يف تايوان حيث ارتفعت من  %3.8فقط عام  1990اىل  ،%11.1وذلك على ح�ساب
الطاقة النووية والكهرومائية اللتان انخف�ضت ح�صتهما من االجمايل .فا�ستهالك تايوان من الغاز الطبيعي
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قد ارتفع مبعدل  %10خالل الفرتة  ،2010-1990حيث ازداد من � 38.7ألف ب م ن ي فقط عام 1990
اىل � 122.7ألف ب م ن
ال�شكل  :21 -تطور هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف تايوان  ،عامي
ي يف عام  2000ثم اىل
 1990و )%( 2010
� 255ألف ب م ن ي يف
عام  ،2010كما يو�ضح
اجلدول  5 -يف امللحق.
�سيا�سات الطاقة يف
تايوان
ت����ب����ن����ت ت�����اي�����وان
����س���ي���ا����س���ات ط���اق���ة
حت��اك��ي �إىل ح��د كبري
ال�سيا�سات املتبعة يف
كل من اليابان وكوريا اجلنوبية بغية �ضمان تدفق �آمن لإمداداتها النفطية مبا يف ذلك �إلزام امل�صايف
على االحتفاظ مبا يغطي  60يوما من اال�ستهالك حت�سبا لأي انقطاع مفاجئ يف الإمدادات .

 2 - 2تايالنــد

تعد تايالند خام�س �أكرب م�ستهلك للنفط اخلام يف جمموعة الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند)،
كما �أنها م�ستهلك مهم مل�صادر الطاقة الأخرى خا�صة الغاز الطبيعي .وو�صل االنتاج النفطي يف تايالند
يف نهاية عام � 2010إىل � 334ألف برميل يف اليوم �أي بزيادة � 272ألف برميل يف اليوم مقارنة بعام
� 1990أي مبعدل منو �سنوي بلغ  ،%8.8و يف املقابل منا ا�ستهالكها من النفط مبعدل � %5سنويا
خالل فرتة العقدين املا�ضيني ،حيث ارتفع ا�ستهالكها عام  2010اىل  1.13مليون برميل يف اليوم
مقارنة مع � 422ألف برميل يف اليوم عام  .1990ومن هنا ف�إن فجوة االنتاج فيها مر�شحة للإت�ساع
مما يعزز دورها كم�ستورد �صاف للنفط ،كما هو مبني يف اجلدول ( )15وال�شكل (: )22
اجلدول � :15 -إنتاج وا�ستهالك النفط وتطور فجوة الإنتاج يف تايالند� ( 2010– 1990 ،ألف برميل يف اليوم )

ال�سنة

الإنتاج

اال�ستهالك

فجوة االنتاج

1990

62

442

()380

1995

92

736

()664

2000

176

835

()659

2005

265

1096

()831

2010

334

1128

()794

امل�صدر :اجلدوالن  2 -و  4يف امللحق.
( ) تعني �سالب.
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ج��دي��ر ب��امل�لاح��ظ��ة
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر
بالطاقة يف تايالند ،هو
�أن النفط اخل��ام ي�أتي
يف امل��رت��ب��ة الثانية يف
مزيج الطاقة امل�ستهلكة
يف تايالند خ�لال عام
 2010ب��ع��د ال��ط��اق��ة
النووية �إذ و�صلت ن�سبته
�إىل  %31.4مقابل
 %37للطاقة النووية،
ثم ي�أتي الغاز الطبيعي
بن�سبة  ،%22.7وال
ي�����ش��ك��ل ال��ف��ح��م ���س��وى
ن�سبة  ،%8.3كما يبني اجلدول ( )16وال�شكل (.)23

ال�شكل � :22 -إنتاج وا�ستهالك النفط وتطور فجوة االنتاج يف تايالند،
�( 2010-1990ألف برميل يف اليوم)

اجلدول  :16 -هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف تايالند �( 2010 – 1990ألف ب م ن ي)
2010

1990
الكمية

الح�صة

الكمية

الح�صة

النفط

422

27.6

1128

31.4

الغاز الطبيعي

117.9

7.7

518.2

22.7

الفحم

75

4.9

298.2

8.3

الطاقة النووية

889.4

58.2

1328.5

37.0

الطاقة الكهرومائية

22.6

1.5

24.4

0.7

100

3594.3

100

1526.9
المجموع
امل�صدر � :شركة برت�ش برتوليوم ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد متفرقة.

ال�شكل  :23 -تطور
هيكل ا�ستهالك
الطاقة الأولية يف
تايالند،
 1990و 2010
()%
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� -3.2سنغافورة
تعد �سنغافورة مثاال جيدا للنمو املت�سارع يف ا�ستهالك الطاقة الذي طبع االقت�صادات الآ�سيوية
يف العقدين املا�ضيني .وقد �أ�ضحت �سنغافورة اليوم �سابع �أكرب م�ستهلك للنفط على �صعيد القارة
الآ�سيوية� ،إذ و�صل ا�ستهالكها يف نهاية عام � 2010إىل ما يربو على  1.2مليون برميل يف اليوم مقابل
� 444ألف برميل يف اليوم يف عام � ،1990أي مبعدل منو �سنوي بلغ  ،%5اجلدول  2 -يف امللحق.
وحتولت �سنغافورة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية �إىل �أهم مركز للتكرير يف جنوب �شرق �آ�سيا
حيث و�صلت طاقتها التكريرية �إىل ما يزيد على �ضعف ا�ستهالكها من املنتجات البرتولية .ونتيجة
لذلك متكنت �سنغافورة – التي تعد م�ستورد �صاف للنفط – �أن تتحول �إىل م�صدر �صاف للمنتجات
البرتولية ،والذي كان من نتائجه ح�صول طفرة نوعية يف �صناعتها البرتوكيماوية .ويبني اجلدول -
 17تطورا�ستهالك النفط والطاقة التكريرية يف �سنغافورة للفرتة .2010-1990
اجلدول  :17 -تطور ا�ستهالك النفط والطاقة التكريرية يف �سنغافورة � ( 2010– 1990ألف برميل يف اليوم)
ال�سنة

اال�ستهالك

الطاقة التكريرية

1990

444

1115

1995

604

1273

2000

645

1255

2005

817

1344

2010
1185
امل�صدر� :شركة برت�ش برتوليوم ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد متفرقة.

1344

يذكر �أن هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف �سنغافورة مييل ب�شكل ملفت �إىل االعتماد على
الفحم – يف ظل غياب امل��وارد الطبيعية يف البالد� .إال ح�صته من مزيج الطاقة امل�ستهلكة قد
انخف�ض من  %53.4عام  1990اىل  %48.2يف نهاية عام  ،2010كما انخف�ضت ح�صة الطاقة
النووية من  %31.1عام  1990اىل  %25.8عام  ،2010ويف املقابل ارتفعت ح�صة النفط من
 %15.5اىل  ،%23وح�صة الغاز الطبيعي من  %0اىل  % 2.9خالل ذات الفرتة ،كما هو مبني
يف اجلدول  18 -و ال�شكل 24 -
اجلدول  :18 -هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف �سنغافورة2010-1990 ،
2010

1990
الكمية

الح�صة

الكمية

الح�صة

النفط

444

15.5

1185

23.0

الغاز الطبيعي

0

0.0

151.9

2.9

الفحم

1525.5

53.4

2484.4

48.2

الطاقة النووية

889.4

31.1

1328.5

25.8

الطاقة الكهرومائية

0

0

0

0

االجمالي

2858.9

100

5149.8

100

امل�صدر� :شركة برت�ش برتوليوم ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد متفرقة.
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 -4.2الفلبني

ال�شكل :24 -تطور هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف �سنغافورة ،يف 1990و )%( 2010

ت��ع��د ال��ف��ل��ب�ين دول��ة
واع��������دة يف �أ�����س����واق
الطاقة العاملية نظرا ملا
ت�شهده من زيادة كبرية
يف ا���س��ت��ه�لاك الطاقة
وب����الأخ���������ص ال��ط��اق��ة
الكهربائية ،كما ميكنها
�أن ت�صبح منتجا رئي�سيا
ل���ل���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي يف
امل�ستقبل �إذا ما توفرت
ل���ه���ا الإ����س���ت���ث���م���ارات
الأج��ن��ب��ي��ة ال�����ض��روري��ة.
ومن هنا ف��إن الفر�صة
م�ؤاتية يف امل�ستقبل لل�شركات الأجنبية للولوج يف هذا القطاع .
ومييل هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية ح�سب امل�صدر يف الفلبني ب�شكل حاد نحو توظيف النفط
اخلام والذي بلغت ح�صته  %53.3يف عام  2010مقابل ح�صة  %29.4للفحم ،و %10.6للغاز
الطبيعي ،و %6.7للطاقة الكهرومائية ،الأمر الذي قد يعزز من �آفاق التعاون النفطي القائم بني
الفلبني والدول الأع�ضاء ،كما يبني اجلدول  19 -وال�شكل .25-
اجلدول  :19 -تطور هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف الفلبني ،عامي  1990و � ( 2010ألف ب م ن ي)

2010

1990
الكمية

الح�صة %

الكمية

الح�صة %

233

82.9

282

53.3

0

0.0

56.1

10.6

20.6

7.3

155.3

29.4

0

0.0

0

0.0

27.5

9.8

35.5

6.7

100
281.1
الإجمالي
امل�صدر� :شركة برت�ش برتوليوم ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد متفرقة.

528.9

100

النفط
الغاز الطبيعي
الفحم
الطاقة النووية
الطاقة الكهرومائية

يذكـــر �أن ا�ستــهالك النفط يف الفلبـــني قد ازداد مبعــــدل  %1خــــالل الفتــرة ،2010–1990
�إذ ارتفع اال�ستهالك من � 233ألف برميل يف اليوم يف عام � 1990إىل � 282ألف برميل يف اليوم
يف نهاية عام  2010و ذلك نتيجة للنمو يف ناجتها املحلي الإجمايل والتو�سع يف عمليات التنمية
االقت�صادية ،اجلدول  2 -يف امللحق.
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وب����ذل����ت ال��ف��ل��ب�ين
يف ال�����س��ن��وات القليلة
املا�ضية جهودا حثيثة
الن��ت��اج النفط حمليا،
ومتكنت م��ن �إن��ت��اج ما
ي�����ص��ل �إىل � 25أل���ف
برميل يف اليوم يف نهاية
عام  2010يف حني مل
ي��ت��ع��دى �إن��ت��اج��ه��ا �أل��ف
ب��رم��ي��ل يف ال��ي��وم ع��ام
� .2000إال �أن الفلبني
م��ا ت����زال تعتمد على
وارداتها النفطية ب�شكل
كبري ،والتي و�صلت يف
نهاية عام � 2001إىل � 350ألف برميل يف اليوم.

ال�شكل  :25 -تطورهيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف الفلبني ،عامي  1990و )%( 2010

وبقدر تعلق االمر با�ستهالك الغاز الطبيعي يف الفلبني ،فقد بد�أت ا�ستهالكه عام  1995بكميات
بلغت � 59ألف ب م ن ي وانخف�ض ب�شكل طفيف لي�صل اىل � 56ألف ب م ن ي عام  ،2010اجلدول
 25 -يف امللحق.

�سيا�سة الطاقة يف الفلبني
يف �إطار �سعيها نحو تقليل االعتماد على وارداتها من النفط اخلام تبنت احلكومة الفلبينية
خطة ع�شرية ( ) 2000- 2009تعرف بـ « خطة الطاقة يف الفلبني» ،ومبوجبها تتطلع احلكومة
الفليبينية �إىل حتقيق الأهداف التالية:
 -زيادة �إنتاجها من النفط. -تنفيذ العديد من اال�صالحات الهيكلية مبا يعزز من م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف م�شاريعالطاقة.
 -اال�ستمرار يف �إزالة القيود وحترير �صناعات التكرير وال�صناعات النفطية الالحقة. -3دول املحيط الهادي (البا�سيفك)

وت�ضم هذه املجموعة كل من �أ�سرتاليا و نيوزيلندا اللتان ارتفع ا�ستهالكما من النفط من 790
�ألف برميل يف اليوم عام  1990اىل � 1088ألف برميل يف اليوم عام  ،2010وت�ضاعف تقريبا
ا�ستهالكهما من الغاز الطبيعي من � 383.2ألف برميل مكافئ نفط اىل � 623.4ألف برميل مكافئ
نفط يوميا خالل ذات الفرتة.
واجلدير بالذكر �أن جل اال�ستهالك من النفط والغاز الطبيعي لهذه املجموعة يرتكز يف �إ�سرتاليا،
�أما نيوزيلندا فقد �شهد ا�ستهالكها من النفط ارتفاعا مبعدل � %1.8سنويا خالل الفرتة -1990
 ،2010حيث ارتفع من � 102أل��ف برميل يف اليوم اىل � 147أل��ف برميل يف اليوم ،وقد ظل
ا�ستهالكها من الغاز الطبيعي يف حدود � 75ألف برميل مكافئ نفط يوميا خالل فرتة العقدين
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املا�ضيني .و فيما يلي ن�ستعر�ض ب�شئ من التف�صيل لتلك امل�ؤ�شرات بالن�سبة لأ�سرتاليا.
منا ا�ستهالك النفط يف �أ�سرتاليا مبعدل � %1.6سنويا خالل الفرتة  ،2010-1990حيث ارتفع
من � 688ألف برميل يف اليوم اىل � 941ألف برميل يف اليوم ،ويف املقابل انخف�ض انتاجها من النفط
من � 651ألف برميل يف اليوم اىل � 562ألف برميل يف اليوم خالل ذات الفرتة ،مما يعني تزايد
الفجوة بني االنتاج واال�ستهالك بنحو ع�شرة �أ�ضعاف �أي من � 37ألف برميل يف اليوم اىل � 379ألف
برميل يف اليوم ،اجلدول  8 -يف امللحق.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي ،فقد �شهد ا�ستهالك ا�سرتاليا منه خالل العقدين املا�ضيني منوا �سنويا
قدره  ،%3اذ ارتفع من � 305.4ألف برميل مكافئ نفط يوميا عام  1990اىل � 549ألف برميل مكافئ
نفط يوميا عام  ،2010كما ارتفع انتاجها من الغاز من � 375ألف برميل مكافئ نفط يوميا اىل 910
�ألف برميل مكافئ نفط يوميا خالل ذات الفرتة ،وتعد �أ�سرتاليا من الدول املكتفية ذاتيا من هذا
امل�صدر بل يتوفر لديها فائ�ض للت�صدير و�صل اىل � 361ألف برميل مكافئ نفط يوميا عام ،2010
اجلدول  9 -يف امللحق.
ال�شكل : 26 -تطور هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف �أ�سرتاليا يف  1990و )%( 2010

وف��ي��م��ا ي��خ�����ص مزيج
الطاقة االولية امل�ستهلكة
يف ا�سرتاليا خالل العقدين
امل��ا���ض��ي�ين ،ف��ق��د حافظ
النفط على ح�صته البالغة
 %38من االجمايل خالل
ال��ف�ترة ،2010-1990
بينما ارتفعت ح�صة الغاز
الطبيعي م��ن  %17اىل
 ،%22.6مقابل انخفا�ض
ح�صة الفحم م��ن %41
اىل  %35.9وال��ط��اق��ة
الكهرومائية من  %3.7اىل  ،%2.8كما يو�ضح اجلدول ( )20و ال�شكل (:)26

اجلدول :20 -تطور هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف �أ�سرتاليا ،يف  1900و )%( 2010
1990
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2010

الكمية

الح�صة

الكمية

الح�صة

النفط

688

38.4

941

38.7

الغاز الطبيعي

305.4

17.0

549.1

22.6

الفحم

732.7

40.9

871.4

35.9

الطاقة النووية

0

0.0

0

0.0

الطاقة الكهرومائية

67.1

3.7

68.9

2.8

االجمالي

1793.2

100

2430.4

100
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 -4دول �آ�سيوية �أخرى
يقع �ضمن هذه املجموعة عدد من الدول الآ�سيوية ،ولكن الرتكيز هنا �سيكون على خم�س منها،
وهي �أندوي�سيا ،وفيتنام و ماليزيا ،وباك�ستان وبنغالدي�ش.

بلغ �إنتاج النفط يف �أندوني�سيا حوايل  1,54مليون برميل يف اليوم عام  1990ثم ارتفع ب�شكل
طفيف خالل عام  1995لي�صل اىل  1.58مليون برميل يف اليوم ،و�أخذ بعد ذلك يف االنخفا�ض
عاما تلو �آخر لي�صل اىل � 986ألف برميل يف اليوم عام  ،2010ويف املقابل ارتفع ا�ستهالكها من
النفط من � 644ألف برميل يف اليوم عام  1990اىل  1.3مليون برميل يف اليوم عام  2010مما
يعني انها �أ�صبحت تواجه عجزا يف االيفاء باحتياجاتها املحلية من النفط منذ عام  2005لي�صل
حجم العجز �إىل � 318ألف برميل يف اليوم عام  ،2010اجلدول  8 -يف امللحق.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي ،فقد تزايد ا�ستهالك اندوني�سيا منه ب�أكرث من ال�ضعف حيث ارتفع
من � 306ألف برميل مكافئ نفط عام  1990اىل � 728ألف برميل مكافئ نفط عام � 2010أي
مبعدل منو �سنوي بلغ  ،%4.4ويف ذات الوقت ارتفع انتاجها من الغاز من � 793ألف برميل مكافئ
نفط عام  1990اىل � 1482ألف برميل مكافئ نفط عام � 2010أي مبعدل منو �سنوي بلغ %3.2
مما يعني اكتفائها ذاتيا من هذا امل�صدر بل يتوفر لديها فائ�ض بلغ � 754ألف برميل مكافئ نفط
عام  ،2010اجلدول  9 -يف امللحق.
وفيما يخ�ص فيتنام ،فقد حققت بع�ض النجاح يف تطوير �صناعتها النفطية والغازية ،حيث ارتفع
�إنتاجها من النفط من � 55ألف برميل يف اليوم فقط عام  1990اىل � 370ألف برميل يف اليوم عام
� 2010أي مبعدل منو �سنوي  ،%10ويف املقابل ارتفع ا�ستهالكها من النفط من � 60ألف برميل يف
اليوم عام  1990اىل � 338ألف برميل يف اليوم عام  2010ما ميثل منو �سنوي معدله  %9مما
يعني �أنها مكتفية ذاتيا من هذا امل�صدر مع حتقيق فائ�ض طفيف بلغ � 32ألف برميل يف اليوم عام
 ،2010اجلدول  8 -يف امللحق.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي ،بد�أت فيتنام بانتاجه و ا�ستهالكه منذ عام  1991فانتاجها خالل
عام  1991كان يف حدود � 1.3ألف برميل م ن ي ثم �أخذ يف االرتفاع اىل �أن و�صل � 169ألف
برميل مكافئ نفط عام  .2010و اجلدير بالذكر �أن جميع الكميات املنتجة من الغاز يتم ا�ستهالكها
حمليا ،اجلدول  9 -يف امللحق.
ومن �ضمن هذه املجموعة ،هناك ماليزيا التي �شهد انتاجها من النفط ارتفاعا خالل الفرتة
 1990-2010مبعدل � %0.6سنويا ،حيث ارتفع من � 634ألف برميل يف اليوم عام  1990اىل
� 716ألف برميل يف اليوم عام  ،2010كما �شهد ا�ستهالكها من النفط منوا معدله � %3.7سنويا
خالل العقدين املا�ضيني اذ ارتفع من � 269ألف برميل يف اليوم عام  1990اىل � 556ألف برميل
يف اليوم عام .2010
وعند موازنة حجم االنتاج مع اال�ستهالك املاليزي من النفط يالحظ الفائ�ض الذي تتمتع به
ماليزيا والذي �سجل �أعلى م�ستوى له عام  1995عندما بلغ � 380ألف برميل يف اليوم ثم ما لبث
ذلك الفائ�ض يف االنخفا�ض اىل �أن و�صل اىل �أدنى م�ستوى له وهو � 160ألف برميل يف اليوم عام
 ،2010اجلدول  8 -يف امللحق.
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وال تختلف ال�صورة كثريا فيما يخ�ص الغاز الطبيعي ،فقد �شهد انتاجه ارتفاعا ملحوظا بنحو
اربعة �أ�ضعاف حيث ارتفع من � 322ألف برميل مكافئ نفط عام  1990اىل � 1201ألف برميل
مكافئ نفط عام � 2010أي مبعدل منو �سنوي بلغ  .%6.8كما ارتفع ا�ستهالك ماليزيا من الغاز من
من � 179ألف برميل مكافئ نفط عام  1990اىل � 646ألف برميل مكافئ نفط عام � ،2010أي
مبعدل منو �سنوي بلغ  .%6.6وعند موازنة انتاج الغاز مع ا�ستهالكه يالحظ الفائ�ض الذي تتمتع به
ماليزيا والذي بلغ � 555ألف برميل مكافئ نفط عام  ،2010اجلدول  9 -يف امللحق.
وهناك باك�ستان التي ارتفع ا�ستهالكها من النفط خالل فرتة العقدين املا�ضيني مبعدل %1.8
حيث ارتفع من � 102ألف برميل يف اليوم عام  1990اىل � 147ألف برميل يف اليوم عام ،2010
كما ازداد ا�ستهالكها من الغاز الطبيعي ب�أكرث من ثالثة �أ�ضعاف من � 221ألف برميل مكافئ نفط
عام  1990اىل � 713ألف برميل مكافئ نفط عام  2010وهو ذات امل�ستوى من االنتاج امل�سجل
خالل نف�س الفرتة �أي �أنها مكتفية ذاتيا من هذا امل�صدر ،اجلدول  8 -و  9يف امللحق.
ويعود االرتفاع يف ا�ستهالك الطاقة يف باك�ستان اىل الزيادة املتوا�صلة يف النمو ال�سكاين
(� %2.2سنويا) م�صحوبا بالنمو االقت�صادي ال�سريع الذي بلغ يف املتو�سط � %3.6سنويا للفرتة
 ،2002–1993ثم �أخذ يف االرتفاع مبعدالت �أعلى و�صل �أعالها عام  2005عندما منا االقت�صاد
الباك�ستاين مبعدل  %9وا�ستقر عام  2010عند  ،%3.8اجلدول ( )1يف امللحق .وقد انعك�س ذلك
يف زيادة الطلب على وقود النقل واال�ستهالك الناجم عن تو�سع قطاع ال�صناعة  .وعلى رغم الزيادة
الكبرية يف ا�ستهالك الطاقة ،تعد باك�ستان من �أدنى الدول من حيث متو�سط ا�ستهالك الفرد
للطاقة الذي و�صل يف نهاية عام � 2010إىل  0.9برميل �سنوياً مقابل  22.7برميل يف الواليات
املتحدة ،اجلدول  3 -يف امللحق .يف املقابل تعد باك�ستان – �ش�أنها يف ذلك �ش�أن العديد من الدول
يف جنوب �آ�سيا وجنوب �شرق �آ�سيا – من �أعلى البلدان من حيث كثافة ا�ستخدام الطاقة.
و�أخريا بنغالدي�ش ،التي ارتفع ا�ستهالكها النفطي مبعدل  %5خالل الفرتة ،1990-2010
لريتفع من � 39أل��ف برميل يف اليوم عام  1990اىل � 101أل��ف برميل يف اليوم عام ،2010
وا�ستهالكها من الغاز الطبيعي من من � 86ألف برميل مكافئ نفط عام  1990اىل � 362ألف
برميل مكافئ نفط عام  2010وهو ذات امل�ستوى من االنتاج امل�سجل خالل نف�س الفرتة �أي �أنها
مكتفية �أي�ضا ذاتيا من هذا امل�صدر ،اجلدول  8 -و  9يف امللحق.

ثالثا :نظرة عامة على �صادرات النفط واملنتجات النفطية
من الدول الأع�ضاء �إىل الدول الآ�سيوية

و�صلت واردات الدول الآ�سيوية من النفط اخلام واملنتجات من الدول الأع�ضاء يف نهاية عام 2010
�إىل  5.1مليون برميل يف اليوم� ،أي ما ن�سبته  %40.3من جمموع وارداتها الكلية من النفط اخلام
واملنتجات النفطية .واحتلت ال�سعودية املرتبة االوىل �إذ و�صلت �صادراتها من النفط واملنتجات اىل
الدول الآ�سيوية �إىل حوايل  2مليون برميل يف اليوم يف نهاية عام  2010وهو ما يعادل  %16من �إجمايل
واردات الدول الآ�سيوية من النفط واملنتجات النفطية .تليها يف الأهمية دولة االمارات (،)%10.4
وقطر ( ،)%6والكويت (� .)%5.6أما فيما يخ�ص توزع واردات الدول الآ�سيوية من النفط واملنتجات على
الدول االع�ضاء والتي و�صلت �إىل  5.1مليون برميل يف اليوم ،فقد ا�ست�أثرت ال�سعودية بح�صة ،%39
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يليها االم���ارات بح�صة
 ،%26ثم قطر بح�صة
 %15و لكويت بح�صة
 ،%14واجلزائر وم�صر
وليبيا بح�صة %1.1
جم��ت��م��ع��ة ،ك���م���ا ي��ب�ين
اجلدول  7-ج يف امللحق
وال�شكل 27 -

ال�شكل  :27 -واردات الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند) من النفط
واملنتجات النفطية من الدول الأع�ضاء ()%
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النفط اخل��ام البالغة
ال�شكل : 28 -واردات الدول الآ�سيوية من النفط اخلام من الدول الأع�ضاء )%( 2010
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ا&$%رات	
  	
  
	
  	
  '34
25%	
  
ال��ن��ف��ط��ي��ة م��ن ال���دول
13%	
  
الأع�ضاء  %14.6من
�إج��م��ايل واردات��ه��ا من
ا)*+ا('	
  
1%	
  
املنتجات البالغة 4.7
مليون برميل يف اليوم.
ا'0+ا	
  	
  2
واح��ت��ل��ت ال�����س��ع��ودي��ة
7%	
  
امل���رت���ب���ة الأوىل من
حيث الأهمية بالن�سبة
ل���������ص����ادرات ال�����دول
ا/01+د	
  	
  ,-
41%	
  
الأع�����ض��اء م��ن النفط
اخل������ام �إىل ال�����دول
امل�صدر :اجلدول  7 -يف امللحق.
الآ�سيوية يف نهاية عام
� 2010إذ و�صلت �إىل  1.824مليون برميل يف اليوم �أو ما يعادل  %21.2من �إجمايل الواردات
الآ�سيوية من النفط اخلام تليها االمارات  %13وقطر  %7والكويت .%6.6
وبقدر تعلق االمر بتوزع واردات الدول اال�سيوية قيد الدرا�سة من النفط اخلام من الدول االع�ضاء ،فقد
ا�ستحوذت ال�سعودية على  %41من الكميات امل�ستوردة من قبل تلك الدول من �إجمايل الدول االع�ضاء ،يليها
االمارات بح�صة  ،%25ثم الكويت وقطر بح�صة  %13لكل منهما  ،والعراق بح�صة  %7و اجلزائر بح�صة
 %1و�أخريا ليبيا بح�صة ال تتجاوز  ،% 0.2كما يبني اجلدول � 7 -أ يف امللحق وال�شكل .28 -
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�أما واردات الدول الآ�سيوية من املنتجات النفطية من الدول الأع�ضاء فقد بلغت � 685ألف برميل
يف اليوم� ،أي ما ي�شكل  %15من �إجمايل واردات الدول الآ�سيوية من املنتجات النفطية .وتعد الدول
الآ�سيوية «املوطن الطبيعي» ل�صادرات الدول الأع�ضاء من منطقة اخلليج العربي ،فقد توزعت
�����ص����ادرات امل��ن��ت��ج��ات
ال�شكل�: 29 -صادرات الدول الأع�ضاء من املنتجات �إىل الدول الآ�سيوية �( 2010 ،ألف ب /اليوم)
ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ن ال����دول
	
  $676+
	
  
'
8%
0.4%	
  
االع�����ض��اء اىل ال���دول
ا	
  	
  4-/5+
3%	
  
ا&$%رات	
  	
  
19%	
  
اال�سيوية ع��ام 2010
30%	
  
ع���ل���ى ال���ن���ح���و ال���ت���ايل
 :االم�����������ارات ب��ن��ح��و
� 203أل�������ف ب��رم��ي��ل
ا)*+ا('	
  
يف ال���ي���وم ()%29.6
1%	
  
وال�����س��ع��ودي��ة ب��ح��وايل
� 166أل���ف ب��رم��ي��ل يف
اليوم ( ،)%24و قطر
ا/01+د	
  	
  ,-
مب����ق����دار � 159أل����ف
	
  	
  '23
24%	
  
23%	
  
برميل يف اليوم ()%23
امل�صدر :اجلدول  7 -ج يف امللحق.
 ،و ال��ك��وي��ت ب��ح��وايل
� 133أل���ف ب��رم��ي��ل يف
اليوم ( ،)%19كما يو�ضح اجلدول 7 -ب يف امللحق ال�شكل .29 -
ويرى العديد من املراقبني �أن جتارة ال��دول الأع�ضاء مع ال��دول الآ�سيوية ميكنها �أن تتعزز
يف ال�سنوات القليلة القادمة ملا تنفرد به هذه الدول من «خ�صو�صية» متيزها عن �سائر املناطق
اجلغرافية الأخرى منها:
•عدم قدرة موارد الطاقة املحلية من مواكبة الطلب �إذ تعد:
✍ ✍احتياطاتها من النفط �شحيحة حيث ال تزيد �سنوات االحتياطي مق�سومة على انتاج عام  2010عن (� )13سنة.
✍ ✍احتياطاتها من الغاز الطبيعي متو�سطة حيث ت�صل �سنوات االحتياطي مق�سومة على انتاج عام  2010نحو � 33سنة.
✍ ✍غنية مب�صادر الفحم حيث تكفي االحتياطات املتوفرة حاليا � 57سنة.

•ارتفاع درجة اعتماد الدول الآ�سيوية على ال��واردات ،حيث و�صلت اىل  %70يف جمموعة
دول �آ�سيا -الهادي ،وقد تباينت درجة االعتماد من دولة اىل �أخرى ،كما هو مبني يف اجلدول
�أدناه ،الذي يت�ضمن م�ؤ�شر االنتاج اىل اال�ستهالك الذي يعك�س درجة اعتماد الدول الآ�سيوية
الرئي�سية على النفط لتغيطة احتياجاتها ،كما يف نهاية عام  ،2010بحيث � 1صحيح يعني ان
الدولة مكتفية ذاتيا و  0يعني اعتمادها بالكامل على الواردات ملقابلة االحتياجات املحلية من
النفط ،كما يو�ضح اجلدول .21 -
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اجلدول :21 -م�ؤ�شر انتاج النفط �إىل ا�ستهالكه يف بع�ض الدول اال�سيوية ،كما يف نهاية عام )%( 2010
م�ؤ�شر االنتاج الى اال�ستهالك

درجة االعتماد على الواردات %

�أ�ستراليا

0.54

46

�أندوني�سيا

0.71

29

ماليزيا

1.33

�صاف م�صدر

باك�ستان

0.15

85

الفلبين

0.11

89

كوريا

0.01

99

تايالند

0.32

68

فيتنام

1.14

�صاف م�صدر

مجموعة دول �آ�سيا-الهادي

0.3

70

امل�صدر.ENI, World Oil and Gas Review 2011 :

ومن هنا ي�صبح التحدي الأه��م ل�صناع القرار يف ال��دول الآ�سيوية العمل على �ضمان تدفق
االمدادات “�أمن االمدادت” .يقابله بالن�سبة للدول الأع�ضاء “ �ضمان �أمن الطلب على النفط”
الذي ال يقل �أهمية عن �أمن االمدادات .ومن املمكن حتقيق الأمن لطريف املعادلة من خالل الولوج
يف ا�ستثمارات م�شرتكة يف مناحي �صناعة الطاقة املتعددة� ،إذ تعد اال�ستثمارات امل�شرتكة مبثابة
“�صمام الأمان” ل�ضمان �أمن كل من االمدادات النفطية والطلب عليه.
•تراجع الأهمية الن�سبية للفحم �ضمن هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف الدول الآ�سيوية
نتيجة الرتفاع ح�صة النفط اخلام والغاز الطبيعي معاً والتي و�صلت يف نهاية عام � 2010إىل
حوايل . 66%

و�ستعمل العوامل الثالثة جمتمعة على زيادة اعتماد الدول الآ�سيوية على النفط والغاز الطبيعي
امل�ستورد من ال�شرق الأو�سط يف ال�سنوات القادمة ،مما ي�ضفي زخما �إ�ضافيا على جتارة الدول
الأع�ضاء ،دون �أن تفوتنا اال�شارة �إىل التطورات التي ميكن ان حتدث يف مناطق �أخرى من العامل
كالدول الآ�سيوية الو�سطى ورو�سيا والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تنويع االمدادات الآ�سيوية  ،و�إن كان
ب�شكل حمدود .
وباالنتقال �إىل جتارة الدول الأع�ضاء من املنتجات النفطية  ،جند �أن هناك تراجع ن�سبي
ملحوظ منذ منت�صف الت�سعينات� ،إذ بعد �أن و�صلت ن�سبة واردات الدول الآ�سيوية من املنتجات
النفطية للدول الأع�ضاء �إىل �إجمايل ا�سترياداتها من املنتجات النفطية �إىل  %45يف عام ،1996
تراجعت �إىل  %15فقط يف نهاية عام .2010
ويعزى ذلك بالدرجة الأ�سا�س �إىل ال�سيا�سات التي انتهجتها بع�ض الدول الآ�سيوية يف مطلع
العقد املا�ضي لتقليل االعتماد على الواردات والذي كان من �أبرز مالحمه التو�سع يف بناء امل�صايف
وزيادة طاقة التكرير الت�صميمية ،وهي �سيا�سات �أخذت ت�ؤتي �أكلها يف ال�سنوات التالية� .إذ تراجع
“ العجز” يف واردات املنتجات النفطية �إىل �أقل من مليون برميل يف اليوم حاليا مقابل  3مليون
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برميل يف اليوم يف �أوائل الت�سعينات من القرن املا�ضي .وقد ترتب على ذلك حتول عدد من الدول
الرئي�سية امل�ستهلكة للطاقة �إىل م�صدر�صاف  ،كما هو احلال يف كوريا اجلنوبية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ا�ستجابة العديد من الدول الأع�ضاء للموا�صفات ال�صارمة التي تفر�ضها
الدول الآ�سيوية على املنتجات النفطية امل�ستوردة ،مل يكن بامل�ستوى املطلوب.
وهنا ينبغي الت�أكيد على �ضرورة العمل على حت�سني موا�صفات املنتجات لتواكب التطور املت�سارع
يف الت�شريعات البيئية مثل تخفي�ض ن�سبة الكربيت يف املنتجات النفطية �إذا ما �أرادت الدول
الأع�ضاء املناف�سة يف �سوق تعد يف غاية الأهمية بالن�سبة لها.

رابعا� :آفاق تطور الطلب على النفط والغاز الطبيعي يف الدول الآ�سيوية
(عدا ال�صني والهند ) حتى عام 2035
ان ا�ستهالك العديد من االقت�صادات الآ�سيوية من النفط اخلام و الغاز الطبيعي �آخذ يف االت�ساع
نتيجة للنمو يف ناجتها املحلي االجمايل امل�صحوب بارتفاع يف معدالت النمو ال�سكاين دون �أن
تقابلها زيادة مماثلة يف االنتاج من امل�صدرين ،ما جعلها تعتمد ب�شكل كبري على الواردات التي تركز
�أهمها يف الدول الأع�ضاء.
و�سنحاول يف هذا اجلزء من الدرا�سة تغطية توقعات تطورات الطلب على النفط والغاز الطبيعي
يف الدول الآ�سيوية حتى عام  2035وانعكا�ساتها املحتملة على الدول الأع�ضاء.
�إن ا�ست�شراف الطلب امل�ستقبلي للنفط يف الدول الآ�سيوية يقت�ضي اقتفاء دور عدد من العوامل
الفاعلة يف ذلك و�أهمها النمو االقت�صادي ،و�أ�سعار النفط والنمو ال�سكاين ،التي ميكن �أن حتدد
م�سار الطلب امل�ستقبلي على الطاقة ب�شكل عام يف الدول الآ�سيوية على املدى الطويل.
 .1حمددات الطلب امل�ستقبلي على النفط
�أ .النمو االقت�صادي
يعد النمو االقت�صادي �أهم عامل يف حتديد م�سار الطلب على النفط على املدى الطويل.
وت�شري تقديـــرات وكالة الطاقة الدولية� 2إىل �أن االقت�صاد العاملي �سينمو مبعدل �سنوي %4.2
خالل الفتـــرة  ،2020-2009ومبعدل �سنوي  %3.6خــــالل الفرتة  .2035-2009كما جتمع
�أغلب التقديرات �إىل �أن �أعلى معدالت النمو �ستتحقق يف الدول النامية الآ�سيوية التي يتوقع �أن
تنمو اقت�صاداتها مبعدل  % 7.4خالل الفرتة  ،2020-2009ومبعدل �سنوي  %5.7خالل الفرتة
.2035-2009
ب .معدالت النمو ال�سكاين
�أن الزيادة يف معدالت النمو ال�سكاين امل�صاحبة الرتفاع معدالت النمو االقت�صادي (كما هو
احلال يف �أغلب االقت�صادات الآ�سيوية) �ستف�ضي �إىل ارتفاع اال�ستهالك يف امل�ستقبل .وت�شري
التقديرات �إىل ارتفاع عدد �سكان العامل �إىل  8452مليون ن�سمة بحلول عام  2035مقارنة بـ
2 IEA, World Energy Outlook 2011.
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 6731مليون ن�سمة يف عام � ،2008أي مبعدل تغري �سنوي ي�صل �إىل  .%0.9كما �أن �أغلب الزيادة
املتوقعة �ستح�صل يف الدول النامية خا�صة الآ�سيوية منها� ،إذ يقدر �أن ي�صل عدد ال�سكان يف الدول
اال�سيوية (عدا ال�صني والهند) �إىل  1422مليون ن�سمة بحلول عام � 2035أو ما يعادل  %32من
�سكان الدول الآ�سيوية وحوايل  %17من �سكان العامل ،كما يو�ضح اجلدول  10 -يف امللحق.
واجلدير باالهتمام هو ان معدل التمدن �أو التح�ضر �سريتفع يف الدول اال�سيوية من  %38يف
الوقت احلا�ضر اىل  %53يف عام .2035
ج� .أ�سعار النفط
تلعب �أ�سعار الطاقة دورا مهما يف حتديد م�سار الطلب العاملي عليها� ،إال �أن التقلبات احلادة يف
الأ�سعار التي �شهدتها الأ�سواق العاملية منذ نهاية الت�سعينات ،جعل من تقدير �أ�سعار النفط و الغاز
الطبيعي وا�ست�شراف مداها يف الأجلني املتو�سط والطويل مدار جدل كبري يف �أروقة امل�ؤ�س�سات
البحثية والوكاالت املتخ�ص�صة ملا �أ�صاب الأ�سعار من تقلبات حادة يف ال�سنوات املا�ضية ،والتي
جاءت نتيجة لت�ضافر العديد من العوامل و بح�سب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فان الأ�سعار
�ست�أخذ ب�شكل عام «اجتاها خطيا» بعد عام  2010و حتى عام  ،2035كما يو�ضح اجلدول .22 -
اجلدول :22 -توقعات �أ�سعار النفط بح�سب �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة( 2035-2010 ،دوالر  /برميل)
2010

2015

2020

2025

2030

2035

�أ�سعار حقيقة (�أ�سعار )2010
�أ�سعار ا�ستيراد النفط للدول الأع�ضاء
في وكالة الطاقة الدولية

78.1

102.0

108.6

113.6

117.3

120.0

�أ�سعار �إ�سمية
�أ�سعار ا�ستيراد النفط للدول الأع�ضاء
في وكالة الطاقة الدولية

78.1

114.3

136.4

159.8

184.9

211.9

Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2011.

 -2توقعات الطلب على النفط يف الدول اال�سيوية (عدا ال�صني والهند) حتى عام .2035
ت�شري تقديرات وكالة الطاقة الدولية ال�صادرة يف تقريرها ال�سنوي �آفاق الطاقة العاملية لعام
 2011وفق �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة الذي ي�أخذ بعني االعتبار كافة �سيا�سات الطاقة والبيئة
التي مت تبنيها يف الدول امل�ستهلكة الرئي�سية� ،إىل تركز �أغلب الزيادة يف الطلب العاملي على النفط
يف الدول الآ�سيوية النامية ب�شكل عام .وفيما يخ�ص الطلب العاملي على النفط يف الدول الآ�سيوية
(عدا ال�صني والهند) ،وهي املجموعة قيد الدرا�سة� ،سريتفع من  12.7مليون برميل يف اليوم عام
 2010اىل  13.5مليون برميل يف اليوم عام � 2035أي بزيادة � 800ألف برميل يف اليوم  ،ومبــعدل
زيادة �سنـــوية تقدر بـ  ،% 0.2كما يو�ضح اجلدول .23 -
يتوقع �أن يرتفع الطلب العاملي على النفط من  86.7مليون برميل يف اليوم عام
� 2010إىل  92.4مليون برميل يف اليوم بحلول عام  2020و �إىل حوايل  99.4مليون
برميل يف اليوم بحلول عام  .2035و�ست�ست�أثر الدول ا لآ�سيوية (با�ستثناء ال�صني والهند)
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اجلدول  :23 -تقديرات الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة - 2010 ،2035وفق �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة(مليون ب /ي)
2010

2020

2035

معدل النمو للفترة
2035-2010

بلدان �آ�سيا ال�صناعية منها

7.2

6.6

5.9

0.8-

اليابان

4.2

3.7

3.1

1.2-

دول �آ�سيوية نامية منها

17.7

22.5

29.9

2.1

ال�صين

8.9

12.2

14.9

2.1

الهند

3.3

4.2

7.4

3.4

�إجمالي الدول الآ�سيوية

24.9

29.1

35.8

1.5

الإجمالي با�ستثناء ال�صين والهند

12.7

12.7

13.5

0.2

�إجمالي العالم

86.7

92.4

99.4

0.5

ح�صة الدول الآ�سيوية با�ستثناء ال�صين والهند من العالم

14.6

13.7

13.6

Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2011.

بح�صة كبرية من ذلك االجمايل� ،إذ من املتوقع �أن ت�ست�أثر بح�صة  %13.7و %13.6من
�إجمايل الطلب العاملي املتوقع خالل عامي  2020و  20235على التوايل ،كما هو مبني
يف اجلدول �أعاله.
 -3توقعات �إنتاج النفط يف الدول اال�سيوية (عدا ال�صني والهند) حتى عام 2035
وفيما يتعلق بتوقعات االن��ت��اج م��ن النفط يف دول املجموعة قيد ال��درا���س��ة ،فت�شري
توقعات ذات اجلهة ( وك��ال��ة الطاقة ال��دول��ي��ة) اىل �أن ان��ت��اج النفط حتى ع��ام 2025
�سيوا�صل تراجعه يف �أغلب الدول ا لآ�سيوية مثل ال�صني وكوريا اجلنوبية والهند والفلبني
وتايالند نظرا لن�ضوب وا�ستنزاف العديد من املكامن وانخفا�ض معدل اال�سرتداد وندرة
االنتاج املحلي �أ�صال ،حيث يتوقع �أن ينخف�ض من  3.4مليون برميل يف اليوم عام 2010
اىل  3.3مليون برميل يف اليوم ع��ام  2020ثم اىل  2.3مليون برميل يف اليوم فقط
عام  .2035االمر الذي يعني انخفا�ض ح�صة الدول ا لآ�سيوية (عدا ال�صني والهند) من
�إجمايل االنتاج العاملي من النفط من  %4.1عام  2010اىل  %3.7عام  2020ثم اىل
 % 2.4فقط عام  ،2035كما يو�ضح اجلدول .24 -
 -4موازنة الطلب على النفط و �إنتاجه يف الدول اال�سيوية (عدا ال�صني والهند) حتى عام 2035
�إن الزيادة املتوقعة يف الطلب الآ�سيوي على النفط من جهة و انخفا�ض االنتاج من
جهة �أخرى �سيرتتب عليه ارتفاع يف متطلبات النفط اخلام امل�ستورد .فعند موازنة حجم
الطلب مع م�ستويات االنتاج املتوقعة يالحظ �أن جمموعة الدول اال�سيوية (با�ستثناء ال�صني
والهند) �ستواجه عجزا يف مقابلة احتياجاتها املحلية من النفط ،فمقدار العجز �سريتفع
من  9.3مليون برميل يف اليوم يف  2010اىل  9.4مليون برميل يف اليوم عام  2020ثم
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اجلدول  :24 -تقديرات �إنتاج النفط يف الدول اال�سيوية خالل الفرتة - 2010 ،2035وفق �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة (مليون.ب /ي)
2010

2020

2035

معدل النمو للفترة
2035-2010

بلدان �آ�سيا ال�صناعية

0.6

0.7

0.5

0.7-

دول �آ�سيوية نامية منها

7.8

7.5

4.7

2.0-

ال�صين

4.1

4.2

2.3

2.3-

الهند

0.9

0.7

0.6

1.6-

�إجمالي الدول الآ�سيوية

8.4

8.2

5.2

1.9-

الإجمالي با�ستثناء ال�صين والهند

3.4

3.3

2.3

1.6-

�إجمالي العالم

83.6

90

96.4

0.6

ح�صة الدول الآ�سيوية با�ستثناء ال�صين والهند من العالم

4.1

3.7

2.4

Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2011.

اىل  11.2مليون برميل يف اليوم عام  .2035كما يو�ضح ال�شكل  30 -الفجوة بني الطلب
واالنتاج املتوقع من النفط لدول املجموعة حتى عام :2035
و�إذا ما �أريد للدول
الأع�����ض��اء املحافظة
ع���ل���ى ح�������ص���ت���ه���ا يف
الأ������س�����واق ال��ع��امل��ي��ة
وخ�صو�صا �صادراتها
�إىل الوجهة الآ�سيوية
�سي�صبح من ال�ضرورة
مب���ك���ان ال��ت��و���س��ع يف
م�����ش��اري��ع ا�ستثمارية
ل�������زي�������ادة ال���ط���اق���ه
االنتاجية القائمة .

ال�شكل : 30 -تزايد الفجوة بني الطلب واالنتاج النفطي يف الدول اال�سيوية
(عدا ال�صني والهند) املتوقع حتى عام 2035

ي��ذك��ر �أن الطاقة
االن���ت���اج���ي���ة ل���ل���دول
الأع�����ض��اء م��ن النفط
اخل��ام و �سوائل الغاز
الطبيعي يف نهاية عام
 2011قد و�صلت �إىل
 23.7مليون برميل يف اليوم ،ويتوقع �أن ترتفع �إىل  35.5مليون برميل يف اليوم بحلول عام
 ،2035كما �سي�أتي تفا�صيل ذلك يف اجلزء االخري من الدرا�سة.
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 -5توقعات الطلب على الغاز الطبيعي يف الدول اال�سيوية (عدا ال�صني والهند) حتى عام 2035
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي ،فت�شري التوقعات لذات اجلهة (وكالة الطاقة الدولية)� ،إىل �أن
الطلب عليه يف الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند)� ،سيزداد مبقدار  219مليار مرت مكعب خالل
الفرتة  2010-2035بح�سب �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة ،حيث �سريتفع طلب املجموع من 375
مليار مرت مكعب عام  2010اىل  594مليار مرت مكعب عام � ، 2035أي مبعدل زيادة �سنوية تقدر
بـ  ،% 1.8كما يو�ضح اجلدول .25 -
اجلدول  :25 -تقديرات الطلب على الغاز الطبيعي للدول اال�سيوية (عدا ال�صني والهند) للفرتة - 2009،2035
وفق �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة (مليار م )3
2009

2020

2035

معدل النمو للفترة
2035-2009

بلدان �آ�سيا ال�صناعية منها

170

201

219

1.0

اليابان

97

122

126

1.0

357

686

1063

4.3

ال�صين

93

301

502

6.7

الهند

59

99

186

4.5

�إجمالي الدول الآ�سيوية

527

887

1282

3.5

الإجمالي با�ستثناء ال�صين والهند

375

487

594

1.8

�إجمالي العالم

3076

3888

4750

1.7

ح�صة الدول الآ�سيوية با�ستثناء ال�صين والهند من العالم

12.2

12.5

12.5

دول �آ�سيوية نامية منها

Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2011.

وبح�سب �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة ،من املتوقع �أن يرتفع الطلب العاملي على الغاز
الطبيعي من  3076مليار مرت مكعب عام � 2010إىل  3888مليار مرت مكعب بحلول عام
 2020و�إىل حوايل  4750مليار مرت مكعب بحلول عام  ،2035اي ما ميثل منوا �سنويا
 .%1.7ومن املتوقع �أن ترتفع ح�صة الدول الآ�سيوية با�ستثناء ال�صني والهند من االجمايل
العاملي من  %12.2عام  2010اىل  %12.5عام  2020وحتافظ على ذات احل�صة يف عام
 ،2035كما هو مبني يف اجلدول �أعاله.
 -6توقعات �إنتاج الغاز الطبيعي يف الدول اال�سيوية (عدا ال�صني والهند) حتى عام 2035
وفيما يخ�ص توقعات االنتاج من الغاز الطبيعي يف دول املجموعة قيد الدرا�سة ،فت�شري
التوقعات اىل ارتفاعه من  317مليار مرت مكعب عام  2010اىل  451مليار مرت مكعب عام
 2020ثم اىل  522مليار مرت مكعب عام � ،2035أي مبعدل منو �سنوي  ،%1.9االمر الذي
يعني انخفا�ض ح�صة الدول الآ�سيوية ( عدا ال�صني والهند ) من �إجمايل االنتاج العاملي من الغاز
الطبيعي من  %11.6عام  2020اىل  %11عام  2035بعد �أن كانت ح�صتها ت�شكل % 10.4
عام  ،2010كما يو�ضح اجلدول :26 -
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اجلدول  :26 -تقديرات �إنتاج الغاز الطبيعي يف الدول اال�سيوية (عدا ال�صني والهند) للفرتة - 2009 ،2035وفق
�سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة (مليار م )3
2009

2020

2035

معدل النمو للفترة
2035-2009

55

124

159

4.2

47

120

158

4.2

393

581

773

2.6

ال�صين

85

176

290

4.8

الهند

46

78

120

3.8

�إجمالي الدول الآ�سيوية

448

705

932

2.9

الإجمالي با�ستثناء ال�صين والهند

317

451

522

1.9

�إجمالي العالم

3051

3888

4750

1.7

ح�صة الدول الآ�سيوية با�ستثناء ال�صين والهند من العالم

10.4

11.6

11.0

بلدان �آ�سيا ال�صناعية منها
�أ�ستراليا
دول �آ�سيوية نامية منها

Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2011.

 -7موازنة الطلب على الغاز الطبيعي و �إنتاجه يف الدول اال�سيوية (عدا ال�صني والهند) حتى عام 2035
�إن الزيادة املتوقعة يف ح�صة طلب الدول الآ�سيوية عدا ال�صني والهند على الغاز الطبيعي خالل
الفرتة  2035-2009من جهة و انخفا�ض ح�صتها من االنتاج من جهة �أخرى �سيرتتب عليه ارتفاع يف
م�ستوى العجز الذي �ستواجهه تلك املجموعة .فعند موازنة حجم الطلب مع م�ستويات االنتاج املتوقعة
من الغاز الطبيعي يالحظ �أن جمموعة الدول اال�سيوية (با�ستثناء ال�صني والهند) �ستواجه ارتفاعا يف
العجز ملقابلة احتياجاتها املحلية من الغاز ،حيث �سريتفع من  58مليار مرت مكعب يف الوقت احلا�ضر
اىل  72مليار مرت مكعب عام  .2035كما يو�ضح ال�شكل  31-الفجوة بني الطلب واالنتاج املتوقع
من الغاز الطبيعي للدول املجموعة حتى عام :2035
وبالنظر اىل توقعات بع�ض
امل ��ؤ���س�����س��ات االخ�����رى امل��ه��ت��م��ة
با�ست�شراف الطلب على النفط
كمنظمة �أوب��ك على �سبيل املثال
يف تقريرها ال�سنوي �آفاق النفط
ال��ع��امل��ي  ،2011ف��ي�لاح��ظ �أن
توقعاتها بح�سب �سيناريو اال�سا�س
ت�����ش�ير اىل ارت���ف���اع ط��ل��ب دول
ج��ن��وب وج��ن��وب ���ش��رق �آ�سيا من
 10.2مليون برميل يف اليوم يف
ع���ام  2010اىل  13.4مليون
برميل يف اليوم ع��ام  2020ثم
اىل  19.1مليون برميل يف اليوم
عام � ،2035أي بزيادة  9مليون برميل يف اليوم ما بني عام  2010و  ، 2035ما ي�شكل نحو % 39
من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط واملقدرة بنحو  23مليون برميل يف اليوم.
ال�شكل  :31 -تزايد الفجوة بني الطلب واالنتاج من الغاز الطبيعي
يف الدول اال�سيوية (عدا ال�صني والهند) حتى عام 2035
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وبح�سب تقديرات مركز �أبحاث الطاقة للدول �آ�سيا واملحيط الهادى( )APERCالواردة يف
تقرير �آفاق الطلب و العر�ض من الطاقة ال�صادر عام  ،2009ت�شري التوقعات اىل حدوث ارتفاع يف
م�ستويات الطلب على م�صادر الطاقة املختلفة يف الدول اال�سيوية ،و�ستكون تلك الزيادة ملحوظة
عندما يتعلق االمر بالطلب على النفط ،نتيجة للتو�سع املتوقع يف قطاع النقل من خالل ارتفاع
معدل امتالك املركبات ف�ضال عن النمو االقت�صادي والنمو ال�سكاين للدول املنطقة اال�سيوية،
واجلدول  27 -يوجز تلك التطورات يف عدد من الدول اال�سيوية قيد الدرا�سة:
اجلدول  :27 -حمددات الطلب للبع�ض الدول اال�سيوية وكمية الواردات النفطية املتوقعة ،الفرتة )%(2035-2005

�أ�ستراليا
اليابان
كوريا
نيوزيلندا
�أندوني�سا
ماليزيا
الفليبين
�سنغافورة
تايالند
فيتنام

النمو
االقت�صادي

النمو
ال�سكاني

معدل النمو
في امتالك
المركبات

2.2
1.2
3.3
1.9
4.3
4.2
4.3
3.8
4.5
6.2

0.9
0.40.0
0.7
0.8
1.3
1.5
1.4
0.4
1.1

1.0
0.3
3.4
0.7
1.6
3.4
2.1
0.6
4.5
6.7

الواردات النفطية المتوقعة*
( مليون طن مكافئ نفط )

2005

13.8
249.8
96.4
5.8
12.2
12.514.7
25.0
33.1
6.9-

*االرقام املوجبة تعني واردات  ،و ال�سالبة تعني �صادرات.
امل�صدر APERC, Energy Demand and Supply Outlook, 2009 :

2015

14.7
229.6
115.2
6.2
16.6
7.719.2
325.849.3
6.6

2030

22.6
199.8
7.4
8.4
67
23.4
26.4
303.881.1
40.4

ومن الوا�ضح �أن التطورات املتعلقة بالنمو االقت�صادي و ال�سكاين و ارتفاع معدالت امتالك
املركبات ،كما هي مو�ضحة يف اجلدول �أعاله ،يف كل من تايالند و اندوني�سيا والفلبني و فيتنام �ست�ؤدي
اىل زيادة وارداتها من النفط اخلام وارتفاع درجة اعتمادها على اخلارج ،خ�صو�صا على منطقة
اخلليج العربي .فدرجة االعتماد املتوقعة على الواردات يف تايالند �سرتتفع من ما يعادل � 665ألف
ب م ن ي يف عام  2005اىل  1.6مليون ب م ن ي عام  ،2030و يف اندوي�سيا من � 245إىل 1.3
مليون ب م ن ي ،ويف الفلبني من  107اىل � 194ألف ب م ن ي  ،و يف فيتنام من م�صدر �صاف لنحو
� 138ألف ب م ن ي اىل م�ستورد �صاف اىل � 811ألف ب م ن ي  ،و يف ماليزيا من م�صدر �صاف
لنحو � 251ألف ب م ن ي اىل م�ستورد �صاف لنحو � 470ألف ب م ن ي خالل ذات الفرتة.

خام�سا :دور الدول الأع�ضاء يف مقابلة الطلب الآ�سيوي
املتوقع على النفط والغاز الطبيعي حتى عام 2035
كما الحظنا �أن ح�صة البلدان الآ�سيوية النامية �ستتجاوز ح�صة البلدان ال�صناعية �إبتدا ًء من
عام  2020وبالتايل يتوقع �أن تزداد �أهمية البلدان الآ�سيوية النامية كم�ستهلك رئي�سي للنفط يف
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العامل مما �سيكون له انعكا�سات على نفط الدول الأع�ضاء يف �أوابك ب�شكل خا�ص و نفط دول �أوبك
ب�شكل عام .و يف ذات الوقت ت�شري جميع التوقعات �إىل تزايد �أهمية نفط الدول الأع�ضاء يف �أوابك
يف �سوق النفط العاملية و انخفا�ض ح�ص�ص املجموعات الأخرى .فمن املتوقع �أن ترتفع ح�صتها من
 %28.2عام  2008اىل  %29.3عام  2020ثم اىل  %31عام .2030
ف�إمدادات الدول الأع�ضاء يف �أوابك �سوف تزداد �أهمية يف �سوق النفط العاملية على املدى البعيد
نظرا الت�ساع الفجوة بني الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط من جهة  ،والإنتاج من خارج
الدول الأع�ضاء يف �أوابك من جهة �أخرى .حيث �سرتتفع الفجوة من  1مليون برميل يف اليوم فقط
خالل الفرتة  2015-2008اىل  3مليون برميل يف اليوم خالل الفرتة .2030-2025
وع������ل������ي������ه ف���������إن
االنخفا�ض املحتمل يف
الإنتاج من خارج الدول
الأع�������ض���اء يف �أواب����ك
يتوقع �أن يجلب �أهمية
�أك�بر ل��ل��دول الأع�ضاء
امل���ن���ت���ج���ة ،وب���ال���ت���ايل
ف�سوف ت�أتي الزيادة يف
الإن��ت��اج ملقابلة الزيادة
يف الطلب م��ن ال��دول
الأع�ضاء يف �أوابك ،كما
ي�شري ال�شكل . 32 -

ال�شكل  :32 -الزيادة يف الطلب العاملي على النفط ويف الإنتاج من خارج الدول الأع�ضاء،
(مليون برميل يف اليوم)

امل�صدرEIA, International Energy outlook, 2010. :

 -1دور الدول الأع�ضاء يف مقابلة طلب الدول الآ�سيوية على النفط.

بالنظر �إىل امل�ؤ�شرات الرئي�سية والعوامل املرتبطة بالطلب املتوقع على النفط من جهة و�إمكانيات
الدول الأع�ضاء يف �أوابك من حيث االحتياطات امل�ؤكدة وانخفا�ض تكلفة الإنتاج وتوفر البنى التحتية،
ف�إنه لي�س من قبيل ال�صدفة �أن غالبية التقديرات ت�شري �إىل �أن الدول الأع�ضاء يف �أوابك �سيزيد
�إنتاجها النفطي مما �سي�ؤدي �إىل زيادة ح�صتها من الإنتاج العاملي و يف ت�أثريها على االقت�صاد
العاملي حتى عام  .2035فعلى املدى الطويل ،وبناء على تقديرات وكالة الطاقة الدولية ب�ش�أن
االنتاج من النفط والغاز الطبيعي على م�ستوى املجموعات الدولية وبح�سب �سيناريو ال�سيا�سات
اجلديدة ،نرى �أن الدول االع�ضاء ميكنها مقابلة الطلب الآ�سيوي املتعاظم لت�ضافر العوامل التالية:
✍ ✍ارتفاع االحتياطيات النفطية امل�ؤكدة والتي ت�صل �إىل  699مليار برميل يف الدول االع�ضاء �أي ما يعادل  57%من
االحتياطيات العاملية البالغة  1232مليار برميل يف نهاية عام .2010
✍ ✍تكلفة االنتاج املنخف�ضة والتي ت�صل �إىل �أقل من  2دوالر للربميل يف بع�ض الدول االع�ضاء.
✍ ✍ارتفاع العمر االفرتا�ضي لنفط الدول االع�ضاء(ن�سبة االحتياطي �إىل االنتاج) والذي يبلغ يف املتو�سط � 75سنة (مقابل
� 49سنة للعامل يف نهاية عام  )2010وهو عامل يجعل من التو�سع يف الطاقة االنتاجية ذي جدوى اقت�صادية كبرية.
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 1.1التوقعات املتعلقة بانتاج النفط يف الدول االع�ضاء
�إن التوقعات املتعلقة ب�إنتاج النفط اخلام والنفوط غري التقليدية و �سوائل الغاز الطبيعي بح�سب
�سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة لوكالة الطاقة الدولية  ،ت�شري اىل ارتفاعه على امل�ستوى العاملي من
� 83.6ألف برميل يف اليوم عام  2010اىل  90مليون برميل يف اليوم عام  2020ثم اىل 96.4
مليون برميل يف اليوم عام .2035
ومن املتوقع �أن ينخف�ض االنتاج من خارج بلدان اوبك من  48.8مليون برميل يف اليوم عام
 2010اىل  47.7مليون برميل يف اليوم عام  ،2035ويف املقابل يتوقع ان يرتفع �إنتاج البلدان
االع�ضاء يف منظمة �أوبك من  34.8مليون برميل يف اليوم عام  2010اىل  39.6مليون برميل يف
اليوم عام  2020ثم اىل  48.7مليون برميل يف اليوم عام .2035

وبناء على تلك التوقعات �سرتتفع ح�صة بلدان اوبك من االجمايل العاملي من  %42عام 2010
اىل  %51عام  2035مقابل انخفا�ض البلدان املنتجة من خارجها من  %58اىل  %49خالل ذات
الفرتة ،كما يو�ضح اجلدول 28 -
وبقدر تعلق االمر بالدول االع�ضاء يف منظمة �أوابك ،من املتوقع ارتفاع االنتاج يف �سبع دول منها
االع�ضاء يف منظمة اوبك و هي االمارات العربية املتحدة واجلزائر وال�سعـــــوديـــــة و قطر و ليبيا و
الكويت والعراق  ،من  23.1مليون برميل يف اليوم عام  2010اىل  28مليون برميل يف اليوم عام
 2020ثم اىل  35.5مليون برميل يف اليوم عام � ،2035أي مبعدل منو �سنوي  ،%1.7كما يو�ضح
اجلدول � 28 -أعاله وال�شكل :33 -
اجلدول  :28 -التوقعات املتعلقة ب�إنتاج النفط بح�سب �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة حتى عام ( 2035م .ب  /ي)
2010

2015

2020

2025

2030

2035

معدل النمو
للفترة

الإمارات

2.9

3.3

3.3

3.4

3.7

4.0

1.3

الجزائر

1.9

2.0

2.0

2.1

2.1

2.1

0.5

ال�سعودية

10.0

10.5

10.9

11.6

12.6

13.9

1.3

قطر

1.7

2.0

2.1

2.1

2.2

2.3

1.1

الكويت

2.5

2.6

2.7

2.9

3.1

3.5

1.3

ليبيا

1.7

1.6

1.6

1.6

1.8

2.0

0.8

العراق

2.4

4.2

5.4

6.0

6.8

7.7

4.7

�إجمالي �أوابك الرئي�سية

23.1

26.2

28.0

29.7

32.3

35.5

1.7

�إجمالي �أوبك

34.8

37.7

39.6

41.7

44.9

48.7

1.4

�إجمالي خارج �أوبك

48.8

50.8

50.4

50

49.2

47.7

()0.1

االجمالي العالمي

83.6

88.5

90.0

91.7

94.1

96.4

0.4

ح�صة �أوابك من العالم

27.6

29.6

31.1

32.4

34.3

36.8

ح�صة �أوابك من �إجمالي �أوبك

66.4

69.5

70.7

71.2

71.9

72.9

Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2011.
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وبناء على التوقعات
املتعلقة بحجم االنتاج
����س���ال���ف���ة ال����ذك����ر م��ن
املتوقع �أن ي�صاحب ذلك
ارتفاعا يف ح�صة الدول
االع�������ض���اء يف �أواب�����ك
م��ن �إج��م��ايل �أوب���ك من
 %66.4ع���ام 2010
اىل  %70.7ع���ام
 2020ثم اىل %72.9
ع��ام  .2035وح�صتها
م��ن االج��م��ايل العاملي
من  %27.6عام 2010
اىل  %31.1ع���ام
 2020ثم اىل %36.8
عام  ،2035كما يو�ضح
ال�شكل (:)34

ال�شكل  :33 -تطور �إنتاج النفط يف دول �أوابك خالل الفرتة ( 2035-2010م .ب  /ي)

ال�شكل :34 -تطور ح�صة دول �أوابك من �إجمايل انتاج النفط العاملي املتوقع حتى عام )%( 2035

 2-1امل� �ي� ��زان ال�ن�ف�ط��ي
امل� ��� �س� �ت� �ق� �ب� �ل ��ي ل � �ل� ��دول
االع � �� � �ض� ��اء يف م �ن �ظ �م��ة
�أوابك حتى عام 2030

�إذا م��ا مت م��وازن��ة
ان��ت��اج ال���دول االع�ضاء
م��ن النفط م��ع الطلب
ع��ل��ي��ه خ��ل��ال ال���ف�ت�رة
� 2030–2010سيت�ضح الفائ�ض الذي تتمتع به الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوابك خالل تلك الفرتة
والذي �ست�صل ذروته �إىل  23مليون برميل يف اليوم يف عام  ،2030وهذا ما يعزز من دورها يف
مقابلة جزء كبري من االحتياجات العاملية منه ب�شكل عام والبلدان اال�سيوية قيد الدرا�سة ب�شكل
خا�ص ،كما هو مو�ضح يف اجلدول .29 -
اجلدول  :29 -موازنة عر�ض وطلب الدول االع�ضاء
من النفط خالل الفرتة ( 2035-2010م .ب  /ي)
امل�����ص��ادرInternational Energy Agency, :
World Enegy Outlook 2011.

٭٭منظمة �أوابك ،ورقة مقدمة مل�ؤمتر الطاقة العربي
التا�سع “ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية:احلا�ضر
وامل�ستقبل” ،الدوحة ،قطر ،مايو .2010

االنتاج٭

الطلب٭٭

الفائ�ض

2010

23.1

4.7

18.4

2015

26.2

6.3

19.9

2020

28.0

7.2

20.8

2025

29.7

8.2

21.5

2030

32.3

9.3

23.0
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 -2دور الدول الأع�ضاء يف مقابلة طلب الدول الآ�سيوية
(عدا ال�صني والهند) على الغاز الطبيعي حتى عام 2035
 1.2التوقعات املتعلقة بانتاج الغاز الطبيعي يف الدول االع�ضاء
وفيما يخ�ص التوقعات املتعلقة ب�إنتاج الغاز الطبيعي بح�سب �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة لوكالة
الطاقة الدولية ،فت�شري اىل ارتفاع الكميات املنتجة منه على امل�ستوى العاملي من  3051مليار مكعب
عام  2010اىل  3888مليار مكعب عام  2020ثم اىل  4749مليار مرت مكعب عام  .2035ومن
املتوقع �أن يرتفع االنتاج من البلدان االع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية خالل الفرتة
 2035-2010مبعدل �سنوي ال يتجاوز  %0.5حيث �سريتفع من  1148مليار مرتمكعب عام 2010
اىل  1227مليار مرت مكعب عام  2020ثم اىل  1297مليار مرت مكعب عام  ،2035ويف املقابل
يتوقع ان يرتفع االنتاج من جمموعة الدول املنتجة من خارج بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
مبعدل منو �أعلى يقدر بنحو � %2.3سنويا ،لريتفع انتاج املجموعة من  1903مليار مرت مكعب عام
 2010اىل  2661مليار مرت مكعب عام  2020ثم اىل  3452مليار مرت مكعب عام  .2035وبناء
على تلك التوقعات �سرتتفع ح�صة الدول املنتجة من خارج بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
من االجمايل العاملي من  %51عام  2009اىل  %61عام  2035مقابل انخفا�ض ح�صة االع�ضاء يف
املنظمة من  %49اىل  %39خالل ذات الفرتة ،كما يو�ضح اجلدول :30 -
اجلدول  :30 -التوقعات املتعلقة ب�إنتاج الغاز الطبيعي بح�سب �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة حتى عام  ( 2035م )3
2009

2035 2030 2025 2020 2015

الإمارات

49.0

50.0

60.0

0.8

الجزائر

78.0

171.0 160.0 147.0 134.0 107.0

3.1

ال�سعودية

75.0

89.0

116.0 108.0 97.0

1.7

قطر

89.0

219.0 205.0 180.0 174.0 160.0

3.5

ليبيا

16.0

15.0

20.0

25.0

35.0

49.0

4.4

العراق

1.0

9.0

28.0

41.0

57.0

70.0

17.1

�إجمالي �أوابك الرئي�سية

308

430

503

542

621

685

3.1

بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

1148

1297 1275 1242 1227 1181

0.5

خارج بلدان منظمة التعاون

1903

3452 3197 2921 2661 2384

2.3

االجمالي العالمي

3051

4749 4472 4163 3888 3565

1.7

ح�صة �أوابك من العالم

10.1

12.1

12.9

13.0

13.9

14.4

ح�صة �أوابك من خارج منظمة التعاون

26.8

36.4

41.0

43.6

48.7

52.8

52.0
95.0

52.0

امل�صدر International Energy Agency, World Enegy Outlook 2011. :

56.0

معدل النمو للفترة

وفيما يخ�ص الدول االع�ضاء يف منظمة �أواب��ك ،من املتوقع ارتفاع االنتاج يف �ست دول منها
االع�ضاء يف منظمة اوبك ،و هي االمارات العربية املتحدة و اجلزائر و ال�سعودية وقطر وليبيا
والعراق  ،من  308مليار مرت مكعب عام  2010اىل  503مليار مرت مكعب عام  2020ثم اىل
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 685مليار مرت مكعب عام  ،2035كما يو�ضح ال�شكل .35 -
وبناء على التوقعات
املتعلقة بحجم االنتاج
����س���ال���ف���ة ال����ذك����ر م��ن
املتوقع �أن ي�صاحب ذلك
ارتفاعا يف ح�صة الدول
االع�������ض���اء يف �أواب�����ك
م��ن �إج��م��ايل جمموعة
ال�������دول امل��ن��ت��ج��ة م��ن
خ��ارج منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية من
 %26.8ع���ام 2009
اىل  %41عام 2020
ث��م اىل  %52.8ع��ام
 .2035وح�صتها من
االج��م��ايل ال��ع��امل��ي من
 %10.1ع���ام 2009
اىل  %12.9ع���ام
 2020ثم اىل %14.4
عام  ،2035كما يو�ضح
ال�شكل .36 -

ال�شكل :35 -تطور �إنتاج دول �أوابك من الغاز الطبيعي خالل الفرتة  ( 2035-2009م )3

ال�شكل :35 -تطور ح�صة الدول االع�ضاء يف �أوابك من �إجمايل انتاج الغاز الطبيعي العاملي)%( ،

 2- 2ميزان الغاز
الطبيعي امل�ستقبلي
ل��ل��دول االع�����ض��اء يف
منظمة �أواب��ك حتى
عام 2030

وفيما يخ�ص موازنة
انتاج ال��دول االع�ضاء
من الغاز الطبيعي مع
الطلب عليه خالل الفرتة � 2030 –2009سيت�ضح �أي�ضا الفائ�ض الذي تتمتع به الدول الأع�ضاء
يف منظمة �أوابك خالل تلك الفرتة والذي �سريتفع من  46مليار مرت مكعب عام � 2009إىل �أعلى
م�ستوى له وهو  126مليار مرت مكعب يف عام  ،2020وي�ستقر عند م�ستوى  111مليار مرت مكعب
عام  2030وهذا ما يعزز من دورها يف مقابلة جزء كبري من االحتياجات العاملية منه ب�شكل عام
والبلدان اال�سيوية قيد الدرا�سة ب�شكل خا�ص ،خ�صو�صاً يف �شكله امل�سال من دولة قطر التي حتتل
مكانة مرموقة على امل�ستوى العاملي فيما يتعلق بانتاج الغاز الطبيعي امل�سال .ويو�ضح اجلدول 31-
موازنة �إنتاج الغاز الطبيعي مع الطلب عليه يف الدول الأع�ضاء.
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اجلدول  :31 -موازنة عر�ض وطلب دول �أوابك من الغاز
الطبيعي خالل الفرتة  ( 2030-2010م )3
٭ امل�صادرEnergy Agency,:
World Energy Outlook 2011.
٭ ٭ منظمة �أواب��ك ،ورق��ة مقدمة مل�ؤمتر الطاقة العربي
التا�سع “ ا�ستهالك الطاقة يف ال��دول العربية:احلا�ضر
وامل�ستقبل” ،قطر ،مايو .2010
International

االنتاج٭

الطلب٭٭

الفائ�ض

2009

308

262

46

2015

430

310

120

2020

53

377

126

2025

542

440

102

2030

621

510

111

وت�شري توقعات وكالة الطاقة الدولية ،بح�سب �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة� ،إىل �أن مزيج الطاقة
امل�ستهلكة يف دول �آ�سيا ال�صناعية (كوريا ،اليابان� ،أ�سرتاليا ،نيوزيالند) خالل الفرتة عام –2009
� ،2035سي�شهد تغرياً يف ح�ص�ص م�صادر الطاقة املختلفة ،حيث من املتوقع �أن تنخف�ض ح�صة
الفحم من  %26عام � 2009إىل  %19فقط عام  ،2035كما �ستنخف�ض ح�صة النفط من %40
�إىل ( %30وهي ن�سبة ال تزال مرتفعة) ،و�سرتتفع ح�صة الغاز من � %17إىل  %20ومن الوا�ضح
ا�ستحوذ النفط والغاز الطبيعي على ن�صف ( )%50من الكميات امل�ستهلكة من م�صادر الطاقة
املختلفة.
وفيما يتعلق بدول �آ�سيا النامية� ،ستنخف�ض ح�صة الفحم من  %52عام � 2009إىل  %44عام
 ، 2035ويحافظ النفط على نف�س احل�صة البالغة  ،%21ويف املقابل �سرتتفع ح�صة الغاز من مزيج
الطاقة من  %8عام � 2009إىل  %13عام  ،2035والطاقة النووية من � %1إىل  ،%5والطاقة
الكهرومائية من � %2إىل  .%3ومن املالحظ ا�ستحوذ النفط والغاز الطبيعي على �أكرث من ثلثي
( )%65مزيج الطاقة امل�ستهلكة يف دول �آ�سيا النامية.

وهذا ما يعزز من �أهمية دول هذه املجموعة للدول الأع�ضاء التي تتمتع بفوائ�ض معتربة من
النفط والغاز الطبيعي القابل للت�صدير حتى عام .2035

خال�صة وا�ستنتاجات

�أدى النمو االقت�صادي املتوا�صل الذي �شهدهته �أغلب االقت�صادات الآ�سيوية يف العقدين املا�ضيني
�إىل ح�صول زيادة م�ضطرده يف ا�ستهالك النفط والغاز الطبيعي دون �أن تقابلها زيادة مماثلة يف
االنتاج ،و�أدى ذلك �إىل ارتفاع درجة اعتمادها على الواردات بحيث و�صلت يف نهاية عام � 2010إىل
�أكرث من  %40فيما يخ�ص النفط اخلام واملنتجات ترتكز معظمها يف الدول الأع�ضاء.
وعلى النقي�ض من املناطق اجلغرافية يف بقية انحاء العامل ،ف�إن اعتماد الدول الآ�سيوية على
وارداتها من منطقة ال�شرق الأو�سط ،تعد «خا�صية» تنفرد بها� .إذ ت�شري البيانات �إىل �أن مايربو على
 %60من واردات الدول الآ�سيوية يف نهاية عام � 2010أو ما يعادل  9.2مليون برميل يف اليوم كان
م�صدرها منطقة ال�شرق الأو�سط .وقد تراوحت درجة اعتماد االقت�صادات الآ�سيوية على نفوط
ال�شرق الأو�سط بني  %80يف اليابان و  %32يف �سنغافورة و  %18يف �أ�سرتاليا� .أما يف بقية �أنحاء
العامل ف�إن درجة االعتماد على واردات املنطقة مل تتجاوز  %19يف �أمريكا ال�شمالية و %33يف
�أوروبا الغربية.
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و�أف�ضت هذه “املعطيات” �إىل خلق «عالقة تبادلية» على قدر كبري من الأهمية بني الدول
الآ�سيوية والدول الأع�ضاء (دول اخلليج العربي على وجه اخل�صو�ص) �أمالها العديد من العوامل،
و �أهمها:
✍ ✍املوقع اجلغرايف املميز بعدد من ال��دول الأع�ضاء ،ال�سيما و�أنها ت�ضم �أكرث من ثلثي االحتياطي
العاملي امل�ؤكد من النفط.
✍ ✍تكلفة النقل املنخف�ضة� ،إذ يعد اال�سترياد من منطقة اخلليج وال�شرق الأو��س��ط “ اقت�صاديا”
مقارنة باال�سترياد من مناطق �أخرى يف �آ�سيا الو�سطى ورو�سيا.
✍ ✍�إن “امليزة الن�سبية” التي تتمتع بها الدول الأع�ضاء  -مقارنة بالدول الأخرى � -ستجعل الدول
الآ�سيوية �أكرث اعتمادا على وارداتها من اخلليج العربي.

بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن «اخل�صو�صية» التي تطبع االقت�صادات الآ�سيوية جتعل هذه العالقة على
درجة كبرية من الثبات ومنها:
✍ ✍هيكل ا�ستهالك الطاقة الأولية يف ال��دول الآ�سيوية ح�سب امل�صدر� :إذ ت�شري �أغلب التوقعات �إىل
�أن مزيج الطاقة امل�ستهلكة يف دول �آ�سيا ال�صناعية (كوريا ،اليابان� ،أ�سرتاليا ،نيوزيالند)� ،سي�شهد
تغري ًا يف ح�ص�ص م�صادر الطاقة املختلفة ،حيث من املتوقع �أن تنخف�ض ح�صة الفحم من 26%
عام � 2009إىل  19%فقط عام  ،2035كما �ستنخف�ض ح�صة النفط من � 40%إىل ( 30%وهي
ن�سبة ال تزال مرتفعة) ،و�سرتتفع ح�صة الغاز من � 17%إىل  .20%ومن الوا�ضح ا�ستحواذ النفط
والغاز الطبيعي على ن�صف الكميات امل�ستهلكة من م�صادر الطاقة املختلفة .وفيما يتعلق بدول
�آ�سيا النامية� ،ستنخف�ض ح�صة الفحم من  52%عام � 2009إىل  44%عام  ،2035ويحافظ
النفط على نف�س احل�صة البالغة  ،21%ويف املقابل �سرتتفع ح�صة الغاز من مزيج الطاقة من
 8%عام � 2009إىل  13%عام 2035
✍ ✍الهاج�س الأمني امل�شرتك :فقد �أدى اعتماد الدول الآ�سيوية على وارداتها وخ�صو�صا وارداتها ال�شرق
�أو�سطية �إىل تبني �سيا�سات طاقوية تهدف يف حم�صلتها النهائية �إىل �ضمان �أم��ن �إمداداتها،
يقابله لدى الدول الأع�ضاء �ضرورة �ضمان « طلب م�ستقر على نفوطها»� .إن حتقيق التوازن بني
طريف املعادلة ميكن بلوغه من خالل ا�ستثمارت م�شرتكة ي�ضطلع بها اجلانبان يف مناحي �صناعة
الطاقة املتعددة وميكن لهذه اال�ستثمارات �أن ت�شكل «�صمام الأمان» ل�ضمان كل من �أمن �إمدادات
النفط والطلب عليه.

و�ستعمل هذه العوامل جمتمعة على تعزيز جتارة البرتول مع الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند)
ال �سيما و�أن التوقعات الطويلة املدى ت�شري �إىل �أن �إجمايل ا�ستهالك الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني
والهند) من النفط �سي�صل �إىل  13.5مليون برميل يف اليوم يف نهاية عام � 2035أي ما يعادل %13.6
من اال�ستهالك العاملي ،وا�ستهالكها من الغاز الطبيعي �إىل  594مليار مرت مكعب عام � 2035أي ما
ي�شكل  %12.5من الإجمايل العاملي.
وعليه ف�إن جتارة البرتول ب�شكل عام �سوف تعمل على �إر�ساء عالقات ا�سرتاتيجية بني
الدول الآ�سيوية والدول الأع�ضاء على ال�صعيد االقت�صادي وال�سيا�سي نظرا «للت�شابك الوثيق»
يف امل�صالح .
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املراجـــــــع :
�أوال  :املراجع العربية
•منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،تقرير الأمني العام ال�سنوي التا�سع والع�شرون� ،أعداد خمتلفة
•منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،التقرير االح�صائي ال�سنوي� ،أعداد خمتلفة.
•منظمة �أوابك ،االدارة االقت�صادية ،درا�سة تطور �أ�سواق الطاقة يف �آ�سيا وانعكا�ساتها على جتارة نفط الدول الأع�ضاء.
•منظمة �أواب��ك ،الإدارة االقت�صادية« ،ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية:احلا�ضر وامل�ستقبل» ورقة مقدمة مل�ؤمتر
الطاقة العربي التا�سع  ،قطر،مايو .2010

ثانيا :املراجع الأجنبية

Pacific Energy Research Center, APEC, Energy Demand and Supply Outlook,
4th Edition,2009.
BLACKWELL, World Oil Trade, September 2011.
BP, Statistical Review of World Energy June 2011.
Eni, World Oil and Gas Review 2011.

International Energy Agency, World Energy Outlook 2011.

International Monetary fund, World Economic Outlook, September 2011.

OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review
of World Energy, April 2012
OPEC, World Oil Outlook,2011.
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2016

2012
6.3
4.8
5.0
4.9
4.3
6.3
4.4
5.1
4.3
3.8
6.1
2.3
3.3
3.8
9.0
7.5
8.0
1.9
1.8
1.1
3.6
4.0
4.0

2011
6.4
3.5
5.0
4.7
5.3
5.8
3.9
5.2
6.0
2.6
6.3
()0.5
1.8
2.0
9.5
7.8
8.2
1.6
1.5
1.6
4.0
4.5
4.0

2010
6.1
7.8
10.9
7.6
14.5
6.8
6.2
7.2
7.0
3.8
6.4
4.0
2.7
1.7
10.3
10.1
9.5
3.1
3.0
1.8
4.4
6.1
5.1

2009
4.6
()2.4
()1.9
1.1
()0.8
5.3
0.3
()1.6
()2.7
1.7
5.9
()6.3
1.4
()2.0
9.2
6.8
7.2
()3.7
()3.5
()4.3
2.6
()1.7
()0.7

2008
6.0
2.6
0.7
4.2
1.5
6.3
2.3
4.8
2.3
3.7
6.0
()1.2
2.6
()0.1
9.6
6.2
7.7
0.1
()0.3
0.4
4.6
4.3
2.8

2007
6.3
5.0
6.0
6.6
8.8
8.5
5.1
6.5
6.4
6.8
6.3
2.4
4.6
2.8
14.2
10.0
11.5
2.8
1.9
3.0
6.7
5.8
5.4

2006
5.5
5.1
5.4
5.2
8.7
8.2
5.2
5.8
7.0
5.8
6.5
2.0
2.6
1.0
12.7
9.5
10.3
3.1
2.7
3.2
6.0
5.6
5.3

2005
5.7
4.6
4.7
4.8
7.4
8.4
4.0
5.3
7.1
9.0
6.3
1.9
3.1
3.3
11.3
9.0
9.5
2.7
3.1
1.7
5.4
4.6
4.6

2004
5.0
6.3
6.2
6.7
9.2
7.8
4.6
6.8
8.5
7.5
6.1
2.7
3.8
4.5
10.1
7.6
8.5
3.1
3.5
2.2
5.9
6.0
4.9

اجلدول ()1
النمو االقت�صادي يف الدول الآ�سيوية للفرتة  ،2010-1993وتوقعات للفرتة 2016-2011
%

اندوني�سيا
تايالند
تايوان
الفلبين
�سنغافورة
فيتنام
كوريا
ماليزيا
هونج كونج
باك�ستان
بنغالدي�ش
اليابان
�أ�ستراليا
نيوزيالندا
ال�صين
الهند
الدول الآ�سيوية النامية
االقت�صادات المتقدمة منها
الواليات المتحدة
منطقة اليورو
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�أمريكا الالتينية والكاريبي
العالم

متو�سط الفترة
2003
2002-1993
3.4
3.6
5.0
3.6
6.1
7.5
6.1
5.8
3.0
3.6
5.0
0.8
4.0
3.8
9.8
5.8
7.1
2.8
3.4
2.1
3.3
2.7
3.3
4.8
7.1
3.7
5.0
4.6
7.3
2.8
5.8
3.0
4.7
5.8
1.4
3.3
4.2
10.0
6.9
8.1
1.9
2.5
0.7
7.3
2.1
3.6

7.0
5.0
4.9
5.0
4.0
7.5
4.0
5.0
4.3
5.0
7.2
1.3
3.3
2.3
9.5
8.1
8.6
2.7
3.4
1.7
5.1
3.9
4.9

امل�صدر � :صندوق النقد الدويل ،تقرير �آفاق االقت�صاد العاملي� ،سبتمرب .2011
() تعني �سالب
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ملحق اجلداول الإح�صائية
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100

3319
3211
3068
2835
2571
2567
2261
1581
1213
27237 25866 25715 25753 24914 24503 21135 18229 13814
14861 14454 14710 15101 14906 14992 14108 13254 10281
87382 84714 85999 86428 84958 84126 76605 69861 66503
17.0
17.1
17.1
17.5
17.5
17.8
18.4
19.0
15.5

9057

547

147

5.2
3.5
1.9
1.4

7.0

3.1

102
2320

296

3394

383

121

131
4766

484

6944

428

152

7437

468

155

7817

514

155

7937

505

156

8201

549

147

931

4391

1.8

688

778

831

886

918

925

936

4836

98

156

147

147

1.8

280

538

941

5029

93

155

324

542

293

544

324

556

4.7

3.7

2326

1.6

39
5234

59
5725

65
5530

94
5334

5203

93

155

305

512

2317

2389

2287

2384

4.2

304

1067

281

101

152

285

523

2308

865
254

941
283

990

300

338

1185

9.0

5.0

1.0

983

1121

4451

131

201

460

2252

171

645

258

817

315

285

300

265

282

1026

1128

2.9

5.0

4.9

121

199

395

2020

99

604

342

347

882

835

1049

1096

1039

1097

1093

1088

990

1090

1264

1289

1304

3.6

2009

2010

معدل النمو للفترة
2010-1990

0.8-

102

130

269

1042

60

444

233

576

422

750

736

922

1143

1295

1240

1270

2007

2008

امل�صدر OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review of World Energy, April 2012 :

الهند
�إجمالي الدول الآ�سيوية
االجمالي ب�إ�سثناء ال�صين والهند
�إجمالي العالم
ح�صة دول �آ�سيا عدا ال�صين والهند من العالم

ال�صين

دول �آ�سيوية �أخرى

نيوزيالندا

�أ�ستراليا

اليابان

بنغالدي�ش

باك�ستان

هونج كونج

ماليزيا

كوريا

فيتنام

�سنغافورة

الفلبين

تايوان

تايالند

اندوني�سيا

644

1990

1995

2000

2005

2006

اجلدول ()2
تطور �إ�ستهالك النفط يف الدول الآ�سيوية2010-1990 ،
�ألف برميل يف اليوم
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اجلدول ()3
ا�ستهالك الفرد من النفط يف بع�ض الدول الآ�سيوية مقارنة باملجموعات االخرى عام 2010
برميل� /سنة

ما يمثل اال�ستهالك قيا�س ًا ال�ستهالك
الفرد الأمريكي ( ) %

ال�صين

2.6

11

الهند

1

4

اندوني�سيا

2.1

9

باك�ستان

0.9

4

بنغالدي�ش

0.2

0.9

اليابان

12.6

55.5

تايوان

17.6

77.5

الفلبين

1.2

5

تايلند

5.5

24

فيتنام

1.4

6.2

نيوزيلندا

12.9

56.8

ماليزيا

7

31

هونغ كونغ

18.9

83

تايوان

17.6

78

اليابان

12.6

56

كوريا الجنوبية

16.8

74

�أ�ستراليا

15.9

70

المعدل العام للدول الآ�سيوية

2.7

12

الدول االوروربية

8.6

38

رو�سيا و �آ�سيا الو�سطى

6.1

27

ال�شرق االو�سط

13

57

�أفريقيا

1.3

6

�أمريكا الالتيينة

5.3

23

�أمريكا ال�شمالية منها :

22.8

الواليات المتحدة

22.7

امل�صدر� :شركة �إيني االيطالية ،التقرير االح�صائي ال�سنوي ،اال�صدار العا�شر2011 ،
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1.1

0.3

1.1

0.7

1.9

3.9

0.7-

0.6

10

0.6

4.9

3237

6726

715

2774

144

651

634

55

152

62

5.3

3588

7351

774

2989

230

583

775

155

175

92

5.2

3897

7875

726

3252

200

809

735

328

193

176

4.4

3584

7959

738

3637

286

580

759

398

206

265

4.2

3473

7940

762

3705

305

551

747

367

221

286

4.2

3446

7952

769

3737

320

555

763

337

194

305

4.2

3479

8056

768

3809

340

555

768

317

175

321

4.3

3422

7976

754

3800

329

520

739

345

168

331

4.2

82095 80278 82015 81544 81729 81485 74893 68141 65460

3452

8349

826

4071

312

562

716

370

172

334

8.8

امل�صدر OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review of World Energy, April 2012 :

ح�صة الدول الآ�سيوية با�ستثناء ال�صين والهند من العالم

�إجمالي العالم

االجمالي ب�إ�سثناء ال�صين والهند

�إجمالي الدول الآ�سيوية

الهند

ال�صين

دول �آ�سيوية �أخرى

�أ�ستراليا

ماليزيا

فيتنام

بروناي

تايالند

اندوني�سيا

1539

1578

1456

1090

996

972

1003

990

986

2.2-

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

معدل النمو للفترة
2010-1990

اجلدول ()4
تطور �إنتاج النفط يف الدول الآ�سيوية2010-1990 ،
�ألف برميل يف اليوم

141

142

2007

2006
599.8
601.9
200.6
47.8
127.5
126.5
578.4
609.8
53.1
652.8
276.9
1513.5
457.5
66.5
99.1
1014.7
673.7
7700.1
6011.7
51522
11.7

2005

601
537.5 508.5 305.8
588.3 396.7 205.3 117.9
187
122.7
78.9
38.7
59.3
0
0
0
123.6
27.1
27.1
0
116.4
28.9
2.6
0
548.6
342
166.5
54.6
568.1 436.3 241.6 179.1
48.4
54.2
0
0
641.6 388.6
282
221
262.2 180.4 133.4
86
1419.8 1306.6 1046.7 868.9
397.3 371.2 352.7 305.4
64.8
101.5
76.8
77.8
94.2
70.3
61.2
45.1
845.2 442.9 320.7 275.6
644.6 476.3 339.5 217.7
7210.4 5283.2 3843.5 2793.6
5720.6 4364 3183.3 2300.3
50430 43702 38696 35534
11.3
10.0
8.2
6.5

1990

2008
566.1
639.1
212.8
57
155.8
128
626.5
603.8
49.6
665.1
294.1
1630.9
499.1
73.2
107.6
1274.6
724.3
8307.6
6308.7
53444
11.8

1995

2009
601.9
675.5
210.2
59.6
148.9
135.5
644.7
610
57.4
677.8
323.5
1694.3
520.9
69.1
102.9
1469.3
746.9
8748.4
6532.2
54852
11.9

2000

2010
675.4
708.7
205.1
59.6
145.7
144.8
612.9
608.3
55.7
694.2
356.9
1580.5
555.7
71.3
93.1
1618
921.3
9107.2
6567.9
53447
12.3

اجلدول ()5
تطور �إ�ستهالك الغاز الطبيعي يف الدول الآ�سيوية2010-1990 ،
�ألف برميل مكافئ نفط  /يوم

اندوني�سيا
تايالند
تايوان
الفلبين
�سنغافورة
فيتنام
كوريا
ماليزيا
هونج كونج
باك�ستان
بنغالدي�ش
اليابان
�أ�ستراليا
نيوزيالندا
دول �آ�سيوية �أخرى
ال�صين
الهند
�إجمالي الدول الآ�سيوية
االجمالي ب�إ�سثناء ال�صين والهند
�إجمالي العالم
ح�صة الدول الآ�سيوية ب�إ�ستثناء ال�صين والهند

728.1
815.2
254.9
56.1
151.9
169
775.4
645.7
69.2
713
361.5
1708.1
549.1
74.3
96.5
1970.8
1119.1
10257.9
7168
57397
12.5

الم�صدر OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review of World Energy, April 2012:

معدل النمو للفترة
2010-1990
4.4
10.2
9.9
1.112.1
32.1
14.2
6.6
2.5
6
7.4
3.4
3
0.23.9
10.3
8.5
6.7
5.8
2.4
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6.2

7.5

35951

2216.3

2710.5

217.7

276.5

140.2

221

86

374.6

322.2

0

161.3

117.9

10.4

15.0

57854

6026.4 5609.1 5377.2 5229.8 5120.4 4929.5 3871.4 3130.3

8694.8

919.6

1748.8 1541.1 1451.3 1251.4 1058.3

313.2

713

361.5

910.1

1201.3 1158.3 1169.2 1167.4 1144.1

169

220.1

2.6

3.5

2.4

5.1

6

7.5

9.7

4.1

6

7.4

4.5

6.8

32

1.6

476.3

491.6

162.1

388.6

180.4

563.3

818

28.9

204.2

535.4

891.4

200.7

641.6

262.2

672.4

1104

116.4

217.1

8.2

9.9

38369

8.8

11.1

43752

9.8

12.6

50362

6356.3 4839.3 3794.2

339.5

324.4

137.1

282

133.4

537.9

522

2.6

212.6

205.3

347.5

428.2

9.8

12.8

52222

6708

529.3

256.6

652.8

276.9

727

126.5

227.2

439.6

551.9

320.8

677.8

323.5

751.1

135.5

219.7

9.8

13.1

53500

9.7

13.3

55503

7380.4 7025.1

543.9

305.2

665.1

294.1

756.4

128

221.5

469.8

520.4

9

10.4

14.6

53929

7859

708.8

324.3

694.2

356.9

865.6

144.8

206.3

558.6

655.9

1482.3 1300.1 1259.2 1222.3 1269.7 1286.9 1178.4 1097.4

2010

معدل النمو للفترة
2010-1990

3.2

2008

2009

الم�صدر OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review of World Energy, April 2012:

ح�صة الدول الآ�سيوية ب�إ�ستثناء ال�صين والهند

ح�صة الدول الآ�سيوية من العالم

�إجمالي العالم

االجمالي ب�إ�سثناء ال�صين والهند

�إجمالي الدول الآ�سيوية

الهند

ال�صين

دول �آ�سيوية �أخرى

باك�ستان

بنغالدي�ش

�أ�ستراليا

ماليزيا

فيتنام

بروناي

تايالند

اندوني�سيا

793.1

1990

1995

2000

2005

2006

2007

اجلدول ()6
تطور �إنتاج الغاز الطبيعي يف الدول الآ�سيوية2010-1990 ،
�ألف برميل مكافئ نفط  /يوم

143

144

1110.2
0.0
23.6
1824.3
0.0
288.3
596.8
571.7
9.9
0.0

69.2
0.0
4.3
7.4
0.0
0.0
9.2
4.4
9.9
0.0

الدول
الآ�سيوية
1041.0
0.0
19.3
1816.9
0.0
288.3
587.6
567.3
0.0
0.0

�أ�ستراليا
58.4
0.0
4.3
4.5
0.0
0.7

9.9
0.0

تايوان
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

�سنغافورة
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0

كوريا
287.1
0.0
8.5
754.1
0.0
168.8
175.4
303.4
0.0
0.0

اليابان
753.9
0.0
10.8
1062.8
0.0
119.5
412.2
263.9
0.0
0.0

الإمارات

البحرين

الجزائر

ال�سعودية

�سوريا

العراق

قطر

الكويت

ليبيا

م�صر

�إجمالي الدول الأع�ضاء

اجلدول(� - 7أ)
اجتاهات �صادرات الدول العربية من النفط اخلام يف عام 2010
(�ألف برميل يف اليوم)
الإجمالي
2038.5
0.0
829.8
6902.2
173.4
2024.1
907.4
1420.5
1205.4
202.0

2623.1

منطقة المحيط مجموع �آ�سيا/
الهادي
الهادي

ح�صة �آ�سيا/
الهادي من العالم
54.5
0.0
2.8
26.4
0.0
14.2
65.8
40.2
0.8
0.0

1697.3

�إجمالي واردات كل دولة �آ�سيوية

الدول االع�ضاء� /إجمالي واردات ()%

0.0

3723.9
70.4

0.0

2368.3
71.7

77.8

953.9
0.0

4320.4

987.1
0.0

104.4

478.6
16.3

4424.8

8033.2
53.8

15703.3

574.7
18.2

28.2

8607.9
51.4

الم�صدرWorld Oil Trade, September2011 :
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الدول االع�ضاء� /إجمالي واردات ()%

�إجمالي واردات كل دولة �آ�سيوية

�إجمالي الدول الأع�ضاء

م�صر

ليبيا

الكويت

قطر

العراق

�سوريا

ال�سعودية

الجزائر

البحرين

الإمارات

42.5

855.3

363.7

3.3

0.0

69.6

111.6

0.0

75.7

2.7

0.0

100.8

اليابان

50.3

628.1

316.1

14.9

2.5

63.1

43.6

0.0

90.2

1.1

0.0

100.7

كوريا

0.0

2354.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

�سنغافورة

0.0

294.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

تايوان

1.8

296.4

5.2

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

�أ�ستراليا

16.4

4132.7

679.8

18.2

2.5

132.7

155.2

0.0

0.0

165.9

3.8

0.0

201.5

0.9

574.7

5.2

14.6

4707.4

18.2

2.5

132.7

158.6

0.0

0.0

165.9

3.8

0.0

685.0

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

203.3

الدول منطقة المحيط مجموع �آ�سيا/
الهادي
الهادي
الآ�سيوية

اجلدول( - 7ب)
اجتاهات �صادرات الدول العربية من املنتجات النفطية يف عام 2010
(�ألف برميل يف اليوم)

3296.8

107.0

121.9

585.0

280.4

0.0

34.8

1307.4

350.2

183.9

326.2

الإجمالي

20.8

17.0

2.1

22.7

56.6

0.0

0.0

12.7

1.1

0.0

62.3

ح�صة �آ�سيا/
الهادي من العالم

145

146

الإجمالي
2364.7
183.9
1180.0
8209.6
208.2
2024.1
1187.8
2005.5
1327.3
309.0

مجموع �آ�سيا/
الهادي
1313.5
0.0
27.4
1990.2
0.0
288.3
755.4
704.4
12.4
18.2

منطقة
المحيط
الهادي
71.0
0.0
4.3
7.4
0.0
0.0
12.6
4.4
9.9
0.0

الدول
الآ�سيوية
1242.5
0.0
23.1
1982.8
0.0
288.3
742.8
700.0
2.5
18.2

�أ�ستراليا
60.2
0.0
4.3
4.5
0.0
0.7
3.4
0.0
9.9
0.0

تايوان
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

�سنغافورة
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

كوريا
387.8
0.0
9.6
844.3
0.0
168.8
219.0
366.5
2.5
14.9
2013.4

اليابان
854.7
0.0
13.5
1138.5
0.0
119.5
523.8
333.5
0.0
3.3
2986.8

الإمارات

البحرين

الجزائر

ال�سعودية

�سوريا

العراق

قطر

الكويت

ليبيا

م�صر

�إجمالي الدول الأع�ضاء

اجلدول( - 7ج)
اجتاهات �صادرات الدول العربية من النفط اخلام و املنتجات يف عام 2010
(�ألف برميل يف اليوم)
ح�صة �آ�سيا/
الهادي من
العالم
55.5
0.0
2.3
24.2
0.0
14.2
63.6
35.1
0.9
5.9

83.0
775.0

5000.2
12165.9

10.7

109.6
524.9

41.1

5109.8

�إجمالي واردات كل دولة �آ�سيوية

12690.8

20.9

19000.1

4579.2

الدول االع�ضاء� /إجمالي واردات ()%

40.3

26.9

1281.7 3308.6 2996.4

65.2

0.0

0.0

67.2

الم�صدرWorld Oil Trade, September 2011 :
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5030
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()644
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الم�صدر OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review of World Energy, April 2012 :

االجمالي ب�إ�سثناء ال�صين والهند

�إجمالي الدول الآ�سيوية

الهند

ال�صين

�أ�ستراليا

ماليزيا

فيتنام

تايالند

اندوني�سيا

895

1990

1995

2000

2005

2006

اجلدول ()8
موازنة �إنتاج النفط وا�ستهالكه يف بع�ض الدول اال�سيوية2010-1990 ،
�ألف برميل يف اليوم

147

148

2009
624.70
()150.10
0.00
550.00
309.90
0.00
0.00
()76.90
()212.50

2008
657.30
()155.10
0.00
559.20
230.20
0.00
0.00
()18.00
()195.00

2007
656.20
()169.30
0.00
563.60
257.30
0.00
0.00
()23.20
()180.40
()1282.50
()1078.90

2006
669.90
()162.30
0.00
534.30
269.50
0.00
0.00
43.60
()144.40
()992.10
()891.30

2005
685.90
()160.10
0.00
535.90
275.10
0.00
0.00
46.20
()109.20
()854.10
()791.10

2000
640.90
()49.20
0.00
381.70
192.10
0.00
0.00
48.70
0.00
()443.90
()492.60

1995
588.90
0.00
0.00
280.40
185.20
0.00
0.00
3.70
0.00
()49.30
()53.00

1990
487.30
0.00
0.00
143.10
69.20
0.00
0.00
0.90
0.00
()83.10
()84.00

اندوني�سيا

تايالند

فيتنام

ماليزيا

�أ�ستراليا

بنغالدي�ش

باك�ستان

ال�صين

الهند

�إجمالي الدول الآ�سيوية

االجمالي ب�إ�سثناء ال�صين والهند

اجلدول ()9
موازنة �إنتاج الغاز الطبيعي مع ا�ستهالكه يف الدول الآ�سيوية2010-1990 ،
�ألف برميل مكافئ نفط  /يوم
2010
754.20
()159.30
0.00
555.60
361.00
0.00
0.00
()222.00
()199.50

()1563.10( )1248.20( )1368.00
()1141.60( )958.80( )1155.00

الم�صدر OAPEC, Energy Data for International Groups, Based on BP Statistical Review of World Energy, April 2012 :
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الم�صدر � :إدارة معلومات الطاقة االمريكية ،تقرير �آفاق الطاقة العالمية.2011 ،

ح�صة البلدان الآ�سيوية غير الأع�ضاء في  OECDمن العالم

العالم

بلدان �أخرى

الهند

ال�صين

البلدان الآ�سيوية غير الأع�ضاء في OECD

�أ�ستراليا و نيوزيالندا

كوريا

اليابان

بلدان �آ�سيا ال�صناعية الأع�ضاء في  OECDمنها

53

6731
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1181
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48
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7257
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49

126

203

2015

53

7609

1234
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1419

4,021
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49

124

202

2020

53

7927

1302

1431

1441

4,175

30

49

122

201

2025

52

8207

52

8452

1422

1528

1450

4,400

32

48

116

196

0.9

1.1

1.0

0.3

0.8

0.8

0.0

5.0

()0.1

1365

1485

1451

4,300

31

49

119

199

2030

2035

معدل النمو للفترة
2035-2008

اجلدول ()10
عدد ال�سكان يف الدول الآ�سيوية لعام  ،2008وتوقعات للفرتة 2035-2015
مليون ن�سمة
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األبحـــــــــاث
تطور المصادر الهيدروكربونية
في الدول العربية ( 2من )2

تركي الحمش٭

تهدف هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على الواقع احلايل للم�صادر الهيدروكربونية يف الدول العربية ،مع �إعطاء
ملحة تاريخية موجزة عن تاريخ تطور هذه امل�صادر يف كل دولة ،وتلخ�ص بع�ض البيانات عن �أهم ال�شركات العاملة يف
كل منها ،كما تعر�ض احتياطيات النفط والغاز ومعدالت الإنتاج ،وت�شري �إىل احلقول الهامة التي مت ويتم الرتكيز
عليها حالياً .ق�سمت الدرا�سة �إىل جزئني ،ت�ضمن الأول الدول الأع�ضاء يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول،
بينما ت�ضمن الق�سم الثاين الدول غري الأع�ضاء يف املنظمة.
�أحلقت بالدرا�سة جمموعة من اجلداول تلخ�ص بع�ض املعلومات عن الدول الأع�ضاء ،ونظر ًا لأهميتها من الناحية
البرتولية ،فقد نالت املنطقة العربية حظ ًا واف��ر ًا من اجلهود التي بذلتها هيئة امل�ساحة اجليولوجية الأمريكية
 USGSلتقييم امل�صادر البرتولية غري املكت�شفة ،وقد �أحلقت بالدرا�سة �أي�ض ًا جمموعة من املخططات تبني تقديرات
امل�صادر البرتولية غري املكت�شفة يف بع�ض الأحوا�ض يف الدول العربية.
وهذا هو اجلزء الثاين والأخري من هذه الدرا�سة التي نتمنى �أن تكون ذات فائدة لذوي االخت�صا�ص ،ولعامة القراء الكرام

٭

خبري برتويل  /ا�ستك�شاف و�إنتاج� ،إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك
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دولة قطر
�أ -ملحة تاريخية
يعود تاريخ بدء التنقيب عن النفط يف قطر �إىل عام  1931عندما �أجرت �شركة البرتول االجنلوفار�سية
(املعروفة حالياً ب�شركة  ،)BPم�سحاً جيولوجياً ل�شبه اجلزيرة القطرية ،وقد مُـنحت ال�شركة عام 1935
ترخي�صاً لال�ستمرار يف التنقيب عن البرتول ،ومت الحقاً حتويل هذا الرتخي�ص �إىل احتاد �شركات مكون
من� :شركة برتول العراق ( IPCوالتي كانت �شركة البرتول االجنلوفار�سية متتلك �أ�سهماً فيها) ،و�شركة
تنمية البرتول القطرية . Qatar Petroleum Development
بد�أ هذا االحتاد يف عام  1938بحفر البئر اال�ستك�شايف دخان ،-1واكت�شف حقل دخان النفطي الذي
و�ضع على الإنتاج عام  ،1939ثم �أتبع ذلك بحفر بئرين �آخرين .وعندما بد�أت احلرب العاملية الثانية كان
احلقل ينتج حوايل � 40ألف ب/ي ،ولكن الآبار الثالثة �أغلقت ب�سبب احلرب ومل تو�ضع على الإنتاج ثانية �إال
يف �أواخر عام  1947بعد �أن و�ضعت احلرب �أوزارها ،و�صدرت �أول �شحنة من نفط حقل دخان عام .1949
كذلك منحت �شركة �شل  Shell Company of Qatarعام  1952امتيازاً للتنقيب عن البرتول يف
املغمورة حيث اكت�شفت النفط عام  1960يف حقل “عد ال�شرقي” الواقع على بعد  95كم من ال�سواحل
ال�شمالية للبالد .كما اكت�شفت حقل ميدان حمزم يف نف�س العام على بعد  18كم �شمال �شرق حقل عد
ال�شرقي ،وتبع ذلك اكت�شاف حقل بوحلنني النفطي عام  .1970مت تر�سيم احلدود بني دولة قطر و�إمارة
�أبو ظبي يف عام  ،1969وكانت حكومة قطر قد اتفقت مع �إمارة �أبو ظبي على اقت�سام �إنتاج حقل البندق
الذي يقع يف املغمورة على احلدود بني البلدين.
يف عام  1973عقدت دولة قطر اتفاقيات م�شاركة مع �شركتني �أجنبيتني هماQatar Petroleum :
 Companyلتتوىل �إدارة حقل دخان الواقع على الياب�سة ،بينما تدير  Shell Oil of Qatarاحلقول
البحرية ،وكانت ح�صة احلكومة يف كل من املنطقتني � .% 25أما اتفاقيات اال�ستك�شاف الأخ��رى مع
ال�شركات الأجنبية فتم حتويلها �إىل عقود امل�شاركة يف الإنتـاج .ومت يف �شهر �شباط/فرباير عام 1974
رفع ح�صة احلكومة من ال�شراكة بني �شركة قطر للبرتول و�شركة �شل �إىل  % 60مبوجب اتفاقيات جديدة
وقعت بهذا ال�ش�أن ،ويف �شهر كانون الأول/دي�سمرب من نف�س العام �أ�صبحت كامل احل�ص�ص مملوكة للحكومة
بعد �صدور قرار بتملك كامل ال�صناعة النفطية يف البالد� ،أن�شئت “امل�ؤ�س�سة القطرية العامة للبرتول”
 ،Qatar General Petroleum Corporationمع بقاء �شركتي تنمية البرتول القطرية و�شل بعقود
خدمة لال�ستمرار يف �إدارة احلقول .وقد مت تغيري ت�سمية امل�ؤ�س�سة القطرية العامة للبرتول �إىل قطر
للبرتول  Qatar Petroleumعام .2001
تعترب قطر للبرتول م�س�ؤولة عن كل عمليات النفط والغاز يف البالد �إ�ضافة �إىل عمليات النقل والتكرير،
وذلك عرب الأذرع املتفرعة عنها وعرب امل�ؤ�س�سات وال�شركات امل�شرتكة .ومن ال�شركات املتفرعة عنها
1
�شركة ال�شاهني خلدمات الطاقة التي وقعت على مذكرة تفاهم مع �شركة Weatherford Oil Tools
 ،Middle Eastيف �شهر كانون الأول/دي�سمرب  ،2006بهدف تكوين �شركة م�شرتكة لدعم عمليات احلفر
دعيت با�سم �شركة ال�شاهني خلدمات الآبار ،ومت �إطالقها ر�سمياً يف مطلع عام  2008برا�س مال بلغ 225
مليون دوالر مت االكتتاب عليه منا�صفة بني ال�شركاء.
 1فرع من فروع Weatherford International Limited :الأمريكية.

152

تركي الحمش

وقد بد�أت �شركة قطر للبرتول بتنويع ن�شاطها بدءاً من عام  ،2004عندما �أن�ش�أت �شركة م�شرتكة
مع �شركة اليابان للحفر  ،Japan Drilling Companyدعيت �شركة اخلليج الدولية للحفر Gulf
 .Drilling Internationalخططت هذه ال�شركة ال�ستثمار  475مليون دوالر ما بني عامي 2005
و ،2008وذلك عرب �شراء �أربع حفارات بحرية ،وحفارتني بريتني .ح�صلت ال�شركة يف �شهر �أيار/مايو من
عام  2005على قر�ض بقيمة  130مليون دوالر من هيئة مكونة من عدة بنوك حملية ودولية وذلك لتمويل
�شراء �أوىل حفاراتها.
�أعلنت قطر للبرتول عام  2005عن �إن�شاء �شركة قطر العاملية للبرتول والتي بد�أت �أعمالها يف �شهر
�آذار/مار�س  ،2006والتي تهتم ب�أعمال وا�ستثمارات قطر للبرتول يف اخلارج .وقد وافقت احلكومة القطرية
على زيادة ر�أ�س مال �شركة قطر للبرتول من  20مليار ريال قطري �إىل  50مليار ريال قطري.1
ومن �ضمن املهام التي ت�ضطلع بها قطر للبرتول وباقي امل�ؤ�س�سات القطرية يف البالد ،العمل على تطوير
م�صادر الطاقة البديلة وتبحث يف �ش�أن احلد من �إ�صدار غاز ثاين �أك�سيد الكربون .ومنذ منت�صف عام
 2008كونت قطر للبرتول �شراكة مع العديد من اجلهات امل�ؤ�س�ساتية والأكادميية لدرا�سة �إمكانية تخزين
ثاين �أك�سيد الكربون يف املكامن الكربوناتية املنت�شرة ب�شكل وا�سع يف ال�شرق الأو�سط ،وقد مت ر�صد 70
مليون دوالر للدرا�سة التي يتوقع �أن متتد لع�شر �سنوات ،وتهدف �إىل تطوير تقنية لتخزين غاز ثاين �أك�سيد
الكربون ال�صادر من حمطات توليد الطاقة الكهربائية وامل�صايف ،وحتديد الت�شكيالت املنا�سبة لذلك .ويف
نهاية  2008وقعت هيئة قطر لال�ستثمار  QIAاتفاقية �شراكة مع �شركة بريطانية لت�شكيل �صندوق قطري
بريطاين بر�أ�سمال بلغ  270مليون جنيه �إ�سرتليني (حوايل  440مليون دوالر) خم�ص�ص لأبحاث وتقنيات
الطاقة النظيفة.

ب  -ال�شركات العاملة
•قطر للبرتول:
وهي م�ؤ�س�سة حكومية م�س�ؤولة عن كافة �أعمال النفط والغاز يف قطر �سواء عرب �إداراتها املختلفة �أو
فروعها �أو �شركائها ،كما ت�شرف مبا�شرة على عدد من احلقول يف املناطق املغمورة وعلى الياب�سة ،من
�أهمها :حقل دخان على الياب�سة ،والذي تبلغ م�ساحته حوايل  1500كيلو مرت مربع ،حيث تنتج منه النفط
اخلام ،والغاز املرافق ،والغاز غري املرافق واملتكثفات .ويتميز النفط املنتج من حقل دخان باجلودة العالية
( ،)APIo 40.9وال تتجاوز ن�سبة الكربيت فيه  .% 1.2و�شكل �إنتاج النفط من هذا احلقل والذي و�صل
�إىل � 335ألف ب/ي عام  ،2006حوايل  % 49من جممل �إنتاج قطر.
كما تنتج قطر للبرتول النفط اخلام ،والغاز املرافق واملتكثفات وكميات قليلة من الغاز غري املرافق من
حقلي ميدان حمزم وبو حلنني الواقعني �ضمن املياه الإقليمية القطرية ،حيث يبلغ و�سطي �إنتاج حقل بو
حلنني حوايل � 59ألف ب/ي من النفط ،بينما ت�صل الطاقة الإنتاجية حلقل ميدان حمزم �إىل � 36ألف
ب/ي .يتم �ضخ معظم النفط من احلقول البحرية �إىل جزيرة حالول بهدف التخزين ثم الت�صدير ،حيث
يتم ت�صدير خام عايل اجلودة ( )APIo 34ويحتوي على ن�سبة �ضئيلة من الكربيت ال تتجاوز .% 1.4

 1الريال القطري ي�ساوي  0.274دوالر ح�سب �سعر ال�صرف عام .2011
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يت�ضمن اجلدول  1-8بع�ض ال�شركات التي تنجز عربها �شركة قطر للبرتول �أعمالها:

اجلدول  :1 - 8بع�ض ال�شركات التي تنجز قطر للبرتول �أعمالها عربها

قطر غاز
)Qatar Liquefied Gas Company (Qatargas
راس غاز
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company
)(RasGas
صناعات قطر
Industries of Qatar
شركة قطر لألسمدة الكيماوية
)Qatar Fertilizer Company (Qafco
شركة قطر للبتروكيماويات
)Qatar Petrochemical Company (Qapco
شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة
)Qatar Fuel Additives Company (Qafac
شركة قطر للفينيل المحدودة
)Qatar Vinyl Company (QVC
شركة قطر للكيماويات المحدودة
)Qatar Chemical Company (Q-Chem
شركة قطر للنتروجين
Qatar Nitrogen Company
شركة هليكوبتر الخليج
)Gulf Helicopters Company (GHC
الخليج العالمية للحفر
)Gulf Drilling International (GDI
شركة الشاهين القابضة
Al Shaheen Energy Holding Company
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•:Total
ح�صلت �شركة ( Elf Aquitaineيف حينها)  Totalعام 1989على اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة يف
الإنتاج ملدة �ست �سنوات يف القاطع ( )6مب�ساحة  2837كيلومرت مربع من الأرا�ضي املغمورة� ،إىل ال�شرق
من حقل غاز ال�شمال وحتى احلدود املائية الإقليمية مع �إيران .تقوم ال�شركة مبوجب االتفاقية ب�إجراء
م�سوحات زلزالية ثنائية الأبعاد حلوايل  5600كم طويل ،وحفر خم�سة �آبار ا�ستك�شافية .وت�سري االتفاقية
ملدة  25عاماً يف حال اكت�شاف النفط .ويف عام  1992دخلت � Agipشريكة لتوتال بح�صة  .% 45وقد
اكت�شفت ال�شركة النفط والغاز يف البئر التنقيبي ح�صبه 1 -عام  1991وكذلك يف بئر اخلليج .1 -وو�ضع
حقل اخلليج على الإنتاج عام  ،1997حيث بلغ معدل �إنتاجه � 25ألف ب/ي خالل عام  ،1997بينما و�صل
معدل �إنتاجه يف نهاية عام � ،2006إىل � 42ألف ب/ي ،وخطط لهذا الإنتاج �أن ي�صل �إىل � 45ألف ب/ي
يف عام .2010

•:Maersk Oil Qatar
وهي م�ؤ�س�سة حكومية م�س�ؤولة عن كافة �أعمال النفط والغاز يف قطر �سواء عرب �إداراتها املختلفة �أو
فروعها �أو �شركائها ،كما ت�شرف مبا�شرة على عدد من احلقول يف املناطق املغمورة وعلى الياب�سة ،وهي
فرع من �شركة  Maersk Oil & Gasالدامنركية ،وقد وقعت ال�شركة عام  1992على اتفاقية م�شاركة
باال�ستك�شاف والإنتاج يف القاطع 5 -الواقع يف املغمورة على �أطراف حقل غاز ال�شمال ،تغطي االتفاقية
م�ساحة  4000كيلو مرت مربع ،وتقوم ال�شركة مبوجبها بحفر �آبار �أفقية و�أعمال تقييمية لل�شواهد النفطية
التي ظهرت يف فرتة �سابقة ،مثل حقل ال�شاهني الذي قدر احتياطيه بحوايل  700مليون برميل ،وقامت
ال�شركة بحفر بئرين فيه (ال�شاهني 2 -وال�شاهني )3 -حيث �أكدت القيمة التجارية للحقل ،ومت و�ضعه على
الإنتاج عام  1994مبعدل � 10آالف ب/ي ،وو�صل �إنتاجه عام � 1998إىل � 120ألف ب/ي ،و�إىل 150
�ألف ب/ي عام  2000رافقها �إنتاج  100مليون قدم/3ي من الغاز  ،و�إىل حوايل � 240ألف ب/ي يف عام
.2006
يف عام  2004قامت �شركة  Maersek Oil Qatarاملنبثقة عن �شركة  ، Maersekبالتوقيع على
اتفاقية م�شاركة بالإنتاج المتداد القاطع البحري ،5 -وتبلغ م�ساحة هذا االمتداد  139كيلو مرت مربع،
ون�صت االتفاقية على �أن تقوم �شركة  Maersek Oil Qatarب�إنفاق  30مليون دوالر ت�ستثمر يف �أعمال
الدرا�سات اجليولوجية واجليوفيزيائية� ،إ�ضافة �إىل حفر عدة �آبار ا�ستك�شافية يف االمتداد املذكور.
وكانت ال�شركة يف نهاية عام  ،2005قد �أقرت ميزانية خطة لتطوير حقل ال�شاهني بكلفة تبلغ حوايل
 6مليار دوالر ،وتطمح اخلطة �إىل الو�صول ب�إنتاج هذا احلقل �إىل حدود � 525ألف ب/ي يف عام .2011

•:Qatar Petroleum Development
�شركة تطوير البرتول القطري هي عبارة عن ائتالف مكون من عدة �شركات يابانية هي� :شركة Cosmo
 Oilبح�صة  ،% 37.66وم�ؤ�س�سة النفط الوطنية اليابانية (،)Japan National Oil Corporation
و�شركة  ،Nissho Iwaiو�شركة التطوير البرتويل املتحدة (.)United Petroleum Development
يف عام  1997وقعت هذه ال�شركة على اتفاقية تطوير وم�شاركة بالإنتاج يف “القاطع 1 -جنوب �شرق”،
ويت�ضمن هذا القاطع حقلني هما الرتكيب (�أ) الذي اكت�شف عام  ،1971وحقل الكركرة الذي اكت�شف عام
 .1988بد�أت �أعمال احلفر يف حقل الكركرة يف نهاية عام  ،1997ومت و�ضعه على الإنتاج يف �أوائل عام
 ،2000حيث بلغ معدل �إنتاجه من النفط حوايل  8000ب/ي ثم تراجع بعد ذلك .يف عام  2003وقعت
هذه ال�شركة اتفاقية مع �شركة قطر للبرتول لإجراء املزيد من �أعمال التطوير على الرتكيب (�أ) وعلى
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حقل الكركرة بتكلفة قدرت بحدود  126.5مليون دوالر .وبد�أت �أعمال التطوير ت�ؤتي ثمارها يف مطلع عام
 ،2006حيث و�صل الإنتاج من منطقة التطوير �إىل  6000ب/ي ،وقدر ملعدل الإنتاج �أن ي�صل �إىل 10
�آالف ب/ي يف عام  ،2007لكن �إنتاجه مل يزد عن  5000ب/ي ،وو�ضعت خطط لرفع معدل �إنتاجه الحقاً
�إىل � 10آالف ب/ي.

•:Wintershall/BP/Anadarko
وقع ائتالف بقيادة �شركة  Wintershallالأملانية يف عام  1973على اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة
يف الإنتاج ،تغطي االتفاقية م�ساحة  6000كيلو مرت مربع من املنطقة املغمورة يف ال�شمــــال ال�شــــرقي
من البـــالد وبالقرب من ال�ساحل وتدعى املنطقة حالياً با�سم القاطع ،12 -وقد اكت�شفت ال�شركة الغاز
عام  1980عرب بئر “قطر بحري  ”D1A-الذي �أكد امتداد حقل ال�شــمال باجتاه اجلنــــوب ،وفــــــي
عام  1994تولـــــت �إدارة التـــــرخيـــــ�ص �شركة ( Arcoالتي باتت حالياً جزءاً من  )BPبح�صة % 27.5
وي�شاركها كل من British Gas International :بح�صة  ،% 25و�شركة Gulfstream Resources
بح�صة  ،% 5وانخف�ضت ح�صة �شركة Wintershall
ّ
بح�صة  ،% 27.5و�شركة Preussag Energie
�إىل  .% 15وقد اكت�شفت �شركة  Arcoالنفط يف �أواخر عام  1994يف حقل الريان ،الذي مت تطويره
وو�ضعه على الإنتاج عام  1996مبعدل � 20ألف ب/ي ،بينما و�صل �إنتاجه عام � 2005إىل � 25ألف ب/ي.
كما ح�صل االئتالف عام  1997على ترخي�ص ا�ستك�شاف وم�شاركة يف الإنتاج يف القاطع� 11 -شمال
�شرقي البالد والذي يغطي م�ساحة  4371كيلو مرت مربع ،يتم مبوجبه �إجراء درا�سات جيولوجية وم�سوحات
زلزالية و�إعادة معاجلة م�سوحات �سابقة ،وحفر �أربعة �آبار على الأقل خالل فرتة اال�ستك�شاف الأوىل على
مدى �أربع �سنوات.

احتياطي النفط
تقدر �إح�صائيات � OPECأن احتياطي النفط يف قطر بلغ  25.38مليار برميل يف نهاية عام ،2010
ومل ت�سجل اكت�شافات جديدة للنفــط �أو الغاز يف قطر بني عامي  .2010 - 2006ويبني ال�شكل  1-8عدم
وجود تغريات كبرية يف تقديرات االحتياطي خالل تلك الفرتة.

ال�شكل  :1 - 8تغري تقديرات احتياطي النفط يف قطر2010-2006 ،

مليار برميل
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ويالحظ من اجلدول � 2-8أن عدد احلفارات العاملة يف قطر 1كان منخف�ضاً ن�سبياً بني عامي 2006
و.2010

اجلدول  :2 - 8عدد احلفارات العاملة يف قطر2010 – 2006 ،

عدد الحفارات

2006

2007

2008

2009

2010

4

6

2

6

2

�إنتاج النفط
تراجع معدل �إنتاج النفط يف عام � 2009إىل � 733ألف ب/ي بعد �أن و�صل عام � 2007إىل �أكرث من
� 845ألف ب/ي ،ثم �شهد ارتفاعاً ب�سيطاً حب تقديرات 2عام  2010التي �أو�صلته �إىل � 733.4ألف ب/ي
(ال�شكل� .)2-8أما الطاقة الإجمالية للإنتاج من احلقول الربية والبحرية فبلغت �أكرث من � 840ألف ب/ي،
منها � 257ألف ب/ي من حقل دخان الربي ،و� 300ألف ب/ي من حقل ال�شاهني.3

ال�شكل  :2 - 8معدل �إنتاج النفط يف قطر بني عامي  2006و2010

الف ب/ي

وقد ارتفع عدد الآبار املنتجة يف البالد 4بني عامي  2006و 2010كما هو مبني يف اجلدول  ،3 - 8و�إن
كان هذا االرتفاع حمدوداً بني عامي  2008و� 2010إذ مل يزد عن  11بئراً.

اجلدول  :3 - 8تغري عدد الآبار املنتجة يف قطر2010 - 2006 ،

عدد الآبار المنتجة

2006

2007

2008

2009

2010

332

413

516

513

527

1 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2010/ 2011 Edition.
2 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2010/ 2011 Edition.
 3الورقة القطرية لدولة قطر ،م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع ،قطر.2010 ،
4 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2010/ 2011 Edition.
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وي�أتي معظم الإنتاج من حقل ال�شاهني ،يليه حقل دخان ثم القبة ال�شمالية من حقل عد ال�شرقي
(ال�شكل .)3 - 8

1

ال�شكل  :3 - 8ن�سب م�ساهمة حقول قطر يف �إنتاج النفط (بيانات )2008
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يبني اجلدول  4 - 8عدد الآبار التي مت �إكمالها يف قطر بني عامي  2005و ،2009حيث يبدو وا�ضحاً
�أن عدد �آبار الغاز تزايد �أكرث من عدد �آبار النفط ،2كما ارتفع العمق الو�سطي للآبار التي مت حفرها مع
تراجع عدد الآبار اجلافة واختفائها نهائياً عامي  2008و.2009

اجلدول � :4 - 8أنواع الآبار التي مت �إكمالها والعمق الو�سطي لها2009 - 2005 ،
الآبار التي تم �إكمالها
نفط
غاز
جافة
�أخرى
العمق الو�سطي/قدم
العمق الو�سطي/متر

2005
62
12
31
4
15
9,479
2889

2006
85
17
44
5
19
9,480
2890

2007
88
20
66
1
2
9,450
2880

2008
91
24
99
0
0
9,420
2871

2009
73
8
65
0
0
10,039
3060

احتياطي الغاز
ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي ما بني عامي  2000و  2006ب�شكل كبري من  14.4تريليون
مرت مكعب عام � 2000إىل  25.636تريليون مرت مكعب عام  2006وذلك بعد �إعادة تقييم احتياطي
حقل ال�شمال .ا�ستقرت التقديرات عام  2007ثم بد�أت بالرتاجع 3بدءاً من عام  2008حتى و�صلت �إىل
 25.201تريليون مرت مكعب عام ( 2010ال�شكل .)4 - 8
 1مت�ضمنة �إنتاج حقل البندق امل�شرتك مع الإمارات العربية املتحدة.
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2 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2009.
3 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2010/ 2011 Edition.
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ال�شكل  :4 - 8تطور احتياطي الغاز يف قطر2010 - 2006 ،

تريليون مرت مكعب

ت�أتي دولة قطر يف املرتبة الثالثة يف العامل بالن�سبة الحتياطي الغاز الطبيعي بعد رو�سيا و�إيران ،ويرتكز
معظم االحتياطي من الغاز الطبيعي احلر يف حقل ال�شمال الذي يغطي م�ساحة  6000كيلو مرت مربع،
ويقع �شمال �شرق البالد يف مياه �ضحلة ن�سبياً� .أما احتياطي البالد من الغاز املرافق فيقدر بحوايل 269
مليار مرت مكعب ،منها  142مليار مرت مكعب يف حقل دخان.

�إنتاج الغاز الطبيعي
يبني اجلدول  5 - 8معدل �إنتاج الغاز الطبيعي يف قطر ،1والذي زاد عن  109مليار مرت مكعب عام
 ،2010وكانت القفزة الأوىل الوا�ضحة يف �إنتاج عام  2009والتي نتجت عن ال�سري قدماً يف املرحلة الثانية
من م�شروع غاز اخلليج  .2 -تنفذ هذا امل�شروع كل من قطر للبرتول ،و .ExxonMobi

اجلدول  :5 - 8تطور �إنتاج الغاز الطبيعي يف قطر2010 - 2006 ،

مليون متر مكعب

2006

2007

2008

2009

2010

�إجمالي الإنتاج

64,200

77,200

90,887

102,800

109,335

الم�سوق

50,700

63,200

76,981

89,300

96,335

المحروق على ال�شعلة

4,100

4,200

3,597

3,966

2,800

المعاد حقنه

3,400

3,500

4,758

3,886

5,600

التقل�ص

6,000

6,300

5,551

5,648

5,470

تعترب دولة قطر امل�صدّ ر الأول للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل ،وتعمل �شركة قطر غاز و�شركة ر�أ�س لفان
على م�شاريع تهدف �إىل رفع طاقة �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال لت�صل �إىل  77مليون طن �سنوياً .كما تقوم
قطر بت�صدير الغاز عرب الأنابيب �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل م�شروع دولفني ،مبعدل 2
مليار قدم/3ي (حوايل  56.6مليون م/3ي).2
1 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2010/ 2011 Edition.

 2الورقة القطرية لدولة قطر ،م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع ،قطر.2010 ،
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دولة الكويت
�أ  -ملحة تاريخية
ح�صلت �شركة البرتول الربيطانية ( )BPو�شركة  Gulf Oilالأمريكية عام 1934على امتياز للتنقيب عن
البرتول يف كافة �أرا�ضي دولة الكويت ومياهها الإقليمية بن�سبة  % 50لكل منهما ،حتت ا�سم “�شركة نفط
الكويت ( .”)KOCوقد بد�أ الن�شاط اال�ستك�شايف الفعلي عام  1935مب�سوحات جيولوجية ومت حفر �أول بئر
ا�ستك�شايف يف منطقة بحره �شمال الكويت عام  ،1936و�أجريت �أول م�سوحات زلزالية عام  1937يف منطقة
برقان جنوب البالد ،كما �أجريت م�سوحات جذبية  Gravityلكافة �أنحاء الكويت.

بد�أ احلفر يف منطقة برقان عام  ،1937ومت اكت�شاف النفط فيها بكميات جتارية عام  1938يف حقل
برقان ،وبقيت �أن�شطة اال�ستك�شاف واحلفر م�ستمرة حتى عام  1942حيث توقفت ب�سبب احلرب العاملية
الثانية �إىل عام  .1945وقد اكت�شفت ال�شركة النفط بني عامي  1952 - 1951يف كل من منطقتي املقوع
والأحمدي وهما امتداد حلقل برقان الكبري .وبعد �سل�سلة من عمليات امل�سح الزلزايل يف �شمال وغرب
وجنوب الكويت يف اخلم�سينات ،متكنت ال�شركة من اكت�شاف عدد من احلقول �أهمها :الرو�ضتني يف عام
 ،1956وبحرة عام  ،1956وال�صابرية �شمال الكويت عام  ،1957واملناقي�ش عام  1959و�أم قدير غربي
الكويت عام .1962

�أما ال�شركة الثانية التي ح�صلت على ترخي�ص التنقيب يف الكويت ،فكانت �شركة  Aminoilالأمريكية ،1
التي بد�أت العمل على اجلزء الواقع على الياب�سة من املنطقة املق�سومة بني الكويت وال�سعودية يف عام ،1948
وبد�أت ال�شركة عمليات احلفر يف منطقة الرتخي�ص يف عام  ،1949وقد اكت�شفت حقل الوفرة يف عام .1953
كما اكت�شفت حقل جنوب �أم قدير يف عام  ،1966وقد مت ت�أميم هذه ال�شركة يف عام  ،1977واتفقت �شركة نفط
الكويت مع �شركة  Getty Oilالأمريكية على �إدارة حقل الوفرة ،ويف عام � 1984أ�صبحت �شركة  Getty Oilجزءاً
من �شركة  Texacoالتي باتت حالياً جزءاً من �شركة . Chevron

يف عام  1958ح�صلت �شركة  AOCاليابانية 2على امتياز للتنقيب عن النفط يف اجلزء الواقع يف
املغمورة من املنطقة املق�سومة ،وقد �ساهمت كل من الكويت وال�سعودية يف ال�شركة بح�صة بلغت % 10.9
لكل منهما .اكت�شفت هذه ال�شركة حقل اخلفجي يف عام  ،1960وحقل احلوت يف عام  ،1963وحقل لولو
يف عام  ،1966وحقل الدرة يف عام .1967
انتهت مدة عقد ال�شركة مع ال�سعودية يف عام  ،2000ومل يتم جتديد هذا العقد ،بل تولت �شركة �أرامكو
لعمليات اخلليج �إدارة ح�صة ال�سعودية يف املنطقة املق�سومة.

كما انتهت مدة عقد ال�شركة مع الكويت بعد ثالث �سنوات من انتهاء مدة العقد مع ال�سعودية ،ومت يف
� 10شباط /فرباير عام  ،2002ت�أ�سي�س ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج للعمل على �إدارة ح�صة الكويت من
الرثوات الطبيعية يف املنطقة املق�سومة� .أما �شركة  ،AOCفقد اندجمت مع �شركة Fuji Oil Company
املحدودة ،وهي تتابع العمل يف املنطقة املق�سومة حتت ظل عقود اخلدمة .وقدر حجم الإنفاق على امل�شاريع
الر�أ�سمالية التي يتم تنفيذها منا�صفة بني ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج ،و�شركة �أرامكو لأعمال اخلليج،
يف اخلطة اخلم�سية  2008 - 2004بنحو  226مليون دوالر لت�سـعة وثالثني م�شروعاً م�شرتكاً.

1 American Independent Oil Company.
2 Arabian Oil Company.
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يف عام  1961ح�صلت �شركة  Shellعلى امتياز يغطي �شواطئ الكويت (املغمورة) ملدة  45عاما� ،إال �أنها
توقفت منذ عام  1964انتظاراً لت�سوية احلدود الدولية للكويت ،و�أنهي االمتياز عام .1979

وبغية حتقيق الدولة ل�سيادتها على ثروتها البرتولية ،مت يف عام  1974ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى للبرتول
الذي يتوىل م�س�ؤولية الإ�شراف على القطاع النفطي وير�أ�سه رئي�س جمل�س ال��وزراء ،ومت كذلك توقيع
اتفاقية بني احلكومة و�شركة نفط الكويت جرى مبوجبها نقل  % 60من حقوق االمتياز والعمليات واملرافق
البرتولية �إىل الدولة .تبعها يف عام  1975توقيع اتفاقية ثانية بني احلكومة و�شركة النفط �آلت مبوجبها
جميع امل�صالح املتبقية من حقوق االمتياز والعمليات واملرافق �إىل احلكومة ،و�أ�صبحت �شركة نفط الكويت
ملكاً للدولة ،وت�شرف على جميع الأعمال املتعلقة بال�صناعة البرتولية.

ال�شركات العاملة
•م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية :KPC
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية يف العام  1980كمظلة تن�ضوي
حتت لوائها جميع �أن�شطة القطاع البرتويل الكويتي .ت�ضطلع امل�ؤ�س�سة
وال�شركات التابعة لها بكافة �أعمال ال�صناعة البرتولية بدءاً من اكت�شاف
حقول جديدة �إىل �إنتاج وقود ال�سيارات والطائرات والبواخر ووقود الأغرا�ض الزراعية وحمطات توليد
الطاقة الكهربائية ،كما تعمل امل�ؤ�س�سة على توفري املنتجات البرتوكيميائية الأ�سا�سية ،وتن�سق ا�سرتاتيجيات
عمل �شركاتها التابعة وت�شرف على �أن�شطتها ومتول عملياتها وتتابع ت�سويق النفط اخلام ومنتجات النفط
املكررة والغاز يف الأ�سواق العاملية ،كما ت�سهم امل�ؤ�س�سة يف م�ساعدة وزارة النفط الكويتية يف �إطار تعامالتها
مع غريها من �أع�ضاء منظمة الأوبك.1
ومتار�س امل�ؤ�س�سة مهامها من خالل ع�شر �شركات تابعة لها ،هي:

� -1شركة نفط الكويت :KOC
تت�ضمن م�س�ؤوليات �شركة نفط الكويت عمليات اال�ستك�شاف والتنقيب و�إنتاج
النفط اخلام والغاز يف دولة الكويت� ،إ�ضافة �إىل تخزين النفط اخلام و�إيداعه يف
ال�صهاريج املعدة للت�صدير .تدير �شركة نفط الكويت �إنتاج وت�صدير النفط والغاز
ال نفطياً يف دولة الكويت.2
يف املن�ش�آت التابعة لها يف �أكرث من  12حق ً

� -2شركة البرتول الوطنية الكويتية :KNPC

ت�أ�س�ست �شركة البرتول الوطنية يف ت�شرين الأول� /أكتوبر  1960ك�شركة
م�ساهمة كويتية متلكها احلكومة والقطاع اخلا�ص معاً .ويف عام 1968
قامت ال�شركة بت�شغيل “م�صفاة ال�شعيبة” التابعة لها ،ومت يف نف�س العام
ت�صدير ال�شحنة الأوىل من البرتول املكرر من م�صفاة ال�شعيبة التي تعترب
امل�صفاة الأوىل يف العامل التي تعتمد على الهيدروجني فقط يف عملياتها وتبلغ طاقتها � 195ألف ب/ي.

ويف عام � 1975أ�صبحت ال�شركة مملوكة بالكامل للحكومة ،وبعد �إن�شاء م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية يف عام
� ،1980أ�صبحت �شركة البرتول الوطنية الكويتية مملوكة بالكامل مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
 1املوقع الر�سمي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية . www.kpc.com
 2املوقع الر�سمي ل�شركة نفط الكويت . www.kockw.com
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وعندما متت �إعادة هيكلة قطاع النفط الكويتي� أ�صبحت �شركة البرتول الوطنية الكويتية م�س�ؤولة
عن عمليات تكرير النفط و�إ�سالة الغاز بالإ�ضافة �إىل توزيع م�شتقات البرتول يف ال�سوق املحلي نيابة عن
م�صاف هي :م�صفاة ميناء الأحمدي
ٍ
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وبالتايل �أ�صبحت ال�شركة م�س�ؤولة عن ثالثة
1
وم�صفاة ميناء عبد اهلل وم�صفاة ال�شعيبة ،بالإ�ضافة �إىل م�صنع غاز البرتول امل�سيل يف ميناء الأحمدي .

 -3ال�شركة الكويتية لال�ستك�شافات البرتولية اخلارجية :KUFPEC
وهي ال�شركة امل�س�ؤولة عن عمليات اال�ستك�شاف واحلفر والإن��ت��اج خارج
الكويت ،2وت�أ�س�ست عام .1981

� -4شركة البرتول العاملية الكويتية :KPI

ت�أ�س�ست عام  ،1983وتعمل على �إدارة عمليات التكرير والت�سويق مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية خارج الكويت.3

 -5ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج :KGOC

ت�أ�س�ست ع��ام  2002لتمثل الكويت يف املنطقة املق�سومة ب�ين الكويت
وال�سعودية ،وبد�أت عملياتها يف مطلع عام  2003بعد انتهاء عقد �شركة Arabian
 Oil Comnapyالتي كانت تدير العمليات يف املنطقة املق�سومة.4
�إ�ضافة �إىل ذلك ،تعمل حتت مظلة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية كل من ال�شركات التالية:
•�شركة ناقالت النفط الكويتية. KOTC

•�شركة �صناعة الكيماويات البرتولية .PIC
•�شركة املالحة الكويتية.

•ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود. KAFCO

•�شركة �سانتايف للهند�سة وامل�شاريع البرتولية  ،KSFوهي تقدم املوارد الب�شرية للقطاع البرتويل
عرب وكالء توظيف من�شرين يف العديد من �أنحاء العامل.
•�شركة التنمية النفطية  ،ODCت�أ�س�ست يف � 5أيلول� /سبتمرب من عام  ،2005ومهمتها العمل على
تنفيذ م�شروع تطوير نفط احلقول ال�شمالية ،وقد و�ضع امل�شروع على جدول ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة
البرتول� ،ضمن خطة الكويت لزيادة �إنتاجها من النفط اخلام ،ويقدر لهذا امل�شروع يف حال �إقراره
�أن يرفع �إنتاج حقول ال�شمال �إىل � 900ألف ب/ي ،بف�ضل التكنولوجيا التي متتلكها �شركات النفط
الأجنبية وال متتلكها الكويت لتطوير مكامن النفط ال�صعبة.

•�شركة خدمات القطاع النفطي  ،OSSCوت�أ�س�ست عام .2005
بعد حرب حترير دولة الكويت عام  ،1991قررت احلكومة �إج��راء حمادثات لإب��رام عقود مع ال�شركات
الأجنبية لتقدمي اخلربة والتكنولوجيا املتقدمة يف جمال اال�ستك�شاف والإنتاج ،ويف هذا الإطار مت توقيع ما يلي:
 1املوقع الر�سمي ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية. www.knpc.com ،

 2املوقع الر�سمي لل�شركة الكويتية لال�ستثمارات البرتولية اخلارجية . www.kufpec.com
 3املوقع الر�سمي ل�شركة البرتول العاملية الكويتية. www.q8.com ،
 4املوقع الر�سمي لل�شركة الكويتية لنفط اخلليج. www.kgoc.com ،
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1 .1عقد خدمة مع �شركة البرتول الربيطانية ( )BPعام  1992وملدة � 42شهراً ،وذلك لتقدمي امل�شورة
ل�شركة نفط الكويت يف جمال اال�ستك�شاف والإنتاج والنقل والتكنولوجيا املتقدمة.
2 .2اتفاقية ثانية مع �شركة البرتول الربيطانية عام  1993وذلك لتقدمي خدمات تكنولوجية للعمليات
يف حقول �أم قدير ومناقي�ش والرو�ضتني ملدة ثالث �سنوات ،ويف عام  1996مت جتديد االتفاقية
ملدة ثالث �سنوات.
3 .3عقد مع �شركة  Cheveronالأمريكية عام  ،1994لتقدمي خدمات تكنولوجية ملدة ثالث �سنوات
ون�صف .ت�ساعد �شركة �شيفرون مبوجبه �شركة نفط الكويت يف �إنتاج ونقل النفط من حقل برقان،
وتقدم امل�ساعدة التكنولوجية يف �إدارة عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج والتكرير والت�صدير .ويف �أوائل
عام  1998مت جتديد العقد ملدة ثالث �سنوات.
4 .4يف بداية عام � 1995أو�صت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية املجل�س الأعلى للبرتول ب�ضرورة اال�ستفادة
من خربة ال�شركات الأجنبية ،خا�صة يف املناطق النائية واحلدودية .و�شكلت امل�ؤ�س�سة جلنة داخلية
لدرا�سة اخليارات املتاحة جلذب ر�أ�س املال واخلربة الأجنبية ،وقد حددت امل�ؤ�س�سة م�ساحات يف
املناطق احلدودية �شمال وغرب البالد لهذا الغر�ض.
5 .5عقد مع �شركة  Totalالفرن�سية عام  1997لتقدمي خدمات تكنولوجية ب�شكل عام ،كان �أولها يف
حقول املنطقة املق�سومة وخا�صة حقل الوفرة ،وقد جدد العقد مع  Totalيف عام  ،2006ومدد
لعامني �آخرين.

الن�شاط اال�ستك�شايف يف الكويت
تت�ضمن �إ�سرتاتيـجية الكويت خططاً ال�ستك�شاف حقول جديدة تهدف �إىل زيادة احتياطي الدولة من
النفط والغاز الطبيعي ،خا�صة النفوط اخلفيفة يف تكاوين الع�صر اجلورا�سي ،والغاز الطبيعي يف تكاوين
الع�صر الباليوزوي ،حيث �أن معظم النفط املكت�شف يف الكويت يعترب من النوع الثقيل ن�سبياً ،كما �أن العثور
على املزيد من جتمعات الغاز الطبيعي �سي�ساهم يف تقليل حجم الواردات الغازية للكويت ،وجرى يف �سبيل
ذلك تكثيف اجلهود يف جمايل امل�سح الزلزايل واحلفر العميق.
وقد �أثمرت اجلهود املبذولة يف هذا املجال ،حيث مت العثور على عدة تراكيب حاملة للنفط اخلفيف
�شمال البالد يرتاوح جمموع احتياطيها املكت�شف ما بني  13-10مليار برميل� ،إ�ضافة �إىل كميات من الغاز
احلر بلغ احتياطيها حوايل  35ترليون قدم مكعب .فقد مت اكت�شاف النفط اخلفيف يف حقل ال�صابرية
�أواخر عام  ،2003حيث �أنتج �أحد الآبار املحفورة لعمق  4570م ،حوايل  4300ب/ي من النفط اخلفيف
( .)APIo 42.6كما مت اكت�شاف حقل البحرة عام  ،2004حني �أنتج بئر البحرة 28 -عند اختباره 4860
ب/ي من النفط اخلفيف (.)APIo 44

ويف عام  2005اكت�شف حقل �أم نقا  ،ويقع �شمال غرب حقل ال�صابرية ،وقد �أنتج البئر الأول املحفور
يف هذا الرتكيب عند اختباره �أكرث من  3000ب/ي من النفط اخلفيف ( ،)APIo 45وذلك من �صخور
اجلورا�سي الأو�سط التي وجدت على عمق يزيد عن  4270م.
ويف عام � 2005أي�ضاً ،مت اكت�شاف حقل الرو�ضتني ،الذي يحمل النفط اخلفيف يف ق�سمه ال�شمايل،
بينما يحمل املتكثفات يف الق�سم ال�شمايل الغربي منه ،حيث �أنتج بئر الرو�ضتني 2 -عند اختباره 2500
ب/ي من املتكثفات (.)APIo 47
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ويف عام � ،2007أعلنت الكويت عن اكت�شاف حقل الظبي الواقع جنوب حقل الرو�ضتني ،و�أنتج البئر
املحفور يف حقل الظبي ما معدله  3761ب/ي من النفط اخلفيف (� ،)APIo 40إ�ضافة حلوايل  10ماليني
قدم/3ي من الغاز.
ومع تنامي الطلب على النفط والغاز ب�شكل مت�سارع ،و�ضمن م�ساعي م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية للبحث
عن املزيد من احتياطيات من النفط اخلفيف والغاز الطبيعي احلر ،فقد �أعلن رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
نفط الكويت يف منت�صف عام � ،2009أن احتياجات الكويت من الغاز قد تبلغ حوايل  5مليار قدم/3ي يف
عام  ،2020بينما لن يغطي الإنتاج املحلي �أكرث من  % 50 - 40من تلك الكميات ،وت�سعى الكويت �إىل �إنتاج
حوايل  1مليار قدم/3ي من الغاز غري املرافق من حقول املنطقة ال�شمالية .وقد توجت جهود الكويت يف
املجال اال�ستك�شايف يف نهاية عام  2009بتحقيق اكت�شاف «حقل مطربة» �شمال غرب البالد ،وتقدر طاقته
الإنتاجية بنحو � 80ألف ب/ي من النفط اخلفيف ،و 110ماليني قدم/3ي من الغاز.
يبني ال�شكل  1-9ن�شاطات احلفر يف الكويت 1بني عامي  2001و.2009

ال�شكل  :1 - 9ن�شاطات احلفر يف الكويت بني عامي  2001و 2009

احتياطيات النفط والغاز
بقيت قيم االحتياطي الكويتي من النفط ثابتة لعدة �سنوات عند  96.5مليار برميل ،حتى حلول عام
 ،2004حيث توالت اكت�شافات النفط يف �شمال البالد ،لرتتفع قيم احتياطي النفط حتى نهاية عام 2006
�إىل  101.5مليار برميل ،وما زالت م�ستقرة عند هذه القيمة ح�سبما ت�شري له الإح�صائيات التقديرية لعام
.2010

ي�شكل هذا االحتياطي حوايل  % 8.5من االحتياطي العاملي ،و % 14.8من احتياطي الدول العربية.
ويعترب حقل برقان من �أهم احلقول الكويتية� ،إذ يقدر احتياطيه امل�ؤكد بحوايل  55مليار برميل ،وهو ثاين
�أكرب حقل نفطي يف العامل بعد حقل غوار ال�سعودي.
ي�أتي بعد حقل برقان بالأهمية حقل املقوع وهو جزء من حقل برقان الكبري ويقدر احتياطيه بحوايل
 15.5مليار برميل ،يليه حقل الرو�ضتني ( 7.5مليار برميل) ،وحقل ال�صابرية ( 4.4مليار برميل)� .أما حقول

1 OPEC annual statistical bulletin, 2009.
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املنطقة املق�سومة فهي :اخلفجي ،ويقدر احتياطيه بحوايل  6.3مليار برميل ،والوفرة الذي يقدر احتياطيه
بحدود  1.7مليار برميل ،و�أم غدير الذي يقدر احتياطيه بحوايل  450مليون برميل.

كما �أن احتياطي الغاز الطبيعي م�ستقر منذ عام  2006عند حدود  1784مليار مرت مكعب ،ويعادل % 3.2
من احتياطي الغاز العربي ،و�أقل من  % 1من احتياطي الغاز يف العامل.
ويف درا�سة ن�شرت عام  ،2006قدرت الهيئة الأمريكية للم�سح اجليولوجي� 1أن احتياطيات الكويت غري
املكت�شفة من النفط تقارب  3.8مليار برميل ،و 191مليون برميل من املتكثفات� ،إ�ضافة �إىل  167مليار مرت
مكعب من الغاز.

�إنتاج النفط والغاز
يبني ال�شكل  2-9تطور �إنتاج النفط يف الكويت خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،2ويالحظ �أن الإنتاج قد
انخف�ض يف عام  ،2002نتيجة حدوث حريق يف �إحدى حمطات التجميع التابعة حلقل الرو�ضتني (املحطة
 ،)15وقد �أعيدت هذه املحطة �إىل العمل يف مطلع عام .2005

ال�شكل  :2 - 9تطور �إنتاج النفط يف الكويت بني عامي  2000و 2010

الإنتاج اليومي (�ألف ب/ي)

وي�أتي معظم �إنتاج الكويت من حقل برقان ،الذي بلغ معدل �إنتاجه عام  2005حوايل  1.4مليون ب/ي.
ورغم �أن معظم �إنتاج الكويت هو من النفط الثقيل ،ف�إن هناك حوايل � 100ألف برميل من النفط اخلفيف
يتم �إنتاجها من حقول برقان ،ومقوى ،ومناقي�ش ،و�أم قدير.
كما ت�شري التقديرات �إىل �أن الكويت تنتج ما بني � 40 - 30ألف ب/ي من �سوائل الغاز الطبيعي
واملتكثفات.3

يرتبط �إنتاج الغاز الطبيعي يف الكويت عموماً ب�إنتاج النفط ،ومت يف عام  2006الإعالن عن اكت�شاف
الغاز احلر يف خم�سة حقول تقع يف �شمال البالد (البحرة ،و�شمال غرب الرو�ضتني ،والرو�ضتني ،و�أم النقا،
1 United States Geological Survey.

� 2أوابك ،تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثون OPEC Annual statistical report, 2009. + 2010

3 Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, May 2010.
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وال�صابرية) ،وقد و�صف اكت�شافان منها ب�أنهما يحمالن احتياطيات هائلة من الغاز ،يقع هذان االكت�شافان
يف حقلي ال�صابرية و�أم النقا .و�أنتجت الآبار الأوىل املحفورة يف هذين احلقلني ما معدله  27-16مليون
قدم /3ي ،بالإ�ضافة �إىل � 4 - 2أالف ب/ي من املتكثفات.
وقد تركزت اجلهود لزيادة ن�سبة ا�ستخال�ص الغاز من احلقول النفطية ،لتلبية الطلب املتنامي على الغاز
يف ال�سوق املحلية ،وازدادت كمية الغاز الطبيعي امل�سوق من  3.7مليار مرت مكعب عام � 1982إىل  9.3مليار
مرت مكعب عام  ،1995وو�صلت يف عام � 2004إىل  9.7مليار مرت مكعب ،و�إىل  12.2مليار مرت مكعب عام
 ،2005و 12.7مليار مرت مكعب عام  ،2008بينما ت�شري التقديرات �إىل انخفا�ضها �إىل  11.48مليار مرت مكعب
عام .2009
وقد و�ضعت �شركة نفط الكويت 1خطة ا�سرتاتيجية تتجلى �أهم مالحمها يف زيادة الطاقة الإنتاجية
�إىل  4ماليني ب/ي بحلول عام  ،2020و�ضمان ا�ستقرار هذا املعدل حتى عام � ،2030إ�ضافة �إىل الرتكيز
على �إنتاج الغاز احلر الذي قدرت كمياته املنتجة يف نهاية عام  2009بحدود  140مليون قدم/3ي ،حيث
تعاقدت مع �شركة  ،Royal Dutch Shell PLCعلى عقد خدمات فنية مدته � 5سنوات تقوم ال�شركة
املذكورة مبوجبه بتقدمي الدعم الفني لتطوير حقول الغاز املكت�شفة يف �شمال الكويت عام  .2006يذكر �أن
الغاز املوجود يف هذه احلقول يتو�ضع �ضمن �صخور مت�شققة ،تتميز بحرارة مرتفعة و�ضغوط عالية ،كما
يحتوي الغاز فيها على ن�سب عالية من غاز كربيتيد الهيدروجني.2

بينما �أعلنت ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج يف منت�صف عام � 2009أنها ب�صدد ا�ستثمار  11مليار دوالر
خالل الع�شرين �سنة املقبلة لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط ،مبينة �أن الطاقة الإنتاجية لل�شركة هي 538
�ألف ب/ي ،بينما تهدف اخلطط لرفعها �إىل حوايل � 900ألف ب/ي خالل الع�شرين �سنة املقبلة ،و�أ�شارت
�إىل �أن ذلك �سيكون من خالل تطوير احلقول القائمة ،والتنقيب واال�ستك�شاف يف املنطقة املق�سومة
بال�شراكة مع ال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل م�شروع ا�ستخدام تقنية احلقن بالبخار ،الذي تعتزم ال�شركة القيام به
بال�شراكة مع �شركة  Chevronالعاملية لزيادة �إنتاج املنطقة من النفط الثقيل .كما ذكرت ال�شركة �أنها تعمل
على تطوير حقل غاز الدرة ،والذي من املتوقع �أن يبد�أ الإنتاج منه بحلول عام  ،2017لي�صل �إىل ما بني
 800و 1000مليون قدم/3ي من الغاز احلر.

و�شهد �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر من عام  ،2010البدء يف جتربة فعلية يف �شركة نفط الكويت،
ا�ستطاعت من خاللها الو�صول �إىل �إنتاج  3مليون ب/ي من احلقول النفطية التابعة لها ،وهي املرة الأوىل
التي تتم فيها التجربة لكل احلقول يف �آن واحد ،مما �أكد �أن معدل الإنتاج هذا بات واقعاً بعد تنفيذ ال�شركة
اختبار الطاقة الإنتاجية امل�ستهدفة ،وقد ا�ستمرت تلك التجربة ملدة � 4أيام ،ثم مت تخفي�ض معدل الإنتاج
�إىل املعدل املتفق عليه ح�سب ح�ص�ص دول منظمة �أوبك.3

 1املوقع الر�سمي لوزارة النفط الكويتية2009/12/23 ،
 3املوقع الر�سمي لوزارة نفط الكويت2010/10/18 ،
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ليبيا
�أ ـ ملحة تاريخية
بد�أت ليبيا بفتح �أرا�ضيها لال�ستك�شاف عام  1955عندما �صدر قانون البرتول ومت تكوين “جلنة خا�صة
للبرتول” مهمتها الإ�شراف على منح تراخي�ص اال�ستك�شاف ل�شركات النفط العاملية .وقد منحت اللجنة
 137امتيازاً الثنتني و�أربعني �شركة عاملية خالل الفرتة  .1968-1955ويف �أواخر عام  1968كانت عمليات
اال�ستك�شاف قد ن�شطت يف  118ترخي�صاً تغطي م�ساحة � 586ألف كيلو مرت مربع �أي حوايل ثلث م�ساحة
الياب�سة يف ليبيا .وقد اكت�شف النفط بكميات جتارية عام  1959وبد�أت ليبيا بت�صديره لأول مرة عام ،1961
و�أن�ش�أت عام  1963وزارة للبرتول للإ�شراف على جميع مرافق ال�صناعة النفطية.

يف عام  1968مت حل جلنة البرتول وجرى ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة الليبية العامة للبرتول التي كلفت بالتعامل
مع ال�شركات الأجنبية العاملة يف جميع الأن�شطة البرتولية يف البالد من ا�ستك�شاف وحفر و�إنتاج وتكرير
وت�صدير وت�سويق.
1
وبعد عام  ،1969عكفت احلكومة على و�ضع ا�سرتاتيجية جديدة تهدف �إىل تغيري �أ�س�س العمليات
النفطية ،وقامت بت�أميم بع�ض ال�شركات الأجنبية و�إحالل اتفاقيات امل�شاركة بدل اتفاقيات االمتياز القدمية.
و�ألغى النظام اجلديد امل�ؤ�س�سة الليبية العامة للبرتول عام  1970وا�ستحدث عو�ضاً عنها امل�ؤ�س�سة الوطنية
للنفط التي �أعطيت �صالحيات �أو�سع من �سابقتها و�أ�صبحت م�س�ؤولة عن حتديد معدل الإنتاج النفطي يف
البالد .وكانت �أوىل اخلطوات التي اتخذتها امل�ؤ�س�سة عام  1971رفع الأ�سعار الر�سمية للت�صدير وزيادة
معدالت ال�ضرائب التي تدفعها ال�شركات الأجنبية.
ونتيجة لذلك ،فقد با�شرت ال�سلطات الليبية عامي  1973-1972بتغيري عقود االمتياز �إىل اتفاقيات لل�شراكة
بحيث �صارت ح�صة امل�ؤ�س�سة الوطنية ال تقل عن  % 51يف جميع تراخي�ص اال�ستك�شاف .وقد قبلت العديد من
ال�شركات بالو�ضع اجلديد مثل ،BP :و ،Eniو ،Occidental Petroleumوجمموعة  Oasisالتي تتكون من (،Conoco
و ،Marathonو.)Amerada Hess
وعمال بذلك ،وقعت �شركة  Eniالإيطالية عام  1972على اتفاقيتي م�شاركة مع امل�ؤ�س�سة الوطنية بحيث
تكون ح�صة كل منهما  ،% 50ووقعت �شركة  Occidentalاتفاقيتها الأوىل عام  1973بحيث تكون ح�صتها
 ،% 49وح�صة امل�ؤ�س�سة  .% 51كما وقعت جمموعة  Oasisيف نف�س ال�سنة على ثمانية تراخي�ص بح�صة
 ،% 51بينما مت ت�أميم ح�صة  Royal Dutch Shellالتي كانت �شريكاً يف املجموعة ،ف�أ�صبحت ح�صة
امل�ؤ�س�سة الوطنية .% 59.2

باملقابل رف�ضت �شركات �أخرى تلك ال�شروط ،مثل( Royal Dutch Shell :كما ذكر �أعــــاله) ،و،Exxon
و ،Mobilو ،Texacoو ،Standard Oil of Californiaو�أدى رف�ضها هذا �إىل �إ�صدار احلكومة الليبية قراراً
بت�أميم ح�ص�ص هذه ال�شركات ونقل ملكيتها �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط يف �شهر �أيلول� /سبتمرب عام .1973
بعد االنتهاء من عمليات التغيري ال�سابقة ،بد�أت احلكومة يف عام  1974بتحويل اتفاقيات ال�شراكة �إىل
اتفاقيات م�شاركة يف اال�ستك�شاف والإنتاج  ،EPSAوكانت �أولها مع �شركة  Occidentalعام  1974التي
منحت ترخي�صا م�ساحته  48684كيلو مرت مربع يف حـــو�ض �ســـرت .ثم تبعـــــتها  ،Elf Aquitaineو،Agip
و ،Braspetroو ،Exxonو ،Mobilو ،Totalو .Indian Oil Corporation
� 1شهد عام  1969انقالباً ع�سكرياً �أطاح بامللكية ،عرف با�سم ثورة الفاحت من �سبتمرب.

167

النفط والتعاون العربي 141 -

ويف بداية عام  1980و�ضعت ليبيا �أ�س�ساً جديدة التفاقيات امل�شاركة يف الإنتاج اجلديدة بحيث تختلف
بالن�سبة مليزات الرتاخي�ص واحتماالتها النفطية ،و�أ�صبحت ن�سب امل�شاركة مبوجب هذه املعايري كما يلي:
• % 15:85للرتاخي�ص ذات االحتماالت املمتازة.
• % 19:81للرتاخي�ص ذات االحتماالت املتو�سطة.
• % 25:75للرتاخي�ص ذات االحتماالت الأ�ضعف.

ومبوجب هذه املعايري ،ف�إن ح�صة ال�شركة من الإنتاج ال تت�ضمن ال�ضريبة و�ضريبة امللكية .وقد غطت
الرتاخي�ص اجلديدة التي منحت ل�شركات من �أملانيا وبع�ض دول �أوروبا ال�شرقية والواليات املتحدة الأمريكية
خم�سة مناطق ،هي:
•حو�ض الكفرة ،جنوب �شرق البالد.
•حو�ضا مرزق وغدام�س ،غرب البالد.
•حو�ض اجلبل الأخ�ضر� ،شرق البالد.
•حو�ض خليج �سرت البحري وهو امتداد حلو�ض �سرت على الياب�سة.
•حو�ض �سبارطة البحري.

يف عام � 1986شهدت �صناعة البرتول الليبية تطوراً �آخر ،حيث ان�سحبت ال�شركات الأمريكية تنفيذاً
للعقوبات االقت�صادية الأمريكية والتي طلبت من جميع ال�شركات الأمريكية العاملة يف ليبيا التخلي عن
�أعمالها هناك .و�أعطت احلكومة الليبية تلك ال�شركات مهلة ثالثة �سنوات ال�ستئناف �أعمالها �أو بيع ممتلكاتها.
ال
بعد ان�سحاب ال�شركات الأمريكية قامت احلكومة الليبية ب�إعادة هيكلة ال�شركات العاملة حيث غريت مث ً
ت�سمية �شركة نفط � Oasisإىل �شركة نفط الواحة وحلت �شركة زويتينة حمل �شركة  ،Occidentalو�أ�صبحت
هذه ال�شركات فروعاً للم�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ،بينما بقيت ممتلكات ال�شركات الأمريكية فيها جممدة.
بعد عام  1988ورغبة من ليبيا يف جذب اال�ستثمارات فقد قامت مبراجعة بنود االتفاقيات ال�سابقة،
وقدمت بع�ض ال�شروط امل�شجعة ،والتي منها:
•ا�ستعادة تكاليف اال�ستك�شاف من الإنتاج.
•تقا�سم كل من امل�ؤ�س�سة الوطنية وال�شركة املتعاقدة تكاليف التطوير بالت�ساوي.
•تق�سيم الإنتاج بن�سب تدريجية ح�سب معدالت الإنتاج.
•�إعفاء ح�صة ال�شركة املتعاقدة من ال�ضرائب و�ضريبة امللكية على الإنتاج.

كما حدث تعديل �أي�ضاً يف عقود اال�ستك�شاف ،وقد �أعلن يف نهاية عام � 2007أن �شركة ،Occidental
و�شريكتها � ،OMV AGسوف تتابع عمليات اال�ستك�شاف و�إع��ادة التطوير يف حو�ض �سرت ،بعد �أن وقعت
امل�ؤ�س�سة الليبية للنفط عقداً مع هذه ال�شركة ملتابعة ن�شاطاتـــــــها يف ليبـــيا ملدة ثالثيـــــن عاماً �أخـــــرى ،على
�أمل �أن ت�ؤدي خطـــــط اال�ستكـــ�شاف والتطوير مل�ضاعفة الإنتاج من حقـــول ال�شــــركة يف �سرت من � 100ألف
ب/ي� ،إىل � 300ألف ب/يوم خالل خم�س �سنوات .1ويف بداية الن�صف الثاين من عام  2008مت الإعالن عن �أن
كل من �شركـــــــات  ، Repsol-YPF SAو ،OMV AGو� Total SAسوف حت�صل على ح�ص�ص �أقل من النفط
املنتج من حقل مرزوق ،وذلك بعد مراجعة �شاملة لبنود العقود املوقعة بني هذه ال�شركات وبني امل�ؤ�س�سة الوطنية
للنفط ،ومت االتفاق على �أن حت�صل هذه ال�شركات على  % 13من النفط الذي تنتجه من القاطع ،NC-115
والقاطع  ،NC-186حيث بلغ معدل الإنتاج من هذين القاطعني حينها حوايل � 300ألف ب/ي.2
1 Oil and Gas Journal, 7/11/2007
2 Oil and Gas Journal, 22/7/2008
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ويف مطلع عام  2009وقعت �شركة  Total SAعلى مذكرة تفاهم مع امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ،تن�ص
على تعديل �شروط التعاقد يف االتفاقيات النفطية املربمة معها حول حقل املربوك ،وحقل اجلرف البحري.
وا�ستهدفت مذكرة التفاهم تعديل بنود و�شروط التعاقد لكي تواكب تغري الظروف االقت�صادية ،والذي
متثل يف االرتفاع امللحوظ يف �أ�سعار النفط خالل الفرتة من � 2006إىل  ،2008حيث مت االتفاق على ن�سب
مقا�سمة جديدة يكون للجانب الوطني فيها ن�صيب �أكرب ،وكذلك تقدمي منحة يدفع جزء منها عند توقيع
االتفاقية النهائية ،ويدفع الباقي عند اعتماد م�شروع ا�ستغالل الغاز الطبيعي يف القاطع البحري� .137 1أما
يف نهاية عام  ،2009فقد خطت امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط خطوة �أخرى �ضمن برنامج تنموي عندما قررت
ال نفطياً م�ؤكدة فنياً ومالياً واقت�صادياً ،وذلك بقيمة �إجمالية تزيد عن  12مليار
تطوير و�إعادة ت�أهيل  24حق ً
دينار ليبي (حوايل  10مليار دوالر) ،على �أن يتم متويلها عن طريق الإقرا�ض من امل�صارف املحلية ،وتتوىل
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ذلك من خالل ال�شركات الوطنية �أو ال�شركات امل�شاركة معها ،وكانت �أهم احلقول
التي �سيتم تطويرها لزيادة معدالت �إنتاجها هي:
 -حقل �شمال جالو – الواحة :ب�إ�ضافة قدرة �إنتاجية � 100ألف ب/ي ،وبا�ستثمار كلي يبلغ 1.612مليار دوالر.
 -حقل النافورة (�أوجلة– اخلليج) ب�إ�ضافة قدرة �إنتاجية � 130ألف ب/ي ،وبا�ستثمار كلي يبلغ 1.320مليار دوالر.

•التعاون بني ليبيا واجلزائر:

يف عام  1988وقعت ليبيا اتفاقية ا�ستك�شاف مع اجلزائر ،تق�ضي ب�إن�شاء �شركتني م�شرتكتني واحدة
لال�ستك�شاف تدعى “ال�شركة العربية الليبية اجلزائرية لال�ستك�شاف والإنتاج” ( ،)ALEPCOوالثانية
للم�سوحات اجليوفيزيائية تدعى “ال�شركة الليبية اجلزائرية للجيوفيزياء”( . )LAGCوميكن لل�شركة
الأوىل العمل داخل وخارج البلدين .وقد حققت هذه ال�شركة عام  1994اكت�شافا نفطيا يف اجلزائر يف
منطقة جويرارا �شمال غرب حقل حا�سي م�سعود.

•التعاون بني ليبيا وتون�س:

اتفقت ليبيا وتون�س على ت�شكيل �شركة م�شرتكة تقوم بعمليات اال�ستك�شاف يف املنطقة املغمورة بني
البلدين ،التي تقع �إىل ال�شمال الغربي من حقل البوري الليبي البحري .يغطي هذا الرتخي�ص م�ساحة
 1600كيلو مرت مربع يف املياه الليبية و 1400كيلو مرت مربع يف املياه التون�سية .و�أطلق عليه ا�سم “ترخي�ص
ال�سابع من نوفمرب”.

ب -ال�شركات العاملة
توجد يف ليبيا �أكرث من � 30شركة عاملة ،2وميكن تق�سيم هذه ال�شركات �إىل:3
� -1شركات مملوكة للم�ؤ�س�سة ،وهي:
•�شركة تقنية ليبيا للأعمال الهند�سية.
•�شركة �شمال �أفريقيا لال�ستك�شاف اجليوفيزيائي (.)NAGE
•�شركـة اجلـوف للتقنيـة النفطيـة.
•�شركة ر�أ�س النوف لت�صنيع النفط والغاز.
 1امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط والغاز.2009/2/9 ،
 2هذه البيانات كتبت قبل الأحداث الأخرية التي �أملت بليبيا ،ومل تت�ضح ال�صورة النهائية لو�ضع هذه ال�شركات حتى تاريخ �إعداد هذه الدرا�سة.
 3مت اعتماد �أ�سماء ال�شركاء ح�سب ورودها على املوقع الر�سمي للم�ؤ�س�سة الوطنية للنفط
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•�شركـة الزاويـة لتكريـر النفــط.
•�شركـة �سـرت لإنتاج وت�صنيع النفط والغاز.
•ال�شركة الوطنية حلفر و�صيانة �آبار النفط.
•�شركة اخلليج العربي للنفط.
� - 2شركات م�شرتكة ،وهي:
•ال�شركة الليبية الرنويجية للأ�سمدة.
•ال�شركة الليبية الإماراتية للتكرير -لريكو.
•�شركة مليتة للنفط والغاز.
•�شركة �أكاكو�س للعمليات النفطية.
•�شركة الهروج للعمليات النفطية.
•�شركـــة الزويتينـة للنفـط.
•�شركـــة الواحـــة للنفـــط.
� - 3شركات ا�ستك�شاف ومقا�سمة بالإنتاج ،وهي:
•�شركة  Petrominaلال�ستك�شاف والإنتاج.
•�شركة  Repsolلال�ستك�شاف مرزق (رمي�سا).
•�شركة  Amerada Hessلال�ستك�شاف.
•�شركة  CNPCالعاملية املحدودة.
•�شركة  TEIKOKUاملحدودة.
•�شركة .Japex
•�شركة  Occidentalليبيا.
•�شركة  Chevronليبيا.
•�شركة  Nipponال�ستك�شاف النفط.
•�شركة �سوناطراك.
•�شركة  ExxonMobilليبيا.
•�شركة .India Oil
•�شركة .ONGC
•�شركة  Shellلال�ستك�شاف والإنتاج.
•�شركة  RWE Deaليبيا.
•�شركة  Vernexلال�ستك�شاف.
•�شركة .Tatneft
•�شركة  Inpexليبيا املحدودة.
•�شركة .Stat Oil
•�شركة .Woodside Energy
•�شركة  BPليبيا املحدودة.
•�شركة .Turkish Petroleum
•�شركة .Petrobras
•�شركة  Gaz Promليبيا .PV
•�شركة .Petro Canada
•�شركة .Petromina
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•�شركة  OMVليبيا املحدودة.
•�شركة � Eniشمال �أفريقيا.
•�شركة  Totalلال�ستك�شاف والإنتاج ليبيا.
� - 4شركات امتياز ،وهناك �شركة واحدة هي:
•�شركة  Wintershall AGليبيا للنفط		.
 - 5املراكز واملعاهد ،وهي:
•املركز النوعي للتدريب على ال�صناعات النفطية بالزاوية.
•معهـد النفــط للتدريب والت�أهيل.
•معهد النفط الليبي.

•الن�شاط اال�ستك�شايف
�أ�شارت البيانات املتوفرة حتى مطلع عام � 2010إىل �أن ن�شاطات اال�ستك�شاف بني عامي  2006و،2010
�أدت �إىل حتقيق ما ال يقل عن  38اكت�شافاً جديداً ،منها  32اكت�شافاً للنفط ،و 6اكت�شافات للغاز ،ويبني
اجلدول  1-10تاريخ حتقق هذه االكت�شافات:

اجلدول  :1 - 10اكت�شافات النفط والغاز يف ليبيا بني عامي  2006و2010
2006

ال�سنة

2008

2007

*2010

2009

نوع االكت�شاف

نفط

غاز

نفط

غاز

نفط

غاز

نفط

غاز

نفط

غاز

العدد

7

3

5

2

8

-

6

-

6

1

* قيم تقديرية.

يبني اجلدول  2-10بع�ض املعلومات عن بع�ض تلك االكت�شافات ح�سب توفرها:1

اجلدول  :2 - 10بع�ض االكت�شافات البرتولية يف ليبيا ونتائجها 2010 - 2007 ،

ال�سنة

2007

2008

نوع االكت�شاف

احلو�ض

ال�شركة

غاز
نفط
نفط
نفط -غاز
نفط -غاز
نفط
متكثفات
نفط
نفط
نفط
نفط
نفط
نفط
نفط -غاز
نفط -غاز

�سرت
�سرت
�سرت
غدام�س
غدام�س
غدام�س
غدام�س
منخف�ض �سلوق
�سرت
�سرت
�سرت
غدام�س
غدام�س
غدام�س
غدام�س

Repsol
RWE
RWE
Vernex
Vernex
Vernex
AGOCO
AGOCO
Hess
RWE
RWE
Vernex
Vernex
Vernex
امل�ؤ�س�سة الوطنية

نتائج االختبار
غاز مليون م/3ي
نفط ب/ي
0.34
393
1981
2.4
2500
0.388
7742
12500
439
700
0.05
4167
6600
0.024
1050
1725

 - 1ن�شرة متابعة م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،الأعداد من .2010 - 2007
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تابع اجلدول  :2 - 10بع�ض االكت�شافات البرتولية يف ليبيا ونتائجها 2010 - 2007 ،
ال�سنة

2009

2010

نوع االكت�شاف

احلو�ض

ال�شركة

نفط
نفط
نفط
نفط -غاز
نفط -غاز
نفط
نفط
نفط
نفط
نفط
نفط
نفط
نفط
غاز

منخف�ض �سلوق
�سرت
غدام�س
غدام�س
غدام�س
غدام�س
�سرت
غدام�س
مرزق
مرزق
�سرت
�سرت
غدام�س
غدام�س

AGOCO
Repsol
Tatneft
Vernex
Woodside
�سوناطراك
AGOCO
AGOCO
TPI
TPI
الواحة
الواحة
�سوناطراك
�شركة �سرت

نتائج االختبار
غاز مليون م/3ي
نفط ب/ي
2780
1264
400
1300
0.028
280
0.053
1344
266
3104
1300
1050
2784
1290
0.127

لكن تقريراً للم�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ن�شر على موقعها الر�سمي 1يف مطلع عام  2011ذكر �أن عدد
االكت�شافات النفطية والغازية التي حتققت خالل عام  2010يف ليبيا �أكرب من ذلك� ،إذ �أ�شار التقرير �إىل
�أن عدد االكت�شافات بلغ خم�سة وع�شرين اكت�شافاً ،حتققت من قبل ال�شركات التالية� :أربعة اكت�شافات
ل�شركة اخلليج العربي للنفط ،ثمانية اكت�شافات ل�شركة الواحة للنفط ،اكت�شاف واحد ل�شركة �سرت
لت�صنيع النفط والغاز ،خم�سة اكت�شافات لل�شركة الرتكية للنفط ،ثالثة اكت�شافات ل�شركة ميدكو للطاقة،
اكت�شافان ل�شركة تاتنفت الرو�سية ،اكت�شاف واحد ل�شركة �سوناطراك اجلزائرية واكت�شاف واحد ل�شركة
تيكوكو اليابانية.

ومن بني هذه االكت�شافات اكت�شاف حققته �شركة الواحة للنفط ،عرب البئر اال�ستك�شايف «�س - 1م ن
 ،»98الواقع يف حو�ض �سرت �ضمن القاطع «م ن  »98على بعد حوايل  60كم �شرق منطقة جالو ،ومت حفره
�إىل عمق بلغ  5055م .وقد �أنتج البئر عند اختباره من ت�شكيلة «النوبيان» الرملية ،مبعدل تراوح بني 1300
  1850ب/ي من النفط اخلفيف (� ،)APIo 52إ�ضافة �إىل  12.6 - 7.7مليون قدم/3ي من الغاز .وكانتامل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط قد �أعلنت يف الن�صف الثاين من عام � 2009أن �شركة  ، ExxonMobilقد بد�أت
بحفر �أول بئر ا�ستك�شايف يف املياه العميقة يف القاطع  20الواقع قبالة مدينة �سرت ،يف مياه يبلغ عمقها
حوايل  1472م ،وذلك �ضمن م�ساعيها ال�ستك�شاف املناطق امل�أمولة يف املغمورة ،ومل تتوفر معلومات الحقة
عن ذلك البئر.2

وعموماً يالحظ �أن عدد احلفارات العاملة يف ليبيا ارتفع من  9حفارات عام � 2005إىل  16حفارة عام
 ،2009ورافق ذلك ازدياد عدد الآبار املحفورة ،وت�شري البيانات �إىل �أن ن�سبة الآبار اجلافة ()Dry Hole
�شبه ثابتة عند حدود  % 3من جمموع الآبار املحفورة ،وهذه ن�سبة ممتازة بكل املقايي�س ،وقد تراوح و�سطي
عمق الآبار املحفورة بني  1965م ،وحتى  2045م.
يبني اجلدول  3-10عدد احلفارات ،وعدد الآبار املنجزة 3بني عامي  2005و.2009

 1املوقع الر�سمي للم�ؤ�س�سة الوطنية للنفط2011/2/1 ،
 2موقع امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط.2009/7/15 ،
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اجلدول  :3 - 10عدد احلفارات والآبار املحفورة يف ليبيا2009 - 2005 ،
عدد احلفارات العاملة

9

13

15

15

16

�آبار نفط

102

108

139

179

151

�آبار غاز

2

3

4

5

4

�آبار جافة

4

4

5

6

5

�آبار �أخرى

7

13

5

2

2

جمموع الآبار املنجزة

115

128

153

183

163

احيتاطي النفط والغاز
بلغ االحتياطي امل�ؤكد من النفط يف ليبيا حوايل  41.46مليار برميل يف عام  ،2006وارتفع عام 2007
�إىل  43.66مليار برميل ،وو�صل عام � 2008إىل  44.27مليار برميل ،ثم زاد عن  46.42مليار برميل عام
 ،2009وهو نف�س الرقم الذي ت�شري �إليه البيانات العاملية 1املن�شورة يف مطلع عام  .2011وترى امل�ؤ�س�سة
ال غري مكت�شف ميكن �أن ي�صل �إىل  100مليار برميل تتوزع على
الوطنية للنفط �أن هناك احتياطياً حمتم ً

�ستة �أحوا�ض ،هي� :سرت ،ومرزق ،وغدام�س ،و�سريينايكا ،والكفرة ،ويف املغمورة.2

تتوزع االحتياطيات امل�ؤكدة على عدد كبري من احلقول العمالقة وفوق العمالقة ،مثل حقل �أمل الذي
اكت�شف عام  ،1963وحقل جالو الذي اكت�شف عام  1961ويزيد احتياطي كل منهما عن  4مليار برميل.
بينما حتتوي ثالثة حقول معروفة على احتياطي يرتاوح
ال�شكل  :1 - 10موقع حقلي بوري واجلرف يف املغمورة غرب ليبيا
بني  1 - 0.5مليار برميل ومنها حقل الفيل الذي اكت�شف
عام  .1997ويحتوي حو�ض �سرت على  % 85 - 80من
هذه االحتياطيات ،بينما يوجد  % 3منها يف حو�ض
مرزق ،و % 3يف حو�ض غدام�س ،و % 5يف املغمورة.
ويتميز حقل ب��وري ب�أنه يحتوي على �أك�بر تركيب
حامل للنفط يف ال�شرق الأو�سط ،حيث قدر االحتياطي
اجليولوجي فيه بقرابة  5مليار برميل .يقع هذا احلقل
يف املغمورة �إىل ال�شمال ال�شرقي من مدينة طرابل�س.
يبني ال�شكل  1-10موقع حقلي بوري واجلرف ،3كما يبدو
منه �أن هناك العديد من احلقول الغازية يف املنطقة،
بينما تتوزع حقول غازية �أخرى قريباً من احلدود الليبية
اجلزائرية ،و�أكربها حقل وفا وحقل عط�شان ،وتوجد
معظم بقية احلقول يف املنطقة ال�شرقية من البالد �إىل
اجلنوب واجلنوب الغربي من مدينة �أجدابيا ،مثل حقول
حاطبة ،والتحدي ،وال�صمود ،وغريها كما هو مبني يف
ال�شكل .2-10
1 Oil & Gas Journal, Worldwide Look at Reserves and Production, 2010
2 Arab Oil & Gas Directory, 2010
3 WORLD ENERGY ATLAS, The Petroleum Economist Ltd, 2009.
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ال�شكل  :2 - 10بع�ض حقول النفط والغاز �شرق من ليبيا

�أما احتياطي الغاز الطبيعي فقد ت�ضاعف ما بني عامي  1997-1985حيث ارتفع من حوايل  626مليار
مرت مكعب �إىل حوايل  1315مليار مرت مكعب ،وو�صل �إىل  1491مليار مرت مكعب عام  ،2005بينما انخف�ض
�إىل  1420مليار مرت مكعب عام  ،2006ثم عاود االرتفاع �إىل  1540مليار مرت مكعب عام  ،2007بينما ت�شري
التقديرات �إىل �أن هذا االحتياطي ا�ستقر عند  1549مليار مرت مكعب حتى نهاية عام  ،2010ي�شكل احتياطي
الغاز املرافق منها حوايل � ،% 45أي ما يعادل  697مليار مرت مكعب .و�أ�شارت تقديرات للم�ؤ�س�سة الوطنية
للنفط �إىل احتمال وجود احتياطيات �أخرى تقدر بقرابة  3250مليار مرت مكعب تتوزع على النطاقات العميقة
يف املغمورة قبالة حو�ض �سرت ،و�سطيحة �سريينايكا وحو�ضي غدام�س ومرزق.

1

�إنتاج النفط والغاز
يبني ال�شكل  3-10تغري معدل �إنتاج النفط اليومي يف ليبيا بني عامي  2005و ،2010حيث يبدو وا�ضحاً
�أن معدل الإنتاج تراجع بني عامي  2006و 2010ب�أكرث من � 263ألف برميل يف اليوم ،ورمبا كان ال�سبب
الرئي�سي وراء ذلك هو تخفي�ض ح�ص�ص الإنتاج الذي �أقرته منظمة  .OPECوقد و�صل معدل الإنتاج
اليومي من احلقول التي تديرها امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل ما يرتاوح بني � 750 - 700ألف ب/ي يف عام .2009
1 OPEC, ASB, 2009
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ال�شكل  :3 - 10معدل �إنتاج النفط اليومي يف ليبيا ()*2010 - 2005

مليون ب/ي

* قيم تقديرية

ومن احلقول التي و�ضعت على الإنتاج خالل تلك الفرتة حقل اجلرف البحري الواقع يف القطاع NC-137
والذي تديره �شركة  ،Totalحيث بد�أ يف الإنتاج عام  ،2003وو�صل �إنتاجه يف عام � 2009إىل � 45ألف ب/ي،
علماً ب�أنه توقف عن الإنتاج يف عام  2008نتيجة م�شاكل رافقت حفر بع�ض الآبار التطويرية كالأ�ضرار التي

�أ�صابت خط الأنابيب الوا�صل بني احلقل وال�شاطئ ،مما ا�ضطر ال�شركة لإغالق الآبار و�إخالء من�صة احلفر
لأ�سباب تتعلق بال�سالمة ،و�أعيد و�ضع احلقل على الإنتاج يف مطلع عام .2009
كما و�ضع حقل الفيل على الإنتاج يف عام  2003وبلغ معدل �إنتاجه � 180ألف ب/ي يف عام .2008

�إ�ضافة �إىل ذلك و�ضع احلقل  Aالواقع يف القاطع  NC-186على الإنتاج يف عام  ،2004وتبعه يف عام
 2005و�ضع احلقل  Bعلى الإنتاج ،وتدير �شركة  Repsolهذين احلقلني .كما و�ضعت نف�س ال�شركة حقل
 I/Rعلى الإنتاج عام  ،2008يقع احلقل يف القاطع  NC-115ويقدر �إنتاجه بحوايل � 10آالف ب/ي.

وقد ذكرت بع�ض البيانات� 1أن �إنتـــاج �سوائل الغاز الطبيعي يف ليبيا تراوح بني � 80 - 60ألف ب/ي بني
عامي .2009 - 2006
�أما يف عام  2011ونتيجة للأحداث الأمنية التي �شهدتها ليبيا ،فقد ذكرت عدة م�صادر �أن �إنتاج النفط
توقف تقريباً يف معظم �أنحاء البالد ،وقد �أكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة  Totalيف �شهر �آذار/مار�س � 2011أن
معدل �إنتاج النفط يف ليبيا قد انخف�ض ب�أكرث من  1.4مليون ب/ي .وكانت ال�شركة قد �أوقفت عمليات الإنتاج
من ناحيتها من حقلي اجلرف واملربوك .كما �أ�شار الرئي�س التنفيذي ل�شركة  Eniيف نف�س الوقت �إىل �أن �شركته
خف�ضت �إنتاجها مبعدل الثلثني نزوالً من � 280ألف ب/ي �إىل �أقل من � 90ألف ب/ي.2

وفيما يخ�ص �إنتاج الغاز الطبيعي ،3فيبدو من ال�شكل � 4-10أنه تزايد حتى عام  2008حيث و�صل حجم
الإنتاج �إىل �أكرث من  30.3مليار مرت مكعب ،ثم عاد للتناق�ص .ومن املمكن �أن ذلك التناق�ص ارتبط مبعدل
�إنتاج النفط ،خا�صة و�أن  % 45من احتياطي الغاز الليبي هو على �شكل غاز مرافق كما ذكر �سابقاً.
1 Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, May 2010.
2 Oil and Gas Journal, 11/3/2011
3 OPEC, ASB, 2009.
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ال�شكل  :4 - 10كميات الغاز املنتج وا�ستخداماتها ()2009 - 2005
وم���ن ال��وا���ض��ح �أن معدل
ا���س��ت��غ�لال ال���غ���از يف ال��ب�لاد
منخف�ض ن�سبياً ،حيث ميكن
تبـــني �أن ن�سـبة الغاز امل�سوق
�إىل الغـــاز املنتج مل ت��زد عن
 % 54.3يف عام  ،2009وكانت
�أقل من  % 49يف عام ،2006
�أم���ا ال��غ��ـ��ـ��از املحــــروق على
ال�شعلة فرتاوحت ن�سبته بني
 ،% 13 - 10بينما مت �إعادة
ح��ق��ن  % 16.2 - 11.5من
الغاز املنتج.
و�إجماالً ،ترافق انخفا�ض الإنتاج مع انخفا�ض عدد الآبار املنتجة يف البالد ،فبعد �أن و�صل عدد هذه
الآبار �إىل  2060بئراً عام  ،2008انخف�ض �إىل  1682بئراً عام  ،2009منها � % 41آبار ميكانيكية ،والباقي
�آبار ذاتية( .1ال�شكل )5-10

ال�شكل  :5 - 10عدد الآبار العاملة يف ليبيا ()2009 - 2005

بئر
ومن اجللي �أن احلظر الذي فر�ض على ليبيا بعد فرتة من الأحداث الأمنية التي �أملت بها ،ت�سبب يف
وقف معظم عمليات �إنتاج النفط والغاز �إذ �أن الت�صدير مل يعد ممكناً ،2لكن بيانات �إعالمية لأوبك �أ�شارت
يف منت�صف �شهر �أيلول�/سبتمرب � ،2011إىل �أنه من املتوقع �أن يعود الإنتاج الليبي �إىل معدله ال�سابق يف
غ�ضون � 18شهراً.
1 OPEC, ASB, 2009.
2 Libya›s oil chief Ghanem defects, now in Rome, Reuters, 1/6/2011.
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�أ  -ملحة تاريخية
عرف النفط لأول مرة يف م�صـر من خـالل الت�سـرب ال�سطـحي للنفـط ( )Surface Seepageيف عدد من
املواقع على جانبي خليج ال�سوي�س مثل جم�سة وجبل الزيت و�أبو دربه وجبل تنكا ونزازات .وقد اكت�شف النفط
يف منطقة جم�سة بطريقة غري مبا�شرة حني حفرت �شركة �أجنبية نفقاً فيها بحثاً عن الكربيت عام ،1863
وقامت احلكومة على �أثر ذلك بحفر ثالثة �آبار �ضحلة يف الفرتة ما بني  ،1886-1884حيث مت �إنتاج النفط
لأول مرة من م�صدر حتت �سطحي من بئر جم�سة 1 -الذي بلغ عمقه النهائي حوايل  100م.
�أما عمليات اال�ستك�شاف البرتويل الفعلية فلم تبد�أ �إال قبيل نهاية القرن التا�سع ع�شر حني جرى حفر
البئر اال�ستك�شايف الأول عام  ،1869واكت�شف على �أثره حقل جم�سة جنوب خليج ال�سوي�س عام  1909وبد�أ
الإنتاج منه عام  ،1910ثم اكت�شف حقل الغردقة عام  1913وحقل �أبو دربه عام  .1918وكانت ال�شركة
العاملة يف هذه املرحلة هي �شركة �آبار الزيوت الإجنليزية امل�صرية ( )Anglo-Egyptian Oilfieldsالتي
�أن�ش�أتها �شركتا  Royal Dutch Shellو. British Petroleum
ازدادت ن�شاطات احلفر ب�شكل وا�ضح بني احلربني العامليتني وتطورت �أن�شطة اال�ستك�شاف ،حيث
�أدخلت امل�سوحات اجليوفيزيائية لأول مرة بوا�سطة ال�شركة االجنلو م�صرية التي قامت عام  1922ب�إجراء
م�سوحات جذبية  Gravityيف حقلي جم�سة والغردقة ومت خالل تلك الفرتة اكت�شاف عدة حقول مثل
حقل ر�أ�س غارب عام  .1938وبعد احلرب العاملية الثانية مت اكت�شاف حقول ال�سدر عام  ،1946والع�سل
عام  ،1947ور�أ�س مطارمه عام  ،1948ووادي فريان عام  .1949وحتى عام  1952مل يكن قد مت م�سح
وا�ستك�شاف �سوى  % 0.5من الأرا�ضي امل�صرية ،ولكن نتيجة للجهود التي بذلت بعد ذلك اكت�شفت عدة
حقول على الياب�سة� ،أهمها بالعيم عام  1955و�أبو ردي�س عام  1957و�سدرة عام  ،1958كما اكت�شف حقل
كرمي يف فرتة اخلم�سينات وكلها حقول على ال�ضفة ال�شرقية خلليج ال�سوي�س.

يف عام  1954ح�صلت �شركة �صحارى للبرتول ( Conocoوغريها) على امتياز يف منطقة كبرية متتد
�شمال خط العر�ض 28ه ،ويف عام � 1957أن�ش�أت احلكومة امل�صرية امل�ؤ�س�سة العامة للبرتول «الهيئة امل�صرية
العامة للبرتول حالياً» كهيئة حكومية قامت ب�إجراء م�سوحات جذبية ومغناطي�سية وزلزالية وحفرت عدداً
من الآبار اال�ستك�شافية� ،أدت �إىل اكت�شاف حقل بكر عام � .1958أما عمليات اال�ستك�شاف البحري فقد
بد�أت يف عام  1959يف منطقة خليج ال�سوي�س ب�إجراء م�سوحات زلزالية فيها لأول مرة ،ومت حفر البئر
اال�ستك�شايف الأوىل عام  1961يف حقل بالعيم البحري ،حيث اكت�شف النفط ،تبعه اكت�شاف حقل ر�أ�س
غارة عام .1964

ويف عام  1963ح�صلت �شركة  Philipsللبرتول على امتياز لكامل ال�صحراء الغربية �شمال خط العر�ض 30ه ويف
نف�س الوقت ح�صلت �شركة  Amocoعلى امتياز جنوب خط العر�ض 30ه يف حني مار�ست ال�شركة العامة للبرتول
ن�شاطاتها اال�ستك�شافية يف منطقة �سيوة .ويف ذلك العام تبنت احلكومة امل�صرية �سيا�سة جديدة جتاه ال�شركات
العاملة تق�ضي بعمل ال�شركات الأجنبية باال�شرتاك مع «الهيئة امل�صرية العامة للبرتول» التي ح�صلت يف نف�س ال�سنة
على  % 50من ال�شركة امل�صرية الدولية للزيت 1املتفرعة عن �شركة  Agipالإيطالية.

1 International Egyptian Oil Company
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مت خالل الفرتة  1973 - 1963تغطية كافة مناطق ال�صحراء الغربية بامل�سوحات املغناطي�سية ،كما
�شهدت املنطقة ن�شاطا مكثفا للم�سوحات الزلزالية حيث مت م�سح �أكرث من � 49ألف كم طويل ،ومت اكت�شاف
حقل العلمني النفطي من قبل �شركة  Philipsعام  .1966ومت اكت�شاف خم�سة حقول يف الفرتة ما بني
 1964و 1973كان �أكربها حقل مرجان العمالق يف مياه خليج ال�سوي�س عام  ،1965والذي اكت�شفته �شركة
برتول خليج ال�سوي�س  -جابكو Gupcoوهي �شـــركة م�شــــرتكة بني الهيــــئة امل�صريــــة العامة للبتــــرول و
 Amocoالأمريكية .واكت�شفت هذه ال�شركة �أي�ضا حقول :يوليو عام  ،1973ورم�ضان عام  ،1974و�شعاب
علي و�أكتوبر عام  ،1977ور�أ�س بدران عام  ،1978وخليج زيت عام  ،1981و�أ�صبحت  Gupcoبذلك �أكرب
�شركة منتجة للبرتول يف م�صر .وقد مت الحقا حتقيق العديد من االكت�شافات منها� :أبو الغراديق� ،سالم،
كومومبو ،نيدوكور ،1 -تينه� ،1 -شرق الدلتا ،1 -رو�سيتا ،حابي� ،أهكن ،ديني�س ،تونا ،درفيل ،نور�س،
كارو�س ،بارا�سودا ،تاو ،كامو�س ،زيكا� ،أبو زكن ،مانغـو ،وغريها.
�أما بالن�سبة للغاز الطبيعي فقد اكت�شف �أول حقل يف منطقة �أبو ما�ضي  -دلتا النيل -عام  1967من قبل
�شركة بالعيم للبرتول ( )1Petrobelوهى �شركة م�شرتكة بني الهيئة امل�صرية العامـــــة للبتــــــرول وال�شركة
الدولية لبرتول م�صر ،كما حتقق �أول اكت�شاف غازي بحري يف �أبو قري يف البحر الأبي�ض املتو�سط عام
 .1969وبذلك افتتح طور جديد من اال�ستك�شاف يف املغمورة حيث تال ذلك حتقيق عدة اكت�شافات غازية
منها القارة ،و قنطرة ،1 -و خياللة ،1 -و ناف ،و طم�سه 1 -و طم�سه ،2 -و بور ف�ؤاد ،و وقار ،و كر�ش.

كانت �آخر اتفاقية من نوع امل�شاركة مع ال�شركات الأجنبية قد وقعت عام  ،1973بينما مت بعدها
اعتماد �سيا�سة اتفاقيات امل�شاركة بالإنتاج مع ال�شركات الأجنبية ومت حتويل جميع اتفاقيات امل�شاركة
ال�سابقة �إىل اتفاقيات من هذا النوع ،ومن �ضمنها تلك االتفاقية التي عقدت مع ال�شركة الدولية لبرتول
م�صر عام  1975و Amocoعام  .1978وقد لعبت الهيئة امل�صرية العامة للبرتول دوراً بارزاً ون�شطاً
يف عمليات اال�ستك�شاف� ،سواء من خالل م�شاركتها يف امل�شاريع امل�شرتكة مع ال�شركات الأجنبية مثل
�شركة جابكو �أو من خالل �شركاتها احلكومية مثل ال�شركة العامة للبرتول ( )GPCالتي متتلك العديد
من احلقول و�أكربها حقل غارب ،وتقوم بعمليات ا�ستك�شاف يف عدد من املناطق ،حيث ح�صلت على
تراخي�ص يف �سيناء وخليج ال�سوي�س وال�صحراء الغربية .واعتباراً من نهاية عام � 1989أ�صبحت جميع
ال�شركات احلكومية العاملة التي كانت تابعة لوزارة البرتول ،تتبع الهيئة امل�صرية العامة للبرتول مثل
�شركة احلفر امل�صرية وبرتوجيت و �إنبي .وحر�صاً من ال�سلطات امل�صرية على ت�شجيع اال�ستك�شاف
والإنتاج� ،صدر القانون رقم  112لعام  1985والقانون رقم  110لعام  1993لتنظيم عمليات اال�ستك�شاف
والإنتاج يف املناطق التي تدار من قبل ال�شركة العامة للبرتول بحيث جتمع كلها باتفاقية امتياز واحدة
ومت �إعفاء ال�شركة العامة للبرتول من دفع الإيجارات وتخفي�ض �ضريبة احلكومة من ( % 27مبوجب
القانون رقم  149لعام � )1957إىل ما بني  % 15-5من النفط والغاز املنتجني من املناطق التابعة
لها ،كما مت �إعفا�ؤها من دفع الر�سوم اجلمركية على الآليات واملعدات واملواد املوردة لتنفيذ �أعمالها،
و�صدرت بعد ذلك العديد من القوانني واملرا�سيم التي ت�صب يف م�صلحة دفع م�سرية التنمية يف ال�صناعة
البرتولية قدماً .يبني اجلدول  1-11بع�ض اتفاقيات اال�ستك�شاف التي وقعت يف م�صر عامي 2008
و ،2009علماً �أن الفرتة املمتدة بني  2009 - 1999قد �شهدت �إبرام  147اتفاقية برتولية تغطي م�ساحة
تزيد عن � 527ألف كيلومرت مربع ( % 43.9من م�ساحة م�صر) ،وت�شمل هذه االتفاقيات  93اتفاقية
برتولية جديدة للبحث عن البرتول والغاز مع عدد كبري من ال�شركات العاملية من جن�سيات خمتلفة و54
اتفاقية تعديل التفاقية �سارية.2
 2الورقة القطرية جلمهورية م�صر العربية ،م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع ،قطر.2010 ،
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اجلدول  :1 - 11بع�ض اتفاقيات اال�ستك�شاف املوقعة عامي  2008و2009
العام

ال�شركة

القاطع/املنطقة

امل�ساحة
كم

2

Gujarat State Petroleum
Corp./ GeoGlobal Resourc-

�شمال حابي

4180

es/Alkoor Petroo
United Oil Company

2008

�شمال �شرق ع�ش
املالحة

139

Gujarat State Petroleum

جنوب الق�صري

8287

Corp./

جنوب �سيناء

2600

Hindustan Petroleum
Corp./Oil India
Gujarat State Petroleum
Corp./

االلتزامات
 200مليون دوالر+
� 6آبار
 12مليون دوالر7 +
�آبار

 85مليون دوالر
جنوب خليج ال�سوي�س

108

Adami Welspun Exploration
Arab Investment Co./
RAK Petroleum

2009

Tharwa Petroleum

الغزاليات
امتداد غرب ع�ش
املالحة

7137
43

BP

�شمال التينة (بحري)

2400

PGNIG

البحرية

4414

 20.5مليون دوالر+
� 3آبار
 17.5مليون دوالر
 320مليون دوالر+
� 3آبار
 48مليون دوالر 2 +بئر

ب -ال�شركات العاملة
يعمل يف م�صر عدد كبري من ال�شركات يزيد عن � 90شركة من خمتلف اجلن�سيات العربية والأجنبية،
ويبني اجلدول � 2-11أمثلة عن بع�ض ال�شركات العاملة يف قطاع النفط والغاز يف م�صر م�صنفة ح�سب نوع
ال�شركة.1
1 Arab Oil and Gas Directory, 2010.
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 بع�ض ال�شركات العاملة يف قطاع النفط والغاز يف م�صر:2 - 11 اجلدول
ا�سم ال�شركة
General Petroleum Co. (GPC)
Agiba Petroleum Co.
Alamein Petroleum Co.
Badr El Deen Petroleum Co. (BAPETCO)
Belayim Petroleum Co. (PETROBEL)
Beni Suef Petroleum Co.
Borg El-Arab Petroleum Co. (BORAPETCO)
El Amal Petroleum Co. (AMAPETCO)
El Waha Petroleum Co. (OWAPCO)
Esh El Mallaha Co.(ESHPETCO)
Geisum Oil Co. (GEISO)
Gemsa Petroleum Co.(GEMPETCO)
Gulf Oil Co.
Gulf of Suez Petroleum Co. (GUPCO)
Khalda Petroleum Co.
Magawish Petroleum Co. (MAGAPETCO)
Offshore Shukeir Oil Co./ OSUCO
Petrozeit Co.
Rashid Petroleum Co. (RASHPETCO)
Sea Gull (Suez Esso)
Suez Oil Co. (SUCO)
Alliance
Amoco
Apache
BG
Cabre
Coplex
Deminex
Dublin
Edison International
ENR
Epedeco
Forum Exploration (Oil & Gas)
Gharib Oil Fields
Global Oil Fields
HBSI
IEOC
IFC
INA Industrija Naftaplin
IPR Transoil
KRITI
Marathon
Merlon
Pennzoil
PETZEID
PICO
Racebrook
Repsol YPF
Saam
Seagull
Shell
Sipetrol
TPIC
Trican
Tullow
Western Atlas

الو�صف

نوع ال�شركة

�شركات القطاع العام تعمل يف كل
جماالت ال�صناعة البرتولية وتكون
مملوكة جزئياً �أو كلياً للهيئة العام للبرتول

القطاع العام

وهي �شركات متتلك الهيئة العامة للبرتول
ح�ص�صاً فيها

�شركات م�شرتكة

وهي �شركات ح�صلت على مناطق تعمل
على ا�ستك�شافها نتيجة جوالت الإعالن

�شركات حا�صلة
على امتيازات
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ومن الطبيعي �أن ا�ستثمارات هذه ال�شركات تختلف ح�سب حجم الأعمال التي تقوم بها ،وميكن على
�سبيل املثال الإ�شارة �إىل بع�ض ال�شركات العاملة يف جمال البحث واال�ستك�شاف مثل �شركةGeisum Oil
 Co.التي بد�أت ن�شاطها يف م�صر عام  1987ويبلغ حجم ا�ستثماراتها حوايل  432مليون دوالر ،و�شركة
 PICOالتي ب��د�أت ن�شاطها يف م�صر عام  1993تزيد ا�ستثماراتها عن  570مليون دوالر ،بينما تبلغ
ا�ستثمارات �شركة غارب ( )Gharibالتي بد�أت ن�شاطها يف م�صر عام  1996حوايل  34مليون دوالر.1
�أما �أهم ال�شركات العاملية العاملة حالياً يف م�صر ،2فهي:

• BPالربيطانية:

وهي �شريك بن�سبة  % 50مع الهيئة العامة للبرتول يف �شركة خليج ال�سوي�س للبرتول ،ومتتلك % 80
من ح�ص�ص قاطع غرب البحر املتو�سط العميق  ،WMEDو % 60من قاطع �شمال الإ�سكندرية ،و % 50من
قاطع �شمال �سيناء ،و % 25يف قواطع دلتا النيل ،وغرب �أبو ما�ضي ،وخالله ،والقنطرة .كما متتلك ح�ص�صاً
�أخرى يف البالد ،وقد زادت ا�ستثماراتها يف م�صر حتى نهاية عام  2006عن  20مليار دوالر.

• Eniااليطالية:

وهي تعمل يف م�صر عرب ذراع حملي هو ال�شركة امل�صرية الدولية  ،IEOCالتي متتلك ح�صة % 50
يف �شركة  Petrobelالتي تدير حقل بالعيم يف خليج ال�سوي�س .وكانت �شركة  IEOCقد وقعت عام 1998
على متديد لرتخي�ص عملها يف خليج ال�سوي�س حتى عام  2020مع حق متديد املدة الحقاً ،وهذا ما ح�صل
عملياً عام  2009عندما وقعت �شركة  Eniمع وزارة البرتول امل�صرية على اتفاقية ت�ضمنت عدة نقاط من
بينها متديد ترخي�ص عمل ال�شركة يف حقل بالعيم حتى عام  .2030وتعهدت ال�شركة با�ستثمار  1.5مليار
دوالر خالل � 5سنوات للمحافظة على معدل �إنتاجها من احلقول التي تعمل فيها ،حيث متتلك ح�صة 50
 %يف حقل بلطيم ،و % 100من حقل �شمال بور �سعيد ،و % 50من ح�ص�ص حقل ر�أ�س الرب ،وح�ص�صاً
خمتلفة يف حقول �أخرى .وقد �أ�شارت �شركة  Eniيف تقريرها ال�سنوي عام � 2008إىل �أن �إنتاجها من احلقول
امل�صرية بلغ � 240ألف برميل مكافئ من النفط يومياً ،منها � 98ألف ب/ي من النفط ،و�أكرث من  818مليون
قدم/3ي من الغاز الطبيعي.

• Royal Dutch Shellالعاملية:

متتلك  Shellح�صة  % 50من �شركة بدر الدين للبرتول  ،Bapetcoوهي �شركة م�شرتكة مت �إن�شا�ؤها يف
الثمانينات مع الهيئة العامة للبرتول بهدف تطوير عدة اكت�شافات يف قاطعي �سرتا وبدر الدين .ومنذ ذلك
احلني ح�صلت  Shellعلى العديد من احل�ص�ص يف قواطع �أخرى مثل قاطع �شرق البحر املتو�سط العميق
الذي امتلكت فيه ح�صة  % 84عام  ،1999ثم باعت  % 33من تلك احل�صة عام  2007ل�شركة ONGC
 Videsh Limitedيف �صفقة بلغت قيمتها  380مليون دوالر.

• RWE Deaالأملانية:

تعمل هذه ال�شركة يف م�صر منذ عام  ،1974وقد اكت�شفت ثالثة حقول يف خليج ال�سوي�س هي حقل ر�أ�س
بدران ،ور�أ�س فنار ،وخليج الزيت ،ومت �إن�شاء �شركة م�شرتكة مع الهيئة العامة للبرتول دعيت با�سم �شركة
ال�سوي�س للزيت  ،SUCOحيث و�ضع حقل ر�أ�س بدران على الإنتاج عام  1983مبعدل بلغ � 60ألف ب/ي،
ومت ا�ستثمار  3.2مليار دوالر يف تلك احلقول خالل ثالثني عاماً ،وقد تراجع معدل �إنتاجها جمتمعة �إىل
حدود � 16 - 15ألف ب/ي بعد كل تلك الفرتة.
 1املوقع الر�سمي لوزارة البرتول امل�صرية ،ال�شركات امل�ستثمرة يف قطاع البرتول.
 2ا�ستقيت معظم املعلومات عن ال�شركات العاملة يف م�صر منArab Oil& Gas Directory, 2010. :
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متتلك هذه ال�شركة حالياً ح�ص�صاً يف  15قاطعاً يف املغمورة وعلى الياب�سة تزيد م�ساحتها جمتمعة عن
� 15ألف كيلو مرت مربع ،منها ح�صة  % 40يف قاطع غرب البحر املتو�سط العميق ،و  % 25يف قاطع �شرق
الدلتا� -شمال ،و % 45.5يف قاطع �شرق الدلتا -جنوب.

• Lukoilالرو�سية:

ترتكز ن�شاطات هذه ال�شركة يف ال�صحراء الغربية يف قاطع غرب ع�ش املالحة عرب العديد من �أذرعها،
وتتم �إدارة عمليات القاطع عرب �شركة  Cabre Explorationوهي فرع من Lukoil Overseas Holdings
 Limitedومتتلك  % 50من ح�ص�ص القاطع ،بينما متتلك Lukoil International (Cyprus) Limited
باقي احل�صة .كما متتلك  Lukoilح�صة  % 36يف منطقة تطوير املليحة التي تديرها ال�شركة امل�صرية
الدولية للزيت.

• Apache Corporationالأمريكية:

تعترب هذه ال�شركة املنتج الثالث للبرتول على م�ستوى م�صر ،ولديها ح�ص�ص يف  23قاطعاً تغطي م�ساحة
تزيد عن � 76ألف كيلو مرت مربع ،منها  19قاطعاً قيد الإنتاج .كما تعترب ال�شركة الأجنبية ذات احل�صة
الأكرب يف �شركة خالدة ) Khalda Petroleum Company (KPCالتي ت�شرتك فيها مع الهيئة العامة
للبرتول ومع �شركة  ،Samsungوقد �أ�س�ست �شركة خالدة يف الثمانينات من القرن املا�ضي بهدف تطوير
االكت�شافات التي حققتها �شركة  Conocoيف قاطعي خالدة و�سالم يف ال�صحراء الغربية.

�إ�ضافة لذلك تقوم �شركة  Apacheب�إدارة عمليات �شركة قارون  Qarun Petroleum Companyالتي
مت ت�أ�سي�سها عام  1995لتطوير �ستة حقول على م�ساحة  7800كيلو مرت مربع يف عدة مناطق مثل قارون،
�شمال قارون ،جنوب قارون -غرب ،وادي الريان ،وغريها ،والتي باتت حالياً �شركة م�شرتكة بني Apache
) (37.5 %والهيئة العامة للبرتول ( ،)% 50و�شركة ) .Dana Petroleum (12.5 %كما ا�شرتت عام 1998
ح�ص�ص  ExxonMobilيف ثالث مناطق هي �شمال البحرية ( ،)% 50والقاطع  1غرب البحر املتو�سط (33.3
 ،)%و�شمال �شرق �أبو الغراديق ( ،)% 24ويف عام  2001ح�صلت على معظم ح�ص�ص �شركة Repsol YPF
الإ�سبانية يف ال�صحراء الغربية مقابل مبلغ  410مليون دوالر .كما تدير هذه ال�شركة عمليات قاطع �شرق بني
�سويف بح�صة مت�ساوية مع �شركة  .Dana Petroleumوت�شري تقاريرها ال�سنوية �إىل �أن معدل �إنتاجها اليومي
من ح�ص�صها يف م�صر عام  2009بلغ حوايل � 90ألف ب/ي من النفط ،و 360مليون قدم/3ي من الغاز ،مقارنة
بحوايل � 64ألف ب/ي من النفط ،و  255مليون قدم/3ي من الغاز يف عام .2008

• Melrose Resourcesالربيطانية:

تعمل هذه ال�شركة يف مناطق القنطرة ،واملن�صورة ،وجنوب املن�صورة يف دلتا النيل ،حيث اكت�شفت
عدة حقول غاز وحقلي نفط .وقد و�ضعت يف خطتها اال�ستك�شافية لعام � 2010إجراء م�سح زلزايل ثالثي
الأبعاد على م�ساحة  500كيلو مرت مربع يف قاطع جنوب �شرق املن�صورة� ،إ�ضافة �إىل م�سح زلزايل ثنائي
الأبعاد على امتداد  2000كم طويل يف منطقة امل�ساحة يف �صعيد م�صر .وعموماً خ�ص�صت هذه ال�شركة
يف ميزانيتها  26مليون دوالر لعمليات التطوير يف م�صر عام .2010

• TransGlobe Energy Corporationالكندية:

وهي ال�شركة التي تدير عمليات امتياز غرب غارب يف منطقة خليج ال�سوي�س ،وقد ح�صلت على ح�ص�ص
هذا االمتياز باال�ستحواذ على ذراعني م�صريني ل�شركة  Tanganyika Oil Companyالكندية ،هما Dublin
 ،International (Egypt) Limitedو .Drucker Petroleum Incوذلك عام  ،2007كما ا�شرتت ال�شركة
 % 25من ح�ص�ص مناطق تطوير خمتلفة يف امتياز غرب غالب من �شركة  GHP Explorationالقرب�صية.
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وكانت �شركة  TransGlobeقد ذكرت يف �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر عام � 2008أنها تتوقع �أن ي�صل
معدل �إنتاجها من البرتول يف م�صر �إىل  7650 - 7450ب م ن/ي يف نهاية ذلك العام.

• Dana Petroleumالربيطانية:

دخلت هذه ال�شركة �سوق ال�صناعة البرتولية امل�صري يف �شهر �أيلول�/سبتمرب عام  2009عن طريق
تبادل احل�ص�ص مع �شركة  Gaz de Franceالتي تعرف حالياً با�سم  ،GDF Suezثم ح�صلت عام 2007
من �شركة  Devon Energy Corporationالأمريكية ،على ح�ص�ص يف ثمانية امتيازات �أربعة منها يف خليج
ال�سوي�س ،و�أربعة يف ال�صحراء الغربية .ويف عام  2008ح�صلت على  % 40من ح�ص�ص قاطع جنوب �شرق
يوليو .وقد ذكرت ال�شركة يف �أيلول�/سبتمرب عام � 2009أنها قد و�ضعت خططاً حلفر �ستة �آبار ا�ستك�شافية
يف م�صر.

• Dana Gasالإماراتية:

تعمل هذه ال�شركة امل�سجلة يف ال�شارقة /الإمارات العربية املتحدة ،على �إدارة قاطعني يف دلتا النيل
�إ�ضافة �إىل قاطع كوم �أمبو يف ال�صعيد حيث حققت اكت�شافني للنفط يف عامي  2007و  .2008فقد �أعلنت
يف �شهر حزيران/يونيو عام  2007عن اكت�شاف للغاز الطبيعي واملتكثفات يف بئر الو�سطاين غرب ،2 -حيث
�أنتج البئر عند اختباره مبعدل  9.5مليون قدم/3ي من الغاز ،و 1022ب/ي من املتكثفات وذلك من طبقة
قوا�سم الرملية .ويف �آب�/أغ�سط�س  2008حققت ال�شركة اكت�شافاً جديداً للغاز الطبيعي واملتكثفات يف بئر
دبايا ،1 -يف قاطع غرب املنزلة ،حيث مت اخرتاق نطاق حامل للغاز يف �أ�سفل طبقة �أبو ما�ضي الرملية،
و�أنتج البئر عند اختباره  16.5مليون قدم/3ي من الغاز و 330ب/ي من املتكثفات.
ورغم �أن ال�شركة تركز عموماً على عمليات الغاز الطبيعي� ،إال �أنها تعترب �ساد�س �أكرب منتج للنفط
يف م�صر ،حيث بلغ معدل �إنتاجها يف نهاية عام  2009حوايل � 37ألف ب م ن/ي .ويف عام  2009حققت
ال�شركة اكت�شافني كبريين للغاز� .إ�ضافة لذلك ت�شارك  Dana Gasيف الأعمال الإن�شائية اخلا�صة مبحطة
الغاز البرتويل امل�سيل يف خليج ال�سوي�س بال�شراكة مع  EGASو ،Apicorpحيث �ست�صل طاقة املحطة �إىل
� 120ألف طن �سنوياً من غاز الربوبان والبوتان.

ن�شاط عمليات اال�ستك�شاف
تتميز عمليات اال�ستك�شاف يف م�صر بن�شاط ملحوظ يرافقه تكثيف لعمليات احلفر ،وهذا ما
�ساهم وي�ساهم يف حتقيق عدد كبري من اكت�شافات النفط والغاز ،ففي الفرتة املمتدة بني عامي 2006
و ،2010مت حتقيق ما ال يقل عن  255اكت�شافاً ،منها  156اكت�شافاً جديداً للنفط ،و 99اكت�شافاً للغاز.1
وميكن القول �أن ن�سبة عدد االكت�شافات يف م�صر خالل خم�س �سنوات بلغت حوايل  % 60من �إجمايل
اكت�شافات الدول الأع�ضاء يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،وت�شري نتائج اال�ستك�شاف ب�أن
منطقة خليج ال�سوي�س ما تزال امل�صدر الأ�سا�سي للنفط ،يف حني �أن اكت�شافات ال�صحراء الغربية كانت
نفطية غازية� ،أما االكت�شافات الغازية فقد تركزت يف منطقتي الدلتا والبحر الأبي�ض املتو�سط (يف
املغمورة من الدلتا) .وتعترب منطقة خليج ال�سوي�س من �أهم مناطق �إنتاج النفط وت�أتي بعدها من حيث
الأهمية منطقة ال�صحراء الغربية.
ومن االكت�شـــافـــات الهــــامة ميكــــن الإ�شارة �إىل (�سرتا� ،1 -سرتا� ،3 -سرتا ،5 -الق�صر ،34 -جاد)1 -
التي حتققت عام  ،2007وذكر ح�سب ت�صريح ر�سمي لوزارة البرتول يف ذلك الوقت �أن هذه االكت�شافات

 1تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثون� ،أوابك.2010 ،
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اجلديدة �ست�ضيف  140مليون برميل من النفط �إىل احتياطيات م�صر بالإ�ضافة �إىل  1.5تريليون قدم
مكعب من الغاز.

كما حققت �شركة  BPيف نف�س العام اكت�شاف “اجليزة ”1 -وقدر االحتياطي املكت�شف حينها بحوايل
 1تريليون قدم مكعب .1و�أعلن يف م�صر يف  2007/2/25عن اكت�شاف نفطي جديد مبنطقة ال�صحراء
الغربية ،بطاقة �إنتاجية يومية ت�صل �إىل  3200برميل واحتياطي م�ؤكد يبلغ  31مليون برميل .وقالت وزارة
البرتول امل�صرية يف بيان لها �أن االكت�شاف اجلديد (�سيدي عبد الرحمن  )1بالقرب من ميناء احلمراء
البرتويل مبنطقة العلمني بال�صحراء الغربية ،ي�شري �إىل وجود تراكيب جيولوجية �أخرى يقدر احتياطيها
بنحو  21مليون برميل من النـــــفط اخلام مما يرفـــع االحتياطــــي الكلي للمنطــــقة �إىل  52مليون برميل
من النفط .2ويبني اجلدول  3-11بع�ض االكت�شافات 3التي حتققت يف م�صر عام .2010

اجلدول  :3 - 11بع�ض االكت�شافات التي حتققت يف م�صر عام  2010من قبل خمتلف ال�شركات
العمق
م

نوع
االكت�شاف

نتائج االختبار

االحتياطي

 1025ب/ي

 65مليون
برميل

ال�شركة العاملة

احلقل/القاطع

البئر

ال�شركة العامة
للبرتول

مكمن النوبيا

عامر1-

نفط

مكمن النوبيا
�شمال زيت
�شرق بني
�سويف
غرب املنزلة

عامر2-
لوركان1-

نفط
نفط

 975ب/ي
 4714ب/ي

فيوم2-

غاز

 600ب م ن /ي

غاز

 12.5مليون قدم/3ي

غاز

 12.5مليون قدم/3ي

غاز
ومتكثفات

 16.1مليون قدم /ي غاز +
 561ب/ي متكثفات

دانه غاز

غرب ورد الدلتا
�سلمى دلتا
�شمال

�أوركيد1-
غرب ودر
الدلتا1-
�سلمى دلتا
�شمال1-

1700

جنوب �أبو النجا
ثروة للبرتول
BP Egypt

TransGlobe
Energy

& Vegas Oil
Gas S.A.
Apache
Corporation

غرب ع�ش
املالحة
حدوة
غزاالت

3

غاز
نفط
6350 WMDW-7
�صفوة� -شمال
غرب1-

�شرق غزاالت

�صبار1-

حو�ض مطروح

�أوبرا1-

1400

90-50
مليار قدم
مكعب

 1300ب/ي

غاز
نفط

 250ب/ي

نفط

 500ب/ي

نفط

 890ب/ي
1 Off Shore Magazine, 31/1/2007.

 2ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا� ،أوابك ،ال�سنة ال�سابعة والع�شرون،العدد الأول.2007 ،
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Apache
Corporation

غاز
ومتكثفات

 44مليون قدم/3ي غاز +
 2910ب/ي متكثفات

حو�ض مطروح

�سما1-

حو�ض الفاغور

غرب
كلب�شة1-

نفط وغاز

حو�ض الفاغور

Kuwait
Energy

غرب
كلب�شة2-

نفط وغاز

�شرق ر�أ�س
القطارة

 5000ب/ي نفط 130 +
مليون قدم/3ي غاز

�ضياء1-

نفط

 1600ب/ي

Circle Oil Plc

جم�سة

الأمري جنوب
�شرق5-

نفط وغاز

 6150ب/ي نفط 6.9 +
مليون قدم/3ي غاز

Melrose Resources plc

جنوب �شرق
املن�صورة

داما�س1-

غاز

 12مليون قدم/3ي

Dana
Petroleum

نفرتيتي

نفرتيتي1-

نفط

 1544ب/ي نفط 0.43 +
مليون قدم/3ي غاز

Apache
Corporation
Apache
Corporation

4312

 4554ب/ي نفط 10.1 +
مليون قدم/3ي غاز

 30مليار
قدم
مكعب
6.5 -3.9
مليون
برميل

احتياطيات النفط والغاز
•احتياطي النفط
�شهدت الفرتة املمتدة بني عامي  2006و 2010ارتفاعاً م�ستمراً يف احتياطيات النفط التي بلغت 3.72
مليار برميل عام  ،2006بينما و�صلت �إىل  4.47مليار برميل يف نهاية عام  ،2010وميكن القول �أن ن�سبة
احتياطي م�صر �إىل �إجمايل احتياطي دول �أوابك ارتفعت خالل تلك الفرتة من  % 0.56عام � 2006إىل
 % 0.67عام  2010ويبني ال�شكل  1-11تطور هذا االحتياطي خالل خم�س �سنوات.

ال�شكل  :1 - 11تنامي االحتياطي امل�ؤكد من النفط يف م�صر2010 - 2006 ،

مليون برميل
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•احتياطي الغاز

مليون مرت مكعب

ارتفع احتياطي الغاز ب�شكل ملحوظ يف م�صر بني عامي  2006و 2010مبا يزيد عن  556مليار مرت
مكعب ،حيث بلغت تقديرات االحتياطي امل�ؤكد من الغاز الطبيعي يف نهاية عام  2010حوايل  2466مليار
مرت مكعب ،مقارنة بقرابة
 1910مليار مرت مكعب ال�شكل  :2 - 11تنامي االحتياطي امل�ؤكد من الغاز الطبيعي يف م�صر2010 - 2006 ،
ع��ام  ،2006مم��ا يو�ضح
�أهمية العدد الكبري من
االكت�شافات التي حتققت
خ�ل�ال ت��ل��ك ال��ف�ترة (99
اكت�شافاً للغاز على الأقل
كما ذكر �سابقاً) .وتقدر
ن�سبة اح��ت��ي��اط��ي ال��غ��از
الطبيعي امل�صري بحوايل
 % 4.6م����ن �إج���م���ايل
احتياطي الدول الأع�ضاء
يف �أواب�����ك ع���ام .2010
يبني ال�شكل  2-11تطور
ه���ذا االح��ت��ي��اط��ي خ�لال
خم�س �سنوات.

�إنتاج النفط والغاز الطبيعي
•�إنتاج النفط
�شهد �إنتاج النفط يف م�صر �أعلى معدل له يف عام  1993عندما بلغ � 910آالف ب/ي ،لي�شهد بعدها
فرتة طويلة من الرتاجع ،ثم عاد لريتفع تدريجياً مع العدد الكبري من االكت�شافات من جهة ،ومع تطبيق
طرق اال�ستخال�ص املح�سن يف بع�ض احلقول من جهة �أخرى ،مثل ا�ستخدام تقنية التحفيز بالبخار التي
متت يف حقل ع�سران الذي اكت�شف عام  1980على بعد  290كم جنوب �شرق القاهرة ،ويغطي م�ساحة تزيد
على  80كيلو مرت مربع ،ويقدر االحتياطي اجليولوجي فيه بحوايل  360مليون برميل ،وقد بد�أت عمليات
التطوير على احلقل يف عام  1999من قبل الهيئة امل�صرية العامة للبرتول ،و�شركة Scimitar Production
 ،Egypt Ltd.وقامت الأخرية عام  2003بدرا�سة تهدف لتحري �إمكانية تطبيق تقنيات اال�ستخال�ص املعزز
على ت�شكيلة الدولوميت الأعلى ،Upper Dolomiteوالتي حتتوي على �أكرث من  % 50من االحتياطي
اجليولوجي للحقل .ويف عام  ،2004بد�أت بتجريب تقنية التحفيز بالبخار على البئر ع�سران ،44 -وبينت
النتائج �أن هذه التقنية ميكن �أن ت�ساهم يف رفع معامل اال�ستخال�ص �إىل  ،% 20بينما لن يزيد معامل
اال�ستخال�ص عن  % 1يف حال عدم تطبيقها ،وقد عمدت ال�شركة ا�ستناداً �إىل هذه النتائج �إىل تو�سيع
امل�شروع لي�شمل ثالثة �أطوار ،تت�ضمن حقن البخار ثم االنتظار ملدة  50يوماً ،ثم و�ضع الآبار على الإنتاج.1
يبني اجلدول  4-11تغريات �إنتاج النفط واملتكثفات خالل خم�س �سنوات.2

 1حم�ش تركي ،اال�ستخال�ص البرتويل املح�سن� ،أوابك ،جملة النفط والتعاون العربي ،املجلد ال�ساد�س والثالثون العدد  133ربيع .2010
 2تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثون� ،أوابك.2010 ،
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اجلدول  :4 - 11تغري �إنتاج النفط واملتكثفات يف م�صر2010 - 2006 ،
2006

2007

2008

2009

2010

النفط

554.0

562.0

528.2

564.3

554.3

املتكثفات

65

70

126

124

غم

املجموع (�ألف ب/ي)

619.0

632.0

654.2

688.3

�إن تتبع �أرقام اجلدول ال�سابق ومقارنتها بتطورات االحتياطي يعطي انطباعاً عن حجم الإ�ضافات التي
�ساهمت بها االكت�شافات اجلديدة� ،إذ �أن جمموع ما �أنتج من النفط (بدون املتكثفات) خالل ال�سنوات اخلم�س
يزيد عن  1مليار برميل ،بينما ارتفع االحتياطي بحوايل  750مليون برميل ،مما يعني �أن اجلهود التي بذلت يف
جمال تطوير االحتياطي �آتت �أ�ؤكلها ب�إ�ضافة �أكرث من  1.75مليار برميل خالل الفرتة ما بني .2010 - 2006
وميكن القول �أن �أكرب منطقة منتجة للنفط يف م�صر هي منطقة خليج ال�سوي�س ( )% 55من �إجمايل الإنتاج،
تليها منطقة ال�صحراء الغربية ( ،)% 20ثم �سيناء ( ،)% 9-8وال�صحراء ال�شرقية (.)% 7

•الغاز الطبيعي امل�سوق

ت�شري البيانات �إىل �أن  16م�شروعاً لتطوير و�إنتاج الغاز الطبيعي مت تنفيذها يف العام،2010/2009 1
�ساهمت يف �إ�ضافة احتياطيات تقدر بحوايل  65مليار مرت مكعب.2
يبني اجلدول  ،5-11كميات الغاز الطبيعي امل�سوق خالل �أربع �سنوات ،3ويالحظ من اجلدول �أن هذه الكميات
ازدادت بني عامي  2006و 2009ب�أكرث من  2.37مليار مرت مكعب.

اجلدول  :5 - 11كميات الغاز الطبيعي امل�سوق2009 - 2006 ،

ال�سنة

2006

2007

2008

2009

مليون مرت مكعب �سنوياً

59700

56973

60994

62070

وق����د ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��غ��از
امل�صري امل�سوق �إىل �إجمايل
الغاز امل�سوق يف الدول الأع�ضاء
يف �أواب����ك ع��ام  2009ح��وايل
 % 15.11لتحتل بذلك املرتبة
الرابعة بعد قطر وال�سعودية
واجل���زائ���ر ،ك��م��ا ه��و م��ب�ين يف
ال�شكل .3-11

ال�شكل  :3 - 11ن�سبة كميات الغاز الطبيعي امل�صري امل�سوق� ،إىل �إجمايل
الغاز الطبيعي امل�سوق يف الدول الأع�ضاء يف �أوابك عام 2009

*
*م

�صر

لي

بيا

ا

لكو

يت

قط

ـــــــر

الع

راق

�سو

رية

ال�

سعو

ا
دية

جلز

ائر

تون

�س

الب

حر

ا
ين

لإما

رات

 1ت�ستخدم ال�سنة املالية يف م�صر لن�شر التقارير اخلا�صة ب�صناعة البرتول ،وهي تبد�أ يف منت�صف العام امليالدي.
 2تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثون� ،أوابك.2010 ،
 3املرجع ال�سابق.
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ثانيا :الدول غري الأع�ضاء
المملكة األردنية الهاشمية
�أ  -ملحة تاريخية
بد�أ التنقيب عن البرتول يف الأردن عام  ،1947عندما منحت احلكومة ترخي�صاً يغطي البالد كلها
ومدته  75عاماً ل�شركة  ،Trans-Jordanian Petroleumوهي �شركة تابعة ل�شركة نفط العراق (.)IPC
وبعد �أن قامت تلك ال�شركة بر�سم اخلرائط اجليولوجية ،و�إجراء امل�سوحات اجلذبية واملغناطي�سية ،تخلت
عن امتيازها يف عام .1954

يف عام  1965مت �إن�شاء �سلطة امل�صادر الطبيعية ( ،)NRAوالتي تتمثل مهمتها يف الإ�شراف على ا�ستك�شاف
وتقييم وتطوير املوارد املعدنية يف البالد وغريها من املوارد� ،إ�ضافة �إىل التنقيب عن النفط والغاز.

ويف عام � 1966صدر نظام التعدين رقم ( )131الذي ت�ضمن العديد من النقاط ومن بينها نواظم
للح�صول على رخ�ص التنقيب.

و�ضمن �شروط و�إجراءات منح رخ�ص التنقيب عرّفت �سلطة امل�صادر الطبيعية التنقيب ب�أنه “�أي عمل
يتعلق بالبحث والتحري عن املعادن واملواد اخلام بق�صد الت�أكد من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعيتها
وموا�صفاتها وت�شتمل هذه الأعمال على عمليات احلفر وحتديد مواقع اخلام و�أخذ العينات والتحاليل
املخربية والدرا�سات التف�صيلية الأخرى الالزمة” .كما �أو�ضحت معنى رخ�ص التنقيب وال�شروط الواجب
توفرها قبل احل�صول على تلك الرخ�ص ،و�شروط منحها ،والإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل املعنيني يف
ال�سلطة متهيداً ملنح رخ�صة التنقيب� ،إ�ضافة �إىل تعليمات خا�صة يجب االلتزام بها خالل العمل ،و�شروط
جتديد رخ�صة التنقيب.

يف عام � 1968صدر قانون تنظيم �ش�ؤون امل�صادر الطبيعية رقم ( )12ف�أ�صبحت ال�سلطة تتمتع ب�شخ�صية
اعتبارية م�ستقلة ت�ضم عدة مديريات منها التعدين ،اجليولوجيا ،واملياه والري .ويف عام � 1985أ�صبح وزير
الطاقة والرثوة املعدنية رئي�ساً ل�سلطة امل�صادر الطبيعية ومت نقل مديريتي املياه والري �إىل �سلطة املياه.
وقد عهد لل�سلطة القيام باملهام الرئي�سية التالية:
•و�ضع ال�سيا�سات الالزمة لتطوير وا�ستغالل الرثوات املعدنية وم�صادر الطاقة.
•�إج��راء الدرا�سات وامل�سوحات اجليولوجية واجليوفيزيائية واجليوكيمائية والفنية والدرا�سات
االقت�صادية للم�صادر الطبيعية يف اململكة.
•و�ضع اخلطط والربامج لتطبيق الت�شريعات املتعلقة باملجاالت املتعددة للرثوة الطبيعية يف الأردن.
•�إ�صدار رخ�ص التنقيب والتعدين واملقالع وحقوق التعدين.
•التعاون مع امل�ؤ�س�سات الدولية املتعددة.
•الإ�شراف على �أعمال التنقيب عن البرتول واملعادن يف اململكة وعقد االتفاقيات الدولية اخلا�صة
بالتنقيب عن البرتول والتعدين.
•زيادة �إ�سهام قطاع التعدين يف الناجت املحلي الإجمايل وذلك عن طريق توفري كافة املعلومات
الالزمة لت�شجيع اال�ستثمار.
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حققت �سلطة امل�صادر الطبيعية اكت�شافاً واحداً للنفط هو حقل حمزة ،واكت�شافاً واحداً للغاز هو حقل
الري�شة وذلك يف الثمانينات من القرن املا�ضي ،وال تزال تلك احلقول هي احلقول الوحيدة املنتجة يف الأردن.
وقد �أعلنت �سلطة امل�صادر الطبيعية عن اكت�شاف للنفط قرب البحر امليت ويف منطقة وادي ال�سرحان
عام � ،1989إ�ضافة �إىل اكت�شاف جتمعات للنفط يف منطقة الدحلة جنوب �شرق الأردن� ،إال �أن تلك
االكت�شافات مل تدخل حيز التطوير.

يف عام  ،1995فتحت احلكومة الأردنية مناطقاً جديدة لال�ستك�شاف يف خمتلف نواحي البالد حتت
ظل �شروط مرنة ملبد�أ تقا�سم الإنتاج ،وقد ح�صلت �شركات �أمريكية على ثالثة عقود حينئذ� ،إال �أنها تخلت
عن تلك العقود بالتدريج بني عامي  1998و.2000

مت ا�ستحداث منوذج تعاقدي جديد عام ( 2000اجلدول  ،)1-12وخ�ص�صت عدة ت�صاريح للتنقيب
بني ذلك احلني وعام  ،2004مت حتويل اثنني منها �إىل تراخي�ص تنقيب متكاملة عام  .2005ويف دي�سمرب
 ،2007وقعت الأردن وال�سعودية اتفاقاً لرت�سيم حدودهما البحرية امل�شرتكة ،بعد �أن مت التوافق على تر�سيم
حدودهما الربية يف عام .1965

اجلدول  :1 - 12ن�سب التحا�ص�ص يف اتفاقيات تقا�سم الإنتاج بعد حتديثها عام 2000
معدل الإنتاج ب/ي

ح�صة الحكومة %

ح�صة المتعاقد %

10000 -0

40

60

20000 -10001

45

55

40000 -20001

50

50

60000 -40001

55

45

100000 -60001

60

40

200000 -100000

65

35

 200000وما فوق

70

30

وت�ضمنت ال�شروط �أن معدل ا�سرتداد التكلفة ميكن �أن ي�صل �إىل � ،% 70إ�ضافة �إىل عدم وجود �ضريبة
امللكية (� )Royaltyأو عالوة توقيع العقد (.)Signature Bonus
تعمل �سلطة امل�صادرة الطبيعية حالياً على تطوير وت�سخري الطاقة واملوارد املعدنية يف الأردن .وتتكون
من الوحدات التنظيمية التالية:1
•�إدارة امل�ساحة اجليولوجية ،وت�ضم :مديرية اجليولوجيا -مديرية تطوير امل�شاريع واال�ستثمار-
مديرية املعلومات.
•�إدارة تنظيم التعدين والبرتول ،وت�ضم :مديرية البرتول -مديرية املناجم واملقالع.
•�إدارة اخلدمات الفنية وامل�ساندة ،وت�شمل :مديرية امل�شاغل -مديرية املختربات -مديرية اخلدمات
امليدانية.
•�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية ،وتتكون من :مديرية املالية -مديرية الإدارة.
 1املوقع الر�سمي ل�سلطة امل�صادر الطبيعية ،اململكة الأردنية الها�شمية .http://www.nra.gov.jo
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اتفاقيات الإنتاج
�أعلنت �سلطة امل�صادر الطبيعية عن جولة عرو�ض ا�ستك�شاف عاملية عام  2009وذلك لقاطعي اجلفر،
والأرا�ضي ال�شمالية ،لكنها مل تتلق �أية عرو�ض للقاطعني.
وقد مت �سابقاً ا�ستك�شاف قاطع الأرا�ضي ال�شمالية الذي تبلغ م�ساحته  7454كيلو مرت مربع من قبل
�شركة  Pauleyالأمريكية ،والحقاً من قبل �شركة  ،Totalلكن الآبار ال�سبعة التي حفرت يف املنطقة بني
عامي  1959و 1991كانت جافة.

�أما قاطع اجلفر الذي تبلغ م�ساحته  19156كيلو مرت مربع ،فقد نقبت فيه �شركة  ،Hunt Oilوحفرت
به بئرين الأول  JF-1عام  ،1989والثاين  JF-2عام  1990وكان كالهما جافاً .ومت الحقاً منح ترخي�ص
تنقيب مدته ت�سعة �أ�شهر يف القاطع ل�شركة  Dauntless Energyالكندية عام  2000التي قامت ب�إجراء
درا�سات جيولوجية وجيوفيزيائية للقاطع ،وقررت بنتيجتها عدم االنتقال �إىل مرحلة اال�ستك�شاف ،وقد مت
عر�ض القاطع لال�ستك�شاف عام  2006ومل ترد �أية عرو�ض له.

ب -ال�شركات العاملة
ت�ضم الأردن �ستة قطاعات تعمل بها عدة �شركات حملية وعاملية ،وهي:
•:National Petroleum Company / BP

تعمل هذه ال�شركة حتت ظل اتفاقية ا�ستك�شاف وتطوير مدتها  50عاماً مت توقيعها عام  1996لقاطع
الري�شة الذي تبلغ م�ساحته  7500كيلو مرت مربع .ويحتوي على حقل الري�شة الغازي الذي يغطي م�ساحة
 1500كيلو مرت مربع ،وينتج حوايل  20مليون قدم/3ي.
•:Trans-Global Petroleum

وقعت هذه ال�شركة عام 1996على اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة بالإنتاج ملنطقة مب�ساحة  6950كيلو مرت
مربع ،متتد فوق مناطق البحر امليت ،ووادي عربة ،والكرك ،وتق�ضي ب�إنفاق  20مليون دوالر على عمليات
اال�ستك�شاف خالل ثماين �سنوات موزعة على مرحلينت .قامت  TGPب�إن�شاء فرع لها يف الأردن حتت ا�سم
 ،.Trans-Global Petroleum (TGP)Jordan Ltdويف عام  2006وقعت على اتفاقية مع �شركة Porosity
 .Ltdاللبنانية ح�صلت الأخرية مبوجبها على  % 80من ح�ص�ص القاطع على �أن تنفق  12مليون دوالر
على عمليات اال�ستك�شاف ،وقد حفرت بئرين جافني حتى عام  ،2009فان�سحبت من االتفاقية متخلية عن
ح�ص�صها بدون مقابل.
•:Sonoran Energy

وقعت هذه ال�شركة عام  2005على اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة بالإنتاج لقاطع الأزرق الذي تبلغ
م�ساحته  11205كيلو مرت مربع ،تنفق مبوجبها  13مليون دوالر على عمليات اال�ستك�شاف خالل �ست
�سنوات .وكانت �سلطة امل�صادر الطبيعية قد اكت�شفت حقل حمزة يف املنطقة والذي و�ضع على الإنتاج عام
 ،1985لكن �إنتاجه مل يزد عن  40 35-ب/ي عند توقيع االتفاقية ،فتم االتفاق مع  Sonoranعلى �أن
تتوىل ا�ستثمار الآبار املوجودة يف احلقل ،على �أن تدفع � 15ألف دوالر �سنوياً عندما ي�صل معدل الإنتاج من
احلقل �إىل  500ب/ي .وبعد قيامها بالعديد من الدرا�سات يف القاطع �أعلنت ال�شركة عن اكت�شاف نطاق
حامل للنفط قدرت االحتياطي فيه بحوايل  30مليون برميل .ويف �أواخر عام  2007ذكرت �أن �شركة SM
 Seven Holdings Ltd.قد ح�صلت منها على جزء من ح�ص�ص قاطع الأزرق و�أنها قد وافقت على دفع
بع�ض التكاليف التي �أنفقتها  Sonoranحتى ذلك الوقت.
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•:Petrel Resources
تدير هذه ال�شركة االيرلندية منطقة مب�ساحة  8750كيلو مرت مربع �شرق قطعة ال�صفاوي وقد وقعت
مذكرة تفاهم ب�ش�أنها مع ال�سلطات الأردنية عام  ،2004تن�ص على تقييم الإمكانيات البرتولية للمنطقة.
وقامت ال�شركة ب�إعادة معاجلة بيانات م�سح زلزايل ثنائي الأبعاد وحللت عينات �أ�سطوانية ،وتو�صلت �إىل
ا�ستنتاجات �إيجابية عن املنطقة دفعتها لطلب حتويل مذكرة التفاهم �إىل اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة
بالإنتاج .مت توقيع االتفاقية عام  ،2006و�صادقت احلكومة الأردنية عليها يف مطلع عام  ،2007ون�صت على
�أن تنفق  Petrelمبلغ  4ماليني دوالر خالل فرتة ا�ستك�شاف متتد لثالث �سنوات وتت�ضمن �إجراء م�سوحات
زلزالية ثنائية وثالثية الأبعاد وحفر بئرين .كما ت�ضمنت االتفاقية خيار متديدها ملدة �سنتني �إ�ضافيتني،
ويتعني عندها على ال�شركة �إنفاق  5ماليني دوالر على �إعادة تف�سري معطيات امل�سح الزلزايل� ،إ�ضافة حلفر
بئرين �آخرين.
•:Global Petroleum

وقعت هذه ال�شركة الهندية اتفاقية ا�ستك�شاف عام  2006لقاطع غرب ال�صفاوي الذي تبلغ م�ساحته 8850
كيلو مرت مربع ،تن�ص االتفاقية على �أن تنفق ال�شركة  5ماليني دوالر على الأقل خالل ثالث �سنوات ،وذلك على
�إجراء م�سوحات جيولوجية وجيوفيزيائية مت�ضمنة  300كم طويل من امل�سوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد وحفر

بئرين الأول �إلزامي والثاين يعتمد على نتائج البئر الأول .وميكن لل�شركة طلب متديد االتفاقية ل�سنتني �إ�ضافيتني
على �أن تنفق يف الفرتة الثانية  3ماليني دوالر على �إعادة تف�سري بيانات امل�سح الزلزايل وحفر بئرين �آخرين.
•:Universal Energy

وقعت هذه ال�شركة الهندية يف �أواخر عام  2006على اتفاقية تنقيب يف منطقة وادي ال�سرحان التي تبلغ
م�ساحتها  11610كيلو مرت مربع ،ومت ت�صديق االتفاقية يف مطاع عام  ،2007ون�صت على �أن تدفع ال�شركة
منحة توقيع تبلغ � 10آالف دوالر ،وتنفق  7.5مليون دوالر خالل فرتة تنقيب �أولية متتد لثالث �سنوات ،وي�شمل
برنامج العمل �إعادة تف�سري  2100كم طويل من البيانات الزلزالية ثنائية الأبعاد ،و�إجراء م�سوحات زلزالية
جديدة ثنائية وثالثية الأبعاد ،وحفر بئرين �إلزاميني بالإ�ضافة �إىل بئر ثالث اختياري اعتماداً على نتائج
البئرين ال�سابقني .وت�ضمن االتفاقية خيار التمديد ملدة ثالث �سنوات �إ�ضافية تلتزم ال�شركة خاللها ب�إعادة
تف�سري  1000كم طويل من البيانات الزلزالية ثنائية الأبعاد و�إجراء م�سوحات زلزالية جديدة ثنائية وثالثية
الأبعاد ،وحفر بئر واحد �إلزامي �إ�ضافة �إىل بئر اختياري يرتبط باحل�صول على نتائج �إيجابية من البئر الأول.
يذكر �أن عمليات التنقيب يف وادي ال�سرحان بد�أت منذ عام  1992من قبل عدة �شركات ،وحفر فيه 16

بئراً عرث على �شواهد نفطية يف خم�سة منها ،وعرث على �شواهد نفطية وغازية يف بئر واحد.

احتياطي النفط والغاز
يقدر احتياطي النفط يف الأردن بحوايل  1مليون برميل ،منها حوايل � 600ألف برميل يف حقل
حمزة .1وكما ذكر �سابقاً ف�إن �شركة � Sonoranأعلنت عن اكت�شاف نطاق حامل للنفط يف حقل حمزة
قدرت االحتياطي فيه بحوايل  30مليون برميل.

بينما يقدر احتياطي الغاز بحوايل  220مليار قدم مكعب ( 6.23مليار مرت مكعب) ح�سب تقديرات عام
 .2008وميكن اعتبار حقل الري�شة من احلقول احلاوية على الغاز الطبيعي غري التقليدي �ضمن ال�صخور
الرملية ذات النفاذية املنخف�ضة حيث تقل نفاذيته الو�سطية عن  0.124ميللي دار�سي.
1 Arab Oil & Gas Directory, 2010.
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وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن االحتياطيات غري املكت�شفة من النفط يف الأردن ميكن �أن تبلغ 1.1
مليار برميل ،كما قد يحتوي على  69مليار مرت مكعب من الغاز ،حيث تتوزع فيه العديد من الت�شكيالت

ال�صخرية املولدة للبرتول ،ومنها :طاقيه من الع�صر الثالثي ،موقر -غريب -وادي ال�سري -ناور من الع�صر
الكريتا�سي ،مدورة من الع�صر ال�سيلوري ،وح�سوه من الع�صر الأوردوفي�شي.1

وبغ�ض النظر عن النفط والغاز ،يتميز الأردن باحتياطي كبري من ال�سجيل الزيتي ترتاوح تقديراته
بني  60-40مليار طن ،و�ضمن هذا املجال ويف الأردن ،رفعت �سلطة امل�صادر الطبيعية يف مطلع الربع
الثاين من عام  ،2010اتفاقية ا�ستغالل ال�صخر الزيتي مع �أ�ستونيا �إىل جمل�س الوزراء للم�صادقة عليها،
وكانت احلكومة وقعت يف عام  2009على اتفاقية لدرا�سة �إمكانية بناء حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية
بقدرة ترتاوح بني � 600إىل  900ميغاواط ،حيث �ستقوم ال�شركة بنهاية عام  2011بتقدمي هذه الدرا�سة
�إىل احلكومة للو�صول �إىل اتفاق جتاري ب�ش�أنها ،ويف حال مت االتفاق ف�إنها �ستكون جاهزة يف العام .2015
ويت�ضمن امل�شروع الذي �سيتم توقيع االتفاقية ب�ش�أنه بناء حمطة تقطري لل�صخر الزيتي يف منطقة العطارات
جنوب �شرق القطرانة لإنتاج مبدئي يقدر بنحو � 36ألف ب/ي من النفط ،وتت�ضمن االتفاقية قيام ال�شركة
بدفع � 175ألف دوالر �سنوياً من تاريخ نفاذ االتفاقية لغايات تدريب وتطوير الكفاءات املحلية تذهب 100
�ألف دوالر منها ل�سلطة امل�صادر الطبيعية ،و� 75ألف دوالر مل�شاريع التنمية امل�ستدامة.
كما وقعت احلكومة الأردنية على مذكرة تفاهم مع ائتالف �أردين -رو�سي� -سعودي ،يقوم االئتالف مبوجبها
بالتنقيب عن ال�صخر الزيتي يف جنوب الأردن .ي�ضم االئتالف كال من �شركة (الوطنية لإنتاج النفط والطاقة
الكهربائية من ال�صخر الزيتي) الأردنية ،و�شركة (انكو�سني) ال�سعودية ،و�شركة (بايونري) الرو�سية .ومبوجب
هذه املذكرة �سيتم حفر  12بئراً ا�ستك�شافياً ،و�ستجري الدرا�سات اجليولوجية واجليوفيزيائية والكيميائية،
لتحديد احتياطي قد ي�صل �إىل  1مليار طن من ال�صخر الزيتي ،وذلك خالل ال�سنة الأوىل من تاريخ توقيع
مذكرة التفاهم .و�سوف تقوم ال�شركة يف ال�سنة الثانية ب�إجراء الدرا�سات الهند�سية والبيئية واالقت�صادية
املتعلقة با�ستخدام تقنية رو�سية متطورة ،لتقدمي اجلدوى االقت�صادية �إىل احلكومة الأردنية لتقييمها بهدف
دخول ال�شركة مرحلة املفاو�ضات واحل�صول على حق االمتياز ،متهيدا لل�سري يف امل�شروع .ومن املتوقع ا�ستناداً
�إىل التفاهمات التي حققتها احلكومة الأردنية مع عدة �شركات حملية وعاملية �أن ترفع م�ساهمة ال�صخر الزيتي
بن�سبة  % 14من مزيج الطاقة الكلي بحلول عام . 2020
ويف نهاية عام � ،2010صرح م�س�ؤول يف �شركة � ،Jordan Energy & Mining Ltdأن الأردن يف �سبيله
للتوقيع على اتفاقية لإقامة م�شروع ال�ستغالل ال�سجيل الزيتي ت�صل مدته �إىل  40عاماً� .أتى هذا الت�صريح
�ضمن عر�ض تقدميي خالل امل�ؤمتر ال�سنوي الذي تنظمه  Colorado School of Minesيف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وجاء فيه �أن امل�شروع قد يبد�أ يف �إنتاج النفط من ال�سجيل الزيتي مبعدل  15800ب/ي يف عام
 ،2014ويتوقع �أن تبلغ الكلفة الر�أ�سمالية للم�شروع  1.8مليار دوالر ،بينما �ست�صل التكاليف الت�شغيلية �إىل 23
دوالر/الربميل.2

�إنتاج النفط والغاز
يعترب حمزة احلقل املنتج الوحيد يف الأردن ،ولكن �إنتاجه يقل عن  50ب/ي يف اليوم من النفط الذي
يقل حمتواه من الكربيت عن  ،% 0.375ومن املتوقع �أن يرتفع معدل الإنتاج من احلقل بعد �أن تولت �شركة
� Sonoranإدارته كما تقدم.
 1حم�ش تركي ،جيولوجية بع�ض الأحوا�ض الرت�سيبية يف ال�شرق الأو�سط و�إمكانياتها البرتولية ،جملة النفط والتعاون العربي ،املجلد ال�سابع
والثالثون ،العدد � ،138صيف .2011
 2تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثون� ،أوابك.2010 ،
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�أما �إنتاج الغاز الطبيعي ،في�أتي من حقل الري�شة ،ويبني اجلدول  2-12بع�ض تغريات الإنتاج ال�سنوية:

اجلدول  :2 - 12معدل �إنتاج الغاز ال�سنوي من حقل الري�شة

ال�سنة

مليون قدم/3ي

مليون م/3ي

2002

24

0.679

2004

38

1.076

2007

21.2

0.60

2008

20.34

0.575

2009

20

0.56

جمهورية السودان
�أ  -ملحة تاريخية
بد�أت عمليات اال�ستك�شاف الأوىل يف ال�سودان عام  1959بعد �أن ح�صلت �شركة  Agipالإيطالية على
حقوق اال�ستك�شاف يف الق�سم ال�سوداين من البحر الأحمر ،ثم تتابعت عدة �شركات غربية لتن�ضم �إىل
عمليات التنقيب يف ال�ستينات ومطلع ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،لكن تلك العمليات مل ت�أت بنتيجة
ب�سبب عدم احل�صول على اكت�شافات جتارية ،ومت التخلي عن الرتاخي�ص املمنوحة.
ويف عامي  1972و� 1973صدرت قوانني تنظم عمليات اال�ستك�شاف والتنقيب مما كان له �أثر �إيجابي
على تب�سيط عملية ا�ست�صدار رخ�ص التنقيب ودخلت عدة �شركات يف هذا املجال مرة �أخرى ،مثل �شركة
 Standard Oil of Californiaوالتي ح�صلت على حقوق اال�ستك�شاف على الياب�سة ويف املغمورة بني عامي
 1974و ،1975حيث حققت �سل�سلة من اكت�شافات النفط يف حو�ض جمالد يف نهاية ال�سبعينات ومطلع
الثمانينات كان �أولها يف منطقة �أبو جابرة عام � ،1974إال �أن ال�شركة علّقت عملياتها يف جنوب البالد عام
 1984بعد مقتل ثالثة من موظفيها من قبل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ثم ان�سحبت من البالد
نهائياً عام .1992

يف عام  1979ح�صلت �شركة  Totalعلى حق التنقيب �ضمن قاطع بلغت م�ساحته  6391كيلو مرت مربع،
وميتد على الياب�سة ويف املغمورة على �ساحل البحر الأحمر يف منطقة �سواكني ،وهي املنطقة التي حققت
�شركة  Chevronفيها اكت�شافاً للغاز عام  .1976ويف عام  1981حفرت ال�شركة بئراً تبني �أنه جاف مما جعل
ال�شركة حتجم عن متديد رخ�صتها .ويف نف�س الوقت ح�صل ائتالف تقوده نف�س ال�شركة على ترخي�ص للتنقيب
يف قاطعني يف حو�ض جمالد ( Bو )Cوذلك يف عامي  1980و� ،1981إ�ضافة �إىل القاطع  Gعام  .1984لكن
اندالع احلرب الأهلية عام  1985جعل  Totalتعلق �أعمالها يف حو�ض جمالد.
مت �إن�شاء وزارة الطاقة والتعدين �سنة  ،1976وتن�ضوي حتت مظلتها عدة كيانات هي :امل�ؤ�س�سة
ال�سودانية للنفط ،الهيئة القومية للكهرباء ،اجلهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء ،الهيئة العامة
للأبحاث اجليولوجية �إىل جانب ال�شركات التابعة للوزارة.
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وي�أتي �ضمن مهام الوزارة:
•القيام بعمليات امل�سح اجليولوجي لرتاب ال�سودان ومياهه الداخلية والإقليمية وجرفه القاري
بهدف ا�ستك�شاف املواد املعدنية وتطويرها وا�ستغاللها و�إنتاجها ونقلها وتكريرها وبيعها وتوزيعها
وت�صديرها.
•القيام بعمليات اال�ستك�شاف للرثوات البرتولية وتطويرها وا�ستخراجها وا�ستغاللها و�إنتاجها ونقلها
وتكريرها وبيعها وتوزيعها وت�صديرها.
•تقييم الطاقة ب�أنواعها املختلفة على نطاق ال�سودان من جانب اال�ستهالك واملوارد امل�ستغلة وغري
امل�ستغلة والطلب املتوقع مع تغطية كافة القطاعات والواليات.
•العمل على توفري م�صادر الطاقة وبدائلها وتر�شيدها وا�ستخدامها.
وقد مت حتقيق عدة اكت�شافات بعد عام  ،1993منها حقول التور ،وتوماثاوث ،والنار ،واحلر ،وبامبو،
و�أم �ساقورا ،والفل ،وباركي ،وكنقا املحافري.
ت�أ�س�ست املفو�ضية القومية للبرتول مبوجب الد�ستور االنتقايل جلمهورية ال�سودان 1ل�سنة ،2005
و�أ�صبحت هي اجل�سم املوجه وامل�شرف على النفط بال�سودان ،حيث تتوىل الرقابة على �أعمال التنقيب
ال عن جمل�س البرتول الذي كان
والإنتاج ،وت�شرف على الرتاخي�ص املمنوحة ،و�أتت هذه املفو�ضية بدي ً
ير�أ�سه رئي�س اجلمهورية ،وذلك �ضمن خطوة لتهدئة الأو�ضاع بني ال�شمال واجلنوب .ومت �إن�شاء امل�ؤ�س�سة
ال�سودانية للنفط 2مبوجب قانون الرثوة النفطية لعام  1998كم�ؤ�س�سة عامة لها �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة،
وحدد املقر الرئي�سي للم�ؤ�س�سة يف العا�صمة اخلرطوم ،وجاء يف قرار �إن�شائها �أنه يجوز لها مبوافقة وزير
الطاقة والتعدين �أن تن�شئ فروعاً �أو مكاتب داخل ال�سودان وخارجه ،وحددت �أغرا�ض امل�ؤ�س�سة و�سلطاتها
فيما يلي:
•تنمية الرثوة النفطية وح�سن ا�ستغاللها.
•�إدارة جميع العمليات النفطية يف البالد والرقابة والإ�شراف على تلك العمليات وتكون �صاحبة
االمتياز الوحيد يف جميع العمليات النفطية.
•م�سئولية توفري احتياجات البالد من املواد النفطية املختلفة.
•القيام داخل ال�سودان وخارجة بعمليات اال�ستك�شاف والبحث عــن النفط و�إنتاجه وذلك بذاتها �أو
عن طريق ال�شركات اململوكة لها �أو باال�شرتاك مع الغري.
•تكرير النفط وت�صفيته.
•ت�سويق املواد النفطية ومنتجاتها وتوزيعها.
•مد خطوط الأنابيب و�إن�شاء م�ستودعات التخزين واملن�ش�آت النفطية الأخرى وت�شغيلها و�صيانتها.
•نقل النفط وم�شتقاته وت�سويقه داخل ال�سودان وخارجه والقيام بجمـيع العمليات الالزمة لتحقيق
هذا الغر�ض.
•و�ضع موا�صفات املنتجات النفطية ومراجعتها واعتمادها ومراقبة جودتها.
•�إتباع �أف�ضل الطرق للمحافظة على الرثوة النفطية.
•الرقابة على جميع العمليات النفطية والأ�شخا�ص القائمني على تلك العمليات.
•و�ضع الربامج الالزمة لتدريب الكوادر وت�أهيلها لتنفيذ العمل يف �صناعة النفط والعمليات النفطية
 1الورقة القطرية ال�سودانية ،م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع ،قطر.2010 ،
 2املوقع الر�سمي للم�ؤ�س�سة ال�سودانية للنفط .www.spc.sd
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بذاتها �أو باال�شرتاك مع �أي جهة �أخرى ذات اخت�صا�ص.
•�إن�شاء وامتالك املواين النفطية وت�شغيلها و�صيانتها ال�ستعمالها لأغرا�ض املواد النفطية وذلك
بالتن�سيق واالتفاق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص.
•�إجراء البحوث والدرا�سات جلميع العمليات النفطية.
•ت�شييد العقارات وامل�صانع واملن�ش�آت الالزمة للقيام مبهامها ومتلكها وا�ستثمارها.
•اقرتا�ض الأموال من �أي جهة داخل ال�سودان وخارجه �أو �إقرا�ضها للقيام ب�أعمالها ومتويل م�شاريعها
وذلك طبقا لل�شروط التي ي�ضعها الوزير بالت�شاور مع بنك ال�سودان ويوافق عليها جمل�س �شئون
النفط.
•ت�أ�سي�س �شركات تابعة لها ومتلك الأ�سهم يف �أي �شركة قائمة.
•�إبرام العقود �أو الدخول يف �أي التزامات داخل ال�سودان وخارجة وذلك للقيام ب�أعمالها.
•�إبرام اتفاقيات النفط ومنح رخ�ص اال�ستك�شاف وفق ال�سيا�سات التي يجيزها جمل�س �شئون النفط
وتكون م�سئولة عن متابعة تنفيذها.

ب  -ال�شركات الوطنية العاملة
•�شركة �سوادبت:
مت ت�أ�سي�سها �سنة  1997بهدف توطني �صناعة النفط يف ال�سودان من خالل امل�ساهمة مع ال�شركات
الأجنبية يف قواطع اال�ستك�شاف املختلفة بن�سب متفاوتة ،ومن �ضمن �إ�سهاماتها :وحدة درا�سات تطوير
احلقول بالتعاون مع �شركة  Petronasاملاليزية .وامل�ساهمة يف �شركات تعمل يف جم��ال امل�سوحات
اجليوفيزيائية ومعاجلة امل�سوحات الزلزالية بالتعاون مع �شركة  BGPال�صينية ،كما تعمل يف جمال
اال�ست�شارات الهند�سية وتنفيذ امل�شروعات والت�شغيل وال�صيانة بالتعاون مع �شركة  OGPاملاليزية ،بالإ�ضافة
�إىل مركز النفط الفني الذي �أفتتح �سنة .2005

•�شركة النيل للبرتول:
ت�أ�س�ست �سنة  1954كفرع ل�شركة  Totalو�آلت ملكيتها للحكومة بالكامل �سنة  ،1993وتعمل يف جمال
ت�سويق املنتجات البرتولية يف البالد ،وتقوم ب�إمداد القطاعات اال�سرتاتيجية (الكهرباء ،ال�سكك احلديدية،
م�صانع ال�سكر ،اال�سمنت) بالإ�ضافة �إىل خدماتها يف معظم �أنحاء البالد.

•ال�شركة ال�سودانية خلطوط �أنابيب البرتول:
ت�أ�س�ست �سنة  1976وتعمل يف جمال نقل املنتجات البرتولية داخل ال�سودان و�إىل موانئ الت�صدير.

•�شركة برتوتران�س:
ت�أ�س�ست �سنة  1986تعمل يف جمال نقل املنتجات البرتولية عرب �أ�سطول نقل بري.
�أما القواطع املرخ�صة يف ال�سودان ،1فيو�ضحها اجلدول  1-13الذي يبني م�ساحاتها وال�شركات العاملة
بها وما مت فيها من عمليات م�سوحات وحفر حتى العام .2008
 1الورقة القطرية ال�سودانية ،م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع ،قطر.2010 ،
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2008  بيانات بع�ض القواطع يف ال�سودان حتى عام:1 - 13 اجلدول

.1 2010  القواطع املرخ�صة التي كان يتم العمل عليها حتى مطلع عام،2-13 ويو�ضح اجلدول
م�سح زلزالي
ثالثي الأبعاد

م�سح زلزالي
ثنائي الأبعاد

م�سح جذبي
كم

م�سح مغناطي�سي
كم طولي

الم�ساحة
2
كم

الآبار
المحفورة

2816

35284

55013

73662

50000

2374

18260

-

-

72419

279

4312

-

60000

-

2940

-

1460

27765

-

6135

-

3000

-

80

-

ال�شركة

القاطع

551

GNPOC

1, 2 - 4

379

PETRODAR

3-7

29885

65

WNPOC

5-A

-

20199

-

WNPOC

5-B

-

-

38468

261

PETRO ENERGY

6

8900

9940

65856

4

WNPOC

8

150272

-

126090

4

SUDAPAK

9

3453

-

57604

-

FREE

10

316

-

-

295855

4

SUDAPAK

11

-

3152.5

-

42888

-

SAHARA

A- 12

-

-

-

-

-

-

FREE

B- 12

-

2098

1429551

-

24600

3

CORAL

13

-

-

5000

-

135020

-

SALIMA

14

-

8950

10500

21725

28100

9

RSPOC

15

-

-

-

3000

44285

-

SUDAPAK

A

-

1679

6033

86433

118586

-

TOTAL

B

-

6937

5244

-

65000

6

APCO

C

2010  القواطع املرخ�صة التي كان يتم العمل عليها يف ال�سودان حتى مطلع عام:2 - 13 اجلدول
احل�صة
- ال�شركات/ال�شركة
ّ
Total (32.5 %), Marathon (32.5 %), Kufpec (25 %), Sudapet (10 %).
CNPC (40 %), Petronas (30 %), ONGC (25 %), Sudapet (5 %).
Cliveden (37 %), Hi Tech (28 %), Sudapet (17 %), Khartoum State (10 %), Heglig (8 %).
CNPC (41 %), Petronas (40 %), Sudapet (8 %), Sinopec (6 %), Al-Kharafi (5 %).
Petronas (68.875 %), ONGC (24.125 %), Sudapet (7 %).
Lundin Petroleum (24.5 %), Petronas (39 %), ONGC (23.5 %), Sudapet (13 %).
CNPC (95 %), Sudapet (5 %).
Petronas (77 %), Sudapet (15 %), Hi-Tech (8 %).
Zaver Petroleum (85 %), Sudapet (15 %).
CNPC (35 %), Petronas (35 %), Sudapet (10 %), Express Petroleum (10 %), Hi-Tech (10 %).
Petro SA, Sudapet.
CNPC, Pertamina, Sudapet, Dindis Petroleum, Express Energy, Africa Energy.

القاطع
B
1,2,4
C
3,7
5A
5B
6
8
9
15
12A, 14,17
13

1 Arab Oil & Gas Directory, 2010
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يوجد يف البالد ثالثة خطوط �أنابيب لنقل النفط اخلام ،وهي:
1 .1خط هجليج  -ب�شائر ،بطول  1610كلم وقطر  28بو�صة وميتد من حقول هجليج والوحدة حتى �ساحل
البحر الأحمر عند ميناء ب�شائر على بعد  18كم جنوبي بور�سودان ،ومير مب�صفاتي الأبي�ض واخلرطوم
لتزويدهما ب�إحتياجاتهما من اخلام.
2 .2خط الفولة -اخلرطوم ،بطول  720كلم وقطر  24بو�صة ،وميتد من القاطع � 6إىل اخلرطوم.
3 .3خط عدراييل -ب�شائر ،2بطول  1400كلم وقطر  32بو�صة ،وينقل مزيج “دار” من القاطعني  3و� 7إىل
ميناء ب�شائر.

االحتياطي والإنتاج
•النفط
يقدر احتياطي النفط يف ال�سودان بخم�سة مليارات برميل ،وهذه القيمة مل تتغري منذ عام  ،2006وقد
مت حتقيق اكت�شاف واحد للنفط يف ال�سودان عام  ،2005و 4اكت�شافات عام  ،2006وت�شري البيانات �إىل �أن
معدل الإنتاج يف منو م�ستمر و�إن كان هذا النمو ذو وترية بطيئة ن�سبياً كما هو مبني يف اجلدول .3-13

اجلدول  :3 - 13تغري معدل الإنتاج اليومي من النفط يف ال�سودان

ال�سنة

2006

2007

2008

2009

2010

�ألف ب/ي

356,1

483,1

457,0

475,2

480,0

�أما يف عام  ،2011فقد �أ�شارت البيانات املوجودة على موقع امل�ؤ�س�سة ال�سودانية للنفط �إىل �أن معدل الإنتاج
اليومي و�صل يف � 25أيار/مايو �إىل �أكرث من � 469ألف ب/ي ،موزعة على النحو التايل (اجلدول :)4-13

اجلدول  :4 - 13معدالت الإنتاج اليومي من النفط ح�سب القواطع يف ال�سودان
القاطع

الإنتاج ب/ي

4-2-1

130,481

7-3

251,251

6

69,802

5A

17,813

املجموع

347,469

وا�ستناداً �إىل معلومات امل�ؤ�س�سة ال�سودانية للنفط ،فقد مت ت�صدير �أكرث من  73مليون برميل من النفط يف
عام  ،2010مقابل  59.5مليون برميل عام  ،2009وقد �أتت الزيادة من بدء الإنتاج من القاطع  .6يبني ال�شكل
 1-13كميات النفط امل�صدرة من ال�سودان منذ عام  1999حتى عام  ،2010وكانت وزارة النفط ال�سودانية قد
�أعلنت عام � 2007أن البالد ت�صدر يومياً حوايل � 425ألف برميل من النفط� ،إ�ضافة �إىل � 30ألف طن �شهرياً
من امل�شتقات النفطية مبينة �أن هناك نوعني من النفط يف ال�سودان ،الأول هو خام النيل الذي ينتج منه حوايل
� 300ألف برميل/يوم ،والنوع الثاين هو خام دار ،وهو �صعب الت�صدير ب�سبب حمتواه العايل من الكربيت.1
 1امل�ؤ�س�سة ال�سودانية للنفط� ،إح�صائيات اخلام واملنتجات.
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ال�شكل  :1 - 13ال�صادرات ال�سنوية من النفط ال�سوداين

برميل � /سنة

وكانت �شركة  CPECCوهي جمموعة هند�سية متفرعة عن �شركة  CNPCال�صينية ،قد ح�صلت يف
�أواخر عام  2009على عقد لتطوير القاطع  6يف �شمال ال�سودان ،بهدف ب�إن�شاء خطي تدفق للنفط� ،إ�ضافة
�إىل بناء خزانني �سعة كل منهما � 50ألف م� ،3إ�ضافة �إىل �أعمال �أخرى للم�ساهمة يف رفع معدل �إنتاج النفط
من القاطع املذكور .وذكرت م�صادر من ال�شركة �أن كلفة التطوير تقدر بحوايل  260مليون دوالر .كما
مت التوقيع على اتفاقية تو�سيع م�صفاة النفط التي تقع يف اخلرطوم ومتتلك ال�شركة وال�سودان ح�ص�صا
مت�ساوية فيها ،وهي املرة الثانية التي توقع ال�شركة مع ال�سودان اتفاقية لتو�سيعها .يذكر �أن امل�صفاة ت�أ�س�ست
عام  ،1997وبد�أت بتكرير النفط بعدها بثالثة �أعوام بطاقة �إنتاج �سنوية ت�صل �إىل  2.5مليون طن� ،أي ما
يعادل حوايل � 50ألف ب/ي ،وكانت اتفاقية التو�سعة الأوىل التي وقعت عام  ،2006قد هدفت �إىل رفع
الطاقة الإنتاجية �إىل  5ماليني طن �سنوياً� ،أي ما يعادل حوايل � 100ألف ب/ي.1
و�ضمن م�ساعي ال�سودان لتطوير �إنتاجه ،فقد بد�أ يف مطلع عام  2010عمليات احلفر لأول بئر نفطي
يف املغمورة «طوكر� »1 -ضمن القاطع  15يف البحر الأحمر والذي تتويل التنقيب فيه �شركة البحر الأحمر
للبرتول.2

ويف �شهر �أيلول�/سبتمرب عام � 2010أعلنت وزارة النفط ال�سودانية �أن ال�سودان منح �أربعة عقود قيمتها
 166.5مليون دوالر ،لرتكيب  11حفارة جديدة يف امتيازي برتودار رقم  ،3ورقم  ،7مبنطقة حو�ض ميلوت
بجنوب �شرق البالد والذي ينتج خام مزيج دار الثقيل ،يف حماولة لزيادة �إنتاج ب�ترودار ،وهو م�شروع
م�شرتك بني « ”CNPCو” ”CINOPECال�صينيتني ،و” ”PETRONASاملاليزية ،و”�آل ثاين” الإماراتية،
وذلك يف �إطار خطة ت�ستهدف �إنتاج  1مليون ب/ي من النفط يف غ�ضون ثالث �سنوات .3وذكرت الوزارة
يف بيان لها �أن �شركة « ”Great Wall Drilling Companyالتابعة ل�شركة � CNPCستقوم برتكيب خم�سة
حفارات مقابل  75.5مليون دوالر .و�ستقوم �شركة  ZPEBالتابعة  CINOPECبرتكيب �أربعة حفارات �أخرى
مقابل  63.3مليون دوالر .و�سوف تقوم  Dindir Petroleumوهي م�شروع �سوداين �صيني م�شرتك ببناء
1 Sudan Tribune, 22/11/2009, MEES, Vol. LII No 42 19/10/2009

 2امل�ؤ�س�سة ال�سودانية للنفط.2010/2/4 ،
 3ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعاملياً� ،أوابك ،ال�سنة  ،30العدد .2010 ،3
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حفارة �أخرى مقابل 12.1مليون دوالر يف حني تقوم �شركة خدمات النفط ال�سودانية  Petroneedببناء
حفارة واحدة مقابل 15.6مليون دوالر ،وجاء يف الإعالن �أن عقود احلفر مدتها عامان بدءاً من �شباط/
فرباير .2010

وقد �سبق ذلك �إعالن �شركة النيل الأبي�ض  ،White Nileوهي �شركة م�شرتكة بني  Petronasاملاليزية،
و�سوادبت ال�سودانية ،عن خطة لرفع �إنتاجها من القاطع  5Aمن معدله البالغ � 150ألف ب/ي� ،إىل معدل
يرتاوح بني � 70 - 60ألف ب/ي ،وذلك يف غ�ضون ثالث �سنوات .وتواجه ال�شركة املذكورة عدة م�صاعب
يف الإنتاج من القاطع املذكور ،منها �أن درجة اجلودة للنفط تبلغ � ،20o APIإ�ضافة �إىل �أن ميناء الت�صدير
يبعد حوايل  1300كم عن موقع احلقل.1
وقد �شهد �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر � 2010إعالن وزارة النفط ال�سودانية �أن الإنتاج املتوقع من قاطع
«الفولة» الواقع يف جنوب كردفان �سيبلغ � 100ألف ب/ي يف عام .2012

•الغاز
يقدر احتياطي الغاز الطبيعي يف ال�سودان بحوايل  86مليار مرت مكعب ،بينما ت�شري بع�ض امل�صادر �إىل
�أنه قد ي�صل �إىل  113مليار مرت مكعب .2وال تتوفر معلومات عن �إنتاج الغاز الطبيعي يف البالد.
مالحظة هامة
�أعلن ر�سمياً عن انف�صال جنوب ال�سودان بتاريخ  ،2011/7/9وقد اعرتفت ال�سودان بهذا االنف�صال،
وجاء يف قرار �صادر عن الرئا�سة ال�سودانية تاله وزير رئا�سة اجلمهورية بكري ح�سن �صالح «تعلن جمهورية
ال�سودان ر�سمياً اعرتافها بقيام جمهورية جنوب ال�سودان دولة م�ستقلة ذات �سيادة» .و�أ�ضاف �صالح يف
كلمة نقلها التلفزيون الر�سمي �أن ذلك �سيكون “وفقاً للحدود القائمة يف الأول من كانون الثاين/يناير 1956
واحلدود القائمة عند توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل يف  2005انطالقاً من اعرتافها بحق تقرير امل�صري
واعرتافها بنتيجة اال�ستفتاء الذي �أجري يف التا�سع من كانون الثاين/يناير  2011و�إنفاذاً ملبادئ القانون
الدويل».
وح�صل جنوب ال�سودان بعد االنف�صال على  % 75من �إنتاج النفط لكن ال�شمال وحده ميلك خطوط
�أنابيب وموانئ لت�صدير النفط ،وقد ظهرت بع�ض امل�شاكل نتيجة طلب ال�سودان رفع الر�سوم على ا�ستخدام
من�ش�آته النفطية لنقل النفط املنتج من اجلنوب �إىل  32دوالر/الربميل ،بينما مت�سك جنوب ال�سودان بدفع
مبلغ  4دوالر/الربميل للحقول القدمية ،و 7دوالر/الربميل للحقول اجلديدة ،وقد �أدى ذلك اخلالف �إىل
عمل اجلنوب (الذي ال ميلك �سواحل بحرية) على البحث عن بدائل منها مد و�صلة �إىل خط �أنابيب يف
كينيا املجاورة� ،إال �أن ذلك لن يتحقق قبل عدة �أعوام.

1 MEES, Vol LIII No 23 7 June 2010
2 Arab Oil & Gas Directory, 2010
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سلطنة عمان

�أ  -ملحة تاريخية
كانت بدايات دخول عمان� 1إىل عامل النفط والغاز متعرثة فامل�سح اجليولوجي الذي مت �إجرا�ؤه عام
 1925مل يخرج بدليل قاطع على وج��ود النفط يف البالد ،وبعد م�ضي اثني ع�شر عاماً من ذلك بد�أ
اجليولوجيون حمالت مكثفة للبحث عن النفط يف اململكة العربية ال�سعودية وقامت عمان مبنح ال�شركة
العراقية للنفط امتيازاً مدته  75عاماً للبحث عن النفط يف عمان -وبذلك توا�صلت عمليات التنقيب بعد
�أن توقفت فقط �أثناء احلرب العاملية الثانية .كانت عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج تتم نيابة عن ال�شركة
العراقية بوا�سطة �شركة تنمية النفط (عمان وظفار املحدودة) التي كان ميلك �أ�سهمها �أربعة �شركاء بواقع
 % 23.75لكل منهم ،وهم جمموعـة  Royal Dutch Shellو�شركة ( BPالأجنلو فار�سية �سابقاً) و Total
(ال�شركة الفرن�سية للنفط �سابقاً) و�شركة ال�شرق الأدنى للتنمية التي �أ�صبحت فرعاً ملا يعرف اليوم با�سم
�شركة � Exxon Mobileأما الن�سبة الباقية ( )% 5فكانت من ن�صيب �شريك خام�س هو �شركة .Partex
واجه امل�ستك�شفون الأوائل الكثري من ال�صعاب يف ظل غياب البنى التحتية الكافية التي ت�ساعد على
البقاء يف ال�صحراء القاحلة وما زاد من تلك ال�صعاب حالة اال�ضطراب ال�سيا�سي التي كانت ت�سود تلك
الفرتة .ففجوة �سمائل التي متثل املمر الوحيد بني اجلبال �إىل املنطقة الداخلية كان من ال�صعب عبورها يف
كثري من الأحيان ب�سبب املواجهات العدائية بني القبائل املتحاربة الأمر الذي تعذر معه و�صول الإمدادات
�إىل مواقع العمل.
وعندما قررت ال�شركة العراقية حفر �أول بئر لها يف فهود بداية عام  1956ا�ضطرت �إىل ا�ستجالب
�إمداداتها عن طريق الدقم يف اجلنوب على بعد �أكرث من  300كيلو مرت عرب منطقة تعد �أكرث منطقة غري
م�أهولة وقا�سية الت�ضاري�س يف عمان ،ورغم كل تلك اجلهود وال�صعاب كانت النتيجة حمبطة� ،إذ كان البئر
جافاً.

بعد ذلك مت حفر املزيد من الآبار التي كانت جميعها جافة  ،و�أدى ذلك �إىل ان�سحاب معظم ال�شركات
من امل�شروع يف عام  ،1960ومل يبق منهم غري  Shellو Partexفقط و�سرعان ما �آتى تفا�ؤلهما �أكله �إذ مت
العثور على النفط �أخرياً يف حقل جبال عام .1962

ثم مت اكت�شاف حقل نتيه عام 1963و�أعقبه مبا�شرة جناح يف حقل فهود ف�أ�صبح من املمكن البدء يف
اال�ستثمار يف �إن�شاء خط �أنابيب �إىل ال�ساحل مع توفري املعدات الأخرى الالزمة لنقل وت�صدير النفط
ف�أن�شئ خط �أنابيب بطول  276كيلو مرت ،ووفر ال�سكان القاطنون يف القرى الواقعة على م�سار اخلط
اليد العاملة الالزمة يف ت�شييد اخلط ،وبعد اكتماله مت �إن�شاء جممع �صناعي يف �سيح املالح (الذي �أعيدت
ت�سميته فيما بعد �إىل ميناء الفحل) ،وبناء �ساحة لل�صهاريج وعوامة �إر�ساء منفردة لتحميل ناقالت النفط
وحمطة لتوليد الكهرباء بطاقة  20ميجاوات .وبلغت كلفة كل هذه الأعمال مبا فيها خط الأنابيب واملجمع
 1كما وردت على املوقع الإلكرتوين ل�شركة تنمية نفط عمان ،مع التنويه عن غري ذلك يف مو�ضعه.
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مليون دوالر.

مت ت�صدير �أول �شحنة من خام النفط العماين يف  27متوز/يوليو  .1967وبلغ حجم تلك ال�شحنة
 543800برميل من النفط بيعت ب�سعر  1.42دوالر/الربميل .ويف حزيران/يونيو �أي قبل �شهر واحد من
ذلك التاريخ كانت �شركة النفط الفرن�سية قد عادت �إىل ال�شراكة يف امل�شروع بعد �أن ا�شرتت ثلثي �أ�سهم
�شركة  Partexوبذلك �أ�صبح توزيع �أ�سهم ال�شركة التي �أ�صبح ا�سمها حينذاك �شركة تنمية نفط (عمان)
على النحو التايل ، % Shell 85 :ال�شركة الفرن�سية للنفط  % 10و .% 5 Partex
ظلت ال�شركة طوال فرتة ال�سبعينيات جتاهد من �أجل احلفاظ على معدالت �إنتاجها وتعوي�ض الكميات
املنتجة من االحتياطي والعمل يف نف�س الوقت على تطوير نف�سها لت�صبح �شركة حمرتفة يف جمال ن�شاطها.
وقد �ساهمت بع�ض االكت�شافات الكبرية يف بداية عقد ال�سبعينات يف حتقيق هذا التوجه ،ومن تلك
االكت�شافات حقل غابة ال�شمايل يف عام  1972و�أعقبته حقول �سيح نهيدة و�سيح رول وقرن علم وحابور.
وبحلول عام  1975مت ربط احلقول اخلم�سة بخط الأنابيب كما مت نقل النفط بوا�سطة خط �أنابيب بقطر
 20بو�صة �إىل اخلط الرئي�سي على بعد  75كيلو مرت �شرقي فهود ،وارتفع معدل الإنتاج �إىل � 341ألف
ب/ي عام .1975
�أ�سهم ارتفاع �أ�سعار النفط يف حت�سني اقت�صاديات �إنتاج النفط يف املواقع النائية ب�شكل كبري .ونتيجة
لذلك انتقل مركز الن�شاط اال�ستك�شايف �إىل اجلانب ال�شرقي حلو�ض امللح بجنوب عمان حيث اكت�شف حقال
�أمل و�أمني ،كما �أن حقل مرمول الذي �ساد االعتقاد بعدم جدواه التجارية عند اكت�شافه عام � 1957أ�صبح
جمدياً بعد �إعادة تقييمه .و�ساهم ارتفاع �أ�سعار النفط يف التعوي�ض عن الآثار الناجمة عن الثقل واللزوجة
اللذين مييزان خام حقل مرمول ،وقد كان لهذه احلقول وحقول �أخرى يف جنوب عمان الأثر الوا�ضح يف
منو االحتياطي وارتفاع معدالت الإنتاج يف ال�سنوات التالية .غري �أن الن�صف الأول من ال�سبعينات كانت له
�أهميته �أي�ضاً لأ�سباب �أخرى ،ففي الأول من كانون الثاين/يناير من عام ، 1974ح�صلت حكومة ال�سلطنة
على  % 25من �أ�سهم �شركة تنمية نفط (عمان) لرتتفع الن�سبة بعد �ستة �أ�شهر �إىل  % 60يف متوز/يوليو
من نف�س العام ب�أثر رجعي من بداية العام ونتيجة لذلك �أ�صبحت �أ�سهم ال�شركاء بالن�سب التالية:

 ، 34 % Shellال�شركة الفرن�سية للنفط  % 4و  2 % Partexوظلت هذه الن�سب ثابتة غري �أن تطوراً
طر�أ على ال�شركة بعد � 6سنوات �إذ مت ت�سجيلها مبر�سوم �سلطاين ك�شركة حمدودة امل�س�ؤولية دعيت با�سم:
�شركة تنمية نفط عمان.
يف بداية الثمانينات حقق الإنتاج معدالت قيا�سية جديدة مبدداً بذلك كل ال�شكوك حول م�ستقبل
�صناعة النفط والغاز يف عمان ،ففي نهاية عام  1984ارتفع معدل الإنتاج �إىل � 400ألف ب/ي.
ويف هذه الأثناء �شاركت ال�شركة يف و�ضع نظام الغاز احلكومي بغية توفري الغاز الطبيعي من املناطق
الداخلية �إىل ال�ساحل ،وحققت ال�شركة جناحاً ملحوظاً يف ذلك امل�شروع.

يف عام  1986انهارت �أ�سعار النفط عاملياً مما ا�ستوجب حترك ال�شركة يف اجتاه خف�ض النفقات مع
امل�ضي قدماً يف زيادة الإنتاج ورفع االحتياطي ،وقد حققت يف ذلك جناحاً كبرياً من خالل الرتكيز على
االبتكار والتجريب .فالنجاحات التقنية يف معاجلة كميات هائلة من البيانات من خالل عمليات امل�سح
الزلزايل ثالثي الأبعاد �ساعدت ال�شركة يف �إجراء عمليات التنقيب بنجاح �أكرب .و�أثبتت الآبار الأفقية التي
ظهرت للمرة الأوىل عام  1986جناحاً باهراً �إذ فاق �إنتاجها �إنتاج �أي بئر مبرتني �إىل �أربع مرات .ومنذ ذلك
احلني �أ�صبحت الآبار الأفقية هي النموذج املف�ضل لدى ال�شركة ،وما فتئت ال�شركة حتطم �أرقامها القيا�سية
مرة تلو �أخرى بتحقيق �أق�صر وقت حلفر الآبار وبحفر �أطول الآبار الأفقية.
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بانتهاء عام  2000ازداد احتياطي النفط �إىل  5مليار برميل كما �أن الإنتاج ظل يزداد ب�شكل منتظم من
زهاء � 761ألف ب/ي عام � 1994إىل � 840ألف ب/ي عام  .2000وتعزى بع�ض تلك الزيادة يف الإنتاج �إىل
ا�ستخدام �أحدث التقنيات التي من �ش�أنها رفع معامل اال�ستخال�ص من احلقول القائمة� ،إىل جانب ذلك
ترجع بع�ض هذه الزيادة خالل ال�سنوات املا�ضية �إىل النفط اجلديد املنتج لي�س فقط من احلقول القائمة
بل �أي�ضاً بل من خالل تطوير تلك احلقول بوترية مت�سارعة.
بلغ عدد الآبار املنتجة  11بئراً خالل الفرتة ما بني  ،1980-1967وارتفع هذا العدد �إىل  50بئراً بحلول
عام  1988ثم وا�صل االرتفاع لي�صل �إىل  60بئراً يف عام  1990وقارب  100بئر عام .1999
وعندما �أثبتت جهود حملة ال�شركة ال�ستك�شاف الغاز يف �أوائل الت�سعينات �أن حقول الغاز بالبالد غنية

وواعدة قررت احلكومة الدخول يف �صناعة جديدة هي ت�صدير الغاز الطبيعي امل�سال .ففي عام 1996

�أبرمت اتفاقية بني احلكومة وال�شركة مت مبقت�ضاها تطوير حقول و�سط عمان لتوفري الغاز مل�صنع الغاز
امل�سال يف قلهات بالقرب من والية �صور .وال�ستيفاء التزامات ال�شركة جتاه االتفاقية كان لزاماً على ال�شركة
القيام بحفر الآبار وتو�صيلها مبحطة معاجلة الغاز اجلديد ب�سيح رول ومن ثم نقل الغاز عرب خط الأنابيب
الذي ميتد مل�سافة  352كيلومرتا �إىل قلهات ،بالإ�ضافة �إىل ذلك تعترب ال�شركة م�سئولة عن �ضمان توفري
الغاز ملدة � 25سنة.
بلغت تكلفة م�شروع الغاز الطبيعي امل�سال هذا  1.2مليار دوالر وهو �أكرب م�شروع ينفذ مبفرده يف تاريخ
ال�شركة ومت تنفيذه ح�سب اخلطة املعدة له  .وقد مت �إهداء حمطة املعاجلة املركزية يف �سيح رول وخط
�أنابيب الغاز من �سيح رول �إىل قلهات �إىل الدولة يف �شهر نوفمرب  ،1999كما مت �شحن �أول �شحنات الغاز
امل�سال �إىل كوريا يف �شهر �أبريل .2000

يف عام  2002مت �إج��راء مراجعة �شاملة ل�سري العمل يف ال�شركة �أدت �إىل تغيري كامل يف الربامج
وو�ضعت ال�شركة خططاً طموحة ال�ستخال�ص النفط ال ت�ستند فقط على نظام الغمر باملياه بل ت�ستخدم
�أي�ضا تقنيات اال�ستخال�ص املعزز للنفط مثل ا�ستخدام التطبيقات احلرارية واملواد الكيميائية �أو املذيبات
الغازية ،حيث مت �إدراج مبلغ �إجمايل قدره  2مليار دوالر حتت بند توفري التكاليف يف ميزانية ال�شركة خالل
اخلطة اخلم�سية يف الفرتة ما بني  ،2008 - 2002ونظراً لطبيعية اال�ستثمار الذي يتطلب وقتا طويال فقد
وافقت احلكومة العمانية بنهاية عام  2004على متديد اتفاقية حقوق امتياز ال�شركة فيما يتعلق بالإنتاج
واال�ستك�شاف والت�شغيل ملدة � 40سنة حتى عام  .2044ومن الأمثلة على تقنيات اال�ستخال�ص املح�سن
واملعزز يف ال�سلطنة ميكن الإ�شارة �إىل عملية حقن الغاز �ضمن الت�شكيلة احلاملة للنفط �إ�ضافة �إىل حقن
البخار يف قمة املكمن �ضمن القبعة الغازية يف حقل قرن علم ،وتطبق تقنية التحفيز بالبخار يف حقل �أمل
�شرق ،وتقنية الإفا�ضة بالبخار يف حقل �أمل غرب ،كما يحقن الغاز احلام�ضي يف حقل هرويل ،وجرى
ا�ستخدام حقن املاء وتكثيف احلفر البيني يف حقل اخلوير ،1ويف ندوة نظمها مركز �ش�ؤون الإعالم يف �إمارة
�أبو ظبي يف �أواخر عام  2008حول تقنية توظيف امليكروبات يف زيادة الإنتاج النفطي ،قدم رئي�س الإنتاج
ب�شركة تنمية نفط عمان ورقة �أكد فيها �أن ال�شركة اتفقت مع باحثني وخمت�صني بيولوجيني وكيميائيني،
لإجناز الأبحاث من �أجل الو�صول �إىل تطبيقات ناجعة لهذه التقنية يف زيادة الإنتاج النفطي من بع�ض
احلقول العمانية .2وقد �أعلنت �شركة تنمية نفط عمان عن قيامها بنجاح بت�شغيل حقل غاز (برهان غرب)،
حيث قامت ال�شركة بربط نظام للإنتاج املبكر �أن�ش�أته مديرية الغاز يف ال�شركة خالل فرتة تقل عن عامني
من تاريخ اتخاذ قرار اال�ستثمار النهائي .و يتوقع �أن يبلغ معدل �إنتاج الغاز من احلقل  1.5مليون م/3ي،
 1حم�ش تركي ،اال�ستخال�ص البرتويل املح�سن ،جملة النفط والتعاون العربي ،املجلد  ،36العدد  ،133ربيع .2011
� 2صحيفة البيان� ،أبو ظبي.2008/10/16 ،
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�إ�ضافة �إىل  1200ب/ي املتكثفات .من ناحية �أخرى� ،أعلنت ال�شركة عن الت�شغيل الناجح لأول م�شروع
متكامل يعمل ب�أ�سلوب اال�ستخال�ص املح�سن للنفط يف حقل مرمول ،وهو م�شروع �سي�ضيف � 8آالف ب/ي
من النفط لإنتاج ال�شركة خالل ال�سنوات القادمة ،ويعترب منوذجاً متميزاً لال�ستخدام املتزايد للأ�ساليب
التقنية اجلديدة لزيادة الإنتاج من بع�ض حقول نفط ال�شركة التي بلغت مرحلة الن�ضج.1
يعترب الغاز الطبيعي جماال هاماً للنمو بالن�سبة لل�شركة وقد مت �إن�شاء م�صنع جديد للغاز امل�سال يف �سيح
نهيدة يف عام  2005بالإ�ضافة �إىل م�صنع �آخر يف منطقة كوثر مت افتتاحه ر�سمياً يف �شباط/فرباير 2009
بطاقة ت�صل �إىل  20مليون م/3ي ،ويتم جمع الغاز عرب �شبكة جتميع ت�ضم جمموعة من اخلطوط الطويلة
وثالث حمطات ت�شعبية وخطوط تدفق متتد لأكرث من �أربعني كيلومرتاً وترتبط ب�أكرث من  14بئر �إنتاج.
ينقل الغاز املعالج �إىل نظام برنامج الغاز احلكومي بخط �أنابيب ميتد بطول  85كيلومرتاً ليتم تو�صيله
للجهات امل�ستهلكة يف منطقة م�سقط و�صحار .ومن جانب �آخر تنقل املتكثفات عرب خط �أنابيب ميتد مل�سافة
 103كيلومرتات �إىل م�صنع املعاجلة بحقل �سيح رول وتنقل من هناك �إىل حمطة ت�صدير خام النفط مبيناء
الفحل عرب خط النفط الرئي�سي.2
ورغم املحاوالت املتعددة لتطوير م�صادر االقت�صاد يف عمان ،ال تزال ال�سلطنة تعتمد ب�شكل كبري على
النفط والغاز كم�صدر رئي�سي للدخل القومي .ورمبا لعب االرتفاع املت�سارع يف �أ�سعار النفط دوره يف رفع
م�ساهمة قطاع الهيدروكربون لت�صل �إىل  % 51من الدخل القومي العام يف عام  2008مقارنة بحوايل % 41
يف عام  ،2004كما �ساهم قطاع البرتول عموماً يف  % 85من ال�صادرات العمانية عام .2008

متت �إع��ادة هيكلة �شركة تنمية نفط عمان يف عام  2005لت�شمل جمموعة من الأ�صول والدوائر
الوظيفية .الأ�صول هي وحدات ال�شركة امل�س�ؤولة عن �إنتاج الهيدروكربونات بينما ت�ضطلع الدوائر الوظيفية
بامل�س�ؤولية عن تنظيم �سيا�سات العمل وتقدمي الدعم لهذه الأ�صول .وبذلك تقوم هذه الدوائر بو�ضع املعايري
التقنية وحتديد �إجراءات العمل بينما تقوم الأ�صول بتطبيق هذه املعايري والإجراءات خالل تنفيذها خلطط
ال�شركة.3
تعترب �شركة تنمية نفط عمان حالياً �أكرب �شركة يف ال�سلطنة للتنقيب عن النفط والغاز و�إنتاجهما ،وتنتج
ما يربو على  % 80من النفط اخلام للبالد وكل �إنتاج البالد من الغاز الطبيعي تقريباً .4كما تعمل يف عمان
جمموعة كبرية من ال�شركات ،منها:
 ،Occidental/Fortum Oy/Mitsuiو  ،Petrogas/Japexو  ،Totalو  ،Hunt Oilو PTT Exploration
 ،and Productionو ،CC Energy/Tethys Oilو ،Sinopecو  ،Circle Oilو.Oilex

اتفاقيات اال�ستك�شاف
تعمل وزارة النفط والغاز جاهدة للحفاظ على �سوية عالية لعمليات اال�ستك�شاف ،وقد جنحت يف
ا�ستقطاب العديد من ال�شركات العاملية للعمل يف هذا املجال �ضمن البالد ،ويبني اجلدول  1-14بع�ض
اتفاقيات اال�ستك�شاف املمنوحة لل�شركات 5منذ عام .2001
1
2
3
4

وزارة النفط الكويتية2010/2/24 ،
�شركة تنمية نفط عمان تفتتح م�صنع الغاز بحقل كوثر ،بيـان �صحـفـي �صادر عن دائرة ال�ش�ؤون اخلارجية واالت�صاالت.2009/2/22 ،
املوقع الر�سمي ل�شركة تنمية نفط عمان . www.pdo.co.om
�شركة تنمية نفط عمان ،حقائق و�أرقام ،حزيران/يونيو .2009

http://www.pdo.co.om/pdoweb/LinkClick.aspx?fileticket=VLdxH6_DGT4 %3d&tabid=222
5 Arab Oil & Gas Directory, 2010.
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اجلدول  :1 - 14اتفاقيات اال�ستك�شاف املوقعة مع بع�ض ال�شركات 2009 - 2001
ال�سنة

القاطع

ال�شركة
Maersk Oil

2001

45 - 48

Total

2002

34

Hunt Oil/Burren Energy
Hunt Oil
PTTEP

CC Energy/Tethys Oil
Hunt Oil
Sinopec

Circle Oil

Reliance Industries/OCC
Circle Oil

Tethys Oil/Odin Energi

Occidental/Liwa Energy/Mitsui

Oilex/Videocon/GAIL/BPCL/HPCL
PTTEP
Mol

Indago Petroleum/RAK Petroleum

Taqah Oil Exploration/Range Oil & Gas
RAK Petroleum

Reliance Industries/OCC
Occidental/Mubadala
Epsilon Energy

Harvest Natural Resources
PetroTel

2001
2002
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2009
2009
2009

50
51
44

الإنفاق
مليون دوالر
18

26 -18
11 -7
9

3-4

17

36 - 38

22

40
49
18
52
15
54
56
58
43

43A

11
30
38

10 -8

57
30
41
62
55

50

الغرب /قرن عامل
17

وقد �أعلنت وزارة النفط والغاز يف �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر عام � 2010أنها ب�صدد منح تراخي�ص
لتطوير  5مناطق امتياز للتنقيب والإنتاج بعد �أن �أنهت املفاو�ضات مع عدة �شركات نفط عاملية .وقال مدير
عام ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط والغاز بالوزارة� ،إنه قد مت اختيار � 5شركات من خالل مناق�صات طرحتها
الوزارة يف الن�صف الأول من ذلك العام ،ومل يذكر �أ�سماء ال�شركات املت�أهلة مكتفيا بالقول �إن من بينها واحدة
تعمل يف ال�سلطنة بينما ال�شركات الأربع الأخرى �شركات عاملية تدخل يف جمال �صناعة النفط يف ال�سلطنة
للمرة الأوىل ،م�شرياً يف هذا اجلانب �إىل ا�سرتاتيجية الوزارة التي تهدف �إىل ا�ستقطاب �شركات عاملية
جديدة ،وذكر �أنه مع �إر�ساء مناطق االمتياز اجلديدة على ال�شركات املت�أهلة� ،سريتفع عدد ال�شركات العاملة
يف جمال النفط والغاز يف ال�سلطنة �إىل � 26شركة .وقد �أو�ضح �أن مناطق االمتياز التي �سيتم �إر�سا�ؤها بينها
منطقتان بحريتان رقم  40و( 50يف حمافظة م�سندم واملنطقة الو�سطى على التوايل) ،ومنطقتان �أي�ضا يف
جنوب ال�سلطنة هما  36و ،38واملنطقة اخلام�سة رقم  42متتد بني حمافظة م�سقط واملنطقة ال�شرقية.
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كما �أ�شار مدير عام ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط والغاز �إىل �أن الوزارة طرحت يف �شهر �أيلول� /سبتمرب من عام
 2010مناق�صة لتطوير  3مناطق امتياز �أخرى وهي املنطقة  66قرب حقل �سحمة ،و 67و  39القريبتان من
حقول منتجة يف اجلنوب.1
ويف �شهر ني�سان�/أبريل عام  2011وقعت �شركة النفط العمانية  OOCو�شركة اال�ستثمارات البرتولية
الدولية  IPICالإماراتية ،على اتفاقية للتعاون يف جمال اال�ستثمار يف م�شاريع النفط والغاز والبرتوكيماويات.
م�صاف للتكرير وم�شاريع برتوكيميائية �إ�ضافة �إىل
ٍ
وتهدف اجلهود امل�شرتكة بني ال�شركتني �إىل ت�أ�سي�س
تبادل اخلربات والتقنيات ح�سبما �أفاد به معاون وزير النفط والغاز يف ال�سلطنة.2

االكت�شافات

ت�شري البيانات املتوفرة �إىل حتقيق اثني ع�شر يف ال�سلطنة بني عامي  2008و ،2010منها  9اكت�شافات
للنفط و  3اكت�شافات للغاز ،و ميكن الإ�شارة على �سبيل املثال �إىل اكت�شاف للنفط حققته �شركة تنمية نفط
عمان يف حقل الغبار -جنوب الواقع بالقرب من حقل قرن علم ،حيث مت خالل عام  2009حفر � 4آبار
ا�ستك�شافية و بئر تقييمي واحد� ،أكدت جميعـــــها �أن حجــــم االحتيــاطي اجليولوجي املكت�شف ميكن �أن
يزيد عن  1مليار برميل.
كما حققت ال�شركة اكت�شافني �آخرين للنفط �أحدهما هو حقل دافق-غرب الواقع �شمال منطقة عملها،
والآخر هو حقل عنرب القريب من حقل �سداد يف و�سط ال�سلطنة� ،إ�ضافة لذلك �أكد مدير ال�شركة �أنه قد
مت حتقيق اكت�شاف كبري للغاز يف حقل خلود ،حيث عرث على الغاز عمق يزيد على � 5آالف مرت يف مكامن
�شديدة التما�سك ومنخف�ضة النفاذية وحتت حرارة مرتفعة جداً.
و�أعلنت �شركة برتول ر�أ�س اخليمة يف الربع الأول من عام  2010عن جناح اختبارها للك�شف عن الغاز
يف بئر حمراء دورع 4 -يف القاطع 30 -يف ال�سلطنة .حيث مت حفر البئر التقييمي املذكور الختبار مكمن
ال�شعيبة الذي مل يتم اختباره يف �أي من الآبار ال�سابقة يف منطقة حمراء دورع .كما مت اختبار مكامن الناطح
�أ ،والناطح �س ،والناطح د بنجاح .و�صل احلفر �إىل عمق  1620م ،وت�ضمن جذعاً �أفقياً لدرا�سة ال�شقوق.
يحتوي القاطع  30على  4اكت�شافات �سابقة هي نادر ،وال�صحوة ،وحفر ،وحمراء دورع .ومت تقدمي خطة
تطوير احلقول لوزارة النفط والغاز للموافقة عليها على �أ�سا�س التطوير امل�شرتك للحقول مع املعاجلة يف
من�ش�أة مركزية ،قبل ربط املنتج ب�شبكة غاز ال�سلطنة التي تبعد  16كيلومرتاً فقط ،كما ت�ضمنت اخلطة
خياراً �آخر قيد الدرا�سة وهو بناء حمطة توليد كهربائية خا�صة باملوقع .كانت نتائج االختبار �إيجابية يف
الناطح �أ ،الناطح �س ،والناطح د مع معدالت �إنتاج تفوق التوقعات ،وقد تدفق الغاز يف اختبار ال�شعيبة
مبعدالت �أولية ت�صل �إىل  19مليون قدم/3ي ،كما تبني وجود بع�ض املياه املرافقة مع الغاز املنتج ،وقد مت
البدء بدرا�سات لتحديد مدى قرب املياه من الغاز ،ومعرفة �آلية حركتها باجتاه الطبقة احلاملة للغاز .وقد
�صرح رئي�س جمل�س �إدارة �شركة برتول ر�أ�س اخليمة �أن ال�شركة �ست�ستمر يف اختبار مكمن ال�شعيبة لتحديد
املزيد من خ�صائ�ص املكامن وتقدير حجم التدفق.
من جهة �أخرى جتاوز اختبار مكمن الناطح �أ التوقعات حيث بلغ �إنتاجه  11مليون قدم/3ي ،بينما بلغ
�إنتاج مكمن ناطح �س ،وناطح د جمتمعني  5ماليني قدم/3ي .علماً ب�أنها املرة الأوىل التي يتم فيها �إ�ضافة
احتياطيات ناطح �س وناطح د �إىل تقديرات االحتياطي .وت�أمل ال�شركة يف احل�صول على �أول �إنتاج جتاري
للغاز يف مطلع عام  .2012يذكر �أن �شركة برتول ر�أ�س اخليمة 3هي �شركة م�سجلة يف منطقة التجارة احلرة
 1ن�شرة متابعة م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً� ،أوابك ،ال�سنة  ،30العدد .2010 ،4
 3املوقع الر�سمي ل�شركة برتول ر�أ�س اخليمة2010/3/23 ،

2 Oil and Gas Journal, 22/4/2011
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يف �إمارة ر�أ�س اخليمة وهي امل�شغل ل�سبع امتيازات يف �سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية املتحدة ،من
�ضمنها امتياز واحد يف مرحلة الإنتاج ،وثالثة منها يف مرحلة اال�ستك�شاف ،وثالثة تخ�ضع لتقييم �إمكانية
التطوير �أو �إعادة التطوير .ومتتلك ال�شركة ح�صة  % 100من القاطع  30مع حقوق حكومية عند الإعالن
عن اجلدوى التجارية بن�سبة .% 25
ويف �شهر متوز/يوليو � 2010أعلنت �شركة � ،Tethys Oilأن نتائج اختبار املقطع الأفقي يف مكمن
“خفي” �ضمن البئر �سيوان �شرق )SE-3( 3 -قد فاقت التوقعات ،حيث و�صل معدل �إنتاج البئر �إىل
 10714ب/ي من النفط ،و �أكدت ال�شركة حينها �أن البئر ميتلك طاقة لإنتاج كميات �أكرب ،لكن االختبار
كان حمدوداً با�ستطاعة معدات االختبار امل�ستخدمة.
ويف �شهر ني�سان�/أبريل  ،2011حققت جمموعة تقودها �شركة CC Energy Development SAL
اكت�شافاً للنفط الثقيل عرب البئر �سيوان� -شرق  7الواقع يف القاطع � 4شرقي عمان .حفر البئر املذكور
�إىل عمق  1890م ،واخرتق عدة جمموعات حاملة للنفط الثقيل ،لكنه مل ينتج عند و�ضعه على االختبار

با�ستخدام معدات احلفر ،وقد مت �إغالق البئر م�ؤقتاً لإجراء املزيد من الدرا�سات والتح�ضري الختبارات
الحقة .وا�ستهدف البئر تقييم �صخور من حقب  Neoproterozoicالعائد لدهر الربيكامربي �ضمن اجلزء
اجلنوبي من تركيب �شرق �سيوان ،وقد اخرتق  90مرتاً من ال�صخور امل�شبعة بالنفط الثقيل.1

احتياطي النفط
تقدر احتياطيات النفط امل�ؤكدة يف البالد بحوايل  5.5مليار برميل يوجد معظمها حتت مظلة �شركة
تنمية نفط عمان ،وقد راجعت ال�شركة تقديراتها لالحتياطي اجليولوجي من النفط  STOIIPيف عام
 2008وخف�ضته مبقدار  1مليار برميل لي�صل �إىل  52.9مليار برميل ،وذلك بعد �أن ازدادت التقديرات
بحوايل  3.2مليار برميل عام .2007
يوجد �أكرث من ن�صف االحتياطيات يف �شمال البالد �ضمن �ستة حقول هي :يبال ،وناطح ،وفاهود،
واحلوي�ش ،وخلوير ،و�شبكه.

�إنتاج النفط
و�ضعت ال�سلطنة خطة طموحة تهدف �إىل تطوير �إنتاجها ،وقد ذكر م�س�ؤول يف وزارة االقت�صاد الوطني،2
�أن عمان تعتزم ا�ستثمار  3.5مليار دوالر خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،وذلك �ضمن جهودها الرامية �إىل
رفع معدل �إنتاج النفط واملتكثفات فيها مبعدل  ،% 18حيث من املتوقع �أن ي�صل معدل الإنتاج �إىل مليون
ب/ي يف عام  .2015وقد �شهد معدل الإنتاج يف ال�سلطنة تطوراً ملحوظاً حيث ارتفع من � 687ألف ب/ي
عام  2006لي�صل �إىل � 755ألف ب/ي عام .2010
وقد و�ضعت عدة حقول جديدة على الإنتاج خالل تلك الفرتة ،فقد �أعلنت �شركة برتول ر�أ�س اخليمة يف
مطلع عام  2009على �سبيل املثال ،عن بدء �إنتاج النفط من حقل بوخا الغربي الواقع يف القاطع  8يف م�ضيق
هرمز ،وذلك من بئرين مت حفرهما يف منطقة يبلغ عمق املياه فيها  90مرتاً ،وتقع على بعد  25كيلومرتاً
من �شبه جزيرة م�سندم .وبلغت معدالت الإنتاج الأولية حوايل � 10آالف ب/ي من النفط� ،إ�ضافة �إىل 30
مليون قدم/3ي من الغاز املرافق .مت اكت�شاف حقل بوخا الغربي يف عام  1976على اعتبار �أنه حقل للغاز،
وقد هجر ب�سبب عدم �إمكانية الإنتاج منه بكميات جتارية� .إال �أن �شركة برتول ر�أ�س اخليمة قامت بني عامي
1 Oil and Gas Journal, 8/4/2011
2 Oil and Gas Journal, 21/7/2010

206

تركي الحمش

 2006و 2008بحفر �آبار تقييمية ت�ضمنت مقطعاً �أفقياً مو�سعاً ،لتك�شف عن وجود كميات نفط كبرية يف
مكامن م�شرف ،ومودود ،وثمامة.1
ويف نف�س العام �أعلنت �شركة تنمية نفط عمان ،عن االنتهاء من املرحلة الأوىل من م�شروع تطوير حقل
املربوك ،حيث بد�أت �أعمال تطوير احلقل يف عام  .2007وت�ضمنت خطة التطوير بناء حمطات �إنتاج ،ومد
خطوط جتميع جديدة ،بهدف املحافظة على معدل �إنتاج النفط خالل ال�سنوات القادمة .كما ت�ضمنت
اخلطة تركيب �ضواغط غازية لنقل الغاز عرب الأنابيب �إىل حمطة املعاجلة يف �سيح رول .2يبني ال�شكل 1-14
تغري �إنتاج النفط واملتكثفات بني عامي .3 2010 - 2006

ال�شكل � :1 - 14إنتاج النفط واملتكثفات يف عمان2010 - 2006 ،

�ألف ب/ي
كما ارتفع معدل �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي واملتكثفات ،وقدر هذا املعدل عام  2009بحوايل � 100ألف ب/ي.

احتياطي الغاز وكميات الغاز امل�سوق
ارتفع احتياطي الغاز الطبيعي من  914مليار مرت مكعب عام  2008لي�صل يف نهاية عام � 2010إىل 950
مليار مرت مكعب،ميثل الغاز الطبيعي احلر قرابة  % 90منها.

ال
وت�شري بيانات وزارة االقت�صاد الوطني العمانية �إىل �أن كميات الغاز الطبيعي امل�سوق انخف�ضت قلي ً
يف عام  ،2010ويبني اجلدول  2-14كميات الغاز الطبيعي امل�سوق يف ال�سلطنة من � 2006إىل .4 2009

اجلدول  :2 - 14الغاز الطبيعي امل�سوق يف عمان2009 - 2006 ،

ال�سنة

2006

2007

2008

2009

مليون م�/3سنة

25139

25179

25200

24496

 3تقرير الأمني العام ال�سنوي � ،37أوابك.2010 ،
 4تقرير الأمني العام ال�سنوي � ،37أوابك.2010 ،

1 AME Info, 18/2/2009
2 Oil Voice, 10/4/2009
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م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن
وزارة االقت�صاد الوطني يف
�سلطنة ع��م��ان ت��ع��م��ل على
ن�شر تقارير �شهرية تف�صيلية
ت��ب�ين ف��ي��ه��ا �إن����ت����اج ال��ن��ف��ط
واملتكثفات وال��غ��از الطبيعي
وا�ستخداماتها .ويبني ال�شكل
� 2-14إنتاج النفط واملتكثفات
خالل الأ�شهر ال�ست الأوىل
م��ن ع���ام  ،2011ك��م��ا يبني
ال�شكل  3-14و�سطي كميات
ال��غ��از امل�سوقة يومياً يف كل
�شهر ا�ستناداً �إىل التقارير
املذكورة.

ال�شكل  :2 - 14معدل �إنتاج النفط واملتكثفات اليومي يف عمان خالل
الن�صف الأول من عام 2011

ال�شكل  :3 - 14معدل كميات الغاز الطبيعي امل�سوق يف عمان خالل الن�صف الأول من عام 2011

مليون م/3ي

يونيو

مايو

�إبريل

مار�س

فرباير

يناير

المملكة المغربية
�أ  -ملحة عامة
تعترب اململكة املغربية دولة ذات �أهمية تنقيبية وا�ستك�شافية خا�ص ًة �ضمن القواطع الواقعة يف املغمورة،
وهذا ما يبدو جلياً من خالل اهتمام ال�شركات الأجنبية بعمليات اال�ستك�شاف فيها .وقد مت منح رخ�صتي
ا�ستك�شاف وثالثة امتيازات يف عام  ،2008ويف مطلع عام  2010كانت عدد تراخي�ص اال�ستك�شاف
املمنوحة قد بلغ  106تراخي�ص �إ�ضافة �إىل  8امتيازات ا�ستطالعية ،ورغم ذلك ال يزال عدد االكت�شافات
فيها قليالً.
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اكت�شف النفط لأول مرة يف املغرب عام  1923يف «عني حمره» �ضمن حو�ض غرب �شمال �شرق مدينة
الرباط .وبعد ذلك بخم�س �سنوات مت ت�شكيل مكتب البحوث واال�ستثمارات يف جمال التعدين (Bureau de
 )Recherches et de Participations Minièresبهدف تطوير قطاع التعدين يف البالد.

ويف عام � 1929شكل هذا املكتب �شركة م�شرتكة مع كل من  ،Elf-ErapوCompagnie Française des
( Pétrolesوكالهما حالياً جزء من �شركة  )Totalدعيت با�سم  ،Société Chérifienne des Pétrolesوقد

اكت�شفت تلك ال�شركة عدة حقول نفطية يف حو�ض غرب خالل الثالثينات من القرن املا�ضي .كما اكت�شفت
ال�شركة الغاز الطبيعي يف «ك�شوله» و «جبل جري» �ضمن حو�ض ال�صويرة يف عام .1057
�أعطى قانون النفط والغاز لعام  1958زخماً جديداً للتنقيب عن النفط والغاز من خالل ال�سماح بدخول
ال�شركات الأجنبية الأخ��رى يف قطاع التنقيب والإنتاج يف �إطار �شراكات بن�سب مت�ساوية  ٪ 50:50مع
الدولة ،وقد ا�ستقطب القانون اجلديد عدداً كبرياً من �شركات النفط الأوروبية والأمريكية التي خُ �ص�صت
مب�ساحات على طول �سواحل املحيط الأطل�سي والبحر الأبي�ض املتو�سط ،ولكن القليل منها حقق اكت�شافات
جتارية.

يف عام  1981مت �إن�شاء �شركة النفط الوطنية واملكتب الوطني للأبحاث واال�ستغالل البرتويل (،)Onarep
مما �أدى �إىل �إعطاء دفعة �إ�ضافية لن�شاط اال�ستك�شاف ،وكانت مهمة املكتب الوطني �إدارة وتن�سيق عمليات
التنقيب عن املواد الهيدروكربونية والإنتاج يف املغرب ،وترك مكتب البحوث واال�ستثمارات للرتكيز فقط
على قطاع التعدين .وقد منح املكتب الوطني منذ عام  1991جمموعة تراخي�ص تنقيب لأربعة ع�شر �شركة،
كما تابع برناجمه اال�ستك�شايف اخلا�ص الذي ركز على حو�ض ال�صويرة واكت�شف حقل م�شكاله للغاز وحقل
نفط زلنت.

يف عام  1991مت �إ�صدار قانون النفط والغاز الذي هدف �إىل �إن�شاء نظام �أكرث حتررا ُ لل�شركات الأجنبية
العاملة يف املغرب .وجرت �سل�سلة من التعديالت عليه مت �إقرارها يف عام  1999وبدء تنفيذها عام 2000
حيث مت تعديل بع�ض الأحكام و�أ�ضيفت �أحكام جديدة جلعل اال�ستثمار يف جمال التنقيب والإنتاج �أكرث
جاذبية لل�شركات الأجنبية.
ويف عام � 2003صوت الربملان للعودة �إىل الهيكل الأ�صلي لهذه ال�صناعة ،ومت �إ�صدار قانون �إن�شاء هيئة
حكومية جديدة دعيت با�سم املكتب الوطني للهيدروكربونات واملعادن ،ومت دمج املكتب الوطني للأبحاث
واال�ستغالل البرتويل ومكتب البحوث واال�ستثمارات يف جمال التعدين يف املكتب اجلديد لتغطية كل
قطاعات النفط والغاز والتعدين.
ب � -أهم ال�شركات العاملة
هناك عدد كبري من ال�شركات العاملة حالياً يف املغرب ،و�أهمها ،Repsol :وMaghreb Petroleum
 Exploration (MPE)،و ،Petronasو ،Maersk Oilو ،Genting Oilو Dana Petroleum/Tethys
 ،Oilو  ،Heyco/Stratic Energy/EnergyCorpو ( Cabre Marocفرع من �شركة Caithness Petroleum
الربيطانية) ،و ،/Sphere Petroleum TransAtlantic/Stratic EnergyوAnschutz Corporation
 ،/TransAtlantic/Direct Petroleumو .Circle Oil Maroc Limitedيبني ال�شكل  ،1-15خارطة

الرتاخي�ص اال�ستك�شافية يف املغرب وبع�ض البيانات الأخرى.

وقد ح�صلت �شركتان بريطانيتان م�ستقلتان ( ،Island Oilو )Gas PLC’sيف منت�صف عام  ،2009على
حق التنقيب عن النفط والغاز يف قاطعني يقعان يف مياه املحيط الأطل�سي� ،ضمن حو�ض �أغادير قبالة
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ال�سواحل املغربية .و�أ���ش��ار املكتب ال�شكل  :1 - 15الرتاخي�ص اال�ستك�شافية املمنوحة يف املغرب
الوطني �إىل �أن القاطعني (�سيدي
حتى عام 2009

مو�سى ،وفوم درا) تزيد م�ساحتهما
الإجمالية عن � 12أل��ف كيلو مرت
م��رب��ع .يت�ضمن االت���ف���اق ال��ق��ي��ام
بدرا�سات و�إجراء م�سوحات زلزالية
على مدى � 30شهراً بالن�سبة لقاطع
ف��وم درا ،وع��ل��ى م��دى � 18شهراً
لقاطع �سيدي مو�سى.

االكت�شافات البرتولية
ت�شري الورقة القطرية للمغرب
املقدمة �إىل م�ؤمتر الطاقة العربي
التا�سع ال���ذي عقد يف قطر عام
� ،2010إىل اكت�شافات متوا�ضعة
من النفط والغاز يف �أحوا�ض الغرب
وم��ا قبل الريف وال�صويرة .وكما
ذكر �سابقاً ف���إن عدد االكت�شافات
امل�سجلة يف املغرب منخف�ض ن�سبياً،
ومن تلك االكت�شافات ميكن الإ�شارة
�إىل م��ا �أعلنته �شركة Maghreb
Petroleum Exploration S.A
) (MPEيف �شهر �آذار/م��ار���س عام
 2007عن اكت�شاف للغاز يف البئر
التنقيبي  TE-5الذي بلغ عمقه الكلي  2683مرتاً ،واخرتق حوايل  35مرتاً من ت�شكيلة تاجي الرملية ،
و�أنتج كميات من الغاز مل يعلن عنها ثم مت �إغالقه.

ويف �أواخر عام  2008حققت �شركة  Circle Oilااليرلندية اكت�شافاً للغاز يف امتياز �أوالد نزاال ،الواقع
�شمال �شرق العا�صمة الرباط .وذكرت ال�شركة �أن البئر � ONZ6أنتج عند و�ضعه على االختبار  3.32مليون
قدم/3ي من الغاز ،وكان ذلك هو البئر الأول �ضمن خطة حلفر � 6آبار يف االمتياز املذكور.
ويف مطلع عام  2009حققت �شركة  Circle Oilاكت�شافاً جديداً للغاز عرب بئرها  KSR-8الواقع يف
حو�ض “غرب” �شرقي الرباط .وكان ذلك هو االكت�شاف الثالث الذي حققته ال�شركة يف املغرب ،و�أنتج البئر
عند و�ضعه على االختبار �أكرث من  19مليون قدم/3ي من الغاز .ويف نف�س الفرتة قدرت جمموعة تقودها
�شركة  ،Repsol YPF SAحجم االحتياطي القابل للإنتاج من الغاز بحوايل  100مليار قدم مكعب ،1وذلك
يف اكت�شاف حققته يف املغمورة عرب البئر  Anchois-1الذي حفر على بعد  40كم قبالة ال�سواحل املغربية
�ضمن ترخي�ص  ،Tanger-Laracheوبلغ عمقه  2435مرتاً ،واخرتق نطاقني حاملني للغاز تبلغ ال�سماكة
الفعالة الإجمالية لهما  40مرتاً.
1 Oil and Gas Journal, 30/3/2009
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ويف �شهر حزيران/يونيو عام � 2009أنهت �شركة  Circle Oilعمليات الإكمال على البئر اال�ستك�شايف
 ،CGD-10الواقع �ضمن امتياز (�سيباو) يف حو�ض غرب ،حيث اعترب البئر جاهزاً ليكون منتجاً للغاز .وكان
البئر قد �أنتج عند و�ضعه على االختبار حوايل  3.9مليون قدم/3ي من الغاز ،با�ستخدام �صمام 64/24
بو�صة ،وذلك من ت�شكيلة حاملة للغاز تبلغ �سماكتها  3.3م ،وكان ذلك االكت�شاف هو الرابع لل�شركة يف املغرب.
ويف �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر  2010حققت  Circle Oilاكت�شافاً جديداً للغاز عرب بئرها اال�ستك�شايف
 CGD-11الذي حفر يف نف�س االمتياز�( 1سيباو) ،و�أنتج البئر من نطاقني ،الأول نطاق «غويبا�س» Guebbas
الذي بلغت �سماكته الفعالة  4.2م ،و�أنتج عند اختباره  6.22مليون قدم/3ي� ،أما الثاين فكان نطاق «حوت»
 Hootالذي بلغت �سماكته الفعالة  5.9م ،و�أنتج عند اختباره  7.07مليون قدم/3ي .وقد حفرت ال�شركة بئراً
�آخر يف نف�س املنطقة 2هو ADD-1و�أنتج �أي�ضاً من نطاقي غويبا�س مبعدل  1.89مليون قدم/3ي ،وحوت
مبعدل  3.57مليون قدم/3ي .كما �أعلنت ال�شركة يف مطلع عام  2011عن حتقيق اكت�شاف جديد للغاز يف
�سيباو عرب البئر اال�ستك�شايف  ،DRJ-6الذي �أنتج عند و�ضعه على االختبار  5.36مليون قدم/3ي من الغاز
الطبيعي� .3أما �آخر اكت�شاف �أعلن عنه فكان يف �شهر ني�سان�/أبريل  2011حيث حققت  Circle Oilاكت�شافاً
كبرياً للغاز عرب البئر  KSR-11الذي حفر يف امتياز �سيباو و�أنتج �أي�ضاً من نطاقي حوت وغويبا�س.

االحتياطي والإنتاج
يعتمد املغرب على الطاقة امل�ستوردة ب�شكل �شبه كلي ،حيث ا�ستورد عام  2009حوايل  % 94.6من
احتياجاته الطاقية .4ت�شري بع�ض اجلهات الر�سمية املغربية �إىل �أن االحتياطي يف احلقول ال�صغرية يبلغ
 3.2مليار مرت مكعب من الغاز و� 850ألف مرت مكعب من املتكثفات ،و 35مليون برميل من النفط ا�ستخرج
منها حتى اليوم حوايل  8ماليني برميل.5

بينما تقدر بع�ض امل�صادر �أن احتياطي النفط يف املغرب يقل عن  1مليون برميل� ،أما احتياطي البالد من
الغاز (احلر واملرافق) فهو يف تناق�ص رغم االكت�شافات اجلديدة ويقدر بحوايل  1.6مليار مرت مكعب ،بينما
كان  1.7مليار مرت مكعب قبل عدة �سنوات .6من جانبها قدرت جملة النفط والغاز �أن احتياطي الغاز يف
املغرب يف مطلع عام  2010بلغ  1.5مليار مرت مكعب ،واحتياطي النفط � 752ألف برميل ،م�شرية �إىل �أن عدد
الآبار املنتجة للنفط يف البالد مل يزد عن � 7آبار يف مطلع عام  2009تنتج حوايل  300ب/ي ،7ويتم الإنتاج
من  4حقول للغاز ،وحقلني للغاز واملتكثفات ،وحقل واحد للنفط.
ورغم عدم ذكر ذلك ب�شكل �صريح� ،إال �أنه من الوا�ضح �أن تقديرات االحتياطي ال��واردة يف الورقة
القطرية للمغرب ت�شري �إىل االحتياطي اجليولوجي �أو االحتياطي امل�أمول.

�إن �أهمية تنمية الطاقة يف البالد قادت �إىل و�ضع ا�سرتاتيجية للتنقيب عن البرتول ترتكز على ما يلي:
•فتح مناطق برية جديدة للتنقيب خا�صة يف املناطق ال�صعبة مثل الأطل�س املتو�سط والكبري والريف.
•�إعادة توجيه البحث نحو الطبقات اجليولوجية الغري امل�ستك�شفة مثل �صخور الباليوزويك وتركيبات
البحر العميق.
1 Energy Business Review, 29/10/2010
2 Oil and Gas Journal, 24/1/2011, & Reuters, 8/2/2011

 3ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعاملياً ،ال�سنة  ،31العدد 2011 ،1
 4الورقة القطرية للملكة املغربية ،م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع ،قطر.2010 ،
 5الورقة القطرية للملكة املغربية ،م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع ،قطر.2010 ،

6 Arab Oil & Gas Directory, 2010
7 Oil , World Look at Reserves and Production, 1/1/2010
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•العمل على ترويج الأحوا�ض الر�سوبية املدرو�سة لدى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف التنقيب.
•االنفتاح على العامل باال�شرتاك مع املقاوالت الوطنية وال�شركات البرتولية العاملية لفتح �آفاق
جديدة للمكتب الوطني للهيدروكربونات واملعادن يف اال�ستك�شاف خارج املغرب.
•ال�سماح لهذا املكتب  -مبوجب قانون جديد  -باالنفتاح على م�ساهمات القطاع اخلا�ص وذلك
لتو�سيع قاعدته املالية باعتماد �أر�صدة �ضرورية لال�ستثمارات يف ا�ستك�شاف و�إنتاج البرتول وتدعيم
م�ؤهالته وخرباته يف حقل مهامه الأ�سا�سية.

يغطي ميدان الأحوا�ض الر�سوبية املغربية املفتوحة لال�ستك�شاف م�ساحة � 770ألف كيلو مرت مربع،1
بينما ال يتجاوز عدد الآبار اال�ستك�شافية املحفورة فيها  288بئراً �أغلبها يف حو�ض الغرب وما قبل الريف
والريف وال�صويرة وهو ما يعرب عن كثافة متو�سطة تبلغ حوايل � 4آبار يف كل � 10آالف كيلو مرت مربع ،وهي
كثافة تعترب منخف�ضة مقارنة مع الكثافة املتو�سطة على ال�صعيد العاملي والتي ت�صل �إىل � 10آبار يف كل
 100كيلو مرت مربع.

ال�سجيل الزيتي
و�صف املكتب الوطني للهيدروكربونات واملعادن يف عام  2007احتياطي املغرب من ال�سجيل الزيتي ب�أنه
م�صدر طاقة امل�ستقبل.

اكت�شفت تو�ضعات ال�سجيل الزيتي لأول مرة يف “متح�ضيت” يف جبال الأطل�س عام  ،1964وتبع ذلك
اكت�شاف املزيد من التو�ضعات يف “طرفاية” جنوب غرب البالد ،ويف طنجة.
تقدر االحتياطيات النفطية املحتملة يف تلك التو�ضعات بنحو  50مليار برميل من الزيت ،منها  37مليار
برميل يف متح�ضيت وطرفاية ،وترتاوح ن�سبة الزيت بني  85 - 70لرتاً يف كل طن من ال�سجيل الزيتي يف
رمال متح�ضيت ،و 75 - 66لرتاً يف كل طن من الرمال يف طرفاية.

يعود اهتمام املغرب بهذا النوع من م�صادر الطاقة لفرتة طويلة خلت� ،إال �أن ارتفاع �أ�سعار النفط قبل
ب�ضع �سنوات حفّز االهتمام املتزايد بال�سجيل الزيتي ،حيث عمل املكتب للهيدروكربونات واملعادن على
و�ضع ا�سرتاتيجية طويلة الأمد لتطوير احتياطيات املغرب ،وعمل على �إجراء درا�سات خمتلفة للعمليات
ال�صناعية اخلا�صة با�ستخال�ص الزيت من ال�سجيل الزيتي لإنتاج الوقود ال�سائل ،كما �شجع على �إقامة
�شراكات مع ال�شركات ال�صنـــــاعية لتطــوير هذه العمليات ،وي�سعى املكتب للهيـــــدروكربونات واملـــعادن
نحــــو متتني الروابــــط مع الهيئـــــات املعنــــية بال�سجيــــل الزيتي مثل املكتب الوطني للكهرباء (Office
 .)National de l’Electricitéو�ضمن هذه ال�سياق وقع املكتب الوطني للهيدروكربونات واملعادن يف �شهر
حزيران/يونيو على مذكرة تفاهم  2009تعمل مبوجبها �شركة  San Leon Energyعلى م�شروع جتريبي
حلقن البخار يف طرفاية ،وقد ذكرت ال�شركة يف �شهر �أيلول�/سبتمرب � 2009أن امل�شروع التجريبي قد انتقل
من مرحلة الت�صميم الهند�سي التف�صيلي� ،إىل مرحلة البناء ،وقد مت �إجناز طريق ي�صل موقع امل�شروع
بالطريق العام ،كما و�صلت املعدات الالزمة للعمل �إىل املغرب ،ومت احل�صول على موافقة وزارة البيئة
على اخلطة اخلا�صة بتقييم الآثار البيئية للم�شروع ،وبد�أ العمل على درا�سة حتليل الت�شقيق الهيدروليكي،
وغريها من الأعمال.2
 1الورقة القطرية للملكة املغربية ،م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع ،قطر.2010 ،
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2 Oil Voice, 16/9/2010

تركي الحمش

الجمهورية اليمنية
�أ  -ملحة عامة
بد�أت الأعمال اال�ستك�شافية للتنقيب عن النفط والغاز يف اليمن يف �أواخر الثالثينات من القرن املا�ضي
يف عام  ،1938عندما قامت �شركة البرتول العراقي ب�إجراء م�سوحات يف حمافظتي ح�ضرموت واملهرة .وتلت
ذلك العديد من الأعمال اال�ستك�شافية� ،إال �أن االكت�شاف التجاري للنفط مل يعلن �إال يف عام  1984يف قاطع
م�أرب/اجلوف ،وتبعه يف عام  1987اكت�شاف النفط يف حمافظة �شبوة ،ويف عام  1993اكت�شف حقل امل�سيلة
/القاطع  14والذي يعترب من �أبرز احلقول النفطية يف البالد .وبعد قيام الوحدة اليمنية عام  ،1990بد�أت
�شركات النفط العاملية تو�سع نطاق ا�ستثماراتها وعملياتها البرتولية يف �أجزاء وا�سعة من �أرا�ضي اليمن.

ي�ساهم النفط بن�سبة  % 40 - 30من قيمة الناجت املحلي الإجمايل ،وي�شكل �أكرث من  % 70من �إجمايل
�إيرادات املوازنة العامة للدولة و�أكرث من  % 90من قيمة ال�صادرات اليمنية ،ومتتلك اليمن ثالثة موانئ
لت�صدير النفط اخلام ،وهي:
•ميناء ر�أ�س عي�سى الواقع �شمال احلُديدة على البحر الأحمر ،وي�ستخدم لت�صدير نفط م�أرب
اخلفيف وجَ نَّة.
•ميناء ال�شحر ويقع على ال�ساحل اجلنوبي ال�شرقي لليمن على بحر العرب ،وي�ستخدم لت�صدير خام
امل�سيلة والنفوط الأخرى يف قطاع �شرق �شبوة وحوارمي.
•ميناء بلحاف يقع �أي�ضاً على �ساحل بحر العرب بني مدينتي املكال وعدن ،وي�ستخدم لت�صدير نفط
�شبوة اخلفيف منذ عام .1990
وت�شري العديد من البيانات �إىل تراجع �إنتاج النفط يف القطاعات الرئي�سية الأهم يف البالد ،وهي على
الرتتيب :امل�سيلة ،وم�أرب ،و�شرق �شبوه ،وجنة.

مت يف عام � 1997إن�شاء هيئة ا�ستك�شاف و�إنتاج البرتول  ،1 PEPAلالهتمام مب�صالح احلكومة يف
خمتلف جماالت ال�صناعة البرتولية ،مثل الإ�شراف الفني على جميع املراحل التي تقوم بها ال�شركات
العاملة ،ومناق�شة خطط العمل وميزانيات عمليات التنقيب والإنتاج للموافقة عليها ومتابعتها بالتن�سيق
مع اجلهات الأخ��رى ،وامل�شاركة يف �إعداد وتنفيذ اخلطط وبرامج الرتويج ،واقرتاح التعيني يف اللجان
اال�ست�شارية من اجلانب اليمني يف االتفاقات ،والإ�شراف على ن�شاطات ال�شركات العاملة وتقييم �أدائها
وفقاً للأحكام الواردة يف االتفاقات والقرارات الوزارية ،والعديد من املهام الأخرى.

ب  -تن�شيط قطاع التنقيب واال�ستك�شاف
�ضمن �سعيها لتطوير م�صادرها البرتولية ،عملت اليمن على طرح عدة عطاءات �أمام ال�شركات العاملية،
و�أعلن يف �أواخر عام  2007عن �إدخال  14قاطعاً ا�ستك�شافياً جديداً �إىل خارطة القواطع اال�ستك�شافية،
حيث كان هناك حينها  12قاطعاً نفطياً تنتج نحو� 330ألف ب/ي يف كل من امل�سيلة وم�أرب وجنه ،وكان مخ
خطط الوزارة ال�سعي �إىل ا�ستغالل بع�ض القواطع النفطية التي مل ت�ستغل ب�شكل كامل ومنها القاطع 18
مب�أرب ،والذي تديره �شركة �صافر الوطنية ويعد من القواطع الواعدة يف ال�صناعة النفطية اليمنية رغم
مرور ع�شرين �سنة على اكت�شافه .و�أ�شار بيان لوزير النفط اليمني يف حينها �إىل �أن املناف�سة الدولية الرابعة
يف خطة الرتويج لال�ستثمار النفطي يف اليمن �ست�شمل الرتويج لنحو 11قاطعاً بحرياً.
1 Petroleum Exploration and Production Authority
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و�سبق ذلك يف مطلع عام � 2007إقرار املجل�س الأعلى لل�شئون االقت�صادية والنفطية �إحالة عدد من
م�شاريع اتفاقيات التنقيب عن النفط �إىل جمل�س الوزراء ملناق�شتها واتخاذ القرار الالزم جتاهها متهيداً
ال�ستكمال الإجراءات الد�ستورية ب�ش�أنها .و�شملت تلك امل�شاريع ،م�شروعي اتفاقيتي م�شاركة بالإنتاج بني
وزارة النفط واملعادن وكل من �شركة  ،.Oil Search Yemen Ltdو ،Kufpecو ،Voyager EnergyوDelphi
 ،.Energy Ltdوامل�ؤ�س�سة العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط يف القاطع  74يف منطقة قوزة مبحافظة
ح�ضرموت ،ويف القاطع  7يف منطقة الربقاء مبحافظة �شبوة� ،إىل جانب م�شروع اتفاقية امل�شاركة يف الإنتاج
املوقعة بني وزارة النفط واملعادن وكل من �شركة  Occidentalللقاطع  ،75و�شركة DJ Holding Yemen
وامل�ؤ�س�سة العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط يف القاطع  75يف منطقة مرخا الواقعة ما بني حمافظتي
�شبوة وم�أرب ،وكذلك م�شروع اتفاقية دخول �شراكة بني ال�شركة اليمنية لال�ستثمارات النفطية واملعدنية
وال�شركة الوطنية الكورية للنفط لال�ستثمار امل�شرتك للقاطع  4يف منطقة عياد مبحافظة �شبوة .1ويبدو �أن
تراجع معدالت �إنتاج النفط يف تلك الفرتة كان من الأ�سباب التي قرعت �أجرا�س اخلطر يف وزارة النفط،
وقد �صرح وزير النفط والغاز والرثوة املعدنية اليمني� 2أن اليمن تطمح للحد من تراجع معدالت الإنتاج من
النفط ،و�أن هناك خطة لتكثيف عمليات التنقيب واال�ستك�شاف يتوقع �أن ت�ؤتي ثمارها بحلول عام .2009
و�أكد الت�صريح حينها �أن عدد القواطع اال�ستك�شافية ازداد من  26قاطعاً عام  ،2006لي�صل �إىل  40قاطعاً
يف العام  ،2007ور�أى الوزير يف ت�صريحه �أنه لو بلغت ن�سبة جناح عمليات اال�ستك�شاف  ،% 25ف�إن اليمن
�ستعود لرتفع معدل �إنتاجها اليومي من النفط �إىل � 400ألف ب/ي .ومتت الإ�شارة حينها �إىل �أن اليمن
تهدف للو�صول بالإنتاج اليومي �إىل معدل � 500ألف ب/ي ،با�ستخدام تقنيات جديدة يف عمليات احلفر
والإنتاج لت�ساهم يف رفع معامل اال�ستخال�ص من � % 35-30إىل حدود .% 70
وقبل ذلك الت�صريح بفرتة وجيزة ،ذكر رئي�س هيئة ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط �أن الهيئة تتوقع �أن يتم حفر
 647بئراً يف اليمن بحلول عام  ،2010منها  142بئراً يف عام  2007تتوزع �إىل  87بئراً تطويرياً ،و 55بئراً
ا�ستك�شافياً .وقد �أعلنت الهيئة �أن احتياطي اليمن امل�ؤكد من النفط ارتفع من  4.7مليار برميل عام ،2000
لي�صل �إىل  10.4مليار برميل خالل عام  .2007على نف�س ال�صعيد �أعلنت الهيئة �أن احتياطي البالد من
الغاز الطبيعي ازداد لي�صل �إىل  18.2تريليون قدم مكعب ،منها  14.7تريليون قدم مكعب يف القاطع  18يف
م�أرب ،ويتوزع الباقي على  10حقول نفطية يف �شبوة ،وح�ضرموت.3

ويف عام � 2008أعلنت وزارة النفط واملعادن اليمنية �أنها قد قبلت  25عر�ضاً من �أ�صل  30عر�ضاً تقدمت
بها �شركات عاملية للح�صول على حق التنقيب عن النفط يف املياه الإقليمية اليمنية ،وكان من �ضمن ال�شركات
التي مت قبول عرو�ضها كل من �شركة  ،ExxonMobilو ،Totalو ،Statoilو .Repsolكما وقعت جلنة فنية مينية-
�إثيوبية م�شرتكة يف نف�س العام على مذكرة تفاهم بني البلدين تهتم ب�ش�ؤون النفط والغاز والطاقة ،و�أكدت تلك
املذكرة على �أهمية ت�شجيع حركة اال�ستثمارات بني البلدين يف جمال النفط والغاز والطاقة.
ويف الربع الأخري من عام  ،2008وافقت �شركة Totalعلى �شراء  % 30.87من ح�صة �شركة Korea
 .National Oil Corpالتي تتوىل �إدارة العمليات يف القاطع  ،70الذي تزيد م�ساحته عن  1367كيلو مرت مربع،
ويقع جنوب �شرق حو�ض م�أرب ،4وتبلغ ح�صة امل�ؤ�س�سة اليمنية العامة للنفط والغاز من القاطع املذكور .% 5
�أما عام  2009فكان من املميز فيه �إعالن ال�شركة اليمنية للغاز الطبيعي امل�سيل �أنها بد�أت فعلياً بت�صنيع
و�إنتاج الغاز الطبيعي امل�سيل يف حمطة ت�سييل الغاز الطبيعي يف بلحاف مبحافظة �شبوة يف �أوا�سط �شهر
� 1صحيفة الثورة (اليمن)2007/3/5 ،
� 3صحيفة احلياة2007/5/21 ،
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ت�شرين الأول�/أكتوبر .و�أو�ضح وزير النفط واملعادن اليمني وهو رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة �أن البدء يف
عملية ت�صنيع و�إنتاج الغاز الطبيعي امل�سيل يعد اجنازاً كبرياً وحدثاً هاماً ،وي�أتي ترجمة مل�ستوى ال�شراكة
القوية والناجحة التي قامت بني احلكومة اليمنية وامل�ساهمني الدوليني يف هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي
الكبري .ولفت �إىل �أن امل�شروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوايل  4.5مليار دوالر يعترب �أهم و�أكرب ا�ستثمار
اقت�صادي على الإطالق يف تاريخ اليمن املعا�صر ،حيث يقوم على �أ�سا�س �ضخ الغاز الطبيعي من من�ش�أة
املنبع يف القاطع  18يف م�أرب عرب �أنبوب ي�صل طوله �إىل  320كم و�صوال �إىل حمطة الت�سييل يف بلحاف
مبحافظة �شبوة على خليج عدن.1
ويف مطلع عام  ،2010منحت وزارة النفط اليمنية� ،شركة  Totalامتيازاً جديداً لال�ستك�شاف والتنقيب
عن النفط يف القاطع  85الواقع يف منطقة �شمال العقلة مبحافظة �شبوة جنوب �شرق اليمن .وا�ستناداً �إىل
مذكرة تفاهم وقعتها الوزارة مع ال�شركة الفرن�سية� ،ستقوم  Totalبا�ستثمار  32مليون دوالر يف املرحلتني
الأوىل والثانية من �أعمال اجلدول  :1 - 16تراخي�ص اال�ستك�شاف القائمة يف اليمن حتى �شهر �أيار/مايو 2009
اال�ستك�شاف والتنقيب
ال�شركة
امل�ساحة كم
القاطع
ع����ن ال���ن���ف���ط يف ذل���ك
Sinopec/YCO
2,189
1
القاطع� ،إ�ضافة �إىل حفر
OMV/YCO
4,015
2
Oil Search/Petoil/YCO
2,95
3
� 4آب��ار ا�ستك�شافية كحد
Burren Energy/Delta/YCO
3,911
6
�أدنى.
Oil Search/Kufpec/ARC/Voyager/Adelphi/YCO
4,939
7
2

وذك��رت �شركة Total

الح��ق��اً �أن��ه��ا وق��ع��ت على
اتفاقية تقا�سم للإنتاج
ح�صلت مب��وج��ب��ه��ا على
ح�����ص��ة ت��ب��ل��غ  % 36من
ال��ق��اط��ع  27ال��واق��ـ��ع يف
حـو�ض م�سيلة والذي تبلغ
م�ساحته ح���وايل 1821
كيلو م�تر م��رب��ع ،وكانت
ت��خ��ط��ط ل��ب��دء عمليات
احل���ف���ر يف ن��ه��اي��ة ذل��ك
العام .2يبني اجلدول -16
 ،1تراخي�ص اال�ستك�شاف
يف ال��ي��م��ن 3ح��ت��ى �شهر
�أي���ار/م���اي���و  ،2009كما
ي��ب�ين ال��ع��دد ال��ك��ب�ير من
�إىل ال�شركات العاملة يف
اليمن.

8
13
15
16
20
33
34
35
37
39
41
44
45
47
48
49
52
68
69
70
71
72
73
74
75
R2

 1وكالة الأنباء ال�سعودية2009/10/15 ،

4,73
7,417
12,57
10,864
2,049
5,976
7,016
5,52
7,221
8,049
5,492
5,492
8,836
5,708
5,055
2,7

غم
غم
غم

1,367
1,801
1,821
1,9
1,293
1,05
2,85

Medas/YCO
Gallo Oil
Kuwait Energy/Kufpec/MND/YCO
KNOC/Samsung/Disung/GC Holding/YCO
Occidental/Saba/YCO
CCC/YCO
Reliance Industries/HoodOil/YCO
Kuwait Energy/Virgin/ARC/MND/YCO
Reliance Industries/HoodOil/YCO
KNOC/Korean consortium/YCO
Oil and Gas Mine Co./EEYL/Geopetrol/YCO
DNO/Ansan Wikfs/YCO
CCC/YCO
DNO/OGMC/Geopetrol/YCO
Mol/YCO
CCOGC/OSL/Virgin/YCO
DNO/Ansan Wikfs/YCO
Midas/YCO
Sinopec/Total/Arabian Group/YCO
KNOC/Total/Samsung/Daesung/YCO
Sinopec/Total/Arabian Group/YCO
DNO/TransGlobe/Ansan Wikfs/YCO
Dove Energy/YCO
Kuwait Energy/Kufpec/ARC/Voyager/Adelphi/YCO
Occidental Petroleum/TG Holdings/YCO
Gallo Oil/Virgin/Pertacal

2 Oil and Gas Journal, 30/6/2010.
3 - Arab Oil& Gas Directory, 2010.
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ج -االكت�شافات
ت�شري املعلومات املتوفرة �إىل �أن اليمن حقق  3اكت�شافات للنفط عام  2004ومثلها عام  ،2005كما حقق 17اكت�شافاً
جديداً بني عامي  2006و ،2010منها  15اكت�شافاً للنفط ،واكت�شافني للغاز ،وحتققت  10من تلك االكت�شافات عام
 ،2009حيث كان و�سطي عدد احلفارات العاملة يف البالد يف الربع الأول من ذلك العام  14حفارة .1ومن املثري
لالهتمام حتقيق اكت�شاف للنفط يف �صخور القاعدة البلورية يف القاطع  9الواقع جنوب حو�ض �سيون م�سيلة.

ومن الأمثلة على تلك االكت�شافات ميكن الإ�شارة �إىل ما �أعلنته �شركة  .Oil Search Ltdعام  2009من
�أنها قد حققت اكت�شافاً للغاز واملتكثفات يف بئر تبع 1 -الواقع يف القاطع  ،3و�أنتج البئر عند و�ضعه على
االختبار  9مليون قدم/3ي من الغاز ،و 450ب/ي من املتكثفات .وذكرت ال�شركة �أن هناك املزيد من العمليات
التي البد من �إجراءها على البئر قبل حتديد م�ستويات التقاء ال�سوائل ،وتقييم االحتياطي املكت�شف .2وقبل
ذلك كانت هيئة ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط قد �أعلنت عن حتقيق ت�سعة اكت�شافات جديدة حلقول نفطية يف
�سبعة قواطع ،وذلك يف حقل الوايا ،وعبيد ،و�شرنة ،ويعلني ،وحقل غرب غباطة ،و�سرار ،و�شرمة ،والبحري
قرب �سواحل ح�ضرموت وكذلك يف حقل هنني ،وحقل وادي ر�شم .3وكانت �شركة  .Oil Search Ltdقد �أنهت
يف �شهر �أيلول�/سبتمرب  2009عمليات حفر البئر اال�ستك�شايف “جبل امللح ”1 -يف القاطع  7الواقع يف حو�ض
�شبوه ،وبلغ العمق النهائي للبئر  4227م ،حيث �أ�شارت حتاليل القيا�سات الكهربائية البئرية �إىل وجود عدة
نطاقات حاملة للنفط ،كما ظهرت �شواهد غازية ونفطية �أثناء عملية احلفر.4

ويف مطلع عام  2011ذكرت جمموعة تقودها �شركة � ،Oil Search Ltd.أن البئر مع�شار 2 -املحفور يف
القاطع � 7ضمن حو�ض �شبوه ،قد �أنتج خالل اختبار با�ستخدام �أنابيب احلفر مبعدل بلغ  145ب/ي ،ومت �إغالق
البئر بانتظار �إجراء املزيد من االختبارات عليه .يذكر �أن البئر حفر با�ستخدام تقنية احلفر حتت التوازن.5
�أما بعد ذلك التاريخ ونتيجة اال�ضطرابات التي ت�شهدها اليمن ،فلم يعد من املمكن احل�صول على
بيانات دقيقة عن �أعمال ال�صناعة البرتولية.

يظهر ال�شكل ،1-16
ع���دد الآب����ار امل��ح��ف��ورة يف
ال��ي��م��ن ب�ين ع��ام��ي 2000
و ،2009وي�شار �إىل �أن هيئة
النفط اليمنية و�ضعت يف
خطتها ع���ام  2009حفر
 132ب��ئ��راً منها  33بئراً
ا���س��ت��ك�����ش��اف��ي��اً ،و 99ب��ئ��راً
ت��ط��وي��ري��اً ،ل��ك��ن ذل����ك مل
يتحقق،كما ه��و مبني من
ال�شكل.6

ال�شكل  :1 - 16الآبار اال�ستك�شافية املحفورة يف اليمن2009 - 2000 ،

 3ن�شرة متابعة م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً� ،أوابك ،ال�سنة  ،29العدد.2009 ،4
 5ن�شرة متابعة م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً� ،أوابك ،ال�سنة  ،31العدد.2011 ،1
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4 Oil and Gas Journal, 9/9/2010
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د -االحتياطي والإنتاج
•النفط
ت�شري البيانات املتوفرة �إىل �أن االحتياطي امل�ؤكد من النفط يف اليمن يقدر بحوايل  3مليار برميل ،وهو
رقم مل يتغري ر�سمياً منذ عدة �سنوات .من ناحية �أخرى يرتاجع معدل �إنتاج النفط يف اليمن ب�شكل م�ستمر،
ويبني ال�شكل  2-16معدل الإنتاج اليومي من النفط بني عامي  2006و ،2010ويالحظ �أن و�سطي الإنتاج
اليومي بني عامي  2006و 2007تراجع مبعدل  ،% 12.6بينما تراجع مبعدل  % 8.2بني عامي  2007و،2008
ثم انخف�ض معدل الرتاجع �إىل 3.2
ال�شكل  :2 - 16و�سطي الإنتاج اليومي من النفط يف اليمن2010 - 2002 ،
 %يف الأع��وام الالحقة .وكان معدل
الإنتاج اليومي قد بلغ � 450ألف ب/ي
ع��ام  ،2002وت��راج��ع �إىل � 442أل��ف
ب/ي عام  ،2003و� 412أل��ف ب/ي
ع��ام  ،2004و� 410آالف ب/ي عام
� .2005أم��ا �سوائل ال��غ��از الطبيعي
واملتكثفات فيقدر �أن متو�سط الإنتاج
اليومي منها يف اليمن يبلغ حوايل 10
�آالف ب/ي.

ويبني اجلدول  2-16ن�سبة م�ساهمة
القواطع يف الإنتاج حتى منت�صف عام
 2009مرتبة تنازلياً .وقد بلغ جمموع
الإنتاج الرتاكمي من النفط خالل الفرتة
املمتدة بني عامي  2006و 2010ما يزيد
عن  0.561مليار برميل .كما يقدر �أن
عدد احلفارات العاملة يف البالد كان 12
حفارة يف كل من عامي  2009و،2010
بينما ك��ان  15حفارة ع��ام  ،2008و16
حفارة عام .2007

•الغاز

اجلدول  :2 - 16ن�سبة �إنتاج النفط ح�سب القواطع حتى �شهر
حزيران/يونيو 2009
احلقل
غرب عياد
م�سلة
م�أرب
�شرق �شبوة
جنة
العقلة
�شرق احلجر
دمي�س
�شرق �سعر
حوارين
مالك
جنوب حوارين

تاريخ بدء الإنتاج
1987
1993
1986
1997
1996
2006
2004
2004
2001
2000
2006
2005

ن�سبة الإنتاج
26,89 %
22,24 %
13,02 %
11,94 %
10,44 %
3,74 %
3,12 %
2,63 %
2,07 %
1,69 %
1,12 %
1,10 %

قدر االحتياطي امل�ؤكد من الغاز
الطبيعي ب��ح��وايل  515مليار مرت
مكعب يف نهاية عام  ،2006وارتفعت
التقديرات �إىل  555مليار مرت مكعب
يف نهاية ع��ام  ،2007بينما ت�شري
البيانات املتوفرة �إىل �أن االحتياطي
انخف�ض �إىل  479مليار مرت مكعب عام  ،2008وبقي عند تلك القيمة حتى نهاية عام  ،2010ويرتكز �أكرث
من  % 84من تلك االحتياطيات يف القاطع  .18وال تتوفر بيانات دقيقة عن الغاز املنتج �أو امل�سوق يف
اليمن ،بينما ي�شري التقرير ال�سنوي ملنظمة �أوبك �إىل �أن كميات الغاز امل�صدرة عام  2009بلغت  420مليون
مرت مكعب.1
1 OPEC, ASB 2010_2011
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م�ؤمتر خطوط �أنابيب نقل املواد
الهيدروكربونية يف الدول العربية
� 23-21شباط /فرباير 2012
القاهرة -جمهورية م�صر العربية
�إعداد� :سمري القرعي�ش ،1وعماد مكي

2

بناء على خطة الأمانة العامة لعام  2011انعقد م�ؤمتر حول «خطوط �أنابيب نقل املواد
الهيدروكربونية يف الدول العربية» يف فندق �سمريامي�س ،القاهرة -جمهورية م�صر العربية،
يف الفرتة � 23-21شباط /فرباير  ،2012حتت رعاية معايل وزير النفط والرثوة املعدنية يف
جمهورية م�صر العربية ،بالتعاون بني منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ومركز
التعاون الياباين للبرتول (.)JCCP
�شارك يف امل�ؤمتر العديد من املخت�صني يف جمال ت�شغيل و�صيانة ومراقبة خطوط �أنابيب
نقل املواد الهيدروكربونية من ال�شركات التابعة للدول الأع�ضاء يف منظمة الأقطار العربية
امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،من اجلمهورية اجلزائرية ( ،)3اململكة العربية ال�سعودية (،)14
جمهورية العراق ( ،)1دولة قطر ( ،)1دولة الكويت ( ،)3ليبيا ( ،)3جمهورية م�صر العربية
(� ،)65إ�ضافة �إىل ممثلني من مركز التعاون الياباين للبرتول ( )8( )JCCPومن ال�شركات
ومعاهد الأبحاث الإقليمية والدولية ،عالوة على وفد الأمانة العامة (.)4
 - 1مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية،

 - 2خبري �أول تكرير
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�أوال :جل�سة االفتتاح
افتتح امل�ؤمتر بكلمة �سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي النقي،
الأمني العام ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك)،
حيث تقدم بوافر ال�شكر والتقدير ملعايل وزير البرتول والرثوة
املعدنية يف جمهورية م�صر العربية على دعوته الكرمية لعقد
هذا امل�ؤمتر يف القاهرة ورعايته له .و�أ�شاد �سعادته بالتعاون
املثمر بني منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ومركز
التعاون الياباين للبرتول ( )JCCPالذي �ساهم يف جناح
انعقاد امل�ؤمتر و�إغنائه باملوا�ضيع العلمية الهامة ،كما تقدم
بال�شكر �إىل جميع العاملني يف وزارة البرتول يف جمهورية
م�صر العربية والهيئة امل�صرية العامة للبرتول ،و�شركة
مهارات الزيت والغاز امل�صرية على ما بذلوه من جهود يف
تنظيم امل�ؤمتر.
و�أ�ضاف الأمني العام ملنظمة �أوابك ب�أن امل�ؤمتر �سيناق�ش
عددا من املوا�ضيع ذات ال�صلة بالتطورات احلالية وامل�شاريع امل�ستقبلية خلطوط �أنابيب النفط
والغاز يف الدول العربية ،و�سي�ستعر�ض �أهم التحديات الفنية واالقت�صادية التي تواجه قطاع
نقل املواد الهيدروكربونية عرب الأنابيب ،مع الإ�شارة �إىل ال�سبل الكفيلة بالتغلب عليها ،كما
�سي�ستعر�ض امل�ؤمتر عددا من �أوراق العمل التي �سيقدمها خرباء ومتخ�ص�صني يف ال�شركات
التابعة للدول الأع�ضاء يف منظمة �أوابك والتي �ستتطرق �إىل تقنيات ت�شغيل و�صيانة خطوط
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�أنابيب نقل املواد الهيدروكربونية.
وقال �سعادته �أن احل�ضور املتميز يف امل�ؤمتر ي�شري مبا ال يدع جمال لل�شك �إىل �أهمية
املو�ضوع الذي يتناوله ،والذي ن�أمل �أن يحقق �أهدافه املرجـوة من خـالل الأوراق العلمـية التي
�ستقـدم خـالل اجلل�سات الفنـية ،كما توجه بال�شكر �إىل �أ�صحاب املعايل وزراء النفط والبرتول
والطاقة يف الدول الأع�ضاء يف املنظمة ،على تلبية اجلهات املنظمة مب�شاركة هذا العدد من
الفنيني واملخت�صني ،ولل�شركات العاملة ومعاهد البحوث العربية والدولية ملوافقتها على م�شاركة
ممثليها يف هذا امل�ؤمتر لإغنائه بامل�ستجدات وتبادل اخلربات مع الفنيني والإخت�صا�صيني من
الدول الأع�ضاء.
ولفت �إىل �أن منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) كما يف جميع الدول
الأع�ضاء يف املنظمة تويل �أهمية بالغة بق�ضايا حماية البيئة من التلوث ،حيث يتم اتخاذ كافة
الإجراءات املمكنة بهدف املحافظة على �صحة و�سالمة الأفراد واملجتمع والبيئة.
وذكر �سعادته �أن الدرا�سات الإ�ست�شرافية ت�شري �إىل زيادة الطلب العاملي على النفط والغاز
يف امل�ستقبل املنظور ،و�سيكون لدول �أوابك دور هام يف تلبية هذه الزيادة والتي �ستحتاج �إىل
تو�سعة �أو �إن�شاء �شبكة خطوط �أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز وامل�شتقات البرتولية �إىل
مواقع اال�ستهالك �أو موانئ الت�صدير ،مما دفع معظم الدول الأع�ضاء يف �أوابك �إىل تركيز
اجلهود وتخ�صي�ص ا�ستثمارات باهظة لإن�شاء خطوط �أنابيب جديدة وتو�سيع و�إعادة ت�أهيل
ال�شبكات القائمة ،م�شريا ايل �أن الدول العربية املنتجة للبرتول حققت تقدما كبريا يف جمال
مد خطوط الأنابيب لنقل النفط واملنتجات البرتولية والغاز الطبيعي عرب �أرا�ضيها ،عالوة على
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مد خطوط �إقليمية ودولية لتنويع مرافئ الت�صدير.

و�أ�شار �إىل �أن الدول العربية متكنت من تعزيز �أوا�صر التعاون امل�شرتك يف القطاع
النفطي على ال�صعيد الثنائي واجلماعي من خالل �إن�شاء خطوط �أنابيب لنقل النفط
والغاز فيما بينها �أو للت�صدير �إىل دول �أخرى ،ومن �أهم هذه اخلطوط خط �سوميد
وخط الغاز العربي الذي يعترب من امل�شروعات العربية املهمة يف املنطقة حيث �أنه يُعنى
بنقل وت�سويق الغاز امل�صري �إىل الأردن ،ثم نقل وت�سويق الغاز امل�صري وال�سوري ،والحقا
الغاز العراقي �إىل لبنان وتركيا و�أوروبا حمققا بذلك �أحد مقومات التكامل االقت�صادي
العربي يف جمال الطاقة والذي �سيكون له دور مهم يف تفعيل التعاون العربي امل�شرتك
على امل�ستوى الإقليمي ،كما ي�شكل م�شروع دولفني املرحلة الأوىل من �شبكة �إقليمية للغاز
الطبيعي تربط مراكز الإنتاج مبراكز الطلب الإقليمية املتنامية يف دول اخلليج العربي،
وينقل حاليا الغاز القطري �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�سلطنة عمان.
كمـا توجــه �سعــادته بال�شـكر �إىل معــايل وزراء البـتـرول والطـاقة يف الـدول الأع�ضاء
على تلبــية دعـوة اجلهات املنظـمة مب�شـاركة هـذا العــدد من الفنـيـني واملخت�صـني يف هذا
امل�ؤمتـر ،و�إىل ال�شـركات العاملة ومعاهـد البحـوث العربيـة والدوليـة التي وافقـت على
م�شـاركة مـمثليـها يف هذا امل�ؤمتـر ،لإغـنائه بامل�سـتجدات وتبادل اخلربات مع الفنيني
واالخت�صا�صـيني من الدول الأع�ضـاء ،وخـ�ص بالذكــر مركز التعاون الياباين للبرتول
( ،)JCCPو�شركة �أرامكو ال�سعودية ،وال�شركة العربية لأنابيب البتــرول (�سـومـيد)،
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وال�شركة امل�صرية للغازات الطبيعية (جا�سكو) ،و�شركة �أنابيب البرتول ،و�شركة مهارات
الزيت والغاز .كما توجه بال�شــكر �إىل جميع املحا�ضرين وامل�شاركني مل�ساهماتهم
وح�ضورهم ،ولكل من �سـاهم يف الإعــداد والتح�ضـري لهذا امل�ؤمتـر.
و�أعـرب �سـعادة الأمني العام عن �أمله ب�أن يكـون امل�ؤمتـر منا�سـبة جـيدة للإطـالع
على جتـارب الدول الأع�ضـاء واجلهـات امل�شـاركة يف جمال خطوط �أنابيـب نقـل املـواد
الهيدروكربـونية بجمـيع �أ�شكـالها ،والتعـرف على واقـع و�آفـاق تطـورها ،والتحـديات التي
تواجهـها ،م�ؤكـدا على حـر�ص الأمـانة العامـة ملنظـمة �أوابـك على امل�سـاهمة يف اجلهـود
الراميـة لتقـوية �أوا�صـر التعاون بني الدول العربية يف �شتى املجاالت ،وفقا لقواعـد �صلبـة
وثابتة ت�شكل الطاقة �أحد �أركانـها الأ�سا�سية.
ويف ختام حديثه متنى للم�شاركني طيب الإقامة يف ربوع جمهورية م�صر العربية و�أن
يحقق امل�ؤمتر �أهدافه املرجوة من خالل الأوراق العلمية التي �ستقدم خالل اجلل�سات.
من جانـبه �أكـد املهـند�س عـبداهلل غراب وزير
البرتول والرثوة املعدنية يف جمهورية م�صر العربية يف
كلمتـه التي �ألـقـاها نيـابة عنـه ال�سـيـد املهـند�س هانـي
�ضاحـي ،الرئيـ�س التنفيذي للهيئة امل�صرية العامة
للبرتول� ،أن خطـوط الأنابيب يف الدول العربية حققت
نه�ضة �صناعية �شاملة وعززت �أوا�صر التعاون العـربي
امل�شـرتك ،كما �أكـد على �أن خطوط �أنابـيب البـرتول
متثل �أهمية ق�صوى من حيـث توفيـر �إمكانيـة نقـل املـواد
البرتوليـة يف مـدة زمنـية معقولة ،م�شـرياً �إىل �أن الدول
العربيـة حققت تطوراً كبرياً يف هذا املجـال ،و�ساهـمـت
يف تـداول املنتجات البرتولية بغـر�ض ت�أميـن مـوارد طـاقة
وت�سهيل ا�ستخدامها يف جميـع املجـاالت.
بعد ذلك �ألقى �سعادة �سفري اليابان يف جمهورية
م�صر العربية كلمة رحب فيها بامل�شاركني يف امل�ؤمتر،
و�أ�شاد بالتعاون البناء بني اليابان والبلدان العربية يف
جمال تطوير ال�صناعات البرتولية بكافة جماالتها .كما
�أ�شار �سعادته �إىل �أهمية مذكرة التفاهم التي مت توقيعها
بني منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك)
وبني مركز التعاون الياباين للبرتول ( )JCCPودورها يف
تعزيز العالقات البناءة بني الطرفني.
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كما �ألقى ال�سيد موريهريو يو�شيدا املدير التنفيذي
ملركز التعاون الياباين للبرتول ( )JCCPكلمة عرب فيها
عن �شكره لكل من �شارك يف موا�ساة ال�شعب الياباين يف
كارثة الزلزال الذي �ضرب مدينة فوكو�شيما وماتبعه من
ت�سونامي �أدى �إىل وفاة �أكرث من ع�شرين �ألف مواطن،
وت�شريد مئات الآالف من منازلهم .كما قدم �شرحاً موجزاً
عن �أهداف ون�شاطات مركز التعاون الياباين للبرتول
( ،)JCCPم�شرياً �إىل برامج الدورات التدريبية التي
تعقدها يف جمال �صناعة تكرير النفط ،وبرامج التعاون
التقني مع مراكز الأبحاث العاملية ،ف�ض ً
ال عن امل�شاركة يف
تنظيم امل�ؤمترات الدولية.
ويف ختام كلمته �أ�شاد ال�سيد يو�شيدا ب�أهمية مذكرة
التفاهم التي وقعت بني منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ومركز التعاون
الياباين للبرتول ( )JCCPودورها يف تعزيز التعاون والتن�سيق بني اليابان والدول العربية
امل�صدرة للبرتول يف جمال تطوير �صناعة تكرير النفط وتبادل اخلربات الفنية بني اجلانبني.

املحاور الرئي�سية جلل�سات امل�ؤمتر
ت�ضمن امل�ؤمتر يف اليومني الأول والثاين خم�س جل�سات فنية تناولت املحاور الرئي�سية
التالية:
1.1الو�ضع احلايل وامل�شاريع امل�ستقبلية لأنابيب النفط والغاز يف الدول العربية.
2.2ت�صميم وبناء خطوط الأنابيب على الياب�سة ويف املغمورة.
3.3مراقبة الت�سرب ،ومفاهيم الت�شغيل الآمن خلطوط الأنابيب.
4.4اقت�صاديات �أنابيب نقل النفط والغاز.
�5.5إجراءات حماية البيئة ،وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف منظومات خطوط الأنابيب.
�6.6صيانة الأنابيب و�إجراءات الإ�صالح الطارئة.

7.7تقنيات التحكم بالت�آكل يف خطوط الأنابيب.
كما ت�ضمن اليـوم الثالث من فعـاليات امل�ؤمتـر زيارة ميـدانية ملحـطة ا�ستقـبال ونقــل النفـط
اخلـام التابعـة لل�شـركة العربيـة لأنابيـب البتـرول (�سـوميــد) يف العني ال�سخـنة ،ومت الإطـالع
على امل�شاريع اجلديدة التي مت �إجنـازها واملخطط �إن�شـا�ؤها يف امل�ستقبـل لتطـوير عمـل املحـطة
وتو�سـيع طاقـتها اال�ستـيعابية.
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وفيما يلي ملخ�ص �أهم الأوراق التي قدمت �إىل امل�ؤمتر

“خطوط �أنابيب نقل النفط والغاز يف الدول العربية:
احلا�ضر وامل�ستقبل املنظور”
د� .سمري القرعي�ش
مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك  ،الكويت
ا�ستهل املتحدث بلمحة عامة عن خطوط �أنابيب نقل املواد الهيدروكربونية يف العامل حيث
�أ�شار �إىل �أن �إجمايل �أطوال خطوط الأنابيب على م�ستوى العامل تبلغ �أكرث من:
❑
❑
❑

❑� 315.5ألف كم للنفط اخلام
❑� 249.3ألف كم للمنتجات البرتولية
❑ 190500كم للغاز الطبيعي

وتعمل هذه اخلطوط على الياب�سة ويف املغمورة .وتوجد حالياً  2218منظومة�/شبكة
خطوط �أنابيب ،وحوايل  238م�شروع حتت الإن�شاء على م�ستوى العامل .ومتتلك منطقة �أمريكا
ال�شمالية �أطول �شبكة خطوط �أنابيب لنقل النفط اخلام على م�ستوى العامل ،وتت�صدر الواليات
املتحدة دول العامل يف امتالك �أطول �شبكة �أنابيب لنقل النفط اخلام.
ت�ستحوذ منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا على ن�سبة  % 9.9من �إجمايل �أطوال خطوط
الأنابيب على م�ستوى العامل ،تعادل نحو � 175.2ألف كم .وتعد هاتان املنطقتان من �أكرث مناطق
العامل �إنتاجاً للنفط اخلام ،وتعتربان كذلك من �أكرب م�ستهلكيه على م�ستوى العامل ،حيث ي�صل
ا�ستهالكهما �إىل نحو  % 9من �إجمايل النفط امل�ستهلك على م�ستوى العامل .كما �أن االكت�شافات
اجلديدة من النفط والغاز ،عالوة على زيادة ا�ستهالك الطاقة يف منطقة �أ�سيا /البا�سفيك
تتطلب �إن�شاء خطوط �أنابيب جديدة يف منطقتي ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا الغنيتني مب�صادر
الطاقة .كما دفعت الزيادة الكبرية يف الطلب على النفط اخلام واملنتجات البرتولية �إىل تو�سعة
وحتديث خطوط الأنابيب القائمة حالياً ،حيث �أن معظمها تعمل بكامل طاقتها.
كما ي�شهد �إن�شاء �شبكات خطوط �أنابيب نقل الغاز الطبيعي على م�ستوى العامل ازدهاراً
ملحوظاً يف الآونة الأخرية مدفوعاً بزيادة �إمدادات الغاز من امل�صادر غري التقليدية ،مما يتطلب
ا�ستثمارات هائلة يف خطوط الأنابيب على مدار العقد القادم.
ا�ستعر�ضت الورقة �شبكات خطوط الأنابيب الرئي�سية و�أطوالها على م�ستوى العامل ومنها
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على �سبيل املثال �شبكات خطوط �أنابيب نقل الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء يف منظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك).
�أ�شـار الدكتـور القرعيـ�ش �إىل �أن الدول العـربيـة قد حقـقـت تقـدماً ملحـوظاً يف جمال �إن�شـاء
خطوط الأنابيب لنقل النفط اخلام واملنتجات البرتولية والغـاز الطبيعي عبـر �أرا�ضـيها �أو بينـها
وبني جيـرانها من الدول العربية الأخـرى ،وكذلك بينها وبني �أوروبا بهـدف التكامل االقتـ�صادي
وتنـويع و�سـائل الت�صـدير .وا�ستعر�ضـت الورقـة �أيـ�ضاً خطـوط الأنابيـب املحليـة لنقل املواد
الهيدروكربونية يف الدول العربية ،وركـزت على الدول الأع�ضـاء يف �أوابك ،كما �سلطـت ال�ضوء
�أي�ضـاً على اخلطـوط الإقليـميـة والإ�سرتاتيجيـة يف الدول العربيـة و�أهمـها:
خط �سوميد :يتكون
من خطني متوازيني بطول
 320كم ،وقطر 42
بو�صة ،وميتد من ميناء
العني ال�سخنة على خليج
ال�سوي�س يف جمهورية م�صر
العربية �إىل ميناء �سيدي
كرير على �ساحل البحر
الأبي�ض املتو�سط غرب
مدينة اال�سكندرية .ويقوم
اخلط بدور ا�سرتاتيجي
اقت�صادي هام فهو يوفر
ال ومكم ً
دوراً بدي ً
ال لقناة
ال�سوي�س يف نقل نفوط اخلليج العربي �إىل �ساحل البحر الأبي�ض املتو�سط ،حيث ميكن للناقالت
العمالقة �أن تقوم بتفريغ �شحناتها جزئياً �أو بالكامل �إىل خطوط الأنابيب يف العني ال�سخنة
ثم تعرب الناقالت قناة ال�سوي�س بجزء من �شحناتها �أو مبياه ال�صابورة ،على �أن يعاد حتميلها
ثانية بكامل طاقتها يف ميناء �سيدي كرير� .أو تقوم الناقالت العمالقة بتفريغ حمولتها يف خط
الأنابيب يف العني ال�سخنة ،بينما تقوم ناقالت �أخرى �صغرية بنقل النفوط من ميناء �سيدي
كرير �إىل الأ�سواق يف �أوروبا �أو �أماكن �أخرى .وتبلغ الطاقة اال�سمية احلالية خلط �سوميد نحو
 117مليون طن يف ال�سنة ( 2.35مليون برميل يف اليوم) ويعمل حالياً بطاقة تقرتب من الطاقة
االجمالية حيث ت�صل �إىل  100مليون طن يف ال�سنة.
خط الغاز العربي :يقوم بنقل وت�سويق الغاز امل�صري �إىل الأردن ،ثم نقل وت�سويق الغاز
امل�صري وال�سوري ،والحقاً الغاز العراقي �إىل لبنان وتركيا و�أوروبا .ويبلغ طول خط الغاز العربي
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 0051كم وقطره  63بو�صة ،وميتد من مدينة العري�ش يف جمهورية م�صر العربية �إىل مدينة
كل�س يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،مروراً باململكة الأردنية .تبلغ طاقة اخلط اال�سمية 51
مليار مكعب غاز يف ال�سنة.

خط دولفني :ي�شكل م�شروع دولفني املرحلة الأوىل من �شبكة اقليمية للغاز الطبيعي تربط
مراكز الإنتاج مبراكز الطلب االقليمية املتنامية يف دول اخلليج العربي ،وينقل حاليا الغاز
القطري �إىل دولة االمارات العربية املتحدة ،و�سلطنة عمان ،ومن املمكن �أن ميتد اخلط م�ستقبال
�إىل باك�ستان .تبلغ طاقة اخلط  33مليار مرت مكعب يف ال�سنة ،ويتكون من � 3أجزاء رئي�سية:
❑
❑
❑

❑ حقل ال�شمال القطري – را�س لفان ،يبلغ طوله  48ميل ،وقطره  32بو�صة.
❑ را�س لفان – الطويلة (بحري) ،يبلغ طوله  249ميل ،وقطره  48بو�صة.
❑ �أبو ظبي – العني – الفجرية ،يبلغ طوله  113ميل ،وقطره  24بو�صة.

227

النفط والتعاون العربي 141 -

خط �أنريكو ماتيي (اجلزائر – �إيطاليا) :ينقل الغاز اجلزائري �إىل �إيطاليا عرب تون�س،
ويعرف بخط عرب املتو�سط �أو تران�سميد ،و�أ�صبح بعد ذلك يعرف با�سم �أنريكو ماتيي .تبلغ
طاقة اخلط  72مليار مرت مكعب من الغاز يف ال�سنة.
خط دوران فاريل (اجلزائر – �أ�سبانيا) :ميتد من اجلزائر �إىل �أ�سبانيا عرب املغرب ويعرف
بخط غاز مغرب – �أوروبا .تت�سلم املغرب نحو  006مليون مرت مكعب من الغاز يف ال�سنة
كم�صاريف عبور من �شركة خطوط �أنابيب �أوروبا املغرب املحدودة.
خط ميد غاز (اجلزائر – �أ�سبانيا) :ميتد من اجلزائر �إىل �أ�سبانيا بطول  664ميل وتبلغ
طاقته  8مليار مرت مكعب من الغاز يف ال�سنة وبد�أ ت�شغيله يف �أبريل .1102
كما ا�ستعر�ضت الورقة �أي�ضاً خطوط الأنابيب قيد الإن�شاء �أو املزمع �إن�شا�ؤها يف الدول
العربية ومنها:
خط �أبو ظبي – الفجرية :ميتد من �أبو ظبي (حقل حب�شان البحري) �إىل �إمارة الفجرية
بهدف ت�صدير النفط اخلام الإماراتي عرب ميناء الفجرية ويبلغ طوله  063كم ،وقطره 84
بو�صة ،ومن املتوقع �أن يدخل اخلدمة يف الربع الثاين من هذا العام  .2102و�ستبلغ طاقته نحو
 5.1مليون برميل يف اليوم.
خط غال�سي (اجلزائر – �إيطاليا) :ميتد من حقل حا�سي الرمل يف اجلزائر �إىل �إيطاليا
عرب �سردينيا بطول  419ميل ،وتبلغ طاقته  01-8مليار مرت مكعب من الغاز يف ال�سنة.
خط الغاز العابرلل�صحراء (نيجرييا – النيجر – اجلزائر)� :سيمتد من «وارى» يف نيجرييا
�إىل حا�سي الرمل يف اجلزائر عرب النيجر و�سينقل نحو  03-02مليار مرت مكعب يف ال�سنة من
الغاز النيجريي �إىل اجلزائر ،و�سيتم توجيه معظم هذه الكميات �إىل �أوروبا� .سيبلغ طول اخلط
�أكرث من  8282ميل ،منها  808ميل داخل الأرا�ضي النيجريية ،و  664ميل داخل النيجر،
واجلزء املتبقي  4551ميل داخل الأرا�ضي اجلزائرية.
وخل�صت الورقة �إىل �أن منظومة خطوط الأنابيب هي جزء ال يتجز�أ من �سل�سلة املواد
الهيدروكرونية ،وت�ستخدم لنقل النفط اخلام واملنتجات البرتولية ،و�سوائل الغاز الطبيعي ،والغاز
الطبيعي من حقول الإنتاج �إىل م�صايف التكرير �أو وحدات املعاجلة ثم �إىل مراكز اال�ستهالك �أو
�إىل املرافئ لت�صديرها .وقد جنحت الدول العربية يف مد �شبكات كبرية من خطوط الأنابيب
عرب �أرا�ضيها �أو بينها وبني الدول الأخرى ،وتتطلب هذه ال�شبكات خربات وا�سعة يف الإن�شاء
والت�شغيل وال�صيانة .وبال �شك تراكمت لدى الدول العربية قدرات وخربات هائلة ميكن تبادلها
مل�صلحة اجلميع.
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وحيث �أن العامل العربي لديه القدرة على تلبية جزء كبري من الزيادة يف الطلب العاملي على
النفط والغاز يف امل�ستقبل املنظور ،ف�إن ذلك يتطلب تو�سعة �شبكات خطوط الأنابيب القائمة،
ف�ض ً
ال عن بناء خطوط �إ�ضافية �إىل مراكز اال�ستهالك �أو موانئ الت�صدير.
وتعتمد ا�سرتاتيجية تطوير �أ�سواق اقليمية للغاز على �إن�شاء �شبكات خطوط �أنابيب مثل
خط الغاز العربي ،وم�شروع دولفني ،وامل�شروعات املقرتحة الأخرى.
يعترب خط الغاز العربي م�شروعا هاما يربط م�صر والأردن و�سوريا ولبنان والعراق و تركيا.
كما ميكن للغاز العربي �أن ي�ساهم يف التنمية االقت�صادية الأوروبية عرب م�شروع نابوكو الذي
يربط تركيا ب�أوروبا.
كما تعترب خطوط الغاز القائمة واملزمع �إن�شا�ؤها بني اجلزائر وكل من �أ�سبانيا ،و�إيطاليا،
وليبيا و�إيطاليا ،ونيجرييا واجلزائر ج�سوراً للطاقة من �ش�أنها �أن تعزز التنمية االقت�صادية مبا
يعود بالنفع على جميع البلدان املرتبطة.

ت�صميم و�إن�شاء خطوط �أنابيب الغاز الطبيعي الطويلة،
درا�سة حالة :خط غاز ال�صعيد»
د .املهند�س نا�صر زغيب
ال�شركة امل�صرية للغاز الطبيعي ( جا�سكو) ،م�صر
�شرح املتحدث يف البداية �أهم املراحل التي مير بها م�شروع �إن�شاء خطوط الأنابيب الطويلة،
والتي تتكون من جتميع البيانات الأ�سا�سية اخلا�صة بالطاقة الإ�ستيعابية ،وحتديد الأهداف
املطلوبة من �إن�شاء اخلط ،ثم مرحلة �إعداد الت�صاميم الهند�سية الأ�سا�سية ،ثم الت�صاميم
الهند�سية التف�صيلية والتوريد والإن�شاء ( .)EPCكما �أ�شار املتحدث �إىل اخلطوات التي تتكون
منها كل مرحلة من مراحل تنفيذ امل�شروع.
يف اخلتام ا�ستعر�ض املتحدث درا�سة حالة مل�شروع �إن�شاء خط الغاز الطبيعي يف املنطقة
املمتدة من ال�صحراء الغربية �إىل املنطقة اجلنوبية من جمهورية م�صر العربية ،الذي بد�أت
مرحلته التح�ضريية يف عام  ، 2006ومت اجناز املرحلة الأخرية منه يف عام  ،2009م�شرياً �إىل
ال�صعوبات التي واجهت عملية �إن�شاء اخلط و�سبل التغلب عليها .تبني اخلارطة يف ال�صفحة
التالية خمطط م�سار خط الغاز الطبيعي املذكور.
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«�شبكات نقل وتوزيع الغاز يف قطر»
املهند�س /عبد الرحمن الربيك
قطر للبرتول ،دولة قطر
بد�أ املتحدث بتقدمي نبذة عن م�س�ؤولية �شركة قطر للبرتول يف نقل الهيدروكربونات من
م�صادر الإمداد الرئي�سية �إىل امل�ستهلكني داخل دولة قطر ،ثم خل�ص الأهداف الرئي�سية لعمليات
ت�شغيل �شبكات خطوط الأنابيب ،والأعمال التي تقوم بها ال�شركة على النحو التايل:
❂ متابعة عمليات �إنتاج الغاز من كل من حقول الياب�سة واملغمورة وحقول دخان.
❂
❂ �إدارة وت�شغيل معامل ت�سييل الغاز ،ومن�ش�آت معاجلة الغاز املنتج من حقول دخان.
❂
❂ تلبية احتياجات من�ش�آت توليد الطاقة الكهربائية وحتلية مياه البحر من الوقود
❂
الغازي يف دولة قطر.
❂ توزيع الغاز �إىل مراكز اال�ستهالك ال�صناعية املحلية التي ت�ستخدمه على �شكل وقود
❂
�أو لقيم يف �صناعة البرتوكيماويات.
❂ تنفيذ خطط ت�صدير الغاز البرتويل امل�سال( )LPGوالغاز الطبيعي امل�سيل ()LNG
❂
واملتكثفات �إىل الأ�سواق اخلارجية.
كما قدم املتحدث �شرحاً لر�ؤية ال�شركة التي تعتمد عليها يف تنفيذ املهام وامل�س�ؤوليات
املحددة ،وهي الو�صول �إىل ما يلي:
❂ الريادة على م�ستوى العامل يف �إنتاج ومعاجلة الغاز الطبيعي.
❂
❂ النموذج املثايل ملوزعي وم�صدري الغاز الطبيعي و�سوائله.
❂
❂ مرجع قيا�سي لإر�ضاء الزبون.
❂
❂ �أعلى م�ستويات الإعتمادية واملوثوقية يف عمليات الت�شغيل.
❂
انتقل املتحدث بعد ذلك �إىل ا�ستعرا�ض م�صادر �إنتاج الغاز التي تتوىل �شركة قطر للبرتول
م�س�ؤولية توزيعه ،و�أهمها حقل ال�شمال وحقول دخان الواقعة على الياب�سة واملغمورة ،م�شرياً
�إىل الأجزاء الرئي�سية املكونة ل�شبكة توزيع الغاز و�أنظمة املراقبة والتحكم امل�صاحبة لها ،واملبينة
يف ال�شكل التايل:
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خمطط �شبكة توزيع الغاز الطبيعي يف دولة قطر

كما �أ�شار املتحدث �إىل
ن�سب توزيع الغاز الطبيعي
�إىل مراكز اال�ستهالك
ال�صناعية داخل دولة قطر،
وذلك على النحو املبني يف
ال�شكل املقابل.
ويف اخلتام ا�ستعر�ض
املتحدث تقنيات مراقبة
خطوط �أنابيب و�شبكات
الغاز الطبيعي داخل دولة
قطر ،و�أهم خطط تطوير
232

ن�سب توزيع الغاز الطبيعي �إىل املراكز
ال�صناعية داخل دولة قطر

تقارير

وتو�سيع �شبكة خطوط �أنابيب توزيع الغاز وامل�شتقات على املديني القريب والبعيد �إىل ما بعد
عام  ،2020م�شرياً �إىل الأهداف املتوقعة من هذه اخلطط من حيث رفع الطاقة الإ�ستيعابية،
وحت�سني االعتمادية واملوثوقية.

�شبكة خطوط �أنابيب �شركة �أرامكو ال�سعودية عرب
اململكة :احلا�ضر وامل�ستقبل
املهند�س /عمار �ألطف
�أرامكو -ال�سعودية ،اململكة العربية ال�سعودية
ا�ستعر�ض املتحدث يف البداية �أهم املعلومات الإح�صائية املتعلقة ب�أطوال و�أقطار �شبكة
خطوط �أنابيب نقل املواد الهيدروكربونية يف اململكة العربية ال�سعودية ،م�شرياً �إىل �أن عدد
اخلطوط بلغ عام  2012حوايل  370خطاً .يبلغ قطـر  25%من هـذه اخلـطـوط �أقـل من
 20بو�صـة ،و % 40منـها يرتاوح قطرها بني  46 - 22بو�صة ،والباقـي  % 35يزيد قطرها
عن  46بو�صة .كما �أن  % 35من هذه اخلطوط خم�ص�صة لنقل النفط اخلام ،و % 36للغاز
الطبيعي ،والباقي  % 29لنقل الغاز الطبيعي امل�سيل وامل�شتقات النفطية� .أما بخ�صو�ص �أعمار
اخلطوط فت�شري الإح�صاءات �إىل �أن  % 44منها عمره �أقل من  20عاماً ،و�أن  % 35منها
يرتاوح عمره بني  30 - 20عاماً ،والباقي  % 23يزيد عن  30عاماً .ويلخ�ص ال�شكل التايل �أهم
البيانات املتعلقة ب�شبكة خطوط �أنابيب نقل املواد الهيدروكربونية يف اململكة العربية ال�سعودية.
بيانات خطوط �أنابيب نقل املواد الهيدروكربونية يف اململكة العربية ال�سعودية
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بعد ذلك �شرح املتحدث فل�سفة ت�شغيل خطوط الأنابيب يف اململكة العربية ال�سعودية من
حيث تعزيز دورها يف ت�أمني حاجة اال�ستهالك املحلي من امل�شتقات النفطية ،و�إن�شاء خطط
ت�صدير النفط اخلام �إىل الأ�سواق اخلارجية ب�أقل التكاليف وب�أعلى اعتمادية.
ويف اخلتام ا�ستعر�ض املتحدث التطور التاريخي ل�شبكة خطوط الأنابيب يف اململكة العربية
ال�سعودية منذ عام  1940وحتى عام  ،2012م�شرياً �إىل اخلطط امل�ستقبلية لتو�سيع ال�شبكة
حتى عام  ،2016حيث �سريتفع �إجمايل طول خطوط الأنابيب احلايل من  21000كم �إىل
 24400كم يف عام  ،2016وذلك ح�سب ما هو مبني يف ال�شكل التايل.
تطور �أطوال �شبكة خطوط الأنابيب يف اململكة العربية ال�سعودية

�صيانة خطوط الأنابيب والإ�صالحات الطارئة
املهند�س /ماهر الرا�شد
�أرامكو -ال�سعودية ،اململكة العربية ال�سعودية
قدم املتحدث يف البداية تعريفاً موجزاً لتقنيتي �إ�صالح الأعطال الطارئة يف خطوط
الأنابيب �أثناء وجود اخلط يف دارة العمل دون �أي قطع جلريان املواد عرب اخلط ،وهما
عملية ( )Hot Tapوعملية ( ،)Stopplerم�شرياً �إىل �أهمية هاتني العمليتني يف اخت�صار
الوقت الالزم لإجراء عمليات الإ�صالح ،وجتنب اخل�سائر الناجتة عن توقيف اخلط عن
العمل وتفريغه من املواد الهيدروكربونية .بعد ذلك �شرح املتحدث اخلطوات الأ�سا�سية
للعمليتني املذكورتني واملعدات امللحقة امل�ستخدمة فيهما �أثناء تنفيذ الإ�صالحات الطارئة،
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وما يتبعها من عمليات اختبار للت�أكد من �صحة و�سالمة التو�صيالت اجلديدة التي مت
تركيبها .ويبني ال�شكل التايل املعدات امل�ستخدمة يف عمليتي �إ�صالح الأعطال الطارئة يف
خطوط الأنابيب بدون قطع اجلريان.
معدات عمليتا �إ�صالح الأعطال الطارئة يف خطوط الأنابيب بدون قطع اجلريان

�سالمة واعتمادية من�ش�آت النفط والغاز
كات�سومي ياماموتو
باحث زائر يف معهد �أبحاث كاجامي ميموريال للمواد والعلوم
والتكنولوجيا ،جامعة وا�سيدا ،اليابان
ا�ستعر�ض املتحدث الأ�سباب
الرئي�سية للحوادث يف من�ش�آت
ال�صناعة الكيميائية والتي ي�أتي
يف مقدمتها ظاهرة ت�آكل املعادن
التي ت�ؤدي �إىل ت�سرب املواد
الهيدروكربونية امللتهبة من خطوط
الأنابيب ،وذلك نتيجة ا�ستخدام
معادن ذات خ�صائ�ص غري متوافقة
مع املعايري العاملية ،م�شرياً �إىل تنامي
وقوع مثل هذه احلوادث يف من�ش�آت
�صناعة الكيماويات يف اليابان على
النحو املبني يف ال�شكل التايل.

معدل وقوع احلوادث يف من�ش�آت �صناعة الكيماويات اليابانية
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ملعاجلة هذه امل�شكلة قامت مراكز الأبحاث اليابانية ب�إعداد درا�سة حول �أ�سباب وقوع
حوادث الت�آكل ،وقدمت تو�صيات ميكن من خاللها خف�ض عدد احلوادث ،وكان من �أهم هذه
التو�صيات ما يلي:
❂ ❂ االهتمام بعملية اختيار املواد الإن�شائية املطابقة للمعايري العاملية.
❂ ❂ الرتكيز على برامج ال�صيانة الدورية والوقائية.
❂ ❂ تطبيق نظم ال�صيانة والتفتي�ش الفني احلديثة ،منها على �سبيل املثال:
✍

✍ نظام التفتي�ش وال�صيانة على �أ�سا�س اخلطر ()Risk Based Inspection/Maintenance

✍

✍ درا�سة اخلطر وقابلية الت�شغيل (.)Hazard & Operability-HAZOP

✍

✍ نظام �إدارة عمليات ال�صيانة املربجمة بالكومبيوتر
)Management System- CMMS

(Computerized Maintenance

الت�شقق بت�أثري الت�آكل الإجهادي يف خطوط �أنابيب الغاز
املهند�س ريا�ض ال�شيبان
�أرامكو ال�سعودية ،اململكة العربية ال�سعودية

بد�أ املتحدث با�ستعرا�ض العوامل امل�سببة حلدوث الت�شقق الناجت عن الت�آكل الإجهادي ،وهي
الإجهاد املطبق على املعدن مع مرور الزمن ،وطبيعة البيئة ال�سائدة داخل الأنبوب ونوع املعدن
امل�ستخدم ،ح�سب ما هو مبني يف ال�شكل التايل.
العوامل امل�ؤثرة يف حدوث الت�شقق الناجت عن الت�آكل الإجهادي
بعد ذلك انتقل
املتحدث �إىل �شرح
�أنواع الت�شقق الناجت
عن الت�آكل الإجهادي
واملبادئ الأ�سا�سية لتقنية
فح�ص خطوط �أنابيب
الغاز �أثناء وجودها يف
دارة العمل با�ستخدام
و�سيلة الناقل ال�صوتي
الكهرومغناطي�سي
(ElectroMagnetic Acoustic
Transducer-EMAT
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كما �شرح املتحدث خربة �شركة �أرامكو ال�سعودية يف معاجلة م�شكلة الت�شقق الناجت عن
الت�آكل الإجهادي يف �أحد خطوط �أنابيب الغاز التابعة لل�شركة ،و�أهم تقنيات الفح�ص التي
تطبقها ال�شركة للك�شف عن هذا النوع من الت�شققات وطرق �إ�صالحها.
الزيارة امليدانية
يف اليوم الثالث من امل�ؤمتر قام امل�شاركون بزيارة ميدانية �إىل حمطة ا�ستقبال ونقل النفط
اخلام التابعة لل�شركة العربية لأنابيب البرتول (�سوميد) يف العني ال�سخنة ،مت خاللها م�شاهدة
عر�ض تقدميي عن تاريخ �إن�شاء املحطة ،والأهداف الرئي�سية لإن�شائها ،والتي ي�أتي يف مقدمتها
توفري تكاليف عبور ناقالت النفط اخلام عرب قناة ال�سوي�س ،وخا�صة الناقالت العمالقة،
كما ت�ضمن العر�ض و�ضع �شركة �سوميد والدول العربية امل�شاركة يف ملكيتها والتي تعترب من
امل�شاريع الرائدة يف �إطار التعاون العربي امل�شرتك� ،إ�ضافة �إىل �شرح مف�صل عن التطورات التي
�أدخلت على املحطة منذ �إن�شائها ،و�أهم امل�شاريع اجلديدة املخطط �إن�شا�ؤها يف امل�ستقبل لتطوير
عمل املحطة وتو�سيع طاقتها اال�ستيعابية .ثم �أعقب ذلك جولة تفقدية مت التعرف خاللها
على الت�سهيالت واملن�ش�آت داخل املحطة والتي ت�ضم امل�ضخات وال�ضواغط وخطوط الأنابيب،
وو�سائل القيا�س والتحليل ،وغرف التحكم.

اال�ستنتاجات والتو�صيات
�ساهم امل�ؤمتر يف �إلقاء ال�ضوء على �أحدث التقنيات واخلربات ال�سابقة يف جمال ت�صميم
و�إن�شاء وت�شغيل واختبار و�صيانة وحت�سني �أداء خطوط �أنابيب نقل النفط والغاز ،كما متت مناق�شة
العديد من الطرق التي ميكن اتباعها لتفادي حدوث م�شكالت ت�سرب املواد الهيدروكربونية
من خطوط الأنابيب .ويف ختام امل�ؤمتر تو�صل امل�شاركون �إىل اال�ستنتاجات والتو�صيات التالية:
❑ تعتـرب منظـومة خطـوط الأنابيـب جزء ًا ال يتجز�أ من �سل�سلة الهيدروكربونات .وقد
❑
تراكمت لدى الدول العربية قدرات وخبـرات هائلة يف �صـناعة خطـوط الأنابيـب والتي
ميكـن تبـادلها وم�شـاركتها مل�صـلحة اجلمـيـع.
❑ تعتمد ا�سرتاتيجية تطوير �أ�سواق �إقليمية للغاز على �إن�شاء �شبكات خطوط �أنابيب مثل
❑
خط الغاز العربي ،وم�شروع دولفني ،واخلطوط املقرتحة الأخرى.
❑ �إن كل من يعمل يف جمال ت�شغيل خطوط �أنابيب نقل النفط والغاز يدرك الأهمية
❑
الكبرية لهذه الأنابيب يف دفع عملية النمو االقت�صادي واالجتماعي على م�ستوى الدولة
واملنطقة والعامل ،ولهذا من الأهمية مبكان الت�أكيد على �ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات
املمكنة ل�ضمان �سالمة خطوط الأنابيب من حوادث الت�سرب �أو التخريب.
❑ تعاين معظم �أنظمة مراقبة الت�سرب يف خطوط الأنابيب من م�شكلة كبرية مرتبطة
❑
بارتفاع معدل الإنذارات اخلاطئة ،وقد مت التغلب على هذه امل�شكلة با�ستخدام تقنية
منوذج الناقل الآين ( .Real Time Transient Model (RTTMويف ال�سنوات الأخرية
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مت اكت�شاف طريقة جديدة �أظهرت دقة �أعلى و�إمكانية �أقل لإعطاء �إنذارات خاطئة يف
خطوط �أنابيب نقل كل من ال�سائل والغاز� ،سميت طريقة منوذج الناقل الآين املمتد
(.Extended Real Time Transient Model (ERTTM
❑ �أكد امل�شاركون على �أهمية تعزيز التعاون والتن�سيق يف جمال تبادل املعلومات اخلا�صة
❑
بطرق معاجلة م�شكالت ت�شغيل و�صيانة ومراقبة �أداء خطوط �أنابيب نقل املواد
الهيدروكربونية.
❑ مبا �أن معظم الأخطار التي تواجه ت�شغيل خطوط الأنابيب ترتكز يف جزء ب�سيط من
❑
املعدات ،وبالتايل ميكن تفادي العديد من احلوادث برتكيز جهود االختبار والتفتي�ش
الفني على املعدات واملناطق املتميزة بدرجة عالية من اخلطورة ،من خالل تطبيق
برنامج التفتي�ش على �أ�سا�س اخلطر (.Risk Based Inspection (RBI
❑ تتطلب عملية معاجلة م�شكلة االهتزاز وتعطل امل�ضخات الرتددية العاملة على خطوط
❑
�أنابيب النفط اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية ،منها على �سبيل املثال:
✍ الدقة يف اختيار حجم وطاقة امل�ضخة املركبة على خط الأنابيب بحيث يكون �أقرب ما ميكن من
✍
جمال قيم اال�ستخدام.
ً
عامليا.
✍ توافق قيا�س وطرق ربط خطوط الأنابيب مع املعايري الت�شغيلية املتبعة
✍
✍ الت�أكيد على �ضرورة تدريب امل�شغلني على �أحدث معايري وطرق �صيانة وحت�سني �أداء امل�ضخات.
✍
❑ميكن معاجلة م�شكلة ظاهرة طرق املاء ( )Water Hammerيف خطوط �أنابيب �سحب
❑

امل�ضخات بتطبيق تقنية متطورة تعتمد على حتليل نوعية ال�سريان �ضمن خط الأنابيب.
❑�إن تزويد امل�شغلني بالدورات التدريبية املنا�سبة قبل البدء ب�إدخال م�شاريع خطوط الأنابيب
❑
اجلديدة يف العمل ي�ساهم يف املحافظة على �سالمة ت�شغيل الأنابيب وتفادي وقوع احلوادث
اال�ضطرارية.
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�شهدت تكنولوجيا الطاقة ال�شم�سية يف بداياتها ا�ستخدامات ميكن و�صفها بالزائفة ،مثل
تلك الطفرة يف ا�ستعمال �سخانات املياه بالطاقة ال�شم�سية قبل مئة عام ،ثم ذهبت طي الإهمال
لردح من الزمن ،فلم تعدها �إىل الواجهة جمدداً �إال �صدمتا النفط الأوىل والثانية.
ال للطاقة ال�شم�سية �أن تفي بوعودها لتقدمي
ويربز اليوم �س�ؤال ملحّ يقول :هل ميكن فع ً
طاقة وفرية م�ستدامة وب�أ�سعار معقولة؟ وهل �ستتمكن الطاقة ال�شم�سية حقاً من املناف�سة يف
خمتلف الظروف و�ست�صل ملختلف امل�ستخدمني؟ و�أي نوع من الدعم حتتاجه هذه الطاقة و�إىل
متى؟ ما هي التكاليف ،ومن �سيتحملها وما الفائدة من كل ذلك؟
ويبدو �أن التطور املت�سارع لتكنولوجيا الطاقة ال�شم�سية يجعل من ال�صعب الإجابة على تلك
الأ�سئلة ،فحتى اليوم ال يزال عدد الدول التي تقدم الدعم لهذا النوع من الطاقة حمدوداً .كما
يت�سبب وجود خماوف من حجم التكلفة يف تغريات مفاجئة يف �سيا�سات الدعم يف بع�ض البلدان
مما �أفقدها الطاقة ال�شم�سية املوعودة زخمها.
يعترب هذا الكتاب الذي �أ�صدرته وكالة الطاقة الدولية� ،أول درا�سة تقنية معمقة ت�صدر عن
الوكالة وتركز على تكنولوجيا الطاقات املتجددة ،ورغم �أن الكتاب �صادر با�سم الوكالة ،لكنه
احتوى على تنويه ب�أن امل�ؤلف هو  Cédric Philibertوهو من العاملني يف ق�سم الطاقات
املتجددة يف الوكالة� ،إ�ضافة �إىل مالحظة تو�ضح �أن ما ورد يف الكتاب ال يعرب بال�ضرورة عن
�سيا�سات كل دولة من الدول الأع�ضاء.
ي�ستند الكتاب �إىل حتاليل �سابقة ال�ستخدام الطاقة ال�شم�سية وردت يف منظور الطاقة
العاملي  ،WEOويف غريها من املن�شورات مثل خرائط الطريق التقنية اخلا�صة بالوكالة.
ال عن
ويهدف �إىل تقدمي �صورة حمدثة عن التوجهات احلالية يف تقنية املعلومات وال�سواق ف�ض ً
حتليالت تهدف لتبيان كيفية ا�ستهالك الطاقة ال�شم�سية يف خمتلف قطاعات الطاقة وخا�صة
�أ�سواق الكهرباء والوقود.
ت�ضمن الف�صل الأول من الكتاب نظرة يف الأ�س�س املنطقية لت�سخري موارد الطاقة ال�شم�سية،
وجاء فيه �أن الطاقة ال�شم�سية باتت الأ�سرع انت�شاراً خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،ومن املتوقع
عال من القدرة على املناف�سة خالل �أقل من ع�شر �سنوات .ومع �أنها حالياً
�أن ت�صل �إىل م�ستوى ٍ
ال تلعب �أي دور ي�ستحق
ال�شكل  :1تنامي �إمداد الطاقة العاملي (مليون طن مكافئ نفط)
ال���ذك���ر يف التخفيف
م��ن �إ���ص��دار غ��از ثاين
�أك�سيد ال��ك��رب��ون� ،إال
�أن��ه من املتوقع لها �أن
ت��ل��ع��ب دوراً متنامياً
يف ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات
ال�صديقة للبيئة خالل
العقود القادمة.
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بعد ذلك مت تق�سيم الكتاب �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية موزعة كالتايل:

الق�سم الأول :الأ�سواق ومنظورها امل�ستقبلي
MARKETS AND OUTLOOK
ت�ضمن هذا الق�سم �أربعة ف�صول ،هي:
الف�صل الثاين :امل�صادر ال�شم�سية وا�ستخداماتها املحتملة
تعترب الطاقة ال�شم�سية طاقة هائلة باملقارنة ملا يحتاجه العامل عملياً ،ومن املمكن ا�صطياد
هذه الطاقة وحتويلها �إىل حرارة �أو كهرباء .ورغم ذلك ف�إن توزعها وكثافتها يختلفان ح�سب
املكان والزمان ب�شكل قد ي�صعب التنب�ؤ به دوماً ،حيث يعترب ال�سطوع ال�شم�سي املبا�شر املكون
الأ�سا�سي يف هذه الطاقة .ورغم النظرة العامة التي قد توحي ب�أن ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية
�أمر يف غاية الب�ساطة ،لكن الواقع ي�ؤكد �أنه مل يتم بعد التعرف على كل خفايا الطاقة ال�شم�سية،
�إذ �أن هناك العديد من النقاط التي يجب درا�ستها.
نظر هذه الف�صل يف عدة عناوين عري�ضة مثل الإ�شعاع ال�شم�سي الوا�صل �إىل الأر�ض
ومكوناته وكثافته ،م�ؤكداً �أن الأر�ض ت�ستقبل �سنوياً  885مليون ترياواط �ساعة من الطاقة
ال�شم�سية ،وهو ما يعادل  6200مرة كمية الطاقة التي ا�ستهلكت على الأر�ض من امل�صادر
الرئي�سية عام .2008
ثم نظر هذا الف�صل يف الطريقتني الرئي�سيتني ال�صطياد الطاقة ال�شم�سية ،وهما الت�سخني
املبا�شر لل�سوائل �أو الغازات� ،أو التحويل املبا�شر �إىل طاقة كهربائية عرب اخلاليا الفوتوفولطية،
وب�ين الأ�سباب التي
ال�شكل  :2ت�أثري موقع الأر�ض بالن�سبة لل�شم�س على �شدة
ت�ؤدي �إىل تغري نوعية
الإ�شعاع ال�شم�سي (ت�أثري جيب التمام )cosine effect
الإ���ش��ع��اع ال�شم�سي
ال������ذي ي�����ص��ل �إىل
الأر���ض .كما �أو�ضح
ه��ذا الف�صل نوعية
املجمعات ال�شم�سية
املائلة و�آلية عملها،
وخ���ل�������ص �إىل �أن
م���ع���رف���ة امل�������ص���ادر
ب��دق��ة يعترب املفتاح
الرئي�سي ال�ستثمار
هذه امل�صادر بال�شكل
الأمثل.

241

النفط والتعاون العربي 141 -

الف�صل الثالث :الكهرباء ال�شم�سية
قدم هذا الف�صل فكرة مفادها �أن توليد الطاقة الكهربائية عرب م�صادر خالية من الكربون
�سي�ساهم يف الق�ضاء على غاز ثاين �أك�سيد الكربون الناجت عن االنبعاثات احلالية من املواد
الهيدروكربونية ،كما �أنه �سوف ي�ساهم يف الق�ضاء على االنبعاثات الناجمة عن ا�ستهالك الوقود
الأحفوري مبا�شرة يف قطاعات البناء وال�صناعة والنقل من خالل ت�شغيل هذه القطاعات
با�ستخدام الكهرباء املولدة با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ،ور�أى �أن ا�ستخدام اخلاليا الفوتوفولطية
PVيتطور ب�شكل مت�سارع مقابل انخفا�ض ملحوظ يف التكاليف .و�أ�شار �إىل �أن الكهرباء املولدة
من الطاقة ال�شم�سية  STEال تزال حتبو يف مراحلها الأوىل لكن تقدم تقنيات تخزين احلرارة
�سوف ي�سمح بتو�سيع جماالتها و�إدخالها �إىل �سوق املناف�سة.

ال�شكل  :3م�صادر توليد الكهرباء املتوقعة عاملي ًا يف عام ( 2050ترياواط �ساعة)

وحتدث هذا الف�صل عن م�ستقبل الطاقة الكهربائية ،وال�سيناريوهات امل�ستقبلية املتعلقة
بتوليد الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ،وخيارات التخزين املتاحة للطاقات املولدة
للكهرباء ،حيث نظر يف مثال عن املغرب بني فيه تغري احلمل الكهربائي مو�ضحاً �أن ذروة الطلب
تتعلق بالليل والنهار وتبد�أ باالرتفاع مع غياب ال�شم�س ،ويتم تلبية الطلب با�ستخدام م�صادر
خمتلفة مثل ال�سدود �أو مولدات الديزل .و�أ�شار �إىل �أن احلكومة املغربية �أطلقت برناجماً يهدف
�إىل بناء حمطات توليد للكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف خم�سة مواقع وبا�ستطاعة
تبلغ  2جيجا واط وبحيث يتم �إجنازها يف عام  .2019و�أكد �أنه بدون تخزين للكهرباء املنتجة
فقد يكون من املمكن تخفي�ض ا�ستهالك الفحم مثالً ،لكن ذلك لن ي�ؤدي بالنتيجة �إىل تخفي�ض
تكاليف الوقود التي ترتبط ب�أوقات الذروة.
كما تناول هذه الف�صل اقت�صاديات الكهرباء املولدة من الطاقة ال�شم�سية مبختلف التقنيات،
ثم تطرق �إىل ال�سيا�سات التي تعنى بتطوير مفهوم ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية على نطاق وا�سع،
وبني وجود العديد من الفوائد وامل�ضار لهذه ال�سيا�سات ،لكنه �أكد على ب�ضع نقاط من �أهمها
�ضرورة �إزالة العوائق احلالية �أمام التجارة العاملية ،مثل العوائق املالية كالتعرفات املختلفة
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وال�ضرائب اجلمركية� ،أو العوائق التقنية الأخرى ،ور�أى �أن ذلك �سي�صب يف م�صلحة تخفي�ض
كلفة الكهرباء املولدة بالطاقة ال�شم�سية ،وخا�صة يف البلدان النامية.
الف�صل الرابع :الأبنية
تناول هذا الف�صل مدى حاجة الأبنية من الطاقة ،مبيناً �أنها ت�ستهلك  34%من �إجمايل
الطاقة العاملية لأغرا�ض الإ�ضاءة وت�سخني املاء والتكييف والتربيد والطبخ وت�شغيل الأجهزة
الكهربائية املختلفة .ويرى الكاتب �أن الأبنية اجلديدة �ست�شهد م�ستويات منخف�ضة من اال�ستهالك
مقارنة بامل�ستويات احلالية نتيجة الأنظمة ال�صارمة ،حيث �ست�سمح تقنيات الإك�ساء املتطورة
يف احلفاظ على م�ستوى �شبه ثابت من ا�ستهالك الطاقة بغ�ض النظر عن النمو االقت�صادي
والب�شري ،وذلك ب�سبب التحول من االعتماد على الوقود الأحفوري �إىل االعتماد على م�صادر
الطاقة املتجددة لتوليد الكهرباء.
كما ر�أى �أن املباين �سو فت�صمم بحيث متتلك �سطوحاً كبرية لتلقي �أ�شعة ال�شم�س مما
ميكنها من تغطية جزء من طلبها على الطاقة احلرارية (مثل املياه ال�ساخنة) ،و�سوف تتمكن
من احل�صول على ح�صة �أكرب من الإ�ضاءة .عالوة على ذلك ،ف�إن اال�ستخدام املتزايد لتقنيات
التخزين احلراري للطاقة يف املباين �سوف ي�ساعد على حت�سني مرونة الطلب ويقلل من احلاجة
�إىل تخزين الكهرباء باهظة الثمن.

ال�شكل  :4ا�ستهالك الطاقة يف الأبنية ح�سب نوع الوقود ولعدة �سيناريوهات

وقد نظر هذا الف�صل يف تفا�صيل ا�ستهالك الطاقة يف الأبنية ح�سب اال�ستخدام ،حيث
بني �أن ت�سخني املياه ي�ستهلك  30%من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة .و�أ�شار �إىل دور ال�سخانات
ال�شم�سية ،مو�ضحاً يف الوقت نف�سه �أن التكلفة ال تزال �أحد العوائق التي يجب النظر �إليها،
و�ضرب على ذلك مثاالً عن �سخان �شم�سي له جممّع مب�ساحة  2.4مرت مربع وخزان ماء بحجم
 150لرتاً ،حيث تبلغ كلفة هذا ال�سخان يف اليونان  700يورو ،بينما ت�صل �إىل  150يورو يف
ال�صني حتى بدون الدعم احلكومي.
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وتناول هذا الف�صل عموماً عدة مقرتحات يرى �أنها قد ت�ساهم يف تخفي�ض ا�ستهالك
الطاقة الكهربائية يف الأبنية ،ودعا �إىل وجود �سيا�سة متكاملة وموحدة يف هذا امل�ضمار ،ومن
النقاط التي ر�أى �أنها �سرت�سم خارطة الطريق لذلك:
�1 .1ضرورة �إيجاد معايري جديدة للأبنية تتبنى الطاقة ال�شم�سية ك�أحد امل�صادر الرئي�سية
للطاقة.
�2 .2إيجاد معايري تت�ضمن تطوير مهارات مهند�سي العمارة ومطوري امل�شاريع ومهند�سي
الطاقة احلرارية وباقي �أخ�صائيي البناء.
3 .3التعاون الل�صيق مع ال�صناعة لبناء ج�سور من الثقة بني املنتج وامل�ستهلك.
الف�صل اخلام�س :ال�صناعة والنقل
يعترب هذا الف�صل �أن تنامي فعالية التقنيات ال�صناعية املرتبطة بالكهرباء من �أهم الطرق
لتقدمي الطاقة ال�شم�سية ب�شكل �أ�سرع لل�صناعة ،وميكن لبع�ض ال�شركات التعرف على مزايا
�إنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية بالقرب من من�ش�آتها ال�صناعية.
وقد نظر هذا الف�صل يف عدة نقاط منها الطاقة التي ت�ستخدمها ال�صناعة ،والتي ت�شكل
حوايل  % 30من جممل الطاقة املنتجة يف العامل ،ومتثل الكهرباء �أكرث من ربعها ،بينما ي�أتي
معظم الباقي من الوقود الأحفوري ،با�ستثناء  % 8كان م�صدرها الوقود احليوي عام .2007
كما ر�أى �أن ا�ستخدام طاقة الكتلة احليوية قد يتزايد يف ال�سنوات القادمة ،وقد ي�صل �إىل
 5000تريا واط �ساعة يف عام  ،2050بينما قد يرتفع هذا الرقم يف حاول وجود تبادل �إقليمي
للوقود احليوي ال�صلب �إىل  8000تريا واط �ساعة.

ال�شكل  :5النمو املحتمل ال�ستخدام الوقود احليوي يف بع�ض ال�صناعات

وقدم هذا الف�صل بياناً لإمكانية ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف الت�سخني ال�صناعي،
وحمطات حتلية املياه والنقل .و�أكد �أن م�ساهمة الطاقة الكهربائية يف قطاع النقل حتى اليوم ال
تتعدى  % 2-1فقط ،لكنها تلعب دوراً هاماً يف قطارات ال�شحن وقطارات الأنفاق والرتاموي
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وامل�صاعد التي ت�ستخدم يف املدن املكتظة بال�سكان .لكن تنب�ؤات وكالة الطاقة الدولية واملبينة يف
املخطط �ضمن ال�شكل  6تو�ضح �أن الطلب على �سيارات حمركات االحرتاق الداخلي �سي�ستمر
بالنمو ب�شكل وا�ضح ،يليه الطلب على ال�سيارات الهجينة.

ال�شكل � :6سيناريوهات متعددة ملبيعات ال�سيارات اخلفيفة ح�سب نوع الوقود

الق�سم الثاين :التكنولوجيا
TECHNOLOGIES
ت�ضمن هذا الق�سم بدوره �أربعة ف�صول ،هي:
الف�صل ال�ساد�س :اخلاليا ال�شم�سية الفوتوفولطية
عرفت هذه اخلاليا لفرتة طويلة قبل �أن يبد�أ ا�ستخدامها باالنت�شار ب�شكل وا�ضح منذ ب�ضع �سنني،
حيث ارتفعت الطاقة املركبة با�ستخدام هذا النوع من اخلاليا من  5جيجا واط عام � 2005إىل 40
جيجا واط عام  .2010كما انخف�ضت يف الفرتة نف�سها تكاليف هذه اخلاليا ومن املتوقع �أن ت�ستمر
الكلفة باالنخفا�ض ،حيث باتت
اخلاليا الفوتوفولطية م�صدراً ال�شكل  :7ا�ستخدام اخلاليا الفوتوفولطية يف �إحدى
القواعد الع�سكرية الأمريكية يف نيفادا
م��ن��اف�����س�اً ل��ت��وف�ير ال��ط��اق��ة يف
الأم��اك��ن النائية التي ي�صعب
مد ال�شبكات التقليدية �إليه،
كما �أنه من املحتمل �أن ت�ساهم
هذه اخلاليا يف تزويد �شبكات
التوزيع بكميات من الكهرباء
خالل فرتات ال��ذروة وذلك يف
ع��دة مناطق من العامل خالل
العقد احلايل.
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وخل�ص هذا الف�صل �إىل �أن حلول البناء املتكاملة مع ا�ستخدام اخلاليا الفوتوفولطية قد
تتحول �إىل �أحد املعايري املميزة لأبنية امل�ستقبل ،مثل ال�سطوح والواجهات والنوافذ.
الف�صل ال�سابع :الت�سخني بالطاقة ال�شم�سية
يعترب الت�سخني بالطاقة ال�شم�سية من الأمور الب�سيطة ن�سبياً وميكن القيام به با�ستخدام
خمتلف امل���ع���دات ،لكن
الأم���������ر ي���ع���ت���م���د ع��ل��ى
ال�شكل  :8برج �شم�سي مركزي
درج��ة احل���رارة املطلوب
ال���و����ص���ول �إل���ي���ه���ا ،فهل
ه���ي لت�سخني امل����اء �أو
للتدفئة �أو التربيد� ،أم
هل هي لتوليد الكهرباء
�أو ل��ع��م��ل��ي��ات �صناعية
�أخ����رى .ويعترب تخزين
احل����رارة �أق���ل كلفة من
تخزين ال��ك��ه��رب��اء ،لكن
تخزين الطاقة ال�شم�سية
مب���ا ي��ك��اف��ئ ال��ت��غ�يرات
املو�سمية للحرارة يبقى
�أمراً مكلفاً جداً.
بحث هذا الف�صل يف املعدات التي ت�ستخدم لتجميع احلرارة الناجتة عن الطاقة ال�شم�سية،
عن طريق امت�صا�ص �سطوحها للحرارة �سواء املبا�شرة �أو املنعك�سة ،ومنها املجمعات امل�سطحة
املعروفة ،وجممعات الأنابيب املخالة من الهواء ،والأفران ال�شم�سية التي ينتج بع�ضها يف بع�ض
الدول النامية بكلفة ال تتجاوز دوالرين لكل فرن منزيل ي�ستخدم للطبخ.
كما اعتنى هذا الف�صل مبو�ضوع تخزين احلرارة ،مبيناً وجود عدة طرق لذلك ،لكنها عموماً
تق�سم �إىل ق�سمني ،هما:
الطرق امللمو�سة :التي تعمل على تغيري حرارة و�سط ما.
الطرق الكامنة :التي يتم خاللها تغيري الطور الفيزيائية لو�سط ما ،مثل حتويل بع�ض املواد
ال�صلبة �إىل �سائلة .وميكن �أن يكون الو�سط امل�ستخدم جزءاً من املنتج النهائي املطلوب مثل
االحتفاظ باحلرارة يف املاء ال�ساخن الذي ي�شكل بدوره منتجاً مطلوباً لعملية ما.
وانتقل هذه الف�صل بعدها �إىل مو�ضوع كلفة الت�سخني با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ،حيث
ر�أى �أن التكلفة الفعلية �صعبة التحديد لأنها ال تعتمد فقط على التقنية بل على طريقة
ا�ستخدام هذه احلرارة .ويبني ال�شكل  9مقارنة وردت يف هذا الف�صل ،بني تكاليف احلرارة
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املولدة با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ،وبني تكاليف ا�ستخدام م�صادر الطاقة التقليدية ،مقدرة
باليورو �سنت لكل كيلو واط �ساعة.

ال�شكل  :9تكاليف الت�سخني بالطرق التقليدية �أو با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية

الف�صل الثامن :توليد الكهرباء با�ستخدام احلرارة من الطاقة ال�شم�سية STE
وهي تقنية اكت�سب العاملون فيها حتى اليوم ما يقارب ثالثني عاماً من اخلربة ،وميكن
لها �أن تكون جزءاً من حمطة هجينة ،لكنها حتى اليوم ال توجد �إال يف حمطات تركيز الطاقة
ال�شم�سية  CPSوذلك يف املناطق ال�صحراوية و�شبه ال�صحراوية ،حيث �أنها تعتمد على تركيز
الطاقة ال�شم�سية يف ب�ؤرة معينة لرتفع درجة احلرارة فيها.
ا�ستعر�ض هذا الف�صل �أنواعاً خمتلفة من املعدات امل�ستخدمة يف هذا املجال ،مثل املجمعات
املتطاولة واملقعرة وعاك�سات فري�سنل اخلطية “ ،”linear Fresnel reflectorsكما ا�ستعر�ض
الأبراج ال�شم�سية وال�صحون الالقطة مبيناً العديد من اخل�صائ�ص الفيزيائية املرتبطة بعملها
ودرجات احلرارة املثالية التي ميكن توقعها با�ستخدام هذه املعدات.
بعدها تطرق �إىل مو�ضوع توازن املحطات احلرارية ال�شم�سية ومتطلباتها ،مبيناً على �سبيل
املثال �أن حمطات تركيز الطاقة ال�شم�سية  CPSحتتاج لكميات من مياه التربيد تقارب تلك
الكميات يف املحطات العاملة بالطاقة النووية ،بينما ال حتتاج ال�صحون الالقطة �إىل املياه �إذ
�أنها تتربد عن طريق الهواء املحيط بها.
وقد احتوى هذا الف�صل على �شرح لتكاليف توليد الكهرباء با�ستخدام احلرارة من الطاقة
ال�شم�سية ،مبيناً �أن املحطات احلديثة والكبرية ترتاوح التكلفة فيها بني  4.2وحتى  8.4دوالر/
واط وذلك يعتمد على الأج��ور وعلى كلفة الأر���ض نف�سها ،وعلى التقنية امل�ستخدمة لتوليد
الكهرباء� ،إ�ضافة �إىل عدد �آخر من العوامل مثل كمية وتوزع الإ�شعاع الطبيعي املبا�شر .DNI
ويرى الباحث �أن حجم اال�ستثمار مقابل كلفة الواط الواحد يتناق�ص مبعدل  % 12عند ت�شغيل
حمطة با�ستطاعة  100ميغا واط بدل حمطة �أ�صغر با�ستطاعة  50ميغاواط ،كما تنخف�ض كلفة
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الواط مبعدل  % 20عند ا�ستخدام حمطة با�ستطاعة  200ميغاواط ،وعموماً فمن املتوقع �أن
كلفة املحطة و�شبكة التو�صيل قد تنخف�ض مبعدل  % 25-20عند م�ضاعفة ا�ستطاعة املحطة.

ال�شكل  :10عدة �سيناريوهات النخفا�ض تكاليف حمطات الطاقة ال�شم�سية يف
خمتلف مناطق العامل

ومن العوامل التي يرى الباحث �أنها قد ت�ساهم يف تخفي�ض التكلفة وجود مناف�سة يف
�سوق التكنولوجيا ،و�إنتاج املعدات امل�ستخدمة يف هذا النوع من املحطات بكميات كبرية� .أما
بالن�سبة للأبراج ال�شم�سية فمن ال�صعب التنب�ؤ بتكاليفها ب�شكل دقيق� ،إال �إنها عموماً �أعلى
من تكاليف املحطات العاملة على املجمعات املتطاولة املقعرة ،لكن ميكن القول �إجماالً �أن
رفع كفاءة هذه الأبراج بن�سبة  % 25 15-ميكن �أن ي�ساهم يف تخفي�ض اال�ستثمارات الكلية
الالزمة بن�سبة .% 20
الف�صل التا�سع :الوقود ال�شم�سي
مي���ك���ن ا���س��ت��خ��دام
الطاقة ال�شم�سية لتوليد
ال��ه��ي��دروج�ين التحليل
ال���ك���ه���رب���ائ���ي �أو ع�بر
ت��ق��ن��ي��ات �أخ�����رى وذل���ك
م��ن امل����اء �أو م��ن م��واد
هيدروكربونية خمتلفة.
ومي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام هذا
الهيدروجني مبا�شرة �أو
ا���س��ت��خ��دام��ه ك��ج��زء من
عمليات الحقة لتحويله
�إىل وقود �سائل منا�سب.
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وقد �شرح هذا الف�صل التقنيات املختلفة املتعلقة بهذا النوع من العمليات ،ثم نظر يف
التكاليف املرتبطة بها ،مبيناً �أن كلفة الهيدروجني املتوقعة يف عام  2020تبلغ  4 - 2دوالر/كغ.
وذكر امل�ؤلف �أنه من املمكن ا�ستعمال الهيدروجني يف نظم الطاقة املعروفة حالياً عرب مزجه
مع الغاز الطبيعي ،واملزيج الناجت ميكن ا�ستخدامه يف ال�صناعة �أو يف املنازل �أو يف النقل ،مما
ي�ساهم يف تخفي�ض انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون و�أكا�سيد النرتوز .حيث ميكن للتوربينات
امل�ستخدمة يف حمطات توليد الكهرباء العاملة مببد�أ الدارة املغلقة �أن ت�ستخدم وقوداً غازياً
يحتوي على  % 90من الهيدروجني.

الق�سم الثالث :امل�ستقبل
احتوى هذا الق�سم على ثالثة ف�صول ،نظر �أولها (الف�صل العا�شر) يف ال�سيا�سات وركز
على الأهمية االقت�صادية واملالية للتوظف املبكر لتقنيات الطاقة ال�شم�سية التي مل تتحول
�إىل مناف�س فعلي بعد للطاقات التقليدية ،وال�سيا�سات الالزمة لذلك .كما نظر يف احلوافز
الت�شجيعية لدعم هذا التوظيف ور�أى �أنها ت�أخذ �شكل عقود طويلة الأجل ت�ضمن �شيئاً من
الدعم مقابل نقل الطاقة املولدة �إىل ال�شبكة العامة ،كما نظر يف معايري جمموعة الطاقات
املتجددة وكفاءة الطاقة ال�شم�سية وطرق التعامل بني احلكومات والقطاع اخلا�ص �أو العموم يف
هذا املجال.
ثم انتقل امل�ؤلف �إىل الف�صل (احلادي ع�شر) ،الذي تناول االختبارات واحلدود ،م�ؤكداً �أن
التكنولوجيا املتعلقة بتوليد الكهرباء والت�سخني والتحويل �إىل وقود ،متتلك الإمكانية لتحويل
الطاقة ال�شم�سية �إىل م�صدر رئي�سي للطاقة ،و�إىل جعلها �أحد �أكرب امل�ساهمني يف قطاع النقل
بحيث تتحول الطاقة ال�شم�سية �إىل نظام طاقة متجدد كبري يف غ�ضون خم�سني �سنة فقط.
وقد بحث هذا الف�صل يف دور تكنولوجيا الطاقة ال�شم�سية الذي ميكن �أن تكون �أكرث �أهمية
مما قد يت�صوره البع�ض ،حيث قدم ت�صوراً للعامل بعد خم�سني عاماً ،مبيناً �أن عدد ال�سكان
�سي�صل �إىل ت�سعة مليارات ن�سمة ،مما يعني �أنهم �سيحتاجون �إىل طاقة تزيد مبقدار 40%
عما احتاجه العامل يف عام  .2009ور�أى �أن الكهرباء املولدة بالطاقة ال�شم�سية ميكن �أن ت�شكل
ن�صف الطاقة املتوقع طلبها بعد خم�سني عاماً واملقدرة بحوايل � 90ألف تريا واط �ساعة ،حيث
يتوقع احل�صول على � 18ألف تريا واط �ساعة من اخلاليا الفوتوفولطية ،و� 25ألف تريا واط
�ساعة من حمطات تركيز الطاقة ال�شم�سية ،و 2000تريا واط �ساعة من الوقود ال�شم�سي
(الهيدروجني) .ومل يغفل هذا الف�صل النظر يف التكاليف حيث توقع �أن ترتاوح كلفة كل  1ميغا
واط �ساعة ما بني  150 - 50دوالراً يف عام  ،2030وذلك ب�شرط تبني ال�سيا�سات املالئمة.
و�أو�ضح �أن التكلفة �سوف تختلف ح�سب كمية ال�سطوع ال�شم�سي ،ولكنها �ستدور عموماً يف فلك
 100دوالر لكل  1ميغا واط �ساعة ،بينما تقل الكلفة احلالية للكهرباء املولدة من طاقة الرياح
على الياب�سة بحوايل  30%عن هذا الرقم ،وترتفع ب�أكرث من  30%عنه يف املزارع الريحية
الواقعة يف املغمورة.
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ال�شكل  :11م�صادر الطاقة املتوقعة يف عام 2060

�أما الف�صل (الثاين ع�شر) ،فقد مت �إفراده للنتائج والتو�صيات التي تو�صل لها امل�ؤلف ،ومن
�أهمها:
•�ضرورة تو�سيع ال�سيا�سات لت�ساهم يف �سد الثغرات يف عدة نقاط مثل البحث والتطوير،
ودعم املتطلبات الفعلية للتقنيات التي تبدو حالياً �صعبة املنال من الناحية االقت�صادية
مثل الوقود ال�شم�سي ،حيث تظهر �ضرورة ملحة لت�شجيع االبتكار يف خمتلف املجاالت
املتعلقة بالطاقة ال�شم�سية عموماً.
•�ضرورة توحيد ال�سيا�سات ،وال �سيما تلك التي تطرح خماوف حول الكلفة مثل مو�ضوع
الر�سوم املطبقة على ن�شر اخلاليا الفوتوفولطية ،حيث يتوجب على احلكومات �أن
ت�ساعد العامة يف تفهم تفا�صيل كلفة الطاقة وما هي احلوافز التي تقدمها ،كما يجب
عليها مواكبة االنخفا�ض املتوقع يف هذه التكاليف مع تطور التكنولوجيا.
•�ضرورة تقوية ال�سيا�سات ،وخا�صة تلك التي مل تقدم حتى اليوم �سوى حوافز حمدودة
�أو التي عرفت غاياتها بطريقة مبهمة غري وا�ضحة املالمح.
كما خل�ص هذا الف�صل �إىل �أهمية �ضم حملة الأ�سهم �إىل �شراكات و�سيطية ون�شاطات
تدعم تطوير وتطبيق ا�سرتاتيجيات ت�شجع �إنتاج الطاقة منخف�ضة الكربون� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة
م�شاركة اخلربات والتقنيات وال�سيا�سات لإيجاد �إمكانيات تي�سر �أمر التخطيط اال�سرتاتيجي
للتعامل مع املتطلبات امل�ستقبلية املتوقعة.
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اعداد :عمر كرامة عطيفة
�إدارة الإعالم والمكتبة

ي�شمل هذا الق�سم بيليوغرافيا بالموا�ضيع التي تطرقت �إليها �أحدث
الكتب والوثائق ومقاالت الدوريات العربية الواردة �إلى مكتبة �أوابك،
مدرجة تحت ر�ؤو�س المو�ضوعات التالية:

االقت�صاد والتنمية
البتروكيماويات
البترول (النفط والغاز)
التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ق�ضايا حماية البيئة
الطاقة
المالية والمالية العامة
نقل التكنولوجيا
مو�ضوعات �أخرى
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االقت�صاد والتنمية
االحتاد العربي للأ�سمدة .التقرير الإح�صائي ال�سنوي للأ�سمدة  --.2011القاهرة :االحتاد
العربي للأ�سمدة� 66 --.2011 ،ص R058:665.71 --.ت ق ر.
�أداء االقت�صاد امل�صري يف �ضوء م�شروع النه�ضة ...الفر�ص والتحديات --.املركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :تقرير اقت�صادي --.ع� --.) 2012/8 /2( 30 .ص.12-1 .
�أزمة العمالة امل�سرحة من القطاع اخلا�ص الكويتي بعد مرور ثالثة �أعوام.....قراءة حتليلية--.
املركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :تقرير اقت�صادي --.ع-.)2012/8 /25( 35 .
 �ص.12-1 .�آفاق الإقت�صادات العربية لعام � --.2012ضمان اال�ستثمار --.مج ،30 .ع-.)2012/3-1( 1 .
 �ص.16-5 .اقت�صاد الظل :منو مت�سارع على ال�صعيد العاملي --.االقت�صادي الكويتي --.ع493 .
(� --.)2012/4ص.69-67 .
االقت�صاد العماين نحو مزيد من التنويع --.االقت�صادي الكويتي --.ع--.)2012/4( 493 .
�ص.56-52 .
باطويح ،حممد عمر .اقت�صاديات دول الربيع العربي :الربيع مازال �أمال ،وعوا�صف ال�شتاء
�شرط لتفتح الأزهار --.االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2012/5( 494 .ص.49-45 .
البطالة يف العامل العربي  ...يف �ضوء م�ؤمتر العمل العربي بالقاهرة --.املركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :تقرير اقت�صادي --.ع� --.) 2012/4 /19( 12 .ص.12-1 .
البنك اال�سالمي .التقرير ال�سنوي --.2010 ،مكة :البنك الإ�سالمي.CD --.2011 ،
التخطيط اال�سرتاتيجي للتنمية --.ج�سر التنمية --.ع� --.)2012/6( 114 .ص.12-2 .
تطور قطاع ال�صناعة التحويلية من خالل تقرير بنك الكويت ال�صناعي  --.2011االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2012/5( 494 .ص.36-30 .
التقرير الوطني للتنمية الب�شرية لدولة الكويت :خطوة �ضرورية ملواكبة اخلطط التنموية--.
االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2012/3( 492 .ص.37-36 .
جازية ،طارق بن .التحكم يف ارتفاع الأ�سعار واملحافظة على القدرة ال�شرائية من �أولويات
املرحلة --.الإعالم االقت�صادي --.ع� --.)2012/5( 263 .ص.14-11 .
جامعة الدول العربية .املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،الدورة العادية ( --.)90القاهرة:
جامعة الدول العربية --.2012 ،جملدين.
درا�سة حتليلية حول اجتاه معدالت الت�ضخم يف االقت�صاد الكويتي خالل العام  --.2012املركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :التقرير االقت�صادي --.ع� --.)2012/5( 19 .ص.17-2 .
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ر�ؤية حتليلية لأداء االقت�صاد ال�سعودي خالل الربع الأول من العام  --.2012املركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :التقرير االقت�صادي --.ع� --.)2012/7/1( 22 .ص.19-2 .
ر�ؤية حتليلية لدور منطقة «الدقم» االقت�صادية يف تعزيز النمو االقت�صادي العماين» --.املركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :التقرير االقت�صادي --.ع� --.)2012/6/26( 21 .ص.15-1 .
ر�ؤية حتليلية لعوامل جناح الإمارات يف تنويع القاعدة االقت�صادية --.املركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :تقرير اقت�صادي --.ع� --.)2012/8/12( 31 .ص.17-1 .
�شبكة ال�سكك احلديدية اخلليجية :ت�سريع خلطي التكامل --.االقت�صادي الكويتي --.ع494 .
(� --.)2012/5ص.44-42 .
الطالفحة ،ح�سني .التخطيط والتنمية يف الدول العربية --.ج�سر التنمية --.ع113 .
(� --.)2012/5ص.20-2 .
علي ،علي عبدالقادر علي و مالعب ،عمر .وقائع امل�ؤمتر ال�سنوي الأول للعلوم االجتماعية
والإن�سانية :من النمو املعاق �إىل التنمية امل�ستدامة� :أي �سيا�سات اقت�صادية واجتماعية للأقطار
العربية ،الدوحة 26-24 ،مار�س  --.2012جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج.
 ،14ع� --.)2012/7( 2 .ص.81-71 .
غوكا�سيان ،بوغو�ص .جنوب ال�سودان :حرب على املوارد --.البيئة والتنمية --.مج ،17 .ع.
� --.)2012/5( 170ص.18-14 .
فر�ص منو �صناعة احلديد وال�صلب يف الإمارات --.الن�شرة االقت�صادية --.مج ،8 .ع97 .
(� --.)2012/7ص.6-1 .
الق�ضاة ،علي منعم .تداعيات الأزمة االقت�صادية العاملية يف ال�صحافة البحرينية :درا�سة
حتليلية --.جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية --.مج ،38 .ع-.)2012/4( 145 .
 �ص.210-161 .قطر ....توجه التنويع االقت�صادي --.االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2012/3( 492 .ص.48 46- .
كيف ميكن للكويت تفادي �أزمة الغذاء املقبلة --.املركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية:
تقرير اقت�صادي --.ع� --.) 2012/8 /27( 36 .ص.14-1 .
ملاذا جاء االقت�صاد الكويتي يف املرتبة الأخرية خليجيا يف جذب اال�ستثمارات �ألأجنبية --املركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :التقرير االقت�صادي --.ع--.)2012/7/3( 23 .
�ص.14-1 .
املعهد العربي للتخطيط .تقرير التناف�سية العربية  --.2012الكويت :املعهد العربي للتخطيط،
� --167.2012ص R 058:33 )53( --.ت ق ر.
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية --.التنمية االقت�صادية يف �أفريقيا :تقرير --.2011
نيويورك :الأمم املتحدة� 164 --.2011 ،ص.
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مهدي ،فا�ضل .التخطيط للتنمية مع قدر �أكرب من العدالة االجتماعية يف االقت�صادات املوجهة
نحو ال�سوق --.جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ، 14 .ع--.)2012/7( 2 .
�ص.70-41 .
البرتول
قطاع النفط الكويتي ...التحديات واخلطط امل�ستقبلية!! --املركز الدبلوما�سي للدرا�سات
الإ�سرتاتيجية :تقرير الطاقة --.ع� --.)2012/7/13( 33 .ص.11-1 .
مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية .ع�صر النفط :التحديات النا�شئة� --.أبوظبي:
مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية� --531.2011 ،ص 665.6 --.ع �ص ر.
البرتول  -ت�سويق
�سوق النفط العاملية ...بني تراجع الإمدادات وتوقعات زيادة الطلب العاملي --.املركز
( -.)2012/4/5
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :التقرير االقت�صادي --.ع8 .
 �ص.16-1 .�سوق النفط العاملية....بني �سيا�سات التوازن ال�سعودية والرغبة الإيرانية يف ارتفاع الأ�سعار--.
املركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية تقرير الطاقة --.ع--.)2012/7/11( 26 .
�ص.11-1 .
منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول .االفاق امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط ودور
الدول االع�ضاء يف مواجهته --.الكويت :منظمة االقطار العربية امل�صدرة للبرتول-.2011 ،
� -112ص� 387 :665.6 --.آ ف ق.
منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول .تطور انتاج وا�ستهالك النفط والغاز الطبيعي يف
الدول اال�سيوية عدا ال�صني والهند واالنعكا�سات على الدول االع�ضاء --.الكويت :منظمة
االقطار العربية امل�صدرة للبرتول� 99 --.2012 ،ص 665.6: 339 --.ت ط و.
هل �سي�صبح للعراق دور رئي�سي يف تلبية احتاجات �سوق النفط العاملية؟ --.املركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :تقرير الطاقة --.ع� --.)2012/7/12( 27 .ص.11-1 .
البرتول � -شركات
ال�شاذيل ،م�صطفى �إبراهيم .املالمح الأ�سا�سية التفاقيات البرتول --.البرتول --.مج ،49 .ع.
7 ( 8 7و� --.) 2012/8ص.13-12 .عبدالر�ؤوف ،حممد .دور املوازنات امل�ستمرة يف �شركات البرتول --.البرتول --.مج ،49 .ع.
7 ( 8-7و� --.) 2012/8ص.15-14 .
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البرتول � -صناعة
منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول .تطور امل�صادر الهيدروكربونية يف الدول العربية--.
الكويت :منظمة االقطار العربية امل�صدرة للبرتول� 299 --.2011 ،ص665.6 )53( --.
ت ط ر.
البرتول والعالقات الدولية
تطورات الأو�ضاع ب�ش�أن قطاع النفط الإيراين ..يف �ضوء دخول احلظر الأمريكي الأوروبي
حيز التنفيذ --.املركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية :تقرير الطاقة --.ع24 .
(� --.)2012/7/8ص.14-1 .
العقيل ،خالد بن من�صور .رحلة يف عامل البرتول :ق�ضايا برتولية --.الريا�ض :امل�ؤلف ،د:ت.
م�ستقبل النفط ال�سوداين يف �ضوء االتفاق بني اخلرطوم وجوبا --.املركز الدبلوما�سي للدرا�سات
الإ�سرتاتيجية :تقرير الطاقة --.ع� --.)2012/8/12( 32.ص.11-1 .
التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ا�ستبيان احتاد الغرف العربية ب�ش�أن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى--.2012-2011 ،
االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2012/5( 494 .ص.57-50 .
التجارة البينية اخلليجية...الواقع وامل�أمول --.املركز الدبلوما�سي للدرا�سات اال�سرتاتيجية:
تقرير اقت�صادي --.ع� --.)2012/4 /24( 13 .ص.16-1 .
دار امللك عبدالعزيز .حركة الإن�سان والأعمال بني دول اخلليج واملغرب العربي --.الريا�ض:
دار امللك عبدالعزيز 1432 ،ه.
عبيد� ،سمري .تون�س :التجارة وال�صناعة يف برنامج العمل احلكومي ل�سنة  --.2012الإعالم
االقت�صادي --.ع� --.)2012/5 ( 263 .ص.4-3 .
�صندوق النقد العربي .برنامج متويل التجارة العربية� --.2011 ،أبوظبي :ال�صندوق-.2011 ،
 � 39ص.الطاقة
تر�شيد الطاقة :العزل احلراري --.الكويتي --.ع� --.)2012/3( 1335 .ص.21-19 .
ح�سني ،هاين .م�ستقبل الطاقة --.الكويتي --.ع� --.)2012/3( 1335 .ص.13-12 .
هل ي�سهم النفط ال�صخري يف حل �أزمة الطاقة يف الأردن..؟ --.املركز الدبلوما�سي للدرا�سات
الإ�سرتاتيجية :تقرير اقت�صادي --.ع� --.) 2012/8 /15 ( 34 .ص.10 1- .
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الطاقة  -امل�صادر
جا�سم� ،أمل .الكويت والطاقة النووية ال�سلمية :الطلب على الكهرباء يزداد � 8%سنويا--.
بيئتنا --.ع� --.)2012/3( 147 .ص.47-46 .
الطاقة الكهربائية....تر�شيدها مطلوب حتى يف حال �ضمان عدم انقطاعها --.االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2012/4( 493 .ص.42-35 .
عبداجلليل ،ابراهيم .نظم الإنارة العالية الكفاءة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا --.البيئة
والتنمية --.مج ،17 .ع� --.)2012/4( 169 .ص.24-22 .
العطيات ،فرح .مفاعل نووي للأردن؟ --.البيئة والتنمية --.مج ،17 .ع7-( 173-172 .
� --.)2012/8ص.39-38 .
وردم ،باتر .ال�سعودية تنظر �إىل ال�شم�س --.البيئة والتنمية --.مج ،17 .ع( 173-172 .
� --.)2012/8 7ص.36-34 .الغاز
م�ستجدات �سوق الطاقة العاملية ..يف �ضوء تزايد انتاج الغاز ال�صخري يف الواليات املتحدة
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Abstract

Development of the Crude Oil Pricing Stages in the
International Markets
Ali Rajab *

Historically, crude oil pricing in the international markets
has gone through huge changes from a fixed pricing system
to a netback pricing mechanism to the current market-related
system.
Such developments were in response to the shifts in the global
political and economic structures, changes in power balances of
the main players in the oil market, and economic and political
transformations that fundamentally changed the structure of
the oil market.
Until the early 1970’s, the oil pricing system was centered on
the concept of “Posted” prices fixed by the major international
oil companies that dominated the oil industry outside the US
and the Soveit Union.
As of late 1973, Opec countries have taken over the role of
oil price administration that led to the emergence of the era of
“Official” prices.
However, the collapse of the Opec administered pricing system
in the mid- 1980’s ushered in a new era in oil pricing in which
the power to set oil prices shifted from Opec to the so-called
“Market”
* Economic Expert- Economic Department, OAPEC, Kuwait.

6

English Summaries & Abstracts

The study intends to shed a light on how the crude oil pricing in the
international markets has evolved. Part one of the study dealt with
the era of the posted prices, while part two concentrated on Opec and
the official prices. Part three provided an overview of the current
market-related pricing system, while part four indicated some of the
possible future pricing trends.

7

OIL AND ARAB COOPERATION - 141

ABSTRACT

Developments of oil and natural gas production and consumption
in the Asian countries (excluding China and India)
and their impacts on OAPEC member countries
Abdul Fattah Dandi *
The study aims to shed light on the developments of oil and natural gas
production and consumption in some Asian countries (excluding China
and India). OAPEC member countries need to pay a good attention to
these developments, since these countries representing an important
market with a growing consumption of oil and natural gas in the meantime
the industrialized countries witnessing a decline in their demand.
The study will review the most important energy developments in Asian
countries (excluding China and India) and their impact on OAPEC
member countries’ oil trade. The study also will explore the future
prospects of Asian demand for oil and natural gas until 2035 in order
to show the importance of OAPEC member countries in meeting that
demand.
The study is divided into five main parts, the first part is devoted to
demonstrate the main features of Asian oil and natural gas markets,
the second part dedicated to give an overview of the developments in
oil and natural gas consumption in Asian countries (excluding China
and India) and their impact on petroleum trade of OAPEC member
countries. The third part gives an overview of oil exports of OAPEC
member countries to Asian countries (excluding China and India), and
the fourth part examines the future prospects of oil and natural gas
demand in Asian countries (excluding China and India) until 2035, and
the fifth and last part of the study highlights the vitol role of OAPEC
member countries in meeting the expected Asian demand for oil and
natural gas until 2035.
* Director of the Economic Department, OAPEC, Kuwait.

8

English Summaries & Abstracts

Among the most important findings of the study is that the sustained
economic growth experienced by most Asian economies in the past two
decades led to a steady increase in oil and natural gas consumption without
similar increase in production, this in turn led to a high degree of dependency
on imports, specially from OAPEC member countries. Furthermore, by
2020, its expected that the share of Asian developing countries from world
oil demand will surpass that of industrialized countries. This development
will increase the importance of developing Asian countries as a major oil
consumer in the world which in turn will have great impact on OAPEC
member countries.
In contrast to other geographic areas, the Asian countries dependence on
imports from the Middle East is increasing. It is estimated that around
73% of Asian countries imports in 2010 came from the Middle East. what
enhances the role of OAPEC member countries in meeting the Asian
demand for oil is its unique geographical position and the acquisition of
more than two thirds of the world’s proven oil reserves.
There is no doubt that “comparative advantage” enjoyed by the OAPEC
member countries - compared to other countries - will make Asian
countries more dependent on OAPEC members to meet their increasing
future demand for energy.

9
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The Development of Arab Hydrocarbon Resources
(2 from 2)

Torki Hemsh*
This study aims to shed light on the current reality of oil industry in the Arab
region, it gives a brief about the history of this industry in each country, and
summarizes some of the data on the most important companies operating in
each of them. It also illustrates oil and gas reserves and production rates, and
refers to the important fields that were/are under focus.
The study was divided into two parts, the first included the member states of
OAPEC, while the second was dedicated to non-member states.
Attached to the study is a set of tables summarizing some information on the
member states, along with the U.S. Geological Survey USGS assessment of
the undiscovered petroleum resources in some basins in the Arab countries.
Arab proved oil reserves were estimated at 683.6 billion barrels, more than half
of the world conventional proved reserves recorded by late 2010. Most of these
reserves (98%) is located in OAPEC members.
Proved gas reserves in Arab countries were estimated at about 54.8 trillion
cubic meters (29.1% of world total), with 97% of them found in OAPEC
members, i.e. 53.3 trillion cubic meters represent 28.3% of world total proved
gas reserves.
Nevertheless, Arab countries produced only 30.4% of world total oil
production in 2010. Moreover, Arab marketed gas share was 14.6% of world
total by 2009.
Given the importance of hydrocarbon exports within their development plans,
Arab countries endeavor to develop their production capacities, they work
hard to explore more resources to support the known reserves. In the same
context Arab producers apply the latest technologies to increase the recovery
factor, which in turn contributes to the development of reserves of oil and gas.
Considering the known reserves and the potential undiscovered resources, it is
proved that the Arab region represents a great opportunity waiting for further
exploration, especially in the basins set out in Appendix 2 of this study.
* Petroleum Expert (Exploring & Production),Technical Affairs Dept. OAPEC, Kuwait
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