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اﺑﺤﺎث

ﺗﻄﻮر ﺧﺎرﻃﺔ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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(ójôÑdG QƒLCG πª°ûjh) OGóYCG 4

2

: …ƒæ°ùdG ∑Gôà°T’G
á```«Hô``©dG ¿Gó```∏ÑdG

kÉ«µjôeCG kGQ’hO 25 hCG ∑ .O 8

: OGôaCÓd

kÉ«µjôeCG kGQ’hO 45 hCG ∑.O 12

: äÉ°ù°SDƒª∏d
iôNC’G ¿Gó∏ÑdG

kÉ«µjôeCG kGQ’hO 30

: OGôaCÓd

kÉ«µjôeCG kGQ’hO 50

: äÉ°ù°SDƒª∏d

∫hôàÑ∏d IQó°üªdG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æe : º°SÉH äÉcGôà°T’G

.!á∏éªdG º°SG ôcP ™e ¢SÉ``Ñàb’G Rƒéjh á``XƒØëe ™``Ñ£dG ¥ƒ``≤M ™``«ªL
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»≤ædG »∏Y ¢SÉÑY

ôjôëàdG ¢ù«FQ

ó``jÉY ºjôµdG óÑY

ôjôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉf

»°VGQ óLÉe .O

ôjôëàdG ôjóe

ájQÉ°ûà°S’G áæé∏dG
¢û«Yô≤dG ô«ª°S .O
…ófO ìÉàØdG óÑY

ôjôëàdG áÄ«g
»∏«ªédG ∞WÉY
Ö`` ` ` `LQ »`` ` `∏Y
»`` ` ` µe OÉ`` `ªY

»dÉªédG áeÉ°SG .O
á`` ` ` ` °TÉµY ó`` ` ` ©°S .O
RGƒ`` ` ` `µdG ó`` ` `ªMG .O
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á∏éªdG »a ô°ûædG óYGƒb

É¡aGógGh á∏éªdÉH ∞jô©J

å«M ábÉ£dGh RÉ¨dGh §ØædG ¿hDƒ°ûH »æ©J áªµëe á«∏°üa á∏ée »Hô©dG ¿hÉ©àdGh §ØædG
»a »ª∏©dG ¿hÉ©àdG õjõ©Jh º¡KÉëHCG ô°ûæd ÖfÉLC’Gh Üô©dG ø«°ü°üîàªdG øe áÑîf Ö£≤à°ùJ
IôµàÑªdG º¡KƒëH RÉéfEG ≈∏Y ø«ãMÉÑdG ™«é°ûJ ≈∏Y Ωƒ≤J Éªc ,á∏éªdG É¡«£¨J »àdG ä’ÉéªdG
≈∏Y πª©dGh É¡ª«ª©Jh ábÉ£dÉH á≤∏©àªdG ∂∏Jh á«dhôàÑdG áaÉ≤ãdGh áaô©ªdG ô°ûf »a ΩÉ¡°SC’Gh
.á«dhôàÑdG áYÉæ°üdG ∫Éée »a á«ª∏©dG äGQƒ£àdG á©HÉàe
çÉëHC’G

IójóL äÉaÉ°VEG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ≈dEG ±ó¡J »àdGh ábÉ£dGh RÉ¨dGh §ØædÉH ≥∏©àJ »àdG çÉëH’G áaÉc
.»Hô©dG …OÉ°üàbE’G ôµØdG π≤M »a
ÖàµdGh çÉëHC’G á©LGôe

∫ƒM Égô°ûf ºJ äÉ°SGQO hCG Öàµd á«∏«∏ëJ á©LGôe Ωó≤J »àdG ä’É≤ªdG ô°ûæH á∏éªdG Ωƒ≤J
ºgCGh çóMCG ∫ƒM ø«ãMÉÑ∏d kÉ©Lôe ä’É≤ªdG √òg ¿ƒµJ å«ëH ,kÉeƒªY ábÉ£dGh RÉ¨dGh §ØædG áYÉæ°U
.á«dhôàÑdG áYÉæ°üdÉH á≤∏©àªdG äGQGó°UE’G
ôjQÉ≤àdG

á∏°U äGP É¡©«°VGƒe ¿ƒµJ ¿CG á£jô°T ,ÖJÉµdG Égô°†M Ihóf hCG ôªJDƒe ™FÉbh ôjQÉ≤àdG ∫hÉæàJ
áaô°ûªdG äÉ°ù°SDƒªdG hCG ôªJDƒª∏d ¬JóahCG »àdG á¡édG ¿GòÄà°SG •ôà°ûj Éªc ,ábÉ£dGh RÉ¨dGh §ØædÉH
™e äÉëØ°U 10 øY ôjô≤àdG äÉëØ°U OóY ójõJ ’ ¿Gh .Éæà∏ée »a Égô°ûæH ¬d íª°ùJ »µd ¬«∏Y
.äóLh ¿G ∫hGóédGh §FGôîdGh ∫Éµ°T’G áaÉc
åëÑdG •hô°T

É¡«∏Y ±QÉ©àªdG ¬JGƒ£Nh »ª∏©dG åëÑdG á«é¡æªH Ωõà∏J »àdG á∏«°UC’G á«ª∏©dG çÉëHC’G ô°ûf
.á«Hô©dG á¨∏dÉH áHƒàµeh É«dhO
¿hóH (∫Éµ°T’Gh ∫hGóédG ,åëÑdG øàe) ,áëØ°U 40 ≈∏Y Qƒ°ûæªdG »ª∏©dG åëÑdG RhÉéàj ’ ¿G
k eÉc É«fhôàµdEG π°Sôjh ,™LGôªdG áªFÉb
.word document πµ°T ≈∏Y á∏éªdG ≈dEG Ó
.JPEG πµ°T ≈∏Y »aÉ°VG ∞∏e »a Qƒ°üdGh §FGôîdG ,∫Éµ°T’G π°SôJ
ø«H áaÉ°ùªdG ¿ƒµJ ¿Gh ,12 ºéëHh áHÉàµdG »a Times New Roman §N ΩGóîà°SG
.Justified á≤jô£H äÉª∏µdG ¢ûeGƒ¡dG ≥«°ùæJ ¿ƒµJ ¿Gh .1.5 ô£°S’G
.áë°VGh á«ª∏Y á≤jô£H äÉeƒ∏©ªdG QOÉ°üe ≈dG IQÉ°T’G ºàj ¿G

•
•
•
•
•
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π«∏ëJ hG áæ«©e ájDhQ hG ¬«ªbQ äÉeƒ∏©ªdG âfÉc GPG) Qó°üe …G øe äÉeƒ∏©e …G ¢SÉÑàbG óæY
Üƒ∏°SCÉH É¡àZÉ«°U IOÉYGh IôµØdG ¢SÉ°SG òNG ºàj ÉªfGh »aôëdG ¢SÉÑàb’G ºàj ’ ¿G Öéj (Ée
IOÉªdG ™°†àa »aôëdG ¢SÉÑàbE’G ä’ÉM »a ÉeCG .¢SÉÑàbE’G Qó°üe ≈dG IQÉ°T’Gh ,¬°ùØf åMÉÑdG
.(‟...”) ¢SÉÑàbE’G »àeÓY ø«H á°ùÑà≤ªdG
¥É«°S »a IOQGƒdG á«ÑæL’G äÉ©eÉédGh äÉcô°ûdGh çÉëH’G õcGôeh ¿óªdG ôcòJ ¿G π°†Øj
.á«Hô©dG á¨∏dÉH ÖàµJ ’h ájõ«∏éf’G á¨∏dÉH åëÑdG
.≈dhC’G Iôª∏d á∏éªdG ™e ¿hÉ©àj åMÉÑdG ¿Éc GPEG á«ª∏©dG Iô«°ùdG øe áî°ùf ¥ÉaQCG
ô¶f á¡Lh øY IQhô°†dÉH ôÑ©J ’h É¡«ÑJÉc AGQBG øY á∏éªdG »a IQƒ°ûæªdG QÉµa’G ™«ªL ôÑ©J
.á«æØdG äGQÉÑàYÓd kÉ≤ah IQƒ°ûæªdG çÉëHC’G Ö«JôJ ™°†îjh QGó°UE’G á¡L
.ÜÉÑ°SC’G AGóHG ¿hO øe É¡HÉë°UG ≠∏Ñj á°VƒaôªdG çƒëÑdG
.¬ãëH ¬«a ô°ûf …òdG Oó©dG øe OGóYCG á°ùªN åëH ÖJÉc πµd íæªj

,∂HGhCG ,»Hô©dG ¿hÉ©àdGh §ØædG á∏ée ,ôjôëàdG ¢ù«FQ º°SÉH äÉ©LGôªdGh ä’É≤ªdG π°SôJ
âjƒµdG ádhO 13066 :…ójôÑdG õeôdG -IÉØ°üdG 20501 :Ü .¢U
00965-24959779 hCG 00965- 24959000 :∞JÉ¡dG
00965 - 24959755 :¢ùcÉØdG
oapec@oapecorg.org »fhôàµd’G ójôÑdG
www.oapecorg.org âfôàf’G ≈∏Y ∂HGhC’G ™bƒe

•

•
•
•
•
•
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﺑﺤﺎث
á«ªdÉ©dG §ØædG ¥ƒ°S áWQÉN Qƒ£J
∂HGhCG »a AÉ°†YC’G ∫hódG ≈∏Y á∏ªàëªdG äÉ°SÉµ©fE’Gh
7

ôeÉY º«gGôHG óLÉe
ôFGõédG »a …ôî°üdG RÉ¨dG êGôîà°S’ …OÉ°üàbG º««≤J

79

ø«°ùM øH »LÉf , áHÉ°U ôµHƒH

اﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ
99

á«HôY

á«dhôàÑdG áYÉæ°üdG ∫Éée »a á«ª∏©dG äGQƒ£àdG á©HÉàe ≈∏Y πª©dGh É¡ª«ª©Jh ábÉ£dÉH á≤∏©àªdG ∂∏Jh á«dhôàÑdG áaÉ≤ãdGh áaô©ªdG ô°ûæH ºà¡J á«HôY á∏ée

∂HGhCG - ∫hôàÑ∏d IQó°üªdG á«Hô©dG QÉ£bC’G áª¶æe …CGQ øY IQhô°†dÉH ôÑ©J ’h É¡«ØdDƒe AGQBG ¢ùµ©J á∏éªdG √òg »a IQƒ°ûæªdG ä’É≤ªdG

6

البحـــــث األول

ﺗﻄﻮﺭ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺳﻮﻕ الﻨﻔﻂ الﻌﺎلﻤﻴﺔ
واﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ الﻤحﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ الﺪول األﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃواﺑﻚ
ماLد ابراgيY ºامر *

*

باحث اقت�سادى – الإدارة القت�سادية ،اأوابك  -الكويت
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الملخ�ص التنفيذي

البحـث األول

تهدف الدرا�سة ،بالدرجة الأ�سا�س اإلى ر�سد التطورات في خارطة �سوق النفط العالمية خالل
الفترة ( ،)2014-2004وبيان النعكا�سات المحتملة على الدول الأع�ساء في اأوابك ،مما ي�ساعد
على النظر في اإمكانية اإتباع �سيا�سات اإنتاجية وت�سويقية منا�سبة وفقاً للم�ستجدات الأخيرة ،لتحقيق
توازن العر�س والطلب في �سوق النفط العالمية ،الأمر الذى �سيوؤدى اإلى اإ�ستقرار الأ�سعار وتحقيق
عوائد نفطية منا�سبة للدول الأع�ساء والتي تعد الم�سدر الرئي�سى للدخل القومى.
خ�س�س الجزء الأول من الدرا�سة ل�ستعرا�س وتحليل تطور الإمدادات والطلب العالمي على
النفط الخام ب�سكل عام خالل الفترة ( ،)2014-2004ووفق المجموعات الدولية الرئي�سية ب�سكل
خا�س .مع التركيز على تطور اإمدادات النفط الخام من الدول الأع�ساء في منظمة الدول الم�سدرة
للبترول (اأوبك) ،والتي ت�سم في ع�سويتها �سبع دول اأع�ساء في منظمة اأوابك وهي :المارات العربية
المتحدة ،والجزائر ،والمملكة العربية ال�سعودية ،والعراق ،وقطر ،والكويت ،وليبيا .كما تم التركيز
على تطور الطلب على النفط الخام في الدول ال�سناعية والتي ت�سمل الدول الأع�ساء في منظمة
التعاون القت�سادي والتنمية ،والدول غير ال�سناعية التي ت�سمل الدول خارج هذه المنظمة.
وتناول الجزء الثاني تطور م�ستويات اأ�سعار النفط الخام الأ�سمية (�سلة خامات اأوبك ،خام برنت،
وخام غرب تك�سا�س) في الأ�سواق الرئي�سية العالمية خالل الفترة ( ،)2015-2004مع التطرق اإلى
العوامل الرئي�سية الموؤثرة فيها .كما تناول هذا الجزء تطور الأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية
(الغازولين الممتاز ،زيت الغاز/الديزل ،وزيت الوقود) في الأ�سواق الرئي�سية العالمية (�سوق �سنغافورة،
�سوق روتردام� ،سوق الخليج الأمريكي و�سوق البحر المتو�سط).
وكر�س الجزء الثالث من الدرا�سة ل�ستعرا�س وتحليل تطور خارطة تجارة النفط العالمية
(النفط الخام والمنتجات النفطية) ،وفق المجموعات الدولية الرئي�سية ،كما ت�سمن تطور ال�سادرات
والواردات النفطية العالمية و�سافي الميزان التجاري النفطي خالل الفترة ( .)2014-2004وتم
التركيز على تطور خارطة التجارة النفطية لدول اأوبك والتي من �سمنها الدول الأع�ساء في منظمة
اأوابك.
ويعد الجزء الرابع المحور الرئي�سي للدرا�سة حيث تم من خالله ا�ستعرا�س الَفاق الم�ستقبلية
لتطور خارطة �سوق النفط العالمية على المدى المتو�سط ،اأي حتى عام  2020وعلى المدى البعيد،
اأي حتى عام  ،2040بح�سب �سيناريو الأ�سا�س لمنظمة اأوبك ،وال�سادر في تقرير اَفاق النفط العالمي
لعام  .2015وتم التطرق اإلى النعكا�سات المحتملة على التجارة النفطية للدول الأع�ساء في اأوابك
وخارطتها الم�ستقبلية ،وعلى �سناعة تكرير النفط فيها.
ومن اأهم ما خل�ست اإليه الدرا�سة اأن الَفاق الم�ستقبلية لخارطة �سوق النفط العالمية تحمل في
طياتها العديد من التحديات للدول الأع�ساء في منظمة اأوابك ،والتي من اأهمها الحفاظ على ح�سة
منا�سبة في �سوق النفط العالمية ،وذلك في �سوء ارتفاع الإمدادات النفطية من دول خارج اأوبك ،مع
الإنخفا�س الوا�سح في الطلب على النفط ،وتعزيز القدرة علي المناف�سة في اأ�سواق النفط العالمية،
ول�سيما في الأ�سواق الأ�سيوية التى يتوقع ا�ستمرار تزايد حاجتها الم�ستقبلية من النفط.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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المقدمة
ت�سهد �سوق النفط العالمية تطورات هيكلية هامة من عدة جوانب ،ياأتى في مقدمتها تباطوؤ نمو
الطلب العالمى على النفط مقابل وفرة الإمدادات النفطية وبخا�سة النفط ال�سخرى من اأمريكا
ال�سمالية ،والتي اإنعك�ست �سلباً على اأ�سعار النفط في الأ�سواق الرئي�سية الدولية ،الأمر الذى ينطوى
على اآثار �سلبية على اقت�ساديات الدول المنتجة التي ت�سعى اإلى تحقيق اأ�سعار مقبولة من اأجل تمويل
ميزانياتها.
والجدير بالذكر اأن الدول الأع�ساء في منظمة اأوابك تتمتع بمكانة هامة على خارطة �سوق النفط
العالمية ،وما يعزز هذه المكانة هو ا�ستحواذها على الجزء الأكبر من الحتياطيات العالمية الموؤكدة
من النفط الخام ،وما تقوم باإنتاجه وت�سديره اإلى الأ�سواق العالمية.
و فيما يتعلق بحجم تجارة النفط العالمية واإتجاهاتها فمن الوا�سح اإنها اَخذة في التغير في ظل
الأهمية المتزايدة للطلب في الدول النامية ،وبخا�سة النا�سئة منها في اأ�سيا ،التي تزايد طلبها على
النفط ،وذلك على ح�ساب انخفا�س اأهمية طلب الدول ال�سناعية – الم�ستهلكة الرئي�سية التقليدية
للنفط.
تهدف الدرا�سة اإلى ر�سد التطورات في خارطة �سوق النفط العالمية خالل فترة العقد الما�سي
،وبيان النعكا�سات المحتملة على الدول الأع�ساء في اأوابك ،مما ي�ساعد على النظر في اإمكانية اإتباع
�سيا�سات اإنتاجية وت�سويقية منا�سبة وفقاً للم�ستجدات الأخيرة ،لتحقيق توازن العر�س والطلب في
�سوق النفط العالمية ،الأمر الذى �سيوؤدى اإلى اإ�ستقرار الأ�سعار وتحقيق عوائد نفطية منا�سبة للدول
الأع�ساء والتي تعد الم�سدر الرئي�سى للدخل القومى.
تق�سم الدرا�سة اإلى اأربعة اأجزاء رئي�سية ،ي�ستعر�س الجزء الأول منها تطور الإمدادات والطلب
العالمى على النفط الخام وفق المجموعات الدولية الرئي�سية .اأما الجزء الثاني ،فيتناول التطور
في م�ستويات اأ�سعار النفط والمنتجات النفطية الرئي�سية في الأ�سواق الرئي�سية العالمية ،وكر�س
الجزء الثالث لمتابعة تطور خارطة تجارة النفط العالمية وفق المجموعات الدولية الرئي�سية .وفي
الجزء الرابع والأخير من الدرا�سة تم األقاء ال�سوء على الَفاق الم�ستقبلية لخارطة �سوق النفط
العالمية والنعكا�سات المحتملة على الدول الأع�ساء في اأوابك ،و اأختتمت الدرا�سة بخال�سة و بع�س
التو�سيات.

تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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الجزء الأول
تطور الإمدادات والطلب العالمى على النفط الخام
البحـث األول

 .1تطور اإمدادات النفط الخام العالمية:
�سهد اإجمالى اإمدادات النفط الخام العالمية تبايناً وا�سحاً في م�ستوياته خالل الفترة (-2004
 ،)2014حيث ارتفع من  70.5مليون ب/ي في عام  2004اإلى  71.7مليون ب/ي في عام  ،2006ثم
تراجع في عام  2007لي�سل اإلى  71.3مليون ب/ي ،قبل اأن يعاود الرتفاع لي�سل اإلى  71.8مليون
ب/ي في عام  ،2008ثم انخف�س مجدداً في عام  2009لي�سل اإلى  68.9مليون ب/ي ،وهو اأدنى
م�ستوى له خالل فترة الدرا�سة ،وا�ستمر في الرتفاع بعد ذلك لي�سل اإلى اأعلى م�ستوى له وهو 73.4
مليون ب/ي في عام .2014
وبذلك تكون المح�سلة النهائية هى ارتفاع اإجمالى اإمدادات النفط الخام العالمية خالل الفترة
( )2014-2004بحوالي  2.9مليون ب/ي ،اأي بمعدل نمو �سنوى بلغ  ،%0.4كما يو�سح ال�سكل ()1
والجدول ( )1في الملحق.
ال�شكل ()1
تطور اإمدادات النفط الخام العالمية2014-2004 ،
(مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues :

الجدير بالذكر ،اأن اإمدادات النفط الخام من الدول الأع�ساء في منظمة اأوبك التي ت�سم في
ع�سويتها �سبع دول اأع�ساء في منظمة اأوابك ،والتى تلعب دوراً هاماً في �سوق النفط العالمى منذ
تاأ�سي�سها عام ، 1960قد �سهدت تبايناً في م�ستويات امداداتها خالل فترة الدرا�سة ،حيث ارتفعت
تطور خارطة سوق النفط العالمية
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امداداتها من  31.1مليون ب/ي في عام  2004اإلى  31.6مليون ب/ي في عام  ،2006ثم تراجعت
في عام  2007لت�سل اإلى  31.1مليون ب/ي ،قبل اأن تعاود الرتفاع مرة اأخرى لت�سل اإلى 32.1
مليون ب/ي في عام  ،2008ثم انخف�ست مجدداً في عام  2009لت�سل اإلى  28.9مليون ب/ي ،وهو
اأقل م�ستوى لها خالل فترة الدرا�سة ،وذلك على خلفية القرار الذى اتخذته دول المنظمة في دي�سمبر
 ،2008والقا�سى بخف�س اإنتاجها بمقدار  4.2مليون ب/ي اعتباراً من بداية عام  ،2009وهي
اأكبر كمية خف�س في اإنتاج الدول الأع�ساء منذ بداأ العمل بنظام الح�س�س الإنتاجية في المنظمة،
وقد اإتخذ قرار الخف�س ب�سبب الإنخفا�س الكبير في اأ�سعار النفط الخام نتيجة الأزمة القت�سادية
العالمية ،والتي اإنعك�ست �سلباً على الطلب العالمي على النفط وما تبع ذلك من زيادة كبيرة في
المعرو�س من النفط الخام .وفي عام  ،2010ارتفعت اإمدادات دول اأوبك من النفط الخام لت�سل اإلى
 29.2مليون ب/ي ،وا�ستمرت في الرتفاع بعد ذلك لت�سل اإلى  32.4مليون ب/ي في عام  2012وهو
اأعلى م�ستوى لها خالل فترة الدرا�سة ،ثم تراجعت لحقاً لت�سل اإلى  30.7مليون ب/ي عام .2014
وبذلك تكون المح�سلة النهائية هى تراجع اإمدادات النفط الخام من الدول الأع�ساء في اأوبك
ب�سكل طفيف من  31.1مليون ب/ي في عام  2004لت�سل اإلى  30.7مليون ب/ي في عام  ،2014اأي
بما يعادل  400األف ب/ي ،اأو بمعدل تراجع �سنوى بلغ  %0.13فقط  ،لتتراجع ح�ستها من اإجمالى
الإمدادات العالمية من النفط الخام من  %44.1في عام  2004اإلى  %41.8في عام  .2014كما
يو�سح ال�سكل (.)2
ال�شكل ()2
تطور ح�شة اإمدادات دول اأوبك من اإجمالى اإمدادات النفط الخام العالمية،
)%(، 2014-2004

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues :

والجدير بالمالحظة ،اأن العالقة بين اإمدادات دول اأوبك و اإجمالى اإمدادات النفط الخام العالمية
،هى عالقة طردية في الأ�سا�س ،فارتفاع اإمدادات دول اأوبك عادة ما ي�ساحبه ارتفاع في اإجمالى
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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البحـث األول

اإمدادات النفط الخام العالمية ،والعك�س �سحيح .وذلك تاأكيداً على اأهمية دور منظمة اأوبك في �سوق
النفط العالمية ،وخا�سة الدول العربية الأع�ساء التى ت�ستحوذ على نحو  %69.2من اإجمالى اإنتاج
منظمة اأوبك من النفط الخام.
ومن المالحظ اأن هذه العالقة قد تغيرت بدءاً من عام  ،2013فبالرغم من تراجع اإمدادات دول
اأوبك من النفط الخام بحوالي  800األف ب/ي مقارنة بعام  ،2012اإل اأن اإجمالى الإمدادات العالمية
قد ارتفع بحوالي  124األف ب/ي من النفط الخام .وفي عام  ،2014تراجعت اإمدادات دول اأوبك من
النفط الخام بحوالي  900األف ب/ي مقارنة بعام  ،2013اإل اأن اإجمالى الإمدادات العالمية قد ارتفع
بحوالي  511األف ب/ي ،ويعود ذلك ب�سكل رئي�سىي اإلى الرتفاع الكبير في اإمدادات النفط الخام
من دول خارج اأوبك خالل عامي  2013و ،2014بخا�سة من دول اأمريكا ال�سمالية ،وفي مقدمتها
الوليات المتحدة الأمريكية التى ت�سهد طفرة في اإنتاج النفط ال�سخرى .كما يو�سح ال�سكل (.)3
ال�شكل ()3
تطور العالقة بين اإمدادات دول اأوبك من النفط الخام واإجمالى الإمدادات العالمية،
( ، 2014-2004مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues :

ومنذ عام  2012بداأ تاأثير النفط ال�سخرى على الإمدادات النفطية للوليات المتحدة الأمريكية
ب�سكل وا�سح وجلي ،وذلك عندما بلغ اإنتاجها من النفط ال�سخرى حوالي  2.2مليون ب/ي مقارنة
بحوالي  1.3مليون ب/ي في عام  ،2011اأي بزيادة كبيرة تقترب من  900األف ب/ي ،وتزيد
عن ن�سبة  ،%67لترتفع ح�سة اإنتاج النفط ال�سخرى في الوليات المتحدة الأمريكية من اإجمالى
اإمداداتها النفطية من  %23.2في عام  2011اإلى  %33.7في عام  .2012وبداأت الطفرة الحقيقية
للنفط ال�سخرى في عام  ،2013حيث ت�سير اأحدث البيانات ال�سادرة عن اإدارة معلومات الطاقة
الأمريكية ،اإلى ارتفاع معدل اإنتاج النفط ال�سخرى في الوليات المتحدة الأمريكية خالل عام 2013
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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لي�سل اإلى حوالي  3.15مليون ب/ي ،وهو ما يعادل  %42.3من اإجمالى اإمداداتها النفطية والتى
بلغت  7.44مليون ب/ي .وفي عام  ،2014ا�ستمر ارتفاع معدل اإنتاج النفط ال�سخرى في الوليات
المتحدة الأمريكية لي�سل اإلى  4.19مليون ب/ي ،وهو ما يعادل  %48.6من اإجمالى اإمداداتها
النفطية والتى بلغت  8.63مليون ب/ي .كما يو�سح ال�سكل (.)4
ال�شكل ()4
تطور ح�شة اإنتاج النفط ال�شخرى من اإجمالى الإمدادات النفطية
في الوليات المتحدة الأمريكية )%( ،2014-2004 ،

الم�سدرEIA, Annual Energy Outlook, Various Issues :

* بيانات تقديرية

 -الإمدادات وفق المجموعات الدولية:

وبالتطرق اإلى اإمدادات النفط الخام العالمية على م�شتوى المجموعات الدولية الرئي�شية،
يالحظ انها قد �سهدت تبايناً وا�سحاً في م�سادرها خالل الفترة (، )2014-2004حيث ارتفعت
اإمدادات مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية من النفط الخام خالل الفترة ( )2014-2004من
 6.8مليون ب/ي في عام  2004اإلى نحو  10.1مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو
�سنوي بلغ  ،%4لترتفع بذلك ح�سة دول المجموعة من اإجمالى الإمدادات العالمية من %9.7
في عام  2004اإلى  %13.7في عام  .2014وارتفعت اإمدادات مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية
اأي�ساً خالل نف�س الفترة من  10.7مليون ب/ي في عام  2004اإلى نحو  12.8مليون ب/ي في عام
 ،2014اأي بمعدل نمو �سنوي بلغ  ،%1.8لترتفع ح�ستها من اإجمالى الإمدادات العالمية من %15.2
في عام  2004اإلى  %17.4في عام .2014
كما ارتفعت امدادات مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا من النفط الخام من  30.3مليون
ب/ي في عام  2004اإلى نحو  30.7مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو �سنوي بلغ %0.1
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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البحـث األول

فقط ،اإل اأن ح�سة دول المجموعة من اإجمالى الإمدادات العالمية قد تراجعت من  %42.9في عام
 2004اإلى  %41.8في عام  .2014ومن �سمن مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا� ،سهدت
اإمدادات الدول الأع�ساء في اأوابك من النفط الخام ارتفاعاً من  20.4مليون ب/ي في عام 2004
اإلى نحو  21.6مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو �سنوي بلغ  ،%0.6لترتفع ح�ستها من
اإجمالى الإمدادات العالمية من  %28.9في عام  2004اإلى  %29.4في عام .2014
وارتفعت امدادات مجموعة دول اأ�شيا الهادي ب�سكل طفيف ،اأي من  7.3مليون ب/ي اإلى
نحو  7.4مليون ب/ي ،اأي بمعدل نمو �سنوي بلغ  %0.1فقط ،لتتراجع بذلك ح�ستها من اإجمالى
الإمدادات العالمية من  %10.4في عام  2004اإلى  %10.1في عام  .2014وفي المقابل ،تراجعت
اإمدادات مجموعة دول اأوروبا الغربية من النفط الخام ب�سكل كبير خالل فترة الدرا�سة ،اأي من
 5.4مليون ب/ي في عام  2004اإلى  2.8مليون ب/ي فقط في عام  ،2014اأي بمعدل تراجع بلغ
� %6.5سنوياً ،لتنخف�س بذلك ح�سة دول المجموعة من اإجمالى الإمدادات العالمية من %7.6
في عام  2004اإلى  %3.7في عام  .2014وتراجعت اإمدادات مجموعة دول اأمريكا الجنوبية
من  10مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  9.7مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل انخفا�س
بلغ � %0.2سنوياً ،لتتراجع ح�ستها من اإجمالى الإمدادات العالمية من  %14.1في عام  2004اإلى
 %13.2في عام  .2014كمايو�سح ال�سكل ( )5والجدول ( )1في الملحق.
ال�شكل ()5
توزع اإمدادات النفط الخام العالمية ،وفق المجموعات الدولية
عامي  2004و )%( ،2014

الم�سدر.OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2008&2015 :
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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 .2تطور الطلب العالمى على النفط:
�سهد الطلب العالمى على النفط تطوراً ملحوظاً خالل الفترة ( ،)2014-2004حيث ارتفع
من  76.6مليون ب/ي في عام  2004اإلى  86.5مليون ب/ي في عام  ،2007ويعزى ذلك الرتفاع
بالدرجة الأولى اإلى معدلت النمو القت�سادي المرتفعة ل�سيما في اقت�سادات الوليات المتحدة
الأمريكية وال�سين والهند ومنطقة اليورو .وفي عام  ،2008انخف�س الطلب اإلى  86.1مليون ب/ي،
ووا�سل انخفا�سه في عام  2009لي�سل اإلى  84.8مليون ب/ي وهو اأدنى م�ستوى له خالل فترة
الدرا�سة ،متاأثراً بالتباطوؤ في اأداء القت�ساد العالمي الذي اأفرزته الأزمة المالية العالمية ،محققاً
بذلك اأكبر انخفا�س له منذ عام  1982عندما بلغ النخفا�س  1.6مليون ب/ي .وبعد ذلك عاود
الطلب ارتفاعه لي�سل اإلى  87.3مليون ب/ي في عام  2010نتيجة لإنتعا�س نمو القت�ساد العالمي،
ووا�سل الرتفاع لي�سل اإلى اأعلى م�ستوى له خالل فترة الدرا�سة وهو  91.3مليون ب/ي في عام
 .2014وبذلك تكون المح�سلة النهائية هى ارتفاع الطلب العالمى على النفط خالل الفترة قيد
الدرا�سة بحوالي  14.7مليون ب/ي ،اأي بمعدل نمو بلغ � %1.8سنوياً .كما يو�سح ال�سكل ()6
والجدول ( )2في الملحق.
ال�شكل ()6
تطور الطلب العالمى على النفط2014-2004 ،
(مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues :

تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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 -الطلب على م�شتوى المجموعات الدولية:

البحـث األول

وعلى م�شتوى المجموعات الدولية الرئي�شية� ،سهدت مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية تراجعاً في
الطلب على النفط خالل الفترة ( )2014-2004من  22.3مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي
 21.5مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل تراجع بلغ � %0.4سنوياً ،لتنخف�س بذلك ح�ستها
من اإجمالى الطلب العالمى من  %29.2في عام  2004اإلى  %23.6في عام  .2014كما �سهدت
مجموعة دول اأوروبا الغربية اأي�ساً تراجعاً في الطلب على النفط خالل نف�س الفترة من  14.5مليون
ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  13مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل تراجع بلغ � %1.2سنوياً،
لتتراجع ح�ستها من اإجمالى الطلب العالمى من  %19في عام  2004اإلى  %14.1في عام .2014
في حين �سهدت مجموعة دول اأمريكا الجنوبية ارتفاعاً في الطلب على النفط خالل فترة
الدرا�سة من  6.5مليون ب/ي في عام  2004لت�سل اإلى حوالي  9.3مليون ب/ي في عام  ،2014اأي
بمعدل نمو بلغ � %3.6سنوياً ،لترتفع بذلك ح�ستها من اإجمالى الطلب العالمى من  %8.5في عام
 2004اإلى  %10.2في عام .2014
و�سهدت مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية ارتفاعاً في الطلب على النفط من  4.8مليون ب/ي في
عام  2004اإلى حوالي  5.8مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو بلغ � %2.0سنوياً ،لترتفع
بذلك ح�ستها من اإجمالى الطلب العالمى ب�سكل طفيف من  %6.2في عام  2004اإلى  %6.4في
عام .2014
في المقابل� ،سهدت مجموعة دول اأ�شيا الهادي ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على النفط خالل
نف�س الفترة من  21.9مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  29.7مليون ب/ي في عام  ،2014اأي
بمعدل نمو �سنوي بلغ  ،%3.1لترتفع ح�سة دول المجموعة من اإجمالى الطلب العالمى من %28.6
في عام  2004اإلى  %32.5في عام .2014
وارتفع الطلب على النفط في مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا خالل ذات الفترة من 6.5
مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  12.1مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو �سنوي بلغ
 ،%6.4لترتفع ح�ستها من اإجمالى الطلب العالمى من  %8.5في عام  2004اإلى  %13.2في عام
 .2014ومن �سمن مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا� ،سهد طلب الدول الأع�ساء في اأوابك
على النفط الخام ارتفاعاً من  3.5مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  7.1مليون ب/ي في
عام  ،2014اأي بمعدل نمو �سنوي بلغ  %7.3وهو معدل مرتفع دون اأدنى �سك ،لترتفع ح�ستها من
اإجمالى الطلب العالمى من  %4.6في عام  2004اإلى  %7.8في عام  .2014كما يو�سح ال�سكل ()7
والجدول ( )2في الملحق.

تطور خارطة سوق النفط العالمية
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ال�شكل ()7
الطلب العالمى على النفط ،وفق المجموعات الدولية الرئي�شية
عامي  2004و )%( ،2014

الم�سدر.OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2008&2015 :

واإذا ما تم ت�شنيف المجموعات الدولية الرئي�شية اإلى دول �شناعية (ت�سمل دول منظمة التعاون
القت�سادي والتنمية) ودول غير �شناعية (ت�سمل الدول خارج منظمة التعاون القت�سادي والتنمية)،
فيالحظ اأن مجموعة الدول ال�شناعية قد �سهدت تراجعاً في الطلب على النفط خالل فترة الدرا�سة
من  47مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  45.8مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل تراجع
�سنوي بلغ  ،%0.3لتتراجع بذلك ح�ستها من اإجمالى الطلب العالمى من  %60.3في عام  2004اإلى
 %50.2في عام  .2014وفي المقابل ،ارتفع الطلب على النفط في مجموعة الدول غير ال�شناعية
خالل نف�س الفترة ،من  29.6مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  45.5مليون ب/ي في عام
 ،2014اأي بمعدل نمو �سنوي بلغ  ،%4.4لترتفع بذلك ح�ستها من اإجمالى الطلب العالمى من
 %39.7في عام  2004اإلى  %49.8في عام  .2014كما يو�سح ال�سكل (.)8
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ال�شكل ()8
تطور ح�ش�ص المجموعات الرئي�شية من الطلب العالمى على النفط
عامي  2004و )%( ،2014
البحـث األول
الم�سدر.OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2008&2015 :

والجدير بالهتمام في هذا ال�سياق ،هو انتقال تمركز الطلب على النفط اإلى مجموعة الدول
النامية ول �سيما الدول النامية الأ�سيوية ،مدعوماً بالتو�سع القت�سادي وارتفاع عدد ال�سكان وتح�سن
الظروف الجتماعية في تلك الدول .هذا وتعد اأ�سواق الدول النامية الأ�سيوية منفذ رئي�سي وهام
لتجارة النفط الخام والمنتجات النفطية للدول الأع�ساء في اأوابك.
 -الطلب العالمي على المنتجات النفطية:

وفيما يتعلق بتوزيع اإجمالى الطلب العالمى على المنتجات النفطية ،فقد �سهد الطلب على
المنتجات الخفيفة (ت�سمل الغازولين ونواتج التقطير الخفيفة)،ارتفاعاً خالل الفترة (-2004
 ،)2014من  24.2مليون ب/ي في عام  ،2004اأي ما يعادل  %31.7من اإجمالى الطلب العالمى
على المنتجات النفطية ،اإلى  29.9مليون ب/ي في عام  ،2014م�سك ً
ال ن�سبة  %32.7من الإجمالى.
ويعزي ذلك اإلى التطور الكبير الحا�سل في قطاع النقل والمتمثل في زيادة عدد المركبات كنتيجة
مبا�سرة لرتفاع م�ستويات المعي�سة ،واإلى زيادة م�ستوى التح�سر والتو�سع في البنية التحتية ،ف�س ً
ال
عن التطورات التكنولوجية.
كما �سهد الطلب على المنتجات الو�سطى (ت�سمل وقود الطائرات والكيرو�سين وزيت الغاز
والديزل) ،ارتفاعاً خالل فترة الدرا�سة ،من  27.1مليون ب/ي في عام  ،2004اأي ما يعادل %35.3
من اإجمالى الطلب العالمى على المنتجات النفطية ،اإلى حوالي  33.6مليون ب/ي في عام ،2014
ما �سكل  %36.8من الإجمالى .ويعزي ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى التو�سع في ا�ستخداماتها وبخا�سة
في قطاع النقل وفي مجال التدفئة.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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وفي المقابل ،انخف�س الطلب على زيت الوقود خالل نف�س الفترة ،من  9مليون ب/ي عام ،2004
اأي ما يعادل  %11.6من اإجمالى الطلب العالمى على المنتجات النفطية ،اإلى نحو  7.9مليون ب/ي
في عام  ،2014اأي ما يمثل  %8.7من الإجمالى .ويعزي ذلك بالأ�سا�س اإلى �سيا�سة احالل زيت
الوقود بم�سادر الطاقة الأخرى (الغاز الطبيعى والفحم والطاقة النووية) في قطاع توليد الكهرباء.
اأما بالن�سبة للطلب على المنتجات النفطية الأخرى (ت�سمل غاز البترول الم�سال ،وغاز الم�سافي
،والمذيبات ،والفحم البترولى ،والبتيومين ،وزيوت التذييب ومنتجات اأخرى) ،فقد �سهدت م�ستوياتها
ارتفاعاً من  16.3مليون ب/ي في عام  ،2004اأي ما يعادل  %21.4من اإجمالى الطلب العالمى
على المنتجات النفطية ،اإلى حوالي  19.9مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما يعادل  %21.8من
الإجمالى .ويعزي ذلك اإلى عدة اأ�سباب من اأهمها ،تزايد ا�ستخدام غاز البترول الم�سال في القطاع
المنزلى ،بالإ�سافة اإلى التو�سع في ا�ستخدامات باقى المنتجات النفطية ،كما يو�سح ال�سكل (.)9
ال�شكل ()9
توزيع اإجمالى الطلب العالمي على المنتجات النفطية
عامي  2004و )%( ،2014

الم�سدر.OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2008&2015 :

تطور خارطة سوق النفط العالمية
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الجزء الثانى
تطور م�شتويات اأ�شعار النفط الخام والمنتجات في الأ�شواق العالمية الرئي�شية
البحـث األول

تعد اأ�سعار النفط اأحد العوامل الموؤثرة في اأداء القت�ساد العالمى ،حيث اأن التباين في م�ستويات
هذه الأ�سعار في الأ�سواق العالمية الرئي�سية له تاأثيراته المختلفة على اأقت�سادات الدول المتقدمة
والدول النامية على حد �سواء.
ومن المعلوم اأن هناك اأكثر من  160نوعاً من النفط الخام المتداول تجارياً في اأ�سواقه العالمية،
ولكل نوع خ�سائ�سه المميزة من حيث الكثافة والمحتوى الكبريتى وح�سيلة المنتجات التي يمكن
الح�سول عليها عند عملية التكرير ،ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود ما ي�سير اإلى اأ�سعار هذه النفوط
ب�سورة مطلقة اأو ن�سبة اإلى بع�سها البع�س ،و بداأ ا�ستخدام نفط الإ�سارة اأو النفط المرجعى بالن�سبة
لالأ�سعار ،مثل �سلة خامات اأوبك (التي ت�سم  12نوعاً من النفوط)  ،وخام برنت ،وخام غرب
تك�سا�س.
ومن جهة اأخرى ،تتعدد م�سميات اأ�سعار النفط في الأ�سواق الرئي�سية العالمية ،وذلك في ظل
ن�ساأة اأ�سواق جديدة كالأ�سواق الفورية والتعاقدات طويلة الأجل .فعلى �سبيل المثال هناك ال�سعر
الفورى “ ”Price Spotوهو قيمة برميل النفط المتبادل بوحدة نقدية معينة في الأ�سواق الحرة
المفتوحة للنفط الخام ،وال�سعر الأ�سمى “ ”Price Nominalوهو القيمة النقدية لبرميل النفط
الخام بالدولر الأمريكى ،وال�سعر الحقيقى “ ”Price Realوهو ال�سعر الأ�سمى معدلً وفق لمعدل
للت�سخم اأو معدل التغير قي القوى ال�سرائية ،واأ�سعار عقود الأجل الطويل “Dea - term-Long
 ”priceوهى الأ�سعار التى يتم التفاق عليها في وقت ما على اأن يتم الت�سليم في وقت لحق.
و�سيتم في هذا الجزء من الدرا�سة التطرق ب�سئ من التف�سيل اإلى تطور م�ستويات الأ�سعار
الأ�سمية للنفط الخام في الأ�سواق العالمية الرئي�سية وكذلك تطور الأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية
في الأ�سواق الرئي�سية العالمية خالل الفترة (.)2015-2004
 .1اأ�شعار النفط الخام الأ�شمية:
�سهدت م�ستويات الأ�سعار الأ�سمية للنفط الخام في الأ�سواق الرئي�سية العالمية تبايناً ملحوظاً في
م�ستوياتها خالل الفترة ( ،)2015-2004حيث ارتفع �سعر �سلة خامات اأوبك من  36.1دولر/برميل
في عام  2004اإلى  94.5دولر/برميل في عام  ،2008كما ارتفع �سعر خام برنت من  38.3دولر/
برميل اإلى  96.9دولر/برميل ،وارتفع �سعر خام غرب تك�سا�س من  41.5دولر/برميل اإلى 99.7
دولر/برميل خالل نف�س الفترة .ويرجع ذلك في الأ�سا�س اإلى عدة عوامل من اأهمها :زيادة الطلب
العالمى على النفط وبخا�سة من الوليات المتحدة الأمريكية وال�سين والهند وبع�س الدول النامية،
والأو�ساع الجيو�سيا�سية التي �سهدتها بع�س الدول الم�سدرة للنفط ،ف�س ً
ال عن الم�ساكل المرتبطة
بتكرير النفط الخام ونوعية المنتجات المكررة وبخا�سة الغازولين التي �سكلت �سغطاً على �سوق
المنتجات النفطية  ،عالوة على الم�ساربة في الأ�سواق الآجلة للنفط.
وفي عام  ،2009انخف�ست م�ستويات اأ�سعار النفط الخام الأ�سمية ،وذلك للمرة الأولى خالل فترة
الدرا�سة لي�سل �سعر �سلة خامات اأوبك اإلى  61.1دولر/برميل ،و�سعر خام برنت اإلى  61.7دولر/
برميل ،و�سعر خام غرب تك�سا�س اإلى  62دولر/برميل .ويعزى ذلك ب�سكل اأ�سا�سى اإلى الأزمة المالية
العالمية التى ع�سفت بالقت�ساديات العالمية لت�سهد اأ�سوء ركود عرفته منذ ثالثينيات القرن الما�سى.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
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والتي
وبف�سل ال�سيا�سات التي اإنتهجتها دول اأوبك ،والتي من �سمنها الدول الأع�ساء،
تهدف اإلى تحقيق ال�ستقرار في اأ�سواق النفط العالمية ،اأخذت بع�س الدول الأع�ساء زمام المبادرة
بالتن�سيق مع الدول المنتجة الأخرى ،لإعادة التوازن اإلى اأ�سواق النفط عن طريق اإدارة الإنتاج ،ما
اأدى اإلى ارتفاع الأ�سعار من جديد لي�سل �سعر �سلة خامات اأوبك اإلى  77.5دولر/برميل في عام
، 2010و�سعر خام برنت اإلى  79.6دولر/برميل ،و�سعر خام غرب تك�سا�س اإلى  79.5دولر/برميل.
و�سهد عام  2011ارتفاع اأ�سعار النفط الخام الأ�سمية ب�سكل ملحوظ وو�سولها اإلى م�ستويات غير
م�سبوقة ،حيث و�سل �سعر �سلة خامات اأوبك اإلى  107.5دولر/برميل ،و�سعر خام برنت اإلى 111.3
دولر/برميل ،و�سعر خام غرب تك�سا�س اإلى  94.9دولر/برميل .وذلك نتيجة لعدة عوامل منها
التطورات الجيو�سيا�سية في المنطقة العربية في نهاية عام  ،2010واأزمة الديون ال�سيادية في الدول
المتقدمة وبخا�سة في منطقة اليورو ،والتقلبات في اأ�سعار �سرف الدولر مقابل العمالت الرئي�سية.
وقد ا�ستمر الرتفاع في اأ�سعار �سلة خامات اأوبك وخام برنت في عام  ،2012لت�سل اإلى 109.5
دولر/برميل ،و  111.6دولر/برميل على التوالي ،بينما انخف�س ب�سكل طفيف جداً �سعر خام غرب
تك�سا�س لي�سل اإلى  94.2دولر/برميل في نف�س العام .وفي عام  2013انخف�ست اأ�سعار �سلة خامات
اأوبك وخام برنت اإلى  105.9دولر/برميل ،و 108.7دولر/برميل على الترتيب ،وبخالف ذلك ارتفع
�سعر خام غرب تك�سا�س اإلى  97.9دولر/برميل في نف�س العام.
ومع بداية الن�سف الثاني من عام  ،2014انخف�ست اأ�سعار النفط العالمية ،لت�سل في نهاية
العام اإلى اأقل م�ستوياتها منذ عام  ،2010حيث �سجل �سعر �سلة خامات اأوبك  96.3دولر/برميل،
و�سعر خام برنت  99دولر/برميل ،و�سعر خام غرب تك�سا�س  93.2دولر/برميل .وفي عام ،2015
انخف�ست اأ�سعار النفط العالمية ب�سكل كبير يقترب من  %50مقارنة بالعام ال�سابق ،حيث و�سل �سعر
�سلة خامات اأوبك اإلى  49.5دولر/برميل ،و�سعر خام برنت اإلى  52.4دولر/برميل ،و�سعر خام غرب
تك�سا�س اإلى  48.7دولر/برميل ،وهي اأقل م�ستويات لها منذ عام  ،2004ويعزى هذا النخفا�س اإلى
مجموعة من العوامل المت�سابكة معظمها له عالقة باأ�سا�سيات ال�سوق.
فعلى جانب العر�س ،ارتفعت الإمدادات من الدول خارج منظمة اأوبك وبخا�سة اإمدادات الوليات
المتحدة الأمريكية من النفط ال�سخري ،اإ�سافة اإلى ذلك تزايد الإنتاج الكندي من رمال القار.
وتو�سلت دول اأوبك اإلى اتفاق في �سهر نوفمبر  2014ب�ساأن الإبقاء على م�ستويات الإنتاج دون
تخفي�س بهدف الحفاظ على ح�ستها ال�سوقية.
اأما على جانب الطلب ،فقد قامت العديد من الدول الأ�سيوية بتخفي�س الدعم المقدم للطاقة،
الأمر الذي نتج عنه اإنخفا�س في الطلب المحلي ب�سبب ارتفاع الأ�سعار المحلية للطاقة ،وذلك
كخطوة من هذه الدول لمواجهة تباطوؤ النمو الإقت�سادي وتدهور قيمة عمالتها المحلية .كما اإنخف�س
طلب مجموعة الدول ال�سناعية نتيجة توقع اإنخفا�س معدل النمو ال�سناعي في هذه الدول ومن
ثم انخفا�س الطلب على مدخالت الإنتاج ومنها النفط الخام .وارتفع �سعر �سرف الدولر مقابل
العمالت الرئي�سية الأخرى مدعوماً بتوقعات تح�سن القت�ساد الأمريكى.
وعلى الرغم من التاأثير المحتمل لعاملي العر�س والطلب على مجريات الأمور في �سوق النفط
العالمية ،اإل اأن هذين العاملين قد ل يبررا الإنخفا�س الحالي الكبير في اأ�سعار النفط .حيث ت�سير
العديد من التحليالت اإلى الدور الرئي�سي للم�ساربات في الأزمة الحالية ،حيث اأدت التوقعات ب�ساأن
اإنخفا�س الأ�سعار اإلى تراجع اهتمام الم�ساربين والم�ستثمرين في العقود النفطية ،ومن ثم الخروج
منها ،الأمر الذي فاقم من الإنخفا�س.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
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البحـث األول

هذا وقد اأدت هذه العوامل مجتمعة اإلى وجود فائ�س في اإمدادات النفط العالمية ،والتى اأدت
بدورها اإلى الإنخفا�س الكبير في اأ�سعار النفط الخام .كما يو�سح ال�سكل ( )10والجدول ( )3في
الملحق.
ال�شكل ()10
تطور اأ�شعار النفط الخام في الأ�شواق الرئي�شية العالمية
( ،2015 -2004دولر/برميل)

والجدير بالمالحظة ،اأن الفروقات بين اأ�سعار خام غرب تك�سا�س وخام برنت المت�سابهان في
النوعية (اأهم خامين ي�ستخدمان لت�سعير العقود الآجلة للنفط) قد تباينت خالل فترة الدرا�سة ،فقد
ظلت اأ�سعار الخامين مرتبطة بع�سها ببع�س مع فروقات �سئيلة تميل ل�سالح خام غرب تك�سا�س حتى
ال وانخفا�س ن�سبة المحتوى الكبريتى ن�سبياً قيا�ساً
عام  ،2006وذلك ب�سبب لزوجته المنخف�سة قلي ً
لخام برنت ،اإل اإنه منذ عام  2007بداأ خام غرب تك�سا�س يعانى من عدد من المحددات اللوج�ستية،
خا�سة واأنه نفط منعزل عن الأ�سواق العالمية الأخرى ،حيث تتحرك اأ�سعاره ب�سكل لي�س له عالقة
باأ�سا�سيات ال�سوق العالمية ،لت�سل الفروقات في عام  2011اإلى  16.4دولر/برميل ل�سالح خام
برنت .واأكثر من ذلك فقد انخف�ست اأ�سعار خام غرب تك�سا�س عن معدل �سعر �سلة خامات اأوبك
الأقل جودة منه وبحدود  12.6دولر /برميل خالل نف�س العام .وفي عام  ،2012ا�ستمر الت�ساع في
الفروقات بين اأ�سعار خام غرب تك�سا�س وخام برنت لت�سل اإلى  17.4دولر/برميل ل�سالح خام برنت،
وهو اأعلى م�ستوى للفروقات خالل فترة الدرا�سة.
ومنذ عام  ،2013بداأت تلك الفروقات في التقل�س حيث بلغت  10.8دولر/برميل ل�سالح خام
برنت ،وانخف�ست اإلى  5.8دولر/برميل في عام  ،2014ثم اإلى  3.7دولر/برميل ل�سالح خام برنت
اأي�ساً في عام  .2015ويعزي ذلك اإلى ارتفاع الطلب على خام غرب تك�سا�س ،في الوقت الذى اأثرت
زيادة الإمدادات وتباطوؤ الطلب العالمى على نمو اأ�سعار خام برنت .كما يو�سح ال�سكل ( )11والجدول
( )3في الملحق.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك

مجلة النفط والتعاون العربي  -المجلد الثاني و الأربعون  - 2015العدد 156

ال�شكل ()11
تطور الفروقات بين اأ�شعار خام غرب تك�شا�ص وخام برنت
( ،2015 -2004دولر/برميل)

الم�سدر.OPEC، Monthly Oil Market Report، Various Issues :

يذكر اأن تقل�س الفروقات بين خام غرب تك�سا�س وخام برنت في الأونة الأخيرة ،قد اأدى اإلى
افتقاد الم�سافي الأمريكية في الغرب الأو�سط لميزة تمتعت بها لمدة تقترب من ثالث �سنوات .حيث
كانت ت�ستفيد قبل ذلك من �سراء خامات التكرير باأ�سعار منخف�سة مرتبطة بخام غرب تك�سا�س ،وفي
الوقت ذاته تبيع المنتجات المكررة مثل الغازولين و الديزل باأ�سعار مرتفعة ترتبط بخام برنت.
وبالنظر اإلى الم�ستقبل ،فمن المتوقع اأت�ساع الفجوة مرة اأخرى ما بين �سعر خام غرب تك�سا�س
و�سعر خام برنت ل�سالح الأول ،فقد اأ�سبح �ساحل الخليج الأمريكي م�سبعاً ب�سكل متزايد بالنفط
ال�سخرى (الخفيف).
 .2الأ�شعار الفورية للمنتجات النفطية:
 .1.2الغازولين الممتاز:
من المالحظ اأن اأ�سعار الغازولين الممتاز في الأ�سواق المختلفة اأخذت نف�س المنحنى مع بع�س
الفروقات من �سوق اإلى اأخر .فقد �سهدت الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز في الأ�سواق الرئي�سية
العالمية تبايناً في م�ستوياتها خالل الفترة ( ،)2015-2004حيث ارتفعت في �شوق الخليج الأمريكي،
من  53.3دولر/برميل في عام  2004اإلى  110.2دولر/برميل في عام  ،2008قبل اأن تتراجع في
عام  2009اإلى  72.9دولر/برميل ،ثم عاودت الرتفاع مرة اأخرى لت�سل اإلى  91.5دولر/برميل
في عام  ،2010وا�ستمر هذا الرتفاع حتى عام  2012عندما بلغت  134.6دولر/برميل ،وهو اأعلى
م�ستوى لها خالل فترة الدرا�سة ،ثم ما لبث اأن تراجعت في عام  2014اإلى  118.9دولر/برميل،
وفي عام  2015تراجعت اأ�سعار الغازولين اإلى  77.7دولر/برميل.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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وفي �شوق روتردام ،ارتفعت الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز من  47.1دولر/برميل في عام
 2004اإلى  98.3دولر/برميل في عام  ،2008ثم تراجعت في عام  2009اإلى  65.6دولر/برميل،
وفي عام  2010عاودت الرتفاع مرة اأخرى لت�سل اإلى  90دولر/برميل ،وا�ستمر هذا الرتفاع حتى
عام  2012عندما بلغت اأعلى م�ستوى لها وهو  127.8دولر/برميل ،وفي عام  ،2014تراجعت اإلى
 115.1دولر/برميل ،وا�ستمر هذا التراجع في عام  2015لت�سل اأ�سعاره اإلى  75.7دولر/برميل.
كما ارتفعت الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز في �شوق �شنغافورة ،من  47.2دولر/برميل في عام
 2004اإلى  102.6دولر/برميل في عام  ،2008وفي عام  2009تراجعت اإلى  69.3دولر/برميل ،ثم
عاودت الرتفاع مرة اأخرى في عام  2010لت�سل اإلى  88.3دولر/برميل ،وا�ستمر هذا الرتفاع حتى
عام  2012عندما بلغت اأعلى م�ستوى لها وهو  123.8دولر/برميل ،ثم تراجعت اإلى  110.9دولر/
برميل في عام  ،2014واأخيراً تراجعت الأ�سعار اإلى  69.2دولر/برميل في عام .2015
وارتفعت الأ�سعار الفورية للغازولين الممتاز في �شوق البحر المتو�شط ،من  48.5دولر/برميل
في عام  2004اإلى  111.5دولر/برميل في عام  ،2008قبل اأن تتراجع في عام  2009اإلى 56.8
دولر/برميل ،وفي عام  2010عاودت الرتفاع مرة اأخرى اإلى  80.4دولر/برميل ،وا�ستمر الرتفاع
حتى عام  2012عندما بلغت اأعلى م�ستوياتها وهو  127.3دولر/برميل ،وتراجعت في عام 2014
اإلى  110.6دولر/برميل ،وا�ستمر هذا التراجع في عام  2015لت�سل اأ�سعاره اإلى  69.4دولر/
برميل .كما يو�سح ال�سكل ( )12والجدول ( )4في الملحق.
ال�شكل ()12
تطور الأ�شعار الفورية للغازولين الممتاز في الأ�شواق الرئي�شية العالمية
( ،2015 -2004دولر/برميل)

الم�سدر.OPEC، Monthly Oil Market Report، Various Issues :
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 .2.2زيت الغاز:
�سهدت الأ�سعار الفورية لزيت الغاز في الأ�سواق الرئي�سية العالمية تبايناً في م�ستوياتها خالل
فترة الدرا�سة ،حيث ارتفعت في �شوق الخليج الأمريكي ،من  45.6دولر/برميل في عام  2004اإلى
 121.3دولر/برميل في عام  ،2008قبل اأن تتراجع في عام  2009لت�سل اإلى  67.2دولر/برميل ،ثم
عاودت الرتفاع مرة اأخرى لت�سل اإلى  88.1دولر/برميل في عام  ،2010وا�ستمر هذا الرتفاع حتى
عام  2012عندما بلغت اأعلى م�ستوى لها وهو  126.3دولر/برميل ،ثم تراجعت بعد ذلك اإلى 111.4
دولر/برميل في عام  ،2014وا�ستمر هذا التراجع في عام  2015لت�سل اإلى  63.8دولر/برميل.
وفي �شوق روتردام ،ارتفعت الأ�سعار الفورية لزيت الغاز خالل نف�س الفترة من  46دولر/برميل
في عام  2004اإلى  125.3دولر/برميل في عام  ،2008وتراجعت في عام  2009اإلى  69.5دولر/
برميل ،ثم عاودت الرتفاع اإلى  90.4دولر/برميل في عام  ،2010وو�سلت اإلى اأعلى م�ستوى لها في
عام  2012عندما بلغت  130.9دولر/برميل ،وفي عام  2014تراجعت اإلى  112.9دولر/برميل،
ثم تراجعت اإلى  66دولر/برميل في عام .2015
ً
كما �سهدت الأ�سعار الفورية لزيت الغاز في �شوق �شنغافورة ارتفاعا من  47.3دولر/برميل في عام
 2004لت�سل اإلى  123.7دولر/برميل في عام  ،2008قبل اأن تتراجع في عام  2009لت�سل اإلى 70.5
دولر/برميل ،وفي عام  2010عاودت الرتفاع لت�سل اإلى  90.9دولر/برميل ،وا�ستمر هذا الرتفاع
حتى عام  2012عندما بلغت اأعلى م�ستوياتها وهو  129دولر/برميل ،ثم تراجعت في عام  2014لت�سل
اإلى  113.7دولر/برميل ،وا�ستمر هذا التراجع في عام  2015لت�سل اإلى  66.2دولر/برميل.
وارتفعت الأ�سعار الفورية لزيت الغاز في �شوق البحر المتو�شط ،من  53.1دولر/برميل في عام
 2004اإلى  125.3دولر/برميل في عام  ،2008ثم تراجعت في عام  2009اإلى  76.5دولر/برميل،
قبل اأن تعاود الرتفاع مرة اأخرى لت�سل اإلى  89.4دولر/برميل في عام  ،2010وا�ستمر هذا الرتفاع
حتى عام  2012عندما بلغت  113.6دولر/برميل ،وهو اأعلى م�ستوى تحقق خالل فترة الدرا�سة،
وتراجعت في عام  2014اإلى  113.3دولر/برميل ،واأخيراً تراجعت اإلى  67.5دولر/برميل في عام
 .2015كما يو�سح ال�سكل ( )13والجدول ( )4في الملحق.
ال�شكل ()13
تطور الأ�شعار الفورية لزيت الغاز في الأ�شواق الرئي�شية العالمية
( ،2015 -2004دولر/برميل)

الم�سدر.OPEC، Monthly Oil Market Report، Various Issues :
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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 .3.2زيت الوقود:
�سهدت الأ�سعار الفورية لزيت الوقود في الأ�سواق الرئي�سية العالمية تبايناً في م�ستوياتها خالل
فترة الدرا�سة ،حيث ارتفعت في �شوق الخليج الأمريكي ،من  27.4دولر/برميل في عام  2004اإلى
 74.3دولر/برميل في عام  ،2008قبل اأن تتراجع في عام  2009لت�سل اإلى  57.6دولر/برميل،
ثم عاودت الرتفاع اإلى  71.8دولر/برميل في عام  ،2010وا�ستمر هذا الرتفاع حتى عام 2012
عندما بلغت  105.6دولر/برميل ،وهو اأعلى م�ستوى تحقق خالل فترة الدرا�سة ،ثم تراجعت بعد
ذلك اإلى  90.3دولر/برميل في عام  ،2014واأخيراً تراجعت اإلى  43.3دولر/برميل في عام .2015
وفي �شوق روتردام ،ارتفعت الأ�سعار الفورية لزيت الوقود خالل نف�س الفترة ،من  23.6دولر/برميل
في عام  2004اإلى  78.9دولر/برميل في عام  ،2008وفي عام  2009تراجعت اإلى  54.3دولر/برميل،
ثم عاودت الرتفاع اإلى  72.3دولر/برميل في عام  ،2010وا�ستمر هذا الرتفاع حتى عام  2012عندما
بلغت  105.4دولر/برميل ،وهو اأعلى م�ستوى تحقق خالل فترة الدرا�سة ،ثم تراجعت في عام 2014
لت�سل اإلى  87.1دولر/برميل ،وا�ستمر هذا التراجع في عام  2015لت�سل اإلى  40.2دولر/برميل.
كما �سهدت الأ�سعار الفورية لزيت الوقود في �شوق �شنغافورة ارتفاعاً من  27.2دولر/برميل في
عام  2004لت�سل اإلى  76دولر/برميل في عام  ،2008وفي عام  2009تراجعت اإلى  57.2دولر/
برميل ،ثم عاودت الرتفاع في عام  2010اإلى  73.4دولر/برميل ،وا�ستمر هذا الرتفاع حتى عام
 2012عندما بلغت  105.6دولر/برميل ،وهو اأعلى م�ستوى تحقق خالل فترة الدرا�سة ،وفي عام
 2014تراجعت اإلى  88.3دولر/برميل ، ،ثم تراجعت اإلى  45.9دولر/برميل في عام .2015
وارتفعت الأ�سعار الفورية لزيت الوقود في �شوق البحر المتو�شط ،من  29.7دولر/برميل في
عام  2004اإلى  77.5دولر/برميل في عام  ،2008ثم تراجعت في عام  2009اإلى  54.3دولر/
برميل ،وفي عام  2010عاودت الرتفاع لت�سل اإلى  72.3دولر/برميل ،وو�سلت اإلى اأعلى م�ستوى
لها في عام  2012عندما بلغت  104.4دولر/برميل ،ثم تراجعت بعد ذلك لت�سل اإلى  88.1دولر/
برميل في عام  ،2014وا�ستمر هذا التراجع في عام  2015لت�سل اإلى  42.1دولر/برميل .كما
يو�سح ال�سكل ( )14والجدول ( )4في الملحق.
ال�شكل ()14
تطور الأ�شعار الفورية لزيت الوقود في الأ�شواق الرئي�شية العالمية ( ،2015 -2004دولر/برميل)

الم�سدر.OPEC، Monthly Oil Market Report، Various Issues :
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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الجزء الثالث
تطور خارطة تجارة النفط العالمية
توؤثر تجارة النفط تاأثيراً كبيراً على الموازين التجارية لك ً
ال من الدول الم�سدرة والم�ستوردة على
حد �سواء ،كما تلعب دوراً اأ�سا�سياً في جميع الأن�سطة القت�سادية.
وقد �سهد حجم تجارة النفط العالمية تطوراً خالل الفترة (، )2014-2004ويحمل هذا التطور
في طياته تغيرات كبيرة على م�ستوى المجموعات الدولية الرئي�سية .وبالنظر اإلى خارطة تجارة
النفط الخام العالمية ،يتبين اإنها اّخذة في التغير .حيث ت�سهد اأ�سواق النفط العالمية تحولً جذرياً
في اتجاهات حركة التجارة بظهور م�سادر الإمدادات الجديدة في اأمريكا ال�سمالية من جهة،
وانخفا�س الطلب على النفط الخام في الدول ال�سناعية ،وبخا�سة في اأوروبا مع ارتفاعه في الدول
النامية وبخا�سة النا�سئة منها في اأ�سيا ،من جهة اأخرى.
 .1ال�شادرات النفطية العالمية:
ت�ستمل ال�سادرات النفطية العالمية على �سادرات النفط الخام و�سادرات المنتجات النفطية،
وفيما يلي ا�ستعرا�س لذلك:
 1-1اإجمالى ال�شادرات النفطية العالمية:
�سهد اإجمالى ال�سادرات النفطية العالمية (ت�سمل النفط الخام والمنتجات) ارتفاعاً خالل فترة
الدرا�سة ،من  58.4مليون ب/ي في عام  2004اإلى  66.3مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو 7.9
مليون ب/ي ،اأو بمعدل نمو بلغ � %1.3سنوياً .كما يو�سح الجدول ( )5في الملحق.

وعلى م�شتوى المجموعات الدولية الرئي�شية� ،سهدت مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية ارتفاعاً
ملحوظاً في اإجمالى ال�سادرات النفطية خالل الفترة ( )2014-2004حيث ارتفع من  2.7مليون ب/ي
في عام  2004اإلى حوالي  6.9مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بما يزيد عن ال�سعف ،اأو بمعدل نمو
بلغ � %9.7سنوياً ،لترتفع ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات النفطية العالمية من  %4.7في عام 2004
اإلى  %10.4في عام  .2014كما �سهدت مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية ارتفاعاً في اإجمالى �سادراتها
النفطية خالل نف�س الفترة من  6.9مليون ب/ي عام  2004اإلى  10.2مليون ب/ي في عام  ،2014اأي
بمعدل نمو بلغ � %4سنوياً ،لترتفع ح�ستها من الإجمالى العالمى من  %11.9اإلى . %15.4
و�سهدت مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا ارتفاعاً في اإجمالى �سادراتها النفطية من 27
مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  27.3مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو بلغ %0.1
�سنوياً ،اإل اإن ح�ستها من الإجمالى العالمى قد تراجعت من  %46.3في عام  2004اإلى  %41.2في
عام  .2014ومن �سمن مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا� ،سهدت ال�سادرات النفطية للدول
الأع�ساء في اأوابك ارتفاعاً من  18.4مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  19.4مليون ب/ي
في عام  ،2014اأي بمعدل نمو بلغ � %0.5سنوياً ،اإل اإن ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات العالمية قد
تراجعت من  %31.5في عام  2004اإلى  %29.3في عام .2014
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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كما ارتفعت ال�سادرات النفطية لمجموعة دول اأ�شيا الهادي من حوالي  5.5مليون ب/ي في عام
، 2004اأي ما يعادل  %9.4من الإجمالى العالمى ،لت�سل اإلى  7.4مليون ب/ي في عام  ،2014اأي
ما يعادل  %11.1من الإجمالى العالمى ،بمعدل نمو بلغ � %3سنوياً .وقد جاء هذا الرتفاع ب�سكل
رئي�سي من اليابان وماليزيا و�سنغافورة.
ً
وفي المقابل� ،سهدت مجموعة دول اأوروبا الغربية انخفا�سا في اإجمالى �سادراتها النفطية خالل فترة
الدرا�سة من  9.6مليون ب/ي في عام  2004اإلى  8.3مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل تراجع بلغ
� %1.4سنوياً .وبذلك تتراجع ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات النفطية العالمية من � %16.4سنوياً في عام
 2004اإلى � %12.5سنوياً في عام  .2014كما �سهدت مجموعة دول اأمريكا الجنوبية اأي�ساً انخفا�ساً في
اإجمالى �سادراتها النفطية خالل نف�س الفترة من  6.6مليون ب/ي في عام  2004اإلى  6.2مليون ب/ي
في عام  ،2014اأي بمعدل تراجع بلغ � %0.7سنوياً ،لتتراجع بذلك ح�ستها من الإجمالى العالمى من
 %11.3في عام  2004اإلى  %9.3في عام  .2014كما يو�سح ال�سكل ( )15والجدول ( )5في الملحق.
ال�شكل ()15
تطور اإجمالى ال�شادرات النفطية العالمية ،وفق المجموعات الدولية
( ،2014 -2004مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues :

وفيما يلي ن�ستعر�س وب�سكل تف�سيلي �سادرات النفط الخام و�سادرات المنتجات النفطية ،كل
على حدة:
 2-1ال�شادرات العالمية من النفط الخام:
�سهدت ال�سادرات العالمية من النفط الخام ارتفاعاً طفيفاً ،من  39.9مليون ب/ي في عام
 2004اإلى  40.1مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  0.2مليون ب/ي فقط  ،اأو بمعدل �سنوي بلغ
 .%0.05كما يو�سح الجدول ( )6في الملحق.
وعلى م�شتوى المجموعات الدولية الرئي�شية� ،سهدت مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية ارتفاعاً
ملحوظاً في �سادراتها من النفط الخام من  1.4مليون ب/ي في عام  2004اإلى  2.6مليون ب/ي في
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك

مجلة النفط والتعاون العربي  -المجلد الثاني و الأربعون  - 2015العدد 156

عام  ،2014اأي بمعدل نمو �سنوي بلغ  ،%6.6لترتفع بذلك ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات العالمية
من  %3.4في عام  2004اإلى  %6.5في عام .2014
ً
كما �سهدت مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية اأي�ساً ارتفاعا في �سادراتها من النفط الخام خالل نف�س
الفترة من  4.8مليون ب/ي في عام  2004اإلى  6.8مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو �سنوي بلغ
 ،%3.5لترتفع بذلك ح�ستها من الإجمالى العالمى من  %12.1في عام  2004اإلى  %17في عام .2014
وارتفعت �سادرات النفط الخام لمجموعة دول اأمريكا الجنوبية من  4.6مليون ب/ي في عام
، 2004اأي ما يعادل  %11.5من الإجمالى العالمى ،لت�سل اإلى  5مليون ب/ي في عام  ،2014اأي
ما يعادل  %12.5من الإجمالى العالمى ،بمعدل نمو �سنوي بلغ .%0.8
وفي المقابل� ،سهدت مجموعة دول اأوروبا الغربية انخفا�ساً كبيراً في �سادرات النفط الخام من
 4.4مليون ب/ي في عام  2004اإلى  1.9مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بما يزيد عن الن�سف ،اأو
بمعدل انخفا�س بلغ � %8سنوياً .لتتراجع بذلك ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات العالمية من %10.9
�سنوياً في عام  2004اإلى � %4.7سنوياً في عام .2014
كما �سهدت مجموعة دول اأ�شيا الهادي اأي�ساً انخفا�ساً في �سادراتها من النفط الخام من حوالي  2مليون
ب/ي في عام  2004اإلى  1.2مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل انخفا�س بلغ � %4.8سنوياً ،لتتراجع
بذلك ح�سة دول المجموعة من الإجمالى العالمى من  %5في عام  2004اإلى  %3في عام .2014
وانخف�ست اأي�ساً �سادرات النفط الخام لمجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا من  22.8مليون
ب/ي في عام  ، 2004اأي ما يعادل  %57من الإجمالى العالمى ،اإلى  22.6مليون ب/ي في عام
 ،2014اأي ما يعادل  %56.3من الإجمالى العالمى ،بمعدل تراجع بلغ � %0.1سنوياً .ومن �سمن
مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا� ،سهدت �سادرات الدول الأع�ساء في منظمة اأوابك من النفط
الخام ارتفاعاً من  14.9مليون ب/ي في عام  2004اإلى  15.5مليون ب/ي في عام  ،2014اأي
بمعدل بلغ � %0.4سنوياً ،لترتفع ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات العالمية من  %37.3في عام 2004
اإلى  %38.7في عام  ،2014كما يو�سح ال�سكل ( )16والجدول ( )6في الملحق.
ال�شكل ()16
تطور ال�شادرات العالمية من النفط الخام ،وفق المجموعات الدولية ( ،2014 -2004مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues :
تطور خارطة سوق النفط العالمية
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 3-1ال�شادرات العالمية من المنتجات النفطية:

البحـث األول

�سهدت ال�سادرات العالمية من المنتجات النفطية ارتفاعاً خالل الفترة ( ، )2014-2004من
 18.5مليون ب/ي في عام  2004اإلى  26.3مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  7.8مليون ب/ي،
اأو بمعدل نمو بلغ � %3.6سنوياً .كما يو�سح الجدول ( )7في الملحق.

وعلى م�شتوى المجموعات الدولية الرئي�شية� ،سهدت مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية ارتفاعاً
كبيراً في �سادرات المنتجات النفطية خالل الفترة ( )2014-2004من  1.4مليون ب/ي في عام
 2004اإلى نحو  4.3مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بما يزيد عن ثالثة اأ�سعاف ،اأو بمعدل نمو
� %12.2سنوياً ،لترتفع ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات العالمية من المنتجات النفطية من  %7.4في
عام  2004اإلى  %16.4في عام .2014
كما �سهدت مجموعة دول اأ�شيا الهادي اأي�ساً ارتفاعاً في �سادرات المنتجات النفطية من 3.5
مليون ب/ي في عام  2004اإلى  6.2مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو بلغ � %5.9سنوياً،
لترتفع ح�ستها من الإجمالى العالمى من  %18.9في عام  2004اإلى  %23.5في عام .2014
وارتفعت �سادرات المنتجات النفطية لمجموعة دول اأوروبا ال�شرقية من  2.1مليون ب/ي في عام
، 2004اأي ما يعادل  %11.4من الإجمالى العالمى ،اإلى  3.5مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما
يعادل  %13.1من الإجمالى العالمى ،بمعدل نمو بلغ � %5.1سنوياً.
كما �سهدت مجموعة دول اأوروبا الغربية ارتفاعاً في �سادرات المنتجات النفطية من  5.2مليون
ب/ي في عام  2004لت�سل اإلى  6.4مليون ب/ي في عام  ، 2014اأي بمعدل نمو بلغ � %2.1سنوياً،
اإل اإن ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات العالمية من المنتجات النفطية قد تراجعت من  %28.4في
عام  2004اإلى  %24.5في .2014
و �سهدت مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا اأي�ساً ارتفاعاً في �سادرات المنتجات النفطية
من  4.3مليون ب/ي في عام  2004اإلى  4.7مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل بلغ %1.1
�سنوياً ،اإل اإن ح�ستها من الإجمالى العالمى تراجعت من  %23.1في عام  2004اإلى  %18.1في
عام .2014
ومن �سمن مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا� ،سهدت �سادرات الدول الأع�ساء في اأوابك
من المنتجات النفطية ارتفاعاً من  3.5مليون ب/ي في عام  2004لت�سل اإلى  3.9مليون ب/ي
في عام  ،2014اأي بمعدل نمو بلغ � %1.1سنوياً ،اإل اأن ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات العالمية قد
تراجعت من  %18.9في عام  2004اإلى  %15.5في عام  .2014وقد جاء هذا الرتفاع من كل من
دولة قطر والمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
ومن بين المجموعات الدولية الرئي�سية� ،سهدت مجموعة دول اأمريكا الجنوبية النخفا�س
الوحيد في �سادرات المنتجات النفطية من  2.0مليون ب/ي في عام ، 2004اأي ما يعادل %10.9
من الإجمالى العالمى ،لت�سل اإلى  1.2مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما يعادل  %4.4من الإجمالى
العالمى ،بمعدل تراجع بلغ � %5.4سنوياً ،ويعزى ذلك اإلى اإنخفا�س �سادرات المنتجات النفطية
لكل دول اأمريكا الجنوبية با�ستثناء المك�سيك التي �سهدت الرتفاع الوحيد في �سادراتها خالل فترة
الدرا�سة من  82.6األف ب/ي في عام  2004اإلى  191األف ب/ي في عام  .2014كما يو�سح ال�سكل
( )17والجدول ( )7في الملحق.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
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ال�شكل ()17
تطور ال�شادرات العالمية من المنتجات النفطية ،وفق المجموعات الدولية
( ،2014 -2004مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues :

 .2الواردات النفطية العالمية:
ت�ستمل الواردات النفطية العالمية على واردات النفط الخام وواردات المنتجات النفطية ،وفيما
يلي ا�ستعرا�س لذلك:
 .1.2اإجمالى الواردات النفطية العالمية:
�سهد اإجمالى الواردات النفطية العالمية ارتفاعاً خالل فترة الدرا�سة ،من  59.6مليون ب/ي
في عام  2004اإلى  63.9مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  4.3مليون ب/ي ،اأو بمعدل نمو بلغ
� %0.7سنوياً .كما يو�سح الجدول ( )8في الملحق.
وعلى م�شتوى المجموعات الدولية الرئي�شية� ،سهدت مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية ارتفاعاً في
اإجمالى وارداتها النفطية من  1.4مليون ب/ي في عام  ،2004اأي ما يعادل  %2.3من الإجمالى العالمى،
لت�سل اإلى  2.5مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما يعادل  %3.9من ذلك الإجمالى ،بمعدل نمو �سنوى
بلغ  .%6.1و�سهدت مجموعة دول ال�شرق الأو�شط اأفريقيا ارتفاعاً في اإجمالى وارداتها النفطية من 2.6
مليون ب/ي في عام  2004اإلى  3.8مليون ب/ي في عام  ، 2014اأي بمعدل نمو بلغ � %3.7سنوياً .لترتفع
ح�ستها من اإجمالى الواردات النفطية العالمية من  %4.4في عام  2004اإلى  %5.9في عام .2014
كما �سهدت مجموعة دول اأ�شيا الهادي اأي�ساً ارتفاعاً في اإجمالى وارداتها النفطية من  21مليون
ب/ي في عام  2004اإلى  27.9مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو بلغ � %2.9سنوياً ،لترتفع
ح�ستها من الإجمالى العالمى من  %35.2في عام  2004اإلى  %43.6في عام .2014
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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البحـث األول

وفي المقابل� ،سهدت مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية انخفا�ساً كبيراً في اإجمالى وارداتها النفطية
من  13.5مليون ب/ي في عام  2004اإلى  9.6مليون ب/ي في عام ،2014اأي بمعدل تراجع بلغ %3.4
�سنوياً ،لتنخف�س ح�سة دول المجموعة من اإجمالى الواردات النفطية العالمية من  %22.6في عام
 2004اإلى  %14.9في عام  .2014كما انخف�س اإجمالى الواردات النفطية لمجموعة دول اأوروبا الغربية
من  17.7مليون ب/ي ،اأي ما يعادل  %29.7من الإجمالى العالمى في عام  ،2004لت�سل اإلى 16.8
مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما يعادل  %26.3من ذلك الإجمالى  ،بمعدل تراجع بلغ � %0.5سنوياً.
كما �سهدت مجموعة دول اأمريكا الجنوبية انخفا�ساً طفيفاً في اإجمالى وارداتها النفطية من
 3.4مليون ب/ي في عام  2004اإلى  3.3مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل تراجع %0.2
�سنوياً ،لتتراجع ح�سة دول المجموعة من اإجمالى الواردات النفطية العالمية من  %5.7في عام
 2004اإلى  %5.2في عام  .2014كما يو�سح ال�سكل ( )18والجدول ( )8في الملحق.
ال�شكل ()18
تطور اإجمالى الواردات النفطية العالمية ،وفق المجموعات الدولية
( ،2014 -2004مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues :

 2-2الواردات العالمية من النفط الخام:
�سهدت الواردات العالمية من النفط الخام انخفا�ساً خالل فترة الدرا�سة ،من  42.3مليون ب/ي
في عام  2004اإلى  40.9مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  1.4مليون ب/ي ،اأو بمعدل تراجع
بلغ � %0.3سنوياً .كما يو�سح الجدول ( )9في الملحق.
وعلى م�شتوى المجموعات الدولية الرئي�شية� ،سهدت مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية ارتفاعاً
ملحوظاً في وارداتها من النفط الخام خالل الفترة ( )2014-2004من  1مليون ب/ي في عام
 2004اإلى  1.6مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو بلغ � %4.9سنوياً ،لترتفع ح�سة دول
المجموعة من اإجمالى الواردات العالمية من النفط الخام من  %2.4في عام  2004اإلى  %4في
عام  ،2014وجاءت معظم هذه الزيادة من الت�سيك والمجر.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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كما �سهدت مجموعة دول اأ�شيا الهادي اأي�ساً ارتفاعاً في وادراتها من النفط الخام من 14.9
مليون ب/ي في عام  ،2004اأي ما يعادل  %35.1من الإجمالى العالمى ،لت�سل اإلى  19.4مليون
ب/ي في عام  ،2014اأي ما يعادل  %47.5من الإجمالى العالمى ،بمعدل نمو بلغ � %2.7سنوياً.
بينما �سهدت مجموعة دول اأمريكا الجنوبية انخفا�ساً ملحوظاً في وادراتها من النفط الخام من
 2مليون ب/ي في عام  2004اإلى  0.9مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل تراجع بلغ %7.2
�سنوياً ،لتنخف�س ح�ستها من الإجمالى العالمى من  %4.6في عام  2004اإلى  %2.3في عام
 .2014كما �سهدت مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية انخفا�ساً كبيراً في وارداتها من النفط الخام من
 11مليون ب/ي في عام  2004اإلى  8مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل انخفا�س بلغ %3.2
�سنوياً .لتتراجع بذلك ح�ستها من اإجمالى الواردات العالمية من النفط الخام من  %26في عام
 2004اإلى  %19.4في عام  ،2014ويعزى ذلك ب�سكل اأ�سا�سى اإلى طفرة اإنتاج النفط ال�سخري التي
ت�سهدها دول اأمريكا ال�سمالية وبخا�سة الوليات المتحدة الأمريكية.
و�سهدت مجموعة دول اأوروبا الغربية انخفا�ساً في وارداتها من النفط الخام من  12.1مليون
ب/ي في عام  2004اإلى  9.8مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل انخفا�س بلغ � %2.1سنوياً،
لتتراجع ح�سة دول المجموعة من الإجمالى العالمى من  %28.6في عام  2004اإلى  %24في عام
 .2014وانخف�ست واردات النفط الخام لمجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا من  1.4مليون
ب/ي في عام ، 2004اأي ما يعادل  %3.3من الإجمالى العالمى ،لت�سل اإلى  1.1مليون ب/ي في
عام  ،2014اأي ما يعادل  %2.8من الإجمالى العالمى ،بمعدل تراجع بلغ � %1.8سنوياً .كما يو�سح
ال�سكل ( )19والجدول ( )9في الملحق.
ال�شكل ()19
تطور الواردات العالمية من النفط الخام ،وفق المجموعات الدولية
( ،2014 -2004مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues :

تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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 3-2الواردات العالمية من المنتجات النفطية:

البحـث األول

�سهدت الواردات العالمية من المنتجات النفطية ارتفاعاً خالل الفترة ( ، )2014-2004من
 17.3مليون ب/ي في عام  2004لت�سل اإلى  23مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  5.7مليون
ب/ي ،اأو بمعدل نمو بلغ � %2.9سنوياً .كما يو�سح الجدول ( )10في الملحق.
وعلى م�شتوى المجموعات الدولية الرئي�شية� ،سهدت مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا
ارتفاعاً ملحوظاً في وارداتها من المنتجات النفطية من  1.3مليون ب/ي في عام  2004لت�سل اإلى
 2.6مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو ال�سعف ،اأو بمعدل نمو بلغ � %7.6سنوياً ،لترتفع ح�ستها
من اإجمالى الواردات العالمية من المنتجات النفطية من  %7.3في عام  2004اإلى  %11.5في
عام  .2014وقد جاء الرتفاع ب�سكل رئي�سي من العراق والمملكة العربية ال�سعودية والجزائر وانجول
وم�سر والمغرب ونيجيريا وتون�س.
كما �سهدت مجموعة دول اأمريكا الجنوبية اأي�ساً ارتفاعاً في واردات المنتجات النفطية من 1.5
مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  2.4مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل نمو بلغ %5.2
�سنوياً ،لترتفع ح�ستها من الإجمالى العالمى من  %8.4في عام  2004اإلى  %10.5في عام .2014
وارتفعت واردات المنتجات النفطية لدول اأ�شيا الهادي من  6.1مليون ب/ي في عام  ،2004اأي ما
يعادل  %35.3من الإجمالى العالمى ،لت�سل اإلى  8.4مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما يعادل
 %36.6من الإجمالى العالمى ،بمعدل نمو �سنوى بلغ .%3.3
كما �سهدت مجموعة دول اأوروبا الغربية ارتفاعاً في وارداتها من المنتجات النفطية من 5.6
مليون ب/ي في عام  2004اإلى  7مليون ب/ي في عام  ، 2014اأي بمعدل نمو بلغ � %2.4سنوياً.
اإل اأن ح�ستها من اإجمالى الواردات العالمية من المنتجات النفطية قد انخف�ست من � %32.3سنوياً
في عام  2004اإلى � %30.6سنوياً في عام .2014
وارتفعت واردات المنتجات النفطية لمجموعة دول اأوروبا ال�شرقية من  0.4مليون ب/ي ،اأي ما
يعادل  %2.2من الإجمالى العالمى ،لت�سل اإلى  0.9مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما يعادل %3.8
من ذلك الإجمالى  ،بمعدل نمو بلغ � %9سنوياً.
بينما �سهدت مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية انخفا�ساً ملحوظاً في وارداتها من المنتجات
النفطية من  2.5مليون ب/ي في عام  2004اإلى  1.6مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بمعدل تراجع
بلغ � %4.3سنوياً ،لتنخف�س ح�سة دول المجموعة من اإجمالى الواردات العالمية من المنتجات
النفطية من  %14.5في عام  2004اإلى  %7في عام  .2014كما يو�سح ال�سكل ( )20والجدول
( )10في الملحق.
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ال�شكل ()20
تطور الواردات العالمية من المنتجات النفطية ،وفق المجموعات الدولية
( ،2014 -2004مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues :

 .3الميزان التجاري النفطي (النفط الخام والمنتجات):
يعد الميزان التجاري النفطي من الموؤ�سرات القت�سادية الهامة ،حيث يقي�س الفارق ما بين
اإجمالي ال�سادرات النفطية واإجمالي الواردات النفطية ،وهنا يمكن التمييز بين مجموعتين من
الدول ،الدول ال�سافي م�سدرة للنفط وهي تلك التي يزيد اإجمالي �سادراتها النفطية عن اإجمالي
وارداتها النفطية ،و الدول ال�سافي م�ستوردة للنفط وهي تلك التي يزيد اإجمالي وارداتها النفطية عن
اإجمالي �سادراتها النفطية ،وفيما يلي ا�ستعرا�س لذلك:
� .1.3شافي الميزان التجاري للنفط الخام:
 .1.1.3مجموعة الدول ال�شافي م�شدرة للنفط الخام:
�سهدت مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية ارتفاعاً في �سافي الكميات الم�سدرة من النفط الخام
خالل الفترة ( )2014-2004من  3.8مليون ب/ي في عام  2004لي�سل اإلى حوالي  5.2مليون
ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  1.4مليون ب/ي .كما �سهدت مجموعة دول اأمريكا الجنوبية ارتفاعاً
في �سافي الكميات الم�سدرة من النفط الخام من  2.7مليون ب/ي في عام  2004لي�سل اإلى 4.1
مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  1.4مليون ب/ي .بينما لم ت�سهد مجموعة دول ال�شرق الأو�شط
واأفريقيا تغيراً في �سافي الكميات الم�سدرة من النفط الخام خالل الفترة ( )2014-2004حيث
بلغت  21.4مليون ب/ي في عام  2014وهو نف�س الم�ستوى المحقق في عام .2004
تطور خارطة سوق النفط العالمية
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 .2.1.3مجموعة الدول ال�شافي م�شتوردة للنفط الخام:

البحـث األول

�سهدت مجموعة دول اأ�شيا الهادي ارتفاعاأ في احتياجاتها من النفط الخام ب�سكل كبير من حوالي
 12.9مليون ب/ي في عام  2004اإلى  18.2مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  5.3مليون ب/ي.
وكذلك في مجموعة دول اأوروبا الغربية التي ارتفعت احتياجاتها من النفط الخام ب�سكل طفيف من
 7.8مليون ب/ي في عام  2004اإلى  7.9مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  100األف ب/ي
فقط .بينما تراجع العتماد على واردات النفط الخام في مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية ب�سكل
كبير من  9.6مليون ب/ي في عام  2004اإلى  5.3مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  4.3مليون
ب/ي . .كما يو�سح ال�سكل ( )21والجدول ( )11في الملحق.
ال�شكل ()21
�شافي الميزان التجاري للنفط الخام ،وفق المجموعات الدولية
( ،2014 -2004مليون ب/ي)

� .2.3شافي الميزان التجاري للمنتجات النفطية:
 .1.2.3مجموعة الدول ال�شافي م�شدرة للمنتجات النفطية:
�سهدت مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية ارتفاعاً في �سافي الكميات الم�سدرة من المنتجات النفطية
خالل الفترة ( )2014-2004من  1.7مليون ب/ي في عام  2004اإلى حوالي  2.6مليون ب/ي في
عام  ،2014اأي بنحو  0.9مليون ب/ي .بينما تراجع �سافي الكميات الم�سدرة من المنتجات النفطية
لمجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا من  3مليون ب/ي في عام  2004اإلى  2.1مليون ب/ي في
عام  ،2014اأي بنحو  0.9مليون ب/ي.
اأما فيما يخ�س مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية ،فقد �سهدت تحولً خالل فترة الدرا�سة ،من
العتماد على الواردات من المنتجات النفطية في عام  2004بحوالي  1.1مليون ب/ي اإلى تمتعها
ب�سافي كميات م�سدرة منها بلغ  2.7مليون ب/ي في عام .2014
تطور خارطة سوق النفط العالمية
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 .2.2.3مجموعة الدول ال�شافي م�شتوردة للمنتجات النفطية:
تزايد العتماد على الواردات في مجموعة دول اأوروبا الغربية التي ارتفعت احتياجاتها من
المنتجات النفطية من  300األف ب/ي في عام  2004لت�سل اإلى  600األف ب/ي في عام ،2014
اأي بنحو ال�سعف .بينما تراجع العتماد على الواردات في مجموعة دول اأ�شيا الهادي من  2.6مليون
ب/ي في عام  2004لي�سل اإلى  2.3مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  300األف ب/ي.
فيما �سهدت مجموعة دول اأمريكا الجنوبية تحولً مغايراً ،من تمتعها ب�سافي كميات م�سدرة من
المنتجات النفطية في عام  2004بلغ  0.6مليون ب/ي اإلى العتماد على الواردات منها بنحو 1.3
مليون ب/ي في عام  .2014كما يو�سح ال�سكل ( )22والجدول ( )12في الملحق.
ال�شكل ()22
�شافي الميزان التجاري للمنتجات النفطية ،وفق المجموعات الدولية
( ،2014 -2004مليون ب/ي)

� 3.3شافي الميزان التجاري النفطي:
 .1.3.3مجموعة الدول ال�شافي م�شدرة للنفط:
�سهدت مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية ارتفاعاً في �سافي الكميات النفطية الم�سدرة من النفط
خالل الفترة ( )2014-2004من  5.5مليون ب/ي في عام  2004اإلى  7.7مليون ب/ي في عام
 ،2014اأي بنحو  2.2مليون ب/ي .بينما �سهدت مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا تراجعاً في
�سافي الكميات النفطية الم�سدرة من النفط خالل الفترة ( )2014-2004من  24.4مليون ب/ي
في عام  2004اإلى  23.5مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  0.9مليون ب/ي  ،كما تراجع �سافي
الكميات النفطية الم�سدرة لمجموعة دول اأمريكا الجنوبية من  3.2مليون ب/ي في عام  2004اإلى
 2.8مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  0.4مليون ب/ي.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
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 .2.3.3مجموعة الدول ال�شافي م�شتوردة للنفط:

البحـث األول

تزايد العتماد على الواردات في مجموعة دول اأ�شيا الهادي التي ارتفعت احتياجاتها النفطية
ب�سكل كبير من  15.5مليون ب/ي في عام  2004اإلى  20.5مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو
 5مليون ب/ي .وكذلك في مجموعة دول اأوروبا الغربية التي ارتفعت احتياجاتها من النفط من 8.1
مليون ب/ي في عام  2004اإلى  8.5مليون ب/ي في عام  ،2014اأي بنحو  0.4مليون ب/ي .بينما
تراجع العتماد على الواردات في مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية ب�سكل كبير من  10.8مليون ب/ي
في عام  2004اإلى  2.6مليون ب/ي فقط في عام  ،2014اأي بنحو  8.2مليون ب/ي .كما يو�سح
ال�سكل ( )23والجدول ( )13في الملحق.
ال�شكل ()23
�شافي الميزان التجاري النفطي ،وفق المجموعات الدولية
( ،2014 -2004مليون ب/ي)

مما �سبق يتبين اأن ،الدول ال�شافي م�شدرة للنفط الخام لم ت�سهد تغير يذكر خالل فترة الدرا�سة
حيث �سمت كل من مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا التي ا�ستقر �سافي �سادراتها من النفط
الخام عند  21.4مليون ب/ي ،و مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية التي ارتفع �سافي �سادراتها من النفط
الخام بنحو  1.4مليون ب/ي ،وكذلك مجموعة دول اأمريكا الجنوبية التي ارتفع �سافي �سادراتها من
النفط الخام اأي�ساً بنحو  1.4مليون ب/ي .
كما لم ت�سهد الدول ال�شافي م�شتوردة للنفط الخام تغير يذكر حيث �سمت كل من مجموعة
دول اأ�شيا الهادي التي تزايد اإعتمادها على الواردات من النفط الخام ب�سكل ملحوظ بلغ نحو 5.3
مليون ب/ي ،و مجموعة دول اأوروبا الغربية التي ارتفعت احتياجاتها من النفط الخام ب�سكل طفيف
بلغ نحو  100األف ب/ي ،و مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية رغم تراجع اإعتمادها على واردات النفط
الخام ب�سكل كبير بلغ نحو  4.3مليون ب/ي وذلك على خلفية الطفرة التي �سهدتها في اإنتاج النفط
ال�سخري.
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اأما فيما يخ�س الدول ال�شافي م�شدرة للمنتجات النفطية فقد �سهدت تغيراً خالل فترة
الدرا�سة حيث �سمت كل من مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا رغم تراجع �سافي �سادراتها
من المنتجات النفطية بنحو  0.9مليون ب/ي نتيجة لرتفاع ال�ستهالك المحلي لها ،و مجموعة دول
اأوروبا ال�شرقية التي ارتفع �سافي �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  0.9مليون ب/ي ،وان�سمت
اإليها مجموعة دول اأمريكا ال�شمالية التي تحولت من العتماد على الواردات من المنتجات النفطية
اإلى تمتعها ب�سافي �سادرات منها بلغ نحو  2.7مليون ب/ي.
كما �سهدت الدول ال�شافي م�شتوردة للمنتجات النفطية تغيراً ،حيث �سمت كل من مجموعة دول
اأوروبا الغربية التي تزايد اإعتمادها على الواردات من المنتجات النفطية بنحو  300األف ب/ي ،و
مجموعة دول اأ�شيا الهادي رغم تراجع اإعتمادها على الواردات بنحو  300األف ب/ي ،وان�سمت اإليها
مجموعة دول اأمريكا الجنوبية التي تحولت من تمتعها ب�سافي �سادرات من المنتجات النفطية اإلى
اإعتمادها على الواردات منها بنحو  1.3مليون ب/ي.
ب�سكل عام ،ت�سم الدول ال�شافي م�شدرة للنفط كل من مجموعة دول ال�شرق الأو�شط واأفريقيا،
و مجموعة دول اأوروبا ال�شرقية ،و مجموعة دول اأمريكا الجنوبية ،في حين ت�سم الدول ال�شافي
م�شتوردة للنفط الخام كل من مجموعة دول اأ�شيا الهادي ،و مجموعة دول اأوروبا الغربية ،و مجموعة
دول اأمريكا ال�شمالية.
الجدير بالذكر ،اإن مجل�س النواب الأمريكي (الكونجر�س) قد وافق في دي�سمبر  2015على
ت�سريع يق�سي برفع الحظر عن �سادرات النفط الأمريكية للمرة الأولى منذ عام  .1975و�سيتمكن
منتجو النفط الأمريكي ،بموجب هذا الت�سريع الجديد ،من ت�سدير النفط اإلى اأ�سواق النفط العالمية.
وجاءت الموافقة على رفع الحظر بناء على ت�سوية تت�سمن خف�ساً لل�سرائب على الطاقة المتجددة،
اإ�سافة اإلى التعهد بدعم �سندوق المناخ الأخ�سر التابع لالأمم المتحدة.
ومع نهاية عام  ،2015قامت الوليات المتحدة الأمريكية بت�سدير اأول �سحنة من نفطها من ميناء
هيو�ستون جنوبي ولية تك�سا�س اإلى اأحد الموانئ الإيطالية ل�سالح اإحدى اأكبر ال�سركات المتخ�س�سة
بتجارة النفط وهي �سركة ‘فيتول’ ال�سوي�سرية الهولندية .وقد تم البدء بال�سوق الإيطالي نظرا لأهميته
للم�سدرين الأمريكيين الذين من المتوقع اأن ي�ستهدفوا اأ�سواق غرب اأوروبا ب�سكل اأ�سا�سي.
هذا وت�سير العديد من التوقعات اإلى اأن تاأثير ال�سادرات الأمريكية من النفط لن يكون قوياً على
المدى الق�سير واإنما �ستظهر اثاره ال�سلبية على الأ�سعار في المدى البعيد في حال نجاح الوليات
المتحدة الأمريكية في عملية الت�سدير ،والجدير بالذكر اأن هذا الأمر مرهون بعدة عوامل اأهمها
خف�س تكلفة الإنتاج ،وهو ما يعد �سعب للغاية في �سوء العقبات التي تواجه اإنتاج النفط ال�سخري
المرتفع التكلفة ،والذي من المر�سح اأن يتقل�س اإنتاجه ب�سكل كبير في ظل ا�ستمرار انهيار اأ�سعار البيع
وتقل�س عدد الحفارات الأمريكية العاملة في مناطق اإنتاجه .وتوقف الإنتاج في األ�سكا والعديد من
مراكز الإنتاج في ال�ساحل ال�سرقي .اإ�سافة اإلى المخاوف البيئية المتعلقة باإنتاج النفط ال�سخري.
 .4خارطة تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية لدول اأوبك:
�سهدت منظمة الدول الم�سدرة للبترول (اأوبك) ،ومن �سمنها الدول ال�سبع الأع�ساء في منظمة
اأوابك ،ارتفاعاً في �سادراتها النفطية خالل الفترة ( )2014-2004من  25.5مليون ب/ي في عام
( 2004منها  22.5مليون ب/ي من النفط الخام و 3مليون ب/ي من المنتجات النفطية) لت�سل
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اإلى  27.1مليون ب/ي في عام ( 2014منها  22.6مليون ب/ي من النفط الخام و 4.5مليون ب/ي
من المنتجات النفطية) ،اأي بزيادة بلغت  1.6مليون ب/ي ،حيث ارتفعت �سادراتها من النفط الخام
بنحو  100األف ب/ي فقط ،بينما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  1.5مليون ب/ي.
البحـث األول

هذا وقد تباينت خارطة التجارة النفطية لدول اأوبك ب�سكل عام خالل فترة الدرا�سة ،فقد
(منها
انخف�ست �سادراتها النفطية اإلى اأمريكا ال�شمالية من  6.4مليون ب/ي في عام 2004
 5.7مليون ب/ي من النفط الخام و  0.7مليون ب/ي من المنتجات النفطية) لت�سل اإلى  3.4مليون
ب/ي في عام ( 2014منها  3.2مليون ب/ي من النفط الخام و 0.2مليون ب/ي من المنتجات
النفطية) ،اأي بانخفا�س بلغ  3مليون ب/ي ،حيث انخف�ست �سادراتها من النفط الخام بنحو 2.5
مليون ب/ي ،كما اإنخف�ست �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  500األف ب/ي.
(منها 4.9
وانخف�ست �سادراتها النفطية اإلى اأوروبا اأي�ساً من  5.5مليون ب/ي عام 2004
مليون ب/ي من النفط الخام و  0.6مليون ب/ي من المنتجات النفطية) لت�سل اإلى  4.5مليون ب/ي
عام ( 2014منها  3.7مليون ب/ي من النفط الخام و 0.8مليون ب/ي من المنتجات النفطية) ،اأي
بانخفا�س بلغ  1مليون ب/ي ،حيث انخف�ست �سادراتها من النفط الخام بنحو  1.2مليون ب/ي،
بينما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  200األف ب/ي.
و�سهدت دول اأوبك انخفا�ساً طفيفاً في �سادراتها النفطية اإلى اأفريقيا من  858األف ب/ي في
عام ( 2004منها  705األف ب/ي من النفط الخام و  153األف ب/ي من المنتجات النفطية) لت�سل
اإلى  830األف ب/ي في عام ( 2014منها  614األف ب/ي من النفط الخام و 216األف ب/ي من
المنتجات النفطية) ،اأي بانخفا�س بلغ  28األف ب/ي ،حيث انخف�ست �سادراتها من النفط الخام
األف ب/ي.
بنحو  91األف ب/ي ،بينما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو 63
اأما فيما يخ�س ال�سادرات النفطية اإلى دول اأ�شيا الهادي ،فقد ارتفعت من  10.6مليون ب/ي
في عام ( 2004منها  9.2مليون ب/ي من النفط الخام و  1.4مليون ب/ي من المنتجات النفطية)
لت�سل اإلى  16.4مليون ب/ي في عام ( 2014منها  13.7مليون ب/ي من النفط الخام و 2.7مليون
ب/ي من المنتجات النفطية) ،اأي بزيادة بلغت  5.8مليون ب/ي ،حيث ارتفعت �سادراتها من النفط
الخام بنحو  4.5مليون ب/ي ،كما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  1.3مليون ب/ي.
و�سهدت دول اأوبك ارتفاعاً في �سادراتها النفطية اإلى اأمريكا الجنوبية من  1مليون ب/ي في
عام ( 2004منها  967األف ب/ي من النفط الخام و  57األف ب/ي من المنتجات النفطية) لت�سل
اإلى  1.5مليون ب/ي في عام ( 2014منها  1.2مليون ب/ي من النفط الخام و 0.3مليون ب/ي من
المنتجات النفطية) ،اأي بزيادة بلغت  500األف ب/ي ،حيث ارتفعت �سادراتها من النفط الخام بنحو
 230األف ب/ي ،كما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  270األف ب/ي .كما �سهدت
ارتفاعاً في �سادراتها النفطية اإلى ال�شرق الأو�شط ب�سكل طفيف من  480األف ب/ي في عام 2004
(منها  338األف ب/ي من النفط الخام و  142األف ب/ي من المنتجات النفطية) لت�سل اإلى 495
األف ب/ي في عام ( 2014منها  278األف ب/ي من النفط الخام و 217األف ب/ي من المنتجات
النفطية) ،اأي بزيادة بلغت  15األف ب/ي فقط ،حيث انخف�ست �سادراتها من النفط الخام بنحو 60
األف ب/ي ،بينما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  75األف ب/ي .كما تو�سح الخرائط
( )1و (.)2
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ومن �سمن الدول الأع�شاء في منظمة اأوبك� ،سهدت الدول العربية ال�سبع الأع�ساء فيها ارتفاعاً
في �سادراتها النفطية من المنتجات النفطية خالل الفترة ( )2014-2004من  17مليون ب/ي في
عام ( 2004منها  14.6مليون ب/ي من النفط الخام و  2.4مليون ب/ي من المنتجات النفطية)
لت�سل اإلى  19مليون ب/ي في عام ( 2014منها  15.4مليون ب/ي من النفط الخام و  3.6مليون
ب/ي من المنتجات النفطية) ،اأي بزيادة بلغت  2مليون ب/ي ،حيث ارتفعت �سادراتها من النفط
الخام بنحو  0.8مليون ب/ي ،كما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  1.2مليون ب/ي.
هذا وقد تباينت خارطة التجارة النفطية لدول اأوبك العربية خالل فترة الدرا�سة ،فقد انخف�ست
�سادراتها النفطية اإلى اأمريكا ال�شمالية من  3.3مليون ب/ي في عام ( 2004منها  3.1مليون
ب/ي من النفط الخام و  0.2مليون ب/ي من المنتجات النفطية) لت�سل اإلى  2.1مليون ب/ي في
عام ( 2014منها  2مليون ب/ي من النفط الخام و  0.1مليون ب/ي من المنتجات النفطية) ،اأي
بانخفا�س بلغ  1.2مليون ب/ي ،حيث انخف�ست �سادراتها من النفط الخام بنحو  1.1مليون ب/ي،
كما اإنخف�ست �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  100األف ب/ي.
وانخف�ست �سادراتها النفطية اإلى اأوروبا من حوالي  3.8مليون ب/ي في عام ( 2004منها 3.3
مليون ب/ي من النفط الخام و  0.5مليون ب/ي من المنتجات النفطية) لت�سل اإلى  3مليون ب/ي
في عام ( 2014منها  2.3مليون ب/ي من النفط الخام و  0.7مليون ب/ي من المنتجات النفطية)،
اأي بانخفا�س بلغ  0.8مليون ب/ي ،حيث انخف�ست �سادراتها من النفط الخام بنحو  1مليون ب/ي،
بينما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  200األف ب/ي.
و�سهدت دول اأوبك العربية انخفا�ساً طفيفاً في �سادراتها النفطية اإلى اأمريكا الجنوبية من 205
األف ب/ي في عام ( 2004منها  148األف ب/ي من النفط الخام و  57األف ب/ي من المنتجات
النفطية) لت�سل اإلى  187األف ب/ي في عام ( 2014منها  103األف ب/ي من النفط الخام و  84األف
ب/ي من المنتجات النفطية) ،اأي بانخفا�س بلغ  18األف ب/ي ،حيث انخف�ست �سادراتها من النفط
الخام بنحو  45مليون ب/ي ،بينما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  27األف ب/ي.
اأما فيما يخ�س ال�سادرات النفطية اإلى دول اأ�شيا الهادي ،فقد ارتفعت من  8.8مليون ب/ي
في عام ( 2004منها  7.4مليون ب/ي من النفط الخام و  1.4مليون ب/ي من المنتجات النفطية)
لت�سل اإلى  12.7مليون ب/ي في عام ( 2014منها  10.5مليون ب/ي من النفط الخام و  2.2مليون
ب/ي من المنتجات النفطية) ،اأي بزيادة بلغت  3.9مليون ب/ي ،حيث ارتفعت �سادراتها من النفط
الخام بنحو  3.1مليون ب/ي ،كما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  0.8مليون ب/ي.
و�سهدت دول اأوبك العربية ارتفاعاً طفيفاً في �سادراتها النفطية اإلى اأفريقيا من  460األف ب/ي
في عام ( 2004منها  307األف ب/ي من النفط الخام و  153األف ب/ي من المنتجات النفطية)
لت�سل اإلى  479األف ب/ي في عام ( 2014منها  271مليون ب/ي من النفط الخام و  208األف
ب/ي من المنتجات النفطية) ،اأي بزيادة بلغت  19األف ب/ي ،حيث انخف�ست �سادراتها من النفط
الخام بنحو  36األف ب/ي ،بينما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  55األف ب/ي.
كما �سهدت ارتفاعاً طفيفاً في �سادراتها النفطية اإلى ال�شرق الأو�شط من حوالي  451األف ب/ي
في عام ( 2004منها  309األف ب/ي من النفط الخام و  142األف ب/ي من المنتجات النفطية)
لت�سل اإلى  494األف ب/ي في عام ( 2014منها  277األف ب/ي من النفط الخام  217األف ب/ي
من المنتجات النفطية) ،اأي بزيادة بلغت  43األف ب/ي فقط ،حيث انخف�ست �سادراتها من النفط
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الخام بنحو  32األف ب/ي ،بينما ارتفعت �سادراتها من المنتجات النفطية بنحو  75األف ب/ي ،كما
يو�سح ال�سكل (:)24
ال�شكل ()24
تطور ال�شادرات النفطية لدول اأوبك العربية 2004 ،و 2014
(مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، Annual Statistical Bulletin، 2005&2015 :
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الجزء الرابع
َ
الفاق الم�شتقبلية لخارطة �شوق النفط العالمية والنعكا�شات المحتملة
على الدول الأع�شاء في اأوابك
البحـث األول

َ .1
الفاق الم�شتقبلية لخارطة �شوق النفط العالمية:
من المتوقع ،وبح�سب �سيناريو الأ�سا�س لمنظمة الدول الم�سدرة للبترول «اأوبك» وال�سادر
في تقريرها اأفاق النفط العالمى لعام  ،2015اأن ي�ستمر النفط في لعب دوراً رئي�سياً في تلبية
الحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة .وفي الوقت نف�سه ،يبين بو�سوح حالت عدم اليقين
التى تحيط بالأفاق الم�ستقبلية لتطور خارطة �سوق النفط العالمية على المدى المتو�سط (حتى عام
 )2020وعلى المدى البعيد (حتى عام  ،)2040اأخذاً في العتبار و�سع القت�ساد العالمى و العوامل
الجيو�سيا�سية و�سيا�سات الدول الم�ستهلكة وتطور التكنولوجيا و التقلبات في خيارات الم�ستهلكين،
كما يوؤكد على الأهمية المتزايدة للبلدان النامية من حيث الطلب على النفط .وقد تم و�سع هذا
ال�سيناريو بناء على عدة افترا�سات يمكن اإيجاز اأهمها فيما يلى:
 الرتفاع الت�شاعدي لأ�شعار النفط على المدى المتو�شط والبعيد:
يتوقع ارتفاع الأ�سعار الأ�سمية ل�سلة خامات اأوبك المرجعية ب�سكل ت�ساعدي على المدى
المتو�سط ،لت�سل اإلى  80دولر/برميل في عام  ، 2020ثم اإلى  123دولر/برميل في عام ،2030
وعلى المدى البعيد يتوقع اأن ت�سل اإلى اأكثر من  160دولر/برميل في عام .2040
 اإحراز تقدم في اإ�شالح الأ�شواق المالية مع و�شع �شوابط جديدة للحد من الم�شاربات:
متابعة العمل على اإ�سالح الأ�سواق المالية ،بما في ذلك اأ�سواق الطاقة المالية ذات ال�سلة .ويتم
ذلك من خالل معالجة اأوجه الق�سور في التنظيم التي برزت اإبان الأزمة المالية العالمية عام ،2008
وتح�سين الرقابة وال�سفافية في الأ�سواق المالية بخا�سة فيما يتعلق بالم�ساربات .ف�س ً
ال عن توفير
فهم اأف�سل لالرتباط بين الأ�سواق المادية والمالية.
 التح�شن التدريجى في نمو القت�شاد العالمى على المدى المتو�شط:
يتوقع تح�سن معدل نمو القت�ساد العالمي ب�سكل تدريجي طفيف يقل عن  %4على المدى
المتو�سط .ويعود ذلك اإلى مجموعة من العوامل منها� ،سعف �سوق العمل في منطقة اليورو،
والتحديات الم�ستمرة من انخفا�س معدلت الت�سخم الأ�سا�سية ،وانخفا�س النمو في اليابان ،وتباطوؤ
النمو في القت�سادات النامية (و�سط تباطوؤ ال�ستثمارات الأجنبية) والق�سايا الهيكلية الكبيرة في
القت�سادات النا�سئة الكبرى.
 زيادة حجم القت�شاد العالمي باأكثر من ال�شعف على المدى البعيد:
يتوقع هذا الفترا�س زيادة حجم القت�ساد العالمي في عام  2040بن�سبة  %244مقارنة بنظيره
في عام  ،2014كما يتوقع ا�ستحواذ الدول النامية على  %75من هذه الزيادة ،وبخا�سة ك ً
ال من
ال�سين والهند اللذان �سي�ستحوذان وحدهما على نحو  %50من الزيادة المتوقعة في حجم القت�ساد
العالمي.
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ً
وفقا ل�شيناريو الأ�شا�ص
وفيما يلى ا�شتعرا�ص لالأفاق الم�شتقبلية لخارطة �شوق النفط العالمية
حتى عام :2040
 1-1اَفاق اإمدادات النفط الخام العالمية:
من المتوقع وفقاً ل�سيناريو الأ�سا�س ،اأن ترتفع الإمدادات العالمية من النفط الخام حتى عام
 2040بحوالي  6.8مليون برميل/يوم ،اأي بمعدل نمو �سنوى  %0.3فقط ،لت�سل اإلى  80.2مليون
ب/ي بحلول عام  ،2040مقارنة بـ  73.4مليون ب/ي في عام .2014
اأما فيما يخ�س اإمدادات النفط الخام من الدول الأع�ساء في منظمة الدول الم�سدرة للبترول
(اأوبك) ومن �سمنها الدول العربية ال�سبع الأع�ساء في اأوابك ،فيتوقع ارتفاعها بحوالي  10مليون
ب/ي ،اأي بمعدل نمو � %1.1سنوياً ،لت�سل اإلى  40.7مليون ب/ي في عام  2040اأي ما يعادل
 %50.7من اإجمالي اإمدادات النفط الخام العالمية ،مقارنة بـ  30.7مليون ب /ي في عام 2014
اأي ما يعادل  %41.8من الإجمالي العالمي .وفي المقابل ،يتوقع تراجع اإمدادات النفط الخام من
الدول المنتجة من خارج اأوبك خالل ذات الفترة بحوالي  3.2مليون ب/ي ،اأي بمعدل انخفا�س متوقع
� %0.3سنوياً ،لت�سل اإلى  39.5مليون ب/ي في عام  2040اأي ما ي�سكل نحو  %49.3من الإجمالي
العالمي ،مقارنة بـ  42.7مليون ب /ي في عام  2014اأي ما يمثل  %58.2من الإجمالي العالمي،
كما يو�سح ال�سكل ( )25والجدول ( )14في الملحق.
ال�شكل ()25
التوقعات المتعلقة بتطور اإمدادات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية،
( ،2040 -2014مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، World Oil Outlook، 2015 :
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ومن المتوقع اأي�ساً ،اأن ترتفع اإمدادت النفط ال�سخري العالمية حتى عام  2040بحوالي 1.2
مليون ب/ي اأو بمعدل نمو � %1سنوياً لت�سل اإلي  5.18مليون ب/ي في عام ، 2040اأي ما يعادل
 %6.5من اإجمالي اإمدادات النفط الخام العالمية مقارنة بـ  3.99مليون ب/ي في عام  ،2014اأي
ما يعادل  %5.4من اإجمالي اإمدادات النفط الخام العالمية .كما يو�سح الجدول التالي:
الجدول ()1
توقع تطور الإمدادات العالمية من النفط ال�شخري،
( ،2040 -2014مليون ب/ي)

الوليات املتحدة
كندا
الرجنتني
رو�سيا
اإجمايل الإمدادات

2014
3.81
0.17
0.01
0.00
3.99

2015
4.26
0.18
0.02
0.00
4.46

2020
4.81
0.35
0.03
0.00
5.19

2025
4.89
0.43
0.04
0.18
5.54

2030
4.75
0.45
0.09
0.32
5.61

2035
4.50
0.46
0.18
0.37
5.50

2040
4.16
0.46
0.17
0.40
5.18

الم�سدر.OPEC، World Oil Outlook، 2015 :

 2-1اَفاق الطلب العالمي على النفط:
من المتوقع وفقاً ل�سيناريو الأ�سا�س ،اأن يرتفع الطلب العالمي على النفط حتى عام 2040
مليون
بحوالي  18.5مليون برميل/يوم ،اأو بمعدل نمو �سنوى  ، %0.7لي�سل اإلى حوالي 110
ب/ي بحلول عام  ،2040مقارنة بـ  91.3مليون ب/ي في عام .2014
واإذا ما تم ت�شنيف المجموعات الدولية الرئي�شية اإلى دول �شناعية ودول غير �شناعية ،فيتوقع
اأن ت�سهد مجموعة الدول ال�شناعية تراجعاً في الطلب على النفط بحوالي  8مليون ب/ي اأو بمعدل
اإنخفا�س �سنوي  %0.7لي�سل اإلى  37.8مليون برميل/يوم في عام ، 2040اأي ما يعادل %34.4
من اإجمالي الطلب العالمي على النفط ،مقارنة بـ  45.8مليون ب /ي في عام  ،2014ما ي�سكل
 %50.2من الإجمالي العالمي .وفي المقابل ،يتوقع ان ت�سهد مجموعة الدول غير ال�شناعية ارتفاعاً
في الطلب على النفط بحوالي  26.5مليون ب/ي اأو بمعدل نمو � %1.8سنوياً لي�سل اإلى  72مليون
برميل/يوم في عام ، 2040اأي ما يعادل  %65.6من اإجمالي الطلب العالمي على النفط ،مقارنة بـ
 45.5مليون ب /ي في عام  ،2014ما يمثل  %49.8من الإجمالي العالمي ،كما يو�سح ال�سكل ()26
والجدول ( )15في الملحق.
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ال�شكل ()26
التطورات المتوقعة لح�ش�ص الدول ال�شناعية وغير ال�شناعية من الطلب العالمي على النفط
)%( ،2040 -2014

الم�سدر.OPEC، World Oil Outlook، 2015 :

ومن بين مجموعة الدول غير ال�شناعية ،يتوقع اأن ت�سهد الدول النامية الأ�سيوية اأكبر نمو في
الطلب على النفط حتي عام ، 2040حيث يتوقع ارتفاع الطلب علي النفط في ال�سين بحوالي 7.5
مليون ب/ي اأو بمعدل نمو �سنوي  %2.1لي�سل اإلى  18مليون برميل/يوم في عام  ،2040مقارنة بـ
 10.5مليون ب /ي في عام  .2014ويتوقع اأن ت�سهد الهند ارتفاعاً في الطلب على النفط بحوالي
 5.8مليون ب/ي اأو بمعدل نمو � %3.6سنوياً لي�سل اإلى  9.6مليون برميل/يوم في عام ،2040
مقارنة بـ  3.8مليون ب /ي في عام  .2014كما يتوقع اأن ت�سهد باقي الدول الأ�سيوية ارتفاعاً في
الطلب على النفط بحوالي  4.8مليون ب/ي اأو بمعدل نمو � %1.9سنوياً لي�سل اإلى  12.3مليون
برميل/يوم في عام  ،2040مقارنة بـ  7.5مليون ب /ي في عام  ، 2014كما يو�سح ال�سكل ()27
والجدول ( )16في الملحق.
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ال�شكل ()27
توقع تطور الطلب على النفط في الدول النامية الأ�شيوية2040 -2014 ،
(مليون ب/ي)
البحـث األول
الم�سدر.OPEC، World Oil Outlook، 2015 :

 3-1اَفاق الطلب العالمي على المنتجات النفطية:
وفيما يتعلق بتوزيع اإجمالى الطلب العالمى على المنتجات النفطية ،فيتوقع اأن ي�سهد الطلب
العالمي على المنتجات الخفيفة (ت�سمل الإيثان/غاز البترول الم�سال والنافثا والغازولين)،ارتفاعاً
خالل الفترة ( )2040-2014بحوالي  8.8مليون ب/ي ،اأو بمعدل نمو �سنوي  %0.8لي�سل اإلى
 48.6مليون ب/ي في عام  ،2040اأي ما يعادل  %44.3من اإجمالى الطلب العالمى على المنتجات
النفطية مقارنة بنحو  39.8مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما يعادل  %43.6من الإجمالى .ويعزي
ذلك اإلى النمو الكبير المتوقع في الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الدول الأ�سيوية ،اإ�سافة
اإلى التطور المتوقع في قطاع النقل والذى يتمثل في زيادة عدد المركبات التي تعمل بالغازولين والذي
من المتوقع اأن يرتفع من  829مليون مركبة عام  2014اإلى  1.206مليار مركبة في عام .2040
كما يتوقع اأن ي�سهد الطلب على المقطرات الو�سطى (ت�سمل وقود الطائرات /الكيرو�سين ،وزيت
الغاز /الديزل) ،ارتفاعاً خالل نف�س الفترة ،بحوالي  10.5مليون ب/ي ،اأو بمعدل نمو �سنوي %1
لي�سل اإلى حوالي  44.3مليون ب/ي في عام  ،2040اأي ما يعادل  %40.3من اإجمالى الطلب
العالمى على المنتجات النفطية مقارنة بـحوالي  33.8مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما ي�سكل
 %37من الإجمالى .ويعزي ذلك اإلى التو�سع المتوقع في ا�ستخدامات المقطرات الو�سطى وبخا�سة
الديزل في قطاع النقل.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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اأما بالن�سبة للطلب على المنتجات النفطية الثقيلة (ت�سمل المذيبات ،والفحم البترولي ،والبتيومين
،وزيوت التزييت ،وال�ستخدام المبا�سر للنفط الخام ،ومنتجات مكررة اأخرى) ،فيتوقع اأن ي�سهد
انخفا�ساً بحوالي  0.8مليون ب/ي ،اأو بمعدل انخفا�س �سنوي  %0.2لي�سل اإلى  16.9مليون ب/ي
في عام  ،2040اأي ما يعادل  %15.4من اإجمالى الطلب العالمى على المنتجات النفطية مقارنة
بـحوالي  17.7مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما يمثل  %19.4من الإجمالى .ويعزي ذلك اإلى
عدة اأ�سباب منها ،توقع تزايد ا�ستخدام غاز البترول الم�سال وبخا�سة في قطاع توليد الكهرباء على
ح�ساب ال�ستخدام المبا�سر للنفط الخام والفحم البترولي .كما يو�سح ال�سكل (.)28
ال�شكل ()28
توقع توزيع اإجمالى الطلب العالمي على المنتجات النفطية
( ،2040 -2014مليون ب/ي)

الم�سدر.OPEC، World Oil Outlook، 2015 :

 4-1م�شتقبل خارطة تجارة النفط العالمية:
من المتوقع نمو تجارة النفط العالمية ب�سكل م�سطرد خالل الفترة ( )2040-2013با�ستثناء
انخفا�س موؤقت في تجارة النفط الخام حتي عام  ،2015حيث يتوقع نمو تجارة النفط العالمية
بحوالي  13.5مليون ب/ي خالل فترة التوقعات ،منها  8.5مليون ب/ي للنفط الخام و  5مليون
ب/ي للمنتجات النفطية.
وفيما يخ�س معدلت النمو ،فيتوقع نمو تجارة المنتجات النفطية العالمية بوتيرة اأ�سرع من
نظيرتها للنفط الخام ،لي�سل معدل نموها في المتو�سط اإلي � %0.8سنوياً ،مقارنة بمعدل نمو %0.7
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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لتجارة النفط الخام ،ويبدو هذا الأمر ملحوظاً على المدى المتو�سط ،اأي في الفترة حتى عام ،2020
حيث يتوقع نمو تجارة المنتجات النفطية بحوالي  2مليون ب/ي ،في حين يتوقع نمو تجارة النفط
الخام بحوالي  100األف ب/ي فقط خالل نف�س الفترة.
البحـث األول

ويعود الإنخفا�س الموؤقت المتوقع في تجارة النفط الخام على المدى المتو�سط اإلى نمو اإمدادات
النفط ال�سخرى في الوليات المتحدة الأمريكية وكندا ،وبالتالى اإنخفا�س وارداتهما من النفط الخام
 ،بالإ�سافة اإلى التو�سع في الطاقة التكريرية بال�سرق الأو�سط نتيجة اإ�سافة م�سافي جديدة ،قد تحد
من كميات النفط الخام المتاحة للت�سدير.
كما يتوقع نمو تجارة النفط العالمية على المدى البعيد لت�سل اإلي  73.7مليون ب/ي في عام
 2040مقارنة بـ  62.6مليون في عام  ،2020اأي بزيادة تبلغ  11مليون ب/ي ،منها  8.3مليون ب/ي
للنفط الخام و  2.7مليون ب/ي للمنتجات النفطية .وبالمقارنة مع توقعات المدى المتو�سط ،فاإن
معدل نمو تجارة المنتجات النفطية �سيتباطاأ ن�سبياً ليبلغ نحو � %0.6سنوياً على المدى البعيد ،اأي
حتى عام  .2040اأما فيما يخ�س وجهة �سادرات النفط العالمية ب�سقيها النفط الخام و المنتجات
النفطية فيتوقع اأن تكون موجهة نحو الأ�سواق الأ�سيوية النامية.
 -2النعكا�شات المحتملة على التجارة النفطية و�شناعة التكرير للدول الأع�شاء في اأوابك:
من المتوقع اأن تاأخذ �سوق النفط العالمية منحنى مغاير ،متمث ً
ال فى تغير حجم تجارة النفط
العالمية واإعادة ر�سم خارطتها ،مما �سيكون له انعكا�سات على الدول الأع�ساء في منظمة اأوابك.
فالدول الأع�ساء في منظمة اأوابك تتبواأ مكانة هامة على خارطة �سوق النفط العالمية ،وما يعزز من
هذه المكانة هو ا�ستحواذها على الجزء الأكبر من الحتياطيات العالمية الموؤكدة من النفط الخام،
وما تقوم باإنتاجه وت�سديره اإلى الأ�سواق العالمية .هذا ويمكن اإيجاز النعكا�سات المحتملة على الدول
الأع�ساء في الجوانب التالية:
 1-2النعكا�ص على التجارة النفطية للدول الأع�شاء وخارطتها الم�شتقبلية:
من خالل تتبع حركة �سادرات الدول الأع�ساء من النفط الخام والمنتجات النفطية خالل الفترة
( ،)2015 – 2008فيالحظ تذبذبها تارة نحو الرتفاع واَخرى نحو النخفا�س نتيجة للعوامل
ال�سائدة في ال�سوق النفطية وعلى راأ�سها حركة الأ�سعار وم�ستوى ال�ستهالك المحلي من النفط.
ففي عام  2008عندما بلغت الأ�سعار م�ستوى  94.5دولر/برميل و�سلت �سادرات النفط للدول
الأع�ساء اإلى نحو  20مليون ب/ي ،وعندما انخف�ست الأ�سعار اإلى م�ستوى  61.1دولر/برميل في
عام � ،2009ساحب ذلك انخفا�س في حجم �سادرات النفط لت�سل اإلى  17.8مليون ب/ي .وبعد اأن
اَخذت الأ�سعار في الرتفاع متخطية حاجز  100دولر/برميل خالل الفترة ( ،)2013 – 2010ظلت
�سادرات النفط للدول الأع�ساء في حدود  20مليون ب/ي .وخالل عامي  2014و  2015و�سلت
�سادرات النفط اإلى نحو  20مليون ب/ي و  20.6مليون ب/ي على الترتيب عندما بلغت الأ�سعار
م�ستوى  96.3دولر /برميل في عام  2014و  49.5دولر/برميل في عام  2015وهو اأدنى م�ستوى
لها خالل الفترة قيد الدرا�سة ،كما يو�سح ال�سكل (.)29
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ال�شكل ()29
انعكا�ص التغير في اأ�شعار النفط الخام علي
ال�شادرات النفطية لدول اأوابك2015 -2008 ،

* بيانات اأولية.
الم�سدر :التقرير الح�سائي ال�سنوي -اأوابك ،اأعداد مختلفة.

اإن الإنخفا�س في اأ�سعار النفط الخام الذي ت�سهده اأ�سواق النفط العالمية منذ منت�سف عام
 ،2014نتيجة تباطوؤ نمو الطلب العالمى على النفط مقابل وفرة الإمدادات النفطية وبخا�سة النفط
ال�سخرى من اأمريكا ال�سمالية ،اإ�سافة اإلى حالت عدم اليقين التي تكتنف الأ�سعار الم�ستقبلية ،يعد
التحدي الأكبر الذي يواجه الَفاق الم�ستقبلية لخارطة �سوق النفط العالمية ،والذي �سينعك�س بدوره
على التجارة النفطية للدول الأع�ساء في منظمة اأوابك ،وذلك بالرغم من ارتفاع �سادراتها النفطية
في عام  2015وفقاً للبيانات الأولية ،مما يعيد اإلى الذهان ما حدث اأعقاب الأزمة المالية العالمية
عام  ،2008من تراجع ملحوظ فى تجارة النفط الخام والم�ستقات النفطية عام  2009نتيجة
للتراجع فى اأ�سعار النفط الخام.
تعد العالقة بين اأ�سعار النفط الخام والعائدات النفطية ،هى عالقة طردية في الأ�سا�س مع
افترا�س ثبات عدد من العوامل الأخرى منها الإنتاج ،فاإنخفا�س اأ�سعار النفط الخام عادة ما ي�ساحبه
انخفا�س في قيمة ال�سادرات النفطية التي تعد الم�سدر الرئي�سى لتلبية متطلبات التنمية القت�سادية
والجتماعية للدول الأع�ساء ،والداعم الرئي�سي لحتياطيات بنوكها المركزية من العملة الأجنبية ،
والعك�س �سحيح.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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البحـث األول

ففي عام  2008عندما بلغت الأ�سعار م�ستوى  94.5دولر/برميل و�سلت العائدات النفطية
للدول الأع�ساء اإلى نحو  585مليار دولر ،وعندما انخف�ست الأ�سعار اإلى م�ستوى  61.1دولر/برميل
في عام � ،2009ساحب ذلك انخفا�س في العائدات النفطية لت�سل اإلى  339مليار دولر .وبعد ذلك
اَخذت الأ�سعار في الرتفاع لتتراوح العائدات النفطية من  451مليار دولر في عام  2010اإلى 703
مليار دولر في عام  2012وهو اأعلى م�ستوى خالل الفترة قيد الدرا�سة .وخالل عامي  2014و
 2015عندما انخف�ست الأ�سعار اإلى م�ستوى  96.3دولر/برميل و  49.5دولر/برميل على الترتيب،
و�سلت العائدات النفطية للدول الأع�ساء اإلى  571مليار دولر في عام  2014و  316مليار دولر في
عام  2015وهو اأدنى م�ستوى لها خالل الفترة قيد الدرا�سة ،كما يو�سح ال�سكل (.)30
ال�شكل ()30
انعكا�ص التغير في اأ�شعار النفط الخام علي
العائدات النفطية لدول اأوابك2015 -2008 ،

* بيانات اأولية.
الم�سدر :التقرير الح�سائي ال�سنوي -اأوابك ،اأعداد مختلفة.

وفيما يخ�س ،خارطة التجارة النفطية للدول الأع�ساء ،ووفقاً ل َ
الفاق الم�ستقبلية لخارطة �سوق
النفط العالمية ،من المتوقع ا�ستمرار النمو القوي في طلب مجموعة الدول غير ال�سناعية على
النفط ،بخا�سة دول اأ�سيا غير ال�سناعية ،وفي الوقت ذاته يتوقع ا�ستمرار تراجع طلب مجموعة
الدول ال�سناعية .مما �سينعك�س تباعاً على وجهة ال�سادرات النفطية للدول الأع�ساء في اأوابك،
متمثلة في مجموعة دول ال�سرق الأو�سط ( ، )1اإلى بقية دول العالم.
حيث يتوقع على المدى المتو�شط ،اأن ت�سهد ح�سة دول اأ�سيا الهادئ من اإجمالي ال�سادرات
النفطية لدول ال�سرق الأو�سط ارتفاعاً من  %73.4في عام  2013اإلى  %79.4في عام .2020
1

ت�سم �ست دول من الدول الأع�ساء في منظمة اأوابك وهي (الإمارات ،البحرين ،ال�سعودية ،العراق ،قطر ،الكويت).
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وفي المقابل ،يتوقع اأن ت�سهد ح�سة دول اأمريكا ال�سمالية انخفا�ساً من  %12.1في عام 2013
اإلى  %11.2في عام  ،2020كما يتوقع انخفا�س ح�سة دول اأوروبا وح�سة دول اأفريقيا من اإجمالي
ال�سادرات النفطية لدول ال�سرق الأو�سط من  %12.7و  %1.7على الترتيب في عام  2013اإلى
 %8.8و %0.6في عام .2020
وعلى المدى البعيد ،من المتوقع ارتفاع ح�سة دول اأ�سيا الهادئ من اإجمالي ال�سادرات النفطية
لدول ال�سرق الأو�سط اإلى  %84.8في عام  ،2040كما يتوقع ارتفاع ح�سة دول اأفريقيا اإلى %2.1
في عام  .2040وفي المقابل ،يتوقع اأن ت�سهد ح�سة دول اأمريكا ال�سمالية وح�سة دول اأوروبا من
اإجمالي ال�سادرات النفطية لدول ال�سرق الأو�سط انخفا�ساً اإلى  %4.6و  %8.4على الترتيب في
عام في عام  ، 2040كما يو�سح ال�سكل (.)31
ال�شكل ()31
تطور وجهة ال�شادرات النفطية لدول ال�شرق الأو�شط
بح�شب المناطق)%( ،2040 -2013 ،

الم�سدر.OPEC، World Oil Outlook، 2015 :

هذا وقد تواجه الدول الأع�ساء في اأوابك بع�س التحديات اأو على الأقل بع�س المناف�سة في
اأ�سواق النفط العالمية ،ول �سيما ،في الأ�سواق الآ�سيوية .من قبل الدول المنتجة من خارج منظمة
اأوبك ،والتي يتوقع اأن ت�سهد ا�ستمرار ارتفاع اإمداداتها النفطية .مما �سينعك�س تباعاً على ح�سة الدول
الأع�ساء في اأوابك ،متمثلة في مجموعة دول ال�سرق الأو�سط ،من اإجمالي واردات دول اأ�سيا الهادئ.
فعلى المدى المتو�شط ،من المتوقع اإنخفا�س ح�سة دول ال�سرق الأو�سط من اإجمالي الواردات
النفطية لدول اأ�سيا الهادئ من  %69في عام  2013اإلى  %63.7في عام  ،2020وفي المقابل يتوقع
ارتفاع ح�س�س باقي المناطق من اإجمالي الواردات النفطية لدول اأ�سيا الهادئ.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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وعلى المدى البعيد ،يتوقع ارتفاع ح�سة دول ال�سرق الأو�سط من اإجمالي الواردات النفطية لدول
اأ�سيا الهادئ اإلى  %66.8في عام  .2040كما يتوقع ارتفاع ح�سة دول اأمريكا ال�سمالية ،ورو�سيا
وبحر قزوين اإلى  %8و  %12.3على الترتيب في عام  .2040وفي المقابل ،يتوقع انخفا�س ح�سة
دول اأفريقيا وح�سة دول اأمريكا الجنوبية من اإجمالي الواردات النفطية لدول اأ�سيا الهادئ اإلى %8.3
و  %4.7على الترتيب في عام  ،2040كما يو�سح ال�سكل (.)32

ال�شكل ()32
توقعات توزع الواردات النفطية لدول اأ�شيا الهادئ
بح�شب المناطق)%( ،2040 -2013 ،

الم�سدر.OPEC، World Oil Outlook، 2015 :

 2-2النعكا�ص على �شناعة تكرير النفط في الدول الأع�شاء:
يعد النمو الحالي والمتوقع في تجارة المنتجات النفطية العالمية بوتيرة اأ�سرع من النمو في
تجارة النفط الخام العالمية ،اأحد اأهم التحديات التي تواجه التجارة النفطية للدول الأع�ساء ،والذي
�سينعك�س تباعاً على �سناعة التكرير في الدول الأع�ساء ،حيث تعاني معظم م�سافى تكرير النفط
الخام العاملة فى الدول الأع�ساء من �سعف في الأداء ،ويعود ذلك فى الأ�سا�س اإلى كون معظم
م�سافى التكرير قد �سمم بهدف تحقيق الكتفاء المحلى فقط ،اإ�سافة اإلى �سعوبة تلبية الم�سافي
للمتطلبات والت�سريعات البيئية المتعلقة بتح�سين موا�سفات المنتجات وارتفاع التكاليف الت�سغيلية
ل�سيانة الم�سافي ،مما قد يوؤدى اإلى �سعف تعزيز القدرة التناف�سية الحالية والم�ستقبلية لقطاع
التكرير في الدول الأع�ساء.
والجدير بالذكر اأن عدد الم�سافي العاملة في الدول الأع�ساء قد ارتفع من  51م�سفاة في عام
 2010لي�سل اإلى  54م�سفاة في عام  ،2015وهو ما يمثل  %8.5فقط من الإجمالي العالمي في
عام .2015
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كما يجدر بالذكر اأن الطاقة التكريرية للم�سافي القائمة في الدول الأع�ساء قد �سهدت ارتفاعاً
خالل الفترة ( )2015-2010من  7.1مليون ب/ي في عام  2010لت�سل اإلي  8.5مليون ب/ي في
عام  ،2015اأي بزيادة تقدر بحوالي  1.4مليون ب/ي ،اإل اأن ح�ستها من الإجمالي العالمي ل تزال
�سئيلة ،حيث �سكلت حوالي  %9.3فقط في عام  ،2015مقارنة بحوالي  %8في عام  .2010كما
يو�سح ال�سكل (.)33
ال�شكل ()33
تطور الطاقة التكريرية لم�شافي النفط القائمة في الدول الأع�شاء2015 -2010 ،
(مليون ب/ي)

الم�سدر :منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول ،قاعدة بيانات �سناعة التكرير.

وهنا تجدر الإ�سارة ،اإلى اأن الدول الأع�ساء تعمل جاهدة على زيادة طاقتها الإنتاجية من
الم�ستقات النفطية� ،سواء من خالل الم�سافي العاملة اأو من خالل اإن�ساء م�سافي جديدة .وفي هذا
الإطار ت�سير التوقعات اإلى اأن دول ال�سرق الأو�سط والتى ت�سم �ست دول من الدول الأع�ساء في
منظمة اأوابك تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية على المدى المتو�سط اإلى نحو  8.4مليون ب/ي حتى
عام  ،2020وعلى المدى البعيد اإلى نحو  10.3مليون ب/ي حتى عام  .2040كما ت�سير التوقعات
اإلى اتجاه ال�سين نحو زيادة طاقاتها الإنتاجية على المدى المتو�سط اإلى نحو  11.9مليون ب/ي حتي
عام  ،2020وعلى المدى البعيد اإلى  15.4مليون ب/ي حتى عام  .2040كما يو�سح الجدول التالي:
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الجدول ()2
توقع تطور انتاج الم�شتقات النفطية،
( ،2040 -2013مليون ب/ي)
البحـث األول

2040 2035 2030 2025 2020 2015 2013
16.1 16.5 17.4 17.8 17.8 17.6 17.2
اأمريكا ال�سمالية
7.8
7.6
7.3
7.2
6.5
5.9
6.0
اأمريكا اجلنوبية
10.7 10.9 11.3 11.6 11.9 12.3 12.7
اأوروبا
5.9
6.0
6.1
6.1
5.9
5.7
رو�سيا وبحر قزوين 5.7
10.3 9.8
9.3
8.8
8.4
7.4
6.2
ال�سرق الأو�سط
4.4
4.3
3.9
3.6
3.0
2.4
2.4
اأفريقيا
15.4 14.5 13.5 12.5 11.9 10.9 9.8
ال�سني
دول اأ�سيوية اأخرى 19.7 19.2 18.3 17.4 17.0 16.3 16.3
90.4 88.8 87.0 85.0 82.6 78.6 76.3
اإجمايل العامل

الم�سدر.OPEC، World Oil Outlook، 2015 :
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الخال�شة والتو�شيات
من اأهم ما خل�ست اإليه الدرا�سة اأن الفاق الم�ستقبلية لخارطة �سوق النفط العالمية تحمل في
طياتها العديد من التحديات للدول الأع�ساء في منظمة اأوابك ،والتي من اأهمها العمل على الحفاظ
على ح�سة منا�سبة في �سوق النفط العالمية ،وذلك في �سوء ارتفاع الإمدادات النفطية من دول خارج
اأوبك وبخا�سة النفط ال�سخري من اأمريكا ال�سمالية ،مع الإنخفا�س الوا�سح في الطلب على النفط
ب�سبب �سعف الن�ساط القت�سادي في الدول الم�ستوردة للنفط وعلى راأ�سها اأوروبا واآ�سيا ،وتراجع
معدل النمو في اليابان ،وفي ال�سين والهند ومعظم الدول النا�سئة في العالم ،و �سيا�سات خف�س دعم
الطاقة في بع�س الدول الم�ستوردة .والتحدي الأخر يتمثل في تعزيز القدرة علي المناف�سة في
اأ�سواق النفط العالمية ،ول�سيما في الأ�سواق الأ�سيوية التى يتوقع ا�ستمرار تزايد حاجتها الم�ستقبلية
من النفط .وبالتالي فاإنه يتعين على الدول الأع�ساء بذل المزيد من الجهد والعمل وفقاً لتجاهات
وروؤية بعيدة المدى ،بهدف المحافظة على مكانتها الهامة على خارطة �سوق النفط العالمية .كما
خل�ست الدرا�سة اإلى الأتي:
✓ ✓ارتفاع اإجمالى اإمدادات النفط الخام العالمية خالل الفترة ( )2014-2004بمعدل نمو �سنوى
بلغ  ،%0.4لت�سل اإلى  73.4مليون ب/ي في عام  .2014وفي المقابل ،تراجع اإمدادات النفط
الخام من الدول الأع�ساء في اأوبك ب�سكل طفيف من  31.1مليون ب/ي في عام  2004اإلى
 30.7مليون ب/ي في عام  ،2014لتتراجع ح�ستها من اإجمالى الإمدادات العالمية من النفط
الخام من  %44.1في عام  2004اإلى  %41.8في عام .2014
✓ ✓تراجع طلب مجموعة الدول ال�سناعية على النفط من  47مليون ب/ي في عام  2004اإلى
 45.8مليون ب/ي في عام  ،2014لتتراجع ح�ستها من اإجمالى الطلب العالمى من  %60.3في
عام  2004اإلى  %50.2في عام  .2014وفي المقابل� ،سهد الطلب على النفط في مجموعة
الدول غير ال�سناعية ارتفاعاً من  29.6مليون ب/ي في عام  2004اإلى  45.5مليون ب/ي في
عام  ،2014لترتفع ح�ستها من الإجمالى العالمى من  %39.7في عام  2004اإلى  %49.8في
عام .2014
✓ ✓انتقال تمركز الطلب على النفط اإلى مجموعة الدول النامية ول �سيما الدول النامية الأ�سيوية،
مدعوماً بالتو�سع القت�سادي وارتفاع عدد ال�سكان وتح�سن الظروف الجتماعية لتلك الدول.
هذا وتعد اأ�سواق الدول النامية الأ�سيوية منفذ رئي�سي وهام لتجارة النفط الخام والمنتجات
النفطية للدول الأع�ساء في اأوابك .الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة في �سبيل الحفاظ على
ح�ستها في تلك الأ�سواق.
✓ ✓انخفا�س اأ�سعار النفط الخام العالمية ب�سكل كبير في عام  ،2015لت�سل اإلى اأقل م�ستوياتها
منذ عام  ،2004حيث �سجل �سعر �سلة خامات اأوبك  49.5دولر/برميل ،و�سعر خام برنت
 52.4دولر/برميل و �سعر خام غرب تك�سا�س  48.7دولر/برميل .ويعزى ذلك اإلى مجموعة
من العوامل ذات العالقة باأ�سا�سيات ال�سوق ،فعلى جانب العر�س ،ارتفعت الإمدادات من الدول
خارج منظمة اأوبك وبخا�سة اإمدادات الوليات المتحدة الأمريكية من النفط ال�سخري .اأما
على جانب الطلب ،قامت العديد من الدول الأ�سيوية بتخفي�س الدعم المقدم للطاقة ،مما نتج
عنه اإنخفا�س الطلب المحلي ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الطاقة ،وذلك كخطوة لمواجهة تباطوؤ النمو
الإقت�سادي وتدهور قيمة عمالتها المحلية.
تطور خارطة سوق النفط العالمية
واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابك
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✓ ✓افتقاد الم�سافي الأمريكية في الغرب الأو�سط لميزة تمتعت بها لفترة تقترب من ثالث �سنوات،
نتيجة تقلي�س الفروقات بين خام غرب تك�سا�س وخام برنت في الأونة الأخيرة .حيث كانت
ت�ستفيد قبل ذلك من �سراء خامات التكرير باأ�سعار منخف�سة مرتبطة بخام غرب تك�سا�س ،وفي
الوقت ذاته تبيع المنتجات المكررة مثل الغازولين و الديزل باأ�سعار مرتفعة ترتبط بخام برنت.
✓ ✓ارتفاع �سادرات الدول الأع�ساء في اأوابك من النفط الخام خالل الفترة ( )2014-2004بنحو
� %0.4سنوياً لت�سل اإلى  15.5مليون ب/ي عام  ،2014لترتفع ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات
العالمية من  %37.3عام  2004اإلى  %38.7عام  .2014في حين� ،سهدت �سادراتها من
المنتجات النفطية ارتفاعاً بنحو � %1.1سنوياً لت�سل اإلى  3.9مليون ب/ي في عام  ،2014اإل
اأن ح�ستها من اإجمالى ال�سادرات العالمية قد تراجعت من  %18.9في عام  2004اإلى %15.5
في عام .2014
✓ ✓�سهدت الواردات العالمية من النفط الخام اإنخفا�ساً من  42.3مليون ب/ي في عام 2004
اإلى  40.9مليون ب/ي في عام  ،2014اأو بمعدل تراجع � %0.3سنوياً .وفي المقابل ،ارتفعت
الواردات العالمية من المنتجات النفطية من  17.3مليون ب/ي في عام  2004اإلى  23مليون
ب/ي في عام  ،2014اأو بمعدل نمو � %2.9سنوياً.
✓ ✓تباينت خارطة التجارة النفطية لدول اأوبك العربية خالل فترة الدرا�سة ،حيث انخف�ست
�سادراتها النفطية اإلى اأمريكا ال�سمالية ،كما انخف�ست �سادراتها النفطية اإلى اأوروبا و اأمريكا
الجنوبية .بينما ارتفعت �سادراتها النفطية اإلى دول اأ�سيا الهادي واأفريقيا وال�سرق الأو�سط.
✓ ✓من المتوقع ارتفاع اإمدادات النفط الخام من الدول الأع�ساء في منظمة الدول الم�سدرة
للبترول (اأوبك) ومن �سمنها الدول العربية ال�سبع الأع�ساء في اأوابك خالل الفترة (-2014
 )2040بمعدل نمو � %1.1سنوياً ،لت�سل اإلى  40.7مليون ب/ي في عام  2040اأي ما يعادل
 %50.7من اإجمالي اإمدادات النفط الخام العالمية ،مقارنة بـح�سة  %41.8من الإجمالي
العالمي لعام .2014
✓ ✓من المتوقع تراجع اإمدادات النفط الخام من دول خارج اأوبك خالل الفترة ()2040-2014
بمعدل انخفا�س � %0.3سنوياً ،لت�سل اإلى  39.5مليون ب/ي في عام  2040اأي ما يعادل
 %49.3من الإجمالي العالمي ،مقارنة بـح�سة  %58.2من الإجمالي لعام .2014
✓ ✓يتوقع ارتفاع اإمدادت النفط ال�سخري حتى عام  2040بحوالي  1.2مليون ب/ي اأو بمعدل
نمو � %1سنوياً لت�سل اإلي  5.18مليون ب/ي في عام ، 2040اأي ما يعادل  %6.5من اإجمالي
اإمدادات النفط الخام العالمية مقارنة بـ  3.99مليون ب/ي في عام  ،2014اأي ما يعادل %5.4
من اإجمالي اإمدادات النفط الخام العالمية.
✓ ✓يتوقع تراجع الطلب على النفط في مجموعة الدول ال�سناعية خالل الفترة ()2040-2014
بمعدل �سنوي  %0.7لي�سل اإلى  37.8مليون برميل/يوم في عام ، 2040اأي ما يعادل %34.4
من اإجمالي الطلب العالمي على النفط ،مقارنة بـح�سة  %50.2من الإجمالي العالمي لعام
 .2014في حين ،يتوقع ارتفاع الطلب في مجموعة الدول غير ال�سناعية بمعدل � %1.8سنوياً
لي�سل اإلى  72مليون برميل/يوم في عام ، 2040اأي ما يعادل  %65.6من اإجمالي الطلب
لعام .2014
العالمي على النفط ،مقارنة بـح�سة  %49.8من الإجمالي العالمي
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✓ ✓من المتوقع اأن ت�سهد الدول النامية الأ�سيوية اأكبر نمو في الطلب على النفط حتي عام ،2040
حيث يتوقع ارتفاع الطلب علي النفط في ال�سين بمعدل �سنوي  %2.1لي�سل اإلى  18مليون
برميل/يوم في عام  ،2040كما يتوقع ارتفاعه في الهند بمعدل نمو � %3.6سنوياً لي�سل اإلى
 9.6مليون برميل/يوم في عام  ،2040ويتوقع اأن ت�سهد باقي الدول النامية الأ�سيوية ارتفاع
في الطلب على النفط بمعدل نمو � %1.9سنوياً لي�سل اإلى  12.3مليون برميل/يوم في عام
.2040
✓ ✓يتوقع نمو تجارة النفط العالمية ب�سكل م�سطرد خالل الفترة ( )2040-2013با�ستثناء انخفا�س
موؤقت في تجارة النفط الخام حتي عام  ،2015حيث يتوقع نمو تجارة النفط العالمية بنحو
 13.5مليون ب/ي خالل فترة التوقعات ،منها  8.5مليون ب/ي للنفط الخام و  5مليون ب/ي
للمنتجات النفطية .ومن المتوقع نمو تجارة المنتجات النفطية العالمية بوتيرة اأ�سرع ،لي�سل
معدل نموها في المتو�سط اإلي � %0.8سنوياً ،مقارنة بمعدل نمو  %0.7لتجارة النفط الخام،
ويبدو هذا الأمر ملحوظاً في الفترة حتى عام  ،2020حيث يتوقع نمو تجارة المنتجات النفطية
بحوالي  2مليون ب/ي ،في حين يتوقع اإنخفا�س تجارة النفط الخام بحوالي  100األف ب/ي
فقط.
✓ ✓يتوقع نمو تجارة النفط العالمية على المدى البعيد لت�سل اإلي  73.7مليون ب/ي في عام 2040
مقارنة بـ  62.6مليون في عام  ،2020اأي بزيادة تبلغ  11مليون ب/ي ،منها  8.3مليون ب/ي
للنفط الخام و  2.7مليون ب/ي للمنتجات النفطية.
✓ ✓يتوقع اأن تواجه الدول الأع�ساء في اأوابك بع�س التحديات اأو على الأقل بع�س المناف�سة في
اأ�سواق النفط العالمية ،ول �سيما ،في الأ�سواق الآ�سيوية .وذلك من قبل الدول المنتجة من خارج
منظمة اأوبك ،والتي يتوقع اأن ت�سهد ا�ستمرار ارتفاع اإمداداتها النفطية .حيث يتوقع على المدى
المتو�سط ،اإنخفا�س ح�سة دول ال�سرق الأو�سط من اإجمالي الواردات النفطية لدول اأ�سيا الهادئ
من  %69في عام  2013اإلى  %63.7في عام  .2020وفي المقابل يتوقع ارتفاع ح�س�س باقي
المناطق من اإجمالي الواردات النفطية لدول اأ�سيا الهادئ .وعلى المدى البعيد ،يتوقع ارتفاع
ح�سة دول ال�سرق الأو�سط من اإجمالي الواردات النفطية لدول اأ�سيا الهادئ اإلى  %66.8في
عام  .2040كما يتوقع ارتفاع ح�سة دول اأمريكا ال�سمالية ،و رو�سيا وبحر قزوين اإلى  %8و
 %12.3على الترتيب في عام .2040
✓ ✓يعد النمو الحالي والمتوقع ا�ستمراره في تجارة المنتجات النفطية العالمية بوتيرة اأ�سرع من
النمو في تجارة النفط الخام العالمية ،اأحد اأهم التحديات التي تواجه التجارة النفطية للدول
الأع�ساء ،والذي �سينعك�س تباعاً على �سناعة التكرير في الدول الأع�ساء ،حيث تعاني معظم
م�سافى تكرير النفط الخام العاملة فى الدول الأع�ساء من �سعف في الأداء ،ويعود ذلك
فى الأ�سا�س اإلى كون معظم م�سافى التكرير قد �سمم بهدف تحقيق الكتفاء المحلى فقط،
اإ�سافة اإلى �سعوبة تلبية الم�سافي للمتطلبات والت�سريعات البيئية المتعلقة بتح�سين موا�سفات
المنتجات وارتفاع التكاليف الت�سغيلية ل�سيانة الم�سافي ،مما قد يوؤدى اإلى �سعف تعزيز القدرة
التناف�سية الحالية والم�ستقبلية لقطاع التكرير في الدول الأع�ساء
✓ ✓من المتوقع اأن خارطة تجارة النفط العالمية لن تتاأثر ب�سكل كبير بقرار رفع الحظر عن �سادرات
النفط الأمريكية ،حيث ل تزال الوليات المتحدة الأمريكية دولة م�ستوردة ،كما اإنها �ستقوم
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بت�سدير الخام الخفيف الم�ستخرج من التربة ال�سخرية ،ولكن في الوقت ذاته �ستظل في حاجة
اإلى ا�ستيراد الخام الثقيل.
• وتو�سي الدرا�سة بما يلي:
البحـث األول

ا�ستمرار دعم نمو القطاعات غير النفطية في الدول الأع�ساء وزيادة م�ستويات التنويع
القت�سادى من خالل �سيا�سات مالية ر�سينة تهدف اإلى تجنب التقلبات الحادة فى الن�ساط
القت�سادى .فالتوجه نحو زيادة الإنفاق العام وموا�سلة ال�ستثمار فى م�ساريع البنية التحتية
والم�سى قدماً فى تنفيذ عدد من الإ�سالحات الهيكلية ال�سرورية كاإتخاذ خطوات تدريجية
نحو تخفي�س الدعم عن الطاقة� ،سي�ساعد على التخفيف من الأثار ال�سلبية للتقلبات فى الدورة
القت�سادية والتي تتمثل في اإنخفا�س معدلت النمو وتراجع اليرادات الحكومية وعجز الموازنة
العامة واإنخفا�س ال�سادرات وغيرها ،مما يعزز قدرة وكفاءة اقت�سادات الدول الأع�ساء على
التحرك باإتجاه تحقيق النمو ال�سامل الم�ستدام.
مع وجود وفرة كبيرة في الإمدادات من دول خارج اأوبك ،ل ت�سكل الأ�سعار اأولوية في الوقت
الحالي ،واإنما تكون الأولوية الكبرى هي الحفاظ على الح�سة ال�سوقية للدول الأع�ساء بالمنظمة
في اأ�سواق النفط العالمية.
اأهمية ا�ستمرار توجه الدول الأع�ساء في اأوابك نحو اعداد خطط وبرامج تهدف لتطوير �سناعة
تكرير النفط من خالل توجيه ال�ستثمارات نحو اإن�ساء م�سافي جديدة متطورة داخل الدول
الأع�ساء وخارجها ،مع رفع الطاقة التكريرية للم�سافي العاملة لتعزيز مخرجاتها وربحيتها
وقدرتها التناف�سية ،لت�سبح اأحد اأكبر مراكز تكرير النفط في العالم ،مما يتوافق مع الفاق
الم�ستقبلية لخارطة �سوق النفط العالمية ،والتي ت�سير اإلى توقع نمو تجارة المنتجات النفطية
العالمية بوتيرة اأ�سرع من النمو في تجارة النفط الخام العالمية.
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:المراجع باللغة العربية
. اأعداد مختلفة، منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول،تقرير الأمين العام ال�شنوى-

. اأعداد مختلفة،  منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول،التقرير الح�شائي ال�شنوى:المراجع باللغة الإنجليزية
-BP ،Statistical Review of World Energy ،Various Issues.

-Energy Intelligence ،The International Crude Oil Market Handbook،
Various Issues.
-EIA ،US Energy Information Administration ،Data base.
-IEA ،Medium-Term Oil Market Report.2015 ،
-IEA ،World Energy Outlook2014 ،.

-OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues.

-OPEC، world oil outlook، 2015.

-World Bank، Global Economic Prospects، January 2015.

-World Bank ”The Great Plunge in Oil Prices: Causes، Consequences،
and Policy Responses“ John Baffes، M. Ayhan Kose، Franziska Ohnsorge، and Marc Stocker، March 2015.
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البحـث األول

ملحق الجداول الح�شائية
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70.5

42.9%

30.3

10.4%

7.3
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10.7

7.6%

5.4

14.1%

10.0

9.7%

71.5
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7.3
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11.1

6.9%

4.9

14.2%
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6.5

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

6.8

2004

2005

71.7

44.3%

31.8

10.2%

7.3

16.1%

11.5

6.3%

4.5

14.1%

10.1

9.0%

6.4

2006

71.3

44.0%

31.4

10.3%

71.8

45.0%

32.3

10.3%

7.3

16.8%

12.0

5.6%

4.0

13.4%

9.6

8.8%

6.3

7.4

16.8%

12.0

6.1%

4.3

13.8%

9.8

9.1%

6.5

2007

2008

68.9

42.5%

29.3

10.7%

7.4

18.0%

12.4

5.5%

3.8

13.7%

9.5

9.5%

6.6

2009

69.9

42.5%

29.7

11.0%

7.7

18.1%

12.6

5.1%

3.5

13.8%

9.6

9.6%

6.7

2010

70.4

43.2%

30.4

10.6%

7.5

17.9%

12.6

4.5%

3.2

13.9%

9.8

9.8%

6.9

2011

72.8

44.4%

32.3

10.3%

7.5

17.3%

12.6

4.0%

2.9

13.3%

9.7

10.7%

7.8

2012

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 1
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(

72.9

41.8%

73.4

43.2%

31.5

10.1%

30.7

10.2%

7.4

12.8

7.4

17.5%

12.8

3.7%

17.4%

3.7%

2.7

13.2%

2.8

13.3%

9.7

9.7

13.7%

0.4

0.1

0.1

1.8

)(6.5

)(0.2

12.1%

8.8

10.1

4.0

2013

2014

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2014-2004
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76.6

8.5%

6.5

28.6%

21.9

6.2%

4.8

19.0%

14.5

8.5%

6.5

29.2%

78.0

8.8%

6.8

28.8%

22.4

6.2%

4.9

19.0%

14.8

8.6%

6.7

28.7%

22.3

البحـث األول

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
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2009
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27.1
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5.5

16.0%

14.0

9.8%

8.5
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11.0

31.6%

27.9

6.4%

5.6

15.4%

13.6

10.0%

8.8

24.1%

21.3

2011

89.0

12.8%

11.4

32.5%

28.9

6.4%

5.7

14.8%

13.2

10.1%

9.0

23.4%

20.9

2012

90.4

13.2%

91.3

13.0%

11.7

32.5%

12.1

32.4%

29.2
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6.3%

5.7

14.1%

5.8

14.5%

13.1

9.2

9.3
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10.2%

10.2%

23.6%

1.8

6.4
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3.6

23.7%

21.4

21.5

)(0.4

2013

2014

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2014-2004
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 2
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 3
ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ2015-2004 ،
)ﺩﻭﻻﺭ/ﺑﺮﻣﻴﻞ(
ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﺃﻭﺑﻚ

ﺧﺎﻡ ﺑﺮﻧﺖ

ﺧﺎﻡ ﻏﺮﺏ ﺗﻜﺴﺎﺱ

2004

36.1

38.3

41.5

2005

50.6

54.6

56.6

2006

61.1

65.2

66.1

2007

69.1

72.4

72.3

2008

94.5

96.9

99.7

2009

61.1

61.7

62.0

2010

77.5

79.6

79.5

2011

107.5

111.3

94.9

2012

109.5

111.6

94.2

2013

105.9

108.7

97.9

2014

96.3

99.0

93.2

2015

49.5

52.4

48.7

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 4
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ2015-2004 ،
)ﺩﻭﻻﺭ/ﺑﺮﻣﻴﻞ(

البحـث األول

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻋﺎﻡ

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ
ﺭﻭﺗﺭﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻲ

ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ
47.1
48.5
53.3
62.1
68.4
64.5
71.6
73.1
81.7
81.7
86.1
82.9
82.0
91.9
93.1
102.6
98.3
111.5
110.2
69.3
65.6
56.8
72.9
88.3
90.0
80.4
91.5
119.6
120.4
118.7
124.5
123.8
127.8
127.3
134.6
119.3
122.6
122.7
129.7
110.9
115.1
110.6
118.9
69.2
75.7
69.4
77.7

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻐﺎﺯ*
) 50ﺟﺰء ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻛﺒﺮﻳﺖ(
46.0
53.1
45.6
68.4
69.9
70.0
70.5
82.1
80.1
80.3
81.6
88.6
88.6
88.6
89.1
123.7
125.3
125.3
121.3
70.5
69.5
76.5
67.2
90.9
90.4
89.4
88.1
126.3
126.3
111.5
122.6
129.0
130.9
113.6
126.3
124.7
124.0
114.4
121.8
113.7
112.9
113.3
111.4
66.2
66.0
67.5
63.8

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ**
) % 1.0ﻛﺒﺮﻳﺖ(
23.6
29.7
27.4
39.3
37.5
39.0
43.7
47.4
43.9
45.5
46.2
56.0
51.5
54.0
54.8
76.0
78.9
77.5
74.3
57.2
54.3
55.5
57.6
73.4
72.3
71.5
71.8
102.6
100.4
101.2
100.0
105.6
105.4
104.4
105.6
97.6
95.9
96.7
99.7
88.3
87.1
88.1
90.3
45.9
40.2
42.1
43.3
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ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

58.4

46.3%

27.0

9.4%

5.5

11.9%

6.9

16.4%

9.6

11.3%

6.6

59.9

46.4%

27.8

9.4%

5.6

12.4%

7.4

15.6%

9.3

11.5%

6.9

4.8%

2.9

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

4.7%

2.7

2004

2005

61.0

46.2%

28.1

9.5%

5.8

12.6%

7.7

15.1%

9.2

11.7%

7.1

5.0%

3.0

2006

60.5

46.5%

28.1

6.1

60.4

46.3%

27.9

10.0%

6.8

10.8%

6.5

14.0%

8.5

11.6%

7.0

6.0%

3.7

11.3%

12.1%

7.3

14.7%

8.9

11.6%

7.0

5.1%

3.1

2007

2008

62.3

42.4%

26.4

11.2%

7.0

16.2%

10.1

13.3%

8.3

10.9%

6.8

6.0%

3.8

2009

65.0

42.2%

27.5

11.2%

7.3

16.3%

10.6

13.5%

8.8

10.1%

6.6

6.6%

4.3

2010

66.4

43.4%

28.9

11.1%

7.4

15.3%

10.2

12.8%

8.5

9.7%

6.4

7.6%

5.1

2011

67.2

43.9%

29.5

10.7%

7.2

15.2%

10.2

12.9%

8.7

9.1%

6.1

8.2%

5.5

2012

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 5
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(

67.0

41.2%

66.3

42.5%

28.5

7.5

27.3

11.1%

7.4

15.4%

11.1%

15.5%

10.4

8.5

10.2

12.7%

8.3

9.3%

12.5%

9.0%

6.0

6.2

10.4%

1.3

0.1

3.0

4.0

)(1.4

)(0.7

9.2%

6.2

6.9

9.7

2013

2014

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2014-2004
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39.9

57.0%

22.8

5.0%

2.0

12.1%

4.8

10.9%

4.4

11.5%

4.6

3.4%

40.5

57.7%

23.4

4.8%

2.0

13.2%

5.3

9.2%

3.7

11.7%

4.7

3.4%

1.4

البحـث األول

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

1.4

2004

2005

40.8

58.0%

23.7

4.6%

1.9

13.6%

5.5

8.4%

3.4

12.0%

4.9

3.4%

1.4

2006

4.4%

40.3

59.2%

23.8

4.4%

39.6

60.5%

24.0

1.8

12.8%

5.1

7.0%

2.8

11.3%

4.5

3.9%

1.6

1.7

13.1%

5.3

8.0%

3.2

11.7%

4.7

3.5%

1.4

2007

2008

40.2

56.5%

22.7

4.2%

1.7

17.9%

7.2

6.9%

2.8

10.8%

4.3

3.8%

1.5

2009

41.2

57.4%

23.6

3.8%

1.6

17.7%

7.3

6.2%

2.6

11.2%

4.6

3.7%

1.5

2010

41.3

59.1%

24.4

3.3%

1.4

17.0%

7.0

5.4%

2.2

11.0%

4.5

4.2%

1.7

2011

41.9

59.9%

25.1

3.1%

1.3

16.6%

7.0

4.9%

2.1

11.0%

4.6

4.5%

1.9

2012

40.8

56.3%

40.1

58.9%

24.0

3.1%

3.0%

22.6

1.3

17.0%

1.2

17.1%

7.0

4.8%

4.7%

6.8

2.0

12.5%

1.9

10.8%

4.4

5.3%

5.0

6.5%

0.04

)(0.1

)(4.8

3.5

)(8.0

0.8

2.2

2.6

6.6

2013

2014

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2014-2004
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 6
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(
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ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

18.5

23.1%

4.3

18.9%

3.5

11.4%

2.1

28.4%

5.2

10.9%

2.0

19.4

22.7%

4.4

19.0%

3.7

10.7%

2.1

28.8%

5.6

11.2%

2.2

7.6%

1.5

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

7.4%

1.4

2004

2005

20.1

22.2%

4.5

19.4%

3.9

10.5%

2.1

28.7%

5.8

11.1%

2.2

8.1%

1.6

2006

20.2

21.2%

4.3

4.3

20.8

19.1%

4.0

21.1%

5.1

7.0%

1.5

27.4%

5.7

12.1%

2.5

10.1%

2.1

24.4%

10.0%

2.0

28.1%

5.7

11.4%

2.3

8.3%

1.7

2007

2008

22.1

16.7%

3.7

24.0%

5.3

13.1%

2.9

25.0%

5.5

11.1%

2.5

10.1%

2.2

2009

23.8

16.1%

3.8

24.1%

5.7

14.0%

3.3

26.1%

6.2

8.2%

2.0

11.5%

2.7

2010

25.1

17.7%

4.4

24.0%

6.0

12.5%

3.1

25.0%

6.3

7.5%

1.9

13.3%

3.3

2011

25.3

17.4%

4.4

23.3%

5.9

12.8%

3.2

26.2%

6.6

6.0%

1.5

14.3%

3.6

2012

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 7
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(

26.2

18.1%

26.3

17.0%

4.5

6.2

4.7

23.7%

6.2

13.1%

23.5%

12.9%

3.4

6.5

3.5

24.9%

6.4

4.4%

24.5%

6.2%

1.6

1.2

16.4%

3.6

1.1

5.9

5.1

2.1

)(5.4

15.3%

4.0

4.3

12.2

2013

2014

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2014-2004
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59.6

4.4%

2.6

35.2%

21.0

2.3%

1.4

29.7%

17.7

5.7%

3.4

22.6%

60.6

4.4%

2.7

34.5%

20.9

2.5%

1.5

30.0%

18.2

5.7%

3.5

23.0%

13.9

البحـث األول

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

13.5

2004

2005

62.0

4.4%

2.7

35.6%

22.1

2.6%

1.6

29.5%

18.3

5.9%

3.6

22.1%

13.7

2006

65.4

4.4%

2.9

36.9%

37.9%

66.1

4.5%

3.0

24.1

3.6%

2.4

27.0%

17.8

6.2%

4.1

20.8%

13.8

25.0

3.7%

2.4

27.0%

17.6

6.1%

4.0

21.9%

14.3

2007

2008

63.2

4.9%

3.1

38.0%

24.1

3.0%

1.9

27.4%

17.3

6.8%

4.3

19.8%

12.5

2009

66.0

5.9%

3.9

38.1%

25.1

4.0%

2.6

27.4%

18.1

5.5%

3.6

19.2%

12.6

2010

66.0

5.7%

3.7

39.7%

26.2

4.2%

2.8

26.8%

17.7

5.4%

3.5

18.3%

12.1

2011

66.4

6.3%

4.2

41.1%

27.3

4.2%

2.8

26.6%

17.7

5.4%

3.6

16.5%

11.0

2012

64.7

5.9%

63.9

6.0%

3.9

42.7%

43.6%

3.8

27.6

3.9%

27.9

3.9%

2.5

26.3%

26.3%

2.5

17.0

5.2%

16.8

5.3%

3.4

15.7%

3.3

14.9%

0.7

3.7

2.9

6.1

)(0.5

)(0.2

10.2

9.6

)(3.4

2013

2014

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2014-2004
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 8
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(
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ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

42.3

3.3%

1.4

35.1%

14.9

2.4%

1.0

28.6%

12.1

4.6%

2.0

42.5

3.3%

1.4

35.3%

15.0

2.6%

1.1

28.3%

12.0

4.5%

1.9

25.9%

11.0

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

26.0%

11.0

2004

2005

42.9

3.3%

1.4

36.5%

15.6

2.7%

1.2

27.5%

11.8

4.5%

1.9

25.5%

10.9

2006

46.5

3.1%

1.4

17.7

46.6

3.4%

1.6

38.0%

17.9

4.3%

2.0

25.0%

11.6

4.4%

2.0

24.4%

11.4

38.5%

4.4%

2.0

25.1%

11.7

4.4%

2.1

25.0%

11.6

2007

2008

43.4

3.2%

1.4

39.0%

16.9

3.5%

1.5

24.8%

10.8

5.4%

2.4

24.0%

10.4

2009

43.1

3.1%

1.3

40.1%

17.3

4.3%

1.9

24.7%

10.6

3.2%

1.4

24.7%

10.6

2010

42.7

3.1%

1.3

42.4%

18.1

4.3%

1.8

23.9%

10.2

2.5%

1.1

23.8%

10.2

2011

43.1

3.1%

1.4

44.4%

19.1

4.3%

1.8

24.2%

10.4

2.4%

1.0

21.5%

9.3

2012

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 9
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(

41.7

2.8%

40.9

3.0%

1.3

19.2

1.1

46.1%

19.4

4.0%

47.5%

4.0%

1.7

9.9

1.6

23.7%

9.8

2.3%

24.0%

2.6%

1.1

0.9

19.4%

)(0.3

)(1.8

2.7

4.9

)(2.1

)(7.2

20.6%

8.6

8.0

)(3.2

2013

2014

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2014-2004
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17.3

7.3%

1.3

35.3%

6.1

2.2%

0.4

32.3%

5.6

8.4%

1.5

14.5%

18.1

6.8%

1.2

32.5%

5.9

2.2%

0.4

33.9%

6.1

8.4%

1.5

16.1%

2.9

البحـث األول

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

2.5

2004

2005

19.0

6.9%

1.3

33.6%

6.4

2.2%

0.4

33.9%

6.5

8.9%

1.7

14.5%

2.8

2006

19.0

7.6%

1.4

34.0%

36.4%

19.5

7.2%

1.4

6.5

1.8%

0.4

31.8%

6.2

10.5%

2.1

12.4%

2.4

7.1

2.1%

0.4

31.6%

6.0

10.3%

2.0

14.3%

2.7

2007

2008

19.9

8.7%

1.7

35.9%

7.1

2.0%

0.4

33.1%

6.6

9.8%

1.9

10.6%

2.1

2009

22.9

11.2%

2.6

34.4%

7.9

3.5%

0.8

32.5%

7.4

9.8%

2.2

8.8%

2.0

2010

23.3

10.3%

2.4

34.7%

8.1

3.9%

0.9

32.2%

7.5

10.6%

2.5

8.2%

1.9

2011

23.3

12.0%

2.8

34.8%

8.1

4.1%

1.0

31.0%

7.2

10.8%

2.5

7.3%

1.7

2012

23.0

11.5%

23.0

11.5%

2.6

36.5%

36.6%

2.6

8.4

3.8%

8.4

3.7%

0.8

31.1%

30.6%

0.9

7.2

10.5%

7.0

10.3%

2.4

6.8%

2.4

7.0%

2.9

7.6

3.3

9.0

2.4

5.2

1.6

1.6

)(4.3

2013

2014

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2014-2004

تطور خارطة سوق النفط العالمية
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 10
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(
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21.4

)(12.9

3.8

)(7.8

2.7

22.0

)(13.1

4.2

)(8.3

2.8

)(9.6

22.3

)(13.8

4.4

)(8.4

3.0

)(9.6

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ  -ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

)(9.6

2004

2005

2006

22.4

)(15.9

3.2

)(8.4

2.7

)(10.2

2007

22.4

)(16.2

3.0

)(8.8

2.4

)(9.8

2008

21.3

)(15.2

5.7

)(8.0

2.0

)(8.9

2009

22.3

)(15.7

5.4

)(8.1

3.2

)(9.1

2010

23.1

)(16.7

5.2

)(8.0

3.5

)(8.4

2011

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 11
ﺗﻄﻮﺭ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(

23.7

)(17.8

5.1

)(8.4

3.6

)(7.4

2012

22.8

)(18.0

5.3

)(7.9

3.3

)(6.4

2013

21.4

)(18.2

5.2

)(7.9

4.1

)(5.3

2014
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3.0

)(2.6

1.7

)(0.3

0.6

3.2

)(2.2

1.7

)(0.5

0.6

)(1.4

3.2

)(2.5

1.7

)(0.7

0.5

)(1.1

البحـث األول

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ  -ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

)(1.1

2004

2005

2006

2.8

)(2.2

1.6

)(0.3

0.3

)(1.0

2007

2.6

)(2.1

1.1

)(0.5

0.5

)(0.3

2008

2.0

)(1.8

2.5

)(1.0

0.5

0.1

2009

1.3

)(2.1

2.6

)(1.2

)(0.3

0.7

2010

2.0

)(2.1

2.2

)(1.2

)(0.6

1.4

2011

1.6

)(2.2

2.3

)(0.6

)(1.0

1.9

2012

1.8

)(2.2

2.1

2.6

)(0.6

)(1.3

2.7

)(2.3

2.5

)(0.6

)(0.7

2.4

2013

2014
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 12
ﺗﻄﻮﺭ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(
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24.4

)(15.5

5.5

)(8.1

3.2

25.1

)(15.3

5.9

)(8.8

3.4

)(11.1

25.4

)(16.3

6.1

)(9.0

3.5

)(10.7

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ  -ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ،ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

)(10.8

2004

2005

2006

25.2

)(18.1

4.9

)(8.7

3.0

)(11.2

2007

24.9

)(18.2

4.1

)(9.4

2.9

)(10.1

2008

23.3

)(17.1

8.2

)(9.0

2.5

)(8.8

2009

23.6

)(17.8

8.0

)(9.3

3.0

)(8.4

2010

25.1

)(18.8

7.4

)(9.2

2.9

)(7.0

2011

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 13
ﺗﻄﻮﺭ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2014-2004 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(

25.3

)(20.1

7.4

)(9.0

2.6

)(5.5

2012

24.6

)(20.2

7.8

)(8.5

2.6

)(4.0

2013

23.5

)(20.5

7.7

)(8.5

2.8

)(2.6

2014
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73.4

58.2

42.7

41.8

74.2

58.2

43.2

41.8

31.0

75.0

59.1

44.3

40.9

30.7

البحـث األول

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ  2015،ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ .2015،

ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻚ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭﺑﻚ

30.7

2014

2015

2020

76.5

58.0

44.4

42.0

32.1

2025

78.0

55.5

43.3

44.5

34.7

2030

79.3

52.2

41.4

80.2

49.3

39.5

50.7

0.3

)(0.3

47.8

37.9

40.7

1.1

2035

2040

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2040-2014
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 14
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ2040-2014 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(
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91.3

49.8

45.5

50.2

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ .2015،

ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

45.8

2014

92.8

50.2

46.6

49.8

46.2

2015

97.4

53.2

51.8

46.8

45.6

2020

100.9

56.5

57.0

43.5

43.9

2025

104.3

59.8

62.4

40.2

41.9

2030

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 15
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ2040-2014 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(

107.2

65.6

109.8

62.8

67.3

72.0

34.4

0.7

1.8

37.2

39.9

37.8

)(0.7

2035

2040

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2040-2014
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7.5

3.8

البحـث األول

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ  :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ .2015،

ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﺍﻟﺼﻴﻦ

10.5

2014

7.7

3.9

10.8

2015

8.6

4.7

12.4

2020

9.6

5.7

13.9

2025

10.7

6.9

15.4

2030

11.6

8.3

16.7

2035

12.3

3.6

2.1

1.9

9.6

18.0

2040

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ %
)(2040-2014
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ( 16
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺳﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ2040-2014 ،
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﻳﻮﻡ(
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ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻗﺘﺼاﺩﻱ ﻻﺳﺘﺨﺮاﺝ الﻐاﺯ الﺼﺨﺮﻱ ﻓي الﺠﺰاﺋﺮ
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* �أ�صتاذ م�صاعد ،ع�صو مخبر بحث �لمغرب �لكبير �القت�صاد و�لمجتمع  /كلية �لعلوم �القت�صادية� ،لتجارية وعلوم �لت�صيير ،جامعة
ق�صنطينة � ،2لجز�ئر boubakeur.saba@univ-constantine2.dz
**�أ�صتاذ محا�صر ،مدير مخبر بحث �لمغرب �لكبير �القت�صاد و�لمجتمع  /كلية �لعلوم �القت�صادية� ،لتجارية وعلوم �لت�صيير ،جامعة
ق�صنطينة � ،2لجز�ئر nadji.benhassine@univ-constanitne2.dz
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ملخ�ص
البحـث الثاني

حظى مو�صوع �لغاز �ل�صخري في �الآونة �الأخيرة باإهتمام كبير و�أثار جدال
ونقا�صا و��صعا بين موؤيد ومعار�ض ،غير �أن غالبية تلك �لنقا�صات تت�صم بعدم
�لمو�صوعي���ة و�لتحي���ز لم�صالح �لجه���ات �لتي ينتمون �إليه���ا .يحلل �لباحثان
ف���ي هذه �لدر��صة م�صاألة �لجدوى �القت�صادية ال�صتخر�ج �لغاز �ل�صخري في
�لجز�ئر وهذ� باالإ�صارة �إلى �لجو�نب �لجيولوجية القت�صاديات �لغاز �ل�صخري
خا�صة ما تعلق منها بعدم �ليقين �لذي يميز �لتقدير�ت �لمن�صورة حول حجم
مو�رده �إ�صافة �إلى مو�زنة تكاليف ��صتخر�جه �لمرتفعة و�لمر�صحة لمزيد من
�الرتف���اع م�صتقبال ،مع �أ�صعار بيع �لغ���از �لطبيعي �لتي ت�صهد �نخفا�صا �صو�ء
ف���ي �لتعامالت ق�صي���رة �الأجل �أو ف���ي �لتعاقد�ت طويلة �الأج���ل .وقد خل�ض
�لباحثان �إلى نتيجة جوهرية مفادها �أنه من غير �لمجدي �قت�صاديا �لبدء في
��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري في �لجز�ئر حاليا.

تقييم اقتصادي الستخراج الغاز الصخري في الجزائر
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مقدمة
تعتب���ر �لطاقة ع�صب �لحياة �لحديثة و�لتي �صاهمت ب�صورة فاعلة في تحقيق �لرفاه �القت�صادي،
وتح�صي���ن م�صت���وى ونمط معي�صة �ل�صكان باالإ�صافة �إلى دوره���ا �لبارز في تحقيق ورفع معدالت �لنمو
�القت�صادي.
وبالرغم من تنوع م�صادر �لطاقة �إال �أن �أكثرها �نت�صار� هي م�صادر �لطاقة �الأحفورية �لتي تعتبر
�لم�صدر �لرئي�صي لمعظم �لطاقة �الأولية �لمنتجة في �لعالم.
لكن نتيجة لالآثار �ل�صلبية �لتي يخلفها ��صتعمال �لفحم ،و�لحو�دث �لتي ي�صهدها قطاع �لنفط بين
�لحين و�الآخر و�أهمها �النفجار �لذي ح�صل في خليج �لمك�صيك �صنة  2010و�لكو�رث �لطبيعية �لتي
�أدت �إل���ى غلق �لمفاعالت �لنووية �ليابانية و�إع���ادة �لنظر في جدوى و�صالمة �لطاقة �لنووية� ،إ�صافة
�إل���ى �لعقب���ات �لكثيرة �لت���ي تعرقل �لتو�صع في ��صتعم���ال ما يعرف بالطاقات �لمتج���ددة كلها عو�مل
�أدت �إل���ى ب���روز �لغاز �لطبيعي باإعتباره �لحل �الأمثل �لذي ي�صمن �إمد�د�ت م�صتمرة من �لطاقة بتكلفة
معقولة و�آثار منخف�صة على �لبيئة.
ونظ���ر� لتناق����ض �حتياطات �لغ���از �لطبيعي عالمياً وتر�جع �لكمي���ات �لم�صتخرجة منه فقد �تجه
�الهتم���ام �إل���ى �لغاز غير �لتقليدي وبخا�صة �ل�صخري �ل���ذي يعرف �نت�صار� كبير� في �لعديد من دول
�لعالم ح�صب تقارير �لوكاالت �لمهتمة بالطاقة وكذلك �الأبحاث �لعلمية �لمن�صورة.
ورغب���ة م���ن تلك �لدول في تثمين �لغاز �ل�صخري فقد بد�أت في �لتفكير �لجدي في ��صتغالل هذ�
�لمورد �صو�ء من �أجل تلبية �لطلب �لمحلي �أو تقليل �العتماد على �لو�رد�ت� ،أو دخول مجال �لت�صدير.
باحتالل �لجز�ئر للمرتبة �لثالثة �صمن قائمة �أكبر ع�صر دول من حيث �حتياطيات �لغاز �ل�صخري
ونظ���ر� لخبرته���ا في �صناعة �لغ���از �لطبيعي فاإنها ال ت�صكل ��صثناء� من تل���ك �لدول حيث عملت على
تعدي���ل قان���ون �لمحروقات لي�صمل م�صادر �لطاقة غير �لتقليدية ووقع���ت مذكر�ت تفاهم مع كبريات
�ل�صركات �لعالمية من �أجل تحقيق �أكبر فائدة من ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري.
يو�ج���ه ��صتخر�ج و��صتغالل �لغ���از �ل�صخري عقبات كثيرة لعل �أهمها معار�صة �لكثير من �لجهات
له معتقدين �أن له �آثار� �صلبية بالغة على �لبيئة� ،إ�صافة �لى �رتفاع تكاليف ��صتخر�جه ب�صبب �لطبيعة
�لجيولوجية �لمعقدة لحقول �لغاز �ل�صخري ،و�لتكنولوجيا �لمتطورة �لتي يتطلبها حفر �الآبار وتهيئتها
لالإنت���اج هذ� ف�صال ع���ن تقلبات �أ�صعاره .هذه �لعو�مل تف�صر ب���روز دول �أمريكا �ل�صمالية كاأهم العب
دول���ي ف���ي �لغاز غير �لتقليدي �إذ لم تتمكن لحد �الآن �صوى �لواليات �لمتحدة �الأمريكية وتليها بدرجة
�أقل كند� من ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري على نطاق تجاري.
يتطل���ب ��صتخ���ر�ج �لغ���از �ل�صخري تكاليف �أكبر م���ن تكاليف ��صتخر�ج �لغ���از �لتقليدي �لتي هي
باالأ�صا����ض مرتفع���ة .في ظل تر�جع �لطلب �الأوروب���ي( (1على �لغاز ،و�نخفا�ض �أ�صع���ار �لغاز �لطبيعي
و�لبت���رول وتر�ج���ع �لمد�خيل م���ن �لعملة �ل�صعب���ة و�صيا�صة تر�صي���د �لنفقات �لت���ي �أعلنتها �لحكومة
�لجز�ئرية ،فاإنه من �لمهم تحديد �لجدوى �القت�صادية ال�صتخر�ج �لغاز �ل�صخري.
عل���ى �لرغ���م من ن�ص���ر �لعديد من �الأبحاث ح���ول �لغاز �ل�صخري وخا�صة ع���ن �لواليات �لمتحدة
1

معظم �ل�صادر�ت �لغاز �لطبيعي �لجز�ئري توجه لل�صوق �الأوروبي.
تقييم اقتصادي الستخراج الغاز الصخري في الجزائر
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�الأمريكي���ة �إال �أنّ �لد�ر�ص���ات حول �لغاز �ل�صخ���ري في �لجز�ئر تعتبر محدودة ج���د�ً ،وخا�صة باللغة
ال للدر��صات �لتي ن�صرت �صابقا ح���ول �لمو�صوع من بينها
�لعربي���ة .ل���ذ� جاء هذ� �لبحث ليك���ون مكم ً
در��صة للباحثين حول �لغاز �ل�صخري من ز�وية �لتنمية �لم�صتد�مة و�لبيئة.
البحـث الثاني

�إن م���ا يمي���ز هذ� �لبحث ه���و �صموله للجو�ن���ب �لجيولوجية وتحليله لعدم �لدق���ة و�ليقين �للذين
يمي���ز�ن �لتقدي���ر�ت �لمن�ص���ورة حول كمي���ات �لغاز �ل�صخري وحج���م �حتياطاته �لت���ي تعتبر� عن�صر�
�أ�صا�صيا في تقييم �لجدوى �القت�صادية ال�صتخر�جه  ،باالإ�صافة لتقييم �لجدوى �القت�صادية ال�صتخر�ج
�لغ���از �ل�صخري ف���ي �لجز�ئر في ظل �الأو�صاع �لر�هنة وفي هذ� �ل�ص���اأن فقد �عتمدت هذ� �لدر��صة
على �الأبحاث و�لكتب �لعلمية �لتي تن�صرها �لعديد من �لهيئات �لعلمية من �أجل مناق�صة �أر�ء �لموؤيدين
و�آر�ء �لمعار�صين ال�صتخر�ج �لغاز �ل�صخري.
و�صتعتم���د �لمناق�صة لمو�ص���وع �لبحث على تحلي���ل �لجو�نب �القت�صادية للغ���از �ل�صخري� .صيتم
در��صة هذه �لجو�نب من خالل تقييم حجم �لمو�رد و�الحتياطات من جهة ومقارنة تكاليف ��صتخر�جه
باأ�صع���ار بيع���ه م���ن جهة �أخرى .ونظ���ر� لعدم توفر معلوم���ات و�أرقام دقيقة حول تكالي���ف حفر �الآبار
وتكلف���ة ��صتخر�ج �لغاز وكذ� �أ�صعار �لبيع وم�صادر �لتمويل ومعدالت �لفائدة ،فلم يتمكن �لباحثان من
�لقيام بدر��صة �لجدوى لم�صاريع ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري بالطرق �لريا�صية �لمعروفة (معدل �لعائد
عل���ى �ال�صتثم���ار و�صافي �لقيمة �لحالية(� .أما �لجو�نب �لمتعلقة باالآثار على �لمياه ،تكنولوجيا �لحفر
�الأفقي و�لتك�صير �لهيدروليكي فقد ��صتبعدت من هذ� �لبحث.
من اجل دار�سة مو�سوع البحث ومناق�سته عنا�سر ارتاأينا تناوله في لثلت ق�سام رئي�سية وذلك كما يلي::
الق�س � � ��م الأول يناق�ض �لجو�نب �لمتعلقة بتعريف �لغاز �ل�صخري وتحديد �لخ�صائ�ض �لجيولوجية
لمكامن���ه .الق�سم الثاني ي�صتعر�ض مورد �لغاز �ل�صخري في �لجز�ئر و�لتوزيع �لجغر�في لحقوله� .أما
الق�س � � ��م الثالث يتناول تحليل �لجدوى �القت�صادية ال�صتخر�ج �لغاز �ل�صخري من خالل بحث نقطتين
�أ�صا�صيتي���ن هم���ا تحديد دق���ة �لتقدير�ت حول �لكميات �لمتوفرة من ه���ذ� �لمورد وعدم �ليقين �لذي
ي�ص���وب �لمنهجيات �لمتبعة في تقدير حجم �الحتياطات و�لمو�رد ،وتتمحور �لنقطة �الأ�صا�صية �لثانية
ح���ول مقارن���ة تكاليف ��صتخر�ج �لغ���از �ل�صخري باأ�صعار بيع���ه في �الأ�صو�ق �لعالمي���ة بالتطبيق على
�لجز�ئر وبالمقارنة مع �لواليات �لمتحدة �الأمريكية.

 -1تعريف الغاز ال�سخري
�لغ���از �ل�صخ��������ري ه���و عبارة ع���ن غاز طبيع���ي يتو�جد �إما ب�ص���كل حر في م�صام���ات �ل�صخور
�لر�صوبي���ة �أو ممتزج���ا بالم���و�د �لع�صوي���ة �لتي تكون �ل�صخ���ور �الأم 1غالبا ما تك���ون �صخور� �صود�ء
(� (2((black shalesلت���ي تتمي���ز باأنها ذ�ت درجة م�صامية ونفاذية منخف�صة  2ال ت�صمح بانتقال �لغاز
نح���و �لطبق���ات �لعليا فيبقى �لغاز حبي����ض هذه �ل�صخور� 3لتي يتر�وح عمقها ف���ي �لمتو�صط ما بين
 4500-3000مت���ر وت�ص���ل �أحيانا �إلى  6000متر 4لهذ� جاءت تعريفات �لغاز غير �لتقليدي و �لغاز
�ل�صخ���ري لتعك����ض هذه �لخ�صائ�ض حيث يعرفه كل م���ن [ Kent Perry ]5و  John Leeكما يلي :
‘’ه���و غ���از طبيعي ال يمكن �أن يتدفق بكميات �قت�صادية دون �للجوء �إلى تحفيز �لمكامن و�الآبار بطرق
�لت�صقيق �لهيدروليكي و�لحفر �الأفقي �أو �أي تقنية �أخرى’’.
�لجدي���ر بالذك���ر هنا هو �أن���ه على عك�ض �لمكامن �لتقليدية �لتي يترك���ز فيها �لغاز �أو �لبترول في
2

�ل�صخور �الأم ( (black shalesت�صنف �صمن �ل�صخور �لر�صوبية (.(sedimentary rocks
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تجاوي���ف �صخري���ة فاإن �لمحروقات غير �لتقليدية بما فيها �لغاز غي���ر �لتقليدي يمتد على م�صاحات
كبيرة .7-6
مما �ساب≥ يمµن اأن ن�ستخل�ص ما يلي:
•تمتد مكامن �لغاز غير �لتقليدي على م�صاحات �صا�صعة؛
•تحتوي تلك �لمكامن �لجيولوجية على �صخور ر�صوبية ذ�ت درجة نفاذية منخف�صة؛
•كميات �لغاز �لطبيعي بين م�صامات تلك �ل�صخور قليلة جد�،
•ال يتدف���ق �لغ���از من هذه �ل�صخور ب�صهولة وب�صرعة نتيجة لدرج���ة �لنفاذية �لمنخف�صة �لتي
تتميز بها هذه �ل�صخور؛
•لهذ� ت�صتعمل طرق وتكنولوجيا خا�صة في ��صتخر�ج �لغاز من هذه �لمكامن.

 -2الغاز ال�سخري في الجõائر
عل���ى عك�ض معظم �ل���دول �لتي تمتلك م�صادر �لغاز �ل�صخري و�لتي �تخ���ذت حكوماتها موقفا م�صاد�
ال�صتخر�جه فاإن �لجز�ئر تعتبر من بين �لدول �لقليلة �لتي �أعلنت عن دعمها �ل�صريح ال�صتخر�ج و��صتغالل
�لغاز �ل�صخري وهو �لموقف �لذي يلم�ض من ت�صريحات �لم�صوؤولين على �ختالف مو�قعهم �لر�صمية.
ويمك���ن تف�صير هذ� �لدعم با�صتمر�ر �لحكومة �لجز�ئرية ف���ي تبنيها ل�صيا�صتها �لطاقوية �لقائمة
على تنويع وتثمين مو�ردها �لطاقوية 8ورفع ح�صة �لغاز �لطبيعي في مزيج �لطاقة �لجز�ئري من جهة
 10-9و�لعم���ل عل���ى �إبقاء �حتياطات �لغاز على م�صتوياتها خا�صة مع بلو Æحقل حا�صي م�صعود �لعمالق
مرحلة �لن�صج  ،11وتر�جع كميات �الإنتاج و�رتفاع م�صتويات �ال�صتهالك �لمحلي في �ل�صنو�ت �الأخيرة.
�لر�صم �لبياني �لتالي يو�صح كميات �الإنتاج �ل�صافي (بعد ��صتبعاد �لكميات �لمهدرة حرقاً ،و�لكميات
�لمعاد حقنها(� ،لكميات �لموجهة للت�صدير وتلك �لموجهة لتلبية �لطلب �لمحلي.
ر�سم بياني :-1-تطور انتاج  ,ا�ست¡ال∑ وت�سدير الغاز الطبيعي في الجõائر

�لم�صدر :من �إعد�د �لباحثين باالعتماد على تقارير منظمة �الأوبك لعدة �صنو�ت

[]12
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البحـث الثاني

يب���دو �أن �له���دف �الأ�صا�صي لع���دم معار�صة �لحكوم���ة �لجز�ئرية للغاز �ل�صخري ه���و رغبتها في
رف���ع حجم �حتياط���ات �لغاز �لطبيعي من �أجل تلبي���ة �لطلب �لمحلي و�لوف���اء بالتز�ماتها �لت�صديرية
و�لح�ص���ول عل���ى �إير�د�ت مالية م�صتندة في هذ� �إلى تقرير �إد�رة معلومات �لطاقة �الأمريكية( (3و�لذي
�صنف �لجز�ئر �صمن �أهم  10بلد�ن في �لعالم تحتوي على هذ� �لمورد وذلك باحتاللها �لمركز �لثالث
عالمي���ا بع���د �ل�صين و�الأرجنتين وقبل �لوالي���ات �لمتحدة �الأمريكية .13لقد �صم���ل هذ� �لتقرير �صبعة
�أحو�����ض تحت���وي على �لغاز �ل�صخري .ويبين �لجدول �لتالي �لتوزيع �لجغر�في لهذه �الأحو��ض وحجم
�لمو�رد في كل حو�ض:
جدول :1-حجم �الحتياطات من �لغاز �ل�صخري في �لجز�ئر� .لوحدة :ترليون متر مكعب [: ]13
المنطقة الجغرافية

الحقل

حجم الموارد القابلة لال�ستخراج تقنيا ()TRR

�لجنوب �ل�صرقي

غد�م�ض

8.46

و�صط �ل�صحر�ء

مويدير

�إليزي

�أهنات

تيميمون
�لجنوب �لغربي
�لمجموع

رقان

تندوف
-

1.68
0.3
1.8
4.56
3.63
0.78
21.21

�لم�صدر]EIA,2013 :

وبح�ص���ب نف����ض �لتقرير ،13فاإن حجم م���و�رد �لغاز �ل�صخري �لموجودة ف���ي �لمكامن �لجيولوجية
ف���ي �لجز�ئر يبلغ  95.34تريليون متر مكع���ب لكن �لحجم �لقابل لال�صتغالل حاليا في حدود �لخبرة
�لتكنولوجي���ة يق���در بما يزيد قليال عن  21ترليون متر مكعب �أي �أكثر من �حتياطي �لجز�ئر من �لغاز
�لتقليدي �لمقدر بحو�لي  4.5ترليون متر مكعب بخم�صة �أ�صعاف تقريبا.

 -3تقييم الجدوى القت�سادية
تتوق���ف �لج���دوى �القت�صادي���ة ال�صتخر�ج �أي م���ورد طبيعي على حجم �لكمي���ات �لمتوفرة منه ،هل
ه���ي كمي���ات كبيرة تبرر حجم �ال�صتثم���ار�ت �لكبيرة من جهة .من جهة ثانية يعتبر �صعر بيع هذ� �لمورد
وتكاليف ��صتخر�جه من بين �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر في نجاح م�صاريع ��صتخر�جه .في هذ� �لق�صم يحلل
�لباحثان �لجدوى �القت�صادية ال�صتخر�ج �لغاز �ل�صخري في خالل �إبر�ز �لنقطتين �صابقتي �لذكر.
 1-3عدم الدقة وعدم اليقين ب�ساأن تقديرات كميات الغاز ال�سخري
تعود بد�يات �كت�صاف �لغاز �ل�صخري �إلى �أو�ئل �لقرن �لتا�صع ع�صر وبال�صبط �صنة  141821حيث
��صتغ���ل �لغ���از �لطبيعي من �أجل �إنارة �لطرقات في منطق���ة  Fredoniaفي والية نيويورك� ، 2إال �أن
��صتخر�ج���ه عل���ى نطاق تجاري بد�أ منذ عقد م���ن �لزمن ومح�صور في �لوالي���ات �لمتحدة �الأمريكية
وبدرجة �أقل في كند�.
3

هذ� �لتقرير ن�صرته �إد�رة معلومات �لطاقة �لتابعة لو�زرة �لطاقة �الأمريكية و�صمل  137مكمنا جيولوجيا موزعة على  41دولة.
لحد �الآن يعتبر هذ� �لتقرير �أهم مرجع يمكن �لرجوع �إليه بالن�صبة للجز�ئر.
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ونظ���ر� لتاأخر عمليات ��صتك�ص���اف �لغاز �ل�صخري وعدم �النطالق �لفعل���ي في ��صتخر�جه على
�لم�صتوى �لعالمي ،ال يوجد �تفاق بين �لباحثين حول �لكميات �لمتوفرة منه .فمثال يقدر[Rogner ]15
( (1997حج���م م���و�رد �لغاز �ل�صخري على �لم�صتوى �لعالم���ي بحو�لي  489.27تريليون متر مكعب
بينما يقدرها  16(2013( McGldeبحدود  193.2تريليون متر مكعب� .آخر تقرير الإد�رة معلومات
�لطاق���ة �الأمريكية �لذي ن�صر باال�صتر�ك م���ع �صركة Advanced ressources international
�ال�صت�صاري���ة [ ]13و�ل���ذي يتميز بتقدير حجم م���و�رد �لغاز �ل�صخري عالمي���ا وتوزيعها ح�صب �لدول
ولي����ض ح�ص���ب �لمناطق �لجغر�في���ة �أو �لمكامن �لجيولوجية في�صير �إلى م���ا يقرب  686.46تريليون
متر مكعب.
ويع���ود �الخت���الف في تقدير كميات �لغ���از �ل�صخري �إلى �ختالف �لمنهجي���ات �لمتبعة في تقييم
�لمو�رد وح�صاب كميات �لبترول و�لغاز �لموجودة في �لمكامن �لجيولوجية.18-17
تق���وم كل منهجية على فر�صيات معينة فيما يخ����ض �لم�صاحة �لتي يمكن ��صتغاللها ،وعدد �الآبار
�لت���ي يمكن حفرها ،و�إنتاجية �لبئر �لو�حد ،ودرج���ة �لنفاذية و�لم�صامية ،و�لرطوبة و�لحر�رة وغيرها
م���ن �لعو�م���ل �لتي توؤثر ب�صكل كبير على كميات �لغاز �لقابلة لالإنتاج و�لتي ال يمكن معرفتها على وجه
�لدقة �إال بعد �لبدء في �ال�صتخر�ج �لفعلي للغاز. 19
�إ�صاف���ة �إل���ى ذلك فاإن �لجيولوجيي���ن ومهند�صي �لنفط لم يتمكنو� من فه���م �لعو�مل �ل�صابقة في
مكامن �لغاز �ل�صخري فهما جيد� ،و�لعالقة �لتي تربطها ببع�صها وكيف توؤثر ببع�صها �لبع�ض لتحدد
في �لنهاية كمية �لغاز �لتي يمكن ��صتخر�جها. 20
وع���الوه عل���ى ما �صبق بم���ا �أن �لغاز �ل�صخري يعتب���ر من �لمحروقات غي���ر �لتقليدية فاإن �لطرق
�لجيولوجية �لمتبعة في تقدير حجم مو�رده و�حتياطاته يجب �أن تكون غير تقليدية هي �الأخرى. 22-21
لكن لحد �الآن فاإن �لطرق �لمتبعة من قبل �لباحثين و�لهيئات �لمهتمة بالغاز �ل�صخري هي �لطرق
�لتقليدية �لتي تنا�صب طبيعة �لمكامن �لجيولوجية �لتقليدية وخو��صها �لفيزيائية و�لجيوكيميائية كما
�أن���ه من �ل�صروري تطوي���ر طرق ومنهجيات �أكثر مالءمة للغاز �ل�صخ���ري وغيره من �لمحروقات غير
�لتقليدية.
ي�صتنت���ج مم���ا �صبق �أنه وبغ�ض �لنظر عن مز�يا وعيوب �لمنهجي���ات فاإن �لتقدير�ت �لم�صتنتجة ال
تعك�ض �لو�قع �لفعلي للغاز �ل�صخري في �لعالم.
وهناك نقطة �أخرى تتعلق بال�صخور �لر�صوبية �لتي تعرف على �أنها �ل�صخور �الأم �لتي تكَّون فيها
�لبت���رول و�لغ���از قبل �أن يهاج���ر �إلى طبقات �أعلى (في �لمكامن �لتقليدي���ة( نتيجة لظروف جيولوجية
خا�صة ،هذه �لمعلومة غير مثبتة علميا بل هي نظرية متدو�لة بين عدد كبير من �لجيولوجيين. 23
ه���ذ� ينطب���ق على ع���دد من حقول �لغ���از �لطبيعي في �صم���ال �إفريقيا حيث ال يع���رف على وجه
�لتحديد �لظروف �لجيولوجية �لتي �صاهمت في تكوين �لغاز وال كيف وفي �أي حقبة زمنية �نتقل فيها
�إلى �لمكامن �لموجود فيها حاليا.24
م���ا يزي���د من درجة ع���دم �ليقين فيما يخ�ض تقدي���ر�ت �لغاز �ل�صخري �لمن�ص���ورة حول �لجز�ئر
ه���ي �لطبيعة �لجيولوجية �ل�صعبة و�لمعقدة �لتي ت�صعب عملية جمع �لمعلومات ،وتحليلها وتف�صيرها
و�لو�صول �إلى ��صتنتاجات حول كميات �لمحروقات �لتي تحتويها.25
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وال ينطب���ق ذلك عل���ى �ل�صحر�ء �لجز�ئرية فح�ص���ب و�إنما على �لمناطق �ل�صمالي���ة �أي�صا 26وكذ�
�لقطاع �لجيولوجي �لبحري لل�صو�حل �لجز�ئرية.27
البحـث الثاني

وم���ن بي���ن �الأ�صباب �لتي ت���وؤدي �إلى عدم �لدقة وع���دم �ليقين في تقدير�ت �لغ���از �ل�صخري هي
�خت���الف معاني ومدلوالت م�صطلح �ل�صخور �لر�صوبية وب�صفة �أدق م�صطلح ( (black shalesحيث
ال يوجد تعريف دقيق ،موحد ومتفق عليه من طرف جميع �لجيولوجيين .23 ،3هذ� يفتح �لمجال �أمام
�خت���الف �الآر�ء فيما يتعلق بتعريف �ل�صخور �لر�صوبية وتحديد خ�صائ�صها ومعايير ت�صنيف �ل�صخور
على �أنها ر�صوبية وتف�صير �لبيانات �لمتعلقة بها.
ما �صبق ذكره هو نتيجة طبيعية لعلم �لجيولوجيا �لذي يعتبر من بين �لعلوم �لتي ال تتميز بالدقة
و�ليقين ،و�لمعلومات و�لنتائج �لمتو�صل �إليها باأنها تقريبية ولي�صت يقينية وم�صبوطة.30-28،
كل حق���ل غ���از �صو�ء تقليدي �أو غير تقليدي هو ن�صي���ج فردي وفريد من نوعه ومختلف تماما عن
بقي���ة �لحق���ول �صو�ء في نف�ض �لمنطقة �لجغر�فية �أوفي �لعالم ما يعني ��صتحالة تكر�ر نف�ض �لظروف
�لتي تم فيها �كت�صاف وتطوير حقول �لغاز �ل�صخري . 31 ،6لذ� يجب عدم �عتبار حقول �لغاز �ل�صخري
�الأمريكي���ة مرجع���ا للمقارنة حتى و�إن كانت ت�صبه ،في بع�ض خ�صائ�صه���ا �لجيولوجية ،بع�ض �لحقول
�الأخرى في بقية �لبلد�ن.21
وقد �أعلنت �ل�صلطات �لم�صوؤولة عن قطاع �لمحروقات في �لجز�ئر باأن كميات �لغاز �لموجودة في
�لجز�ئ���ر �أكب���ر من �لواليات �لمتحدة �الأمريكية 32وتج���در �الإ�صارة �إلى �أن تلك �لكميات هي تقدير�ت
لحج���م �لم���و�رد �لتي يمكن ��صتخر�جها في حدود �لخبرة و�لقدر�ت �لتكنولوجية ولي�ض �لكميات �لتي
يمك���ن ��صتخر�جه���ا �قت�صادي���ا (باحت�صاب �لتكالي���ف و�الأ�صعار( لذ� فالتقدي���ر�ت �لمعلنة ال تخلو من
مبالغة لذ� يجب �لتعامل معها بنوع من �لتحفظ.
ه���ذ� �لنه���ج لي�ض غريبا في �لدول �لتي تملك مو�رد طبيعية �إذ تميل غالبا �إلى �لمبالغة في تقدير
حج���م �حتياطاته���ا( (4وهو ما يعرف باالحتياطي �ل�صيا�ص���ي� 35 ،17صاأنها في هذ� �صاأن �صركات �لبترول
�لت���ي تمي���ل �إلى ت�صخيم حج���م �الحتياطات �لتي تقع تحت �صيطرتها من �أج���ل زيادة �لقيمة �ل�صوقية
الأ�صهمها.36
ع���دم �ليقين ه���ذ� لي�ض مق�صور� على �لدول �لتي لم تبد�أ بعد في ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري و�إنما
ي�صم���ل �أي�صا �لواليات �لمتح���دة �الأمريكية حيث ي�صير �لمخت�صون في �قت�صاديات �لغاز �لطبيعي �إلى
�أن حج���م �الحتياط���ات �لمعلنة مبالغ فيه �إذ ت�صم���ل �صو�ئل �لغاز �لطبيعي �أي�ص���ا ولي�ض �لغاز �لجاف
لوح���ده ل���ذ� فاإن تلك �لتقدير�ت مبالغ فيها هذ� من جه���ة .ومن جهة �أخرى يختلف تقدير �حتياطات
�لغ���از �ل�صخري م���ن جهة �إلى �أخرى فتقدير �لمعاهد �لعلمية يختلف ع���ن تقدير �لوكاالت �لحكومية
�لتي تختلف بدورها عن تقدير �ل�صركات �لعاملة في مجال �لغاز �لطبيعي 36بل تختلف تقدير�ت نف�ض
�لجه���ة م���ن �صنة �إل���ى �أخرى و�أبرز مثال على ذل���ك تخفي�ض �إد�رة معلومات �لطاق���ة �الأمريكية لحجم
�لمو�رد من  23.41تريليون متر مكعب في تقريرها ل�صنة � 2011إلى  13.64تريليون متر مكعب في
تقريرها ل�صنة . 38-37 2012
4

رفع �لعر�ق �حتياطاته من  47مليار برميل �إلى  100مليار برميل بمجرد �تفاق دول �الأوبك على تحديد ح�صة كل بلد ع�صو
ح�صب حجم �حتياطاته� ،نظر  Bentley (2002( ]33[،وكولن كامبل ( ]34[ (2004للتو�صع في هذ� �لمو�صوع.

تقييم اقتصادي الستخراج الغاز الصخري في الجزائر

مجلة النفط والتعاون العربي  -المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 156

خال�ص���ة �لق���ول ه���ي �أن تقدير حجم مو�رد �لغ���از �ل�صخري �صو�ء على �لم�صت���وى �لعالمي �أو في
�لجز�ئ���ر ي�صوب���ه �لكثير من عدم �لدقة وعدم �ليقين وعليه يج���ب عدم �تخاذ قر�ر�ت حا�صمة ومهمة
مث���ل ق���ر�ر �ال�صتثمار في �لغاز �لذي يعتبر ��صتثم���ار كثيف �ال�صتعمال لر�أ�ض �لمال بناء على معلومات
غي���ر دقيقة .لذ� يجب �إجر�ء �لمزيد من �لدر��ص���ات و�لم�صوح �لجيولوجية و�لقيا�صات �لجيوفيزيائية
و�الختبار�ت �لجيوكيميائية من �أجل �لو�صول �إلى تقييم �أكثر دقة لحجم �لمو�رد �لمتاحة.
 2-3التقييم القت�سادي ل�ستخراج الغاز ال�سخري
يتطل���ب تطوير حق���ول �لغاز �لطبيعي (�لتقلي���دي وغير �لتقليدي على �ل�ص���و�ء( ،تهيئة بناء �لبنية
�لتحي���ة من �أنابيب نقل �لغ���از وم�صانع �لت�صييل ي�صتغرق من � 3إلى � 7صنو�ت 39فمن �ل�صروري تقدير
�أ�صعار �لغاز �لطبيعي لي�ض في �لوقت �لر�هن فقط و�إنما في �لم�صتقبل �أي�صا.
نظ���ر� لعدم وجود معلوم���ات مف�صلة حول �صعر �لغاز �لطبيعي �لجز�ئ���ري و�أنو�ع خامات �لبترول
�لتي يرتبط بها �صيعتمد �لبحث على متو�صط �صعر �لغاز �لجز�ئري �لذي ين�صره �صندوق �لنقد �لدولي
�صنوي���ا باالإ�صاف���ة �إل���ى �أ�صعار �لعق���ود �لم�صتقبلية في �الأ�ص���و�ق �لفورية (مركز هن���ري بوالية لوزيانا
�الأمريكية(.
نظ���ر� الأن �ل�صخ���ور �الأم (� (Black shalesلتي يعتقد �أنها �أ�صل من�صاأ �لبترول و �لغاز تعتبر من
بي���ن �أكث���ر �أنو�ع �ل�صخور �لر�صوبية �نت�ص���ار� في �لعالم  41-40فقد �صاد �العتقاد باأنه في �أي بلد تتميز
جيولوجيت���ه بتو�ج���د هذ� �لنوع من �ل�صخور فاإنه تتو�جد حتما م���و�رد للغاز �ل�صخري يمكن تحويلها
�إل���ى �حتياط���ات وتحقق �إير�د�ت م���ن ور�ء ��صتغاللها على غر�ر تجرية �لوالي���ات �لمتحدة �الأمريكية
وكن���د� وق���د عزز هذ� �العتق���اد تقري���ر �إد�رة معلومات �لطاق���ة �الأمريكية �لذي �صن���ف بلد�نا كثيرة
�صمن �لمناطق �لجغر�فية �لتي تحتوي على مورد �لغاز �ل�صخري و�لتي يمكن �أن ت�صبح دوال م�صدرة
م�صتقبال.
لك���ن وج���ود مو�رد طبيعية ف���ي مكامن جيولوجية ال يعن���ي بال�صرورة �أنها ف���ي حكم �الحتياطات
�لمثبت���ة ، 42كم���ا ال يعني �إمكاني���ة ��صتغاللها وتحقيق مد�خيل مالية عن طري���ق ت�صديرها 44-43حيث
تتحكم عو�مل كثيرة مثل �لظروف �ل�صيا�صية و�الأو�صاع �القت�صادية و�لتحكم في �لتكنولوجيا و�الأ�صعار
و�لتكالي���ف في �قت�صاديات �لم���و�رد �لطبيعية � 46-45لعاملين �الأخيرين ،هم���ا �لذين �صيركز �لباحثان
عليهما في هذه �لدر��صة.
�صبق���ت �الإ�صارة �إلى �أنه من بي���ن عو�مل عدم �ليقين �لتي تميز �حتياطات ومو�رد �لغاز �ل�صخري
ف���ي �لواليات �لمتحدة �الأمريكية �حت���و�ء �لكثير من حقول �لغاز �ل�صخري على �صو�ئل �لغاز �لطبيعي
�لتي ت�صنف على �أنها غاز طبيعي ر�فعة بذلك من حجم �حتياطاته.
�صو�ئ���ل �لغ���از �لطبيعي هذه هي نف�صها �لتي تعزز م�صاريع ��صتخ���ر�ج �لغاز �ل�صخري حيث ت�صير
�لدر��ص���ات �لت���ي �أجريت في �أمريكا �ل�صمالية وبخا�ص���ة �لواليات �لمتحدة �الأمريكية �إلى �أنها من بين
ممي���ز�ت �لحق���ول �لجيدة( (5كما �أن ربحية م�صاريع ��صتخر�ج �لغ���از �ل�صخري مرتبطة �رتباطا كبير�
بم���دى تو�ج���د �صو�ئل �لغاز �لطبيع���ي 6 ،2ويرجع هذ� الأ�صعار بيعها �لتي تف���وق بكثير �أ�صعار بيع �لغاز
�لطبيعي. 48
5

�صو�ئل �لغاز �لطبيعي لي�صت �لعامل �لوحيد �لذي يوؤثر في �قت�صاديات �لغاز �ل�صخري هناك عو�مل �أخرى مثل درجة �حتو�ء �ل�صخور
�الأم على �لمادة �لع�صوية و�لرطوبة وقطر و�تجاه �لم�صامات وغيرها .لمزيد من �لتفا�صيل يمكن �لرجوع �إلى . LU (2012( 47
تقييم اقتصادي الستخراج الغاز الصخري في الجزائر

87

88

مجلة النفط والتعاون العربي  -المجلد الثاني و الأربعون  - 2016العدد 156

فيم���ا يخ����ض حقول �لغاز �ل�صخري �لجز�ئرية وح�صب تقري���ر �إد�رة معلومات �لطاقة �الأمريكية
ف���اإن معظ���م �لحق���ول تحت���وي على غاز جاف وع���دد قليل فقط هو �ل���ذي يحتوي عل���ى �صو�ئل �لغاز
�لطبيع���ي ما يعني ��صتحالة تكر�ر �لتجرب���ة �الأمريكية الختالف �لخ�صائ�ض �لجيولوجية لحقول �لغاز
�ل�صخ���ري بي���ن �لبلدين وعدم �لح�صول على مبالغ مالي���ة كبيرة كان يمكن �لح�صول عليها عن طريق
ت�صدير هذ� �لمورد �لم�صاحب للغاز.
13

البحـث الثاني

ع���دم تمي���ز عدد من حقول �لغاز �ل�صخري �صابقة �لذك���ر بالخ�صائ�ض جعل �لعديد من �لم�صاريع
غي���ر مربح���ة وغي���ر مجدي���ة �قت�صاديا 49ومث���ال ذلك حق���ول � Haynesvilleلتي تق���ع في والية
لوزيان���ا(� (6لتي �أ�صبحت معظ���م حقولها غير مجدية �قت�صاديا .51-50بل حتى م�صاريع �لغاز �لتي تعمل
في �لحلقات �الأخرى من �صل�صلة توريد �لغاز �لطبيعي (�صركات نقل �لغاز عبر �الأنابيب� ،صركات توزيع
�لغاز �إلى �لم�صتهلكين �لنهائيين (،تعرف هي �الأخرى �أو�صاعا �صعبة وتحقق نتائج �صعيفة و�صلبية في
بع�ض �الأحيان .53-52هذه �لو�صعية تف�صر بانخفا�ض �صعر �لغاز �لطبيعي في �الأ�صو�ق �لفورية وبخا�صة
،52
في مركز هنري( (7حيث �نخف�صت في بع�ض �لفتر�ت �إلى �أقل من تكاليف ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري
 54من جهة ولتاأثير �لمنظومة �لقانونية �لتي �أثرت �صلبا على �صناعة �لغاز �لطبيعي من حيث فر�صها
قيود� كثيرة على �الأ�صعار �لمطبقة وهو�م�ض �لربح �لم�صموح بها ل�صركات نقل �لغاز عبر �الأنابيب من
جهة ثانية.55
يب���دو �أن �لقطاعي���ن �لذي���ن ي�صتفيد�ن من هذه �لو�صعي���ة هما �صركات تولي���د �لطاقة �لكهربائية
وقط���اع �ل�صناعات �لغ���از و�لبتروكيماوية �لتي �أ�صبحت تتمتع بالح�صول عل���ى �لغاز �لطبيعي باأ�صعار
منخف�صة مكت�صبة بذلك ميزة تناف�صية على �لم�صتوى �لدولي.56
هذه حال �صناعة �لغاز �ل�صخري في �لواليات �لمتحدة �الأمريكية �لبلد �لذي كان له �ل�صبق عالميا
في �إطالق هذه �ل�صناعة و�لذي تتوفر فيه كل مقومات نجاحها.
وي���وؤدي ذل���ك �إلى طرح �صوؤ�ل جوهري ب�ص���اأن م�صتقبل �صركات �لغاز وم���اذ� �صيكون م�صيرها في
�لبلد�ن �لتي ال تتوفر فيها �إمكانيات �لواليات �لمتحدة �الأمريكية ومن بينها �لجز�ئر خا�صة في �لوقت
�لر�هن �لذي ي�صهد �نخفا�ض �لطلب على �لغاز �لذي نتج عنه �نخفا�ض �الأ�صعار �لمطبقة في �الأ�صو�ق
�لفورية و�لتي يتوقع �أن ت�صتمر في �نخفا�صها م�صتقبال.57
باعتب���ار �أن جمي���ع تبادالت �لجز�ئ���ر �لغازية تتم من خالل عقود توريد طويل���ة �الأجل (�أغلبها مع
�ص���ركات �أوروبي���ة( تتمي���ز بربط �أ�صعار �لغ���از �لطبيعي باأحد خام���ات �لبترول �لمعروف���ة عالميا� .إذ�
�أخذن���ا باالعتبار �لفترة �لزمنية �لتي وقع���ت فيها تلك �لعقود و�لتي تميزت باإ�صر�ر �لدول �لم�صتوردة
عل���ى �عتب���ار �لغاز �لطبيعي �صلعة بديلة ومناف�صة لم�صتقات �لبترول �لخام 58و�رتبط بذلك �صعر �لغاز
�لجز�ئ���ري باأ�صعار �لبت���رول �لتي ت�صهد �نخفا�صا منذ �أو�خر �صنة  2014فمن �لمنطقي �ال�صتنتاج �أن
�أ�صعار �لغاز �لطبيعي تعرف هي �الأخرى �نخفا�صا و�إن بعد فترة �إبطاء تتر�وح ما بين � 9-6أ�صهر.
نظ���ر� لع���دم توف���ر معلومات كافية حول �لخ���ام �لذي يرتبط ب���ه �صعر �لغاز �لجز�ئ���ري فقد لجاأ
�لباحث���ان �إل���ى تقارير �صندوق �لنقد �لدولي �لذي ين�صر �أرقاما غي���ر مف�صلة حول �لمتو�صط �ل�صنوي
ل�صعر بيع �لغاز �لطبيعي �لجز�ئري ،وبح�صب �آخر تقرير ل�صنة  2013فقد بلغت  10.5دوالر �أمريكي
للمليون وحدة حر�رية بريطانية ( (MMBTUوهي �أقل بكثير من تكلفة ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري في
6
7

في هذه �لوالية يتو�جد �أكبر مركز لتجمع �أنابيب �لغاز �لتي تغطي كل م�صاحة �لواليات �لمتحدة.
Henry Hub
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�لجز�ئر �لتي قدرها  ]59[ (2012( Medlockباأنها �صتتر�وح ما بين � 9.1إلى  44.9دوالر �أمريكي/
.(8(MMBTU
�إذ� �أخذنا باالعتبار �أن �لتكلفة مر�صحة لالرتفاع م�صتقبال ويعود ذلك �إلى �الأ�صباب �لتالية :
•�الإنت���اج م���ن �لحقول �لحالية �صينخف����ض م�صتقبال نتيجة لتغير �لخو�����ض �لجيولوجية لتلك
�لحق���ول و�أهمه���ا �نخفا�ض �ل�صغط �لطبيع���ي و�للجوء �إلى ��صتعمال حق���ن �لماء و��صتعمال
�أجهزة خا�صة من �أجل رفع �ل�صغط �إلى �لم�صتوى �لمطلوب. 35-34
•ب�صب���ب ��صتم���ر�ر �لو�صعية �ل�صابق���ة �صت�صطر �ل�صركات �إلى �لتنقيب ف���ي �أماكن �أخرى ذ�ت
تركيبة جيولوجية �أ�صعب و�أعقد تحتوي على كميات �أقل من �لمحروقات �الأمر �لذي �صيوؤدي
�إلى �رتفاع م�صتمر في �لتكاليف �إلى �لحد �لذي ي�صبح �ال�صتمر�ر في ��صتغالل تلك �لحقول
غير مربح.60 ،35
•�إذ� ،يمكن �ال�صتنتاج �أن ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري في �لوقت �لر�هن غير مجد �قت�صاديا.
• ه���ذ� عل���ى �لم�صتوي �لقطاعي� ،أما على �لم�صتوى �لكلي ال يختلف �الأمر كثير� ،فعلى �لرغم
م���ن ��صتثم���ار ماليين �لدوالر�ت في م�صاريع �لغاز �ل�صخري �إال �أن �صافي �أثرها �القت�صادي
على �لدخل� ،ل�صر�ئب� ،لبطالة� ،لبنية �لتحتية ال يز�ل هام�صيا جد�.62-61
تب���رر �لحكوم���ة �لجز�ئرية موقفها ب�صاأن دعم ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخ���ري ب�صرورة رفع �حتياطات
�لغاز �لطبيعي من �أجل:
•�لوفاء بالتز�ماتها �لت�صديرية؛
•تلبية �لطلب �لمحلي �لذي يتز�يد بمعدالت مرتفعة خالل �ل�صنو�ت �الأخيرة.
بالن�صب���ة للنقط���ة �الأولى ،فقد �أ�صي���ر �إليها في �لتحليل �ل�صابق وخال�ص���ة �لقول فيها �أنه من غير
�لمج���دي �لب���دء في م�صاريع ��صتخر�ج �لغ���از �ل�صخري حاليا .و�أما �لنقطة �لثاني���ة �لتي تتعلق بتلبية
�لطلب �لوطني فيمكن مناق�صتها من خالل �إبر�ز �لنقاط �لتالية:
•�لطلب �لمحلي يتز�يد ب�صبب زيادة �لطلب على �لطاقة �لكهربائية.
•هذه �الأخيرة تعرف طلبا كبير� من �أجل ت�صغيل �الأجهزة �لكهربائية �لمنزلية �لتي القت رو�جاً
كبير�ً في �ل�صنو�ت �الأخيرة.
�صيا�ص���ة �لت�صعي���ر �لتي تتبعها �لحكومة �لتي تبيع �لغ���از �لطبيعي باأقل من �صعر تكلفة ��صتخر�جه
�أدت �إل���ى ��صته���الك غير ر�صيد وغير عقالني من طرف �لم�صتهلكي���ن و�إلى �نخفا�ض كفاءة ��صتعماله
من طرف محطات توليد �لكهرباء.
م���ن �لمع���روف �أن �أ�صعار �لطاقة في �لجز�ئر يتحدد بقر�ر �إد�ري من �ل�صلطات �لعليا ويوجه �إليها
دع���م كبي���ر ي�صل �صنويا �إلى  10.5مليار دوالر �أمريكي� .63إذ� �أخذنا باالعتبار �أن ن�صبة �لدعم �لموجه
�إل���ى �لغ���از �لطبيعي في دول �ل�ص���رق �الأو�صط و�صم���ال �إفريقيا يبلغ  64%23فاإن فات���ورة دعم �لغاز
�لطبيعي في �لجز�ئر تزيد عن ملياري دوالر �أمريكي �صنويا.
8

هذه تقدير�ت �أولية ولي�صت �أرقاما فعلية �إال �أنها تعك�ض �لو�صعية �لتقريبية لحقول �لغاز �ل�صخري في �لجز�ئر.
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البحـث الثاني

بمقارن���ة �صع���ر بي���ع �ل���ذي ال يتج���اوز  0.5دوالر �أمريك���ي MMBTU /مع �لتكلف���ة �لتقديرية
ال�صتخ���ر�ج �لغاز �ل�صخري �لمذك���ورة �آنفا تو�صلنا �إلى �أنه من غير �لمنطقي �لبدء في م�صاريع مكلفة
تحت���اج �إل���ى ��صتثم���ار�ت كبيرة من �أجل بيعه في نهاي���ة �لمطاف باأ�صعار رمزي���ة لتتحمل فارق �ل�صعر
�لخزين���ة �لعمومي���ة .من �الأجدى و�لحال ه���ذه �أن تغير �لحكومة �لجز�ئرية م���ن �صيا�صتها �لت�صعيرية
وذل���ك برف���ع �لدعم �لذي تقدم���ه و�القت�صار على دعم �ل�صر�ئ���ح �الأكثر فقر� وبه���ذ� يمكن بيع �لغاز
�لطبيع���ي باأ�صعار تمثل �أو على �الأقل تقترب م���ن قيمته �لحقيقية ويخف �لعبء عن ميز�نية �لحكومة
�لتي يمكن �أن توجه �لمبالغ �لموفرة �إلى بنود �إنفاقية �أخرى.
�إن �عتب���ار �الأمو�ل �لموجهة لم�صاريع ��صتخر�ج �لغ���از �ل�صخري و�ليد �لعاملة �لتي تحتاجها تلك
�لم�صاريع وفر�ض �صر�ئب عليها على �أنها �آثار �إيجابية �صافية لم�صاريع ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري هو
تحلي���ل ي�صوبه نق����ض كبير من �لناحية �القت�صادية �لنظرية �لبحتة حي���ث تغفل تلك �لتحليالت تكلفة
�لفر�صة �لبديلة فاال�صتثمار�ت �لتي وجهت للغاز �ل�صخري كان يمكن توجيها �إلى م�صاريع �أكثر جدوى
 .65بعب���ارة �أخ���رى فاإن تحويل �لم���و�رد �القت�صادية من قطاع �إلى �آخر ال يت�صم���ن خلق ثروة فعلية.61
ع���الوه عل���ى ذلك فاإن تلك �لتحليالت تركز عل���ى �لمردود �لمالي فقط بغ�ض �لنظر عن مدى فائدتها
لالقت�ص���اد و�لمجتم���ع ككل� .إ�صافة �إلى ذلك ال تت�صمن تلك �لتحليالت �لتكاليف �ل�صمنية ال�صتخر�ج
�لغ���از �ل�صخ���ري و�أهمها تقدير تكلفة �إعادة �لمناطق �لتي تق���ام فيها �لم�صاريع �إلى �صابق عهدها من
�أجل �صمان �لتو�زن �لبيئي(.(9
باالإ�صاف���ة للتحليل �ل�صابق ،فاإن �لدول �لتي ت�صعى �إل���ى تكر�ر تجربة �لواليات �لمتحدة �الأمريكية ال
تاأخ���ذ بعي���ن �العتب���ار ظروف �لبلد و�ل�صياق �ل���ذي تم فيه بعث �صناعة �لغاز غي���ر �لتقليدي حيث تتمتع
�لواليات �لمتحدة بنظام �قت�صادي حر و�صوق روؤو�ض �أمو�ل متطورة ذ�ت �صيولة كبيرة وتوفر �لبنية �لتحتية
وتحكم في �لتكنولوجيات و�لبحث و�لتطوير باالإ�صافة �إلى وجود عدد كبير من �لمقاولين �لذين يقدمون
�لخدم���ات �لتي تحتاجها �ل�صركات �لعاملة ف���ي ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري ب�صروط و�أ�صعار معقولة .67من
�ل�صعب جد� �أن تتوفر جميع �لعو�مل �ل�صابقة في �أي بلد ترغب حكومته ��صتغالل �لغاز �ل�صخري.
�إن �لعو�م���ل �لت���ي �أدت �إل���ى �زدهار �صناعة �لغاز �ل�صخري في �ل�صن���و�ت �ل�صابقة مثل ��صتهد�ف
�لحق���ول �لت���ي تحتوي على �صو�ئل �لغاز �لطبيعي و��صترجاع �لتكالي���ف �لر�أ�صمالية في �ل�صنو�ت �لتي
�صهدت �رتفاعا كبير� في �أ�صعار �لغاز ،هي عو�مل موؤقتة� ،إذ �صرعان ما �صتتغير �لظروف ولن يكون في
�الإم���كان �لمحافظ���ة على نف�ض �لم�صتوى من �الإنتاج �إال �إذ� خف�صت �لتكاليف ب�صكل كبير� 31أو �رتفعت
�الأ�صعار وهو �أمر م�صتبعد .بل �إن بو�در �النخفا�ض بد�أت في �لظهور فعليا في �لوقت �لحالي وما يدل
على ذلك هو �نخفا�ض عدد �لحفار�ت �لعاملة ( (Rigsو�نخفا�ض عدد �الآبار �لمحفورة تبعا لذلك.68
هذ� يعني �أن �لواليات �لمتحدة �الأمريكية ال تمثل نموذجا يمكن �الحتذ�ء به من طرف �لدول �لر�غبة
في ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري و�لغاز �لتقليدي ب�صفة عامة.
�إن �لغ���از �ل�صخ���ري باعتباره �أحد �أنو�ع �لغاز �لغير �لتقليدي يتطل���ب تكنولوجيا غير تقليدية في
��صتخر�ج���ه ،كم���ا يتطلب طرق���ا وتقنيات غير تقليدية من �أجل فهم �أعم���ق و�أح�صن بغية �لو�صول �إلى
تقدير �أكثر دقة لحجم �حتياطاته .وبنف�ض �الأهمية فاإن م�صاريع �لغاز �ل�صخري تتطلب فل�صفة �إد�رية
غير تقليدية من �أجل تجاوز �لعر�قيل �لتي تو�جه هذه �ل�صناعة.70-69
9

هذ� ال يعني �أن �لمخاوف �لمثارة حول �لغاز �ل�صخري فعلية وو�قعية .لكن وكما هو معروف فاإن �أي ن�صاط ب�صري مهما كان له
�أثره على �لبيئية .كمثال على هذ� فحتى �لزر�عة �لتقليدية كان لها �أثر �صلبي على �لتو�زن �لبيئي .لمزيد حول هذ� يمكن �لرجوع
�إلى [. Glasby (1991(]]66
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ال يب���دو �أن �ل���دول �لر�غب���ة في ��صتخر�ج هذه �لث���روة بما فيها �لجز�ئر ق���د عملت على تح�صين
�لجو�ن���ب �لمذك���ورة �آنف���ا من �أج���ل تحقيق �أكب���ر منفعة و�أكب���ر �إير�د م���ن ��صتغالل �لغ���از �ل�صخري
فالتكنولوجيا �لم�صتعملة حديثة وتتحكم فيها �ل�صركات �الأمريكية وال مجال ال�صتغاللها �إال من خالل
�صر�ء بر�ء�ت �الختر�ع وهي في �لعادة مكلفة �أو بالتعاون مع تلك �ل�صركات .كما �أنه لم تطور لحد �الآن
طرق ومنهجيات تنا�صب �لطبيعة �لجيولوجية للغاز �ل�صخري ،و�لجز�ئر في �لوقت �لحالي ي�صتبعد �أن
تكون قادرة على هذ� فهي ما ز�لت تعتمد على خدمات �ل�صركات �ال�صت�صارية في تقييم حجم مو�ردها
و�حتياطاته���ا م���ن �لمحروقات .نف�ض �الأمر ينطبق على �لجو�ن���ب �الإد�رية �إذ لم تعلن �ل�صركة �لوطنية
�صوناطر�ك عن ��صتر�تيجية غير تقليدية تبرر ��صتثمار �أمو�ل طائلة في �لوقت �لذي ت�صهد فيه �أ�صعار
�لغاز �لطبيعي �نخفا�صا كبير�.
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خاتمة
البحـث الثاني

ه���دف ه���ذ� �لبحث �إلى تقديم تحليل مو�صوع���ي للغاز �ل�صخري وذلك من خالل تقييم عقالني
لهذ� �لمورد وذلك بمناق�صة وتحليل �لجدوى �القت�صادية ال�صتخر�ج �لغاز �ل�صخري في �لجز�ئر.
بع���د تحلي���ل �لجو�ن���ب �القت�صادية �لمرتبط���ة بالمو�صوع وذل���ك باالإ�صارة �إلى ع���دم �لدقة وعدم
�ليقي���ن �ل���ذي يميز تقدير�ت حجم �حتياطات �لغاز �ل�صخري وك���ذ� مقارنة �أ�صعار بيع �لغاز �لطبيعي
بتكلف���ة ��صتخر�ج���ه كل هذ� بالتطبيق على �لجز�ئر و�لواليات �لمتحدة �الأمريكية تو�صل �لباحثان �إلى
�ال�صتنتاجات �لتالية:
•تتمي���ز نتائج عل���م �لجيولوجيا باأنها ن�صبية ولي�صت مطلقة ولي�ص���ت كل �لمعلومات �لمتد�ولة
قطعي���ة وفي دقة �لعلوم �لفيزيائي���ة و�إنما هي نظريات حظيت بالقبول في �الأو�صاط �لعلمية
ثم باالنت�صار في �الأو�صاط �لعامة.
•تقدي���ر حجم �حتياطات �لغاز �ل�صخري (و�لم���و�رد �لطبيعية عموما( ي�صوبه �لكثير من عدم
�لدقة وعدم �ليقين ،لذ� يجب عدم �عتبار �لتقدير�ت �لمن�صورة على �أنها نتائج نهائية.
•تمت���از جيولوجي���ا �لجز�ئر بال�صعوبة و�لتعقيد وهو م���ا يزيد من درجة عدم يقين �لتقدير�ت
�لمن�صورة حول مو�رد �لغاز �ل�صخري خا�صة و�أن عمليات �ال�صتخر�ج �لفعلي لم تنطلق بعد.
•ال يقت�ص���ر ع���دم �لدق���ة و�ليقين ه���ذ� على �لبل���د�ن �لتي لم تب���د�أ بعد في ��صتخ���ر�ج �لغاز
�ل�صخ���ري و�إنم���ا ي�صمل �أي�صا �لواليات �لمتحدة �الأمريكية �لتي �صبقت جميع دول �لعالم في
�لتاأ�صي�ض ل�صناعة �لمحروقات غير �لتقليدية.
•كل حقل بترول �أو غاز هو حقل فريد من نوعه وال يمكن �أن ي�صكل مرجعا للمقارنة.
•تعتب���ر �ل�صخور �الأم ( (Black shalesمن �أكثر �أنو�ع �ل�صخور �لر�صوبية �نت�صار� في �لعالم
وهو ما �أدى �إلى �العتقاد بوجود كميات كبيرة من �لغاز �ل�صخري في عدد كبير من �لمناطق
�لجغر�فية.
•وج���ود م���و�رد طبيعي���ة ال يعن���ي تحوله���ا �إل���ى �حتياط���ات قابلة للتحوي���ل �إلى م���و�رد مالية
فاقت�صاديات �لمو�رد �لطبيعية مرتبطة بعو�مل تكنولوجية �صيا�صية و�قت�صادية كثيرة.
•�أهم �لعو�مل �القت�صادية هي �صعر بيع (�لغاز( وتكلفة ��صتخر�جه.
•�أ�صع���ار �لغ���از �لطبيعي �صو�ء في �الأ�ص���و�ق �لحرة �أو تلك �لمطبقة ف���ي �لعقود طويلة �الأجل
منخف�صة ومر�صحة لالنخفا�ض م�صتقبال.
•تكالي���ف ��صتخر�ج �لغ���از �ل�صخري مرتفعة وتفوق في �أحيان كثيرة �أ�صعار بيع �لغاز �لطبيعي
في �لواليات �لمتحدة �الأمريكية.
•نف�ض �لو�صعية تعرفها �لجز�ئر.
•�أ�صعار بيع �لغاز �لطبيعي �لمطبقة محليا في �لجز�ئر و�لتي تخ�صع للدعم �لحكومي ال تبرر
�ال�صتثمار في ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري.
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•تعان���ي معظ���م �ل�صركات �لعاملة في مج���ال �لغاز �لطبيعي في �لوالي���ات �لمتحدة �الأمريكية
عبر مختلف حلقات توريد �لغاز من �النخفا�ض �لكبير ل�صعر �لغاز �لطبيعي وهو ما �أدى �إلى
تحقيقها لنتائج �صلبية؛
•تك���ر�ر �لتجربة �الأمريكية �أم���ر م�صتبعد الختالف �ل�صياق� ،لظ���روف و�الأو�صاع �القت�صادية
و�لقدر�ت �لعلمية و�لتكنولوجية؛
•�لعو�م���ل �لت���ي �أدت �إلى �زدهار �صناعة �لغاز �ل�صخ���ري في �لواليات �لمتحدة �الأمريكية في
�ل�صن���و�ت �ل�صابق���ة وعلى ر�أ�صه���ا توفر �صو�ئل �لغاز �لطبيعي هي عو�م���ل موؤقتة ولن ت�صتمر
طويال حيث بد�أت بو�در �لتر�جع في �لظهور في �لواليات �لمتحدة �الأمريكية؛
• �لغاز �ل�صخري يتطلب تكنولوجيا ،طرق تقييم �الحتياطات وفل�صفة �إد�رية غير تقليدية وهي
�أمور غير متوفرة في �لجز�ئر حاليا.

تو�سيات البحث
بناء على �لتحليالت �ل�صابقة فاإنه يتعين على �لحكومة �لجز�ئرية:
•�لتريث في �إطالق م�صاريع ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري؛
•�إعادة �لنظر في �أ�صعار �لغاز �لطبيعي �لمطبقة في �لجز�ئر؛
•�ال�صتثمار في معد�ت حديثة ذ�ت ��صتهالك كفء للطاقة ( لتوليد �لطاقة �لكهربائية(؛
•�إعد�د جيولوجيين مخت�صين في �لمحروقات غير �لتقليدية من �أجل تطوير قدر�ت �الإطار�ت
�لجز�ئرية في مجال تقييم مو�رد �لغاز غير �لتقليدي؛
•و�ص���ع ��صتر�تيجية ال�صتغالل �لغاز �ل�صخري (و�لتقليدي( تكون جزء� من �صيا�صية �قت�صادية
كلية تنفذها جميع قطاعات �القت�صاد �لوطني و�لموؤ�ص�صات �لحكومية.
•�لقيام بدر��صة �لجدوى �القت�صادية ال�صتخر�ج �لغاز �ل�صخري با�صتخد�م �لطرق �لحديثة؛
•تحديد �الآثار �القت�صادية لم�صاريع ��صتخر�ج �لغاز �ل�صخري على �ال�صتثمار و�لبطالة وتدفق
�ال�صتثمار �الأجنبي ،و�صادر�ت �لمحروقات وغيرها من �لمتغير�ت �القت�صادية �لكلية.
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Abstract
Developments of Global Oil Market Map and
their Potential Impacts on OAPEC Members
Maged Ibrahim Amer*

The global oil market has been facing a noticeable transformation lately
as new sources of supply are emerging from North America, in addition to the
decline in OECD countries crude oil demand, and its increase in the developing
countries, especially the emerging economies in Asia. It is expected that the
global oil market would take a different trend, represented in the changing size
and map of the world oil trade, which would have possible impacts on OAPEC
members.
The study consists of four main parts. The first part reviews the evolution of
the global oil supply and demand according to the major international groups.
The second part reviews the development of the oil and major petroleum
products price levels in the main markets. The third part is devoted to follow the
evolution of the global oil trade map according to the major international groups.
The fourth and last part of the study shed some light on the future prospects
of the map of the global oil market and the potential implications for OAPEC
members. The study ends with a summary and some recommendations.
One of the most important findings of the study is that the future prospects of
the global oil market map will require OAPEC members to enhance their efforts
in order to maintain a suitable price for their crudes and to retain their share in
the global oil market, in the light of the increase in oil supplies from non –
OPEC countries, particularly shale oil from North America.

* Economic Researcher, Economics Department ,OAPEC – Kuwait.
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Economic Evaluation of Shale Gas
Extraction in Algeria
*Bu Bakr Saba - **Najy bin Hussain
The issue of whether to extract shale gas has triggered hot debate among
the opponents and the proponents of shale gas. However, their debates are
subjective and biased. Unlike those debates, the present paper attempts to
evaluate the feasibility of extracting shale gas in Algeria without taking a priori
verdict. In so doing, the authors pointed out the geological aspects of shale
gas economics, which are ignored in both the debates among different parties
and in the previous studies. To this end, the authors focused mainly on the
uncertainties that are associated with the estimations of shale gas resources on
the one hand, and on the high costs of extracting shale gas compared to the
prices at which natural gas is sold either via spot markets or under long term
contracts on the other hand. The authors’ main finding is that extracting shale
gas at the current circumstances is not feasible.

*Assistant Profesor, Greater Maghreb Economic and Society Research Centre, School of Economics,
University of Costantine 2, Algeria
**Lecturer, Greater Maghreb Economic and Society Research Centre, School of Economics, University of
Costantine 2, Algeria
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